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KLÅGE ORD 

 
 

 

Forsiden henviser naturligvis til holdturneringen, som er beskrevet længere inde i 

bladet. Ét af holdene rykkede op, mens de to andre rykkede en række ned. Ingen 

stilstand i Rødovre! 

Diagrammerne fremstår fra og med dette nummer med en smukkere ramme som en 

del af redaktørernes utrættelige forsøg på at forbedre klubbladets layout. 

Som det vil være en del medlemmer bekendt, så døde Harly Sonne her i begyndelsen 

af marts, 49 år gammel. Der har været nekrologer i både Politiken og Information. 

Selv om Harly ikke længere var medlem af klubben og i øvrigt sjældent viste sig, så 

efterlader han et tomrum. Altid engageret, lyttende og vittig. Og en virkelig god 

skakspiller, der ikke brød sig synderligt om åbningsteori, men gik sine egne veje. 

 

Og så er det ellers ved at være forår, vi er gået over til sommertid, påskeharen kan 

ses i skumringen på jagt efter gode gemmesteder til æggene. Det er nu, damerne 

skal fanges! Redaktionen viser vejen inde i bladet. God jagt - og god påske. 

 

Jens og Bjørn 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Holdturneringen 
______________________________________ 

 

 

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

Rødovre I 4 6,5 7 7 5,5 5,5 5,5 41 1 

Kbh. Skak II 7,5 7 5,5 4,5 4,5 2,5 8 39,5 2 

Amager II 4 6,5 7 3,5 6 3,5 7 37,5 3 

Brønshøj III 5,5 7 5 5,5 3,5 4,5 2,5 33,5 4 

Ishøj I 5 1,5 2,5 2,5 2,5 1 7 22 5 

Vanløse III 2,5 1,5 1 5 4 7 0 21 6 

Skakspilleren II 3 1 3 1 4 4 1 17 7 

Øbro IV 0,5 1 1 3 2 4 1 12,5 8 

 

En smuk førsteplads og oprykning til 

førsteholdet. Bemærk at holdet ikke har 

tabt en eneste kamp. Selv Københavns 

Skakforenings stormløb (8-0) i sidste 

runde blev afvist. Til lykke! 

Sidste runde gav ellers drama! I bunden 

reddede Ishøj sin plads i rækken med 

en 7-1 sejr over bundholdet Øbro, mens 

Skakspillerens 2. hold satte sin chance 

over styr ved ligeledes at tabe med 1-7. 

 

 

 

 

 
 

 

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

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

Hvidovre II 4 6 5,5 6 5,5 4 4 35 2 

Tjalfe II 2,5 2,5 2,5 4,5 8 7,5 4 31,5 3 

Brøndbyvester I 6,5 2 5,5 4,5 3,5 4,5 2 28,5 4 

Amager III 4,5 5,5 2,5 3,5 4,5 3,5 2 26 5 

Kbh. Skakforen. III 4 5,5 1 3,5 3,5 3 4,5 25 6 

Rødovre II 3,5 2,5 5 2 0 5 6 24 7 

Albertslund II 1,5 2,5 3 0,5 2,5 0,5 3,5 14 8  



 

Holdturneringen 
______________________________________ 
 

 

Det katastrofale 0-8 nederlag til Tjalfe 

i 5. runde gjorde udslaget, her kom vi 

afgørende bagud. Så trods en smuk 

slutspurt glippede det for 2. holdet. 24 

brætpoints og 6 matchpoints var ikke 

nok til at holde pladsen, i førsteholdets 

gruppe havde det givet en 5. plads! Ét 

sølle point havde gjort forskellen.  

I sidste runde havde vi besøg af en af 

Københavns Skakforening, der ville 

se om deres 4½ points var nok til 

overlevelse. 

 

 

 
 

 

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

Tårnet/Ballerup II 4 7 6,5 4,5 6 6 7 41 1 

Valby III 4 7 3,5 6 3 7 4,5 35 2 

Jernbanen I 3,5 6,5 6 3,5 5 5 4,5 34 3 

Glostrup II 4,5 4 4,5 6,5 8 2 4 33,5 4 

Brøndbyvester II 4 1 4 4 2 3 4 22 5 

Brøndby II 4 4 2 2 3,5 5 1 21,5 6 

Rødovre III 5 1,5 1,5 4 0 3 3,5 18,5 7 

Posten I 3 1 4 1,5 4,5 1 3,5 18,5 8  
 

 

Også tredjeholdet måtte ned, men her 

var løbet ikke lige så tæt. At holdet 

overhovedet kom væk fra bundpladsen 

skyldtes sejren i den indbyrdes match 

i 1. runde, mod Posten, begge hold 

havde ellers 18½ brætpoints og 3 

matchpoints. 

Også her var det et 0-8 nederlag i 

femte runde,  til Glostrups andethold, 

der spolerede mulighederne. Jeg hu-

sker klart den runde: vi havde to hold 

på besøg og spillede om 16 points - 

men fik ikke et eneste! Det var så sør-

geligt. 



 

At fange en dame 
______________________________________ 

 

Visse ting får man næsten aldrig lov 

til at lave i et turneringsparti. Ofte kan 

man true med mat i bunden, af og til 

vinde en brik på en sådan trussel. Men 

at få lov til udføre den... Nej vel, 

modstanderen trækker jo hver anden 

gang og det gør det ret svært.  

Og så er der det, der er endnu sværere, 

at frembringe en modelmat, at sætte 

kvalt mat eller at fange en konge midt 

på brættet uden flugtfelter, ja helst 

også uden at kongens egne brikker er i 

nærheden.  

Jo, ønskesedlen er lang, men normalt 

må man jo nøjes med at gå efter noget 

mere beskedent, en hvilken som helst 

mat, en remis, eller måske bare en pat. 

At fange en dame har stået ret så højt 

på min seddel og forleden lykkedes 

det! I et alvorligt parti, en holdkamp, 

desværre dog ikke nok til at sikre hol-

dets forbliven i rækken. 

Her er så stillingen, det sker i sidste 

runde på bræt 3 mod Jakob Nielsen, 

Brøndbyvester I: 

 
 

Jeg har tabt b-bonden, men fået lukket 

damen inde på a7. Seneste træk er    

23.  -    Lf8  med truslen Ld6, Lb8 og 

Sb6.  

Det kan dog forhindres af  24. La5,  

hvorefter jeg højst har remis. I stedet 

benytter Brøndbyvester-manden sig af 

at e5 ikke længere er dobbeltdækket 

til at fjerne min generende springer 

uden at tabe sin merbonde: 

24. Se5??  SxS,    25. BxS  Lc5 
Bjørn



 

 

Vinterturneringen 
______________________________________ 
 

 

Selv om vinterturneringen endnu ikke 

er slut, så skal vi her se på stillingerne 

i de 4 klasser. 

Bent fortsætter sin sejrsmarch gennem 

turneringerne. Her er det foreløbigt 

blevet til 7 af 7, bliver det igen med 

fuldt hus? På den anden side er det 

hårde odds. Han har en forventet score 

på 8½, så alt over én remis koster 

rating! 

Jakob, der kom helt til tops sidste år, 

har haft svært ved at få points i sine 

gevinststillinger. Niels Holger har kla-

ret sig flot i det fine selskab, mens 

Ernst derimod må se at få båden sat i 

vandet.  

 

 

Mester-klassen forventet rating kampe points

Bent Kølvig 8,45 2264 7 7,0 

Jacob Rubin 5,60 1928 8 4,5 

Gyula Szücs 5,39 1910 9 4,5 

Chi-Hsin Leu 4,24 1815 6 4,0 

Jan Nielsen 4,90 1869 5 3,5 

Niels Holger Nielsen 2,45 1664 6 3,0 

Lars Zwisler 4,66 1851 8 2,5 

Bjørn Enemark 3,45 1751 8 2,5 

Jakob Enemark 3,28 1738 6 2,0 

Ernst M. Hansen 2,58 1676 5 0,5 

1847  
 

 

 
 

 

I 1. klasse ligger Arne i front som for-

ventet, men er skarpt forfulgt af Ole 

Påg, der er i flot fremgang. Bjarne er - 

med sine mange udsatte kampe - en 

dark horse i klassen. I bunden skuffer 

især Bjørn Christoffersen, men der er 

endnu tid til at pynte på resultatet. 



 

 

Vinterturneringen 
______________________________________ 
 

 

1. klasse forventet rating kampe points

Arne Østergaard 5,91 1663 7 5,0 

Ole Påg Hansen 3,82 1508 7 5,0 

Leif Tange 5,65 1645 7 4,5 

Klaus Mortensen 4,50 1558 6 3,5 

Per Kühlmann 4,31 1546 8 3,5 

Bjarne Røhder 3,82 1508 4 3,0 

Morten Olsen 3,73 1502 9 3,5 

Mikkel Olsen 4,02 1525 8 2,5 

Bjørn Christoffersen 5,13 1606 7 2,0 

Claus Larsen 4,11 1531 5 1,5 

1406  
 

 
 

I anden klasse ligger Zoran til en flot 

placering, skarpt forfulgt af Torben. 

Rating-favoritterne  Knud og John er 

derimod faldet noget bagud af dansen, 

men der er stadig nogle runder til at 

rette op på det forsømte. 

  

2. klasse forventet rating kampe points

Zoran Wisal 5,24 1464 7 6,0 

Torben M. Jensen 4,79 1432 9 6,0 

Jørgen Holst 4,96 1445 8 5,5 

Magnus Nielsen 4,67 1424 9 5,0 

Knud Hornhaver 5,43 1479 7 4,0 

Ole Lindberg 3,25 1318 7 3,5 

Alex Bukrinsky 3,77 1357 8 3,0 

John Vestergaard 5,38 1477 6 2,5 

Søren Tømming 4,58 1417 9 2,5 

Steen Achton 2,93 1293 8 1,0 

1411 



 

 

Vinterturneringen 
______________________________________ 
 

I 3. klasse har de to juniorer, Tobias 

og Jesper, givet op efter for mange 

nederlag.  Dermed er det blevet til for 

få spillede kampe. Bent Christensen 

ligger til en forventet sejr, dog mere 

solid end forventet. Og Rudolf holder 

fortsat fanen højt. 

 

 

3. klasse forventet rating kampe points

Bent Christensen 5,58 1285 8 7,5 

Kurt Achen 4,83 1231 7 5,5 

Leif Clausen 5,13 1250 8 5,0 

Anders Hørby 4,53 1208 9 5,0 

Poul Erik Pedersen 4,04 1173 9 5,0 

Rudolf Kuniss 4,44 1202 9 5,0 

Egart Andersson 4,24 1188 8 4,5 

Winnie Sørensen 4,73 1222 8 3,5 

Tobias Clausen 3,74 1150 udg. -

Jesper Rank 3,74 1150 udg. -

1206  
 

 

 

 

 



 

 

Skakkalender     
______________________________________ 

 

         Lokaler 

 

 

   7. april Vinterturnering, manglende partier JN, CL 

 

  (påske) 

  

 14. april VT, manglende partier efter aftale KH, BR, KM 

 

 16. april  (torsdag) Vestvold, 1. runde  

 

 21. april VT, manglende partier efter aftale PK, MR 

 

 22. april  (onsdag) Vestvold, 2. runde  

 

 28. april Forårsturnering, 1. runde LZ, JH 

 

  5. maj Forårsturnering, 2. runde AH, OL 

 

 12. maj Udsatte partier JN, CL 

 

  19. maj Forårsturnering, 3. runde KH, BR, KM 

 

 26. maj Udsatte partier PK, MR 

 

 2. juni Forårsturnering, 4. runde LZ, JH 

 

 9. juni Afslutning AH, OL 

 

 

 



 

Computer-billeder    
______________________________________ 

 
Dette er et eksperiment. Ja, for hvor 

godt kan billeder som nedenstående 

komme fra skærmen via printeren og 

trykkeprocessen ud i bladet.  

Jeg har længe gerne villet forsøge og 

værktøjerne findes. Ja, undskyld nu 

bliver det lidt teknisk. Billedet herunder 

er lavet ved hjælp af ray-tracing med 

programmet POV. Ray-tracing er en 

teknik, hvor et program simulerer lys-

stråler kommende fra en eller flere 

tænkte lyskilder. Lysstrålerne følges 

ud over tænkte flader og genstande 

indtil de rammer et tænkt kamera 

(computerens øje). Hvordan program-

met regner lyslinierne ud, ved jeg dog 

ikke, det kan ikke være helt nemt. 

I billedet har jeg defineret skakbrættet 

som en ternet flade bestående af to 

foruddefinerede overfladestrukturer, 

mørkt egetræ og lyst træ. Dertil en kant 

ligeledes af lyst træ. To lyskilder, den 

ene skråt bagfra. Dertil et kamera i en 

lidt skæv vinkel. Bonden er en sam-

mensat konstruktion ligeledes af lyst 

træ. Den består af en cylinder, en tynd 

torus (en ring), en hyperboloide, og 

øverst en ellipsoide (det kunne selv-

følgelig også have været en kugle). 

Bjørn
  

 



 

Syvende række 
______________________________________ 
 

 

Hvis man kan erobre syvende række 

med sine to tårne, så er spillet så godt 

som vundet. Det ved de fleste, men 

alligevel kikser lette gevinster, når det 

kommer til praksis. Hvorfor mon? 

Er det mon pludselig skakblindhed, 

der rammer spilleren, eller en psykisk 

blokering?  

Ja, for det går jo ikke altid, se bare her: 

 

Ivan Schougaard - 

Niels Opstrup, Brøndby II 

 

 
 

 

Efter  d1D  Ta2,  Dd1 har Niels 

Opstrup netop spillet Tg2+, en typisk 

hævnskak for det går snart galt for den 

sorte konge, der jo står ganske 

mageløs. 

Efter   -   Kh1??, Th2+  Kg1, opstår 

chancen imidlertid - men Niels ser den 

ikke: Thg2+?? Kf1, Taf2+  Ke1,  Te1+ 

DxT,  hvorefter hvid let vinder. 

Det skulle selvfølgelig have været: 

Tag2+  Kf1,  Th1++   for h-bonden 

dækker jo g-tårnet. 

 

 

Eller hvad med denne: 

Carina Pedersen, 14 år mod en 

Rødovre-spiller, der her netop har 

spillet    -   Tb2, der tvangsmæssigt 

besvares med  Ka1.  Hvad nu? Der er 

naturligvis en afdækker, men kan den 

bruges til noget? 

 

 
 

 

Ved brættet blev fortsættelsen (efter 20 

minutter)  -  Td2,  Kb1  Txd1+,  TxT  

og sort tabte til sidst til hvids bønder. 

Men hvad med  -  Txa2+ (dobbeltskak) 

fulgt af  Kb1  Thb2+,  hvorefter Lb3 

falder. Ja, efter Kc1 er der såmænd 

også mat med Ta1 (Tb2 er jo dækket). 

Men den mat er der endda direkte efter 

Kb1, for Ta1 er jo dækket af løberen. 



 

Delegeretmøde i KSU 
______________________________________ 
 

KSU's ordinære delegeretmøde blev 

afviklet 30. marts i Føroyars lokaler. 

Det ligner til forveksling en general-

forsamling, men hedder altså noget 

andet. 

Formanden, Claus Larsen og Deres 

redaktør/revisor var mødt op for at 

repræsentere klubben. Der var kun et 

halvt hundrede i alt, incl. bestyrelsen. 

Formandens beretning var udsendt med 

på forhånd, ingen ønskede den læst op.  

 Forslag til vedtægtsændringer i DSU 

på delegeretmødet i påsken: kun ét 

medlem af HB pr. hovedkreds 

 DSU ønsker et sekretariat, men tør 

næppe foreslå 100 kr. mere pr. med-

lem. I stedet søges offentlige tilskud. 

 Medlemstallet i KSU er fortsat svagt 

faldende: nu 1369 sen., 219 pens., 55 

jun. og 72 børn, i alt 1715. Der er ikke 

medlemskrise, men lederkrise! slyn-

gede formanden ud og opfordrede 

klubberne til at skaffe især juniorer. 

 Arild Rimestad har overtaget den 

ledige post som juniorleder. 8 Grand 

Prix stævner med kvalifikation til 

Sjællandsmesterskabet. KSU vil meget 

gerne støtte juniorarbejde (efter 

ansøgning), formanden efterlyste ideer. 

 Politiken Cup er KSU's flagskib, i 

1997 spilledes på Egmont kollegiet, 

hvor der også skal spilles i år.  

 KM og holdturneringen var også 

nævnt, og desuden det kommende DM 

i Tåstrup i påsken med 400 deltagere. 

 

Der var en del debat med hensyn til 

medlemstallet og nogle forslag. Én 

(vist nok fra KS41) berettede om en 

rundtur til skoler i nærheden, hvor han 

havde fået 5 minutter pr. klasse til at 

udbrede sig om skakspillets velsignel-

ser! Det havde givet 12 juniorspillere. 

Nogle mente, at juniorarbejde og andet 

ekstra krævede penge. De slog bl.a. 

ned på en sølle restance på 12.000 i 

KSU-regnskabet (4% af kontingentet). 

Der var dog enighed om, at det var 

muligt at skaffe penge, fra sponsorer, 

fra KSU, fra kommunen, fra klubben, 

hvis nogen havde ideerne og lysten til 

at gøre arbejdet. 

Kassereren fremlagde regnskabet. Der 

var indtægter for 390.000 kr., hvoraf 

260.000 kr. gik videre til DSU. Øvrige 

indtægter på 14.000 kr. og offentlige 

tilskud på 22.000 kr. 

Udgifterne udgjorde små 100.000 til 

turneringer, herunder 18.000 til junior-

afdelingen, desuden 45.000 kr. til ma-

teriel og administration, samt 25.000 til 

møder, transport og bestyrelse. 

 

Den stod på genvalg på alle poster: 

formand: Lars Bech Hansen, kasserer 

Bjarne Haar, bestyrelsesmedlemmer: 

Ole Block, Carsten Petersen, Niels 

Erik Andersen, Arild Rimestad, 

Mogens Bengtsson, revisorer: Preben 

Andersen, Bjørn Enemark, revisor-

suppleant: Eigil Johansen 

 

Jeg talte senere med Arild, der fortalte 

om juniorarbejdet, om stævnerne og 

om sine planer om et skaksamarbejde 

over sundet, han har initiativ! 



 

            Hinsides h-linjen 
______________________________________ 

 
 

Så gik den lange vinter. Godt nytår! 

VM Karpov beholdt sin sprukne VM-

titel efter den sportsligt mislykkede 

Groningen-turnering og den lige så 

triste match i Schweiz, hvor Anand, 

den trætte vinder fra Groningen, 

bukkede under for presset i hurtig-

partierne. Uværdigt for FIDE, men de 

mange protester blev overhørt af 

præsidenten. For de fleste stormestre 

undlod at protestere, da de gerne ville 

have nogle af de mange millioner, der 

var udsat af hovedsponsoren, det 

kalmydiske folk! Som bekendt er 

FIDE-præsidenten også præsident i 

Kalmydien, hvor "man" er så skak-

interesseret, at man stillede de nødven-

dige pengemidler til rådighed. 

 

 

 
 
 

Men ellers har vi her i landet fået 

endnu en stormester. Sådan bare. Sune 

Berg Hansen. Det er ved at gå stærkt. I 

hvert fald er det ikke længere en sen-

sation, når en dansker opnår den næst-

højeste skaktitel i verden. 

 

Og der er flere på vej. Næste kandidat 

er jo Nicolaj Borge. Han har på inter-

nettet beskrevet en spansk turnering, 

UBEDA OPEN 1998, hvor han i januar 

forgæves prøvede at få en af de tre 

normer, der skal til.  

Han blev nr. 45, men der var flere lys-

punkter: Det foregik i Sydspanien (nær 

Granada) med gratis logi på et fire-

stjernet hotel, der var flotte penge-

præmier, 25.000 kr. til nr. 1 og såmænd 

2.500 kr. til nr. 501! Og der var mange 

kvindelige spillere! 

 

En af disse var inderen WIM Ghate, 

der med hvid måtte ned mod Borge. 

Det er interessant at læse Borges kom-

mentarer til åbningen. De unge menne-

sker kan jo en hel del teori. F.eks. 

skriver han efter 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. 

d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 g6 6. Le3 

Lg7 7. f3 Sc6 8. Dd2 0-0 9. 0-0-0 d5 

10. De1: "Det er mig en gåde hvorfor 

den variant er så populær. Har man 

brug for remis, kan man spille 10. -, 

e6." Uden at forklare, hvorfor det 

skulle ligne en remisstilling! Og uden 

at fortælle os almindelige læsere, hvad 

hvid ellers skulle foretage sig. 

 

Han fortsætter: "... men foretrækker 

man at vinde, kan man spille: 10. - e5 

11. Sxc6 bxc6 12. exd5 Sxd5 13. Lc4 

Le6 14. h4?! Et skidt træk, som IM 

Martin Olesen i sin tid introducerede 

og oven i købet med succes." Og igen 

intet om hvids bedre muligheder. Mig 

bekendt skulle det være 14. Se4, men



 

Hinsides h-linjen 
______________________________________ 

 
der er godt nok løbet en del vand i 

stranden, siden jeg lærte det! 

 

Efter 14. - Dc7! kommer beskeden 

"Langt bedre end det tidligere spillede 

14. - De7." Og intet om hvorfor. Hvem 

er egentlig mandens målgruppe?  

 

15. Sxd5 cxd5 16. Lxd5 Lxd5 17. 

Txd5 Dc4! 18. Da5 Tfc8 19. Td2 e4 

20. Dd5. Her har jeg ikke rigtig noget 

at udsætte på kommentaren "Bedre var 

20. b3, men sort har under alle 

omstændigheder overvældende kom-

pensation efter f.eks. 20. - Dc6." 

 

20. - Lxb2+ 21. Kd1. "Hvid går mat 

efter Kxb2, Dc3+!"  Ja, det kan vi se 

selv.  21. - Lc3 22. Dxc4 Txc4 23. 

Td6 Te8 24. fxe4 Tcxe4 25. Ld2. 

 

 

Og så har vi brug for et diagram: 

 
 

 

25. - Tb4! "Vinder en kvalitet og 

dermed partiet."  Godt set, Nicolaj! Det 

er det udækkede tårn på h1, der er taget 

på kornet. 26. Kc1 Lb2+ 27. Kd1 Lc3 

28. Kc1. Der vindes tid på uret. 28. - 

Teb8! 29. Lxc3 Tb1+ 30. Kd2 Txh1 

31. g3 Tg1 32. Le5 Te8 33. Td5 Tf1 

34. Ke2? Tf5, og "sort vinder yder-

ligere materiale."  0-1, som jo nu 

betyder opgivet eller overskredet. 

 

   Bent Kølvig 

 
 
 
 
 
 

Redaktionen ønsker Bent til lykke med et 50 års "skakklub-jubilæum" den 7. april. 

50 år i skakklub, det er måske derfor vi taber til dig på stribe... 



 

 

 
H.G.Matthäus 

Deutsche Schachzeitung 1971 
 

 

mat i 2  

løsninger til redaktionen 
 

 

 

 

  

 


