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KLÅGE ORD 

 
 

 

For at følge op fra sidste nummer så vil vi her konstatere at det ikke bare er for dårligt, 

det er direkte skandaløst at Rødovremesterskabet endnu ikke har fundet sin afslutning. 

Ikke nok med at de gamle redaktører får grå hår i hovedet,  det er meget værre at en 

masse energiske skakspillere ikke ved hvad for en præmie de får, eller om de i det hele 

taget får en præmie. Endnu engang, nu skal der strammes gevaldigt op. Turneringerne 

skal være færdige til tiden.  

 

Som det kan ses andetsteds i bladet har der manglet en hel del disciplin angående 

fremmøde til holdkampene. Vi behøver ikke at gøre os umage for at give klubbens ansigt 

udadtil alt for mange skrammer. En kedelig sag er opstået. Der er nedlagt protest mod 

Szücs i førsteholdets sjetterundekamp den 4. marts. Kort fortalt - tidsnød, dårlig notering, 

uenighed om trækgentagelse og en masse andre ting er skyld i denne for alle uheldige 

sag. Der er i skrivende stund ikke faldet afgørelse i sagen. For at blive ved den netop 

afsluttede holdturnering kan vi hermed slå fast med syvtommersøm at forsiden på dette 

blad er meget rammende. Alle overlevede - ingen imponerede. Lad os kalde 

præstationerne "net uden at være prangende".  

 

Som en lille solstrålehistorie - alt skal jo ikke være negativt - kan det nævnes at klubben 

har modtaget et pænt beløb fra "Foreningshuset". Og hvorfor det vil man nu spørge? Jo 

- der blev arrangeret en koncert med "Bamses Venner" og alle brugere af huset fik del i 

overskuddet. Det er bare herligt at vi nu sandsynligvis slipper for en kontingentstigning.  

 

Som et nyt tiltag over for vores unge medlemmer kan det nævnes at en af vores 

talentfulde juniorer har fået dækket sit indskud på kr. 110. til DM i påsken samt fået kr. 

200. til transport - et godt initiativ.  

 

Glem nu ikke at foråret er stærkt på vej, fuglesang, grønne træer, lange lyse dage og alt 

hvad der ellers hører til. Det er nogle af livets gratis glæder - nyd dem i ærbødig 

samklang med det ædle skakspil. 

 

Bjørn og Jens



 

Til lykke 
_______________________________________ 
 

 

 

Rødovre Skakklub  

ønsker 

 

 

 

John Vestergaard hjerteligt til lykke 

med de 40 år den 1. februar. 

 

Jens Akhøj Nielsen hjerteligt til lykke 

med 25 års jubilæet den 1. april. 

 
Formanden 

 

 

 

  

      

 



 

Hvornår giver man op? 
_________________________________________ 
 

Både 1. og 4. holdet skulle spille ude-

kamp mod Brøndby. Mod deres første og 

andet hold. Jeg havde lovet Brøndby at 

være kampleder, et nemt job, for der var 

ikke en gang tilløb til problemer. På 4. 

holdet spillede Zoran et langt parti. 

 

hvid: Bjørn Lisdorf, Brøndby II 

sort:  Zoran Wisal 

 

Vi kommer ind efter hvids 30. træk (d6) 

og Zoran står vel til tab. Hvid har to 

fremskudte fribønder med tårne bag og 

sorts fribønder bliver holdt af løberen på 

a2. Er der her, man giver op? På ingen 

måde! 

 

 
 
 30.  -   Kf8   

 31.  Tc3-d3   Sb5   

 32.  c7   Td8-c8   

 33.  d7   Tc8xc7   

 34.  d8D+   Txd8   

 35.  Txd8+  

 

De to bønder kostede altså et rent tårn, så 

kan man lige så godt give op? På ingen 

måde! 

Man vælger at se bort fra det manglende 

tårn og spille på sine egne fremskudte 

bønder! 

 
 35.   -   Kg7   

 36.  Tf1   Sc3   

 37.  Lb3   Se2   

 38.  Kh2   Sc1   

 39.  La2   Sxa2   

 40.  Tb8   Sc1   

 41.  Te1   a2   

 42.  Ta8   b1D   

 43.  Te1-e8   a1D   

 44.  g4   Sb3   

 45.  g5    

 

Et sidste desperat forsøg, nu truer mat 

med Tg8, men Zoran har fuld kontrol: 

 
 45.   - Dg1++ 

 

 

Stærkt kæmpet! 
 

  Bjørn 



 

Ratingliste 
_________________________________________

_ 
 

 

 

12/12 95 +/- 24/4 96 +/- 1/1 97 

Bent Kølvig 2249  2249  2249 

Søren Drejfeldt 2033 12 2045  2045 

Jan Nielsen 1945 -7 1938  1938 *

Gyula Szücs 1834 13 1847 54 1901 

Leif Sørensen 1806 8 1814 34 1848 

Lars Zvisler 1870 2 1872 -58 1814 

Chi-Hsin Leu 1728 30 1758 20 1778 

Frank Krieger 1863 -11 1852 -82 1770 

Kim Andersen 1801  1801 -33 1768 

Arne Østergård 1651 77 1728 34 1762 

Gisli Hardarsson 1753  1753 -3 1750 

Tommy Lundsteen 1693 30 1723 22 1745 

Jakob Enemark 1695 15 1710  1710 *

Ernst M. Hansen 1652  1652 37 1689 

Bjørn Enemark 1716 -5 1711 -35 1676 

Michael Rosenby 1655  1655  1655 

Niels H. Nielsen 1582 60 1642 10 1652 

Johan Petersen 1695 -45 1650  1650 

Flemming Bruun 1649  1649  1649 

Edgar Büse 1649  1649  1649 

Klaus Mortensen 1486 52 1538 79 1617 

Morten Rosenby 1694 -30 1664 -64 1600 

Jens Bager 1634 -51 1583  1583 

Claus Larsen 1575 -42 1533 42 1575 

Per Kühlmann 1616 -43 1573 -14 1559 

Leif Redke 1520 10 1530 13 1543 

*  ikke opdateret  



 

Ratinglisten, fortsat 
_________________________________________ 
 

 

 

12/12 95 +/- 24/4 96 +/- 1/1 97 

John Vestergaard 1460 32 1492 8 1500 

Søren Tømming 1452 20 1472 17 1489 

Knud Hornhaver 1452 35 1487 -5 1482 

Zoran Wizal 1520 -35 1485 -3 1482 

Ole Påg Hansen 1411 24 1435 40 1475 

Bjarne Røhder 1414 8 1422 51 1473 

Jørgen Holst 1430 -62 1368 54 1422 

Per Rødgård Hansen 1433 -17 1416 -25 1391 

Carl Dalsgård 1380  1380  1380 

Torben M. Jensen 1425 1425 -49 1376 

Alex Bukrinsky 1412 -6 1406 -39 1367 

Børge Nielsen 1331 7 1338 29 1367 

Steen Achton 1290 39 1329 30 1359 

Ole Lindberg 1335 37 1372 -16 1356 

Leif Clausen 1289 24 1313 -1 1312 

Jan Tipsmark 1312  1312  1312 

Winnie Sørensen 1369 -80 1289 2 1291 

Bent Christensen 1339 -52 1287 -17 1270 

Jørgen Pedersen 1147 32 1179  1179 

Egart Andersson 1200 -30 1170 7 1177 

Kurt Achen 1147 17 1164 4 1168 

Rudolf Kuniss 1204 -61 1143 7 1150 

Anders Hørby 1132 -22 1110 22 1132 

Poul Erik Pedersen 1136 36 1172 -46 1126 

Harry Christiansen 1126  1126  1126 

Bo Lindberg 1130 23 1153 -32 1121 

Hans Frederiksen 1141 5 1146 -31 1115 

 



 

Holdturneringen 
_________________________________________ 
 

 

 

2. række, gruppe 4 1 2 3 4 5 6 7 total plac

Herlev I 4 5 4,5 7,5 7 6,5 6 40,5 1 

Brøndby I 3 3 4 6,5 7,5 8 6 38 2 

Kbh. Skak III 5 5,5 6 4,5 7 4 2 34 3 

Rødovre I 4 4,5 4 6 4 4 6,5 33 4 

Valby II 4,5 2,5 3,5 1,5 4 4,5 5 25,5 5 

Vanløse III 3,5 7,5 3,5 2 1 1,5 2 21 6 

Tåstrup III 4,5 3,5 4,5 3,5 1 0 3 20 7 

Posten I 3,5 0,5 2 0,5 0,5 3,5 1,5 12 8  
 

 

 
 

 

 

2. række, gruppe 3 1 2 3 4 5 6 7 total placplac

Øbro III 5,5 5 6,5 5,5 6 7,5 7,5 43,5 1 

Brønshøj SF III 4,5 5,5 5 2,5 6,5 5 6,5 35,5 2 

Lyngby-Virum V 4,5 2,5 5,5 6 3,5 4,5 0,5 27 3 

Brøndbyvester I 6 5 2,5 4 2 4,5 1,5 25,5 4 

Ishøj I 2 3 3,5 5 4,5 3 4,5 25,5 5 

Rødovre II 2,5 4 3 4 3 3,5 3,5 23,5 6 

Frederiksberg IV 3,5 4 1,5 3 1,5 3,5 5,5 22,5 7 

Gladsaxe II 3,5 3 4,5 2 5 0,5 2,5 21 8  
 



 

Holdturneringen 
_________________________________________ 

 

 

 

2. række, gruppe 1 1 2 3 4 5 6 7 total plac

Musikvidenskab I 6 5,5 5,5 6,5 4,5 3,5 5 36,5 1 

Tåstrup II 4,5 6,5 7 6 7 2 3 36 2 

Tjalfe II 4 5,5 5,5 4,5 3,5 6 4 33 3 

AS04 IV 8 2,5 2,5 2 5 4,5 4,5 29 4 

Skakspilleren II 3,5 4,5 4 3,5 4,5 4,5 3,5 28 5 

Rødovre III 2 1,5 4 6,5 3 3,5 4 24,5 6 

Tårnby S II 0 3,5 2,5 1,5 1 4,5 6 19 7 

Tårnet II 4 2,5 1 1,5 3,5 3,5 2 18 8  
 

 

 
 

 

 

 

4. række, gruppe 1 1 2 3 4 5 6 7 total plac

Kbh. Skak IV - 5,5 5,5 6 5,5 5,5 5 33 1 

Øbro V 6,5 2,5 - 5 6 3,5 4 27,5 2 

Brøndby II 6 - 3,5 5,5 2,5 4,5 5 27 3 

Rødovre IV 3 6,5 4,5 - 6 2,5 4 26,5 4 

Blindes Skak I 5 4,5 2,5 3 - 6,5 3 24,5 5 

Tårnet Ballerup III 1,5 3,5 5,5 2,5 2 - 3 18 6 

Ishøj II 2 1,5 2,5 2 2 1,5 - 11,5 7  
 

 

 



 

Knud i krydsild 

________________________________________ 
 

 

Knud Hornhaver har nu snart i én sæson været formand for Rødovre Skakklub. 

Hvordan mon han selv har oplevet at skulle videreføre en klub som Rødovre? Vi 

mødtes en stille dag i marts til en lille snak - her er hvad der kom ud af det! 

 

 

 

Hvordan synes du selv det er gået? 

 

Efter, eller måske endda over forvent-

ningerne. Man ved ikke så meget om 

hvad dette tillidshverv indebærer,  men 

det er jo altid en kæmpe fordel at kende 

de folk man skal arbejde sammen med. 

 

 

Har det været svært? 

 

Det har været en meget svær arv at løfte 

efter Ejlert. Grundstenen i den struktur 

som klubben nu fungerer efter blev alle-

rede lagt for år tilbage da Ejlert nævnte at 

han havde tænkt sig at stoppe, så da jeg 

tiltrådte havde vi allerede en køreplan. 

Mange har løftet i flok og været til stor 

hjælp i den daglige drift, og jeg føler at 

alle er glade og tilfredse hvilket får mig 

til at konkludere at vi gjorde det rigtige 

for et års tid siden. 

 

 

Har det været et stort arbejde? 

 

Arbejdet er særdeles stort og tidskræ-

vende, meget mere end man forestiller 

sig. Så på det område er jeg blevet meget 

overrasket. 

 

 

Det mest positive? 

 

Det er nok at de forventninger jeg havde 

fra begyndelsen faktisk er blevet opfyldt 

meget langt hen af vejen. 

 

 

Det mest negative? 

 

Ikke noget, jo måske lige at da der blev 

lagt en anden linie mistede vi 6-8 med-

lemmer fordi det blev vedtaget at der 

skulle strammes op omkring manglende 

kontingentindbetaling. Det gør ondt! 

 

 

Hvad tror du kunne være gjort bedre?  

 

Jeg kan ikke umiddelbart komme i tanke 

om noget. Jeg synes at de ændringer der 

er foretaget absolut får pilen til at pege i 

den positive retning. Men vi skal jo heller 

ikke lade os lulle i søvn fordi klubben nu 

er stabiliseret, vi skal videre. 

 

 

Har det afskrækket dig? 

 

Jeg vil godt svare med et enkelt ord som 

ikke kan misforstås - Nej! 

 

 



 

Du vil altså gerne fortsætte? 

 

Jeg satte jo som bekendt den betingelse 

at jeg kun ville vælges for et år - sådan 

for ligesom at prøve det. Jeg synes at det 

er gået godt og vil gerne fortsætte hvis 

altså der er opbakning omkring min 

person. 

 

 

Har du nogen ønsker for fremtiden? 

 

Medlemstallet er på 67 nu, jeg kunne 

tænke mig at vi kom op på 75. Tallet må 

i hvert fald ikke falde. Jeg ønsker også at 

klubaftenerne med det gode kammerat-

skab og den gode stemning skal fortsætte 

i fremtiden. Slutteligt - gid vi dog havde 

nogle i klubben som har overskud og 

energi til at lave et fornuftigt stykke 

juniorarbejde! 

 

 

Hvad med en konklusion? 

 

Jeg synes skuden har sejlet fortrinligt 

med det nye mandskab ombord. 
 

 Jens

 

 

 



 

En rejse med super 4 holdet 
_________________________________________ 
 

Den første prøve var Blindes skakklub i 

Vanløse. 

 

Jeg havde advaret vores spillere, selvom 

de ikke kan se så kan de altså godt spille 

skak, så pas på drenge. Vi manglede en 

mand, som havde glemt at han skulle 

spille og det er desværre ikke som i 

Ejlerts tid, hvor man blev ringet op flere 

gange, for at blive påmindet om at nu 

skulle man huske at komme. Da vedkom-

mende, (nej ingen navne) har lagt sig på 

knæ for holdlederen og sagt undskyld 4 

gange  er han blevet tilgivet. 

 

Selvom modstanderne ikke kunne se, 

opdagede de alligevel at vi manglede en 

mand, altså o-1. De 4 herrer som ikke 

lyttede efter hvad holdlederen havde sagt 

til dem tabte. Det var Søren Tømming, 

Leif Clausen, Egart Andersson og 

Anders Hørby. Så stod det 0-5 puha, men  

Zoran Wisal kunne man altid regne med, 

så stod det 1-5 og minsandten 

vognmanden fra Hvidovre John Vester-

gaard vandt, æren var reddet 2-5.  

 

Alle ventede nu på Hr. Bjarne Røhder, 

som jo altid kun har det i munden, men 

efter mange timer vandt han tilsidst, vist 

nok lidt lusket, men det kan jeg ikke 

nænne at skrive. 

 

Det endelige resultat blev så 3-5. Tilfreds 

når man tænker på den katastrofale start. 

 

 

Den anden holdkamp var hjemme mod 

Ishøj 2 hold. 

De fik vi en knusende sejr på 6½ mod 

1½ kun en tabte og I får mig ikke til at 

sige at det var "Vognmanden" fra Hvid-

ovre.  

Flot klaret drenge. 

 

Den 3 kamp måtte vi til Brøndby og det 

var deres 2 hold vi skulle møde. 

Det var med bange anelser at vi satte os 

til brædderne, men de havde hørt om 

vores flotte kamp mod Ishøj, så nervøse 

var de da, hvilket resulteret i at vi vandt 

4½ mod 3½. 

 

Den 4 kamp var hjemme mod 

Tårnet/Ballerup 3 hold. 

 

Igen var den store Vognmand ude med 

riven, da de så ham løb modstanderen 

hjem igen, meget usportsligt, nå 1 point 

er jo 1 point. 

 

Vi andre måtte kæmpe det bedste vi 

havde lært og det blev da også til hele 6 

point mod deres sølle 2. Vi var verdens-

mestre, men kun til vi skulle møde ræk-

kens nr. 1 de havde 22½ point mod 

vores 20. 

 

Nr. 1 var Københavns Skakforenings 4 

hold som vi endda mødte på udebane, 

men vi var ved godt mod, de skulle bare 

have nogen tæsk! 

 



 

  

Hva skete så jo vore 1 og 2 bræt meldte 

afbud!!! Tarveligt, men de skulle begge 

se en gammel dansk film i fjernsynet "De 

røde heste" med Poul Richard og det 

kunne vi ikke hamle op med. 

 

Vi måtte da have 2 reserver med og 

Søren skulle så spille 1 bræt, hold da op 

hvor var han stolt, det er lige godt første 

gang jeg skal prøve det og jeg skal nok 

vise dem hvordan man piller i Rødovre 

skakklub. (Han kan ingengang tale rent). 

 

Præcis 60 minutter senere havde han 

sørme vundet, nej hvor han skræppede 

op, selvom vi forsigtigt fortalte ham at 

det var fordi modstanderen ikke kom, det 

sivede slet ikke ind, jeg vandt, råbte han, 

uha for en skakspiller. 

 

Ole P. var rykket op på 2 brættet, det im-

ponerede  ham ikke han vandt, vist nok 

uden snyd (så vidt vi ved) 

Vores reserve Kurt fik hevet en remis i 

land, mere blev det heller ikke til altså 

2½ mod 5½ æren var reddet det var trods 

alt topholdet vi mødte. 

 

Vi mangler nu en hjemmekamp mod 

Øbro 5 hold, som jeg ikke kan nå at refe-

rere fra da den hidsige redaktion skulle 

have referatet nu. 

 

Altså på gensyn med vores sidste kamp, 

hvis I vil have spænding, så gå ikke glip 

af sidste afsnit. 

 

Med venlig hilsen Danmarks bedste 

holdleder  

   Leif Clausen 
 



 

II holdet, 4. runde 
_________________________________________ 
 

 

Mod BrøndbyVesters 1. hold lykkedes 

det igen at få et enkelt kamppoint. 4-4. 

Gisli (R) tabte på 1. brættet, Samme 

skæbne overgik Tommy, Morten og 

Bjørn C. 

På fjerdebrættet vandt Jakob i et 

forrygende parti, hvor modstanderens 

brikker  kun blev på brættet fordi der var 

en kant. Da det var mandag, var Jens 

mødt op og kvitterede med en flot sejr 

på sidstebrættet. 

Michael sad til sidst og spillede med en 

lille fordel og en halv time på uret mod 

modstanderens ene minut. En luksus at 

kunne skrive sit træk, se modstanderen 

skæve over og så viske det ud igen! Selv 

om han var lige ved at ryge i en mat midt 

på brættet (det tabende træk stod allerede 

på sedlen), så fik han dog pointet i hus. 

 

Jeg fik lejlighed til at vise springernes 

styrke: 

 

 

hvid: Bjørn Enemark 

sort:  Robert Grandahl, BbyV I 

 

I 16. træk har sort netop spillet Tad8. Det 

ser overbevisende ud, åben dobbeltbesat 

tårnlinie og en aktiv stilling. 

 

  
 

 

Jeg spiller 17. Sa3 med planen Sc4, Se3, 

Ted8 for at neutralisere sorts tårnlinie. 

Hvis sort nu spiller Sf4, bliver det da 

svært at få stablet et modspil på benene. 

Men efter sorts næste træk er der pludse-

lig muligheder: 

 
17.   - a5? 18.  Sc4 Kc7 

19.  Se3 Td7 20.  Sc5 Td2 

 

sort kan ikke undgå at tabe kvaliteten og 

prøver et angreb i stedet for. Men efter 

Se6+, SxT og b3 har hvid ingen 

problemer. 

  Bjørn 



 

Afbud i god tid 
_________________________________________ 
 

 

Mod Lyngby Virum en onsdag, det er 6. 

runde. På forhånd har Arne og Jens 

meldt afbud, Flemming har lovet at 

skaffe reserver. XX ringer samme dag 

lidt over 17, men jeg er først hjemme 

halv seks. Det er ikke for at få et lift - 

han melder afbud! Jeg henviser ham til 

Flemming, og tvivler på muligheden for 

at skaffe reserver.   

I Lyngby Storcenter spiller klubben på 

første sal. Jakob og jeg møder op og kort 

efter kommer Tommy, Flemming og Leif 

Tange. Flemming kunne ikke skaffe en 

ekstra reserve med en times varsel. 

Nu sættes urene i gang og vi er  allerede 

fem! Altså ned for at ringe. YY er ikke 

hjemme, men til korsang! Milde himmel, 

på en skakaften! Jeg afleverer en røffel 

og finder flere mønter frem. 

ZZ er heller ikke hjemme, der er kun 

svigermoderen, der fortæller om en 

middag i firmaet! På en skakaften! 

Endnu en røffel til viderelevering. 

Lidt slukøret må jeg så scratche 3 brætter 

og se, hvad vi øvrige 5 kan gøre. At vi 

yderligere får placeret en af reserverne ét 

bræt forkert, gør det ikke bedre. Det ac-

cepterer LyngbyVirum dog storsindet og 

noterer sin accept på resultatkortet. 

Hvordan det gik, jo tak, helt pænt. Vi 

tabte med beskedne 3½-4½ efter gevin-

ster fra Leif Tange, Flemming og Jakob, 

mens jeg selv holdt remis. Der er dog 

betydelig risiko for, at de manglende 

points kan komme til at koste os vores 

plads i rækken. 

Hvis vi skal spille en mandag, så ringer 

jeg rundt til alle for at minde dem om den 

skæve dag. Om onsdagen derimod er alle 

da klar over, at vi ikke skulle spille 

tirsdag! Skakretten har erklæret navne-

forbud, men de pågældende kan nok 

genkende sig selv.  

 

             Bjørn 
 

 

 

 



 

Det ringer for ørerne 
_________________________________________ 
 

 

Flemming Bruun har nu i én sæson været ansvarlig for koordineringen af 

holdturneringen - hvordan mon han selv synes det er gået? Deres udsendte har talt 

med Flemming: 

 

 

Hvordan er det gået, og synes du det har 

været en vanskelig opgave? 

 

Jeg må konstatere at det har været utro-

ligt tidskrævende at prøve at skaffe 

reserver. På den anden side set har det 

været sjovt og lærerigt at snakke med de 

mange mennesker der har ringet for at 

melde afbud eller som jeg har ringet op i 

et desperat forsøg på at få folk til at spille 

et eller andet sted en eller anden 

mærkelig aften. Bortset fra det synes jeg 

at det i det store og hele er gået som for-

ventet, til enkelte kampe har det dog 

været komplet umuligt at få folk op fra 

sofaen. Opgaven har altså været både 

udfordrende og vanskelig. 

 

 

Det mest negative du har oplevet? 

 

Alt for mange har taget fejl af hvem de 

skulle melde afbud til. Er det holdlede-

ren?  Er det formanden, eller er det 

måske en helt tredie? Det er altså mig og 

jeg synes at alle har fået det at vide på en 

måde som ikke kunne misforstås. Det 

har skuffet mig noget. 

Kunne du have gjort noget anderledes? 

 

Det tror jeg ikke, jeg er ganske godt til-

freds og hvis jeg skal fortsætte næste år 

tror jeg ikke der vil blive foretaget nogle 

ændringer. 

 

 

Du vil altså gerne fortsætte og er ikke 

blevet afskrækket? 

 

Et par hurtige svar, JA - NEJ! 

 

 

Er der noget du vil sige her til slut? 

 

Først tak til de mange, der har stillet op 

som reserve, ofte med meget kort varsel! 

Uden jer var det aldrig gået. 

Med sigte på næste sæson vil jeg gerne 

bede om, at afbud til holdkampene 

meddeles mig og kun mig  i så god tid 

som overhovedet muligt så jeg får de 

optimale chancer for at skaffe så 

kvalificeret afløsning som muligt. 

Slutteligt håber jeg at denne opfordring 

kan blive trykt i "Interne Træk" endnu 

engang inden næste års holdkampe. 

Selvfølgelig (Red.)  
 

Jens 



 

 

          Hinsides h-linjen 
_________________________________________ 
 

 
 

Dansk skak har ligget lidt stille her i vin-

terens mulm og mørke. Ikke nogen større 

turneringer. I divisions-turneringen er der 

ret stor jævnbyrdighed mellem de 

stærkeste klubber. Nogle af dem synes at 

have tiltrukket en del stærke spillere.  For 

eksempel er det påfaldende, at en klub 

som "Sydøstfyn" har en stormester og tre 

IMere samt en forhenværende DM på 

holdet! 

 

 
 

I det udenlandske har vi gennem pressen 

bemærket en del særdeles velbesatte tur-

neringer.  Der må alligevel være nogen 

kapital i skak, siden man kan samle spil-

lere fra top-10 i en turnering. De er jo 

ikke billige! Man kan så fundere lidt 

over, at mange penge går til ret få super-

spillere.  Mens mange navne, der var 

store for nogle år siden, helt er forsvun-

det fra rampelyset. 

 

 

En af dem, der kan kræve store penge. er 

den yngste Polgar-søster Judit.  Hun er 

jo ikke alene den bedste skakspiller af de 

tre, men også den yngste og ikke mindst 

den kønneste! Sådan noget ser bl.a. 

sponsorer også på! I Skakbladet i er hun 

blevet omtalt som skakkens "femme 

fatale". Fatal betyder jo dødbringende, og 

der kunne blot hentydes til hendes 

skaklige farlighed. Men ellers bruges ud-

trykket jo mest om farlige fruentimmere, 

der bringer mænd i fordærv.  Og det får 

os måske til at tænke over, hvad stor-

mestrene egentlig får fritiden ti1 at gå 

med ind imellem runderne.  Flere af dem 

er - ligesom frk. Polgar - i starten af ty-

verne og må formodentlig have visse be-

hov og fornemmelser! 

 

 
 

Der er ikke noget aktuelt parti denne 

gang.  Jeg kender kun dem, enhver har 

kunnet se i dagspressen.  Men for ikke at 

snyde dem, der nyder at gennemspille 

gode partier, vil jeg anbefale nedenstå-

ende præstation fra sidste sommers gi-

gantturnering i Brøndbyhallen, Politiken 

Cup '96. 

 

 

Turneringens ratingfavorit, Igor Glek fra 

Rusland, prøver vanen tro at ryste dan-

ske Ove Weiss Hartvig, der havde de 

sorte brikker, allerede i åbningen:  



 

 

 

 

 l. e4 c5  2. Sf3 Sf6   

 

Nimzowitch-varianten, hvor man spiller 

3. e5 Sd5 4. Sc3. Men her  
 

 3. Sc3 Sc6  4. Lb5 Sd4 

 5. e5 Sxb5  6. Sxb5 Sd5 

 7. Sg5!? 

 

 

 
 

 
Nyd det visuelle billede af brikkerne på 

5. række!  Det hundredårige Tarrasch-

dogme siger ellers 'Flyt ikke samme brik 

to gange i åbningen!' ; men hvid er foran 

i udvikling og har tid nok - indtil videre.  

 
 7. -  f6  8. Df3 Sc7 

 9. exf6 exf6 10. De4+ Se6   
 

For 10.  -   Le7?   11.  Sd6+  Kf8  

12.  Sgf7 koster damen. 

 
11. Sxh7 

 

Bondegevinst.  Eller bonderov? De 

hvide brikker bliver jaget tilbage, og de 

sorte kommer ud.  
 

11. - Txh7?! 

 

Stort tænkt!  Noget andet var bare  

11. -   d5!   12.  Dg6+ Ke7 med udvik-

ling. 

  
12. Dg6+ Ke7 13. Dxh7 Kf7 

14. 0-0 d5 15. d3 Ld7 

16. Sc3 Lc6 17. f4 Sd4 

18. Tf2 De7 

 

Det ser ud som om sort har fat i noget. 

 
l9. Ld2 Sxc2 

 

Men er det bare en bonde tilbage?  

 
20. Tcl Sd4 21. Tel Dd7  

22. f5! Le7 23. Se2! Sc2 

 

Det er ikke til at se, hvad sort ellers kan 

gøre. Kvaliteten afgør snart. 

 
24. Tcl Sb4 25. Sf4! 

 

- og her opgav sort eller overskred be-

tænkningstiden, 1 - 0. 

 

Springeren infiltrerer sorts lejr, fx. 

25.  -       Te8     26. Sh5   Lf8  

27.  Sxf6! Kxf6   28. Dg6+ Ke7  

29.  Lg5mat. 

 

    Bent Kølvig



 

Årets brøler? 
_________________________________________ 
 

 

En ny rubrik her i bladet. Vi kender det 

jo godt, man ofrer sin dronning for så at 

sætte mat med ... det tårn, det stod her 

lige før.  

Redaktionen forventer et væld et bidrag 

- det skal være ens egne brølere, og fra 

denne sæson - og inden sommerferie-

nummeret! Især efter at vi er blevet 

enige om at sætte en flaske vin på 

højkant for den største eller morsomste. 

Vi påtænker at få Bent Kølvig til at være 

uvildig dommer, men han ved det ikke 

endnu. 

Altså find årets tabspartier frem, dér hvor 

et enkelt meget dårligt træk umiddelbart 

satte en gevinststilling over styr, eller 

væltede remisforsvaret, eller fremkaldte 

pat trods en fordel på tre officerer - nå, 

jeg ser, at I har forstået. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En farlig modstander 

 


