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KLÅGE ORD 

 
 

 
Endnu en gang fik vi ram på Hvidovre i den årlige urmatch. Efter to solide sejre er 

vi nu kommet næsten á points. Generalforsamlingen er også overstået med genvalg 

på alle poster. Det vigtigste var vel indførelsen af de nye rygeregler, en opdeling af 

klubben i rygere og ikke-rygere, i kaffe- og te-drikkere, i hvide og sorte og så en 

ting mere, som vi ikke lige kan huske nu. Når man kender sin egen klassifikation og 

sin modstanders, så kan man ud fra et simpelt skema se hvor matchen skal foregå. 

Reglerne har i øvrigt måttet ændres lidt på grund en klage fra Foreningshuset, se de 

ændrede regler inde i bladet.   

 

Lørdag d. 3. oktober sagde Lars Zwisler farvel til denne verden, kun 44 år gammel. 

Lars havde været medlem af klubben i over 17 år og været kendt som en tålmodig 

og teoristærk spiller, der kunne være farlig for de fleste. Bedste resultat opnåede 

han i 1996/1997, hvor det blev til en 2. plads i klubbens fornemste turnering. Vi vil 

savne hans sagtmodige væsen og stærke spil. 

 

Dette nummer er kommet lidt sent på gaden. Vi kompenserer med en tykkere ud-

gave end normalt, bl.a. for at fejre, at klubben er kommet på nettet. Se inde i bladet, 

hvordan du kommer til klubbens hjemmeside. 

Bent Kølvig møder Hvidovre-mesteren i Rødovre Centrum. Se nærmere inde i 

bladet. Og endelig har Lars Sørensen 50 års jubilæum i klubben, altså 50 år i 

samme klub, det er vel et trofast medlem! Vi kipper med flaget! 

 

Jens og Bjørn  
 

 



 

 

Ratinglisten 
 
 

 

 

22/4-97 +/- 30/11-97 +/- 26/5-98 års +/-

Bent Kølvig 2249 15 2264 17 2281 32 

Søren Drejfeldt 2045  2045  2045  

Jacob Rubin 1928  1928 -33 1895 -33 

Gyula Szücs 1897 13 1910 -27 1883 -14 

Jan Nielsen 1822 47 1869 3 1872 50 

Chi-Hsin Leu 1849 -34 1815 38 1853 4 

Tommy Lundsteen 1769 41 1810  1810 41 

Leif Sørensen 1818 -10 1808  1808 -10 

Gisli Hardarsson 1801 -29 1772  1772 -29 

Frank Krieger 1770  1770  1770  

Kim Andersen 1768  1768  1768  

Jakob Enemark 1774 -36 1738 22 1760 -14 

Bjørn Enemark 1726 25 1751 -13 1738 12 

Niels H. Nielsen 1664  1664 46 1710 46 

Arne Østergaard 1689 -26 1663 33 1696 7 

Ernst M. Hansen 1615 61 1676 13 1689 74 

Leif Tange 1680 -35 1645 10 1655 -25 

Michael Rosenby 1655  1655  1655  

Flemming Bruun 1649  1649  1649  

Morten Rosenby 1645  1645  1645  

Johan Petersen 1650 -26 1624  1624 -26 

Klaus Mortensen 1567 -9 1558 45 1603 36 

Leif Redke 1547 43 1590  1590 43 

Jens Bager 1583 -21 1562  1562 -21 

Ole Påg Hansen 1492 16 1508 50 1558 66 

Bjarne Røhder 1520 -12 1508 35 1543 23 

Bjørn Christoffersen 1570 36 1606 -64 1542 -28  
 



 

 

Ratinglisten 
 
 

 

 

22/4-97 +/- 30/11-97 +/- 26/5-98 års +/-

Zoran Wisal 1436 28 1464 68 1532 96 

Per Kühlmann 1513 33 1546 -24 1522 9 

Claus Larsen 1568 -37 1531 -33 1498 -70 

Knud Hornhaver 1481 -2 1479 17 1496 15 

Morten Olsen 1500 2 1502 -7 1495 -5 

Mikkel Olsen 1500 25 1525 -46 1479 -21 

Torben M. Jensen 1388 44 1432 36 1468 80 

Jørgen Holst 1445  1445 16 1461 16 

Magnus Nielsen 1465 -41 1424 10 1434 -31 

Carl Gunnar Dalsgaard 1380  1380  1380  

Ole Lindberg 1331 -13 1318 53 1371 40 

Bent Christensen 1285  1285 72 1357 72 

Søren Tømming 1455 -38 1417 -62 1355 -100 

Børge Nielsen 1353  1353  1353  

Alex Bukrinsky 1367 -10 1357 -23 1334 -33 

Kurt Achen 1231 6 1237 58 1295 64 

Steen Achton 1277 16 1293 -28 1265 -12 

Leif Clausen 1250 14 1264 -26 1238 -12 

Anders Hørby 1208 43 1251 -22 1229 21 

Rudolf Kuniss 1202 31 1233 -16 1217 15 

Jørgen Pedersen 1179  1179  1179  

Egart Andersson 1188 8 1196 -19 1177 -11 

Winnie Sørensen 1222 4 1226 -59 1167 -55 

Poul Erik Pedersen 1173 -27 1146 12 1158 -15 

Hans Frederiksen 1123 6 1129  1129 6 

Jesper Rank 1150 -46 1104  1104 -46 



 
 

Til lykke 
______________________________________ 
 

 

Rødovre Skakklub ønsker 

følgende medlemmer 

til lykke med jubilæum 

 

 

 

Anders Lundsgaard 

25  år 

1. september 

 

 

 

 

Lars Sørensen 

50 år ! 

1. november 

 

 

 

    
 

 

 

 

 
 

 



 

Skakkalender     
______________________________________ 

 

         Lokaler 

 

 

  20. oktober Rødovremesterskabet, 6. runde AH, OL    

 

 27. oktober Rødovremesterskabet, 7. runde JN, CL    

 

 3. november Holdkampe, 1. runde KH, BR, KM    

 

 10. november Rødovremesterskabet, udsatte partier PK, MR    

 

 17. november Holdkampe, 2. runde LZ, JH    

 

 24. november Rødovremesterskabet, udsatte partier AH, OL    

 

 1. december Vinterturneringen, 1. runde JN, CL    

 

 8. december Holdkampe, 3. runde KH, BR, KM    

 

 15. december Juleafslutning PK, MR    

 

 



 

Match mod Hvidovre 
______________________________________ 
 

 

Den årlige match mod Hvidovre løb af 

stablen d. 18. august som hjemme-

kamp. Og for andet år i træk blev det 

til en knusende sejr. 14½ - 6½, hele 8 

points overskud! Som bekendt er der 

tale om en fortsat dyst til 30 points, 

hvor kun de overskydende points tæl-

ler på kontoen. Hvidovre har ellers i 

mange år været overlegen, men 5 

overskydende points sidste år og 8 i år 

har rettet svært op på situationen, 

således at deres suveræne forspring på 

25-10  nu er reduceret til  beskedne 

23-25, hvorefter matchen er helt åben. 

 

Og hvorfor fik vi så i den grad kram-

met på dem? Ja, først og fremmest 

fordi de ikke mødte i stærkeste opstil-

ling. Prøv at se match-resultaterne på 

næste side. Til højre for hver spiller 

står styrkeliste-nummeret. Man ser 

hurtigt, at den vi i den nederste halvdel 

har fordelen af at spille mindst 20 

pladser bedre. 

Når vi så får to gratis points på 3. og 4. 

brættet og tilmed var heldige nogle 

steder undervejs, ja så skal det jo blive 

et rigtigt godt resultat. 

 

Se nu f.eks. 

 

 
 

sort har netop spillet Tb4+ med remis-

tilbud. 

 

Bjarne er ved at vælte uret for komme 

til at acceptere. "Det smarteste træk du 

gjorde i den kamp, var at tage mod den 

remis", var der én der kommenterede.

 

 

 

 



 

Match mod Hvidovre 
______________________________________ 
 

 
Rødovre Hvidovre 14,5 - 6,5 

1 Bent Kølvig 1 S. Sejersen 1 0 

2 Søren Drejfeldt 7 Knud Højgaard 1 - 0 

3 Jens Akhøj 9 Torben Madsen 1 - 0 u.k.

4 Jacob Rubin 11 Bent O. Pedersen 1 0 u.k

5 Gyula Szücs 13 Peter Køhler 0 - 1 

6 Jan Nielsen 17 Per Bark Jacobsen 0 - 1 

7 Chi-Hsin Leu 19 Kim Broksø 1 - 0 

10 Lars Zwisler 20 Jan Dalgaard 1 - 0 

11 Gisli Hardarsson 22 Simon Svalling ½ - ½ 

14 Jakob Enemark 24 Niels Lindbjerg ½ - ½ 

15 Bjørn Enemark 31 Claus Selsager 1 - 0 

16 Niels Holger Nielsen 36 Tom Dalgaard 0 - 1 

17 Arne Østergaard 39 Børge Bengtsen 1 - 0 

19 Leif Tange 45 Anders Ahrensbach 1 - 0 

20 Michael Rosenby 46 Zygmundt Hartmann 1 - 0 

23 Johan Pedersen 49 Torben Henriksen 0 - 1 

24 Klaus Mortensen 50 Christian Damgaard 0 - 1 

28 Bjarne Røhder 51 Finn Gjerulff ½ - ½ 

30 Zoran Wisal 52 Robert Christensen 1 - 0 

31 Per Kühlmann 59 Jens Holm 1 - 0 

33 Knud Hornhaver 60 Morten Lerager 1 - 0 



 

Holdopstillingerne 
______________________________________ 
 

Flemming har bedt om tilsagn vedr. 

holdturneringen, om man var indstillet 

på at spille fast på et hold, om man var 

villig til at være reserve, eller om man 

helst var fri for at blive rodet ind i den 

slags. Efter ca. 30 svar og en halv snes 

telefon-interviews er det blevet klart, 

at klubben kun kan stille med 2 hold. 

Det er vist længe siden, at det har 

stået så skralt til. Det er dog kun 7 

kampe, det drejer sig om. At give at 

tilsagn om at sætte holdkampene højt 

på prioriteringslisten skulle vel ikke 

være så svært. 

De to hold er kommet til at se således 

ud: 

 

 

 

 

1. holdet 

 

Bent Kølvig 

Søren Drejfeldt 

Jens Akhøj 

Gyula Szücs 

Michael Garly 

Tommy Lundsteen 

Jakob Enemark 

Bjørn Enemark 

 

 

 

 

2. holdet 

 

Ernst M. Hansen 

Ole Påg Hansen 

Bjarne Røhder 

Morten Olsen 

Torben M. Jensen 

Jørgen Holst 

Bent Christensen 

Leif Clausen 

 

 

 

 



 

Rødovremesterskabet 
______________________________________ 
 

 

Rødovremesterskabet er godt i gang, 

de flittigste har allerede spillet fem af 

de syv runder. Selv om der stadig er 

mange kampe tilbage bringer vi her de 

aktuelle oversigter. 

I mesterklassen ligger Szücs klart for-

an, men alle kan slå alle i det jævn-

byrdige felt og flere har chancen for at 

nå op. 

 
Mesterklassen

rating forv. runde 1 2 3 4 5 6 7 point

Tommy Lundsteen 1810 2,75 1 0 x - 1½

Jacob Rubin 1895 3,58 1 0 1 0 x 2 

Gyula Szücs 1883 3,46 0 - 1 1 1 x 3½

Chi- Hsin Leu 1853 3,17 x 0 1 - - 2 

Jan Nielsen 1872 3,36 1 x 0 - 0 1½

Jakob Enemark 1760 2,28 0 - x - 1 2 

Gisli Hardarsson 1772 2,40 1 0 - 0 x 1½

gennemsnit 1835  
 

 
 

I første klasse ligger Arne og Bjørn 

side om side med en indbyrdes remis. 

Men også Bjørn Christoffersen, der 

slet ikke hører hjemme i 1. klasse 

(hans eget udsagn), klarer det for-

rygende og har ligeledes 4 points. I 

øvrigt ligger han nu kun 1 rating-point 

under den øverste i 2. klasse, Bjarne 

Røhder. 

I bunden ligger Niels Holger og Ole 

Påg uden points, men nogle af nullerne 

skyldes nu manglende fremmøde. 

 

 
1. klasse

rating forv. runde 1 2 3 4 5 6 7 point

Leif Tange 1655 3,55 - 0 1 - 2 

Bjørn Christoffersen 1542 2,37 1 1 - - 1 4 

Ernst M. Hansen 1689 3,94 0 - 0 ½

Arne Østergaard 1696 4,02 - 1 1 - 1 4 

Bjørn Enemark 1738 4,45 - - 1 1 1 4 

Niels Holger Nielsen 1710 4,16 0 0 0 0 0 

Ole Påg Hansen 1558 2,52 0 0 0 0 

Klaus Mortensen 1603 2,99 - - - 1 0 2½

gennemsnit 1649 

  



 

Rødovremesterskabet 
______________________________________ 
 

Anden klasse har som ventet Bjarne 

Røhder i front. Han har været svært 

heldig, siger han selv. Men nogle 

gange kan man nu påvirke sit held... 

Bortset fra hans placering er klassen 

ganske åben. Alle kan nå at komme 

godt frem i feltet. 

 

 

 
2. klasse

rating runde 1 2 3 4 5 6 7 point

Zoran Wisal 1532 3,80 - 0 1 0 1½

Per Kühlmann 1522 3,71 1 - 1 2½

Morten Olsen 1495 3,40 1 0 1 0 1 3 

Mikkel Olsen 1479 3,23 0 - - 0 1 

Bjarne Røhder 1543 3,94 1 - 1 1 1 4½

Claus Larsen 1498 3,43 0 - 0 1 1 2½

Knud Hornhaver 1496 3,40 0 1 - 0 0 1½

Torben M. Jensen 1468 3,09 - 0 0 ½ 

gennemsnit 1504  
 

 

 
 

 

I tredje klasse mangler der så mange 

resultater, at jeg ikke tør gætte. Der er 

dog spillet enkelt kampe mere, som 

blot ikke er blevet registreret endnu. 

Men endnu er ingen ude af billedet. 

 

 

 
3. klasse

rating runde 1 2 3 4 5 6 7 point

Torben Madsen ?1350 3,26 1 0 0 1 0 2 

Bent Christensen 1357 3,34 1 0 1 

Søren Tømming 1355 3,32 0 1 1 1 3 

Magnus Nielsen 1434 4,19 1 0 1 

Børge Nielsen 1353 3,28 0 0 1 0 1 2 

Kurt Achen 1295 2,66 1 0 1 1 3 

Jørgen Holst 1461 4,46 0 1 0 1 

Ole Lindberg 1371 3,49 0 1 0 1 

gennemsnit 1372  



 

Rødovremesterskabet 
______________________________________ 
 

I fjerde klasse kan vi ikke sætte for-

ventet score op, det kræver nemlig en 

alle-mod-alle turnering. 

Ellers synes det eneste sikre at være at 

være Mortens fornemme debut i de 

lange partier. Ganske heldigt mod 

Rudolf lagde jeg mærke til, men på 

papiret ser det bestemt overbevisende 

ud. 

 

 

 
4. klasse

rating runde 1 2 3 4 5 6 7 point

Leif Lerche ?1200 1 0 0 0 1 

Leif Clausen 1238 0 1 - 1½

Winnie Sørensen 1167 1 1 - 2½

Andreas Mogensen ?1200 0 - - 0 1 2 

Jørgen Pedersen 1179 0 - 0 1 1½

Egart Andersson 1177 - 0 0 1 1 2½

Morten Kühlmann ?1200 1 1 - 1 1 4½

Poul Erik Pedersen 1158 0 0 1 1 2 

Hans Frederiksen 1129 - - 1 0 2 

Rudolf Kuniss 1217 - 1 0 0 1½

gennemsnit 1187  
 

 

 
 

 

Rød mod hvid 

 

 

Og så spiller Bent Kølvig ellers mod 

Svend Sejersen på det store bræt i 

Rødovre Centrum søndag d. 1. 

november kl. 12, hvor St. Georgs 

Gilderne holder loppemarked. 

Rødovre-mesteren mod Hvidovre-

mesteren.  

Det er også en revanche-match, idet 

de to jo mødtes på førstebrættet under 

vores succesrige match mod Hvidovre 

i begyndelsen af sæsonen. Ved den 

lejlighed trak Bent det længste strå, 

mon han kan gentage det nummer. 

Arrangementet er i øvrigt kommet i 

stand via klubbens tidligere kasserer, 

Mogens Hansen, der har kontaktet 

Knud. 

  



 

Generalforsamlingen 
______________________________________ 
 

 

Den årlige generalforsamling 

mønstrede 16 medlemmer incl. 

bestyrelsen. Det er under en fjerdedel, 

ikke noget imponerende fremmøde. 

Bent Christensen (BC) blev valgt til 

dirigent. Efter at have konstateret 

generalforsamlingen lovligt indkaldt 

gav han ordet til formanden. 

 

Formandens beretning 
 

Knud takkede alle for indsatsen i årets 

løb. Klubben kan kun fungere, hvis vi 

alle hjælper til.  

I det forløbne år havde der især været 

to problemer som havde krævet be-

handling. Det ene var at nå frem til 

nogle rygeregler, som ønsket på sidste 

års generalforsamling. Det andet var 

de økonomiske og formelle problemer 

omkring huslejekontrakten og 

Foreningshuset. Begge dele ville 

komme frem senere på aftenen. 

Herefter resultaterne fra de interne 

turneringer, holdturneringen, og den 

netop overståede urmatch mod Hvid-

ovre. Endelig oplyste han, at klubben 

for øjeblikket har 68 medlemmer. 

Bent Kølvig (BK) supplerede med et 

referat fra Rødovre kulturnat d. 28. 

august, hvor butikkerne i centret holdt 

åbent til midnat, og hvor det store 

skakspil i midten var besat hele 

aftenen af en stor turnering arrangeret 

af Rødovre Skakklub. 

?? Nej, det er desværre ikke korrekt, 

men det burde have været sådan!! 

Regnskabet 
 

Per fremlagde regnskabet, der frem-

viste et klart underskud. Det interes-

sante ved regnskabet var egentlig be-

mærkningerne, sagde han. Et lovet til-

skud på 7-8.000 kr. fra Forenings-

huset var (endnu) ikke  kommet, og 

desuden havde han en halv snes gange 

rykket for en huslejekontrakt. Indtil 

videre tilbageholdt klubben husleje 

for juni/juli, mens august og septem-

ber endnu ikke var blevet opkrævet. 

Per oplyste på forespørgsel, - at vi 

ikke har juridisk krav på tilskuddet 

men dog et skriftligt tilsagn, - at vi er 

68 medlemmer, hvoraf 8 er pensio-

nister og 3 juniorer (dvs. under 20 år), 

- samt at kontingentet skulle forhøjes 

med 25-30%, hvis der ikke kommer et 

tilskud. 

BK savnede en post i regnskabet med 

skyldig husleje og eventuelt en post 

om det udestående tilskud. Per sva-

rede, at det kun stod under bemærk-

ningerne. 

Jan mente, at der måske slet ikke ek-

sisterer en underskrevet husleje-

kontrakt og rejste i øvrigt spørgs-

målet, om Ejlert kunne tegne klubben 

helt alene. 

Claus Larsen mente, at Foreningshuset 

får tilskud efter antallet af personer, og 

derfor må være  interesseret i, at vi 

bliver. 

Morten Olsen spurgte, om man i alle 

de tre år havde forsøgt at få frem- 



 

Generalforsamlingen 
______________________________________ 
 

skaffet en lejekontrakt. Per svarede, at 

vi det første år betalte meget lidt og at 

det derfor var uden betydning den-

gang. Desuden, at vi fik et stort til-

skud fra huset forrige år samtidigt 

med at huslejen blev mangedoblet. 

Først i det seneste år var det blevet 

kritisk. Bestyrelsen lovede at indkalde 

til en ekstraordinær generalforsam-

ling, hvis der kom krise i samarbejdet 

med Foreningshuset. 

 

Indkomne forslag 

 

Bestyrelsen havde fremlagt et forslag 

til rygeregler (se andetsteds i bladet). 

Det gav anledning til en del kommen-

tarer, manglende ordning for hold-

kampe, (BK, Jørgen Holst (JH)), 

klubben bliver mere spredt (BK), et 

plus for unge medlemmer (Ole Lind-

berg).  

Michael foreslog, at der i mellem-

arealet ikke måtte ryges den 1. time. 

Per svarede, at reglerne var udtryk for 

et snævert kompromis og at der ikke 

kunne rokkes ved det fremlagte. Med 

hensyn til holdkampe talte det tungt at 

forsøge at holde spillerne samlet, så 

det blev et holdspil. BK nævnte, at vi 

ind i mellem havde besøgt klubber 

med totalt rygeforbud. Dér spillede 

alle da også samlet... Også Jørgen 

Pedersen (JP) foreslog et totalt ryge-

forbud.  

BK foreslog, at huslejekontrakten 

burde indeholde et krav vedr. de to 

lokaler ovenpå. Knud svarede, at vi 

prøver at være fleksible, men at vi 

ikke altid bliver orienteret. Han mente 

i øvrigt, at godt halvdelen af klubbens 

medlemmer var ikke-rygere. 

Forslaget blev sat til afstemning og 

vedtaget med 14 stemmer for og ingen 

imod. 2 undlod at stemme. 

Egart havde indsendt et forslag om at 

få Lokalhistorisk Forening til at ud-

give et jubilæumsskrift om klubben i 

anledning af 70- eller 75-året. Tileg-

net Ejlert og finansieret af klubben 

bl.a. med beløbet fra de solgte aktier i 

Bikuben. Han tilbød også at være 

kontaktperson, men var i øvrigt ikke 

selv til stede. 

Knud erklærede, at forslaget var 

smukt og rigtigt, men at der ikke var 

noget overskud fra disse aktier, det 

var blot lykkedes at sælge dem på et 

fornuftigt tidspunkt efter at de havde 

været langt nede. Salgsbeløbet var 

gået ind i klubbens økonomi, der i 

øvrigt ikke var for god, kort sagt: 

sympati men ingen penge. Han ville 

arbejde for klublivet, andre havde 

måske større ambitioner. 

Bjarne Røhder spurgte til prisen.  

BK spurgte om eventuelle andre pla-

ner mht. jubilæet. En stormester-

turnering? måske penge fra sponso-

rer? Om et skrift mente han, at klub-

ben måske havde lige så stor viden 

selv, der var således en GM-turnering 

ved 20-års jubilæet, da var Rødovre 

den tredjestørste klub i landet. 

Per tilsluttede sig Knud, men ville op-

fordre Egart til at tage kontakt til   



 

Generalforsamlingen 
______________________________________ 
 

Lokalhistorisk Forening, de tager så-

danne sager op. BC valgte ud fra 

diskussionen ikke at sætte selve for-

slaget afstemning, men  blot en opfor-

dring til Egart om at tage en mere 

uformel kontakt til foreningen. Dette 

blev vedtaget. 

 

Valg 

 

Knud blev genvalgt, Per var ikke på 

valg, Claus Larsen, Klaus Mortensen 

og undertegnede blev genvalgt som 

bestyrelsesmedlemmer (Leif Clausen 

og Jan var ikke på valg), Michael blev 

genvalgt som revisor (Arne var ikke 

på valg),  Flemming Bruun fortsatte 

som suppleant, mens Lars Zwisler 

blev valgt i stedet for John Vester-

gaard, som ikke længere er medlem. 

Endelig blev Flemming Bruun gen-

valgt som revisorsuppleant. Alle valg 

var énstemmige. 

 

Eventuelt 

 

JP foreslog at der blev henlagt 5 kr. pr. 

medlem af kontingentet til en jubi-

læumsfest. BK var hurtigst på regne-

stokken: 5 år til jubilæet, 5 x 5 kr.  =  

25 kr. pr. mand, en vild fest! 

Det blev indledningen til en længere 

debat om opsparing kontra betaling på 

stedet, tilskud fra klubben kontra 

betaling fra deltagerne, uden at der 

nåedes nogen konklusion. 

BK foreslog at starte kl. 19 også i 

Rødovre-mesterskabet, men der var 

også dem, der hellere så vinter-

turneringen starte senere. Knud mente 

at den nuværende ordning (RM kl. 

19:30, VT kl. 19) tilgodeså begge 

parter. Meget salomonisk.. 

Hans Frederiksen spurgte til aktiviteter 

for at skaffe nye medlemmer. Knud 

svarede, at annoncer var for dyre, han 

havde sørget for, at vi stod i lokal-

telefonbøgerne og ville så anbefale 

alle at tage godt nye spillere. 

BK: de skal vinde et parti! Jan oplyste 

til dette, at der var tre nye med i 

Rødovre-mesterskabet - og at de alle 

havde vundet. 

Undertegnede referent oplyste om sine 

planer med at bringe klubben på Inter-

nettet (det er siden sket, se andetsteds i 

bladet), bl.a. for at forsøge at hverve 

nye medlemmer. 

BK spurgte, om klubben tager del i 

debatter i dansk skakliv, om vi følger 

med, tager stilling, f.eks. er der på 

Internettet en debat om skak-olym-

piaden i Kalmydia, hvor en række 

spillere ikke ønskede at deltage bl.a. 

pga. republikkens tvangsudskrivning 

af bidrag til "skakpaladset". DSU selv 

havde blot meldt afbud begrundet i 

spillerafbud - dvs. uden selv at tage 

stilling. Knud støttede, JH ligeså. 

Knud opfordrede generalforsamlingen 

til - på Rødovre Skakklubs vegne - at 

opfordre DSU til at melde klart ud. 

Det blev vedtaget, ingen stemte imod. 

BC takkede for god ro og orden og 

hævede generalforsamlingen. 

Bjørn



 

Rygereglerne 
______________________________________ 
 

 

      1. Ryger spiller mod ryger i stuelokalet. Der må ryges under hele matchen. *) 

 

      2. Ryger spiller mod ikke-ryger i separat lokale på 1. sal. Der må ikke ryges i dette 

lokale før kl. 20.00. 

 

      3. Ikke-ryger spiller mod ikke-ryger i separat lokale på 1. sal. Der må ikke ryges i 

dette lokale. *) 

 

      4. Der må ryges i analyselokalet i stueetagen. 

 

      5. I tilfælde af at der en klubaften kun er ét lokale til rådighed på 1. sal, spiller 

ryger mod ikke-ryger i analyselokalet i stuen. Reglen under punkt 2 er da 

gældende, og punkt 4 er suspenderet sådanne aftener. 

 

      6. Disse regler gælder foreløbig for almindelige klubaftener med klubinterne 

turneringer. Der er ingen begrænsninger for rygning i lokalerne ved særlige 

arrangementer som juleafslutningen og sæsonafslutningen m.v. ligesom der 

indtil videre ikke er regler for rygning ved holdkampe.**) 

 

På bestyrelsens vegne 

Knud Hornhaver 

 

 

*)  Disse to punkter har måttet ændres for at imødekomme en klage fra andre 

brugere af Foreningshuset 

 

**) Bestyrelsen vil udarbejde regler for rygning ved holdkampe, men har endnu 

ikke fundet en tilfredsstillende løsning. 

 

 



 

Regnskabet 
______________________________________ 
 

Indtægter:

1. Kontingenter

2. halvår 1997 12.055,00 

1. halvår 1998 12.800,00 

Kontingenter i alt 24.855,00 24.855,00 

2. Turneringsindskud

Rødovremesterskabet 2.150,00 

Vinterturneringen 2.000,00 

Forårsturneringen 1.800,00 

Turneringsindskud i alt 5.950,00 5.950,00 

3.Optagelsesindskud: 2 seniorer á 130 kr; 1 junior á 100 kr 360,00 

4. Huslejetilskud fra Rødovre Kommune 1.317,10 

5. Girorente 61,37 

6. Kaffesalg 390,00 

7. Præmie holdturneringen 400,00 

Samlede indtægter 33.333,47 

Udgifter

1. Kontingenter KSU

Juli kvartal 1997 4.060,00 

Oktober kvartal 1997 3.995,00 

Januar kvartal 1998 4.060,00 

April kvartal 1998 4.144,00 

Holdturnering 300,00 

Kontingeter KSU i alt 16.559,00 16.559,00 

2. Turneringspræmier

Rødovremesterskabet 1.995,00 

Vinterturneringen 2.040,00 

Forårsturneringen 1.675,00 

Turneringspræmier i alt 5.710,00 5.710,00 

3. Særlige arrangementer

Juleafslutningen 843,00 

Sæsonafslutningen 1.408,95 

Særlige arrangementer i alt 2.251,95 2.251,95  



 

Regnskabet 
______________________________________ 
 

4. Administration m.v.

Husleje 12.755,00 

Porto 750,00 

Girogebyr 271,00 

Indbetalingskort 393,75 

Telefon (formand, holdturneringsledelse) 729,00 

Revision 200,00 

Bestyrelsmøder mv. 130,00 

Generalforsamling 250,00 

Gaver 292,25 

Køb af kaffepoletter 400,00 

Interne Træk 850,00 

Administration mv. 17.021,00 17.021,00 

Samlede udgifter 41.541,95 

Driftsresultat

Samlede indtægter 33.333,47 

Samlede udgifter 41.541,95 

Driftsunderskud  -8.208,48 

C: STATUS PR. 1. AUGUST 1998

Kassebeholdning pr. 31.7.1997 32.059,72 

Driftsunderskud  -8.208,48 

Kassebeholdning pr. 31.7.1998 23.851,24 

Kassebeholdningen fordeler sig således:

Indestående i Girobank 21.582,27 

Beholdning kaffepoletter 201,00 

Kontant beholdning 2.067,97 

I alt 23.851,24 

Regnskabet revideret, bilagene stikprøvevis kontrolleret, kontant- og giro-

beholdningen fundet til stede

Arne Østergaard Michael Rosenby

revisor revisor  



 

Regnskabet 
______________________________________ 
 

Bemærkninger:

Klubben skylder ikke-betalt husleje for juni og juli 1998, kr. 1475 pr. måned, i alt kr. 2950

Klubben har det kommunale huslejetilskud for juni og juli 1998 tilgode, kr. 263,42 pr må-

ned, i alt kr. 526,84

Der er således en nettogæld på kr. 2.423,16 som driftsunderskuddet reelt skal forøges

med, hvilket indebærer at det faktiske driftsunderskud i 1997/98 har været kr 10.631,64 

Forklaringen herpå er, at klubben trods tilsagn herom ikke i 97/98 har modtaget noget

huslejetilskud fra Foreningshuset. I 1996/97 udgjorde dette tilskud kr 10.212, og et tilsva-

rende tilskud i 97/98 ville have indebåret, at der så nogenlunde havde været balance mel-

lem klubbens indtægter og udgifter.

Når klubben ikke har betalt husleje for juni og juli 1998 skyldes det trods det betænkelige

driftsresultat ikke manglende likviditet, men en langvarig irritation over, at det trods ad-

skillige anmodninger derom ikke e lykkedes at få udleveret en huslejekontrakt fra

Foreningshusets ledelse. Bestyrelsen har på den baggrund besluttet at undlade at be-

tale husleje, til der foreligger en huslejekontrakt. Dette skridt skal ses på baggrund af,

at klubben det første år i Foreningshuset betalte 208 kr. i husleje pr. måned. I sæsonen

96/97 var den reelle månedlige husleje (efter tilskuddet fra Foreningshuset) 225 kr., hvor

den nu i 1998 er steget til 1212 kr. om måneden (efter tilskuddet fra kommunen).

Forelægges generalforsamlingen til godkendelse

Per Kühlmann

kasserer  
 

 

 



 

Hold fast 
  
 

Jamen, det er da ærgerligt at smide et 

parti væk i de sidste minutter sent på 

aftenen! 

Også i holdturneringen, hvor vi jo skal 

følge de nye regler. Kender du dem? 

Spørg din holdleder, om han har et 

eksemplar.  

Vi havde f.eks. en meget beklagelig 

situation sidste år. Vor mand sad sidst 

på aftenen med et fuldstændig lige 

slutspil. Men han havde altså brugt et 

enkelt halvt minut mere end modstan-

deren fra den besøgende klub. Du ved 

nok, at når man afslutter et parti efter 

reglerne for hurtigskak, gælder det om 

at trække hurtigere end den anden. 

Samt, at man ikke behøver notere sine 

træk, når man har mindre end fem 

minutter tilbage. Det tænkte vor mand 

ikke på, men sad omhyggeligt og 

prentede de gjorte træk ned.  

Det tager sin tid, og resultatet blev da 

også, at han for det første kom i tabs-

stilling. Hvilket ingen betydning fik, 

thi for det andet faldt vingen, og et 

rundt nul var hjemme. Deprimerende 

for os supporters, der intet kunne stille 

op på vejen mod fortabelsen. 

Hvis I i holdkamp-partiet er kommet 

dertil, at det er tydeligt, at kampen skal 

vindes på uret, så indstil dig på det: 

Flyt brikkerne hurtigt, forvir mod-

standeren med uventede træk - også 

selv om det ikke er gode træk - og se 

snedig ud! Det er effektivt og ikke 

uetisk! 

Selv brugte jeg princippet i et hurtig-

parti, hvor jeg var ved at blive rendt 

over ende på dronningfløjen. Så trak 

jeg h3-h4! og kiggede energisk på 

hans konge på g8. Og i næste træk 

kom h4-h5! - lige i slag. Det fik ham 

til tænke sig om, for han brød sig ikke 

om kongeangreb.  

Sagen var dog, at bonden var den 

eneste brik, jeg kunne angribe med! 

Men han fik lige brugt de 40 sekunder, 

der 7-8 træk senere fik hans vinge til 

at falde. Da havde han tårn, springer 

og tre bønder mere. 

Husk altså i vinterens hold-opgør mod 

de fremmede: 

 

 Noter ikke trækkene, når du har 

mindre end fem minutter tilbage! 

 Træk hurtigt. Det er vigtigere end 

at finde gode træk! 

 Hvis du har flere minutter tilbage 

end modstanderen, så sørg for, at 

det bliver ved, til han overskrider. 

 Hvis du derimod er bagud i tid (æh, 

altså foran), så er du pisket til at 

komplicere spillet for at få ham til 

at tænke. Selv om det koster brik-

ker! 

 Sæt dig ind i reglerne! 

 

   Bent Kølvig



 

Medlemsliste 
______________________________________ 
 

 

Navn Adresse Postdistrikt Telefon

Alex Bukrinsky Dybbølsgade 35, st. tv. 1721 V

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  38 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

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 Szücs Smallegade 38 C, 3. tv. 2000 F   

Hans Frederiksen Islevvangen 25 2610 Rødovre  42 84 73 45

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

Jens Akhøj Nielsen Carl Bernhardsvej 15A, 1. 1902 Fred.b. C  31 22 87 65

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

Jesper Rank Vandværksvej 8 2610 Rødovre  36 70 30 46

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

Jørgen Holst Kløvertoften 73 2740 Skovlunde  44 94 68 51

Jørgen Larsen Knudsbølvej 75 2610 Rødovre  36 70 17 65



 

Medlemsliste 
______________________________________ 
 

 

Navn Adresse Postdistrikt Telefon

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

Leif Clausen Lucernevej 357 2610 Rødovre  36 70 81 78

Leif Redke Birkelyparken 60 2670 Greve Str.  43 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 2650 Hvidovre  36 48 60 60

Mikkel Olsen Birkehusene 49 2690 Karlslunde  46 15 01 51

Morten Lundsgaard Korte Smeestraat 17 3512 NW Utrecht   

Morten Olsen Nykær 61, 1. tv 2605 Brøndby  36 75 75 45

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

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 Schweizerdalsvej ? 2610 Rødovre  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 Kornvænget 20 3550 Slangerup  48 27 81 17

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 Wisal Tårnvej 491 2610 Rødovre  36 70 05 76  



 

Opgavesiden 
 
 

 

 
 

 

Bjarnes skakbræt faldt på gulvet for-

leden og brikkerne fulgte efter. Brættet 

gik i mange stykker, ét af dem ses 

ovenfor. For på det landede springerne 

- og så blev der pludselig en opgave 

ud af det. Kan man få de hvide og 

sorte springere til at bytte plads? 

Det er ikke helt nemt at se, om det er 

muligt, men det påstår Bjarne nu. Han 

hævder også at have en nedskreven 

løsning. Men er det den korteste løs-

ning? 

Vinder af dette nummers opgave 

bliver den, der har en løsning der er 

mindst lige så god som Bjarnes. Er der 

ingen der kan klare dette - så tilfalder 

præmien opgavestilleren. NB, det 

kræver mange træk! 

Et praktisk problem: hvordan angiver 

man felterne på et brudstykke af et 

bræt? Ja, enten kan man kalde nederste 

venstre hjørne for a1, eller også kan 

man nummerere felterne som Bjarne 

har gjort det, nemlig således: 

 

 

 
 

 

Det er klogt at lade hvid begynde, 

ellers kommer der til at mangle en 

springer, men det er iøvrigt ikke noget 

krav, at hvid og sort skiftes til at 

trække. Husk at skrive trækkene med 

både fra- og til-position.  

Løsninger afleveres denne gang til 

Bjarne Røhder. 

 



 

Klubben på nettet    
______________________________________ 
 

Nu er klubben på nettet. Det vil sige, 

at vi kan se klubbens hjemmeside, 

Rødovre Kommunes borgere kan se 

den - og det kan resten af verden 

såmænd også. Ganske fascinerende 

ikke?  

Alt hvad der kræves, er en pc og et 

modem og det er der efterhånden en 

del, der har. Enten hjemme eller på 

arbejde.  

OK, hvad skal vi så med en hjemme-

side? Altså ud over, at det er in? Ja, 

jeg har bl.a. tænkt mig, at den kan 

reklamere for klubben. Der er måske 

skakspillere i kommunen, der dårligt 

kender klubbens eksistens. Måske kan 

de lokkes til at besøge os, måske 

bliver de hængende til et par partier, 

melder sig til en turnering og måske 

bliver de trofaste medlemmer. Der 

kunne da også være nogle med pc og 

modem, der var ved at flytte hertil og 

lige ville checke skaksituationen det 

nye sted. 

Men en hjemmeside er også en oplys-

ningscentral for medlemmerne, hvad 

sker der næste tirsdag? hvordan gik 

generalforsamlingen? hvem fører 2. 

klasse i Rødovre-mesterskabet? hvad 

er min rating egentlig? Alt det - og 

meget mere skal stå på hjemmesiden. 

Det er meningen, at den skal være 

aktuel, en ugeavis, hvor Interne Træk 

snarere er et magasin. 

Også de seneste numre af bladet vil i 

øvrigt ligge tilgængelige - ikke i 

præcis samme format og udførelse, 

men tæt på. 

 

Hvad gør man så? 

Man kalder op via sit modem og tele-

fonlinien til sin Internet-udbyder og 

starter sin "browser", f.eks. Internet 

Explorer eller Netscape, ja, det er tek-

niske ord, som dem med modem ken-

der. Adressen på hjemmesiden er 

 

hjem.get2net.dk/rodovre_skakklub 

 

Ja, på internettet fører de danske bog-

staver noget af en skyggetilværelse, så 

det er rigtigt nok, der skal stå rodovre. 

Når du først er kommet ind på hjem-

mesiden, kan du altid lægge den ind 

blandt favoritsiderne. 

Man kan også nå klubben via Dansk 

Skakunions hjemmeside: 

www.dsu.dk, hvor der under 

skakklubber ligger en henvisning, et 

såkaldt link, til os. 

Hvis vi skal fortsætte med det 

tekniske, så må browseren ikke være 

for gammel, den skal kunne behandle 

"paneler" og forstå JavaScript, dvs. du 

skal gerne have f.eks. Explorer 3.0 

eller Netscape 2.0, hvis du skal kunne 

se det hele. De nyeste versioner kan 

nemt hentes via nettet, f.eks. fra 

www.microsoft.com/ie/ie.htm  

eller fra 

www.netscape.com/comprod/ 

mirror/client_download.html 



 

              Hinsides h-linjen 
 

 
OL uden DK 

 

 

På generalforsamlingen nævnte jeg i 

en redegørelse Skak-OL og 

begrundelsen for, at vort gamle land 

for første gang i historien har 

undladt at sende et hold til dette 

traditionelle skak-arrangement for al 

verdens lande.  

Nedenstående artikel, som jeg skrev 

til min faste skakspalte i F-bladet, 

dækker ret godt, hvad jeg sagde.  

 

Diagramstillingen er fra sidste gang, 

Danmark deltog i en skak-OL. Det 

var i 1996 i Erewan, hovedstaden i 

landet Armenien.  

 

 
 

Hvad skal hvid trække? 

Danmark og Sverige har som de 

"eneste" æren af at have sendt hold til 

Skak-OL hver gang siden starten i 

1927! Men den tradition har Danmark 

nu brudt! 

I år spilles OL i Elista, hovedstad i 

landet Kalmykien, som er et af de 

mange halv-autonome områder i det 

nye Rusland. Landets indbyggere er – 

også efter russisk målestok – ret fat-

tige. En undtagelse er den 

diktatoriske præsident Kirsan 

Iljumzhinov, som siges at være 

ustyrlig velhavende efter at have 

overført olieafgifter til sin egen 

private fond. 

Han menes at have ambitioner i ret-

ning af Kreml, og det var for at styrke 

sit omdømme, at han lod sig vælge 

som præsident for 

verdensskakforbundet FIDE. I den 

del af verden er skak meget 

prestigefyldt!  Samt dernæst postede 

millioner i sit VM-projekt 

(”sponsoreret af det kalmykiske 

folk”), hvilket fik næsten samtlige 

verdens stormestre til at deltage i 

VM-cirkuset i december. 

OL er det andet store FIDE-arrange-

ment, og Kalmykien har generøst 

inviteret  landsholdene til Elista, hvor  



 

              Hinsides h-linjen 
 

 
der er gjort alt for deltagerne.  

Ophold m.v. er gratis, der spilles i et 

nyopført forsamlingshus ved navn 

”Chess Palace", lufthavnens lan-

dingsbane er forlænget, så de store 

rute- og charterfly kan lande etc. 

Men spillerne får nok næppe lejlig-

hed til at møde menige kalmykere. 

Der er nemlig en opposition mod 

præsidenten og hans påståede  ud-

bytning af befolkningen. Og den bli-

ver holdt nede med hård hånd.  

Dette og meget mere anføres af den 

anerkendte  menneskeretttigheds-

organisation Glasnost Defense Foun-

dation i Moskva. I et brev til samtlige 

landes skakunioner og OL-deltagere 

advares der mod at deltage på det 

kalmykiske folks bekostning.  

Man gentager også beskyldningen 

om, at Iljumzhinov står bag mordet 

på Larissa Yudina, den kvindelige 

redak-tør af den eneste oppositions-

avis. Hendes maltrakterede lig blev 

for flere måneder siden fundet i den 

lille sø, der er anlagt netop uden for 

Chess Palace. 

Den danske stormester Peter Heine 

Nielsen reagerede på brevet ved at 

forespørge i vor ambassade i Moskva. 

I svaret, som er gengivet på internet, 

bekræftes, at anklagerne synes at væ-

re korrekte, om end ikke beviste. 

Dette fik fire af de danske deltagere 

til at melde afbud. Dansk Skak Uni-

ons forretningsudvalg har derefter 

aflyst dansk deltagelse. Desværre kun 

med begrundelse i ”den sportslige 

værdi” efter topspillernes afbud. Et 

politisk standpunkt er det åbenbart 

for tidligt at tage, jvf. den danske 

holdning over for Hitler-tyskland. 

 

   Det var Erling Mortensen, der med 

hvid mod Zavorokov, Estland, for to 

år siden brillerede med 24. g6! hxg6 

25. Txg6!. Sort er forsvarsløs, da 25. 

– fxg6 26. f7+ ikke går. 25. - Tb6 26. 

Lxb6 Dxb6 27. Txg7+!, og sort opgav 

p.g.a. 27. – Lxg7 28. Dg3 etc. 
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Også mit indlæg til DSU og DSUs 
hjemmeside skal jeg ikke undlade at 
viderebringe her: 

 

 

 

 

Hvad mener DSU? 

 

I begyndelsen af august kom 

meddelelsen lakonisk på nettet, at DK 

ikke sender hold til OL. Grundet 4 

afbud.  Så sad man der og 

spekulerede. Danmark har altid fulgt 

det olympiske princip om at deltage. 

Og sammen med broderfolket været 

med hver gang. Bortset fra 

demonstrationen mod Dubai, hvor vi 

så sendte hold til alternativ-OL. Og 

afbud har da aldrig før været et stort 

problem. Man gik da bare længere 

(ja, langt) ned i styrkelisten for at 

finde villige deltagere. Som under 

elite-strejken i tresserne! 

Så kom Heines velbegrundede forkla-

ring (samt Steffen P.s). Så tænkte 

man igen. Fint at tage standpunkt 

igen! Hvis vi nu bare kan få 

brødrefolkene med på en boycot, så 

har vi da igen vist Verden, hvordan 

man opfører sig. Ligesom da sports-

boycotten mod Sydafrika var med til 

at stoppe apartheid der. 

Så gik tiden. Længe. DSU var 

larmende tavs. Kunne toppen ikke 

tage stilling? Var der ingen kontakt i 

Norden? 

Så kom Skakbladet. Med Unionens 

meddelelse. ”...den sportslige 

værdi...” Hvad er den sportslige 

værdi? Gælder det om at blive nr. 25 i 

stedet for nr. 35? Er det ikke bedre at 

deltage end at vinde? Hvad er f.eks. 

Færøernes sportslige værdi? Er man 

bange for repressalier og vælger den 

feje danske hvide løgn?  

Men Steffen og Peters demonstration 

er da effektivt blevet kvalt! 

 

Tak. Det gjorde godt! 

 

Bent Kølvig

 
 
 

 


