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Foreningshuset 
__________________________________________________ 
 

Orientering fra Per Kühlmann: 

 

Foreningshusets nye bestyrelse ser således ud: 

 Formand: Ahmed Dhaqane, Rødovre Flygtningevenner  

 Næstformand: Per Kühlmann, Damhus Skakklub  

 Bestyrelsesmedlemmer:  

o Annette Testrup (Bankoklubben)  

o Ulf Taube (Demokratiradioen)  

o Ahmed Musse, Somalisk Børneklub  

 

Formand og næstformand udgør et formandsskab og tegner i fællesskab 

Foreningshuset. 

Ahmed Dhaqane er medlem af kommunalbestyrelsen i Rødovre (S) og blev 

valgt til formand enstemmigt og uden modkandidat, da han blev anbefalet af 

den kommunale arbejdsgruppe til reorganisering af Foreningshuset. 

 

Per blev valgt som næstformand - i øvrigt med en modkandidat, der siden 

viste sig at være Flemming Riedels søster. Flemming Riedel er nu helt ude af 

Foreningshuset, han har afleveret sine nøgler og overdraget det hele. Det er 

umiddelbart svært at forestille sig huset uden en ildsjæl som ham!  

Ulla er fortsat daglig leder.  

 

Baggrunden for den igangværende reorganisering er et underskud på vist 

knapt 1 mio. kr. på Foreningshusets drift i det forløbne år; kommunen har 

givet et principielt tilsagn om at dække dette underskud og at sikre driften af 

huset fremover, bl.a. på den betingelse, at der indførtes nye vedtægter, og at 

der blev valgt en ny bestyrelse. 

 

Det er baggrunden for ovenstående. 
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Skakspillerens irritabilitet 
- som PRIMO LEVI ser det 

__________________________________________________ 
 

 

Bjørn Gemzøe har sendt dette: 

 

 

Digteren Horats tålte mange ting for at 

undgå tvister med andre digtere, der af 

natur er irritable. Således også i vore 

dage. 

Tænk på al den ståhej om litterære 

priser og det indædte had som dig-

terne synes kritikkerne udtrykker, når 

en anmeldelse indeholder selv den 

mindste kritik. 

Når Korchnoi møder Karpov i Mera-

no, i en indædt, vagtsom match, op-

lever vi skakspillerens irritabilitet. 

Hvorfor har digtere og forfattere dette 

karaktertræk? 

Er der lighed mellem skak og digt-

ning? 

Skakspilleren finder, at selv et parti 

spillet af amatører er en metafor på 

livet, kamp for livet, dyder fornuft, 

hukommelse og fantasi. 

En rørt brik skal flyttes, træk må ikke 

gøres om, en tro afspejling af krav 

uden nåde opstillet i ens liv. Kongen 

bragt i fare pga. manglende erfaring, 

uforsigtighed eller modstanderens 

overlegenhed, bliver truet, lammet og 

til sidst tilintetgjort. 

Det er uundgåeligt at ane skyggen af 

manden med leen i rummet bag mod-

standeren. Man fornemmer vejen til 

døden; en død, som du selv må bære 

hele ansvaret for.  

At gå denne vej til udslettelse styrker 

en! Knugende hårdt er spillet, og op-

højet, lyrisk musikalsk. 

Dette barske og ædle spil er altså 

poetisk; sådan føler de, der har prøvet 

det, uanset niveau, men jeg tror alli-

gevel ikke, at det er her vi finder 

grunden til digternes og skakspillernes 

irritabilitet. 

Digtere, og alle andre, der udøver en 

kreativ og individuel profession, har 

det til fælles med skakspilleren, at de 

bærer det fulde ansvar for deres hand-

linger. 

 

Primo Levi siger: 

 ”Den der arbejder alene, uden makker 

eller formidler mellem sig og værket, 

har ingen undskyldninger hvis det går 

galt, og ingen undskyldninger når det 

gør ondt. Skuespilleren kan give 

instruktøren skylden for en manglende 

succes, eller omvendt; den der 

arbejder på en fabrik føler at hans 

ansvar bliver tyndet op med talrige 

kollegers/ overordnedes eller forflyg-

tiges af ”omstændigheder”, konkur-

rence, markedets ustadighed, uforud-

sete omstændigheder. Den der under-

viser kan give pensum, rektor og 

naturligvis eleverne skylden. Selv da 

Hitler sad omringet i Rigskancelliet 

lagde han, en time før han begik selv-

mord, forbitret ansvaret over på det 

tyske folk, som ikke havde været ham 

værdig !”. 
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Skakspillerens irritabilitet 
__________________________________________________ 
 

 

 Videre: 

”Man bør nok tilføje, at såvel digteren 

som skakspilleren udelukkende ar-

bejder med deres hjerner, og at vi alle 

er utroligt nærtagende hvad vor hjer-

nes kvalitet angår. Man kan sige om 

sin næste, at han har svage nyrer, 

lunger eller hjerte, det er ikke nogen 

forbrydelse; men siger man at han er 

svagt begavet, så er det utilgiveligt. At 

gå for at være dum, og hørt det sagt 

om en, er mere smertefuldt end at 

blive kaldt grovæder, løgnagtig, 

voldelig, liderlig eller fej: alle svag-

heder, alle laster har deres forsvarere 

og retorik, man kan ophøje og lovprise 

dem alle, undtagen dumheden. 

At krænke en skakspiller  eller en 

digter med et sådant udsagn, gør ham 

forsvarsløs. 

Af denne grund tror jeg, som er en 

elendig skakspiller, at det ville være 

en god ting hvis skakspillet blev mere 

udbredt, hvis man gik så vidt som at 

indføre og praktisere det i skolerne, 

som man længe har gjort det i Sovjet-

unionen. Det ville kort sagt være godt 

hvis alle, og især de der stræber efter 

at stå i spidsen for andre, eller efter en 

politisk karriere, på et tidligt tidspunkt 

lærte at leve som skakspiller, det vil 

sige at de tænkte sig om før de gjorde 

et træk, vel vidende at de havde 

begrænset tid til hvert træk; og at de 

huskede at hvert af vore træk 

fremkalder et modtræk fra 

modstanderen, vanskeligt men ikke 

umuligt at forudsige; og at man betaler 

når man flytter den forkerte brik. 

Opøvelsen af disse dyder vil afgjort 

være givtig i det lange løb, både for 

den enkelte og for samfundet. På kort 

sigt har den sin pris, nemlig at gøre os 

lettere irritable.” 

  

Primo Levi, 1919-1987,  

italiensk forfatter og kemiker.  

Som jøde i Auschwitz,befriet i 1945. 

Skriver 1947 bogen ”Hvis dette er et 

menneske” om udryddelseslejrens 

totale nedbrydning af det fysiske og 

mentale individ. 

 

 

v/  

Bjørn G
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Illustration af Bjørn Gemzøe 

 

 

Jeg modtog billedet i en e-mail som en vedhæftet fil, men det var vendt 180 

grader! For en sikkerheds skyld spurgte jeg, hvordan det skulle præsenteres.  

For jeg er jo bare tekniker, ikke kunstner. 

Men det ER da lidt abstrakt, efter Picasso, Guernica??, og som illustration af livets 

mening, de hårde livsvilkår, tidernes uforanderlighed, sjælens hærdelse i modgang, 

ja så kunne jeg da ikke være helt sikker. (Red.) 
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Arne Østergaard er død 
__________________________________________________ 
 

Arne Østergaard døde søndag den 20. 

december sidste år, 83 år gammel. 

Postmesteren fra Rødovre. Han har 

været medlem af klubben i 44 år, og 

spillede indtil midten af halvfjerdserne 

i mesterklassen. Siden faldt hans 

spillestyrke noget og han spillede i 

mange år i 1. klasse, hvor jeg har 

mødt ham adskillige gange. De sidste 

otte-ni år har han ikke været aktiv, 

bortset fra enkelte holdkampe som 

reserve. Det skyldtes blandt andet, at 

han var blevet dårligt gående. Han 

havde størst anciennitet i Rødovre 

Skakklub, kun overgået af Lars 

Sørensen. 

En anden lidenskab var bridge, som 

endte med at overtrumfe skak-

aftenerne. Og jeg husker ham som en 

god whistspiller tilbage i Ejlerts tid. 

Arne og jeg var revisorer, og Per 

organiserede allerede første år, at vi 

efter revision af klubbens regnskab fik 

smørrebrød og øl og fortsatte med 

whist sammen med Ejlert. Det blev 

siden til mange hyggelige stunder med 

god mad og whist på skift hos os fire. 

En tradition, der desværre forsvandt 

med Ejlert.  

Og nu er Arne altså også væk. 

 

Bjørn
 

En soldaterhistorie 

 

Efter udstået to års værnepligt lå jeg 

nogle år i reserven og blev som følge 

deraf genindkaldt i et par uger hvert år 

til manøvrer. Det var i den kolde krigs 

tid, så krigsfaren var reel nok.  

Under en sådan genindkaldelse sidst i 

halvtredserne var vi fra 2. artilleriregi-

ment i den første uge indkvarteret i 

Jægersprislejren sammen med et par 

kompagnier ’fodtusser’. En aften 

slentrede jeg over i officersmessen for 

at få en kop kaffe inden sengetid. Der 

var ingen, jeg kendte, men lokalet var 

fuldt af officerer, der snakkede med 

hinanden.  

Da bemærkede jeg to, der sad ved et 

bord med et skakspil! Det måtte jeg da 

se nærmere på. De spillede ganske 

ordentligt, men ikke imponerende. 

Efter to partier sagde den ene, en stor, 

bred kaptajn: ’Nå, skal vi ikke se, om 

artilleriløjtnanten dér kan klare sig i 

skak?’ 

Jeg var københavnsmester det år, så 

jeg var ikke bange for at modtage 

udfordringen. Nå, vi spillede et par 

partier, og resultatet var ikke ugunstigt 

for artilleriets omdømme. Bagefter 

sagde kaptajnen: ’Vi ses nok senere.’ 

Det gjorde vi, men først femten år 

senere, da jeg blev meldt ind i Rød-

ovre Skakklub. Da var kaptajn Arne 

Østergaard en af de første til at hilse 

på mig. Vi har gennem årene flere 

gange genopfrisket dette minde. 

Og nu er han død. 

Bent Kølvig 
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Skaknævnets dom 
__________________________________________________ 
 

Skaknævnets dom i sagen Niels-Holger Nielsen - Kurt Søgaard Nielsen 
 

DANSK SKAK UNION Den 10. februar 2010 

SKAKNÆVNET. 

 

SAG NR. 185, KENDELSE: 

 

Parterne og påstande: 
Klagen er indgivet af Kurt Søgaard Nielsen den 3. december 2009. 

Klagen vedrører partiet Niels-Holger Nielsen - Kurt Søgaard Nielsen fra 5. runde i 

turneringen Rødovre-Mesterskabet 2009. 

 

Klageren har nedlagt påstand om, at Niels-Holger Nielsen (indklagede) skal 

dømmes som taber af partiet på grund af udeblivelse uden afbud. 

 

Indklagede Niels-Holger Nielsen har anført, 

 at hans udeblivelse har skyldtes den opfattelse, at klageren havde meldt 

afbud,  

 at turneringslederens (dommerens) afgørelse har været den rigtige, og  

 at han er uenig i den afgørelse, der blev truffet af turneringskomitéen.  

Klagegebyr 280 kr. er indbetalt af klageren. 

Sagens omstændigheder og behandling ved tidligere instanser: 

 

Det fremgår af sagen, at klageren i første omgang af turneringsdommer Bent Kølvig 

fik at vide, at indklagede havde tabt partiet på grund af udeblivelse uden afbud. 

Ved e-mail af 10. oktober 2009 til klageren (jf. nedenfor) meddelte Bent Kølvig, at 

afgørelsen var ændret, således at spillerne skulle finde en dato og spille partiet, og 

at klageren i modsat fald ville blive dømt som taber. 

 

Klageren indbragte denne afgørelse for turneringskomitéen med påstand om, at 

Niels-Holger Nielsen blev dømt som taber af partiet. 

 

Det hedder i klagerens redegørelse til turneringskomitéen om hændelsesforløbet mv 

"................ 

På dagen hvor 4. runde blev afviklet kontaktede jeg …...... Niels Holger Nielsen og 

oplyste ham om, at jeg muligvis havde problemer med afvikling af 5. runde, på 
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Skaknævnets dom 
__________________________________________________ 
 

den fastsatte dag. Hvis det skulle blive nødvendigt for mig at melde afbud ville jeg 

kontakte Niels Holger Nielsen, forud for afviklingsdagen og fik i den forbindelse 

hans telefonnummer. 

Det der kunne give tidsmæssige problemer blev delvist løst, således at jeg kunne 

nå frem til spillestedet indenfor den fastsatte mødetid på en time efter kampstart, 

hvorfor jeg ikke kontaktede Nils Holger Nielsen, idet der så ikke var behov for at 

flytte kampen. 

På spilledagen, den 29/9 2009 ….......... udtrykte dommeren, Bent Kølvig, at Niels 

Holger havde tabt uden kamp, idet der ikke var meldt afbud. Efterfølgende har Bent 

Kølvig meddelt mig, at afgørelsen er ændret ….....". 

 

I en indberetning fra Bent Kølvig til turneringskomitéen hedder det: 

"....................... 

Da 5. runde startede .............. var ingen af spillerne til stede. …............ Ca. 19:30 

ankom Kurt Søgaard Nielsen (KSN) og forklarede til formanden Ernst Mader 

Hansen og undertegnede, at han havde sagt til Niels-Holger Nielsen (NHN), at han 

muligvis ikke kunne spille, men ville telefonere, hvis han ikke kunne komme. Han 

havde imidlertid skaffet sig mulighed for at komme med en halv times forsinkelse (1 

time var tilladt) og havde derfor undladt at ringe. Altså burde NHN være klar over, 

at der skulle spilles. 

På det grundlag afgjorde jeg, at dersom NHN ikke mødte frem inden kl. 20:00, 

ville han have tabt partiet. Men jeg anmodede KSN om senere at kontakte NHN, 

hvis han på fair vis ønskede at spille partiet alligevel. 

Før næste runde gik i gang ................. talte jeg med begge spillere om situationen. 

Det blev hurtigt klart, at NHN under samtalen havde fået en divergerende 

opfattelse, nemlig at KSN ikke kunne spille 5. runde og derfor meldte afbud. 

Stemningen blev noget ophidset, og jeg skar derfor igennem ved at dekretere, at da 

påstand stod mod påstand, skulle spillerne aftale en ny dato for at afvikle deres 

parti. Det var at betragte som et udsat parti. KSN sagde, at han ikke havde sin 

kalender med og derfor ikke kunne lave en aftale straks. Derfor pålagde jeg KSN at 

kontakte sin modstander telefonisk dagen efter med henblik på at fastsætte en dato. 

Denne afgørelse er hjemlet ved forordet til FIDEs regler, hvor det hedder: 

I tilfælde som ikke er direkte behandlet i FIDEs regler for skak bør man kunne nå 

frem til en korrekt løsning af problemet ved analogt at anvende regler for en 

situation af lignende karakter. FIDEs regler forudsætter at dommeren har den 

nødvendige kompetence, en sund dømmekraft og en absolut objektivitet. For 

detaljerede regler ville fratage dommeren hans frie dømmekraft og kunne 
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Skaknævnets dom 
__________________________________________________ 
 

forhindre ham i at finde den, efter omstændighederne, mest retfærdige og logiske 

løsning. 

Senere samme aften meddelte KSN mig, at han ikke ønskede at spille skak med 

NHN. Det beklagede jeg og sagde, at i så fald ville der kun være én afgørelse på 

partiet, underforstået gevinst til NHN. Det blev ikke kommenteret yderligere af 

KSN. Det har senere vist sig, at KSN på det tidspunkt troede, at han stadig stod 

som vinder af partiet, dersom det ikke blev spillet. 

Den 10. oktober sendte jeg flg. mail til KSN: 

 

Hej Kurt! 

På grundlag af din forklaring d. 1. oktober måtte jeg dømme Niels-Holger som taber 

pga manglende fremmøde. Men da han fik lejlighed til at fremføre sin version, 

kunne jeg ikke udelukke, at der kunne foreligge en misforståelse om hvad I havde 

aftalt. Påstand stod mod påstand, og derfor ændrede jeg dommen til, at I skulle 

spille partiet og skulle finde en dato. Det står ved magt, og hvis du ikke vil spille 

det, er det dig, der mister pointet. 

................ 

 

KSN har i et svarbrev af 12. okt. fastholdt sin vægring ved at spille partiet, hvorfor 

jeg måtte dømme ham som taber. Ikke mindst pga. præcedens: Det bør ikke være 

muligt at fingere et afbud for at få modstanderen til ikke at møde op.  

Det må tilføjes, at der i turneringen har været ret mange afbud, og de udsatte partier 

har været spillet privat eller på torsdage i klublokalerne. Endvidere var der i 

indbydelsen afsat tirsdag d. 13. oktober til afvikling af sådanne partier. 

......................." 

 

Turneringskomitéen traf herefter i henhold til mail af 18. november 2009 følgende 

afgørelse: 

"................ 

Begrundelse for vores afgørelse er at man er havnet i en påstand mod påstand 

situation hvor det ikke er muligt at afgøre hvad der er sket i samtalen mellem Kurt 

Søgaard Nielsen og Niels Holger Nielsen. 

 

Turneringskomitéen har bestemt følgende: 

1. Partiet bør spilles og tælle med i turneringsresultatet og hvis det bliver spillet 

skal det rates og spilles inden d. 6/12-2009.  
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2. Hvis de 2 implicerede spillere ikke kan blive enige om at spille partiet, så 

skal partiet udgå i turneringstabellen. Ingen af de 2 spillere vil få point for 

partiet, der skal derfor stå en – ud for partiet, og partiet skal ikke rates.  

..................." 

 

Niels-Holger Nielsen har over for Skaknævnet afgivet følgende redegørelse: 

"...................... 

Umiddelbart før urene startes ved …........ 4. spillerunde henvender Kurt S. Madsen 

(KSM) sig til mig og meddeler, at han ikke er i stand til at spille 5. runde på den 

almindelige spilledag. 

Jeg bliver lidt befippet, idet jeg er i gang med at finde koncentrationen frem til den 

tilstundende dyst, men jeg fatter mig og svarer, at det vel ikke er noget problem, 

idet der er afsat en eller to spilledage til udsatte partier, og at jeg er næsten 

grænseløst fleksibel, hvis KSM er indstillet på en afvikling i privat regi.  

Imidlertid rinder det mig i hu, at udsatte partier muligvis skal spilles på en torsdag 

(vores klub råder over lokalerne både tirs- og torsdage). Øjeblik, siger jeg så og 

fremskaffer et turneringsreglement fra en af de nærmestående. Her står der 

imidlertid ikke noget om datoer for afvikling af udsatte partier. Idet jeg kommer i 

tanke om, at det vist var på klubbens hjemmeside, at jeg havde læst om disse 

datoer, siger jeg til KSM, at han kan ringe til mig hjemme, hvor jeg i ro og mag kan 

koncentrere mig og have adgang til klubbens hjemmeside. Herpå giver jeg ham en 

lap papir med mit telefonnummer. Umiddelbart i forlængelse af dette gives der 

meddelelse om at urene skal startes, og jeg sætter mig til rette og genfinder 

koncentrationen. 

På spilledagen for 6. runde af Rødovremesterskabet, hvor jeg er mødt i god tid, 

beder Bent Kølvig om min version af det passerede, hvilket jeg giver ham 

nogenlunde i overensstemmelse med det ovenfor beskrevne. Imidlertid er KSM 

kommet til stede, og han inddrages i samtalen. Da det viser sig, at vi har 

modstridende opfattelser af det passerede erklærer Bent Kølvig i sin egenskab af 

dommer, at da det er ord mod ord vil han dømme, at vi spiller partiet som et 

almindeligt udsat parti, hvilket jeg erklærer mig indforstået med. Diskussionen blev 

ikke længere, da det var tid for at starte urene. 

I den efterfølgende uge havde jeg flere samtaler med Ernst, som i den efterfølgende 

weekend-end meddelte mig, at KSM ikke ville spille udsat, da denne mente, at jeg 

havde fornærmet ham. Efter min bedste overbevisning har jeg ikke fornærmet 

KSM. Jeg var bare ikke enig med KSM om hvad der var sket, hvilket /jeg/ ikke 

opfattede som en fornærmelse fra KSMs side. 
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Så vidt min version af det passerede. Dog skal jeg meddele jer, at da jeg under 

vores julefrokost (efter turneringskomiteens dom) snakkede om det skete med 

Franz Henriksen, som var min modstander i 4. runde, sagde denne, at det var 

rigtigt, at KSM ikke havde meldt afbud, men som han selv gør gældende, havde 

meddelt, at han muligvis ikke kunne spille 5. runde på selve dagen. Det synes 

således godtgjort, at det er mig, der har misforstået KSM. Uanset hvordan dette nu 

forholder sig, så var der dog ligefuldt tale om en misforståelse i den lidt stressede 

situation umiddelbart før urene startedes til runde 4. Ligeledes skal jeg meddele, at 

jeg gav KSM mit telefonnummer i den faste overbevisning, at vi skulle finde en 

alternativ spilledag. 

Jeg skal nu argumentere for hvorfor jeg finder Bent Kølvigs dom korrekt. 

Hvis vi nu forudsætter, at KSMs udlægning af det passerede er korrekt, så finder 

jeg det alligevel helt utilstedeligt af ham, at ville holde mig i uvished om vi skulle 

spille eller ikke spille i samfulde 7 (6) dage. Jeg finder det mest korrekt, om KSM 

havde overvejet sin stilling i løndom, og så meldt afbud i påkommende tilfælde 

mandag før 5. spillerunde, således som turneringsreglerne foreskriver. Det turde stå 

helt klart, at ansvaret for den opståede misforståelse udelukkende hviler på KSMs 

skuldre, idet den ikke ville være opstået hvis det ikke havde været for KSMs 

halvkvædede vise på dagen for 4. spillerunde. Da jeg burde have anet muligheden 

for en misforståelse og derfor burde have reageret, da KSM ikke henvendte sig til 

mig i løbet af ugen, finder jeg Bent Kølvigs dom OK, selv om det er KSM, som 

har begået en principiel fejl. 

Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg finder turneringskomiteens ............. dom 

temmelig problematisk - for ikke at sige rent ud aparte. Under punkt 1. godtgør 

turneringskomiteen, at partiet /bør/ spilles. Punkt 2. er således i direkte modstrid 

med punkt 1. Dommen bliver ikke mindre aparte af at Bent Kølvig forlods har 

meddelt turneringskomiteen, at KSM allerede før dommen vægrede sig ved at spille 

partiet /overhovedet/ (i følge Ernst M. Hansen efter gentagne opfordringer). Efter 

min mening tenderer dommen en underløbning af dommeren Bent Kølvig, hvis 

renomme der, mig bekendt, ikke kan sættes spørgsmålstegn ved. Dette sættes kun 

yderligere i relief af, at dette sker uden argumentation fra turneringskomiteens side, 

hvilket betyder, at man end ikke tager stilling til Bent Kølvigs klare argumentation, 

som han med citat finder hjemlet i FIDEs regler. 

..........." 

 

Det hedder blandt andet i reglementet for turneringen: 

"................. 

Afbud bør undgås. Nødvendigt afbud meddeles i god tid, senest dagen før 

spilledagen. Begge spillere har efterfølgende ansvaret for at kontakte hinanden,  
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Skaknævnets dom 
__________________________________________________ 
 

aftale en ny spilledato og meddele denne til turneringsledelsen. Udsatte partier 

afvikles normalt senest påfølgende torsdag, evt. privat. 

..................... 

Udsatte partier, der ikke er afviklet før sidste runde, medfører tab for begge 

spillere, medmindre det kan godtgøres, at den ene spiller har undladt at udvise 

imødekommenhed. ........." 

 

Skaknævnets bemærkninger: 

Det findes ikke at kunne afvises, at indklagede har misforstået klagerens 

meddelelse til ham vedrørende spørgsmålet om klagerens fremmøde til 5. 

spillerunde, og at indklagede med rette har gået ud fra, at klageren havde meldt 

afbud. 

Skaknævnet finder efter en samlet vurdering af sagen, at risikoen for denne 

misforståelses opståen ikke bør komme indklagede til skade. 

Klagerens påstand om, at Niels-Holger Nielsen skal dømmes som taber tages 

derfor ikke til følge. 

Skaknævnets behandling af denne sag sker alene på baggrund af en klage fra Kurt 

Søgaard Nielsens side. 

Uanset de synspunkter, som er fremført af indklagede om resultatet ved henholdsvis 

turneringsdommerens og turneringskomitéens behandling af sagen, findes klageren 

allerede af den grund ikke ved Skaknævnets behandling af klagen at burde stilles 

ringere, end hvad der følger af den påklagede afgørelse. 

Som følge heraf stadfæstes turneringskomitéens afgørelse. 

 

Idet den frist for afvikling af partiet, der fremgår af turneringskomitéens afgørelse 

er overskredet, betyder dette, at der resultat- og ratingmæssigt skal forholdes med 

partiet som anført i turneringskomitéens afgørelse ad punkt 2 som nedenfor 

bestemt. 

 

Skaknævnets afgørelse: 

Partiet Niels-Holger Nielsen - Kurt Søgaard Nielsen fra 5. runde i turneringen 

Rødovre-Mesterskabet 2009 skal udgå i turneringstabellen, uden at nogen af 

spillerne får point, og uden at partiet rates. 

 

Klagegebyret tilfalder Dansk Skakunion. 

 

Vagn Lauritzen Peter Roesen Lars Lindhard 
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rodovreskakklub.dk udgår  
__________________________________________________ 
 

I en lang periode har vi haft to 

indgange til hjemmesiden, nemlig 

 rodovreskakklub.dk  

og damhusskakklub.dk.  

 

Dette var for ikke at skabe forvirring i 

en overgangsperiode. Men nu er tiden 

kommet til at nedlægge den gamle 

adresse (rodovreskakklub.dk), og 

dette skete midt i februar. Så hvis du 

ikke længere kan finde vores hjemme-

side, så skal du se at få rettet dit 

bogmærke eller din startside. (Der er 

vel ikke mange, der taster navnet ind 

hver gang?) 

 

Teknisk set har damhusskakklub.dk  

været et såkaldt alias til det andet, 

men fremover er det damhus-navnet, 

der bliver det egentlige domænenavn. 

Desværre er det ikke så nemt at skifte 

domæne. Det gamle domæne skal 

nedlægges (slettes) og et nyt oprettes. 

Alle filer skal lægges op på ny, og det 

drejer sig om ganske mange: ca. 3000 

filer, hvoraf halvdelen er htm-sider, 

resten er billeder, nogle pgn-filer og 

nogle styre-filer. Det var naturligvis 

muligt, at noget gik galt under denne 

operation. Men ingen har klaget over 

problemer så som "page not found" 

eller et manglende billede).  

Der var tale om en flyvende udskift-

ning, så forhåbentligt var der slet 

ingen, som bemærkede ændringen –    

hvis ellers de benyttede navnet 

 damhusskakklub.dk 

 

Nogle steder er der links, der peger på 

det gamle navn. Jeg har i nogle 

tilfælde sendt en mail til web-master 

for sådanne sider, i andre tilfælde selv 

oprettet damhusskakklub.dk, hvis den 

ikke allerede var der. 

På tilbudet.dk kunne man således selv 

oprette et domænenavn. Dog var 

"sagsbehandlingen" af et sådant link 

ca. TO ÅR! Men for et beskedent 

beløb (50 kr.) kunne man få tiden sat 

ned til to dage. Bondefangeri! Nå, om 

et par år har de måske fået rettet det 

forkerte link. 

 

Bjørn 
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1. holdet 
__________________________________________________ 

 

3. runde: Musik I - Damhus I: 0 - 8 

Morten Møller Hansen 2121 ½ - ½ Børge Hjerrild Nielsen  1971 

Bo Brandstrup 1937 0 - 1 Morten Møller Hansen 2121 

Flemming Windekilde 1859 0 - 1 Eivind Einersen 2114 

Jørgen Monrad 1669 0 - 1 Steen Schousboe 1990 

Henrik Lilleholt Smidt 1656 0 - 1 Bent Kølvig 2174 

Jan Falkencrone 1604 0 - 1 Benny Roland Petersen 1974 

Sune Brogård 1552 0 - 1 Jens Akhøj Nielsen 1907 

Allan Pihl Christensen 1423 0 - 1 Bjørn Rasmussen 1891 

tomt bræt 0000 0 - 1 Gisli Hardarson 1616 

 snit   1671     snit   1973 

 forventet    0,87 - 7,13   

__________________________________________________ 
 

 

Bents referat 
Jeg tror ikke, jeg nogen sinde før i de 

54 år, jeg har spillet i holdturneringen, 

har prøvet det perfekte resultat. Det 

foregik inde i byen, i Musik-

videnskabeligt Instituts gamle lokaler i 

Klerkegade. Der er højt til loftet, 

brikkerne er gamle, men urene er 

digitale. 

Og de af os, der fra Rødovre sidste år 

besøgte klubben, husker med græm-

melse, at spillerne godt kan flytte brik-

kerne. 

Men denne gang gik det anderledes. 

Mosækkerne var handicappet fra start 

derved, at deres holdleder havde måt-

tet melde fra pga. indbrud i sit hjem. 

Og da klubben kun har elleve med-

lemmer, havde de ikke kunnet skaffe 

en reserve. Det var første point til os 

(ved Gisli Hardarson, der kunne tage 

hjem igen). 

Næsten lige så hurtigt gik det på sjette 

bræt, hvor Jens Akhøj kom ud for en 

af de gammelkendte teoribukke:  

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 

Sf6 5. 0–0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 d6 

8. h3 0–0 9. d4 exd4 10. Sxd4 Sxd4, 

og det kostede hvid en officer... 0–1. 

 

Efter en time var det så Bjørn 

Rasmussen, der kunne tage hjem. 

Hans modstander mødte ikke frem. 

Hvad der gik af Morten Møller 

Hansen på førstebrættet, ved jeg ikke. 

Han fik lynhurtigt - altså i løbet af 

ganske få træk, men med et stort 

tidsforbrug - en rædsom hullet stilling. 

Og det tog ham resten af aftenen at 

hive hele pointet hjem. 

Imens havde jeg selv nok at gøre på 

fjerdebrættet, hvor min modstander 

havde åbningsteorien i orden (Bird's 

åbning med 1. f4, førende til hollandsk 

i forhånd). Midt på aftenen kom jeg 

til at kaste et blik på nabo-
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1. holdet 
__________________________________________________ 

 

brættet, hvor Steen Schousboe havde 

de hvide brikker i denne stilling: 

 

 

 

Det hvide tårn så ret malplaceret ud, 

og det gav et gib i mig, da jeg fik øje 

på, at Sort med et midlertidigt tårn-

offer på g2 og efterfølgende Sf4 kun-

ne vinde en vigtig g-bonde. Ups. 

Imidlertid trak man rask  

25.  - Sf4 26. Tg3,  

hvorpå jeg så (indså), at i min 

fantasivariant får Hvid bonden tilbage 

på g7. Nåh ja. 

Så måtte jeg hellere koncentrere mig 

om mine egne problemer. Jeg fik 

efterhånden denne stilling, idet Jeg 

havde vundet en bonde og givet den 

tilbage for at få angreb. Men det var 

ved at trække op til afbytninger og et 

slutspil, der ikke kunne vindes. 

I stillingen havde jeg lige spillet tårn 

fra d2 til d1 for at forhindre ham i at 

skakke på e8 og for at lokke ham til  

29. Txd1?? Txd1+ 30. Te1 De4+!  

 

med tårngevinst. Det troede jeg dog 

ikke, han ville falde for. Han havde set 

de fleste af mine små tricks aftenen 

igennem. 

 

 

 

Langsomt gik det op for mig, at Hvid 

har det meget svært. Men han kan da 

flytte en af brikkerne til f1. Med  

29. Df1 Txe1 30. Dxe1 (30. Txe1 Td2) 

30 ... Df3+ 31. Kg1 Td5  
 

får jeg vel noget initiativ. Men  

29. Tf1 truer på f7, og så ...... 

Pludselig gav han skakken på e8!! 

Jeg kiggede undrende på ham. Han 

kiggede tilbage på mig, og så på 

brættet. Så tog han sig til hovedet. Jeg 

slog hans tårn, og så kom poten. "Et 

enkelt øjebliks uopmærksomhed". 

Ødelægger alt. De andre kiggede 

måbende til. Chokket må have på-

virket dem, for de musik-videnskabe-

lige tabte altså også de sidste fire 

partier! 

Bent
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1. holdet 
__________________________________________________ 

 

Mortens referat 
Bent har allerede skitseret noget af 

forløbet af denne "historiske match". 

Det blev jo den første af for-håbentlig 

flere 8-0 sejre til Damhus Skakklub! I 

den gamle Vanløse Skakklub blev der 

igennem årene dvs. fra klubbens start 

i 1931 registreret 18 af disse perfekte 

sejre for alle holdene – dog med 

Vanløse i rollen som den tabende part 

i 4 af tilfældene. 

Sidst det skete var i 2000/01 

(Vanløse-Amager 8-0 i 2. række) og 

2002/03 (Vanløse-Værløse 0-8 i 3. 

række). For 1. holdets vedkommende 

er det kun sket to gange tidligere, at 

det lykkedes at score maksimum sejre 

nemlig i 1934 mod Søborg og i 

1988/89 mod Skovlunde! 

Benny nåede akkurat frem efter at 

være ankommet fra Spanien sent om 

eftermiddagen, og han blev oven i 

købet sidst færdig. Han spillede 

hurtigt og effektivt og fik en behagelig 

stilling, som resulterede i en 

merbonde, der siden blev til både et 

ekstra tårn og løber. Jeg lærer aldrig at 

forstå, hvorfor nogen spiller videre på 

den slags, og samtidig sidder og 

storsmiler fordi de åbenbart opfatter 

det hele som en komisk situation!? 

Steen kom ud i et bondeslutspil, som 

på fin vis blev konverteret til et fuldt 

point. Måske viser han forløbet for 

Fribondens læsere? 

Eivind spillede solidt og reagerede 

cool, da modstanderen ofrede kvalitet 

for et kongeangreb. Da det var blevet 

pareret ved præcist spil, var sejren 

hjemme. 

 

Mit eget parti udviklede sig – som 

Bent bemærker – en smule tvivlsomt 

fra åbningen. Der kom en Trompovsky 

(1. d4, d5 2. Lg5) på brættet, og jeg 

måtte bruge en del tid på at udrede 

tingene, da jeg ærlig talt ikke var 

fortrolig med den variant som min 

modstander valgte. Det hele udviklede 

sig til et fint slutspil, hvor jeg havde 

bedre styr på detaljerne end 

modstanderen, som også anerkendte 

efter partiet, at han havde lært en hel 

del under vores analyser! Jeg vil 

prøve at skitsere de vigtigste pointer 

nedenfor. Partiet forfra: 

 

hvid: Morten (2142) 

sort: Bo Brandstrup, (2035) 

 Musikvidenskabelig Institut 
 

Efter 13 træk nåede vi denne stilling, 

hvor sort efter en god start med lille 

fordel vælger galt. 

 

 

sort trækker
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1. holdet 
__________________________________________________ 

 

13. -, Sa4 ikke det bedste.  

13. -, Td8 14. d5, Se7 15. 0-0, Sa4 16. 

Dd3, Sxd5 17. Sxa4, Sf4 18. Df3, 

Sxe2+ 19. Dxe2, Dxa4 20. Dh5+, g6 

21. Df3, Dc6  

ville have ført til en lige stilling. Nu 

derimod står hvid lidt bedre.  

14. Dd2, Sxc3 15. Dxc3, Dxc3 16. 

Sxc3, exd4 17. Sb5, Ta4.  

Det simple Kd2-d3 besvares med Se7-

c6, så hvid skal vælge imellem lang 

rokade eller at tage bonden på b7.  

18. 0-0-0!?, Txa2 19. Sd6+, Ke7 20. 

Sxb7, Kf7 21. The1, Sh6 22. Sd6+, 

Kg6 23. Txd4, Sf5 giver ganske vist 

fordel, men ligesom i partiet er det 

ikke nemt at få merbonden i mål. 

Valget faldt på  

18. Sd6+, Ke7 19. Sxb7, Sh6 20. Sc5, 

- man er nødt til at bakke for ikke at 

få springeren fanget i fjendeland. 

20. -, Tc4 21. Sb3, Thc8 22. 0-0, Sf5 

23. Tfe1+, Kf7.  

Jeg fravalgte g4, da sort har Sh4 som 

hele tiden vil genere hvids forsøg på at 

komme videre. Spiller man kongen op 

på g3, kommer g5 fulgt af Tc3, og 

hverken f3 eller h3 levner noget håb 

om at kunne komme videre. Skakken 

på e1 var nyttig for at få kongen 

længere væk fra fribonden; går den til 

d-linien, opstår der muligheder for at 

spille c2-c3.  

24. Ted1, h5? Misser en vej tilbage 

til lige spil:  

24. -, Txc2 25. a4, T8c3 26. Sc1, Tc6 

27. a5, Ta6 28. Kf1, Tb2 29. Td3, Se7 

30. Txd4, Tb5 31. Tda4, Sc6 med 

fredsslutning var det naturlige valg. 

Hvid kan ikke forbedre med  

25. g4, Sh4 26. Kf1, Tb2 27. Sxd4, 

Tc3 eller 25. Sxd4, Sxd4 26. Txd4, 

Txa2!  

På grund af matten i bunden. Nu var 

25. a4 det bedste, men jeg foretrak at 

skaffe et lufthul for kongen for at 

undgå førnævnte variant. Heldigvis 

gav trækket det indtryk hos min 

modstander, at jeg forberedte g4, så 

det forhindrede han.  

25.h3, h4? 

 

 

 

Den afgørende fejl! Herefter vidste 

jeg, at hovedparten af tårnslutspillene 

(og stort set alle bondeslutspillene) 

vinder for hvid. En af idéerne er ind-

trængen med kongen til g4 eller f5 

fulgt af f2-f4, der splitter sorts bonde-

stilling. En anden er angreb på f6-

bonden med et tårn på f-linien og et 

andet til hjælp via sideangreb 

(Ta6/Tb6 evt. via b7 til f7/h7). Det var 

nødvendigt at spille Ta4 for at stoppe 

a-bondens fremmarch. 
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1. holdet 
__________________________________________________ 

 
26. a4, g5 27. a5, Txc2 28. Sxd4, 

Sxd4 29. Txd4,  

sorts problem er, at begge normale 

forsvarsmetoder (et tårn i nakken af 

fribonden eller invasion med evig skak 

på 2. række) ikke er mulige her,  fx 

29. -, Tb2 30. a6, Tcc2 31. a7, Txf2 

32. a8D og dronningen forhindrer 

skakken på g2.  

29. -, Tc1+ 30. Td1, Tcc6 31. Tdb1!, 

Ta8 32. Tb5, Ke6 33. Kf1, Kd6 34. 

Tb6!,  

- en lille finesse, som jeg huskede fra 

slutspilstudierne og baggrunden for 

mit 31'te træk. Husk at alle bonde-

slutspil er håbløse for sort, med min-

dre den sorte konge er tæt nok på egne 

bønder til at forhindre kollegaen i at 

nå dem.  

34. -, Txb6 35. Td1+, Kc6 36. axb6, 

Tb8? Her var sidste chance  

36. -, f5 37. Tb1, Kb7 38. f3, Ta5 39. 

Tb2,  

- og hvid har stadig en del arbejde 

tilbage og kan muligvis ikke vinde 

dette. 37. Tc1+, - i farten var jeg lige 

ved at spille Tb1, men skakken først 

er mere præcist, da Kxb6 ikke duer 

efter tårnafbytning og den hvide konge 

når først frem og kan æde bønderne. 

37. -, Kd6 En anden mulig variant 

som illustrerer den "naturlige 

gevinstplan" som jeg skitserede ved 

sorts 25'de træk er 37. -, Kb7 38. Tc5, 

Tg8 39. Tf5, Tg6 40. Ke2, Kxb6 41. 

Kf3, Kc6 42. Kg4, Th6 43. Ta5 og 

vinder. 38. Tb1, Kc6 39. Ke2,  

- Endnu nemmere var det at spille  

39. b7, f5 40. f4!,  

- og den hvide konge kan indsamle de 

splittede sorte bønder. Nu besvares 

Kb7 med  

40. Tb5, Td8 41. Kf3, Td6 42. Kg4, 

Td4+ 43. Kh5, Tf4 44. f3, Td4 45. 

Tb2, Td6 46. f4 og gevinst.  

39. -, Txb6 40. Txb6+, Kxb6 

 

 

 
Dette bondeslutspil var forholdsvis let 

at beregne og kan vindes på to måder 

enten som i partiet eller med f2-f4 

direkte.  

41. Ke3, Kc6 42. Ke4, Kd6 43. Kf5, 

Ke7 44. f4!, gxf4 45. Kxf4, Kf7     

46. Kg4, Kg6 47. Kxh4, f5 sort kan 

ikke forhindre træktvang med en 

opstilling med h-bonden "et springer-

træk" fra f-bonden (altså f6/h5 eller 

f5/h4), og i de stillinger smutter den 

hvide konge ind på e-linien op på 

siden af f-bonden, som så falder.  

48. Kg3, Kg5 49. Kf3, Kf6 50. Kf4, 

Kg6 51. h4, Kh5 52. Kxf5, Kxh4  53. 

g4, - og sort strakte våben… 1-0. 

Morten
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1. holdet 
__________________________________________________ 

 
4. runde: Damhus I - BMS III: 5 - 3 
 

Eivind Einersen 2114 0 - 1 Jacob Abildlund Brorsen 1991 

Steen Schousboe 1990 1 - 0 Mads-Holger Jacobsen 1941 

Bent Kølvig 2174 ½ - ½ Poul Nårgård Munk 1861 

Benny Roland Petersen 1974 1 - 0 Jonathan Braüner 1834 

Leif Jensen  1909 1 - 0 Casper Christensen 1881 

Jens Akhøj Nielsen 1907 0 - 1 Martin Haubro 1871 

Bjørn Rasmussen 1891 ½ - ½ Jon Götz Capion 1732 

Jørgen H.G. Hansen 1806 1 - 0 Michael Vesterli 1659 

 snit   1971     snit   1846 

 forventet    5,29 - 2,71   

 

 

 

 

5. runde: Frederiksberg II - Damhus I: 3 - 5 
 

Torben Schøller Larsen 2018 1 - 0 Søren Boeck Petersen 2240 

Francis Morini 1992 ½ - ½ Morten Møller Hansen 2121 

Kim R. Thomsen 1916 0 - 1 Eivind Einersen 2114 

Ole Schøller Larsen 1912 ½ - ½ Steen Schousboe 1990 

Erik Jarlnæs 1743 0 - 1 Bent Kølvig 2174 

Ahmed Kazic 1743 0 - 1 Benny Roland Petersen 1974 

Arne Schøller Larsen 1720 ½ - ½ Jens Akhøj Nielsen 1907 

Jørgen Schøller Larsen  1593 ½ - ½ Bjørn Rasmussen  1891  

 snit   1830     snit   2051 

 forventet    1,87 - 6,13   

 
 

Spændende topopgør 
Efter fjerde runde førte Frederiksberg 

II første række knebent foran Damhus 

og BMS, hhv 22, 21,5 og 18,5 points. 

Den tredje februar mødte vi op til 

femte rundes topopgør i Frederiks-

bergs nye lokaler, som i harmoni med 

årstiden viste sig at hedde Stormly. 

For første gang i denne sæson kunne 

vi stille i (næsten?) stærkeste opstil-

ling, og det viste sig at være en god 

ide.

Bjørn og jeg spillede begge relativt 

hurtige og korrekte remiser. I mit eget 

tilfælde var det omhyggelige spil des-

værre ledsaget af en udpræget mangel 

på konstruktive ideer, men om det 

samme gjaldt Bjørn ved jeg ikke. 

Søren spillede fremragende, men 

brugte alt for lang tid. Da der var gået 

to timer af spilletiden havde han brugt 

en time mere end modstanderen.  
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1. holdet 
__________________________________________________ 
 

Træthed eller manglende kamptræning 

forvandlede desværre Sørens meget 

gunstige stilling til en ruin, og i fjerde 

time måtte han give op, se partiet 

nedenfor. Kort efter udlignede Eivind 

for os. Han vandt en bonde i åbningen 

med en fidus han har brugt før. Siden 

vandt han endnu en og det endte med 

et dronningeslutspil med fire fede 

merbønder til Eivind. Selv om partiet 

blev langt var der aldrig tvivl om 

udfaldet, som man kan forvisse sig 

om ved selvsyn. 

Umiddelbart derefter vandt Kølvig. 

Han havde et langt og kompliceret 

parti, som jeg håber redaktøren kan 

overtale ham til at vise i Fribonden. 

Efterhånden fik han slået modstan-

derens kongestilling åben, hvorefter en 

dameskak fra d4 hentede et udækket 

tårn på a7. På det tidspunkt havde 

Kølvig dog et pænt antal gevinst-

metoder at vælge imellem. 

Jens tilbød remis i en stilling hvor det 

var risikabelt for Hvid at afslå. Tilbage 

sad Benny med en merbonde, dårlig 

løber (Fransk!) og tårn mod springer 

og tårn. Han driblede længe rundt og i 

tidnøden brød Hvid sammen. Han 

nåede at vælte et par brikker og – 

samtidigt! – trykke på Bennys ur, men 

det hjalp ikke. Benny valgte vanen tro 

at sætte ham mat i stedet for bare at 

sluge alle hans bønder, som en mere 

materielt indstillet spiller ville gøre. 

Morten havde iflg. eget udsagn haft en 

god stilling, men da jeg så den var den 

yderst betænkelig. Igen viste Morten 

sine evner til sejt forsvar, og det endte 

med at modstanderen ikke kunne finde 

gevinsten, hvis den ellers var der. Hvis 

jeg har tydet Mortens efterfølgende 

computeranalyse rigtigt, så var den 

der, men ikke til at finde for en hvid 

mand med dårlig tid. Jeg håber at 

læseren vil kunne se partiet i 

Fribonden med Mortens egne noter. 

Under alle omstændigheder var det 

virkelig godt kæmpet af Morten! 

Vi vandt altså 5–3 og er dermed i 

spidsen. Vi har slået begge vores 

konkurrenter og sådan som kamp-

programmet ser ud skal vi simpelthen 

rykke op! 

 
hvid: Søren B.P., Damhus   

sort: Torben S. Larsen, 

 Frederiksberg   

 

1. e4 g6 2. d4 Lg7 

3. Sc3 c5 4. d5 d6 

5. Sf3 Ld7    

Et besynderligt træk. Der skal vel stå 

en springer? 

 

6. Le2 Sh6 7. 0-0 0-0 

8. Lf4     

Der har vi det! Hvid truer allerede e4-

e5, og Sort er tvunget til det følgende 

hæslige træk. 

 

8. - f6 9. Te1 Sa6 

10. a4 Tb8 11. Sd2 Sc7 

12. Lg3 a6 13. a5 Sb5 

14. Sa4 Sd4 15. Sb6 Sxe2+ 

16. Dxe2 Sf7 17. f4 Dc7 

18. h3     

Hvid har opnået en særdeles lovende 

stilling, men dette træk virker som 

spild af tid. Hvad fejlede Sf3? 
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1. holdet 
__________________________________________________ 
 

18. - Tbe8 19. Sf3 Lc8 

20. e5 e6    

Her var det jeg så at Hvid havde brugt 

halvanden time mod Sorts 30 minutter. 

Stillingen er god, antagelig vundet for 

Hvid, men der er mange ting at holde 

øje med. 

 

21. exd6 Sxd6 22. Sxc8 Dxc8 

23. dxe6 Te7 24. Tad1 Sf5 

25. Lf2 Tfe8 26. Dc4 Lf8 

27. g4?     

En frygtelig svækkelse. Nu taber Hvid 

bare sine fremskudte bønder. Søren 

fortalte bagefter, at han troede Sort 

var tvunget til 27. - Sh6, men simpelt 

og stærkt er 

 

27. - Sg7 28. Dd5 Txe6 

29. Kg2 Kh8 30. g5 Sh5! 

31. Dc4 Ld6 32. Txd6  

Dette er naturligvis desperation, men 

Søren havde næsten ingen tid og den 

gode stilling er forvandlet til en 

ruinhob. 

 

32. - Txd6 33. Txe8+ Dxe8 

34. Lxc5 Dc6 35. gxf6 Sxf6 

36. Dc3 Te6 37. Ld4 Dxc3 

38. Lxc3 Kg8 39. Sd4 Td6 

40. Sb3 Sd5 41. Le5 Tc6 

og vi vil ikke se mere. Sort vandt.

hvid:Eivind E., Damhus  

sort: Kim Thomsen, 

 Frederiksberg   

1. e4 c5 2. Sc3 Sc6 

3. g3 g6 4. d3 Lg7 

5. Le3 d6 6. Dd2 e6 

7. Sf3 Sd4? 

 

 
 
Et såre naturligt træk, uden tvivl 

spillet mange gange, men en fejl. Se 

bare: 

 

8. Lxd4! cxd4 9. Sb5 e5 

10. Db4 Lf8 11. Dc4 Le6 

12. Sc7+ Ke7 13. Sxe6 fxe6 

14. Lh3     

Alt sammen forceret. Kan Sort undgå 

at tabe en bonde? 

 

14. - Dc8 15. Db3 Kf6 

16. Sg5!  Nej!   

 

16. - Kxg5 17. Lxe6 Dc7 

18. Lxg8 h5 19. f4 Kh6 

20. 0-0 Le7 21. Lf7 Kg7 
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1. holdet 
__________________________________________________ 
 

22. fxe5 dxe5 23. Lxg6  

Det var nummer to.  

På 23. - Kxg6 følger 24. Df7+ 

og Tf5. 

 

23. - Lf6 24. Lf5 Tad8 

25. Le6 Thf8 26. Tf5 Kg6 

27. Taf1 De7 28. Kg2 

Hvid spiller omhyggeligt! 

 

28 - Td6 29. Ld5 Tc8 

Her ventede jeg snarere 29. - Tb6, 

hvorefter Hvid skal vælge mellem a3 

og a4 til dronningen. Når/hvis det 

sorte tårn slår på b2 bliver det lukket 

inde af Lb3. 

 

30. c3 Tb6 31. Dc2 dxc3 

32. bxc3 Dc5    

Her ser man værdien af  28.Kg2. 

 

32 - Dc5    

er ikke med skak! 

 

33. De2 Th8 34. Txf6+  

Nu er det tid at slå til! 

 

34. - Txf6 35. Txf6+ Kxf6 

36. Df3+ Kg7 37. Df7+ Kh6 

Desværre nødvendigt, for ellers 

skakker Hvid sig til tårnet på h8. Det 

gør han så alligevel: 

 

38. Df6+ Kh7 39. Lf7 Db6 

40. Lg6+ Kh6 41. Dxh8+ Kg6 

42. Dxe5 De3 43. Df5+ Kg7 

44. Dxh5     

og Sort gav op. 

Steen S 

 

 

 
 

 

6. runde: Damhus I - AS04 II: 4½ - 3½   

Morten Møller Hansen 2131 1 - 0 Jacob Woge Nielsen (R) 2092 

Eivind Einersen 2114 1 - 0 Martin Kisby Willerup (R) 2007 

Steen Schousboe 1990 1 - 0 Michael Mikkelsen  1751 

Bent Kølvig 2174 0 - 1 Jesper Aae 1741 

Benny Roland Petersen 1974 1 - 0 Asger S. Jeppesen  1660 

Leif Jensen  1909 0 - 1 Leif Jürgensen (R) 1601 

Jens Akhøj Nielsen 1907 ½ - ½ Morten Ree (R) 1600 

Bjørn Rasmussen 1891 0 - 1 Bjarne Meldg. Henriksen  1589 

 snit   2011     snit   1755 

 forventet    6,36 - 1,64 
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1. holdet 
__________________________________________________ 
 

Endnu en sejr til førsteholdet. Ikke 

den forventede storsejr, men ok. 

Holdet ligger nu på en klar første-

plads, 1½ point foran Frederiksberg II 

og 3 point foran Seksløberen I, den 

eneste som har snuppet et matchpoint 

fra holdet. I sidste runde møder vi KS 

II, som nu ligger på en sjetteplads. Det 

burde blive til den oprykning, som har 

syntes klar fra begyndelsen. Om det 

også ender med en førsteplads, er ikke 

helt sikkert. Frederiksberg II skal 

nemlig møde Musik I, som vi fik 8-0 

mod. 

Bjørn 
  

  

 

 

 

Vi vandt holdkampen mod AS04’s 

andethold med 4,5 – 3,5, hvilket efter 

sigende var i underkanten. Selv var jeg 

dog ganske godt tilfreds efter skuf-

felsen i forrige runde. 

 

hvid: Michael Mikkelsen 

sort: Steen Schousboe  

 

1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 
Panovvarianten i Caro-Kann, stadig et 

populært valg. Ofte får Hvid en 

isoleret d-bonde, men til gengæld ter-

ræn og angrebschancer.  

4.  - Sf6 5. Sc3 e6 6. Sf3 Lb4  

Et træk som især Bent Larsen gjorde 

populært. Også spillet af Seirawan og 

Karpov. Der opstår stillinger som 

kendes fra Nimzoindisk. Hvid får 

løberparret, men Sort den bedste 

løber. Siden 80’erne er trækket vist 

blevet sjældent blandt stormestre, men 

jeg ved ikke hvorfor. Det populære 

valg er nu det solide  

6.  - Le7.  

7. Lg5 0-0 8. Ld3 dxc4 9. Lxc4 b6 

10. 0-0 Lxc3?!  
Meget principielt og måske for 

risikabelt. Hvid har jo ikke spildt tid 

med a3, men jeg ville gerne undgå 

11.Tc1 og lokke den hvide dame til 

d3. Caro-kenderen Erik Pedersen 

skrev en gang at i denne variant skal 

Sort spille meget præcist, men det 

lærer man vel kun ved at øve sig?  

11. bxc3 Dc7 12. Dd3 Sbd7 13. Te1 

Lb7 14. Lb3 Tfd8  
Håndledstrækket er Tac8, men hvis 

Hvid ofrer på e6 står tårnet i slag for 

den hvide løber. Nu får truslen 

15…Sc5 Hvid til at bytte sin gode 

løber for springeren på f6, hvorefter 

han næppe har reelle angrebschancer. 

15. Lxf6(?) Sxf6 16. Se5 Sd5  
Man skulle vel ikke kunne lokke Hvid 

til at spille bonden frem?  

17. c4?? Jo, minsandten!  

 

17.  - Sf4 18. Dg3 Txd4  
Med gevinststilling. 
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1. holdet 
__________________________________________________ 
 

19. f3 Tad8 20. Te3 Dc5 Her eller 

især i næste træk havde det været 

stærkere at spille Sd3!  

21. Tae1 Sg6(?) 22. Kh1 Td2 23. h4 

Dd4 24. h5 Df4  

Her var Sf4 også værd at overveje, 

men jeg var helt fokuseret på at få 

byttet nogle tunge officerer så min 

gode løber og konge kunne komme til 

deres ret.  

 

25. Dh3 Sxe5 26. Txe5 Df6  

- for at gardere mig mod ofre på e6.  

 
 

Hvordan får man nu byttet et sæt 

tårne?  

 

27. T1e3 T2d3 28. T3e1  
Med remistilbud, men det må vel 

være muligt at nørkle sig til de 

ønskede afbytninger?  

 

28.  - T3d3 29. T1e3 T8d3 30. Te1 

Td4 31. Dg3 Dh4+ 32. Dxh4 Txh4+ 

33. Kg1 Thd4  
Det var ved at blive knapt med tiden 

og jeg ville ikke at risikere at få mit 

tårn offside. Den hvide h-bonde er 

uden betydning.  

34. T5e3 Kf8 35. Kh2 T4d3  
Endelig en tårnafbytning. Hvis Hvid 

flytter Te3 slår superløberen på f3. Nu 

kan den sorte konge komme frem.  

36. Kh3 Txe3 37. Txe3 Ke7 38. g3 

Kd6.  

Her havde Hvid 14 minutter tilbage, 

jeg selv kun syv. Heldigvis er stil-

lingen ikke så indviklet længere. 

39. f4 Lg2+ 40. Kh4 Lf1 41. Kg4 

Td4 42. Tc3 Kc5 43. h6 gxh6 44.Tc1 

Le2+ 45. Kh4 Lxc4 46. Lxc4 Txc4 

47. Td1 Tc2 48. Td7 Txa2 49.Txf7 

a5 50. Txh7 a4 51. Tc7 

Hvid var lige ved at slå på h6, men 

opdagede i tide svaret 51.  - Th2+.  

51.  - Kd6 52. Tb7 Tb2 53. Ta2 b5 

54. Kh5 Th2+  
Her opdagede jeg at jeg kun havde et 

minut og 32 sekunder tilbage, mens 

Hvid havde mere end tre minutter. 

Derfor holdt jeg op med at notere, 

men vi fortsatte til fire træk før mat og 

på det tidspunkt havde vi begge mere 

end 50 sekunder tilbage, så vi fik da 

en aften ud af det!    

Steen S. 
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2. holdet 
__________________________________________________ 

 

3. runde: Jernbanen I - Damhus II: 3 - 5 
 

Stig Frandsen 1973 1 - 0 Jørgen H. G. Hansen 1806 

Robert d'Hermilly 1779 0 - 1 Nikolaj Benjamin O'hayv 1739 

Kaj Refsgaard 1711 1 - 0 Peter Rank 1798 

Niels Bertelsen 1598 0 - 1 Johnny Smidt 1637 

Jesper Stenaae 1563 ½ - ½ Niels Møller Rendlev 1679 

Bent Løjengård Andersen 1457 ½ - ½ Bjørn Enemark 1661 

Holger H. Nielsen 1394 0 - 1 Tommy Lundsteen 1627 

Odd Magne Stuberg 1313 0 - 1 Ejvind Funch Carlsen 1374 

 snit   1599     snit   1665 

 forventet    3,39 - 4,61   

__________________________________________________ 
 

Ved spillestart var vi kun fire mand, 

men kort efter blev vi seks og så 

begyndte vi at spille. Nikolaj dukkede 

up med et kvarters forsinkelse, men 

Johnny så vi ikke noget til. Nu huske-

de jeg hvordan Rødovres andethold 

for nogle år siden gik rundt på 

Blushøjvej og ledte efter den nedlagte 

Ellebjerg station (Bjørn Gemzøes 

herlige tegning), så jeg havde kontak-

tet hele holdet og givet adresse og 

tidspunkt (kl. 19). Og Peter havde 

suppleret med yderligere anvisninger.  

Efter 45 minutter foreslog Nikolaj, at 

vi ringede til Johnny, der måske kørte 

rundt i nabolaget og ledte. Johnnys 

telefonnummer tager jeg altid fra 

hjemmesiden, men Nikolaj havde til-

fældigvis det seneste nummer af 

fribonden i tasken med medlemsliste 

og telefonnumre.  

Vi fik lov af turneringslederen, lånte 

en telefon af Tommy og YES! Nikolaj 

fik fat i ham og Johnny satte sig til 

brættet med 1 time og 10 minutter 

tilbage. Tommy blev færdig efter kun 

12 træk, hvor modstanderen trak 

forkert og mistede en officer. Ejvind 

spillede hurtigt og endte med 

nedenstående smukke mat i to. Jørgen 

var hårdt matchet på førstebrættet og 

tabte. Jeg endte i en låst stilling, død 

remis.  

Johnny havde, trods tidshandicappet, 

initiativ gennem hele spillet og slut-

tede smukt med et matangreb. Niller 

prøvede at vinde et slutspil med L + 

7B på hver side. Han var dog lige ved 

at blive overrumplet, men det endte 

med en garderet fribonde til hver, som 

kongen ikke kunne gå fra. Peter havde 

stået presset og måtte til sidst overgive 

sig. Nikolaj havde en spændende spil, 

hvor han var presset det meste af 

spillet. På et tidspunkt kunne havde 

have tabt sin dronning, hvis 

modstanderen havde set et dobbelt 

offer. Efter nogle afbytninger opstod 

pludselig en mulighed (se nedenfor), 

der gav et fuldt point. 
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2. holdet 
__________________________________________________ 

 

 
Sort trækker og vinder 

Fra partiet Odd Magne Stuberg - 

Ejvind Funch Carlsen 

 

Ejvind står naturligvis klart til 

gevinst. Han lokkede modstanderen 

med a3 og håbede på Lxa3, TxL. Og 

det skete. 

Herefter troede modstanderen, at han 

var pat, men han har jo stadig Kxh5... 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sort trækker og vinder 

 

 

 

 

Fra partiet Robert d'Hermilly -  

Nikolaj Benjamin O'hayv 

 

Nikolaj spillede Sd5!! med kun tre 

minutter tilbage.  

Modstanderen brugte 20 af sine 25 

minutter på at forsøge Dh2, men efter 

DxD, KxD, e2 var spillet slut. Alle 

træk taber:  

f.eks. De1  Sf4+ eller  Kg3  Sd3+. 

 

 

 

Bjørn
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2. holdet 
__________________________________________________ 

4. runde: Damhus II - Brønshøj III: 3½ - 4½   
 

Nikolaj Benjamin O'hayv 1739 ½ - ½ Niels Erik Andersen 1844 

Peter Rank 1798 ½ - ½ Ole Illum Truelsen 1715 

Peder Herborg 1625 ½ - ½ Jan Mouritzen 1705 

Niels Møller Rendlev 1679 0 - 1 Mikkel Berth Knoth 1702 

Bjørn Enemark 1661 ½ - ½ Christian Steen Henriksen 1690 

Tommy Lundsteen 1627 ½ - ½ Emil Kodill 1606 

Gisli Hardarson 1616 0 - 1 Peter Boding 1616 

Ejvind Funch Carlsen 1374 1 - 0 Dan Bergqvist 1536 

 snit   1640     snit   1677 

 forventet    3,61 - 4,39   

 

 

5. runde: Brøndbyerne I - Damhus II: 4½ - 3½  

 

Jacob Nielsen 1910 ½ - ½ Jørgen H. G. Hansen 1806 

Palle Bent Andersen 1859 1 - uk Peter Rank 1798 

Petruli Petrovski 1679 0 - 1 Johnny Smidt 1637 

Michael Skelbæk 1623 1 - 0 Peder Herborg 1625 

Henning Holst 1619 0 - 1 Tommy Lundsteen 1627 

H.J. Nielsen 1603 0 - 1 Gisli Hardarson (R) 1616 

Søren Klintsø 1547 1 - 0 Ernst M. Hansen (R) 1371 

Johnny Johannesen 1536 1 - 0 Zoran Wisal (R) 1420 

 snit   1672     snit   1613 

 forventet    4,63 - 3,37  

 
 

Den egentlige kamp endte 4½ - 3½, 

men andetbrættet stod tomt. Peter 

Rank var slet ikke i landet på det 

tidspunkt, men havde meldt afbud til 

Flemming under den foregående hold-

kamp, tre uger forinden. Flemming var 

kampleder på det tidspunkt og fik i 

hvert fald ikke noteret afbudet - og 

derfor heller ikke skaffet en reserve. 

Det er vist første gang, at vi ikke har 

stillet med fuldt hold. Da matchen var 

noteret som vundet uden kamp, og 

turneringslederen så det som klubbens 

fejl, så blev vi idømt et strafpoint for 

at have forkert opstilling. Tomme 

brætter skal jo være sidst, ellers har 

man fordel. Så ikke alene tabte vi 

(måske) noget ved kun at stille med 7 

mand, vi blev yderligere frataget et 

point. En hård dom! 

Bjørn
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2. holdet 
__________________________________________________ 

 
6. runde: Damhus II - Posten I: 7 - 1 
 

Jørgen H.G. Hansen 1806 1 - 0 Jan Højer 1337 

Nikolaj Benjamin O'hayv 1739 1 - 0 Niels Egon Madsen 1372 

Johnny Smidt 1637 1 - 0 Bjarne Alstrup 1520 

Niels Møller Rendlev 1679 1 - 0 Rasmus Blædel Larsen 1501 

Bjørn Enemark 1661 0 - 1 Jens Christian Olsen 1544 

Tommy Lundsteen 1627 1 - 0 Benny Thorsen 1331 

Gisli Hardarson 1616 1 - 0 Axel Kraft 1341 

Bjarne Røhder 1489 1 - 0 Frank Ejvind Nielsen 1191 

 snit   1676     snit   1392 

 forventet    6,43 - 1,57   
 

En knusende sejr mod rækkens 

nummer sidst, kun mit eget parti gav 

en fortjent sejr til Posten. Vi ligger nu 

på en fjerdeplads, kun et enkelt point 

efter nr. 2. Oprykning er bestemt en 

mulighed, for rækkens nummer 1 og 3 

skal møde hinanden i sidste kamp, 

mens vi har Lyngby-Virums andethold 

til gode, og de ligger på en sjetteplads. 

Et spændende opgør er i vente. 

Ærgerligt, at vi mistede et point i 

matchen mod Brøndbyerne. 

Bjørn 
 

 
Karpov og Short spillede i 2009 remis i Moskva+London med flotte brikker af is
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3. holdet 
__________________________________________________ 
 

3. runde: Damhus III - Gladsaxe II: 4 - 4  

 

Sten Bauers 1591 0 - 1 Henrik Mortensen 1647 

Ernst M. Hansen (R) 1371 ½ - ½ Mikael Dræge 1683 

Ole Lergren 1545 1 - 0 Poul E. Hardes 1615 

Poul Busk Sørensen 1439 0 - 1 Andrej Marczyk 1592 

Niels-Holger Nielsen 1485 ½ - ½ Arne Johannessen 1345 

Bjørn Gemzøe 1226 1 - 0 Miroslaw Kozielsky 1426 

Jens Carl Hviid 1252 0 - 1 Alex Madsen 1378 

Peer Balken  1248 1 - 0 Johnny S. Rasmussen 1105 

 snit   1395     snit   1461 

 forventet    3,21 - 4,79   

__________________________________________________ 
 

Knud Erik meldte afbud til mig da han 

ikke kunne få fat i Flemming. Jeg 

ringede til Steen Bauers og spurgte, 

om det var ok, hvis jeg spillede. Det 

var det. 

Et meget kort referat: formanden smed 

et halvt point væk. Bjørn var den, der 

gjorde sig først færdig. Peer gjorde 

igen godt og blev færdig som nr. 2. 

4-4. Det bliver bedre og bedre. 

Ernst 
 

 

 

 

 

4. runde: Valby II - Damhus III: 5½ - 2½   

 

Henri Jensen 1758 ½ - ½ Knud Erik Helleshøj 1627 

Jørgen Lethan 1673 1 - 0 Sten Bauers 1591 

Stig Syndergaard 1664 ½ - ½ Poul Busk Sørensen 1439 

Mikael Viggo Mathiesen 1605 1 - 0 Per Kühlmann (R) 1463 

Martin Skovsø Nielsen 1586 0 - 1 Niels-Holger Nielsen 1485 

Benny Bjertrup 1515 1 - 0 Bjørn Gemzøe 1226 

Kian Pedersen 1419 ½ - ½ Jens Carl Hviid 1252 

Jørgen Roed 1446 1 - 0 Peer Balken  1248 

 snit   1583     snit   1416 

 forventet    5,72 - 2,28  
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3. holdet 
__________________________________________________ 

 

5. runde: Damhus III - Frederiksberg IV: ½ - 7½ 

 

Knud Erik Helleshøj 1627 0 - 1 John Laurids Hansen 1840 

Sten Bauers 1591 0 - 1 Torben Kjærgaard Høj 1678 

Ole Lergren 1545 0 - 1 Frank Dybdahl 1643 

Poul Busk Sørensen 1439 0 - 1 John Henningsen 1558 

Niels-Holger Nielsen 1485 0 - 1 Erik Jon Thomsen 1843 

Bjørn Gemzøe 1226 0 - 1 Silas Lorenzen 1604 

Jens Carl Hviid 1252 ½ - ½ Peter Frahm 1558 

Peer Balken  1248 0 - 1 Henri Tolba 1523 

 snit   1427     snit   1656 

 forventet    1,82 - 6,18  

 

 

 

6. runde: Valby II - Damhus III: 3½ - 4½   
 

Per Simonsen 1690 1 - 0 Flemming Bruun (R) 1612 

Jens Feldskov 1512 0 - 1 Knud Erik Helleshøj 1627 

Kim Palmus 1705 ½ - ½ Sten Bauers 1591 

Eskild Christoffersen (R) 1503 0 - 1 Ole Lergren 1545 

Mogens Eriksen (R) 1352 0 - 1 Poul Busk Sørensen 1439 

Arne Rasmussen 1336 ½ - ½ Niels-Holger Nielsen 1485 

Kim Jørgensen 1098 1 - 0 Bjørn Gemzøe 1226 

Flemming Rasmussen  1155 ½ - ½ Jens Carl Hviid 1252 

 snit   1419     snit   1472 

 forventet    3,43 - 4,57   

__________________________________________________ 
 

 

I en mail til mig kalder Poul Busk 

resultatet for en sensation, og det er da 

også holdets første sejr! Men når man 

regner lidt på ratingtallene, viser det 

sig at være præcis de forventede cifre. 

Holdet ligger nu på en sjetteplads og 

skal møde rækkens nr. 1, Odysseus

III, i den sidste kamp. De har dobbelt 

så mange point som os, så vi skal nok 

ikke regne med en ny sejr. Nedrykning 

er endda sandsynlig, for Ishøj I og 

Gladsaxe II ligger kun 0 og 1½ point 

efter os - og de skal møde hinanden! 

Bjørn
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Bent Larsen 75 år 
__________________________________________________ 

 

 

 
 

Bent Larsen, foto fra Øbro Skakklubs side 

 

 

Bent Larsen var Danmark første 

stormester og i lang tid den eneste. 

Han blev udnævnt i Moskva i året 

1956. En ener, kendt og beundret af 

skakspillere, danske som udenlandske, 

men også af mange andre. Dengang 

var der ikke så mange stormestre, så 

der var stor respekt for deres evner. 

En af mine helte! 

29 år senere kom Curt Hansen til og 

siden da yderligere 7-8 stykker. Ingen 

af dem er omgivet af samme magi. 

Bent er/var en troldmand på brættet, 

som Mikhail Tal var det. Helst spil-

lede han noget helt uden for teorien.  

Mange af os har prøvet at møde ham i 

en simultan-match. De få, der har op-

nået remis eller gevinst, praler stadig 

af det. 

Som 75-årig er hans ratingtal dalet til 

2461, og han deltager ikke længere i 

turneringer i større stil. Men der står 

stadig stor respekt om hans navn, og 

hans betydning for dansk skak kan 

ikke overvurderes. Til lykke! 

 

Bjørn 
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Bent Larsen 75 år 
__________________________________________________ 

 

 

 
 

Bent Larsen,  

tegnet af Roald Als til Politiken 2010-03-04 
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Politiken Cup 
__________________________________________________ 

 

"En spiller er gået i gulvet – ring efter en ambulance!" 
af Morten Møller Hansen 

 

Vi forlod beretningen i sidste nummer 

af Fribonden med bemærkningen om 

en let gevinst i 5. runde. Her kommer 

anden del af referatet.  

I 6. runde ventede den anden danske 

modstander og det udviklede sig til et 

spændende parti. Allerede hans 2. 

træk var nyt for mig – hvis det da ikke 

lige havde været for de daglige 

opdateringer af alle partier, hvor jeg 

kunne se, at det var på hans repertoire. 

Men det ændrede ikke ved, at jeg ikke 

havde spillet imod det før. 

 

Morten Frank Jensen, Præstø (2026) 

– MMH (2144) 

1. e4, c5 2. Sa3!?, Sc6 3. Lb5, g6 

4.Sf3, Lg7 5. c3, Db6 6. Lxc6, Dxc6 

7. 0-0, d6 7. -, Dxe4 var muligt, men 

jeg ønskede ikke at give ham en masse 

udviklingstræk for ulejligheden. Fx. 8. 

Te1, Dc6 9. d4, d6 10.dxc5, dxc5 11. 

De2,- med angreb for hvid i de åbne 

linjer for bonden. 8. Te1, Lg4 9. h3, 

Lxf3 10. Dxf3, e6 11. Sc2, Se7 12. 

d4, 0-0 13. Lg5, f6 14. Ld2, Tae8 
Stillingen er ret lige; de lette officerer 

har ingen lette opmarchområder og de 

tunge officerer er lige gode. Hvid har 

en smule mere terræn, så hvid står en 

lille smule bedre. 15. Dd3!?, c4 16. 

De2, f5 Jeg forstod ikke helt Dd3, 

men den pludselige chance får mig op 

over skyttegravsvolden og frem på 

banen. 

Stillingen er stadig i balance, men jeg 

kan (for sort) få øje på lidt flere små 

chancer i krystalkuglen end for et 

øjeblik siden. 17. Sb4, Dc7 18. f3, f4 

19. b3, a5? En "psykologisk mis-

forståelse"; det er så let at komme til 

at jage sådan en springer væk, når nu 

man har chancen, men den laver ikke 

så meget på b4 og en fremtidig 

åbning af b-linjen kan ikke længere 

pareres med b7-b6. Endelig giver 

bondestillingen b6-a5 ikke meget håb 

om fordel. Meget bedre var Tc8, som 

forbereder et brohoved på c4 eller et 

pres i c-linjen, som mulighed.  

20. Sc2, cxb3 21. axb3, Db6 Min 

pointe med a7-a5, da e6-e5 jo ser 

vældig truende ud, men sort har jo nok 

alligevel ikke tænkt sig at afbytte Lg7 

sådan uden videre; selvom man skulle 

vinde en bonde. Nu kunne hvid spille 

22. Dc4, Sc6 23. Kh1, Te7 24.b4, 

axb4 25. Teb1, og det er hvid der 

sidder med de bedste muligheder. 22. 

Teb1, e5 23. Kh2, exd4 24. cxd4, 

Sc6 25. Ta4, d5 (+/=) 26. e5, Dd8 

Tidnøden var så småt begyndt at 

trykke, og efter at have mistet grebet 

om stillingen søger jeg tilflugt i 

taktiske forviklinger. 27. Db5, Dd7 

28. Txa5, Df5 Nødbremsen planlagt 

ved 25de træk! Hvid kunne have fået 

fordel med 28. Sa3!, Tf7 29. Lxa5, 

Lf8 30. Dd3,- men vi havde begge to 

kun studeret Txa5. For enden af de 

lange varianter mente jeg at kunne
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skimte nogle gode chancer for sort, 

men da jeg skulle vælge mellem at 

modtage hans remistilbud eller at 

udføre det planlagte blev jeg "blød i 

knæene". Der kom 29. Dxd5+, Kh8  

 

 
 
 

Sort har midlertidigt investeret to 

bønder, og idéen er, at dobbelt-

angrebene mod a5/c2 og efter Dd3 

mod d2/d4 og understøttet af Td8 

fører til opløsning af centrum. Herefter 

er det åbne spørgsmål, om hvilken af 

b-bønderne og kongestillingerne der er 

svagest? Jeg havde her regnet på Tc1, 

Tb2 eller Ta2, men maskinen finder 

efter et stykke tid en bedre 

fortsættelse, som dog er en "ren 

computervariant der ikke ses let at 

mennesker": 30. Tc5!, Td8 31. Dc4, 

Sxe5 32. Dc3, b6 33. Tc7, Tc8 

34.dxe5, Lxe5 35. Te1, Txc7 36.Txe5, 

Txc3 37. Txf5, Txf5 38.Lxc3+, Kg8 

39. Ld4, Kf7 40. b4, Tb5 som 

vurderes til +1,10 for hvid. 

30. Ta2?!,- De andre muligheder var: 

30. Tc1, Td8 31. Dc5, Sxa5 32. Dxa5, 

Ta8 33. Db4, Tfd8 34. Lc3, Td8= 

eller 30. Tb2, Dd3 31. Le1, Sxa5 

32.Dxa5, Tc8 33. Dd2, Dxd2 

34.Lxd2, Kg8 og på trods af kvalitet 

til sort, så vil vi nok helst have hvid. 

30. -, Td8 31. De4,- Det blev fulgt af 

et remistilbud, som jeg efter en 7-8 

minutters overvejelse modtog. Der 

kunne komme 31. -, Dxe4 32. fxe4, 

Sxd4 33. Sxd4, Txd4 34. Te1, g5 

35.Lc3, Td3 36. La1= eller på 32. -, 

Sxd4 33. Lb4, Tfe8 34. Sxd4 

(34.Lxd6, Lxe5 35. Lxe5+, Txe5 

36.Sxd4, Txd4 37. Ta7, Tb4 med klar 

sort fordel, hvilket var det jeg 

oprindelig håbede på omkring træk 

28), Txd4 35. Lc3, Txe4 36. Ta7, Te2 

37. Tf1, Lxe5 38. Lxe5+, T8xe5 

39.Txb7, Tg5 40. Kh1, Tgxg2 41.Txf4  

og det ebber ud i remis. Nuvel ½-½. 

 

7. runde bød på endnu en dansk 

mesterspiller, som ved overgangen til 

slutspil lavede en grov fejl i en lige 

stilling, som førte til bondetab og et 

håbløst springerslutspil. Det tog 

yderligere 15 træk før jeg havde fået 

fordelen forvandlet til gevinst. 1-0 

Med 4½ af 7 var jeg nogenlunde med 

fremme og 8. runde bød derfor på 

højtratet modstand, som dog netop var 

et af målene med turneringen, så jeg 

gik til den med krum hals! En 

slutscore omkring 6-6½ point ud af 10 

var et andet delmål; det ville næsten 

kunne være en "topplacering"
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mellem alle stormestre og inter-

nationale mestre. Gevinst ville give en 

hård modstander i næste runde, mens 

en remis formentlig ville give en 

"højtratet, men overkommelig 

modstander". Hmmm… 

 

Rick Burmeister, Tyskland (2333) – 

MMH 

1. e4, c5 2. Sc3, Sc6 3. g3, g6 4. Lg2, 

Lg7 5. d3, d6 6. Le3, e6 7. Dd2, Tb8 

8. Sge2, b5 9. 0-0, Sd4 10. b4!?,- Det 

havde jeg knage'me aldrig set før! 

Ganske vist er temaet med at ofre 

tårnet på a1 for den sortfeltede Lg7 

kendt fra andre stillinger, men min 

modstander fortalte, at han under sine 

forberedelser var blevet inspireret af et 

parti med dette træk, som gav hvid 

rigtig gode chancer for kongeangreb. 

10. -, Sxe2+ 11. Sxe2, Dc7 Det blev 

altså venligt afslået. En mulig 

fortsættelse var 11. -, Lxa1 12. Txa1, 

cxb4 13. Lxa7, Ta8 14. Le3, Ta4 

15.Sd4, - og løberparret kombineret 

med svækkelser på de sorte felter 

omkring kongen gør, at vi vil 

foretrække hvid. 12. bxc5, dxc5 

13.Tab1, Se7 14. f4, 0-0 

Hvid står fint efter aktionen på 

dronningefløjen. En screening over 

hele brættet viser en mulighed for at 

fastlægge c5 som en svaghed (efter 

c2-c4) og fremstødet g4/f5 eller e5/g4 

byder sig også til. 

 

 
15. De1?!, Ld7 16. Sc1?!, c4 

naturligvis skal det udnyttes, at hvid 

deplacerede Sc1, men Ld4 var en 

anden mulighed fx. 17. Sb3, Lxe3+ 

18. Dxe3, Tbc8 19. c3, Tfd8 20. d4, 

cxd4 21. cxd4, Dc3 +/=. 17. d4?, f5! 

18. c3?, - Hvid fortsætter med at gribe 

galt. I træk 17 havde Df2, a6 og Lc5 

været at foretrække og her var Se2 

langt bedre for at holde for-

bindelseslinjer og diagonaler åbne 

18.Se2, fxe4 19. Sc3, Lc6 20. Sxe4, 

Sf5 21. c3, b4 22. cxb4, Tfd8 men 

sorts stilling er noget bedre efter en 

håndfuld tvivlsomme hvide træk på 

stribe. Nu kunne sort med enten 18. -, 

a5 eller 18. -, fxe4 få fordel fx 

19.Lxe4, Lc6 20. Lf2, Dd6 21. Lxc6, 

Dxc6 22. Dd2, Sd5 og det er ret tyde-

ligt, at sort har fat i den lange ende. 

18. -, Lc6 19. Ld2, -  Her burde hvid 

vælge 19. d5, exd5 20. e5, d4 

21.Lxd4, Lxg2 22. Kxg2, a5 23. Dd2, 

Sd5, som giver en spilbar stilling –
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om end sort står meget chancerigt på 

dronningefløjen. 19. -, Db7 Jeg kunne 

godt se, at dette naturligvis burde være 

klart fordelagtigt for sort, men der 

måtte da være et eller andet, som han 

havde set; jeg mener manden har over 

2300 i rating. Modet svigtede en 

smule, da jeg ikke for enden af 

varianterne kunne se om jeg ville få 

en god stærk fribonde eller om den 

efter blokade måske ville blive svag. 

Eksempelvis: 19. -, fxe4! 20. Lxe4, b4 

21. Lxc6, Dxc6 22. Txb4, Txb4 23. 

cxb4, Sd5 24. Le3, c3 med sort fordel, 

hvis man ikke ser spøgelser. Nu efter 

Db7 kunne der komme 20.Tf2 (d5, 

exd5 21. e5, d4 -/+), Lxe4! 21. a4, a6 

22. Sa2, Lxg2 23.Dxe6+, Kh8 24. 

Txg2, Sd5 -/+ klar sort fordel. Eller 

20. Tf2, Lxe4! 21. Lxe4, Dxe4 22. 

Dxe4, fxe4 23.Te2, e3! 24. Lxe3 (eller 

Txe3, b4 25. Se2, Sd5 26. Txe6, bxc3 

27.Txb8, cxd2 -/+), Sd5 25. Ld2, b4 

26. cxb4, Lxd4+ 27. Kh1, c3 28. Le1, 

e5 29.Sb3, Sxb4 –/+. Det var lidt i 

lyset af ovenstående forklaringer, at 

jeg nu tilbød en taktisk remis, således 

at jeg med min gode form var klar til 

at spille på gevinst i de sidste to 

runder og slutte en god turnering af på 

en god måde. Rick så meget lettet ud, 

da han accepterede mit remistilbud! I 

analyserne bagefter stod det klart, at 

han ikke havde fået alle detaljerne 

med undervejs, og at han var meget 

nervøs for sorts chancer i de 

kommende slutspil. ½-½. 

Så var vi klar til 9. runde, og jeg 

havde fået tildelt Jakob Aabling-

Thomsen (2344), som jeg tidligere 

har mødt et par gange med fornuftige 

partier som resultat, så jeg var opsat 

på at gå til den med manér. Aftenen 

før havde jeg fået et lille knæk i 

ryggen, da jeg tog sikkerhedsselen på, 

da jeg skulle køre hjem, og det sad 

stadig og generede, da partiet gik i 

gang. 

 

1. d4, Sf6 2. c4, g6 3. Sc3, d5 4.cxd5, 

Sxd5 5. Sa4,- Nadanian-varianten i 

Grünfeld som har bragt mig sejre i alle 

tidligere forsøg (6 i alt). Jeg var klar 

over, at Jakob ville være velforberedt, 

selvom han indledningsvis forsøgte at 

give et andet indtryk. 5. -, e5 

Indledningen til en skarp behandling 

af åbningen. Jeg sank lidt i tanker og 

lod som om, at jeg blev overrasket 

over trækket. Teoriens måde at 

afmontere alle farer er 6.dxe5, Sc6 7. 

a3, Sxe5 8. e4, Sb6 9.Dxd8+, Kxd8 

10. Lg5+, Le7    11.0-0-0+, Ke8 12. 

Lf4, Ld6 13. Sxb6 med lige spil. 6. 

a3!?,-  Nu var det hans tur til at være 

reelt overrasket! Efter at funderet en 

rum tid spillede han det, som må 

betegnes som bedste reaktion. 6. -, e4 

7. e3, Lg7 8. De2,  0-0 Vi sad fremme 

på nogle af de øverste brætter og 

havde således en lind strøm af 

publikummer der gik forbi. Jeg var 

derfor både glad for at se min special-

variant på brættet (dog nyt territorium 

også for mig efter 
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6.a3) og ivrig efter at vise god 

kampskak. 

Desværre var smerterne i min ryg fra 

aftenen før nu blevet forstærket og de 

generede min tankegang jævnligt. Jeg 

måtte således rejse mig efter hvert 

træk for at massere ryggen. Måske 

var det derfor, at jeg ikke trak det 

automatiske Lc4 her. 9. Ld2, Sc6 

10.Se2, Te8 11. 0-0-0!?,- Meget frisk 

spillet – hvilket var mere end man 

kunne sige om min helbredstilstand. 

På dette tidspunkt var jeg klar over, at 

jeg havde fået et tilbagefald i form af 

en nerve i klemme i ryggen, hvilket 

også ramte mig hårdt i det tidlige 

forår. Dengang kostede det mig 9 

sygedage, så jeg var meget nervøs 

over om de frygtelige smerter ville 

vende tilbage! Jeg kunne ikke rigtig 

se, hvordan sort skulle have noget at 

skulle have sagt på dronningefløjen – 

lige indtil jeg så hans næste træk. 

Stillingen er dog stadig lige efter 

12.Sg3 og øjeblikket efter 13. Db3. 

11. -, a5 12. Sec3, Lf5 13. Sxd5, 

Dxd5 14. Lc4, Dd6 Nu giver 15.Db3, 

Df6 16. h3, b6 en lige stilling. 

15.Lc3?!, Teb8 16. Lb5, Sa7! Den 

havde jeg misset. Herefter har sort 

pludselig klar fordel. 17. Le2, b5 

18.Sc5, b4 19. axb4??, - Spillet med 

sved på panden. Ikke så meget fordi 

det er den afgørende fejl, men fordi 

smerterne i ryggen efterhånden var så 

stærke, at koncentrationen ikke kunne 

følge med stillingen. Jeg regnede på 

19. Le1, bxa3 20. bxa3, Sb5 21.Lxb5, 

Txb5 22. Lc3, Tab8 23. a4, T5b6 

"med grund til bekymring".  

De andre muligheder i partivarianten 

kunne jeg heller ikke overskue, så jeg 

kastede mig ud i det følgende: 19. -, 

axb4 20.Le1, Sc6? 20. -, Sb5! 21. 

Sb3, Ta2 22. Lxb5, Txb5 23. Dc4, 

Da6 og videre til a4 fulgt af Tb6-c6 

el.lign. var "den lette vej til sejr". 21. 

Sb3?, - Sidste chance var 21. Kb1, b3 

22.Dc4, Sa5 23. Lxa5, Txa5 24. h4 

eller g4, men sort står klart bedst.   

21. -, Sa5 22. Sc5, b3 23. Db1, Sc6 

24. Lc3, Sb4 25. Sxe4, Dc6 26. Lf3, 

Dc4 27. g4, Sa2+ 28. Kd2, Sxc3 

29.bxc3, Ta2+ 30. Ke1, Lxe4 

31.Dxe4, Dxc3+ 32. Kf1, Db2! 

Naturligvis. I gensidig rasende tidnød 

havde jeg kun nået at regne på 32. -, 

Dc2? 33. Dxc2, Txc2 34. Le4, Ta2 

35. Tb1, - og hvid har gode chancer 

for at forhindre b-bondens avan-

cement. 33. Kg2, Dxf2+ 34. Kh3, g5 

og her måtte jeg opgive stillet over 

for udækkelig mat… 0-1. På vej til 

analyselokalet sprang smerterne ud i 

fuldt omfang og jeg kunne næsten ikke 

gå. Vi sluttede analyserne hurtigt og 

på vej ned af trapperne besvimede jeg 

næsten af smerter! For foden af dem 

kollapsede jeg langs væggen og 

havnede liggende på ryggen med 

koldsveden piblende frem på panden. 

På dette tidspunkt havde Niller som 

tilskuer fået øje på mig og hjalp med 

at tilkalde en ambulance og tur-

neringsleder, for at situationens alvor 

kunne dokumenteres. Dermed er vi 

fremme ved årsagen til den drama- 
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tiske overskrift! Jeg blev fikseret af et 

par stærke ambulancefolk, som hen-

tede mig foran et ukendt antal 

deltagere og tilskuere; fik smerte-

stillende indsprøjtning og tilbragte 

derefter aftenen og den halve nat på 

Helsingør sygehus. Familien hentede 

mig og kørte min bil fra spillestedet 

hjem til bopælen. Næste morgen var 

smerterne stadig så uudholdelige, at 

jeg ikke kunne komme ud af sengen, 

og jeg måtte desværre melde afbud til 

allersidste runde. Således sluttede en 

ellers fantastisk turnering med en 

slutscore på 5/9 og dermed forventet 

score – men altså ikke som jeg havde 

forventet eller håbet…! 

 

 

Morten 

 
 

 

 
www.animationarchive.org/ 

2007_01_01_archive.html 

 

Lotte Reinigers Adventures of Prince Achmed (1926) 

The wizard and the witch fighting in the shape of a vulture and a rooster

http://www.animationarchive.org/bio/2006/01/reiniger-lotte.html
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Indtægter:  Rødovre 2009  

 

1. Kontingenter 

Kontingenter ialt: 14.178 14.178 

 

2. Turneringsindskud 

Rødovre-EMT 0 

Vinterturneringen 1.700 

Forårsturneringen 1.250 

Vestvold (også 3 hold med fra RS) 1.000 

Turneringsindskud ialt: 3.950 3.950 

 

3. Diverse indtægt 

Holdturnering, 2 x 2. pl. 600 

 600 600 

 

4. Indskud nye medlemmer 0 0 

5. Kommunetilskud 11.100 11.100 

6. Renteindtægt 0 0 

 

Samlede indtægter:  29.828 

 

Udgifter: 

 

1. Kontingenter KSU 

Januar kvartal 4.892 

April kvartal 4.538 

Juli kvartal 0 

Oktober kvartal 0 

Holdturnering 0 

Kontingenter KSU ialt: 9.420 9.420 

 

2. Turneringspræmier 

Rødovre-EMT 0 

Vinterturneringen 1.700 

Forårsturneringen 1.200 

Vestvold 2.800 

Lynskak, forår 0 

Turneringspræmier ialt: 5.700 5.700
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3. Særlige arrangementer: 

Sommerafslutning 283 

Juleafslutning 0 

Særlige arrangementer ialt: 283 283 

 

4. Administration m.v. 

Husleje (rest 2008 + ½ år 2009) 4.887 

Porto 681 

Gebyrer 150 

Web-hotel 544 

Telefon mm.(formand/holdledelse) 0 

Revision 0 

Generalforsamling 270 

Interne Træk 390 

Diverse (bl.a. 1.700 til skabe) 2.536 

Kontorhold 360 

Bestyrelsesmøder 30 

Administration m.v. 9.848 9.848 

 

Samlede udgifter:  25.251 

 

 

Driftsresultat 

 

Samlede indtægter  28.828 

Samlede udgifter  -25.251 

 

Driftsresultat  4.577 
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STATUS PR. 30. JUNI 2009 

KASSEBEHOLDNING OG EGENKAPITAL 

 

Egenkapital pr. 31.12.2008 11.078 

Driftsresultat for 1.1 - 30.6.2009 4.576 

Afskrivning af gæld 300 

Afskrivning af tilgodehavende -1.000 

Egenkapital pr. 30.6.2009 14.954 

 

Formuen fordeler sig således: 

 

Aktiver 

Indestående i Danske Bank 29.625 

Kontant beholdning 971 

Tilgodehavende 295 

Aktiver i alt 30.891 

 

Passiver 

Kortfristet gæld -15.936 

Passiver i alt -15.936 

 

Egenkapital pr. 30.6.2009 14.954 

 

Regnskabet revideret, bilagene kontrolleret, 

kontant- og bankbeholdningen fundet til stede. 

 

Frederiksberg den 16. marts 2010 

 

Bjørn Johansen  

(revisor)  

 

 

Forelægges til godkendelse 

på generalforsamlingen den 16. marts 2010 

 

Per Kühlmann, kasserer 

(Bjarne Røhder) 
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Indtægter: Damhus 2009  

 

1. Kontingenter 

Kontingenter ialt: 25.626 25.626 

 

2. Turneringsindskud 

EMT 2.640 

Vinterturneringen 0 

Forårsturneringen 0 

Vestvold 0 

Turneringsindskud ialt: 2.640 2.640 

 

3. Diverse indtægt 0 

4. Indskud nye medlemmer 0 0 

5. Kommunetilskud 0 0 

6. Renteindtægt 12 12 

 

Samlede indtægter:  28.278 

 

Udgifter: 

 

1. Kontingenter KSU 

Januar kvartal 0 

April kvartal 0 

Juli kvartal 9.937 

Oktober kvartal 9.091 

Holdturnering 300 

Kontingenter KSU ialt: 19.328 19.328 

 

2. Turneringspræmier 

Rødovre-EMT 3.400 

Vinterturneringen 0 

Forårsturneringen 0 

Vestvold 0 

Lynskak 0 

Turneringspræmier ialt: 3.400 3.400 
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3. Særlige arrangementer: 

Sommerafslutning 0 

Juleafslutning 333 

Vestvold 428 

Simultan mod Morten Møller Hansen 133 

Rødovre Mesterskab/EMT-afgift 480 

Særlige arrangementer ialt: 1.374 1.374 

 

4. Administration m.v. 

Husleje (½ år 2009) 4.678 

Porto 1.253 

Gebyrer 311 

Web-hotel 0 

Telefon mm.(formand/holdledelse) 440 

Revision 0 

Generalforsamling 0 

fribonden 440 

Diverse 450 

Kontorhold 0 

Bestyrelsesmøder 110 

Administration m.v. 7.682 7.682 

 

Samlede udgifter:  31.784 

 

 

Driftsresultat 

 

Samlede indtægter  28.278 

Samlede udgifter  -31.784 

 

Driftsresultat  -3.506 
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STATUS PR. 31. DECEMBER 2009 

KASSEBEHOLDNING OG EGENKAPITAL 

 

Overført fra Rødovre Skakklub 14.955 

Overført fra Vanløse Skakklub 22.879 

Driftsresultat for 1.7 - 31.12.2009 -3.506 

Evt. gammel gæld til KSU (Vanløse) -3.732 

Egenkapital pr. 31.12.2009 30.596 

 

Formuen fordeler sig således: 

 

Aktiver 

Indestående i Arbejdernes Landsbank 36.018 

Indestående i Danske Bank 659 

Kontant beholdning -514 

Tilgodehavende 1.110 

Aktiver i alt 37.273 

 

Passiver 

Kortfristet gæld -2.945 

Evt. gammel gæld til KSU (Vanløse) -3.732 

Passiver i alt -6.677 

 

Egenkapital pr. 30.6.2009 *) 30.595 

 

Regnskabet revideret, bilagene kontrolleret, kontant- og bankbeholdningen fundet 

til stede. 

 

Frederiksberg den 10. marts 2010 

 

Bjørn Johansen  

(revisor)  

 

Forelægges til godkendelse på generalforsamlingen den 16. marts 2010 

 

Bjarne Røhder 

 

*) Excl. Ikke-anerkendt krav på 5.000 kr. -- KSU-krav da Damhus Skakklub er ny 



46 

Kombinationsøvelser 
______________________________________ 
 

 

I julenummeret var der disse to kombinationsøvelser, som Rødovre Centrums 

gæster kunne prøve kræfter med. Med vilje kalder jeg dem ikke skakopgaver, for 

de indeholder adskillige brikker, som ikke har betydning for opgaven. 

 

 

 
SORT trækker og sætter mat i to træk 

 

Her skulle man lige se, at det var sort, 

der skulle sætte mat. 

 

 1. Dg6+ Dxg6  2. Le6# 

 

Opgavemæssigt er  brikkerne sBc3, 

hBf3 og hDh8 unødvendige. 

 

 
 SORT trækker og sætter mat i to træk 

 

Stillingen kunne være opstået i et rigtigt 

parti, hvor begge spillere satsede hårdt på 

gevinst. Her vinder sort i trækket med 

 

 1. Sg3 fxg3  2. De1# 

 

At slå med den anden bonde hjælper 

ikke hvid. 
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Til lykke 
__________________________________________________ 
 

 
Damhus Skakklub ønsker 

 

1. januar 

Bendt Breinholt 

til lykke  

med de 80 år 

 

 

14. maj 

Henry Lund Jørgensen 

til lykke  

med de 60 år 

 

 

1. januar 

Per Kühlmann 

til lykke med 

40 års jubilæum

1. januar 

Bent Kølvig 

til lykke med 

35 års jubilæum 
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Skakkalender                  

_______________________________________ 
 

2. kvartal 2010 Lokaler 
 

 16. marts Generalforsamling  efter aftale 
    

 20. marts lørdag 13:00 Tapeten, Magleparken 5, Ballerup  

   1. holdet ude mod KS II 

   2. holdet ude mod Lyngby-Virum II 

   3. holdet "hjemme" mod Odysseus III 
 

 23. marts Vinterturnering, runde 7  BE 
  

 6. april Forårslyn  BE 
 

 10. april lørdag, arrangement i Rødovre Centrum 
 

 13. april Simultan mod vinderen af vinterturneringen EH 
 

 19. april mandag, Vestvold, Brøndby Møllevej 37, Brøndby 
 

 20. april Forårsturneringen, 1. runde  BE 
 

 26. april mandag, Vestvold, Brøndby Møllevej 37, Brøndby 
 

 27. april Forårsturneringen, 2. runde  SB 
 

  4. maj Forårsturneringen, udsatte kampe  efter aftale 
 

 11. maj Forårsturneringen, 3. runde  BR 
 

 18. maj Forårsturneringen, udsatte kampe  efter aftale 
 

 25. maj Foredrag  

   Morten Møller Hansen: Kongens sikkerhed MH 
 

 1. juni Forårsturneringen, 4. runde  PK  
 

 8. juni Sæsonafslutning  EH 
 

   LynmixGrandPrix  BK 


