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KLÅGE ORD 

 
 

 

Nyheder har vi ingen af. Bent vandt Rødovre-mesterskabet lige som sidste år. Med 

fuldt hus lige som sidste år. Til lykke! På grund af mange afbud var to ekstra runder 

ikke nok til at afvikle turneringen. Var det ikke lige sådan sidste år? 

Nå, det bliver nok ikke bedre. Heller ikke selv om vi skifter årstal. Det er da lykkedes 

at blive færdige med efterårets turnering inden nytår. Det må vi så glæde os over. 

Jo da, ved I, at Rune blev amtsmester i skoleskak? I gruppe B for spillere født 1983-

84 vandt han rækken i Københavns Kommune. Se hans artikel inde i bladet. 

Og så en annonce: Er der nogen, der er interesseret i at udveksle erfaringer på privat 

basis med nyere versioner af ChessBase og Fritz. Vi skulle spørge fra et beskedent 

klubmedlem.  

At vi drejer det store hjul en tak fremad markerer vi inde i bladet med en artikel om 

varianter af skak, hvoraf nogle spilles på et bræt med hundrede felter. Godt nytår til 

alle! 

 
Jens og Bjørn 

 

 

 

 



 

 

Rødovremesterskabet 
______________________________________ 
 

 

Rødovremesterskabet var præget af 

mange afbud og ikke engang de 2 

planlagte opsamlingsrunder var til-

strækkeligt til at få det hele afviklet. 

Men omsider er alt på plads og resul-

taterne kan ses nedenfor. 

Bent Kølvig, der måtte afgive to 

points i vinterturneringen, var tilbage i 

fuld styrke. 6 ud af 6 og dermed 

mesterskabet, hele to points foran 

resten. Fra Ballerup deltog Carsten 

Hejberg, en stærk spiller der så ud til 

at befinde sig godt i klubben. For-

håbninger om at kunne true Bent blev 

dog knægtet af Tommy - og af Bent 

selv. Turneringen blev i øvrigt påvir-

ket af Jacob Rubins udtræden efter 

tre nederlag. 

 
Mesterklassen

Rating forv. +/- BK GS TL CH GH JN BE JR pt korr placplac

Bent Kølvig 2281 5,52 17 x 1 1 1 1 1 1 x 6 1 

Gyula Szücs 1874 2,73 37 0 x 1 - - 1 1 x 4 2 

Tommy Lundsteen 1818 2,26 38 0 0 x 1 - 1 - x 3 6½ 3-43-4

Carsten Hejberg 2050 4,15 -32 0 - 0 x - 1 1 x 3 6 3-43-4

Gisli Hardarsson 1760 1,78 24 0 - - - x 0 - x 2 5½ 5-65-6

Jan Nielsen 1842 2,45 -14 0 0 0 0 1 x 1 x 2 3 5-65-6

Bjørn Enemark 1800 2,11 -34 0 0 - 0 - 0 x x 1 7 

Jacob Rubin (1831)   -   -36 0 x 0 x 0 x x x 0 8 

gennemsnit 1918  

 

 

 
1.klasse

Rating forv. +/- BC NH EH LT PK JP KM ZW OH pt korr plac

Bjørn Christoffersen 1642 4,22 83 x - - 1 1 1 1 1 1 7 1 

Niels Holger Hansen 1672 4,57 44 - x 0 1 1 1 - 1 1 6 2 

Ernst M. Hansen 1643 4,22 23 - 1 x 0 1 0 1 1 - 5 3 

Leif Tange 1737 5,34 -26 0 0 1 x - - - 1 1 4½ 13 4-5

Per Kühlmann 1591 3,58 27 0 0 0 - x 1 1 1 1 4½ 12 4-5

Johan Petersen 1624 3,97 -14 0 0 1 - 0 x 1 0 1 3½ 6 

Klaus Mortensen 1651 4,31 -52 0 - 0 - 0 0 x 1 - 2½ 7 

Zoran Wisal 1550 3,07 -32 0 0 0 0 0 1 0 x 1 2 8 

Ole Paag Hansen 1519 2,72 -53 0 0 - 0 0 0 - 0 x 1 9 

gennemsnit 1625 



 

 

Rødovremesterskabet 
______________________________________ 
 

 

Første klasse domineredes af Bjørn 

Christoffersen, der kom næsten 3 

points over det forventede. Et 

egentligt gennembrud. Det udløser en 

spurtpræmie i ratingsystemet. Også 

Niels Holger spillede en god turne-

ring.  

 

 
 

Anden klasse gik mere eller mindre 

som forventet. Morten Olsen levede 

op til favorit-værdigheden og det 

blev Magnus, der klemte sig ind på 

andenpladsen efter korrektion. 

Nytilkomne Tom Sørensen var åben-

bart placeret en klasse for højt. Trods 

nogle pæne stillinger undervejs blev 

det ikke til et eneste point. 

 
2. klasse

Rating forv. +/- MO MN TJ CL BR JV BC TS pt korr placplac

Morten Olsen 1542 4,18 39 x 0 1 1 - 1 1 1 5½ 1 

Magnus Nielsen 1471 3,38 34 1 x 0 - 1 0 1 1 4½ 14 2-32-3

Torben M. Jensen 1473 3,40 34 0 1 x - 0 1 1 1 4½ 12½ 2-32-3

Claus Larsen 1508 3,79 5 0 - - x 1 1 0 1 4 4 

Bjarne Røhder 1501 3,71 -19 - 0 1 0 x 0 1 1 3½ 5 

John Vestergaard 1443 3,07 -19 0 1 0 0 1 x 0 1 3 8 6-76-7

Bent Christensen 1440 3,05 -1 0 0 0 1 0 1 x 1 3 7 6-76-7

Tom Sørensen 1475 3,42 -73 0 0 0 0 0 0 0 x 0 8 

gennemsnit 1482  
 

 

 
 

 

Tredje klasse blev vundet i suveræn 

stil af formand Knud, der kun afgav et 

halvt point. På de to følgende pladser 

kom to nye medlemmer, Mehmet 

Catal og Rasmus Other Madsen 

begge i fuld fart fremad. I bunden 

måtte Rasmus' far, Torben, nøjes 

med et sølle halvt point. 



 

 

Rødovremesterskabet 
______________________________________ 
 

 
3. klasse

Rating forv. +/- KH MC RM KA OL JH BN TM pt korr placplac

Knud Hornhaver 1431 4,62 58 x 1 1 - 1 1 1 1 6½ 1 

Mehmet Catal 1275 2,94 64 0 x 0 1 1 1 1 1 5 2 

Rasmus O. Madsen 1273 2,92 35 0 1 x 0 1 1 - - 4 3 

Kurt Achen 1312 3,34 5 - 0 1 x 0 0 1 1 3½ 4 

Ole Lindberg 1350 3,75 -22 0 0 0 1 x 1 0 1 3 7 5-65-6

Jørgen Holst 1420 4,50 -43 0 0 0 1 0 x 1 1 3 6½ 5-65-6

Børge Nielsen 1304 3,26 -21 0 0 - 0 1 0 x 1 2½ 7 

Torben O. Madsen 1287 2,67 -76 0 0 - 0 0 0 0 x ½ 8 

gennemsnit 1332  
 

 
 

I 4. klasse fik Bo Lindberg et 

gennembrud, næsten tre points over 

forventet score. Han blev, mere for-

udsigeligt, efterfulgt af Hans Frede-

riksen og Winnie, med et tidligere 

medlem, Mogens Jeberg, på 4. plads. 

 
4. klasse

Rating forv. +/- R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 pt korr placplac

Bo Lindberg 1066 2,69 86 0 - 1 1 1 1 1 5½ 1 

Hans Frederiksen 1183 3,87 33 1 1 - 1 0 1 - 5 21½ 2-32-3

Winnie Sørensen 1186 3,91 32 1 1 1 0 0 1 1 5 19½ 2-32-3

Mogens Jeberg 1150 3,82 21 1 - - - 1 1 0 4½ 4 

Henrik Rasmussen 1071 2,83 36 0 1 - 1 1 0 - 4 23½ 5-75-7

Leif Clausen 1295 4,86 -24 - 1 - 0 0 1 1 4 21 5-75-7

Anders Hørby 1188 3,94 1 1 0 1 1 1 0 0 4 16½ 5-75-7

Egart Andersson 1196 3,97 -14 1 - 0 0 1 0 1 3½

Rune L. Pedersen 1100 3,17 -6 0 0 0 1 1 1 0 3 

Andreas Mogensen 1158 3,41 -27 - - 0 - 0 0 1 2½

Rudolf Kuniss 1143 3,34 -41 0 0 0 1 0 1 0 2 

Poul Erik Pedersen 1104 3,35 -41 1 0 0 0 0 0 1 2 

Phillip Wolf 1000 1,84 -56 0 x 0 0 0 0 0 0 

gennemsnit 1142 

 



 

 

En katastrofe 
 
 

 

Sjældent ser man helt korte partier, 

men her er nu et fra Brøndbys vinter-

turnering, hvor der spilles med 1½ + ½ 

times betænkningstid. Ikke at nogen af 

parterne kom i tidsnød, blot for at 

pointere, at det ikke var et parti fra 

lynskakken ved juleafslutningen. 

 

 

Bo Garner - NN 

(NN er dog redaktionen bekendt) 

 

 1. Sf3 c5  2. e4 Sc6 

 3. d4 Bxd4  4. Sxd4 Sf6 

 5. Sc3 d6  6. Lg5 Sg4 

 7. Sd5 Ld7    

 

 
 

Selv om hvid står mest aktivt, har sort 

det hele under kontrol. Det aktive       

8. Sb5 med planen Sbc7+ eller Sdc7+ 

forhindres let med 8. - Tc8 

 

Hvad så, Bo? 

Løsning længere nede i spalten. 

 

 
 

Ja, vi skal såmænd ikke så meget læn-

gere, sort opgiver om et øjeblik. Hvad 

er Bo's plan? Det kan I lige tænke lidt 

over.  

 

Le2 måske, naturlig udvikling, klar til 

rokade, springeren på g4 har ikke så 

mange felter. Måske kunne man give 

ham en dårlig bondestilling ved at bytte 

den af for Lg5? Man kunne måske også 

jage springeren med nogle bondetræk? 

 

Løsningen er dog simplere end som så. 

Først skal springeren skal til b5 og  

sorts tårn til c8: Derefter går b-

springeren - ikke til c7, men til d6. Den 

kan ikke slås - for så ryger dronningen. 

Men den skal jo slås, for ellers er sort 

simpelthen mat. Sort valgte at skrive et 

rundt nul på rundekortet. 



 

 

Ratinglisten 
 
 

 

23/11-98 +/- 25/5-99 +/- Bonus 15/12-99 Års +/-Års +/-

Bent Kølvig 2281 0 2281 17 2298 17 

Jens Akhøj Nielsen 2070 2070 2070 *

Søren Drejfeldt 2045 2045 2045 *

Carsten Hejberg 2050 -32 2018 -32 

Peter Rank 1915 1915 1915 *

Gyula Szücs 1914 -40 1874 37 1911 -3 

Tommy Lundsteen 1802 16 1818 38 1856 54 

Jakob Enemark 1783 53 1836 1836 53 

Jan Nielsen 1842 1842 -14 1828 -14 

Michael Garly 1815 1815 1815 *

Morten Lundsgaard 1815 1815 1815 

Leif Sørensen 1808 1808 1808 

Jacob Rubin 1893 -62 1831 -36 1795 -98 

Sv. Ulrich Christiansen 1794 1794 1794 *

Gisli Hardarsson 1760 0 1760 24 1784 24 

Jørgen Larsen 1780 1780 1780 *

Frank Krieger 1770 1770 1770 *

Kim Andersen 1768 1768 1768 *

Bjørn Enemark 1748 52 1800 -34 1766 18 

Bjørn Christoffersen 1605 37 1642 118 35 1760 155 

Niels H. Nielsen 1672 1672 44 1716 44 

Leif Tange 1651 86 1737 -26 1711 60 

Ernst M. Hansen 1645 -2 1643 23 1666 21 

Arne Østergaard 1711 -55 1656 1656 -55 

Michael Rosenby 1655 1655 1655 *

Flemming Bruun 1649 1649 1649 *

Morten Rosenby 1645 1645 1645 *

Per Kühlmann 1592 -1 1591 27 1618 26 

Johan Petersen 1624 1624 -14 1610 -14 

Klaus Mortensen 1614 37 1651 -52 1599 -15 

Morten Olsen 1513 29 1542 39 1581 68 

Jens Bager 1562 1562 1562 

Leif Redke 1590 -29 1561 1561 -29 

Zoran Wisal 1525 25 1550 -32 1518 -7 

Claus Larsen 1484 24 1508 5 1513 29 

Torben M. Jensen 1454 19 1473 34 1507 53 

Magnus Nielsen 1427 44 1471 34 1505 78 

Knud Hornhaver 1439 -8 1431 58 1489 50 

Bjarne Røhder 1590 -89 1501 -19 1482 -108 

Ole Paag Hansen 1545 -26 1519 -53 1466 -79 



 

 

Ratinglisten 
 
 

 

23/11-98 +/- 25/5-99 +/- Bonus 15/12-99 Års +/-Års +/-

Bent Christensen 1404 36 1440 -1 1439 35 

Mikkel Olsen 1455 -17 1438 1438 -17 

John Vestergaard 1450 -7 1443 -19 1424 -26 

Carl Gunnar Dalsgaard 1380 1380 1380 *

Jørgen Holst 1403 17 1420 -43 1377 -26 

Mehmet Catal 1275 99 35 1374 99 

Per Rødgaard 1391 -23 1368 1368 -23 

Tom Sørensen 1475 -123 -50 1352 -123 

Søren Tømming 1402 -72 1330 1330 -72 

Ole Lindberg 1354 -4 1350 -22 1328 -26 

Kurt Achen 1345 -33 1312 5 1317 -28 

Rasmus O.Madsen 1200 72 1272 35 1307 107 

Børge Nielsen 1314 -10 1304 -21 1283 -31 

Steen Achton 1265 17 1282 1282 17 

Morten Kühlmann 1254 21 1275 1275 21 

Leif Clausen 1221 74 1295 -24 1271 50 

Jørgen Pedersen 1166 93 1259 1259 93 

Winnie Sørensen 1217 -31 1186 32 1218 1 

Hans Frederiksen 1165 18 1183 33 1216 51 

Bo Lindberg 1066 1066 136 50 1202 136 

Anders Hørby 1229 -41 1188 1 1189 -40 

Egart Andersson 1182 14 1196 -14 1182 

Torben Madsen 1309 -22 1287 -111 -35 1176 -133 

Mogens Jeberg 1150 21 1171 21 

Andreas Mogensen 1195 -37 1158 -27 1131 -64 

Henrik Rasmussen 1150 -79 1071 36 1107 -43 

Rudolf Kuniss 1146 -3 1143 -41 1102 -44 

Rune L. Pedersen 1100 -6 1094 -6 

Poul Erik Pedersen 1153 -49 1104 -41 1063 -90 

Christian Hendriksen 1000 

Phillip Wolf 1000 -56 1000 -56 

* rating fra 1996 eller tidl.

Uden for listen

Alex Juul

Anders Lundsgaard

Henrik Eriksen

Jõanes E. Høj

Lars Sørensen

Per Andersen  



 

 

Centennial Skak       
 
 

 

I anledning af årsskiftet bringer vi her 

en artikel af John William Brown om 

"Centennial Skak", som man kunne 

fordanske til Hundredårs-Skak. Navnet 

spiller naturligvis på den afsluttede 

hundredårs periode og de hundrede 

felter, som udgør spillepladen. Det er 

en ud af mange varianter til vort kære 

gamle spil. 

Vi siger tak til Bent Kølvig, der har 

fundet artiklen på internettet: 

     www.chessvariants.com/large.dir/ 

              contest/cenchess.html 

 

 

Centennial Skaks bræt har 100 felter, ét 

for hvert år i det århundrede, som nu 

forsvinder. Sådanne 10x10 spil, der 

ofte kaldes decimal-skak har været 

spiludvikleres hellige gral i årevis. 

Mange har følt, at en skridtet til et 

10x10 bræt ville være det næste logiske 

trin i den fortsatte videreudvikling af 

skak. Centennial Skak er opfundet med 

henblik på dette. Et antal erfarne spil-

lere betragter det nu som den bedste 

decimal-variant til dato. Det er mit håb, 

at I vil værdsætte lige så meget som 

dem. 

 

 

Brikkerne 

 

Centennial Skak anvender de 6 normale 

FIDE skakbrikker, konge, dronning, 

tårn, løber, springer og bonde: 

 
 

plus 4 nye brikker, som er beskrevet 

nedenfor: 

 

    
Hovmester       Kamel      Murray-løve 

 

 
 

Hovmesteren er en firdobbelt bonde. 

Den kan bevæge sig som en bonde i 

alle fire retninger. I spillet udgør to 

hovmestre, der dækker hinanden, en 

formidabel barriere mod et centralt 

fremstød. 

 

 

Kamelen trækker to felter lige ud og ét 

felt skråt, idet den springer over even-

tuelle andre brikker. Kamelens styrke 

ligger i dens lange rækkevidde. Kame-

lens svaghed ligger i, at den er 

begrænset til én feltfarve. 

 

 

Murray-løven blev skabt ved et til-

fælde, da skak-historikeren H. J. R. 

Murray beskrev Chu Shogi-løven for-

kert i sin klassiske bog fra 1931, The 

History of Chess. Trods sin usand-



 

 

Centennial Skak       
 
 

 

synlige oprindelse er der mere spil i 

Murray's løve end i dens ægte "Chu 

Shogi"-modstykke. Murray-løven kan 

springe over et felt, enten diagonalt 

eller ortogonalt - eller den kan flytte 

som en konge, men kun ved at slå. 

 
 

 
De drejende spydbærere går fremad 

eller tilbage et vilkårligt antal felter. 

De kan slå, når de går fremad, men 

ikke når de går tilbage. Desuden kan 

spydbærerne dreje når som afslutning 

på et træk (eller blot dreje på stedet). 

De må dog ikke dreje før de bevæger 

sig. Når de er drejet, går spydbærerne 

frem eller tilbage diagonalt. 

Spydbærernes tre mulige retninger er 

vist ovenfor. 

 

 

Reglerne 

 

Reglerne i Centennial Skak er de 

samme som for FIDE-skak, bortset fra 

følgende tilføjelser: 

 

1. Hver spiller flytter to gange (med 

forskellige brikker) indtil første 

slag 

 

2. Både bønder og hovmestre har 

mulighed for at rykke to felter 

fremad i deres første træk 

3. En passant er ikke tilladt 

4. Ved rokade flytter kongen til løbe-

rens tidligere plads, mens tårnet 

flytter til løvens tidligere plads (se 

udgangsstillingen nedenfor) 

5. En bonde kan forvandles på 10. 

række til en hvilkensomhelst 

anden brik, bortset fra kongen 

 

 

Brikkernes værdi 

(justeret til et 10x10 bræt) 

 

Bonde   0,6 

Hovmester  0,9 

Kamel   2,5 

Drejende spydbærer 2,5 

Springer  2,9 

Løber   3,1 

Murray-løve  4,4 

Tårn   5,0 

Dronning  9,1 

Konge   2,1  

(som angrebsbrik) 

 

 

Brættet 

 

Centennial Skak spilles på et 10x10 

bræt med følgende opstilling: 



 

 

Centennial Skak       
 
 

 

 

 
 

Spilletips 

 

 

1. Prøv at skabe en bondekæde frem 

mod centrum og undgå at din 

modstander gør det samme 

2. Udvikl brikkerne i omvendt orden 

af deres relative værdi 

3. Placer hovmestrene på en diagonal 

så de beskytter hinanden 

4. Drejende spydbærere bliver nemt 

fanget. Undgå at føre dem ud over 

3. eller 4. række, med mindre de 

med fordel kan byttes  

5. Løver savner manøvremulighed, 

men har glimrende slagkraft. En 

løve i nærheden af en konge er en 

styrke, der skal respekteres 

6. Ryd bundlinien - bortset fra konge 

og tårne - men vent med rokade 

indtil den sikreste plads er fundet 

7. Undgå at opgive to-træk privilegiet 

med mindre der er god grund til 

det. Begynd først at slå, når 

 

 a) brikkerne er fuldt udviklet 

 b) der kan vindes materiale eller 

 c) modstanderen har opstillet en 

     alvorlig trussel. 
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Et spilleeksempel 

 

Hvid: Benjamin Good 

Sort: John William Brown 

 

NB. Vi benytter M for Murray-løven, 

H for hovmesteren  og  C for kamelen. 

 

  1.  f5, Sd4  e6, f6 

  2.  e4, Lh6  e5, g7 

  3.  Sf3, Li5  d6, c6 

  4.  d4, Md3  b7, d5 

  5.  He3, Ce2  h6, He7 

  6.  Bdxe5  He6, Hf7 

  7.  Bfxe6  Hxe6 

 

hermed har begge spillet slået og 

ingen af dem har længere fordelen af 

at kunne lave to træk. 

 

  8.  Bexd5  f5 

  9.  Bdxe6  Me8 

10.  Mxf5  Sf8 

11.  0-0  Sxe6 

12.  Sd4  g6 

13.  Lxh6  Ce9 

14.  Sxe6  Bxf5 

15.  Sc7  Mg6 

16.  i5   \V\b8 

 

sort flytter en spydbærer fremad og 

drejer den til venstre 

 

17.  Sd5  Bxd5 

18.  Cxd5  Me5 

19.  Hf4  i7 

20.  Lg5  |V|c7 

21.  /^/b2  Lxa3 

22.  Kb1  Dc8 

23.  Td3  Df8 

24.  \^\i4  Bb9 

25.  Sf3  \V\c6 

26.  c4   Sd7 

27.  Li2  Cf9 

28.  g4   /V/i8 

29.  \^\b2  Bxg4 

 

hvid nøjes med at dreje spydbæreren 

 

30.  Lxg4  /V/xd3+ 

31.  Dxd3  Ch8 

32.  /^/xa3  Dxa3 

33.  Bh4  Sc5 

34.  Dc2  Sxb3 

35.  Db2  Dxb2+ 

36.  Kxb2  Mxc4 

37.  Cg6  |V|c6 

38.  Sd2  Mc2+ 

39.  Ka3  /V/c5# 

 

Oversat af redaktionen.  

Notationsformen for de drejende spyd-

bærere skyldes Benjamin Good. Den  

er bibeholdt som i artiklen, men ^ og 

V-tegnene (retningen set fra hvids 

side) er da ulogiske hvis sort noterer 

undervejs. \, | og / kunne anvendes 

alene. 

Spillet er ikke korrekt noteret! Der er 

ukorrekte træk. Jeg har kontaktet 

forfatteren,  der  giver  mig  ret.  Han 

vil forsøge at rekonstruere. 
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Artikel og spil er et bidrag til en kon-

kurrence: 1999 Large Variant. I foråret 

blev spillet valgt til en af otte finalister. 

Afgørelsen ventes først i det nye år.  

 

Det var en betingelse, at det var et 

skaklignende spil, hvor summen af fel-

ter og brikker var mellem 104 og 216. 

Et almindeligt skakspil har en sum på 

96 (64+32). De 104, som er minimum, 

svarer således til et spil med en ekstra 

række eller et almindeligt spil med 4 

ekstra brikker til hver. 

Maksimum på 216 er udregnet ud fra 

et 12x12 bræt (144 felter) med en brik-

tæthed som i normal skak, dvs. 32 x 

(144/64) = 72. 

 

Følgende er i finalen: Bomberman, 

Centennial, Eight Stone, Kings Court, 

Omega, Quang Trung, Ultra, og 

Vyrémorn Skak. 

  

Der er mange originale ideer: 

Bomberman spilles på et 10 x 8 bræt 

med 2 bombe-brikker på fløjene og 

dronningen erstattet af en minør. Var 

der nogen, der sagde Stratego? 

Eight Stone på et 8 x 9 bræt med 

normale brikker, men med 8 neutrale 

flytbare sten lagt i et mønster i midten. 

Spillerne kan evt. flytte en sten i tillæg 

til deres tur. 

Kings Court har et 12 x 8 bræt med  to 

stærke ekstra brikker mellem tårn og 

springer: en joker, der kan flytte til et af 

de 12 felter med samme farve i en 5x5 

firkant. Endvidere en rådmand, der 

kan flytte  til samtlige af sådanne 12. 

Omega anvender et 10x10 bræt med 4 

ekstra felter klistret på hjørnerne. På 

den anden siden af tårnerne står der 

Mestre, der kan hoppe over et felt i alle 

8 retninger eller flytte ét felt 

vandret/lodret. I de ekstra felter står 

troldmændene, der kan bevæge sig 

som en kamel (3 frem og én til siden) 

eller ét felt diagonalt. Bønderne kan 

åbne med 1, 2 eller 3 felter frem. 

Quang Trung anvender et 10x10 bræt 

med kun 6  bønder på 3. og 8. række. 

Der optræder en elefant mellem tårn og 

springer men den er i virkeligheden en 

kamel (dvs. en 3-1  springer). Tårnet er 

svagere, det skal hoppe som en dam for 

at slå. Dronningen er også svagere, den 

er tættere på springeren. 

Ultra har også et 10x10 bræt, to krigere 

svarende til dronninger samt en mæg-

ler, og alle officerer kan desuden gå ét 

felt i alle retninger. Løberne er derfor 

ikke længere bundet til samme farve. 

Bønderne kan åbne med 1, 2 eller felter 

frem. 

Vyrémorn er mere specielt med to 9x9 

brætter lagt sammen så 5x6 er fælles. 

Man spiller fra hjørnerne og har 33 

brikker hver. Masser af nye brikker. 

 

Og så er der alle dem, der ikke kom i 

finalen, f.eks. Malstroem med et 8x8 

bræt med 64 brikker på. Fuldt hus! 



 

 

Claus slog Søren i RC 
 
 

 

Den 7. november spillede Søren 

Drejfeldt mod Claus Larsen på det 

store bræt i Rødovre Centrum midt i al 

hurlumhejet fra Sct. Georgsgilderne 

loppemarked. 

På forhånd var Søren Drejfeldt anset 

for favorit, men med Claus kan man 

aldrig vide. Det kan være svært at 

bevare overblikket, når man sådan står 

nede midt mellem brikkerne. Og 

tidsfaktoren er også af betydning. Det 

tager tid at udføre et træk, når 

brikkerne er  så store. 

 

 1. e4 c6  2. d4 d5 

 3. Sc3 Bxe4  4. Sxe4 Sf6 

 5. Sxf6+ Bgxf6  6. c3 Lf5 

 7. Se2 Sd7  8. Sg3 Lg6 

 9. h4 h5 10. Le2 Da5 

11. a4 0-0-0 12. b4 Dc7 

 

Her tænkte Søren længe, alt for længe 

når man tager den begrænsede tid (½ t) 

i betragtning. Men Claus har også 

spillet utraditionelt. 

 

13. b5 c5 14. Db3 e5 

15. Le3 f5 16. Bxc5 Lxc5 

 

17. Dc4 f4 18. Lxc5 Sxc5 

19. Sf1 Ld3! 

 

 
 

 

Et stærkt træk. Den kan naturligvis 

ikke slås... 

 

20. Da2 Lxe2 21. Kxe2 Se4 

22. Tc1 Sxc3+ 23. Txc3 Dxc3 

24. Th3 Dd4 25. Dc2+ Kb8 

26. Sd2 e4 27. Tc3 The8 

28. Tc4 Dd3+ 29. Dxd3 Bxd3+ 

30. Kf3 Te2 31. Se4 d2 

32. Kxe2 d1D#

 



 

 

Rødovre I - Albertslund II: 5-3 
 
 

 

Noget gik galt med initieringen af 1. 

holdets første kamp. I hvert fald synes 

Gyula Szücs ikke at have fået besked. 

Fik han en seddel af Knud? Måske 

ikke. Under alle omstændigheder duk-

kede han ikke op. Der var ikke så 

megen tid til at gøre noget ved det. 

Blandt de tilstedeværende var der kun 

få, der ikke selv var i gang med et 

udsat parti. Det blev så Magnus 

Nielsen, der skulle forsøge at spille op 

til Szücs's styrke. 

Faktisk gik det langt over forventning, 

han blev slet ikke blæst ud af banen, 

tværtimod var partiet det sidste, der 

blev afsluttet - efter over 40 træk. Men 

ned måtte han dog til sidst. Matchen 

bød ellers på et gensyn med Morten 

Lundsgaard, der er kommet til landet 

og som her på 1. holdet kører 

makkerløb med Michael Garly. Et halvt 

point endte det med efter at Morten 

havde stået i overkanten det meste af 

tiden. Også mit eget parti blev remis, 

ligeledes med et lille plus. Jakob 

Enemark lagde grunden til det første 

hele point, da modstanderen måtte 

afværge et tidligt matangreb ved at give 

en officer væk. Derefter kunne pointet 

stille og roligt hales i land, Også Gisli 

Hardarsson erobrede et helt point, idet 

han fik en gratis officer. "Noget af 

charmen gik af partiet", sagde han 

bagefter. 

Siden fik Jens Akhøj et gevaldigt 

angreb, hvor familieskakker og bundne 

brikker blev vekslet til en tårngevinst 

og fortsat angreb. Bent Kølvig beretter, 

at han forcerede lidt for meget i cen-

trum, hvorpå modstanderen anbragte et 

farligt officersoffer for et kongeangreb, 

som med nød og næppe - og et svagt 

træk fra modstanderens side - blev 

afværget, hvorefter materialet gjorde 

forskellen. Så stod det 5-1 med Tommy 

Lundsteen og - som sagt - Magnus 

tilbage. 

Tommy stod til en remis, men fik sendt 

sin springer på afveje og tabte. Og 

Magnus manglede vel 300-400 rating-

points... 

Det viste sig senere, at Szücs havde 

været syg. Vi havde dog gerne set et 

afbud, eventuelt skriftligt. 

 

Bjørn  
 



 

 

Fr.berg III - Rødovre I    6-2 
 
 

 

Vi har spillet mod dem før. På første-

brættet sidder Ole Schøller Larsen, 

senior. På de næste 3-4 brætter sidder 

resten af familien. Selv om det er deres 

tredjehold, så kan de udmærket flytte 

brikkerne. Efter en halv snes træk stod 

jeg indelukket med hvid i en åbning, 

jeg har spillet masser af gange. Og de 

øvrige havde tilsvarende problemer. 

Bedre var det ikke, at Szücs igen ikke 

dukkede op. Sidst havde han været syg, 

og det er formentlig også tilfældet her 

- men et afbud (måske skriftligt?) havde 

været på sin plads. 

Morten Lundsgaard står trængt og må 

redde sin løber på b3 fra en fremstor-

mende a-bonde ved at blokere med sin 

egen a-bonde, men så falder løberen 

direkte, da c2-bonden er bundet. Uhyg-

geligt. Tommy Lundsteen holder remis 

med D, to lette og 7 bønder på hver 

side. Det ser rimeligt ud. Bent Kølvig 

står mest aktivt, men med en svag 

kongefløj efter lang rokade. En fejl 

efter en halv snes træk så modstan-

deren ikke, men senere gik det galt. 

"En af de dage, hvor jeg ikke ser 

noget", sagde han bagefter. Selv fik 

jeg lidt plads efter afbytning af fire 

officerer, så jeg med rimelighed kunne 

tilbyde remis der blev modtaget. Jakob 

Enemark havde en god stilling, som 

han vekslede til to lette for et tårn. 

Modstanderen kom dog tilbage, erob-

rede en åben linie med sine to tårne, 

hvorefter Jakob kom for meget i 

defensiven og tabte. 

Jens Akhøj stod for vores eneste hele 

point. Efter at have fået afslag på et 

remistilbud, snirklede han frem og til-

bage med 2S+L + tårn og bønder mod 

S+2L + tårn og bønder. Jeg syntes, at 

de to løbere dækkede hele brættet, 

men pludselig havde de ikke felter nok 

til sig selv. En springergaffel sikrede 

en løber og en bonde, og så kunne han 

fremtvinge afbytninger for resten. Gisli 

Hardarsson kæmpede en håbløs kamp, 

bagud med tårn plus en kvalitet. Selv 

om modstanderen satte tårnet i slag(!) 

mod slutningen, så kunne spillet ikke 

reddes. 

Bjørn  

 



 

 

Rødovre I - Øbro III: 7 - 1 
 
 

 

I snevejr og isslag kæmper vi os frem 

til matchen mod Øbros tredjehold. 

Godt at vi ikke - som andetholdet 

dagen forinden - skulle spille i den 

anden ende af Amager. 

Denne gang havde vi Szücs med, til 

gengæld stod Morten Lundsgaards stol 

tom. Da han ikke var til at få fat i, 

trådte Flemming Bruun til efter en 

halv time. Min modstander var heller 

ikke kommet, det gav det første point. 

Og rundt omkring ser det helt pænt ud. 

Tommy Lundsteens springere truer med 

at vinde to kvaliteter, det bliver i stedet 

til dronning for tårn og springer. Mod-

standeren kommer lidt ind i spillet, men 

Tommy ofrer sig ud af det og vinder 

yderligere materiale. Endnu en gang 

kommer modstanderen tilbage og truer 

med mat med tårne og springer, men 

så giver Tommy en dronningegaffel og 

vinder et tårn og et håndklæde. 

Flemming tilbyder remis i midtspillet, 

han er jo bagud i tid. Det accepteres. 

Gyula Szücs kommer tidligt i slutspil 

med en bonde i overskud. Bønderne er 

gode og hans springer dominerer over 

modstanderens løber. I håb om en pat-

variant holder modstanderen sig på 

bundlinien og kikker på 3 bønder på 6. 

række. Szücs skal ikke nyde noget og 

begynder blot at føre endnu en bonde 

ned. Det er næsten pinligt. 

Jakob Enemark er kommet to bønder 

foran da modstanderen får sin dronning 

om bag forsvarslinierne og truer med 

evig skak og den slags. Jakob flygter 

fremad, får til sidst held til at få byttet 

dronningen og tårnene og ender med at 

sætte mat med springer og bonde. Det 

går jo forrygende: 4½ - ½. 

Jens Akhøj har igen et af sine kompli-

cerede spil, men har fordel af en åben 

tårnlinie. En gaffel giver endnu et point 

ned i foret.  Bent Kølvig har spillet 

bønder frem i begge sider og vælger  

så at bringe konge i sikkerhed på e7. 

Siden kommer han i slutspil med tårn 

og 3 bønder mod tårn og to bønder, og 

det er noget han kan. 

Så er der Gisli Hardarsson, der ikke 

står for godt. Bagud med tre bønder, 

men hvad, 6½ - 1½ er også en knu-

sende sejr. Men der spilles fortsat! 

 

 
 

54. Tg5+ Kf6 55. Tf6+ Bxf6?? 

 

En hjælpepat! Og en flot slutstilling. 



 

 

Bjørn C. mod Ole Paag 
 
 

 

Nogle gange går det hele galt lige fra 

begyndelsen. En dansk astronom har 

givet navn til begrebet, og var det ikke 

Elvis, der sang: Did you ever have one 

of them days? 

Det var det, der skete, for Ole Paag i 

Rødovre-mesterskabet mod klassens 

suveræne vinder, Bjørn Christoffersen. 

Se bare nedenfor: 

 

 

Bjørn Christoffersen - Ole Paag: 

 

 1. e4 e5  2. Sf3 Sc6 

 3. Lc4 Sf6  4. Sg5 d5 

 5. Bxd5 Sxd5  6. Sxf7 Kxf7 

 7. Df3+ Ke6  8. Sc3 Sce7 

 9. d4 c6  

 

 
 

Efter kun ni træk fører Ole med en 

officer for en bonde, men stillingen er 

ikke for god. Hvid kan bare smide 

tropperne frem, mens han skal prøve at 

forsvare sig hele tiden. 

 

10. Bxe5 b5 11. Lb3 Da5 

12. 0-0 Lb7 13. Se4 Kd7 

14. e6+ Kc7 15. Dg3+ Kb6 

16. Ld2 b4 17. a3 Sf5 

18. Dh3 Sde7 19. Bxb4 De5 

20. Sc5 Kc7 21. Tfe1 Dd4 

22. Lc3 Dd8 23. Le5+ Sd6 

24. Ted1 Sef5 25. Dxf5 g6 

26. Df7+ Le7 27. Lxd6+ Kb6 

28. Sd7+ Kb5 29. c4# 

 

    



 

 

Vinterturneringen i gang 
 
 

 

Mesterklassen             rating        forv.  

Gyula Szücs 1911 6,67  

Tommy Lundsteen 1856 6,04 

Gisli Hardarsson 1784 5,12 

Bjørn Enemark 1766 4,90 

Bjørn Christoffersen 1760 4,81 

Niels Holger Nielsen 1716 4,23 

Leif Tange 1711 4,16 

Arne Østergaard 1656 3,45 

Johan Petersen 1610 2,88 

Klaus Mortensen 1629 2,74 

 

1. klasse                     rating        forv.  

Ernst M. Hansen 1666 6,03 

Flemming Bruun 1649 5,81 

Per Kühlmann 1618 5,40 

Morten Olsen 1581 4,92 

Zoran Wisal 1518 4,06 

Claus Larsen 1513 4,01 

Torben M. Jensen 1507 3,91 

Magnus Nielsen 1505 3,91 

Bjarne Røhder 1482 3,59 

Ole Paag Hansen 1466 3,37 

 
 

 2. klasse                     rating        forv. 

 Knud Hornhaver 1489 5,92 

 Bent Christensen 1439 5,27 

 Mikkel Olsen 1438 5,26 

 John Vestergaard 1424 5,07 

 Jørgen Holst 1377 4,42 

 Mehmet Catal 1374 4,37 

 Tom Sørensen 1352 4,08 

 Søren Tømming 1330 3,77 

 Rasmus O. Madsen 1307 3,47 

 Erik Nielsen 1300 3,37 

 
 

3. klasse A                 rating        forv. 

Ole Lindberg 1328 5,48  

Kurt Achen 1317 5,33 

Børge Nielsen 1283 4,86 

Steen Achton 1282 4,86 

Leif Clausen 1271 4,70  

Jørgen Pedersen 1259 4,54 

Winnie Sørensen 1218 3,96 

Hans Frederiksen 1216 3,95 

Bo Lindberg 1202 3,75 

Anders Hørby 1189 3,57 

3. klasse B                 rating        forv. 

Egart Andersson 1182 5,57 

Torben O. Madsen 1176 5,48 

Mogens Jeberg 1171 5,44 

Andreas Mogensen 1131 4,88 

Henrik Rasmussen 1107 4,57 

Rudolf Kuniss 1102 4,48 

Rune L. Pedersen 1094 4,38 

Poul Erik Pedersen 1063 3,98 

Christian Hendriksen 1000 3,11 

Phillip Wolf 1000 3,11



 

 

Valby III - Rødovre II: 2 - 6 
 
 

 

I andetholdets første kamp, udekampen 

mod Valbys tredjehold, blev det til en 

overbevisende sejr til Rødovre. Hele  

2-6. 

LEIF T. spillede et spændende parti 

hvor han stod godt, men det endte altså 

med remis. ARNE røg ud i et løber-

slutspil med en bonde for lidt, men 

holdt remis ved præcist spil. JOHAN 

vandt med enkle midler på denne måde: 

 

Johan Petersen - Martin S. Nielsen 

  

 1. d4 d5  2. Sf3 e6 

 3. c3 Sf6  4. Lg5 Le7 

 5. Sbd2 0-0  6. Dc2 c5 

 7. Se5 b6  8. h4 h6 

 9. Lxf6 Lxf6 10. Sdf3 Lb7 

11. g4 Sd7 12. Sxd7 Dxd7 

 

  
 

13. g5 Le7 14. Bxh6 Bxh6 

15. Se5 De8 16. Dd2 Kh7 

17. Sg4 Th8 18. Dxh6+ Kg8 

19. Sf6+ Lxf6 20. Tg1+! opg. 

 

BJARNE kom ud for et voldsomt 

angreb på kongestillingen. Trods sejt 

forsvar kostede det materiale og så var 

vores eneste nederlag i hus! 

JOHN kom ud i et svært tårnslutspil, 

men teknikken fejler ikke noget. John 

kørte sejren hjem på elegant vis. Måske 

matchens bedste parti. 

Ja, og så er der jo OLE. Ole vandt!? 

Og jeg må erkende, at jeg ikke fik set 

ret meget af partiet - flovt, men det gik 

åbenbart hurtigt og jeg skulle jo også 

trække engang imellem... 

- og så skal vi lige se TORBEN køre et 

point hjem: 

 

 

Torben M. Jensen - Erik Nielsen 

 

 1. e4 c5  2. Sc3 Sc6 

 3. Sf3 e6  4. d4 Bxd4 

 5. Sxd4 a6  6. Sxc6 Bbxc6 

 7. Ld3 Lb4  8. Ld2 Se7 

 9. 0-0 0-0 10. a3 La5 

11. Se2 Lc7 12. Sg3 d5 

13. Dh5 Sg6 14. Lg5 f6 

15. Le3 d4 16. Ld2 Lxg3 

17. Bhxg3 e5 18. f3 Le6 

19. Kf2 De7 20. Th1 Kf7 

21. Lb4 c5 22. Ld2 Th8 

23. f4 c4 24. Le2 c3 

25. Bxc3 Bxc3 26. Le3 Bxf4 

27. Bxf4 Kg8



 

 

Valby III - Rødovre II: 2 - 6 
 
 

 

       
 

28. f5 Lf7 29. Bxg6 Lxg6 

30. Dd5+!  - og 1-0 

 

 

Endelig har vi LEIF C., der lagde 

hårdt pres på modstanderen fra starten 

og til sidst gik det helt galt, da Leif 

vandt afgørende materiale med en 

lumsk binding. 

Ja, 6-2 til os! En go' start på 

holdturneringen. Alle leverede en go' 

indsats så vi glæder os til at møde 

Tåstrup III i 2. runde. De ved ikke 

hvad der venter dem!? 

 

Johan

 
 

 

 

 



 

 

Rødovre II - Taastrup III: 3-5 
 
 

 

LEIF spillede siciliansk med sort. Han 

fik aldrig rokeret og brugte en del tid. 

Til trods for det fik han presset hvid, 

der tilbød remis. Det hørte Leif ikke! 

og så gik det hurtigt ned af bakke. 

ERNST holdt totalt legestue med sin 

modstander! Spil partiet igennem!! 

 

 1. e4 c5  2. Sf3 Sc6 

 3. d4 Bxd4  4. Sxd4 e6 

 5. Sxc6 Bbxc6  6. Le2 Sf6 

 7. Sd2 Lb4  8. c3 Le7 

 9. 0-0 0-0 10. Kh1 d5 

11. e5 Sd7 12. f4 Lb7 

13. Sf3 Lc5 14. b4 Lb6 

15. a4 a5 16. b5 Dc7 

17. Dc2 Tfc8 18. Sg5 g6 

19. Tf3 Bxb5 20. Bxb5 h5?? 

 

 
 

21. Sxe6! Db8 22. Tg3 Kh7

23. Sg5+ Kg7 24. Sxf7 Sf8 

25. Sd6 Td8 26. Lxh5 Lc7 

27. Txg6+  

 

JOHAN spillede lidt for forsigtigt og 

det hele endte i en totalt lukket stilling 

og remis var uundgåelig. BJARNE 

endte i et tårn/bondeslutspil som vist 

blev spillet ret præcist af begge og 

dermed remis også her. TORBEN kom 

ikke så godt fra åbningen men fightede 

sig tilbage til et tårnslutspil. Torben fik 

spærret et tårn inde og så var det slut. 

Troede vi! Men ikke Torben, der med 

eminente modtræk kørte sejren i hus. 

En meget flot afslutning. 

 

JOHN spillede solidt gennem det meste 

af partiet og burde nok have haft 

sejren. Men det endte med et vildt 

slutspil, hvor sort trak det længste strå. 

KNUD spillede med sort fransk. Der 

blev hurtigt byttet en del af og da 

krudtrøgen lettede stod Knud 

næstbedst. Der blev dog kæmpet til det 

sidste. OLE var ovenpå under hele 

partiet (og dermed menes ikke kun, at 

Ole spillede på 1. sal!). Sejren skulle 

have været i hus, men et par farlige 

fribønder gjorde, at Ole måtte gi' hånd. 

Ja, 3-5, øv. Vi burde ikke have tabt 

kampen. Men vi kommer igen! 

   

Johan



 

 

Kontant afregning      v/ Rune Pedersen    
 
 

 

På et tvivlsomt grundlag tog jeg til 

dm i skoleskak og det blev kontant 

afregning med seks nederlag og to 

sejre. 

 

I oktober måned blev den årlige turne-

ring “DM i skoleskak” afviklet, og de 

bedste junior spillere fra hele landet 

samledes på en skole lige uden for 

Odense, for at spille om DM-titlen, der 

også gav adgang til de skandinaviske 

mesterskaber. 

 

Som de fleste af jer nok ved vandt jeg 

(Rune Pedersen) Københavns-

mesterskabet i skoleskak, hvilket 

banede vej for min dm-deltagelse. 

 

Men eftersom der kun var to mod-

standere i min gruppe, som - sagt på en 

pæn måde - ikke spillede i overens-

stemmelse med “reglerne” for åbnings-, 

midt- og slutspil. Så det var på tvivl-

somme grundlag at jeg tog til Odense, 

og jeg havde da også allerede fra 

starten indset at det nok ikke ville blive 

til mere end 1-2 point, hvilket det også 

gjorde. Jeg fik 2 point ud af otte 

kampe, hvilket jeg egentlig synes er fint 

nok taget i betragtning af, at jeg kun 

har været klubspiller i knap et halvt år. 

 

Indtil turneringen havde jeg 

koncentreret mig mere om midtspillet 

end om slut og åbningsspillet og det 

fik jeg også at føle, da urosovs 

løbergambit og andre kontante åbninger 

blev spillet mod mig. Og af de tre 

kampe der kom til slutspil, vandt jeg 

ingen. Hver spiller havde 30 minutter til 

at udtænke sine træk i, og rørt brik var 

- naturligvis - flyttet brik. Med 35 

spillere i min gruppe var det 

selvfølgelig volmer princippet der blev 

spillet efter. 

I min syvende kamp, (efter en vundet 

og seks tabte kampe), mistænkte jeg 

min modstander for at spille svagt i 

forsvaret og spillede derfor en 

kongegambit hvilket førte til sejr for 

mig. 

Da man ikke havde tid til at notere 

trækkene vil jeg kun  skitsere de første 

træk der også klart viser min pointe: 

 

 1. e4 e5  2. f4 f6? 

 

Allerede nu kunne jeg spille 3. fxe5, 

med fordel for hvid efter - fxe5           

4. Dh5(S), vinder en bonde og 

stillingen. Men på grund af manglende 

selvtillid gjorde jeg det ikke.  

 

 3. Sf3 Sc6 

 

nu kunne jeg ikke vente længere 

 

 4. fxe5 Sxe5  5. Sxe5 fxe5 

 6. Dh5+ g6  7. Dxe5+ Se7 

 8. Dxh8 

 

og han havde allerede tabt. 



 

Kontant afregning    v/ Rune Pedersen    
 
 

 

 

 

 

Det bedste resultat jeg opnåede var i 

lyn-dm, hvor jeg blev nummer fem ud 

af toogtredve.  

 

Alt i alt var det en lærerig oplevelse 

der belærte mig om mine svagheder 

og skakspillets utrolige dybde. 

 

 

Rune 

 

 

 

Sidste: Tårnby II - Rødovre II: 4½ - 3½ 

 

Johan kom forbi klubben om 

tirsdagen, dagen efter kampen mod 

Tårnby. Han blev straks shanghajet, 

men senere frigivet mod nedenstående 

referat. 

 

ERNST H: vandt over Erling ... (tror 

jeg nok!). 

JOHAN P: tabte på tid efter en totalt 

uinspireret indsats. Go' åbning, men 

flovt, sløvt spil. Prøv noget andet end 

hollandsk! 

BJARNE R: endte i et tårnslutspil... 

og så er det jo fedt at have et tårn 

mere end modstanderen..! Og det 

havde Bjarne!? 

TORBEN J: Vandt vist...?! (eller hva' 

?!!) 

JOHN V: En dum afdækkerskak 

kostede materiale i slutspillet efter et 

parti, hvor John "igen" havde check 

på det, men .. Kom igen! 

KURT A: blev på trods af go' 

modstand blæst ud af banen af en 

aggressiv modstander. 

LEIF T: endte ret hurtigt remis... det 

var det!? 

EGART: Hvor kunne du!!? Tyk 

gevinststilling efter flot spil smuldrede 

og endte med en (jule)bolle. ØV!  

Men! Kom igen! 

Johan 



 

               Hinsides h-linjen 
 
 

 

Klubben har efterhånden mange 

medlemmer med pc og adgang til det 

enorme verdensomspændende net-

værk. Foruden alle de andre mange 

nyttige og underholdende emner har 

vi mulighed for at følge med dag for 

dag i SKAKlivets tildragelser. Der er 

nyheder - næsten før de sker - og 

diskussioner, afsløringer og forslag, 

tilbud om mangt og meget både med 

og uden betaling - og ja, der er jo også 

partier. Man kan gennemspille stor-

mestrenes partier direkte fra skærmen 

eller gemme dem i sit apparat til 

senere brug. Og der er masser af 

villige modstandere parat til løse 

partier eller turneringer. Over hele 

verden! 

 

 

 

 

 

Dette er nok det mest betydningsfulde 

for skakspillere her ved den meget 

omtalte overgang til det ny årtusind, 

århundrede, årti og år! På længere sigt 

kan man forestille sig en snigende 

klubdød på grund af det store udbud 

over nettet. Om nogle år vil skak-

klubber måske kun være for folk, der 

trænger til at have et sted at gå hen, 

når ægtefællens ulidelige nærhed 

bliver for meget! 

 

Nå, det kan nok være noget, som kan 

modsiges. Men lad os da på god 

politikervis kaste os over noget andet. 

Og på god talervis efter et fremtids-

kig kaste blikket tilbage til det 

forløbne årtusind, århundrede, årti og 

år. 

 

 

I Skakbladet (november 1999: 

henvisning til "The Mitrokhin 

Archive") kunne vi læse, at der faktisk 

var noget om Viktor Korchnois 

anklager mod Karpov-holdets 

forskellige tiltag under VM-matchen i 

Manilla 1978. Under afsløringerne af 

KGBs aktiviteter er nu bekræftet, at 

man virkelig hyrede hypnotisøren 

Vladimir Zukhar til at nidstirre ud-

fordreren for at forstyrre hans koncen-

tration. Det hemmelige politi, frygtet 

af alle russere, var på Karpovs side og
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 - som afhopperen Korchnoi påstod - 

gjorde alt for at hjælpe ham til matchsejr. 

 

Nu har jeg på nettet læst en artikel af 

russeren Lev Khariton om andre af KGBs 

aktiviteter. Og med navns nævnelse af 

flere prominente skakspillere! At KGB 

blandede sig i skak er ikke overraskende. 

KGB ønskede at have indsigt i simpelthen 

alt. Og havde en hær af officerer, tolke, 

meddelere m.fl. overalt, hvor der foregik 

noget. Ikke mindst hvor sovjetiske 

spillere rejste udenlands.  

 

Og nogle af dem var såmænd selv 

officerer i KGB! 

 

Da Alexander Kotov, berømt sovjetisk 

stormester, lavede sit livs bedste 

præstation ved at vinde interzone-

turneringen i Saltsjöbaden ved Stockholm 

i 1952, spillede han korte remiser mod 

alle sine landsmænd. Jeg kan huske, at det 

var noget, man dengang trak på skulderen 

ad. Herregud, landsmænd ville vel ikke 

gøre hinanden fortræd. Nu afslører 

Khariton imidlertid, at årsagen var, at alle 

"vidste", at Kotov var oberstløjtnant i 

KGB. Og så var det nok sikrest ikke at 

prøve at vinde over ham! 

 

Også på andre fronter var KGB ind-

blandet. Som nævnt havde enhver 

sovjetisk skakspiller, der fik tilladelse til 

at spille i udlandet, en slags manager eller 

hjælper med sig til moralsk støtte. Denne 

KGB-officer skulle nok også holde et 

vagtsomt øje med de personer, der kom 

spilleren nær. Særlig den unge fusentast 

Kasparov med de rebelske attituder var 

genstand for speciel årvågenhed. På den 

anden side havde KGBs ledelse mange 

"venner". Der nævnes den afgåede FIDE-

formand Campomanes (afbrød den første 

match Karpov - Kasparov af hensyn til 

den groggy Karpov) og den engelske 

stormester Raymond Keene. 

 

Men dette er heldigvis nu historie, og vi 

kan gå ind i dette årtusinds sidste år i 

bevidstheden om, at den kolde krig er 

slut. Eller er den? 

 

Godt nytår! 

 

 

   Bent Kølvig 
 

 

 



 

Skakkalender     
______________________________________ 

 

         Lokaler 
 

 

 4. januar Vinterturneringen, 3. runde AH, OL 
 

 11. januar Vinterturneringen, 4. runde KM, CL 
 

 18. januar Holdkampe, 4. Runde KH, BR 
 

 25. januar Vinterturneringen, 5. runde PK 
 

 1. februar Vinterturneringen, 6. runde MO, JH 
 

 8. februar Holdkampe, 5. Runde AH, OL 
 

 15. februar Vinterturneringen, 7. runde KM, CL 
 

 22. februar Vinterturneringen, 8. runde KH, BR 
 

 29. februar Holdkampe, 6. Runde PK 
 

 7. marts Vinterturneringen, 9. runde MO, JH 
 

 14. marts Vinterturneringen, manglende partier AH, OL 
 

 21. marts Holdkampe, 7. Runde KM, CL 
 

 28. marts Vinterturneringen, manglende partier KH, BR 
 

 4. april Vinterturneringen, manglende partier PK 
 

 13. april Vestvold holdkamp, torsdag (lukket 11/4) 
 

 19. april Vestvold holdkamp, onsdag (lukket 18/4) 
 

 25. april Forårsturneringen, 1. runde MO, JH 
 

 2. maj Forårsturneringen, 2. runde AH, OL 

 

 


