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KLÅGE ORD 

 
 

 

Endelig er den lange og meget varme sommer forbi. Vi kan nu hellige os vores kære 

vintersyssel, nemlig skakken. Vi kan også konstatere at lige så brat det blev kogende 

varmt, lige så hurtigt kom det blæsende og våde efterårsvejr. Ja, det danske klima er en 

sjov og uforudsigelig størrelse.  

 

Her sidst i september skal der opsummeres et par ting der er foregået siden den bløde 

opstart på denne sæson. Vi fik ram på Hvidovre og så endda på udebane. 

Generalforsamlingen er på en eller anden måde overstået og Rødovremesterskabet er 

startet. Angående det sidste så har det forlydt i diverse øresnegle at der er strammet op 

omkring  afviklingen således at vi inden for en overskuelig årrække kan få afklaret alle 

klasser. Det er en  god ting, det er der vel ingen der kan være uenige med redaktionen i. 

At mesterklassen så bliver uden en af de forsvarende mestre, må vi vel leve med. Om alt 

dette er der udførlige og dybdeborende artikler om inden i bladet. 

 

Redaktionen vil endnu engang komme med et lille (læs: kolossalt stort) hjertesuk. Og 

hvad tænker de nu på vil mange nu forhåbentlig spørge sig selv. Jo netop, vi mangler nu 

som altid indlæg til Interne Træk. Det er da vores blad og jo flere der kommer til orde des 

mere spændende bliver bladet. Det er der en eller anden klog mand der siger, så det skal  

nok vise sig at være rigtigt. Altså, kom med jeres bidrag, og vi vil så bevise at vi ikke kun 

har Danmarks, men hele verdens bedste skakblad. Når man overdriver tykt, fremmes 

forståelsen! 

 

Vi ses alle sammen til de sædvanlige hyggelige skakaftener nu hvor vi kan se frem til to 

vintre og kun en sommer! 

 

Bjørn og Jens 

 



 

Til lykke 
_______________________________________ 
 

 

Rødovre Skakklub ønsker 

følgende medlemmer 

til lykke med jubilæum 

 

 

Leif Tange 

40 års jubilæum! 

1. oktober 

 

 

Peter Rank 

25 års jubiluæm 

1. september

Bjørn Enemark 

25 års jubilæum 

1. november 

 

 

 

  

 

  
 

 

 



 

Til lykke 
_______________________________________ 
 

 

Rødovre Skakklub ønsker 

følgende medlemmer 

til lykke med de runde fødselsdage 

 

 

Lars Sørensen 

75 år 

10. september 

 

 

Leif Redke 

50 år 

27. september 

 

 

Ernst M. Hansen 

50 år 

8. oktober

 

 

 

    



 

Match mod Hvidovre 
_________________________________________ 

 

 

Som sædvanlig indledtes sæsonen med  

årets urmatch mod Hvidovre. De sidste 

par år har Hvidovre vundet, så det var 

vel vores tur. Jeg husker sidste år at have 

sakset "Miraklet i Rødovre" fra Hvid-

ovres blad. Denne gang fik vi dem! Og 

det trods tre manglende fremmøder - 

uden afbud. Knud har uddelt møgfald til 

de pågældende, så der er ingen grund til 

at vade i det her. 

Nå, i Hvidovre blev den ene udlignet 

med en manglende på deres side, men 

alligevel - bagud 2 - 0 fra starten. 

Det gik imidlertid forrygende, især i den 

nederste halvdel. Ingen tab på de sidste 

11 brætter og en samlet score på 2 - 9. 

Da det også gik flot på de fire øverste 

brætter, ingen tab, 1 - 3, så var den 

hjemme. Det skal dog siges, at vi har set 

Hvidovre i stærkere opstilling. 

Matchen mod Hvidovre er en løbende 

match, først til 30 points og der tælles 

kun overskydende. Denne gang fik vi 5 

overskydende points og reducerede 

dermed fra  10-25 til 15-25. Der er 

således håb endnu. 

 

 

 

 
 

 

 

Ind i mellem var vi også heldige, Jens 

vandt således mirakuløst, da hans mod-

stander forcerede. Knud fik lov til at 

holde remis i en klart tabt stilling, alle de 

omkringstående kunne se gevinsten - 

men ingen af spillerne!  

Og Per fik lov at sætte mat i denne stil-

ling... Modstanderen har netop trukket 

Dd2-c3?? hvorefter Per spiller Sf2++, 

"Så er du vist mat, ikke?" 

Det er vel at mærke ikke en slutspils-

studie, men rigtig skak. Vi lader 

stillingen stå et øjeblik... 

 

 

 



 

Match mod Hvidovre 
_________________________________________ 

 

 

Hvidovre Rødovre 9,5 - 14,5 

Børge Nielsen Søren Drejfeldt ½ - ½ 

Jørgen Carstensen Jens Akhøj 0 - 1 

Poul Elgaard Gyula Szücs 0 - 1 

N. Schnegelsberg Lars Zwisler ½ - ½ 

Peter Køhler Jan Nielsen 1 - 0 

Mogens Nilsson Gisli Hardarsson ½ - ½ 

Knud Højgaard Jakob Enemark 0 - 1 

S. Sejersen - 1 - 0   u.k.

Steen Jensen Jørgen Larsen 1 - 0 

Fl. Bruun - 1 - 0   u.k.

L.B.Larsen Kim Andersen ½ - ½ 

Tom Dalgaard Bjørn Enemark ½ - ½ 

Henning Jensen Arne Østergaard 1 - 0 

Bent Dalberg Niels Holger Nielsen ½ - ½ 

Benny Bengtsen Ernst M. Hansen ½ - ½ 

Jan Dalgaard Jens Bager 0 - 1 

Børge Bengtsen Claus Larsen ½ - ½ 

Torben Henriksen Klaus Mortensen 0 - 1 

Folmer Bruun John Vestergaard 0 - 1 

Finn Gjerulff Bjarne Røhder 0 - 1 

Niels Lindberg Per Kühlmann 0 - 1 

Morten Lerager Knud Hornhaver ½ - ½ 

Claus Selsager Zoran Wisal 0 - 1 

Jens Holm Torben M. Jensen 0 - 1 
 

 



 

Medlemslisten    september 1997 

_________________________________________ 
Navn Adresse Postdistrikt Telefon

Alex Bukrinsky Viemosevej 64 A 2610 Rødovre  42 84 23 94

Alex Juul Kajerødgård 5 3460 Birkerød  42 81 69 45

Anders Hørby Højnæsvej 6 2610 Rødovre  36 41 40 12

Anders Lundsgaard Maglekær 23, 2. th 2610 Rødovre  36 75 91 59

Arne Østergaard Maglekær 55, st. 2610 Rødovre  36 75 37 38

Bent Christensen Rorgængervej 11 2660 Brø. Str.  43 53 70 35

Bent Kølvig Rødovre Parkvej 187, 3. 2610 Rødovre  36 70 97 58

Bjarne Røhder C.N. Petersensvej 4 2000 F  31 87 87 42

Bjørn Christoffersen Islevmark 12 2610 Rødovre  42 91 94 13

Bjørn Enemark Stjernevangen 7 2600 Glostrup  43 45 19 96

Bo Lindberg Tårnvej 93 C, Lejlighed 82 2610 Rødovre  36 70 63 05

Børge Nielsen Seedorfs Vænge 8. st. th 2000 F  38 34 68 68

Chi-Hsin Leu Voldumvej 31, st. th. 2610 Rødovre  36 72 00 90

Claus Larsen Rødovre Parkvej 197, 1. th. 2610 Rødovre  36 72 06 86

Edgar Büse Kong Georgsvej 88, st.th. 2000 F  31 19 08 10

Egart Andersson Engbovej 97 2610 Rødovre  36 70 34 05

Ernst M. Hansen Mosehomen 32 2610 Rødovre  44 94 64 59

Flemming Bruun Langåvej 33 2650 Hvidovre  36 78 36 39

Frank Krieger Jensen Rebæk Allé 14 2650 Hvidovre  36 75 09 40

Gisli Hardarsson Vedstedvej 5 2610 Rødovre  36 70 18 86

Gunnar Dalsgaard Annexgaardsvej 29 2610 Rødovre  36 41 17 76

Gyula Szucs Smallegade 38 C, 3. tv. 2000 F   

Hans Frederiksen Islevvangen 25 2610 Rødovre  42 84 73 45

Harry Christiansen Lucernevej 5 2610 Rødovre  36 70 00 82

Henrik Eriksen Magleholm 31 2600 Glostrup  42 45 50 62

Jacob Rubin Tårnvej 269, st. 2610 Rødovre  36 70 48 37

Jakob Enemark Stjernevangen 7 2600 Glostrup  43 45 19 96

Jan Nielsen Voldumvej 10 A 2610 Rødovre  36 41 33 75

Jan Tipsmark Rådhusstien 46 2610 Rødovre  36 70 93 02

Jens Akhøj Nielsen Lykkesholms Allé 7 C, 4. th 1902 Fred.b. C  31 22 87 65

Jens Bager Brøndby Nordvej 111 3. th 2605 Brøndby  36 48 06 08

Jõanes E. Høj Viemosevej 11 2610 Rødovre  42 84 85 63

Johan  Petersen Brandholms Allé 1 D, 1.tv. 2610 Rødovre  36 70 28 24

John Vestergaard Hvidovrevej 11 2610 Rødovre  36 70 53 95

Jørgen Holst Kløvertoften 73 2740 Skovlunde  44 94 68 51

 



 

Medlemslisten    september 1997 
________________________________________ 
Navn Adresse Postdistrikt Telefon

Jørgen Larsen Knudsbølvej 75 2610 Rødovre  36 70 17 65

Jørgen Pedersen Frøslevvej 25 2610 Rødovre  36 41 40 53

Kim Andersen Hovedvejen 150, Lejl. 42 2600 Glostrup  43 45 70 13

Klaus Mortensen Gunnekær 29, 2. 2610 Rødovre  36 41 22 94

Knud Hornhaver Korsgade 9. 2. 2200 Kbh. N  35 37 28 21

Kurt Achen Rødovre Parkvej 232 2610 Rødovre  36 70 51 55

Lars Sørensen Oksbølvej 29 2610 Rødovre  36 70 79 85

Lars Zwisler Jensen Damhus Boulevard 91 2610 Rødovre  36 70 01 87

Leif Clausen Lucernevej 357 2610 Rødovre  36 70 81 78

Leif Redke Birkelyparken 60 2670 Greve Str.  42 90 66 35

Leif Sørensen Juelsmindevej 32, 2. th 2610 Rødovre   

Leif Tange Maglekær 36 2610 Rødovre  36 47 02 36

Magnus Katz Nielsen Haraldsgade 37, 4 2200 Kbh. N  35 85 66 82

Michael Garly Kong Georgsvej 81, 1. th. 2000 F  31 16 38 47

Michael Rosenby Gillesager 266, 1.th 2605 Brøndby  36 48 60 60

Morten Lundsgaard Korte Smeestraat 17 3512 NW Utrecht   

Morten Rosenby Kærrøjel 9 2670 Greve Str.  43 69 08 33

Niels Holger Nielsen Ehlersvej 2 A 2900 Hellerup  39 62 13 88

Ole Lindberg Tårnvej 93 C, Lejlighed 82 2610 Rødovre  36 70 63 05

Ole Påg Hansen Birkmosevej 14, 1. tv 2610 Rødovre  36 72 06 44

Per  Andersen Rødovr. Parkvej 293 2610 Rødovre  36 70 19 43

Per  Kühlmann Padborgvej 45 2610 Rødovre  36 70 07 99

Per Rødgaard Jægerhusene 27 2620 Albertsl.  43 64 76 37

Peter Rank Beringgårdsvej 15 A 2650 Hvidovre  36 49 66 76

Poul Erik Pedersen Birkmosevej 48, 1. tv. 2610 Rødovre  36 41 36 40

Rudolf Kuniss Vievangs Allé 9 2700 Brønshøj  44 94 61 09

Steen Achton Horsevænget 124 2610 Rødovre  36 41 61 58

Sv. Ulrich Christiansen Sdr. Fasanvej 14, st. 2000 F  31 87 20 42

Søren Drejfeldt Rantzausgade 11-5, Lej. 26 2200 N  31 39 33 99

Søren Tømming Rødager Allé 58, 2. tv. 2610 Rødovre  36 70 81 85

Tommy Lundsteen Valhøjs Allé 85, 2.tv 2610 Rødovre  36 41 38 70

Torben M. Jensen Peter Bangsvej 99, st. th. 2000 F  38 71 41 93

Winnie Sørensen Rødovrevej 414, 2. th. 2610 Rødovre  36 41 52 18

Zoran Wizal Tårnvej 491 2610 Rødovre  36 70 05 76

 

 



 

 

Generalforsamlingen    september 1997 
______________________________________ 
 

Arne Østergaard blev valgt til dirigent 

og konstaterede generalforsamlingen 

lovligt indkaldt. 

 

Beretningen  

 

Knud oplæste beretningen om det første 

hele klubår uden Ejlert. Klubben har nu 

69 medlemmer og er i en stabil rytme, 

hvor arbejdet udføres af mange forskel-

lige. Også økonomien er god, ikke 

mindst på grund af et generøst tilskud 

fra Foreningshuset efter en koncert med  

Bamse og vennerne. Desuden fremlagde 

han resultaterne fra de interne turne-

ringer, holdturneringen og den nyligt 

overståede match mod Hvidovre. 

Medlemstallet udløste en serie forslag 

fra salen med henblik på at hver-

ve/fastholde interesserede. 

Bent Kølvig foreslog således skak i 

centret, arrangement eller bare spille, 

løbende kontakt til centret og Rødovre 

Avis, eventuelt at afbryde et turnerings-

parti for at spille med nysgerrige, kor-

rekt formandsnavn og -adresse i lokal-

telefonbog og Mostrups. Han sluttede 

med at forære Knud registrerings-

blanketter til disse to. 

Arne Østergaard foreslog et skakarran-

gement på biblioteket og annoncering i 

Søndagsavisen (billigere end Rødovre 

Avis?). 

Leif Tange foreslog annoncering i Rød-

ovre Avis og Johan nævnte, at han var 

kommet til klubben for nogle år siden 

efter at have set en annonce for Rød-

ovremesterskabet. Desuden ønskede 

han sæsonprogrammet udgivet tidligere. 

Knud takkede for interessen og for-

slagene og nævnte, - at han allerede ved 

tiltrædelsen havde sendt ændrings-

blanketter til lokaltelfonbogen og Mo-

strups, men gerne ville sende et nyt sæt, 

- at han var opmærksom på problemet 

med nye medlemmer og sidste år havde 

sat tid af til at tage sig af eventuelle 

nysgerrige, - at vi var blevet optaget i 

foreningsregistret i Rødovre Avis, men 

også at en annonce kostede over 1000 

kr. og at det var for dyrt for en-to 

mulige medlemmer. 

Beretningen blev énstemmigt vedtaget. 

 

Regnskabet  

 

Per fremlagde regnskabet, hvor tilskud-

det fra Foreningshuset, en ekstraordinær 

kursgevinst fra salget af aktierne i BG 

Bank og kommunens tilskud fyldte 

smukt og tilsammen resulterede i et 

bemærkelsesværdigt overskud. I det 

hele taget var kassererens bekymring 

fra sidste år med hensyn til klubbens 

husleje-kontrakt i aftagende. 

Bent Kølvig spurgte, om vi var ejere 

eller lejere i Foreningshuset. Jan sva-

rede, at huset var ejet af en selvejende 

institution og at kommunen garanterede 

over for kreditforeningen. Vi er lejere 

lige som de øvrige foreninger. Den 

egentlige lejekontrakt er gået 

 tabt med Ejlert, men Jan huskede da at 

have set et udkast.  



 

 

Knud supplerede, at klubben ikke havde 

økonomi til at eje, vi har en tre-årig 

lejekontrakt med betænkelig stor hus-

leje, men med tilskud fra kommunen 

(pga. ungdom og pensionister) går det 

endda. Der er nu kun ét år tilbage af 

bindingsperioden. 

Der var ingen diskussion om de enkelte 

udgiftspunkter og regnskabet blev én-

stemmigt vedtaget. 

 

Indkomne forslag 

 

Bestyrelsen havde udsendt et forslag til 

nye vedtægter, som Per havde sat op. 

De gamle var fra 1967 og trængte til en 

modernisering. Dette forslag fik en hård 

medfart, der var diskussion om de fleste 

punkter og mange havde sat sig godt ind 

i både de gamle love og de nye ved-

tægter. 

Der var 22 fremmødte, og med kravet 

om to tredjedeles flertal skulle der der-

for være 15 stemmer for. 

Formålsparagraffen blev stærkt angre-

bet for at være for prosaisk, uden ambi-

tioner (Bent Kølvig, John Vestergaard), 

uden krav om DSU/KSU-medlemsskab. 

Den gamle paragraf blev bibeholdt, 

dog blev det om upolitisk strøget som 

værende unødvendigt. 

Alex havde stillet et forslag om mulig-

hed for "hyggemedlemmer" med kun 

klubkontingent. Det blev efter nogen 

tøven fra dirigenten taget med her, men 

vandt ikke genklang hos forsamlingen, i 

modstrid med KSU, uofficielle med-

lemmer, osv. Forslaget blev trukket 

tilbage. 

Paragraf om kontingent (fastsættes af 

bestyrelsen) udløste en debat om ræk-

kefølgen af punkterne. (Per svarede, at 

kassereren måtte se kontingentet som et 

væsentligt punkt!). Bent Kølvig fore-

slog, at rækkefølgen blev diskuteret til 

sidst.  Et ændringsforslag indsendt af 

Alex (fastlægges af generalforsamlingen 

efter forslag fra bestyrelsen) blev ved-

taget. 

 

Generalforsamlingen fastholdt formule-

ringerne fra de gamle love om at gene-

ralforsamlingen er klubbens højeste 

myndighed, at man skal have været 

medlem af klubben i tre måneder for at 

have stemmeret, etc. Per mente, at det 

ikke var nødvendigt, men blev modsagt 

fra mange sider (Bent Kølvig: der er 

ingen brug for love i fredstid!, John 

Vestergaard og Arne Østergaard sup-

plerede med eksempler). 

Også paragrafferne om eksklusion og 

om opløsning af klubben blev diskuteret 

og ændret på stedet. Til sidst blev så 

rækkefølgen fastlagt. 

De nye vedtægter ses andetsteds i 

bladet! 

 

Nye lokaler? 

 

Ernst havde stillet tre forslag, - at besty-

relsen undersøgte mulighederne for et 

andet klublokale, - at samarbejdet med 

Vanløse blev genoptaget, - og at der 

blev nedsat et udvalg til fastlæggelse af 

en rygepolitik.  

Det om klublokalet gav naturligvis 

anledning til en diskussion om fordele 

og ulemper ved klubbens lokaler 

gennem tiden, røg, støj, loftshøjde, 

ventilation, lukketid, analyseforhold, 

ølpriser, osv. Knud var stort set tilfreds 

med de nuværende forhold og ville ikke 

arbejde ret ihærdigt for at ændre dem. 

Et flertal pålagde dog bestyrelsen at 

undersøge mulighederne, herunder at 

prøve at skaffe bedre og mere lydsvag 

udluftning.  



 

 

Match mod Vanløse 

 

Knud fortalte, at Vanløse har ryge-

forbud i deres lokaler, at han ikke havde 

kunnet ændre det med hensyn til den 

aktuelle match og at man (han selv og 

flere andre) ikke kunne spille skak uden 

røg. Flere havde slettet sig fra tilmel-

dingslisten efter at have hørt om regler-

ne og derfor var det blevet aflyst.  

Deres referent fandt det ikke tilfreds-

stillende og tilbød, - at undersøge hvor 

mange i klubben der ville spille røgfrit 

mod Vanløse, - at tage kontakt til Van-

løse, hvis de stadig ville snakke med 

os, - at få arrangeret en match hos dem, 

hvis der var interesse på begge sider. 

Med hensyn til rygepolitik i øvrigt blev 

der ret hurtigt nedsat et udvalg bestå-

ende af to rygere (Knud og Per) og to 

ikke-rygere (Ernst og undertegnede), 

som i løbet af efteråret skulle diskutere 

dette sprængfarlige emne. 

Et forslag fra Alex om at kunne få til-

sendt bladet ved at aflevere frankerede 

kuverter blev trukket. Per oplyste, at det 

allerede var muligt mod at betale 10 kr. 

ekstra halvårligt. 

 

Valg 

 

Det var blevet sent og diskussionslysten 

var ebbet ud. Da alle, som var på valg 

var villige til genvalg, blev valgene 

gennemført på 1½ minut. 

Knud var ikke på valg, Per blev gen-

valgt til kasserer, trods kritikken af hans 

udspil (som han selv sagde det). Leif 

Clausen og Jan blev genvalgt som 

bestyrelsesmedlemmer (Claus Larsen, 

Klaus Mortensen og undertegnede var 

ikke på valg), Flemming Bruun og John 

Vestergaard fortsatte som suppleanter, 

Arne Østergaard som revisor (Michael 

var ikke på valg),  og Flemming Bruun 

blev genvalgt som revisorsuppleant. 

 

 

Kontingent 

 

Per fremlagde de nye kontingentsatser 

som følge af nye KSU-bidrag (stigning 

på 20 kr.) . For seniorer bliver det nu 70 

kr. til klubben (tidl. 75) og 130 kr. til 

KSU, i alt 200 kr. halvårligt. For junio-

rer og pensionister 51 kr. (tidl. 53) og 

84 kr. til KSU, i alt 135 kr. 

Per oplyste på forespørgsel, at vi ikke 

har passive medlemmer. Det skyldes, at 

KSU-bidraget vejer så tungt. 

 

Eventuelt 

 

Ingen yderligere indlæg her. Dirigenten 

takkede for diskussion og interesse og 

hævede generalforsamlingen. 

 

  Bjørn (sekretær) 



 

 

Skakkalender 
______________________________________ 

 

         Lokaler 

 

30. september  Rødovremesterskab, 4. runde   KH, BR, KM 

 

  7. oktober  Rødovremesterskab, 5. runde   PK, MR 

 

14. oktober  Efterårsferie, lukket 

 

21. oktober  Rødovremesterskab, 6. runde   LZ, JH 

 

28. oktober  Rødovremesterskab, 7. runde   AH, OL 

 

  4. november  Holdkampe 1. runde    JN, CL 

 

11. november  Rødovremesterskab, udsatte partier  KH, BR, KM 

 

18. november  Holdkampe 2. runde    PK, MR 

 

25. november  Rødovremesterskab, udsatte partier  LZ, JH 

 

  2. december  Vinterturneringen, 1. runde   AH, OL 

 

  9. december  Holdkampe 3. runde    JN, CL 

 

16. december  Juleafslutning     KH, BR, KM 

 

 



 

 

 VEDTÆGTER FOR RØDOVRE SKAKKLUB 
 

 

1. Klubbens navn er "Rødovre Skakklub" og dens hjemsted er Rødovre. Dens 

formål er, at udvikle og fremme kendskabet og interessen for skakspillet i 

Rødovre. Klubben skal være medlem af Dansk Skak Union og Københavns 

Skak Union. 

 

2.1 Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender, 

ordinær generalforsamling afholdes én gang årlig, og samtlige medlemmer 

skal på betryggende måde bekendtgøres derom med 14 dages varsel. 

2.2 Stemmeret har enhver, der har været medlem af klubben 3 måneder før 

generalforsamlingen. 

2.3 Forhandlinger og debat ledes af en dirigent, valgt på generalforsamlingen. 

2.4 Forslag til behandling på generalforsamlingen må være bestyrelsen i hænde 

senest 8 dage før generalforsamlingen. 

2.5 Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal, 

vedtægtsændringer dog undtaget. 

2.6 Vedtægtsændringer kræver 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen til-

stedeværende medlemmer. 

2.7 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes med 8 dages skriftligt varsel til 

medlemmerne, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når 1/3 af medlem-

merne indgiver skriftligt ønske herom med angivelse af dagsorden. 

 

3. På den ordinære generalforsamling foretages der valg således: 

 for en to-årig periode: 

  Lige årstal:  formand, tre bestyrelsesmedlemmer, en revisor; 

  Ulige årstal:  kasserer, to bestyrelsesmedlemmer, en revisor; 

 

 og for en et-årig periode: 

  to bestyrelsessuppleanter og en revisorsuppleant. 

 

 Genvalg kan finde sted. 

 

4. Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger og de foretagne 

valg. 

 

5. Klubben ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer og 5 besty-

relsesmedlemmer. 

 Bortset fra formand og kasserer konstituerer bestyrelsen sig selv. Den ud-

peger af sin midte en næstformand og en sekretær. 



 

 

 Bestyrelsen vælger tillige (blandt sine medlemmer eller udenfor) turnerings-

ledere for de interne turneringer, en leder af holdturneringen samt en materia-

leforvalter. 

 

6. Formanden er klubbens daglige leder. Han indkalder til bestyrelsesmøder 

efter eget skøn, eller når et flertal i bestyrelsen ønsker det.  Bestyrelsen vare-

tager klubbens anliggender inden for rammerne af nærværende vedtægter. 

Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. 

 Beslutningerne noteres i klubbens protokol. 

 

7. Klubbens regnskabsår er fra 1. august til 31. juli. Kassereren disponerer inden 

for de af bestyrelsen trufne beslutninger og klubbens formål over dens midler. 

Disse anbringes - bortset fra en mindre kontant kassebeholdning - på konti i 

pengeinstitut lydende på klubbens navn. 

 

8. Kassereren fører en kassebog og udarbejder et årligt regnskab. Regnskabet 

revideres forud for den ordinære generalforsamling af de valgte revisorer. 

Revisorerne har tillige ret til på selvvalgte tidspunkter at kontrollere kassebog 

og kassebeholdning. 

 

9. Der opkræves et halvårligt medlemskontingent til dækning af klubbens drift. 

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.  

 Kontingentet skal betales inden for den angivne betalingstermin. Manglende 

betaling medfører normalt udmeldelse af klubben. 

 

10. Enhver skakinteresseret kan optages i klubben. Der betales ud over det halv-

årlige kontingent et indskud ved indmeldelsen. Dette gælder også ved gen-

indmeldelse. Indskuddets størrelse fastsættes af bestyrelsen.  
 

11. Et medlem kan ekskluderes ved en generalforsamling efter indstilling fra be-

styrelsen. Der skal gives vedkommende adgang til at overvære general-

forsamlingen medens sagen behandles. 

 

12. Klubben kan opløses på forslag af bestyrelsen på to hinanden følgende  gene-

ralforsamlinger. Beslutter generalforsamlingen, at klubben skal opløses, træf-

fer den endvidere afgørelse om anvendelse af klubbens midler til andre skak-

formål. 

 

 

 Således vedtaget på generalforsamlingen d. 9. september 1997. 



 

Konkurrencen 
______________________________________ 

 

 

Ganske simpelt, hvem bliver den tredje i tredje klasse i Rødovremesterskabet? 

 

Vi skal have dit bud senest i efterårsferien. Så er der spillet fem runder  

 

 

 

 

 

Tommy vandt 
______________________________________ 

 
 

HVAD ER DET, DER ER RØDT MED ET HVIDT KORS ? 

 

 

 

Mange har sikkert grublet hele sommerferien, uden at komme frem til en løsning. 

Det blev Tommy, der løb med rødvinen for nedenstående bud: 

 

"Hvids konge er udsat for kvalt mat, uden at det er steget ham til hovedet." 

 

Tommys forslag vinder af mange grunde, hvoraf de vigtigste - men ikke de eneste - er 

 

 det er skak-relateret 

 det er originalt 

 det er morsomt 

 det løser opgaven 

 det er det eneste 

 

 

 

Til lykke Tommy, du havde også klaret dig mod stærkere modstand. 



 

Jeg kom lige forbi 
______________________________________ 
 

Når man er en fortravlet lille skabning 

kan det være svært at nå det hele. Men 

generalforsamlingen i en eller anden 

forening ude på Vestegnen ville jeg ab-

solut ikke gå glip af. Med lidt forsin-

kelse ankom jeg, stedet kan jo være lidt 

svært at finde. Hvad var det for resten 

fandens oldemor døde af? Og hvilken 

forestilling, det var både tragisk men 

også lige så morsomt som at være i cir-

kus. Det var noget om lov og vedtægts-

ændringer og nogle forslag stillet af 

medlemmerne der skulle godkendes af 

generalforsamlingen. 

 

Nu vil jeg prøve så klart og præcist som 

jeg formår at gengive, hvad jeg opleve-

de. Paragraf 108 skulle omformuleres til 

noget der lignede paragraf 801 med den 

bemærkning at hvis der i givet fald var 

et flertal på mindst halvdelen af de 

fremmødte eller lige så mange af dem 

der ikke havde givet tilsagn til den for-

rige sæson så kunne vedtagelsen bruges 

i fredstid eller på ulige datoer der er 

delelige med tre en halv. Hvis dette ikke 

kunne gennemføres kunne man måske 

prøve at bytte de to paragraffer om og 

så efterfølgende eventuelt kalde dem 

noget helt tredie eller - så kunne jeg 

ikke længere følge med.  

 

Manden med taktstokken rodede fe-

brilsk rundt i papirerne og virkede 

mindst lige så uforstående og uforberedt 

som resten af bestyrelsen. Der blev vist 

nok stemt, men om hvad, eller om det 

blev gennemført må indtil videre stå hen 

i det uvisse.  

 

Et forslag, der i parentes bemærket blev 

vedtaget, om at undersøge mulig-

hederne for andre lokaler i kommunen 

blev af bestyrelsens talsmand afvist. Det 

er i hvert fald ikke rigtigt at man bare 

kan gøre sådan. På et andet tidspunkt 

blev pengemanden sur og skældte for-

samlingen godt og grundigt ud. Det var 

måske egne og bestyrelsens frustra-

tioner der derved slap ud.  

 

Valgene gik godt og hvis dirigenten 

takkede for god ro og orden er det en 

sandhed med modifikationer. Bedre 

held næste gang.  

 

Jeg ved ikke rigtigt om jeg tør skrive 

dette under, men den anden redaktør 

Bjørn ved hvem jeg er! 

 

          
  



 

             Hinsides h-linjen 
_______________________________________ 

 
Det har igen i år vrimlet med “store” 

turneringer i det danske sommerland. Så 

mange, at de lissom glider ud i hinanden 

og man ikke rigtig lægger mærke til den 

enkelte. På den anden side er det posi-

tivt, at der bliver spillet mange gode 

partier, og at vi får nogle af koryfæerne 

at se. 

 

Nævnes skal i den sammenhæng den ret 

specielle “Høstdans”-turnering, hvor 5 

af verdens stærkeste damer (altså udi 

skaksporten) spillede mod 5 “old-

timers”, nemlig d’herrer Spassky, 

Smyslov, Taimanov, Hort og Portisch. 

Unægtelig navne med en vis klang, især 

hvis man kan huske 40-50 år tilbage! 

 

Dameholdet - nå ja, vi må da også præ-

sentere dem: Xie, Chu, Ioseliani, 

Cramling og Arakhamia - måtte se sig 

slået efter drabelige kampe, som gjorde 

de fleste ære. Det var navnlig flot af 

Vassili Smyslov på 76 (i mange år mit 

idol) at blive den individuelt bedst sco-

rende. 

 

Men hvad der interesserede en del i 

Rødovre mest, var den begivenhed, der 

fandt sted på Høstdans-turneringens 

hviledag. Hele arrangementet foregik på 

det noble Radisson-SAS Royal Hotel, 

hvor der er afsindigt dyrt. Og alt blev 

bekostet af den hollandske skak-

mæcen van Oosteroom.  

 

Nu kommer det: Som det også delvis 

fremgik af en indbydelse i Skakbladet, 

stillede denne herre de lejede lokaler 

på hotellet til rådighed for DSU, som 

valgte at arrangere et “veteran”-træf for 

medlemmer over 60. 

 

Det blev lidt af et tilløbsstykke. Over et 

halvt hundrede gamlinge var vi, og ca. 

10% var fra Rødovre! Det var hyggeligt 

at møde så mange fra tidligere tider, 

selv om de fleste af de andre var kom-

met til at se noget ældede ud.  

 

 

Oven i købet havde van Oosteroom be-

talt for kaffe og kager til forsamlingen 

samt nogle præmier til den hurtigturne-

ring, som de fleste deltog i. De første 

to pladser blev for resten besat af Rød-

ovre-folk.  

 

Undertegnede spillede ikke særlig godt. 

Men var heldig derved, at modstan-

derne stort set spillede ringere!   Jeg vil 

anføre et lille åbningsproblem, jeg 

havde som hvid mod en af de rigtig 

gode gamle, Ejnar Auchenberg, som var 

Arbejder-Skaks forbundsmester i 1946 

vistnok. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I et Tschigorins forsvar med 1. d4 Sc6 

2. Sf3 d5 3. c4 Lg4 spillede vi det nor-

male 4. cd5 Lxf3 5. gf3 Dxd5 6. e3 e5 

7. Sc3 Lb4 8. Ld2 Lxc3 9. bc3 ed4 10. 

cd4 Sf6. Her er også 10. - Sge7 almin-

deligt. 

 

 

 
 

 

Her skulle jeg lige til at spille det sæd-

vanlige Lg2, da jeg pludselig fik en 

tanke. Det skal man jo ellers vogte sig 

for i hurtigskak! Hvad med 11. Lg2 

Dc4, og rokaden er forhindret? 12. Tc1 

Dxa2 giver en bonde for ingenting, og 

12. a4? Sb4! er værre. 

 

Bagefter ser man hurtigt, at 12. Db3! er 

trækket. Dameafbytning er godt for 

hvid, der har løberpar mod springerpar. 

Men i stedet fandt jeg intet mindre end 

en TN, en teoretisk nyhed! Nemlig: 11. 

Tg1!? med den pointe, at efter 11. - g6 

12. Db3! , som jo skete, kan sort ikke 

spille 12. - Dxf3 pga. 13. Lg2! (men  

ikke 13. Dxb7? Sxd4! 14. Lb5+ Kd8!). 

 

Og efter 12. - Dxb3 13. ab3 0-0-0 14. 

b4 Kb8 15. b5 Se7 16. e4 Sh5 17. Le3 

havde jeg et dejligt spil med centrum, 

løberpar og tårnlinjer. De næste træk 

var, så vidt jeg husker: 17. - The8 18. 

Le2 f5 19. d5 b6 20. Kd2 f4 21. Ld4 

Sc8 22. Kc3 Sd6 23. Ta2 Td7 24. Tga1 

Sc8, og her kunne jeg have vundet 

straks med det lumske 25. Lf1! samt 

Lh3 etc. 

 

I stedet kom noget forvirret spil med 

25. Lc4? Sg7 26. Kb3? ( Lf1!!) Se6 27. 

dxe6! Txd4 28. Kc3 Txc4+? 29. Kxc4, 

og jeg vandt til sidst. 

 

 
Det samlede udbytte blev 5½ points af 

6 (lige som Eigil Johansen), en stor 

æske chokolade og gode minder gen-

opfrisket på en hyggelig søndag efter-

middag i fashionable omgivelser. 

 

   

.                                            

   Bent Kølvig



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ikke tale om remis med den 

kæmpefordel! 


