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KLÅGE ORD 

 
 

 
Så blev det endelig jul i den gamle skakklub. Alt går jo godt, bortset fra måske at   

der er nogle medlemmer der ikke er blevet voksne nok. Med det mener vi, at det 

simpelt hen er for dårligt, at man ikke kan finde ud af at melde afbud til rette ved-

kommende på rette tid - hvis man i det hele taget husker det! Stram balderne, det er 

synd for dem, der sidder og venter med en lang rød juletud. 

Og så har Jørgen Pedersen givet klubben sine gamle numre af Skakbladet til 

uddeling til juniorer, nye medlemmer eller andre interesserede hen ad vejen (snak 

med en fra bestyrelsen). Tak for det.  

Angående de nye rygeregler og diverse problemer med hvid/sort, lige/ulige, kaffe/te 

etc. vil vi blot konstatere, at julen nok bliver hvid. Pas godt på jer selv og hav en 

rigtig glædelig jul samt et godt nytår! 

Bjørn og Jens 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ratinglisten     november 1998 
 
 

 

 

30/11-97 +/- 26/5-98 +/- reg. 23/11-98 års +/-

Bent Kølvig 2264 17 2281 2281 17 

Søren Drejfeldt 2045  2045 2045  

Gyula Szücs 1910 -27 1883 31 1914 4 

Jacob Rubin 1928 -33 1895 -2 1893 -35 

Jan Nielsen 1869 3 1872 -11 -19 1842 -27 

Chi-Hsin Leu 1815 38 1853 -35 -3 1815  

Leif Sørensen 1808  1808 1808  

Tommy Lundsteen 1810  1810 -8 1802 -8 

Jakob Enemark 1738 22 1760 37 -14 1783 45 

Frank Krieger 1770  1770 1770  

Kim Andersen 1768  1768 1768  

Gisli Hardarsson 1772  1772 -12 1760 -12 

Bjørn Enemark 1751 -13 1738 18 -8 1748 -3 

Arne Østergaard 1663 33 1696 -1 16 1711 48 

Niels H. Nielsen 1664 46 1710 -38 1672 8 

Michael Rosenby 1655  1655 1655  

Leif Tange 1645 10 1655 -4 1651 6 

Flemming Bruun 1649  1649 1649  

Ernst M. Hansen 1676 13 1689 -44 1645 -31 

Morten Rosenby 1645  1645 1645  

Johan Petersen 1624  1624 1624  

Klaus Mortensen 1558 45 1603 11 1614 56 

Bjørn Christoffersen 1606 -64 1542 57 6 1605 -1 

Per Kühlmann 1546 -24 1522 84 -14 1592 46 

Bjarne Røhder 1508 35 1543 47 1590 82 

Leif Redke 1590  1590 1590  

Jens Bager 1562  1562 1562  

Ole Paag Hansen 1508 50 1558 -37 24 1545 37 

Zoran Wisal 1464 68 1532 6 -13 1525 61  
 



 

 

Ratinglisten     november 1998 
 
 

 

 

30/11-97 +/- 26/5-98 +/- reg. 23/11-98 års +/-

Morten Olsen 1502 -7 1495 18 1513 11 

Claus Larsen 1531 -33 1498 -28 14 1484 -47 

Mikkel Olsen 1525 -46 1479 -37 13 1455 -70 

Torben M. Jensen 1432 36 1468 -33 19 1454 22 

Knud Hornhaver 1479 17 1496 -57 1439 -40 

Magnus Nielsen 1424 10 1434 -7 1427 3 

Bent Christensen 1285 72 1357 47 1404 119 

Jørgen Holst 1445 16 1461 -58 1403 -42 

Søren Tømming 1417 -62 1355 47 1402 -15 

Carl Gunnar Dalsgaard 1380  1380 1380  

Ole Lindberg 1318 53 1371 -17 1354 36 

Kurt Achen 1237 58 1295 50 1345 108 

Alex Bukrinsky 1357 -23 1334 1334 -23 

Børge Nielsen 1353  1353 -27 -12 1314 -39 

Torben Madsen 1350 -41 1309 -41 

Steen Achton 1293 -28 1265 1265 -28 

Morten Kühlmann 1200 54 1254 54 

Anders Hørby 1251 -22 1229 1229 -22 

Leif Clausen 1264 -26 1238 -17 1221 -43 

Winnie Sørensen 1226 -59 1167 67 -17 1217 -9 

Andreas Mogensen 1200 10 -15 1195 -5 

Egart Andersson 1196 -19 1177 5 1182 -14 

Jørgen Pedersen 1179  1179 3 -16 1166 -13 

Leif Lerche 1200 -82 48 1166 -34 

Hans Frederiksen 1129  1129 36 1165 36 

Poul Erik Pedersen 1146 12 1158 -5 1153 7 

Rudolf Kuniss 1233 -16 1217 -71 1146 -87 

Jesper Rank 1104  1104 1104  



 

Bent vandt Rød mod Hvid 
______________________________________ 
 
 

Søndag d. 1. november spillede Bent 

Kølvig som Rødovre-mester mod 

Svend Sejersen, Hvidovre-mesteren, 

på det store bræt i Rødovre Centrum. 

St. Georgs Gilderne holdt loppe-

marked og skakmatchen var et af de 

kulturelle indslag, en idé undfanget af 

klubbens tidligere kasserer, Mogens 

Hansen. 

Matchen blev afviklet som et halv-

times-parti, og her skal man tænke på, 

at det koster både tid og kræfter at 

flytte de tunge brikker - og at det er 

svært at have overblik over spillet, når 

man står midt mellem brikkerne. Det 

var tydeligt, at Svend Sejersen havde 

problemer med det sidste. Han foretrak 

at se på stillingen på det almindelige 

bræt ovre ved tidtagerbordet, som blev 

bestyret af Claus & Klaus. 

 

Til partiet: 

 

 1. Sf3 c5  2. e4 d6 

 3. d4 Bxd4  4. Sxd4 Sf6 

 5. Sc3 g6  6. Le2 Lg7 

 7. 0-0 0-0  8. Le3 Sc6 

 9. Kh1 Ld7 10. f4 

- Bent har tydeligvis fået initiativet fra 

starten 

 

10. - Tc8 11. Lf3 a6 

12. De1 Sg4 13. Sxc6 Txc6 

14. Lxg4 Lxg4 15. f5 Bxf5 

16. Bxf5 e6 17. f6(!)

 Lxf6 

18. Dg3 h5 19. Txf6 Dxf6 

20. h3 Tc4 21. Bxg4 - 

Det var så to tynde for en tyk, men det 

er sket på bekostning af kongestillin-

gen. 

 

21. - Txg4 22. Dxd6 Td8 

23. Dc7 Kh7 24. Dxb7 Dh4+ 

25. Kg1 Td8-g8 

26. Dxf7+ Tg8-g7 

27. Df3 

 

 
 

27. - Tg3 28. De4+ Dxe4 

29. Sxe4 Txg2+? 

Med TxL havde sort haft en klar 

fordel! 

 

30. Kf1 Txc2 31. Ld4 Tg4? 

i begyndende tidsnød dukker der fejl 

op, hér kommer en gratis kvalitet 

forbi, og Bent hugger til med det 

samme: 

 

32. Sf6+ Kg6 33. Sxg4 Bxg4 

og så er resten teknik: 



 

Bent vandt Rød mod Hvid 
______________________________________ 
 

34. Te1 Kf5 35. Te5+ Kf4 

36. Txe6 g3 37. Te2 Tc1+ 

38. Kg2 Tc4 39. Le5+ Kg4 

40. Lxg3 a5 41. b3 Tc3 

42. Te4+ Kf5 43. Tf4+ Kg5 

44. Kh3 a4 45. Txa4 Tc1 

46. Ta5+ Kf6 

Det er forbløffende, at de kan nå så 

mange træk. Det er som om tiden står 

stille. 

 

47. b4 Th1+ 48. Kg4 Td1 

49. Ta6+ Ke7 50. Le5 Tg1+ 

51. Kf5 Tf1+ 52. Lf4 Td1 

53. Ta7+ Td8 54. Ke6 Tb1 

55. Ta8++ 

I øvrigt et vellykket arrangement. En 

del interesserede tilskuere, deriblandt 

en 6-årig, der vil komme næste gang, 

et muligt medlem! Nu snakker vi ikke 

bare juniorer, men også drenge (eller       

hedder det puslinge?). Velkommen i 

hvert fald.  

Næste gang klubben er med til et så-

dant offentligt arrangement må vi have 

visitkort med! 

 

Bjørn 

 

 

 



 

Til lykke 
______________________________________ 
 

 

Rødovre Skakklub ønsker 

 

 

Rudolf og Kamma 

 

til lykke med 

krondiamantbrylluppet 

 

15. november 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

Desuden vil klubben gerne sige velkommen  

til de mange ny medlemmer. 

 

 

 

Morten Kühlmann 

Steen Lauersen 

Rasmus Madsen 

Torben Madsen 

Dan Mathiesen (tidligere medlem) 

Andreas Mogensen (junior) 

Henrik Skriver Rasmussen (junior) 

Per Rødgaard (tidligere medlem) 

John Vestergaard (tidligere medlem)

 

 

 



 

Fra en holdkamp  v/ Torben M. Jensen 
______________________________________ 

 

Erik Andersen, Glostrup II - 

Torben M. Jensen, Rødovre II 

 

 1. e4 e5  2. Sf3 Sc6 

 3. Lc4 Le7  4. 0-0  

hurtig rokade?! 

 4.  - d6  5. Sc3 

angreb af centrumspunktet d5 med 

springer og løber 

 

 5.  - Lg4  6. h3 Lh5 

 7. Sd5  centrum besættes 

 7.  - h6  8. c3   

for at hindre Sd4 

 

 8.  - Sf6 

for at gøre noget ved Sd5 

 9. Te1 0-0 10. d3 a6 

for at hindre Lb5 

 

11. Le3 Kh8! 

for senere at kunne gå frem med f-bon-

den og besætte f-linien, som senere i 

spillet bliver afgørende (angrebspunkt 

f2) 

 

12.  a4  

fremstød på dronningefløjen, men det 

fører ikke til noget 

 

12.  - Sxd5 13. Bxd5 Sb8 

tvunget tilbage fra hvor den kom, men 

den stræber mod d7 

 

14. b4  

håbløst fremstød på dronningefløjen 

og den hvide Lc4 er meget passiv 

14.  - f5 

f- og e-bønderne er stærke 

 

 

set fra sorts side 
 

15. Kh2 Sd7 dækker e5 

16. Dd2? f4 

Hovsa, hvor skal Le3 gå hen? 

 

17. d4 Lxf3 18. Bxf3 Bxe3 

19. Dxe3 Lg5 20. De2 Tf4 

en tung kaliber forpost (f-linien er 

erobret) 

 

21. Tad1 Df6 22. Td3 Tf1 

Aljechin-kanonen 

 

23. Kg2 e4 

fribonden vil frem. Truer Td3, truer 

Bxf3 med dronningegevinst: 24. Bxe4 

Txf2 (angrebspunktet) 
 

24. Te3 Bxf3+ opgivet 



 

 

Heldig!  
______________________________________ 
 

 

 
Kan sort vinde dette slutspil? 

(forsidediagrammet) 

 

Jeg havde hvid mod operasanger 

Morten Sørensen i førsteholdets match 

den 8. december mod Musik-

videnskabeligt Instituts skakklub. Af 

delvis alderbestemte årsager havde jeg 

overset noget banalt og for at undgå 

mat i midtspillet måttet overlade ham 

min dame. Vi regnede begge med, at 

han skulle få overtaget i slutspillet 

med dronning mod mit tårn og et par 

bønder. 

Heldigvis kendte jeg fra teoribogen en 

remisstilling, som jeg fik manøvreret 

mig ind i. D.v.s. den er uden bønderne 

derovre til venstre. Men jeg trøstede 

mig med, at jeg med to mod en 

derovre ikke var ringere stillet. 

Sagen er, at min f-bonde står i 

udgangsstillingen. Det betyder, at 

damen ikke kan komme om bag min 

konge og erobre bonden med 

træktvang. Endvidere pendulerer tår-

net mellem g3 og e3 og afskærer sort 

konge fra deltagelse i angrebet. Jeg 

havde også sikret mig, at der er remis 

efter afbytning på e3, altså fx. 

 

40. – Dd1+ 41. Kg2 Dd2 

42. Te3 Dxe3 43. fxe3+ Kxe3 

44. Kg3 Kd3 45. Kxg4 Kc3 

46. Kf4 Kb4 47. Ke3 Kxa4 

48. Kd2 

 

og jeg når det frelsende felt c1. 

 

Det fandt sangeren også ud af ved lidt 

hjernegymnastik. Så spillede vi  

 

40. – Dd1+ 41. Kg2 Ke4 

42. Te3+ Kd4 43. Tg3 

 

 (men ikke 43. Kg3? Dg1+), hvorpå 

han igen hensank i grublerier. Jeg 

rejste mig og gik på sightseeing. Han 

ville uden tvivl forsøge at give damen 

for tårn og de to bønder, altså fx.  

 

43. – Kc5 44. Te3 Kb4 

45. Tg3 Ka3! 46. Te3 Dxb3 

 

Det havde jeg allerede et par gange talt 

på. Jeg får g-bonden, og min f-bonde 

kommer lige så hurtigt som sort a-

bonde.  

Han tænkte videre. Jeg bemærkede, at 

han kun havde et kvarter tilbage til 

resten af partiet! Jeg talte trækkene 

igen:



 

 

Heldig!  
______________________________________ 
 

 

47. Txb3+ Kxb3 48. Kg3 Kxa4 

49. Kxg4 Kb5 50. f4 a4 

51. f5 Kc6 52. Kg5 Kd7 

53. Kg6 Ke8 54. Kg7 a3 

55. f6 a2 56. f7+ 

og remis! 

 

 Jeg gik tilbage til brættet. Han 

kiggede op på mig og smilede. ”Nå, er 

du ved at tælle?” spurgte jeg ham. Han 

flyttede 

 

43. – Ke5 

 

og sagde: ”Jeg tilbyder remis!” Det 

modtog jeg jo gerne, og vi var rørende 

enige om, at jeg havde været heldig. 

 

Det er næsten lige så rart at holde et 

tabt parti remis som at vinde! Bjørn 

Enemark var ét stort smil. Og jeg gik 

ud i decembernatten og startede 

Mazdaen. På Åboulevarden var der et 

trafikstop med blinkende politisirener. 

Mens jeg holdt og ventede, slog det 

pludselig ned i mig, at min konge 

skulle stå på feltet g7, som jo er på 

diagonalen fra a-bondens forvand-

lingsfelt a1. 

Og ja, tilbage til varianten:  

53. Kg6 

 

og nu ikke det tåbelige Ke8??  men  

 

53. – a3!! 54. f6 a2 

55. f7 

 

og først nu  

 

55. – Ke7! 56. Kg7 a1D+ 

 

og det er sort der går ned med skak. 

Og gevinst!  

Lettere rystet satte jeg i gear og prø-

vede at koncentrere mig om trafikken. 

Det var altså rent held, at han ikke for-

søgte det. For så havde han nok regnet 

det ud. Det giver mig nu lejlighed til at 

fremføre en af mine praktiske regler:  

Hvis du har et slutspil i overkanten, 

men ikke kan se, hvordan det skal vin-

des (eller ikke tror, at det kan vindes), 

jamen, så prøv dog! Der viser sig næ-

sten altid noget. Og hvis ikke, så er der 

jo intet forgjort i det! 

 

Bent Kølvig 

 

 



 

 

Rødovremesterskabet 
______________________________________ 
 

 

Spændingen holdt sig i næsten alle 

rækker til det allersidste. I mester-

rækken kunne Gyula Szücs ved et 

halvt eller helt point mod Chi-Hsin 

sikre sig en udelt førsteplads, mens et 

nederlag ville give tre på førstepladsen 

med kun 3½ ud af 6. Det siger noget 

om jævnbyrdigheden. Men Szücs 

vandt det afsluttende parti og kom sik-

kert i mål, til lykke med mesterskabet.

Mesterklassen

modstander

rating forv. +/- 1 2 3 4 5 6 7 point korr.

Gyula Szücs 1883 3,46 31 x - 1 0 1 1 1 4½

Jakob Enemark 1760 2,28 37 - x 0 1 1 - - 3½ 9,75

Jacob Rubin 1895 3,58 -2 0 1 x - 0 1 1 3½ 9,00

Jan Nielsen 1872 3,36 -11 1 0 - x 1 0 - 3 

Tommy Lundsteen 1810 2,75 -8 0 0 1 0 x - 1 2½

Chi-Hsin Leu 1853 3,17 -35 0 - 0 1 - x 0 2 6,00

Gisli Hardarsson 1772 2,40 -12 0 - 0 - 0 1 x 2 5,25

gennemsnit 1835  
- 

 

Også i første klasse faldt afgørelsen 

først den sidste opsamlingsdag. Bjørn 

og Bjørn spillede top-opgør, men også 

Arne kunne ved gevinst over Ernst 

komme helt op. Bjørn Christoffersen 

spillede energisk for sin chance, som 

han har gjort det gennem hele turne-

ringen. Det rakte dog kun til et halvt 

point, da Bjørn Enemark efter flere 

remistilbud endte med selv at sikre sig 

remis'en ved evig skak. 

Rækken blev afgjort, da Arne sam-

tidigt måtte ned mod Ernst, der her 

sikrede sig sin eneste sejr.   

 
 

1. klasse

modstander

rating forv. +/- 1 2 3 4 5 6 7 point korr.

Bjørn Enemark 1738 3,91 18 x - - - 1 1 1 4½

Bjørn Christoffersen 1542 2,09 57 - x - - 1 - 1 4 

Arne Østergaard 1696 3,54 -1 - - x 1 - 0 1 3½

Klaus Mortensen 1603 2,64 11 - - 0 x - - 1 3 7,75

Leif Tange 1655 3,13 -4 0 0 - - x 1 1 3 6,25

Ernst M. Hansen 1689 3,47 -44 0 - 1 - 0 x 0 2 

Ole Paag Hansen 1558 2,22 -37 0 0 0 0 0 1 x  1 

gennemsnit 1640 



 

 

Rødovremesterskabet 
______________________________________ 
 

 

Bjarne, der længe så ud til at vinde, 

måtte i finalekampen give op over for 

overmagten i form af Per Kühlmann.  I 

det afgørende parti havde Bjarne et 

solidt pres mod Pers kongerokade, 

men Per forsvarede sig godt, og Bjarne 

glemte i sin iver for at vinde at 

omstille sig til et forsvar mod Pers 

bondefremstød.  Et stort til lykke til 

Per for førstepladsen og et flot parti 

(se andetsteds i bladet). Også til lykke 

til Bjarne med en flot 2. plads.  3. 

pladsen gik til Morten Olsen á point 

med Zoran Wisal. 

 
2. klasse

modstander

rating forv. +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 point korr.

Per Kühlmann 1522 3,71 84 x 1 1 - 1 1 1 1 6½

Bjarne Røhder 1543 3,94 47 0 x 1 1 1 - 1 1 5½

Morten Olsen 1495 3,40 18 0 0 x 1 1 1 1 0 4 11,25

Zoran Wisal 1532 3,80 6 - 0 0 x 1 - 1 1 4 11,00

Claus Larsen 1498 3,43 -28 0 0 0 0 x 1 - 1 2½

Torben M. Jensen 1468 3,09 -33 0 - 0 - 0 x 0 1 2  5,50

Mikkel Olsen 1479 3,23 -37 0 0 0 0 - 1 x - 2  5,00

Knud Hornhaver 1496 3,40 -57 0 0 1 0 0 0 - x 1½

gennemsnit 1504  
- 

 

Søren Tømming, der ellers har været i 

tilbagegang sidste år, fik vendt skuden 

og sejlede ind på en førsteplads, et 

bølgeskvulp foran Bent Christensen, 

som har vundet ikke mindre 119 

ratingpoint i de seneste to turneringer. 

Også Kurt Achen har haft pæn frem-

gang. De øvrige fulgte et stykke efter. 

Sidst endte det nye medlem, Torben 

Madsen, noget under forventet score. 

  
3. klasse

modstander

rating forv. +/- 1 2 3 4 5 6 7 point korr.

Søren Tømming 1355 3,32 47 x 1 0 - 1 1 1 4½ 11,25

Bent Christensen 1357 3,34 47 0 x 1 1 1 - 1 4½ 11,00

Kurt Achen 1295 2,66 50 1 0 x 1 0 1 1 4 

Ole Lindberg 1371 3,49 -17 - 0 0 x 1 1 0 2½

Børge Nielsen 1353 3,28 -27 0 0 1 0 x 0 1 2  5,50

Jørgen Holst 1461 4,46 -58 0 - 0 0 1 x - 2  5,00

Torben Madsen  *1350 3,26 -41 0 0 0 1 0 - x 1½

gennemsnit 1343 



 

Rødovremesterskabet 
______________________________________ 
 

 

Også Winnie fik vendt sidste års til-

bagegang på smukkeste vis og fik lige 

kantet sig ind foran et af vores nye 

ansigter, Morten Kühlmann. Begge har 

spillet en flot turnering og resultatet er 

halvandet points forspring til for-

følgerne. 

De midterste seks ligger tæt og vidner 

om stor jævnbyrdighed. Dette felt tæl-

ler også Andreas Mogensen, endnu en 

nytilkommen. Næstsidst ligger Rudolf, 

der har haft andet end skak at tænke på 

her på det sidste, bl.a. flytteproblemer 

og krondiamantbrylluppet. I bunden 

ligger Leif Lerche, den sidste af de 

nytilkomne, men hans lave score skyl-

des bl.a. manglende fremmøde. 

 

 
4. klasse

runde

rating +/- 1 2 3 4 5 6 7 point korr.

Winnie Sørensen 1167 67 1 1 - 1 1 1 0 5½ 20,5 

Morten Kühlmann *1200 54 1 1 - 1 1 1 0 5½ 20,0 

Hans Frederiksen 1129 36 1 - - 1 0 0 1 4 21,5 

Andreas Mogensen *1200 10 0 - - 0 1 1 1 4 19,5 

Jørgen Pedersen 1179 3 1 0 - 0 1 1 0 3½ 21,5 

Egart Andersson 1177 5 - 0 0 1 1 0 1 3½ 21,0 

Leif Clausen 1238 -17 0 1 - 0 0 1 1 3½ 20,0 

Poul Erik Pedersen 1158 -5 0 0 1 1 1 0 0 3 

Rudolf Kuniss 1217 -71 - 1 0 0 0 0 0 1½

Leif Lerche *1200 -82 1 0 0 0 0 0 0 1 

gennemsnit 1187 
 

 



 

Herlev I - Rødovre I:  3 - 5      
 
 

 

Første holdets første match. Vi møder 

Herlevs førstehold på udebane. Når 

man ser deres interne ratingliste bliver 

man klar over, at denne kamp skal vi 

bare vinde. Vi har flere hundrede 

ratingpoints forspring på hvert eneste 

bræt. Men ét er statistikkerne, noget 

den virkelige verden. I den går det for 

eksempel galt med afbudsstyringen. 

Michael får ikke fat på Flemming, og 

tror at det er nok med det mere løse 

afbud til mig. Husk, at der kun kan 

meldes afbud til Flemming! 

I den virkelige verden sker der også 

drop som mit eget. I en fordelagtig 

stilling forcerer jeg for at afbryde for-

bindelsen mellem to af hans officerer, 

men overser at det foregående træk 

faktisk er en direkte mattrussel. Den 

var lige til årets katastrofer. 

Bent og Jens holder remis på de to 

øverste brætter. Jakob vinder dame       

og spil på stærke trusler. Szücs vinder 

et kompliceret spil på både tid og stil-

ling. Gisli har initiativ i en materielt 

lige stilling og får et helt point ud af 

det. 

Til sidst sidder Tommy og spiller med 

to tårne og tre, nej to, nej én bonde 

mod to tårne og fire bønder i et håbløst 

slutspil. Han ved ikke hvornår man 

giver op! Det er, når det bliver for 

pinligt at spille videre, Tommy! Men 

så længe der er skakker er der liv! - og 

rent faktisk har modstanderen allerede 

overset en mat i to ved træk 45. 

Efter 53. træk er stillingen således, 

hvor begge har en halv snes minutter 

tilbage: 

 

 
 

 

53. - Ke4 

Ke2/Kf2 koster jo et tårn 

 

54. Te7+ Kd5?? 

55. Td3+ Kc5 

56. Te5++ 

 

Utroligt! Tæt på en modelmat, og med 

hjælp fra den sidste bonde! Efter 54. - 

Kf5 havde der ikke været mere at 

komme efter. 

 

Bjørn 
 

 



 

 

1. holdet, fortsat    
 
 

 

Rødovre I - Tårnby I:  4 - 4 

  

 

Bent Kølvigs modstander skulle hente 

sin kone i lufthavnen og kom senere - 

sagde de. Men minutterne gik og Bent 

var tæt på at høste sit point, da manden 

57 minutter for sent kom blæsende ind 

i lokalet, flyttede en bonde og gik hen 

og hængte sit tøj på bøjle. Spille kunne 

han dog og 1½ time senere var tids-

forskellen næsten udjævnet og Bent 

stod trængt. Et omhyggeligt forsvar 

sikrede dog det halve point.  

Også Jens Akhøj holdt remis, mens 

Jacob Rubin var trådt ind som reserve 

og fik et helt point med sig hjem. 

Jakob Enemark fik en hurtig remis 

efter at være blevet eksamineret i 

skandinavisk - som han også selv 

spiller. Ved siden af spillede jeg selv 

skandinavisk og vandt, da min mod-

stander overvurderede sin stilling. Leif 

Tange var med som reserve og havde 

en rimelig stilling indtil han fik sat en 

officer i slag. 

Tommy Lundsteen var nået til et ret 

lige slutspil med 7 bønder og en sprin-

ger på hver side. Efter at have afslået 

en remis blev han trængt tilbage på 

brættet og endte med selv at tilbyde 

remis, der blev modtaget. Jens viste, at 

Tommy kunne have tabt forceret!  

Til sidst sad Gyula Szücs og for-

svarede sig bravt mod et tids- og 

materialeunderskud. Nej, der var ingen 

mirakler. 

 

 

 

 

 

Musikvidenskab I - Rødovre I:  4 - 4  

 

Et fornemt sted. Højt til loftet, måske   

5 meter. Dørene er i hvert fald 3 meter, 

dørhåndtagene lidt under øjenhøjde, 

vinduerne er lidt over normal størrelse 

og så er der to sæt oven på hinanden. 

Med den loftshøjde er der ingen røg-

problemer, men da klubben er røgfri 

kunne mindre have gjort det! Stedet er 

også specielt, et andet miljø end vi er 

vant til. Der er ikke meget støj fra de 

tilstødende rum, for der er dobbelte 

døre ind til spillelokalet. I en af 

gangene står en flot banjo i en glas-

montre, på en bred trappe til næste sal 

sidder der på et tidspunkt tre unge 

studerende (antager jeg) og snakker 

lidt. Pludselig siger den ene: "Og så 

lød det sådan her" og bryder ud i sang, 

flot stemme, og de andre falder ind, 

sådan! 



 

 

1. holdet, fortsat     
 
 

 

Dem, vi spillede mod, var måske også 

studerende, det tænkte jeg ikke  nær-

mere over. Bent Kølvig beretter andet-

steds, at han spillede mod operasanger 

Morten Sørensen. Måske var flere af 

dem kendte, men her var det jo skak, 

der drejede sig om. 

Da de kun havde 5½ points fra to 

kampe, forventede vi at have gode 

chancer, men det var nu ikke så ligetil. 

Tommy lagde ud med et halvt, men 

der var faktisk et helt, det så både 

Jakob og Bent: 

 

 

 
 hvid trækker og vinder 

 

Efter kun 11. træk er de fremme ved 

denne stilling med Tommy som hvid. 

Og Tommy fortsætter her med det 

fristende 

12. Dxf7+? 

 

Efter  

12. - Kh8 13. Dh5+ Kg8 

 

er vi jo tilbage ved diagrammet med en 

bonde i lommen - men sort konge har 

fået et ekstra flugtfelt! Det rigtige er 

12. Dh7 Kf8 13. Dh8 Sg8 

14. Sh7+ Ke7 15. Lg5+ 

med et gevaldigt angreb. 

 

Peter Rank var reserve, en sjælden 

gæst, der følte sig som en pensionist 

kaldt ind for at forsvare klubbens 

farver - sådan som vi alle kom og 

ønskede ham velkommen tilbage på 

holdet. Det blev til et sikkert halvt. 

Også Gyula Szücs kørte en solid remis 

hjem. 

Både Jens Akhøj og Gisli Hardarsson 

er involveret i tidsnødsdramaer, hvor 

begge parters vinge er oppe og balan-

cere inden tidskontrollen. Jens er en 

kvalitet bagud og taber slaget om bøn-

derne. Også Gisli må ned, da hans 

angreb løber ud mellem nodelinierne. 

Jakob Enemark har fået T + L + 4B 

mod 2L + 3B og da først løberen 

bliver byttet af kan slutspillet køres 

hjem uden problemer. Selv har jeg 

forsøgt mig med at modtage dron-

ningegambitten og efter nogen kamp-

tummel fået spærret hans ene tårn 

inde. Det gav en kvalitet og et helt 

point. 

Bjørn



 

 

2. holdets meriter    
 
 

 

Saxo III - Rødovre II:  2½ - 5½ 

 

Det var en regnfuld onsdag aften, at vi 

8 tog helt ud på Amager, det var nogle 

gamle, ikke så rene lokaler vi skulle 

spille i. Øl kunne vi købe i den næste 

opgang. Kaffe fik vi dog lov til at 

købe i spillelokalet. 

Det var nu ikke noget problem, for Ole 

P. vandt allerede efter 1 time (onde 

tunger sagde  at det var fordi hans 

modstander ikke kom) så han hentede 

øl til os. Bent den pæne ældre herre 

syntes det var synd for hans modstan-

der, så han opgav i en tabt stilling. 

Så kommer vi til Bjarne og han viste 

flaget denne gang og vandt. Vores nye 

mand Torben ville gerne vise at han 

hørte til på det fine 2. hold, så han 

vandt også. Ernst M. vores solide før-

ste mand levede op til sit ry og vandt. 

Så mente Jørgen H. at han godt kunne 

slappe lidt af og tabte. Vores dygtige 

holdleder Leif C. har faktisk en for lav 

rating i det fine selskab, men jeg skal 

komme efter dig, så han spillede over 

evne og fik fremtvunget en remis. 

Har jeg glemt nogen? Jo søreme Zoran 

sad endnu inde bagi og spillede, han 

ofrede sin dronning for 2 tårne og da 

modstanderen var i tidsnød, fik Zoran 

hele pointet. 

 

Efter mine beregninger blev resultatet 

5½ mod 2½, men den anden holdleder 

fra Saxo fik det til 5 mod 3!!!! Selv-

følgelig havde jeg ret. 

 

En stor tak til jer for jeres indsats osse 

Ole. 

Leif 
 

 

 

 

Rødovre 2 - Glostrup 2:  2½ - 5½ 

 

2 holdkampe inden for 14 dage, det er 

hårdt, men vi stillede op  

uden brug af reserver, så det kunne 

ikke gå galt troede vi !! 

Det begyndte godt Morten og Jørgen 

fik hurtigt en remis hver og Torben 

vandt meget flot, men så gik det ned af 

bakken med 200 i timen. Bent ak ja 

han stod ellers pænt med 2 tårne for en 

dronning, men dog med et par bønder 

mere, det var dog ikke nok så et  

nul blev det til. 

Gudskelov havde vi den solide Bjarne, 

som da også lignede en vinder i hele 

59 minutter, men så kom hans  

modstander og så gik det galt, Bjarne



 

 

2. holdets meriter    
 
 

 

tabte det .....hoved. Den pæne 

holdleder som hedder Leif, syntes det 

var så synd for Bjarne, så han var på 

hans side,  tabte en springer og spillet,  

ak ja. Ole Paag blev sur på vores 

dårlige indsats og fik hevet en remis  

i land, godt Ole. 

Tilbage sad den sidste som skulle 

redde lidt af æren, nemlig vores solide 

Ernst på 1 brættet. Puh ha en gyser, 

men med kun ½ minut tilbage måtte 

Ernst smide wc rullen nej jeg mener da 

håndklædet i ringen. 

PS. Kære venner fordi vi vandt den 

første holdkamp mod Saxo med 5½-

2½ behøver vi da ikke at tabe den 

næste med 2½-5½ !!! 

Fat mod og så banker vi Albertslund 

den 10. december selv om  

alle odds er imod os “ Ikke-rygerklub, 

en onsdag og julemåned”. De skal ha 

bank, ska de. 

 

 

Ærbødigst, 

 den pæne holdleder Leif. 
 

 

 
 

 

 

Sidste Nyt: 

 

Albertslund II - Rødovre II:  6 - 2 

 

Andetholdet havde slået Saxo III med 

5½ - 2½ og Saxo III havde slået 

Albertslund II med 5 -3, så det burde 

vel være muligt at få ram på Alberts-

lund. Men sådan skulle det ikke være. 

Holdet savnede sin indpisker, Leif 

Clausen, og førstebrættet, Ernst. Des-

uden manglede Bent Christensen på 

syvendebrættet. Således stod holdet 

svækket fra starten og det gik da også 

galt, kun fire remis'er blev det til ved 

Bjarne Røhder, Morten Olsen, Torben 

M. Jensen og Jørgen Holst og Bjarne 

var vist endda heldig med sit halve. De 

resterende, Ole Paag Hansen og de 

tilkaldte reserver Zoran Wisal, Børge 

Nielsen og Egart Andersson måtte alle 

bøje sige. Et alvorligt tilbageslag for 

holdet her ved årsskiftet. Kom igen! 

 

Bjørn 



 

 

Opgavesiden 
 
 

 

       
 

 

Husker du Bjarne Røhders drilske 

opgave fra sidste nr. af Interne træk? I 

ovenstående diagram skulle de hvide 

og de sorte springere bytte plads.  

Spørgsmålet var nu, om nogen kunne 

komme med en løsning, der var mindst 

lige så god som Bjarnes. Som sæd-

vanlig er der ikke kommet nogen løs-

ninger... og dog. Jeg har selv prøvet 

kræfter med opgaven og fundet to 

løsninger, og det i kun 40 træk! 

 

Løsning A (40 træk): 

 

 1: 2-> 9   2: 9-> 5 

 3: 4-> 9   4: 5-> 3 

 5: 6-> 4   6: 9-> 5  

 7: 4-> 9   8: 9-> 2  

 9: 5-> 9  10: 3-> 5  

11: 9-> 4  12: 4-> 6  

13: 5-> 9  14: 9-> 4  

15: 2-> 9  16: 9-> 5  

17: 4-> 9  18: 5-> 3  

19: 3-> 8  20: 6-> 4  

21: 9-> 5  22: 4-> 9  

23: 5-> 3  24: 9-> 5  

25:10-> 6  26: 6-> 4  

27: 4-> 9  28: 9-> 2  

29: 5-> 9  30: 3-> 5  

31: 8-> 3  32: 9-> 4  

33: 4-> 6  34: 5-> 9  

35: 3-> 5  36: 6->10  

37: 9-> 4  38: 4-> 6  

39: 5-> 9  40: 9-> 4 

 

Løsning B (40 træk): 

 

 1: 4-> 9   2: 6-> 4  

 3: 9-> 5   4: 4-> 9  

 5: 5-> 3   6: 3-> 8 

 7: 9-> 5   8: 5-> 3  

 9:10-> 6  10: 6-> 4  

11: 4-> 9  12: 9-> 5  

13: 2-> 9  14: 9-> 4  

15: 4-> 6  16: 5-> 9  

17: 3-> 5  18: 6->10  

19: 8-> 3  20: 9-> 4  

21: 4-> 6  22: 5-> 9  

23: 3-> 5  24: 9-> 4  

25: 5-> 9  26: 9-> 2  

27: 4-> 9  28: 6-> 4  

29: 9-> 5  30: 4-> 9  

31: 5-> 3  32: 9-> 5  

33: 2-> 9  34: 9-> 4  

35: 4-> 6  36: 5-> 9  

37: 3-> 5  38: 9-> 4  

39: 5-> 9  40: 9-> 2 



 

 

Opgavesiden 
 
 

 

Bjarne havde selv set den et sted og 

med en del besvær og del timers 

arbejde fundet frem til en løsning. Den 

var i 52 træk, afslører han nu. 

Jeg syntes ikke, det var nemt. Efter en 

del flytten frem og tilbage opgav jeg 

helt og satte mig for at løse problemet 

ved hjælp af computeren! Alle eksiste-

rende skakprogrammer var naturligvis 

udelukket, de ville dels bruge mere af 

brættet, dels insistere på at skifte mel-

lem hvide og sorte træk og endelig 

ikke forstå fordringen. Nej, det måtte 

gøres forfra. 

Der er 10 felter og fra hvert af dem 

kan man komme til ét, to eller tre af de 

andre. Ud fra startstillingen skulle man 

så "bare" gå felterne systematisk igen-

nem og lave de lovlige træk ét ad gan-

gen. For hver af de nye stillinger 

skulle man så lave det samme, etc. 

Hver gren skulle så stoppes, når 

samme stilling opstod igen. Desuden 

skulle man stoppe, hvis en søgning 

blev for lang, specielt hvis den blev 

længere end den hidtil bedste. Med en 

hurtig maskine skulle det vel ikke 

være noget problem. 

Med noget besvær fik jeg et program 

på benene, der så ud til at kunne klare 

sagerne. De indledende afprøvninger 

så lovende ud. For at teste søgehastig-

heden satte jeg maksimalt antal træk til 

bare 21 og startede programmet. Tre 

timer senere cyklede det fortsat der-

udad. Og for hvert ekstra træk ville det 

kræve ca. 5 gange længere tid. Dvs. 

ved max. 50 træk skulle man gange 

med 5 i tyvende potens, ca. 1 med 14 

nuller efter! Tilbage til tegnebrættet... 

Jeg arbejdede med problemet, da min 

søn Søren (der læser matematik) kom 

forbi. Vi snakkede bl.a. om, at de 

samme stillinger kunne blive under-

søgt igen og igen. At man burde kunne 

gemme alle stillinger i alle søgetræer, 

så man kunne se om man havde været 

der før. Ikke praktisk muligt, men det 

satte nu alligevel noget i gang. Jeg æn-

drede programmet, således at alle stil-

linger (der er 1260 forskellige) blev 

konstrueret fra starten, gemt i en stor 

tabel og forsynet med en tæller hver. 

Hver gang jeg behandlede en stilling,  

slog jeg den så op i den store tabel og 

så, om jeg tidligere havde set den og 

hvor langt væk fra startstillingen, den 

dén gang var. Hvis den nu var længere 

væk end før, så kunne jeg aldrig nå en 

bedre løsning og hele den aktuelle 

gren blev så droppet. Det var en god 

indgangsvinkel. Programmet kører nu 

et minuts tid og finder bedre og bedre 

løsninger, sluttende med de to oven-

nævnte på 41 træk. 

Hvis nogen har kunnet klare den op-

gave "fra bladet", så har vi andre da 

ikke en chance i et slutspil... Alene 

det, at Bjarne har løst problemet ved 

håndkraft berettiger ham til opgavens 

rødvin. Tak for en spændende opgave. 

 

Bjørn



 

 

Se klubben på nettet   
______________________________________ 
 

 

Nu har klubben været på nettet i tre 

måneder. De, der har mulighed for det, 

har forhåbentlig været inde og se 

klubbens side. Ellers er adressen her: 

 

hjem.get2net.dk/rodovre_skakklub 

 

Siden ajourføres mindst en gang om 

ugen, turneringsresultater lægges ind 

når jeg kan få fat på dem, hold-

turneringsresultater ligeså, ratinglister, 

nyt fra klubben, etc. 

Reaktionerne har været meget posi-

tive. En enkelt bemærker endda, at det 

nu slet ikke er nødvendigt at komme 

ned i klubben mere, når man sådan kan 

få alle oplysningerne via computeren. 

Det var nu ikke den tilsigtede effekt!  

En anden foreslår - vist mest i spøg -, 

at bundfarven for Rødovre Skakklubs 

side burde være rød, ikke dybblå som 

den valgte. For en rød bundfarve er 

meget dominerende over for teksten. 

Det bliver i hvert fald en helt anden 

stil. 

Indvendingerne har gået på detaljer, 

bortset fra én. Det viste sig, at den 

seneste version af Microsofts browser, 

Internet Explorer release 4.0, ikke var 

være i stand til at behandle siden. Tak 

til Gisli for denne oplysning! 

Det var ved links til underliggende 

sider, at det gik galt, selv om hjemme-

siden har været testet på både Internet 

Explorer 3.0, Netscape Navigator 3.0 

og Navigator 4.0. Et uventet problem, 

at den nyeste version ikke kan behand-

le alt det, som den foregående kunne... 

En større gennemgang af hjemme-

sidens filer har været nødvendig for at 

nå frem til et system, som kunne 

accepteres af såvel den nye release 4.0 

som de tre tidligere omtalte browsere. 

Det er forhåbentligt lykkedes, og 

løsningen er også blevet bedre. Ved 

samme lejlighed er nogle mindre ting 

ordnet: 

 

 farverne på links er systema-

tiseret, links: gule, besøgte: rød-

gule (guld)  

 ordet hjemmeside på indgangs-

billedet er fjernet  

 antal farver på billederne af 

klubbladene er reduceret  

 

Skulle der fortsat være problemer et 

eller andet sted, så send mig en note. 

Forslag til ændringer er også vel-

komne. 

Webmasteren



 

 

Juleopgaven 
______________________________________ 
 

 

Nu skal vi have en skakopgave. Dog 

ikke med en helt almindelig fordring, 

det ér jo jul. I nedenstående opgave 

har hvid givet to tårne i forgave, men 

har spillet sig frem til diagram-

stillingen. Vi kan altså formode, at 

sort ikke er alt for stærk en spiller. 

Opgaven lyder nu: Hvid tager sit 

sidste træk tilbage, laver et andet og i 

den fremkomne stilling kan hvid så 

sætte mat i to træk. Bemærk altså, at 

hvid på en måde får tre træk efter 

hinanden.  

 

 

K. Fabel, 1949 

 

 

Løsning afleveres til redaktionen. 

 

 



 

 

Afgørelsen i 2.klasse 
______________________________________ 
 

 

I sidste opsamlingsrunde spillede Per 

Kühlmann og Bjarne Røhder topopgør 

i anden klasse. Begge havde 5½ 

points, 1½ points mere end de 

nærmeste. Bjarne havde ellers længe 

lignet en vinder, men efterhånden som 

Per fik spillet sine udsatte partier, var 

de kommet á points. 

Partiet blev noget af en gyser med 

angreb fra begge sider.  

 

Per Kühlmann - Bjarne Røhder 

 1. f4 d5  2. d4 Lf5 

 3. Sf3 e6  4. e3 Sf6 

 5. Ld3 Lg4  6. 0-0 h5 

 7. De1 h4  8. h3 Lxf3 

 9. Txf3  Se4 10. Sd2 f5 

11. Sf1 g5 12. Bxg5 Dxg5 

13. Lxe4 Bdxe4 14. Tf2 Sc6 

15. a3 0-0-0 16. b4 Ld6 

 

 
 

Bjarne har lagt et stærkt tryk på g-

linien fra starten, men det når aldrig at 

blive rigtigt farligt.  På dette tidspunkt 

sætter Per så en modoffensiv ind med 

bønderne, og Bjarne er lidt for længe 

om at tage det alvorligt: 

 

17. c4! Td8g8 18. Te2 Dh5 

19. Ta1a2 Lg3 20. Dd2 Td8 

21. b5 Se5 22. c5 Th8g8 

23. Kh1 Dg6 24. Dc2 Sd3 

25. c6 Td6 26. Dc4 e5 

27. Ta2c2 b6 28. Da4 Bxd4 

 

 

 

Så er billedet vendt.  

 

29. Dxa7 Kd8 30. Db8+ Ke7 

31. Dxc7+ Kf6 32. Dxb6 Lf2 

33. Txf2 Sxf2+ 34. Txf2 d3 

35. Ld2 Kf7 36. Dc5 Ke6 

37. c7 Tc8 38. b6 Df7 

39. Dc4+ Td5 40. La5 f4 

41. Txf4 d2 42. Sxd2 Dg7 

43. Txe4+ Kd6 44. Lb4+ Tc5 

45. Dxc5+ Kd7 46. Dd5++ 



 

 

 

 
 
Det børnevenlige Disneyland Paris 

har igen gjort noget for unge skak-

spillere. I november arrangerede de 

intet mindre end det femte Verdens-

mesterskab i Hurtigskak for Unger 

(det lyder bedre på engelsk!). Al-

verdens lande blev inviteret til at 

sende deres bedste dreng og pige i 
kategorierne 10-12 år og 13-14 år. Og 

alverdens lande - også Danmark - 

sendte så fire børn hver, i alt 49 

nationer var repræsenteret.  

Det blev naturligvis til andet end 

skak. De mange ungdommelige spil-

lere blev - i forlystelsesparkens stille 

periode - budt på de mange sevær-

digheder, blev godt beværtet og ikke 

mindst præsenteret for koryfæer som 

Mickey Mouse, Pluto og Anatoly 

Karpov. Sidstnævnte dog ikke i 
kostume, men som sig selv og for at 

holde foredrag. Om skak. 

Hurtigskak betød her 25 minutters 

partier. Men det forhindrede ikke, at 

der blev spillet virkelig godt skak. 

Flere af børnene mødte op med inter-

nationale titler i bagagen, således var 

vinderen af pigernes ældste gruppe, 

russiske Alexandra Kosteniuk, alle-

rede kvindelig stormester, titlen 

opnået ved (den i sidste nummer 

omtalte) OL iElista. 

 

Alexandra Kosteniuk 

 

 

Den yngre pige-hurtigskak-verdens-

mester blev Arianne Caoili, Philippi-

neme, som var den eneste, der vandt 

samtlige ni partier. 

 

  
Arianne Caoili 

 

Hendes landsmand Mark Paragua 

vandt ældste herregruppe. Men især 

ungarske Imre Hera (læg mærke til



 

 

              Hinsides h-linjen 
 
 
navnet!), som vandt de otte første 

partier, gjorde sig bemærket ved flot 

skak.  

 

 

 
Mark Paragua 

 

 
Imre Hera 

 

Lad os tage et eksempel på denne 

unge stjernes kraftfulde spil (tag nu 

dit skakspil frem og gennemspil det 

og lær af det):  

Siciliansk parti ("Mafia-skak"). 

Hvid: Le Roy, Frankrig  

Sort: Hera, Ungarn  

 

 1. e4  c5  2. Sf3  Sc6 

 3. d4  cxd4  4. Sxd4 Sf6 

 5. Sc3   

 

Så langt kan vi alle komme uden 

hovedbrud. Men se nu her:  

 

 5.  -  e5!?  

 

ADVARSEL: Spil aldrig dette træk! 

Medmindre du har sat dig grundigt ind 

i, hvad der kan komme. Det er 

livsfarligt. Unge Imre har sat sig ind i 

det! 

 

 6. Sdb5 d6  7. Sd5  

 

Den anden hovedlandevej hedder 

 

 7. Lg5 a6   8.Lxf6 gxf6 

 9. Sa3  

 

og kendes af mange teorinørder cirka 

ti træk længere frem! 

 

 7. - Sxd5  8. exdS  

 

Men 8. Dxd5, som ellers ser naturligt 

ud, giver ikke sort problemer. 



 

 

              Hinsides h-linjen 
 
 
Men hvor skal sorts springer nu hen? 

JO: 

 

 8. - Sb8!  

I variantens første år kom mange 

godtroende sortspillere i uføre efter 

 

 8.  - Se7  9. c4 a6 

10. Da4! 

  

Efter et par minutter opdager du 

hvorfor! 

 

 9. c4 Le7 10. Ld3 0-0 

11. 0-0 a6 12. Sc3 f5  

 

Sort hygger sig både på fløjen og i 

centrum.  

 

13. Ld2 Sd7 14. De2 e4 

l5. Lc2 Se5 16. Tacl Lg5 

17. b3 Ld7 18. Lbl Lxd2 

19. Dd2 Dh4  

Hvid har ikke turdet forsøge noget 

men har flyttet lidt rundt på sine 

brikker. Nu bryder der så et lokalt 

uvejr løs.  

 

20. Se2 f4! 21. Lxe4 f3!!  

 

Læg mærke til dette. Vi 

kalder den for 

"murbrækkeren". Bruges tit! 

22. Sg3 fxg2 23. Lxg2 Sg4 

24. h3 Se5  25. Tc3 Lxh3 

26. f4 Lxg2 27. Kxg2 

 

 Der er tilsyneladende tjek på den 

hvide stilling. Han er parat til Thl.  

 

27.  - Dh6!  

fikserer lige f-bonden, som hvid ikke 

kan undvære.  

 

28. Dd4  

Ud af bindingen.  

 

28.  - Sg4  

Men nu går det galt. Hvid vil stadig 

ikke miste den bonde. Så mister han 

noget andet.  

 

29. f5  Dh2+ 30. Kf3 Se5+ 

31. Ke3 Dxg3+ 32. Kd2 Dg5+  

33. Kc2 Txf5 34. Tgl Df6 

  

Og efter yderligere selvpineri i nogle 

træk opgav hvid til sidst. 0-1.  

Vi kan konstatere, at en knægt på 12 

kan spille lige så godt som vi i 

Rødovre skakklub!  

 

Glædelig jul!  

 

Bent Kølvig 



 

 

 

 

 

 

 

 


