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Skakmester
vandt stort

Den internationale skak-.
mester, Carsten Høi, stillede
fredag eftermiddag op mod

36 modstandere i en simul
tanmach, der blev afviklet.i
RødovreCentrum.

Det lykkedes kun for en
spiller at vinde over Carsten
Høi, nemlig Carsten Hej
berg, som selv er en stærk
mesterspiller. Derudover fik
Eigil Volden, Leif Tange,
Lars ZvislenJensen ogTho
mas Nielsson remis.
Meri Carsten Høis sejr på

33-3 kom først efter hårdt
arbejde. Den fastsatte spille
tid på 3 V2 time måtte udvi
des med en time.
Skakmatchen vakte stor

interesse hos Rødovre Cen
trums publikum, 'som fulgte
med til det sidste træk.

Hård modstand
Mange ·af tilskuerne var

imponerede over, at Carsten
Høi . kunne spille mod så
mange modstandere på en
gang - og så i stærkt tempo.
Allerede efter en 1/2times

spil havde Carsten Høi væ
ret rundt 'ni gange på alle
brætter og havde udført over
300 træk.
Men inden matchen var

færdig måtte han rundt
blandt modspillerne ialt 40
gange for at udføre 1.100
træk i løbet af de godt fire

timer.
Spilllerne bød Carsten

Høi på hård modstand, og
den første sejr kom først ef
ter.ZV2 times spil.
Flere af spillerne havde

klar fordel og stod efter tre
timers spil til en sejr,men da
nu flere spillere .havde tabt,
fik de kortere betænknings
tid til de sidste runder ..Her
blev styrkeforholdet tydeli
gere, ogmulige sejreblev sat
over styr.

Simultanmatchen-varble
vet til i et samarbejde mel
lerg .Centerforeningen og
Rødovre Skakklub, som har
stået bag en lang række vel
lykkede skakarrangementer
i Rødovre Centrum. els

Skakmesteren Carsten Høi spillede ifredags mod 36 modstaizdeie
i en simultanmach, som han vandt 33-3. Et parti blev tabt og tre
endte remis. (Foto: Alex)

Et vellykket arrangement som var ~n fin propaganda for skakspillet.
Af de 36 deltagere var der en del Rødovrebprgere uden tilknytning til klubben,
og et par stykker har allered~~fundet vej til klubben.
Vi retter en tak til Claus Larsen og Jørgen Pedersen som sammen med formanden
tog sig af det praktiske arbejde med bordopstilling m,m.

Vel mødt næste gang når vi sammen med Centerforeningen har Skak i Centret.



Lymnesterskabet 1993
Af SørenDrej feldt

At vinde en lynskakturnering kræver selvfølgelig, at man kan
spille skak hurtigt, men derudover er det meget vigtigt at have
heldet på sin side, hvilket følgende beretning vil understrege
med al mulig tydelighed.

Der deltog ialt 26 spillere fordelt på 4 forgrupper, hvorfra
vinderne, toerne osv. mødtes i finalegrupper om de endelige
placeringer.

I min forgruppe tilsmilede heldet mig fra begyndelsen af. I
første runde satte jeg min modstander mat med under 5 sekunders
betænkningstid tilbage. I anden runde udspillede jeg Jens Bager,
opnåede en klar gevinststilling med flere bønders overvægt samt
sund stilling, hvorefter jeg gik lige ind i en familieskak, der
kostede min dronning. Men da Jens havde spillet sig frem til en
stilling, hvor han kunne sætte mig mat i to træk, faldt hans
vinge!

Resten af forgruppen forløb planmæssigt. Jan Nielsen kvalificere
de sig også med maksimumpoint fra sin forgruppe, medens Jens
Akhøj måtte gennem omkamp med Dan Mathiesen, før hans finaleplads
var klar. Den sidste mand i Finalegruppe I blev Gyula Szlics.

I finalen, der spilledes dobbeltrundigt, startede Akhøj som lyn
og torden med at vinde 2-0 over Jan samt vinde første parti over
mig. Efter halvdelen af finalen virkede det som om der skulle
meget held til for at Szlics eller jeg skulle kunne indhente
Akhøj, medens Jan tilsyneladende havde opbrugt sin del af heldet.

Stillingen i Finalegruppe I var halvvejs:

I Nr. I Navn li 1. I 2. I 3. I 4. li Ialt

1. I Jens Akhøj --- - - 1 - I 1 1 li 3

2. I Gyula Szlics - - --- 0 ~ 1 - ~

3. I Søren Drejfeldt 0 - 1 ~ --- - - I 1~

4. I Jan Nielsen 0 0 I 0 - I - - I --- li 0

Vigtigt er det naturligvis også at opsøge heldet. I fjerde runde
skulle jeg have hvid mod Akhøj, og skønt jeg hjemmefra havde
besluttet mig for at spille 1. d4 i alle mine hvide partier (en
måde at skærpe min opmærksomhed på, idet jeg normalt er e4-mand),
valgte jeg mod Akhøj 1. e4. Jeg havde nemlig i Akhøjs parti mod
Dan Mathiesen lagt mærke til, at han spillede en variant mod
Skotsk, der kan føre partiet ind Spansk; og selvom jeg normalt



ikke spiller Spansk, havde jeg en lille fælde parat netop i denne
variant. ·

Spansk
Søren Drejfeldt - Jens Akhøj 4. runde i Finalegruppe I

1. e4, es 2. Sf3, Sc6 3. d4, exd4 4. Sxd4, d6 5.Lb5, Ld.7 6.
Sc3, Sf6 7. Lxc6, bxc6 8. Df3?!

En lille fælde, som Akhøj falder i:
8. -, Le7? 9. e51
Pointen er, at 9. -,dxe5 10. Sxc6, Lxc6 11. Dxc6+, Sd7 12. 0-
0, 0-0 13. Tdl, Ld6 14. SbS giver klar fordel for hvid. Akhøj
valgte fortsættelsen:
9. -,SdS 10. SxdS, cxdS 11. DxdS, dxeS 12. DxeS, 0-0 13. 0-0,
Lf6 14. Dc5
men fik aldrig kompensation for bonden og tabte. 1-0 efter ca. 35
træk.

Szlicsvandt igen over Jan og fortsatte med at slå Akhøj i femte
runde, hvor jeg slog Jan med lodder og trisser. Stillingen inden
sidste runde var således en delt førsteplads til Szlicsog mig et
halvt point foran Akhøj. Akhøj revancherede sig hurtigt mod Szlics
og forventede vist at blive lyrunester,idet han lige til højre
for sig kunne følge starten på Jans og mit parti:

Trespringerspil
Jan Nielsen - Søren Drejfeldt 6. runde Finalegruppe I

1. e4, eS 2. Lc4, Sf6 3. Sf3, Sc6 4. SgS, dS 5. exdS, SxdS
6. Sxf7!?
Her fik jeg en mindre hjerneblødning og spillede:
6. -, LcS???
Jan kiggede vantro på stillingen et halvt minut og spurgte så:
"Er det stærkt?", hvorefter jeg også så katastrofen! Det kan
naturligvis ikke forklares, hvordan man kan begå en sådan brøler,
men det hænger muligvis sammen med, at Jan og jeg tidligere har
spillet en variant af Russisk, hvor det er OK for sort at tillade
Sxh8 - problemet er bare at vi ikke befinder os i denne variant!



I stedet for 6. -,Lc5 skal der spilles 6. Kxf7 7. Df3+, Ke6 8.
Sc3 med kompliceret spil. Nu spillede Jan selvfølgelig:
7. Sxd8, Kxd8 8. LxdS, Se7 9. Le4
Herefter er hvid stille og roligt dronning + bonde foran med over
4 minutter tilbage på uret. Nu er der jo ingen, der har vundet
ved at give op, så jeg spillede videre, og ca. 10 træk senere
havde jeg foræret endnu en bonde væk men dog opnået denne
stilling:

Partiet fortsatte:
19. -, Lxg2 20. Lxg2, Txg2+ 21. Khl, Lxf2
Her blev Jan bange for matten på baglinien (22. Txf2??, Tgl+ Mat)
og spillede:
22. Dxf2, Txf2 23. Txf2, exf4 24. Txf4, b5 25. Tf7+, Kb6 26.
Th7, Tf8!?
Og med ca. 2 minutter på uret er det stadig en let gevinst for
hvid. Efter f.eks. 27. Kg2 ville sort næppe få nogen chancer, men
Jan spillede uforsigtigt:
27. Txh5, Tf2 28. Se4, Txc2 29. a4, Txb2 30. axb5, axb5



Nu har sort pludselig (små) chancer i form af 2 forbundne
fribønder, gensidig tidnød (ca. 1 mi"nut til hver) samt ikke
mindst den psykologiske fordel, at Jan begynder at ærgre sig over
at have sløset med en tårnhøj gevinststilling. Otte træk senere
kom afgørelsen i denne stilling:

Her er det ikke længere klart, om hvid kan vinde, men efter 38.
Se3+, Kc3 39. h4 taber han næppe. Jan valgte en afdækker
dobbeltskak og fik en ubehagelighed lige i hovedet.
38. Sb4++, Kc4+ 39.Kf4, Txb4 40. h4, a3 41. hS, a2 42. Ta7,
Ta4
Og her strakte Jan hovedrystende gevær. 0-1.

Hvilket gav følgende slutstilling og en flaske rødvin:

I Nr. I Navn li 1. I 2. I 3. I 4. li Ialt
I

1. Søren Drejfeldt --- 0 1 1 ~ 1 1 4~

2. Jens Akhøj 1 0 --- 0 1 1 1 4

3. Gyula Sztics 0 ~ 1 0 --- 1 1 3~

4. Jan Nielsen 0 0 0 0 0 0 --- 0



H V I D 0 V R E M A T C H E N.

Den årlige match mod Hvidovre i august måned blev afviklet den 24 august i Hvidovre.
Formanden var overbevist om at med det hold der var stablet på benene ville vi denne
gang få ram på Hvidovre. Selv om at de otte første brætter denne gang sørgede for po
sitiv score var der andre af vores spillere der soldede sejren væk.UHA: Ernst ????

l.Søren Drejfeldt - Jørgen Carstensen 1-0
2.Harly Sanne - Børge Nielsen 1-0
3:Jens Akhøj - Thomas Mørkøre ~-~
4.Gyula SZUCS - Søren Andersen ~-~
5.Peter Rank - Knud Hø.iqård 0-1
6.Jan Nielsen - Svend Sejersen i~t
7.Gisli Hard0rsson - Flemminq Bruhn 0-1
8.Frank Krieger - Jan M. Schrøder 1-0
9.Egil Volden - Peter Køhler 0-1

10.Jørgen Larsen - Mogens Nilsson t-t
111lars zvisler - bent 0. Pedersen t-t
ll~Michael Rosenby - Lars B.Larsen 1-0
13.Jens Bager - Kim Brok$ø 0-1

14.Arne Østergård-Peter Bruhn 0-1
15.Bjørn Enemark-Steen Linnerup t-t
16.Morten Rosenby-Bent Dalberq ~-~
17.Ernst M.Hansen-Per Jacobsen 0-1
18.Per Kuhlmann-Henry Jensen 0-1
19.Claus Larsen- Simon Svalling 0-1
20.Jørgen Holst -Folmer Bruhn 0-1
21.Edgar Buse ·-Michael Knudsen t-t
22.Henning Olsen-B. Håkonsson 1-0
23.Knud Hornhaver-Preben Juhl 0-1
24.John Vestergård-D.Jørgensen t-t
25.Bjarne Røhder-Jeanet Bengtson 1-0

Altså: lOt mod 14t. Negativ score på de sidste ti brætter hvor vi normalt vinder stort.

VENSKABSMATCH MOD BRØNDBY SKAKKLUB.

Som noget nyt på programmet har vi aftalt nogle matcher mod Brøndby Skakklub.
Efter ønske fra Brøndby Skakklub stiller holdene op således at Brøndby melder deres
hold~ spilleres ratingtal og vi udtager vores hold med spillere der har ca. det samme
ratingtal. En fornuftig løsning da vi jo er så meget større end dem og har en betydelig
større bredde i spillestyrken.

l.Bent Kølvig - Bo Garner t-t
?..Harly Sanne 0-1
~:Jens Akhøj 0-1

4.Gyula Szucs u.k. 0-1

5.Jørgen Larsen 1-0

6.Gisli Hardarsson t-t

]~[eif Sørensen 0-1

8.Lars Zvisler 1-0

9.Michael Rosenby 1-0
10.Morten Rosenby t-t
11.Per Kuhlmann 1-0

12.Claus Larsen 1-0

13.Tommy Lundsteen 1-0

14.Henning Olsen 0-1

15.Martin B. Kristensen 1-0

16.Knud Hornha~er 1-0

Rødovre 9l-6t Desværre havde holdet ikke modstandernes navne med hjem.

Generalforsamlingen der var besøgt af 29 medlemmer blev en hurtig forestilling,

og dirigenten Alex Bukrinsk~ kunne afslutte efter en lille times tid og der var
genvalg til alle poster.



KSU-holdturneringen.
Igen i år har vi tilmeldt fem hold i turneringen. Holdene får stærk modstand efter
at tre hold er rykket en række op.Muligvis skal vi have tilmeldt et juniorhold hvis der

bliver en juniorrække.

Følgende hold er opstillet:

I
l. Bent Køl vig
2. Søren Drejfeldt
3. Jens Akhøj Nielsen
4. Harly Sanne
5. Jan Nielsen H
6. Gyula Szucs
7. Peter Rank
8. Gisli Hardarsson

II
Michael Garly
Jørgen Larsen
Frank Krieger Jensen
Kim Andersen
Egil Volden
AlextJuel
Arne Østerqård H
Lars Zvisler Jensen

III
Bjørn Enemark H
Flemming Bruun
Jens Bager
Morten Rosenby
Per Kuhlmann
Ernst M. Hansen
Claus Larsen
Tommy Lundsteen

IV
Michael Rosenby
Rune Skov Hansen
Edqar Buse
Martin B. Kristensen
Henninq Olsen
Klaus Mortensen
Knud Hornhaver H
Carl Gunnar Dalsqård

V
Bjarne Røhder
John Vesterqård
Zoran Kuzmanovic
Leif Clausen """" H
Alex Bukrinsky
Rudolf Kuniss
Henrik Juel Nielsen
Jørgen Pedersen

Øvriqe medlemmer indqår som reserver for holdene.Der skal nok blive bruq
for en del undervejs.

Det endeliqe proqram er ikke kommet endnu i skrivende stund men hvis der ikke er
ændrinqer til den udsendte skitse skal I rundes kampe være følqende.
I holdet hjemme tirsdaq den 9 november mod Frederiksberq III.

II holdet h.iemme tirsdaq den 9 november mod Brøndbyvester I.
III holdet ude Totsdaq den 11 november mod Allerød II.
IVTh9ldet ude mod Herlev I mandaq den 8 n6~ember.-- •..
V ho1~~~-ud~-mod Brønshøj VI torsdaq den 11 november.

I N DB YDE L SE til V I NT E R TURNER IlN GEN.

Turnerinqen starter tirsdag den 16 november.
Tilmelding til Ejlert telf: 36 70 68 71 senest den 13 november.


