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Rødovre Skakklub

TRÆK

NR: 3. OKTOBER 1995

P R O G R A M
--------------------------------------

ÅRGANG 32.

28. november Vinterturnering 5. December Vinterturnering.

7. december Specialarrangement. 12. December : Holdkamp.

14. december II-holdet's holdkamp aflyst, spiller istedet hj. d. 12. dec. 1995

19. December Juleskak. 2. januar Vinterturnering.

Mesterklassen:
1. Klasse
2. Klasse A
2. Klasse B
3. Klasse
4. Klasse

Delt førsteplads: Jacob Rubin & Lars Zvisler
Delt førsteplads: Jacob Enemark & Shi-Shin.
Intet afgjort.
Førsteplads Klaus Mortensen.
Førsteplads Knud Hornhaver - nr. 2: Winnie Sørensen.
Førsteplads Anders Nørby - nr. 2: Egart Andersson

Referat følger i næste nummer.



- 2 -

Den 22. august 1995 løb den årlige match mod Hvidovre af stablen. Desværre har ingen
af vores kære medlemmer (som deltog) fremsendt referat, så derfor har vi tilladt os
at anvende referatet i Hvidovre Skakklub's blad.

·-· HVIDOVRE -
A SKAKKLUB ~

Nr.2 Oktober 1995 44. årg.

1111111111111111111111111111111111111

22. august J 9 9 5

ROD
OVRE

11,s - 13,s

HVID

Flot af Rødovre, der også denne
gang præsterede at møde frem 25
mand høj. Og minsandten om ikke
de kom, så og sejrede! Vore for
håbninger om at indlede sæsonen
med at vinde et ur til klubben
blev således gjort til skamme.
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DETTE RESULTAT KRÆVEDE EN FORSTØRRELSE:

HVIDO~RE. 11}-13½ MDOVRE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Børge H. Nielsen
Jørgen Carstensen
Søren Andersen
Mogens Nilsson
Poul Elgård
Thomas Mørkøre
Knud Højgård
Flemming Bruhn
Peter Køhler
Bent 0. Pedersen
Jes Knudsen
Lars 8. Larsen
Claus Qvi st .Ie.sscn
Kim Broksø
Per Bork Jakobsen
Peter Bruun
Steen Linnerup
Henning Jensen
Torn Dalgård
Børge Bengtsen
Folmer Bruun
Steen Pedersen
Bjarne Håkansson
Helmuth Christensen•Robert Christensen

0-1
½-½
1-0
0-1
l lrz-:-z
0-1
1-0
1-0
1-0
0-1
0-1
1-0
1-0
0-1
1-0
0-1
~ ~2- 2

1-0
0-1
1-0
0-1
1-0
0-1
0-1
0-1

Bent Kølvig
Søren Drejfeldt
Gyula SzUcs
Jens Akhøj
Jakob Rubin.
Peter Rank
Jan Nielsen
Frank Krieger
Leif Sørensen
Gisli Hardarsson
Jørgen Larsen
Leif Tange
Bjørn Enemark
Lars Zvisler
Arne Østergård
Michael Rosenby
Morten Rosenby
Jens Bager
Chi Hsin Leu
Niels Holger Nielsen
Ernst M. Hansen
Eigil Hansen
Claus Larsen
Zoran Wisal
Bjarne Røhder
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Den-220895 kom Rødovre til den årlige urmatch. Vi skul-
le have haft revanche for s i ds te års nederlag (14-7
!!!) og score de sidste 6 point, så uret var hjemme.
Sådan gik. det ikke .... !!! I de 3 sidste matcher har
Rødovre haft en fast stamme, der udgør 75 % af holdet.
Det kunne vi godt bruge. Vi svinger meget mellem ude
og hjemmebane, især mesterspillerne er svære at få ud
af kommunen, når der skal spilles.

Men ikke denne gang. ·Toppen af holdet var fin nok, men
midten af klubben svigtede!!
Hvis der havde været bedre ti 1 s 1 utn i ng fra i sær 1.
klasse spillerne, havde vi haft en bedre score på de
nederste 10-15 brætter.
Vi begyndte godt. Flemming gik. på hyggekik. efter hans
modstander opgav efter Flemmings 14. træk.. Lars slutte
de også hurtigt.
Børge Nielsen og Jes Knudsen havde nogle spændende
afslutninger. De tabte begge to, desværre.
Per buk.kede, hans modstander buk.kede, endda 2 gange.
Peter Køhler forregnede sig et par gange •. det gjorde
hans modstander også, så både Per og Peter bar point
hjem.
Vi lå konstant 2 point foran Rødovre, men blev langsomt
overhalet og tabte så med sølle 2 point.
Vi tabte matchen 11½ - 13½ !!
Så den med uret er gået i stå. Stillingen er nu 24 -
10. De 2 sidste gange har· de halet godt ind på os.

Steen Pedersen - Eigil Hansen
1995, Urrnatch mod Rodovre, Bræt 22.

ENGLISH OPENING, A27/l

1. c4 e5 2. ~c3 ~c6 3. ~f3 d6?! 4. d4 Ag4?
Med en Larsen-inspireret kommentar vil jeg sige, at det er

kombinationen af Sorts 2. , 3. & 4. træk jeg ikke kan lide.
5. d5 Axf3 6. ef ~d4 7. Ae3 fte7 8. Ad3 ~f6 9. 0-0 g6?? 10.
l!el?
[IO. Axd4 ed 11. .!lel+-]

10 ... ~f5 11. Ag5 0-0-0 12. f4 h6 13. Axf5+ gf 14. Ah4 c4? 15.
ftd4+-

'15 ... Ag7 16. f1xa7 Cld7?!
Taber et tempo i forhold til at lade damen skakke på a8 forst. Ikke

fordi det ændrer på udfaldet...
17. f1xb7 Oe8 18. ~b5 f1d7 19. f3 llc8 20. Axf6 Axf6 21. fe c6?
Kun eet ? , for det betyder ikke noget.

22. f1xc8+! f1xc8 23. ~xd6+ Cld7 24. ~xc8 .!!xc8 25. e5 I :0
{Sort blev sat mat i træk 54. Saren. }



Lidt klubhistorie.
Klubben som blev stiftet i 1933 spillede indtil 1967 med i Arbejderskaks
turneringer.Fra en kendt spiller og leder i dansk skakliv Eigil Johansen
AS1904 har jeg lånt protokollen over Arbejderskaks turneringer i perioden
1938-43.
I holdturneringen 1938-39 deltpg der 33 hold ialt.
Rødovre havde et hold med der var placeret i 3.række. Heldet scorede 31½ point
i ni kampe og nåede både at vinde 7-1 og tabe 0-8.
På holdet deltog et par af klubbens stiftere:Laurits Hansen og J.Mooss. PÅ
bræt 1. spillede H.Thorsen.Thorsen som var malermester og bl.andet lavede
alle dekorationerne til Slig Lommers teaterforestillinger var særdeles farve
rig i sin væremåde og jeg satte stor pris på hans venskab og samarbejde.
I 1960erne spillede han nok over 500 lynpartier mod John Tornerup.Ofte kunne
man se disse to spille lyn mod hinanden 3-4 timer på en klubaften.

I maj 1939 spilledes en 100-mands match mellem Arbejderskak og Københavns
Skak Union. ~et var dengang der var to forbun~.
REsultatet 37½-62½. Mange kendte navne deltogypå Arbejderskaks hold deltog
der to spillere der begge senere flyttede til Rødovre og blev flere gange
klubmestre hos os. John Tornerup på bræt 3 og Henning Åge Hansen på bræt 31.

I klubturneringen 1939-40 deltog 31 hold.Rødovre deltog med ~t,.hold i 3.række.
Holdet scorede 35½ point i ni kampe. En anden af klubbens stiftere H.Ortmann
spillede nu med på holdet.

I holdturneringen 1940-41 deltog der 20 hold ialt og nu havde Rødovre to hold
med. ET i 3.række og et i 4.række.
I holdet scorede 26½ pts i fem kampe.Det rakte til en 2.plads.
Il holdet opnåede også en 2.plads ved at score 20 points i 6 kampe.
PÅ I-holdet deltager pastor S.Gamborg,som en del kender fra perioden i Rødov
rehallen da han igen var blevet medlem af klubben.
PÅ II holdet deltager de to fætre P.Dahl og A.Poulsen som begge var udnævnt
til æresmedlemmer i klubben da jeg blev medlem i 1956.

I holdturneringen 1941-42 deltog ialt 30 hold heraf tre hold fra Rødovre.
I hhv. 2,3 og 4 række.
I holdet blev nr.2 med 23½ pts. i 6 kampe. II holdet blev nr.4 med 24½ pts.
i 6 kampe. III holdet blev nr.7. med 25 pts. i ni kampe.(6-mandshold).
PÅ III holdet deltog en spiller som mange af klubbens medlemmer kender.
Kaj Olsen som nåede at være medlem i 42 år af klubben og i en periode var
formand for klubben.

I holdturneringen 1942-43 deltog 34 hold heraf to hold fra Rødovre.
I holdet spillede i 2.række og blev nr.4 med en score på 25½ pts.i 6 kampe.
II holdet opnår en 3.plads med en score på 39 pts. i 8 kampe.

En stor aktivitet når man tænker på at det var under krigen med spærretid
og man nogen gange måtte spille kampene om søndagen.

E .iler t.
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LIDT NYT FRA DEN DANSKE OG INTERNATIONALE SKAKVERDEN
===================================--------~~--------------

Det lykkedes ikke Anand at fravriste Kasparov VM-mesterskabet, efter en føring
på 5 - 4 til Anand,·tog-Kasparov skeen.i den anden hånd, og satte Anand under
voldsom pres. Sej-ren blev så sikker som 10½ - 7½. Mon der p.t. findes en en
værdi modstander?!

I den netop afsluttede turnening i Aars, med deltagelse af bl.a. Bent Larsen og
Curt Hansen, blev turneringen en stor triumf for nordmanden Einar Gausel. Han førte
turneringen igennem og vandt med 6½ ud af 9.
Bent Larsen og Curt Hansen nåede ikke over 50 %, mens Peter Heine-gjorde en god
turnering med 6 poin½ ligesom han forblev ubesejret.

Curt Hansen har mulig-hed for at revanchere sig, når han i slutningen af december
deltager i skakfestivalen i Groningen i Holland. Her møder han bl.a. Karpov, Kam
sky m.fl.

Det nordiske skoleskak mesterskab for hold blev i år holdt på Jetsmark Central
skole. Danmark stillede med 2 hold og blev flot placeret med henholdsvis en
2. plads og en 3. plads.

I holdturneringens 1 division blev sidste års regerende mestre fra Århus Skakklub,
udsat for en regulær afklapsning, først af Espergærde, der vandt hele 6 - 2,
meget bedre gik det ikke i dobbeltrundens 2. kamp, hvor mestrene ligeledes tabte
6~~·.2, denne gang til K 41 ..
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For et stykke tid siden gennemgik jeg mine støvede skakbøger, ved et tilfælde
fandt jeg, godt gemt, bogen af Jørgen Axel Nielsen omhandlende "Julius Nielsen
Memorial". For dem som ikke kender førnævnte var han en af Dansk skaks store
K-spiller, han nåede bl.a. VM-finalen flere gange.

Det er nu ikke Julius Nielsen's skakhistorie vi her skal høre om, men derimod
om·x.-turnerinqen Julius Nielsen Memorial som startede d. 26. sep. 1986.

I denne turnering fandt jeg interesse for en deltager ved navn Ove Ekebjærg, Han
formåede ikke at vinde turneringen, det gjorde derimod GM Penrose, men en flot
2. plads blev det til.

Ove Ekebjærg havde et specielt ry i K-skak kredse. Når Ove spillede hvid, var
hans første træk hvergang Sc3,-

t
RS?:· ;c:;::'9 ~ •·•••··•••··•·• ··'n::rt·· n a

6

5

4

3

2

a b C d C r g h

13. DO, DxO 14. SxO, La6 15. La4,
Lb7 16. d3, Sbc6 17. Lg5, h6 18. Lxe7,
Sxe7 19. Tel, SfS 20. Ld7, Sd4 21.
Le6t Sxe6 22. Txe6, g5 23. Sa4, Tc8
24. Se5, Tc7 25. Te8t Kh7 26. Sc3, a6
27. Sdl, d4 28. b3, h5 29. Sb2, g4 30.
Sbc4, Kh6 31. Sd6, Ld5 32. Sec4, Kg6
33. Sb6, Lf7 34. sar, opgivet. 1-0.

I. Sc3, c5 2. e4, d6 3. f4, g6 4. SO,
Lg7 5. Lc4, e6 6. fS, Se7 7. 0-0, 0-0(?)
8. fxe6, fxe6 9. SgS, dS 10. Txf8t Dxf8
1 I. exdS, b5 12. LxbS, exd5.

□ Ove Ekebjærg
■ Georg Danner

Siciliansk/ A 00/ SI 44

a b C d C r g h

16. -, b6I
Eneste træk, som holder balancen. Jeg
har spillet varianten før, men ikke kun
net påvise hvid gevinst.
17. LcG, lb7 18. lxb7, Oxb7 19.
Df3, Sd6 20. lh6t Ke7 21. lgSt
Kf8 22. Lh6t Ke7 23. lg5t Kf8 24.
Lh6t

6

5

8

Nedenfor kommenterer Ove selv hans første parti, selvfølgelig med 1. Sc3,-, det- - -
kan måske give stof til eftertanke for nærskakspillere ??
For at se modspillet i flere varianter og se hvordan modspillerne modtager
Ove's Åbning, har jeg valgt at vise hans 4 partier med hvid.

□ 9ve Ekebjærg 1
■ Age Ingerslev

Ekebjærg-åbningen/ A 00/ SD 4
1. Sc3.

Dette træk er blevet en del af min identi
tet som korrespondancespiller. Ved
ICCF-kongressen 1988 i Århus blev jeg
hvergang, når jeg talte med udenlandske
spillere, mødt med: - Nåh, det er dig,
der altid starter med 1. Sc3.
1. -, g6 2. e4, lg7 3. f4, c5 4. Sf3,
Sc6 5. Lc4, e6 6. e5, d5 7. exd6
ep, Dxd6 8. Se4, De7 9. 0-0, Sh6
10. Se5, Sxe5 11. fxe5, Lxe5 12.
d4, lxd4 t 13. Kh 1, Sf5 14. c3, Les
15. lbSt Kf8 16. g4.

Sort kan ikke undvige den evige skak
med Ke8 eller Kd7, fordi han i så fald
taber dronningen på b7.

1L 1L
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a b c d c f g h

Egentlig ser den sorte stilling ganske flot
ud, men skinnet bedrager.
12. b41 dxc3 13. bxc5, Lxc5 14.
Sxc3, Ld7 15. Le3, Lxe3 16. fxe3,
Db6 17. d4, exd4 18. exd4.

Se nu blot, hvad der er sket i løbet af de
sidste syv trick. Sorts centrumsbonder er

t
D

8

7

6

5

4
3

2

a b C d C r g h

Og så er tiden kommet til den vindende
kombination.
25. Sxf61 Kxf6.
På 25. -, Dxf6 følger naturligvis 26.
Db7t med øjeblikkelig afgørelse.
26. Tc6t Dxc6 27. Dxc6t Kxf5 28.
g4 t hxg3 ep 29. fxg3, opgivet.

Egentlig burde man ikke offentliggore
disse partier. Jeg risikerer jo, at mine
kommende modstandere mister tilliden
til Porrecas anbefaling h7-h5!
1-0.

· Sort er meget svag på de hvide felter -
ja, det er nærmest, som om han spiller
dam på de sorte felter! Han står vel
allerede positionelt til tab. •
12. -, Db6 13. Sd2, Lc7 14. LfJ,
Se7 15. Le4, Sc5 16. Df3, f6.

Igen samme problem som foregående
parti: Hvor skal den sorte konge søge
hen - hverken den korte eller den lange
rokade er fristende.
17. b3, Sxe4 18. Sxe4, Kf7 19.
La3, Tag8 20. Lc5, Da6 21. Tfc1,
Lb8 22. Tc2, gS 23. hJ, b5 24.
Lxe7, Kxe7.

OVE EKEBJÆRG KOMME/,TERER:

a b c d c f g h

23. -, opgivet. 1-0

8

7

6

5

4

3

2

fuldstændig forsvundet og erstattet med
et hvidt idealcentrum.
18. -, 0-0.

Det er jo ikke derfor, man spiller h5 og
h4, men hvad skal sort gøre? Han kan jo
ikke godt holde kongen i centrum, og
lang rokade er heller ikke tillokkende.
19. Kh1, Sg6 20. Sg5.

Partiet er inde i sin slutfase, og hvid kan
vinde på flere måder, men når man nu
kan slutte af med et dronningoffer...
20. -, Tfc8 21. Dh5 Sd8 22. Sd5,
Dxb5 23. Dxg61

□ Ove Ekebjæ.rg
■ Torger Strand

Ekebjærg-åbaingen/ A 00/ SD 4
1. Sc3, dS 2. e4, d4 3. Sce2, eS 4.
Sg3, Le6 5. Sf3, Sd7 6. c3, cS 7.
cxd4, cxd4 8. Le2, Ld6 9. 0-0, hS.

Endnu en, der har læst Porrecas anbe
faling - blot i en lidt anden udgave end
partiet mod Hyldkrog.

1 0. d3, h4 11. SfS, LxfS 12. exfS.

t
D

8

7

6

5

4

3

2

o Ove Ekebjærg
• Lars Hyldkrog

Ekebja:rg-åbningen/ A 00/ SD 4
1. ScJ, d5 2. e4.

Dette parti har en forhistorie. Nogle år
for starten på Julius Nielsen Memorial
spillede jeg i en VM-finale mod Porreca
fra Italien. Et parti som jeg vandt og
egentligt var ganske godt tilfreds med.
Senere offentliggjorde Porreca imidlertid
partiet, og i sine noter viste han ikke
megen respekt for det hvide åbningsspil.
2. e4 forsynede han med spørgsmålstegn
og mente, at det burde have været erstat
tet med 2. d4 eller 2. e3. Hans hoved
konklusion var, at det hvide spil blev
gendrevet med 2. -, d4, og når den
hvide dronningspringer dukkede op på
g3, så en fortsættelse baseret på h7-h5!
Denne opfattelse var jeg naturligvis slet
ikke enig i, men resultatet blev, at man
ge a( mine modstandere spillede dette i
forskellige garneringer - og også Hyld
krog springer altså på Porrecas vogn.
2. -, d4 J. Sce2, c5 4_. SgJ, Sc6 5.
SfJ, h5 6. LbS, Dc7 7. hJ, e6 8.
0-0, Ld6 9. dJ, Se7 10. cJ, h4 11.
Se2, es.

Red.

&


