
Rødovre Skakklub

"

INTERNE TRÆK

Nr. 4. December l972 9.årgang

JULES.KAK.

Tirsdag d. 19 dec. kl.19,00 pr.

Så er det .juligen, og vi har juleskak på programmet d.19/12.
Der er samtidigt præmieuddeling for Rødovremesterskabet 1972.
Der er lynskak,kaffeborcl,lotteri m.:pi.
Deltagerpris: Kr. 7,00.

Husk at møde op allesammen,~rods eventuelle juleforberedelser)
og hyld vore præmietagere.

Bestyrelsen.--••...."

G 0 D T N Y T Å R

Bestyrelsen siger alle medlemmer tak for god kammeratlig og
skakmæssig indsats i det forløbne år og ønsker alle medlemmerne

".
en ri~tig

G L Æ D E L I G J U L og G 0 D T N Y T Å R.

---
Program:

12/12-72.: Vinterturnering
19/12-72 : Juleskak.
2/1 -73 : Vinterturnering
9/1 -73 : Vinterturnering

16/l -73 : Vinterturnering
23/1 -73 : Vinte~cturnering
30/l -73 : Vinterturnering.

Vestvoldholdkampe
d. 21/2 Og 26/2 -73

4-mandshold ( ~- times partier)
---·

KM " i skak i Snndby
følgende we ek-ender- :

13/14 ~ 27/28 januar og.3/4 februar.
Tilmelding senest d. 17/12.
med betaling af indskud samtidig



- 2 -

R Ø D 0 V R E M R S T E R S K A B E.T 1972.

Turneringen samlede 62 deltagere fordelt i fire klasser. Deltagerantal
let var meget fint da starten på turneringen f.q.ldtsammen med Olympiaden.

Mange af deltagerne prøvede her turneringsskak for første gang,og det
glædelige for klubben er,at mange har meldt sig ind,og deltager nu.i klub
bens arrangementer.

NY MESTER :
S Ø R E N G 0 D T F R E D S E N.

I mesterklassen(l2 deltagere) blev der ligesom i Vinterturneringen
ligestilling i point mellem Søren Godtfredsen og Palle Willumsen,men
Søren havde bedst korrektion og vandt dermed sit første mesterskab i klub
ben. Vi gratulerer Søren med mesterskabet,og ønsker held i turneringer
fremover.
Mesterklassen. Søren Godtfredsen 4t point. korr. 18 l.præmie

Pale Willumsen 4t - - 15 2 -
Johnny Thylin 4 - - 18t 3 -
Steen Christensen 4 - - 16
Orla Larsen 3t · -

l~ klasse : (12 deltagere) blev et opgør mellem Flemming Bruun og Buster
Andersen som også i Vestvoldturneringen havde vist udmærket form.
Denne gang lykkedes det for Flemming at komme helt til t'ops,ogdet bliver
spændende til næste sæson når han får debut i mesterklassen.

Flemming Bruun 5 point, korr. 1 præmie
Buster Andersen 4t - - 2 -
Poul Sørensen 4 - - 18t 3 -
Ole Bruun 4 - - 12t
Jens Nygård 3t -
Hugo Pedersen 3t -

2.kla..sse:(20 deltagere) blev den eneste klasse hvor der ingen juniores var
blandt præmietagerne. Klassen blev vundet med det højeste pointtal(5f) og
det var IvI.Lorentsender her fik come-bak på denne overbevisende måde.
Mogens F. Hansen beviste her .at udover at passe pengekassen kan han også S<:tM·le
point sammen.

M.Lorentsen 5t point. korr. ·1 præmie
Mogens F. Hansen 4t - - 2 præmie
Tonny Pedersen 4 - - 21 3 præmie
Per Kuhlmann · 4 - - 18f 4 præmie
Poul Ottesen 4 - - 16f 5 præmie
Skeel Jacobsen 4 - - 16
Fim1 Larsen 4 - - 15

3.klasse: (18 deltagere) klassen blev domineret af de mange nye juniores.
De nye juniorer har senere bevist at det ikke var nogen tilfældighed at
de løb med alle præmierne. De har både i Vestvoldturneringen og holdturne~
ringen opnået gode resultater der lover godt for fremtiden.

Kim Clausen 5 point. korr. 2ot 1. præmie
Søren Petersen 5 - - 20 2 -
Søren Bertolt 4t - - 19 3 -
Peter Rank 4t - - 18 4 -
Jens Akhøj 4 - - 20 5 -
Bjørn Enemark 4 - - 17t

Vi gratulerer med resultaterne til prærniedeltagerne,og ønsker de
øvrige deltager held i næste turneringer,og siger alle tak for
en god turnering.

Bestyrelsen.
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K.s.u. holdturneringen.

5.Rødovre sejre i 3.runde.: RødS I - Frederiksholm I 5-3.
RødS II ..:.FsIV 5-3, RødS III - Birkerød I 6-2,RødS IV -Brøndbyvester II 5...:.3

og RødS V - Ballerup II 6t-1t.
Rapport fra l.holdet v/palle W.

Kampen mod Frederiksholm var imødeset med stor spænding,da Frederiksholm
de sidste år har hørt til i toppen af mesterrækken.Således stiller de på de
fire første brætter med fire elitespillere,men den slags plejer vi jo ikke
at være bange for.
Det behøvede vi heller ikke,for Søren og Wiman spillede på 2.og 3.bræt hur
tigt og uden dramatik remis,171. Kort efter stod det 3-1 til os,idet Steen
pg Orla begge vandt. Henning Age spillede stærkt og fik skovlen under deres
fjerde elitespiller,4-1. Det var også den bedste del af kampen,men .Harly og
Bertolt fik dog begge remis i dårlige stillinger.Bertolt var en bonde bagud
men uligefarvede løbere sikrede remisen,mens Harly' s modstander ikke kunne .
finde gevinstføringen og accepterede remis,5-2.Selv fik jeg ørene i maskinen
og måtte stå for holdets eneste tabsparti.5-3.

Rapport fra 4.holdet v/Palle Larsen.
Også IV-holdet har et hårdt program i KSU-turneringen- fem II hold og to
stærke IV-hold fra AS04 og divisionsklubben Glostrup.
Alligevel har de tre første kampe givet ialt 14 points.Albertslund måtte
aflevere 3 points,Herlev 6 og Brøndbyvester 5 points.Mod Herlev m~tte vi
undvære Jens Nygård til klubbens III-hold,og på grund af afbud har det faste
mandskab haft hjælp af så gode spillere som Gamborg,Bukrinsky,Stetkær og
Søren Petersen,disse fire spillere har i fem partier haft en så fin samlet
score som 90%.Af de faste folk har Kuhlmann klaret sig bedst med 2t points.
Uffe,Frank og Finn har hver 2 po Lrrt ssO'l,e har det svært på sin uriaspost ved L,
bræt,men har alligevel skaffet et halvt point.Selv har jeg måttet nøjes med
et halvt point i to kampe. ---

4.runde.
Hvert år har vi en runde hvor vi spiller under den sædvanlige standard.Dette
synes også at være tilfældet i denne sæson, selv om 2.holdet kan rette noget·
på dette i den udsatte kamp.
I holdet har åbenbart et kompleks mod Studenterne.Harly Sonne havde desværre
sendt afbud,men Thylin gjorde sin pligt som reserve og holdt remis.Efter iro
timers· spil havde Palle,Søren og Wiman tabt på de tre første brætter.~ -3t
Resten af holdet bed nu fra sig og Steen og Orla spillede remis. Bertolt
havde det stqre spil fremme mod en ubehagelig modstander og vandt sikkert.

Hennig Age har et hængeparti med en lille fordel.Såfremt hængepartiet
vindes er vi stadig med i kampen om oprykningen til Divisionen.

Status for l.holdet's efter de første 4.runder.17t point +l hångeparti.
med en 2.eller 3.plads. Det bedste resultat i mange år.

Ejlert A.
3.holdet var også i foræringshjørnet i denne runde.Formanden startede med at
smide et halvt point væk med et usandsynligt dårligt træk~Selsted havde en
gevinststilling,men nogle ukorrekte ofre fra modstanderen distraherede så
meget,at det blev til tab i stedet fcbr.Poul s. spillede dårligt og tabte.
Leif Sønderskov pyntede på resultatet med en sikker gevinst.Knud og Buster
spillede remis.Flemming stod nok til gevinst i lang tiq,men har nu et tvivl
somt hængeparti.Ole Poulsen spillede igen stærkt og har et hængeparti med
store gevinstchancer.Hvis det lykkes for Ole har man 2.sejre og 2 remis
mod 4.klubmestre.Bravo.
Status for holdet: En fin debut i klassen med 18 point mod fire klubbers
førstehold. Holdet er nu på 3.pladsen kun it point fra l.pladsen.

Ejlert A.



I!.- holdets hjemmekamp mod Frederiksholm (5.12.72)

I efterårets sidste holdkamp var holdlederen for en gangs skyld først færdig

og fik endelig et helt point, men overså til flere omkringsiddendes store~
undren, at den sorte dronning kunne være fanget med et enkelt springertræk i

14.træk; dronningen faldt dog 9 træk senere ved matsætning på 8. række. Ole

fik hurtigt en løber ekstra og sluttede med en fin tårn-d.ronninge-mat.Kuhlmann

vandt en springer, men overså senere en dronningegardering, der kostede kvaliteten;

efter hård kamp måtte han til sidst opgive. Frank sluttede et Slot parti med

at køre to bønder til 8. linie (3 - 1). Finn sendte sin sorte dronning ind

bag de hvide bønder og vandt her en løber og en springer gratis, men måtte

fortsætte til den bitre ende, indtil han satte mat med løberen, springeren

og en forvandlet bonde , Jens Nygård var i 20. træk i fare for at miste en

kvalitet, men overlevede"og vandt derefter den ene officer efter den anden,

indtil modstanderen opgav i minut før tid. Uffe var ved at indstille sig på

remis med 5 bønder mod 4 + springer mod løber, men satte en randbonde som

lokkemad og fik by ttet modstanderens løber mod en fribonde og sikrede derved

det hele point. Stetkær stod solidt i en indviklet stilling, der imidlertid

opløstes med tab af en kvalitet, men ved et fikst tårn-offer'gennemtvang

han remis ved evig skak.

Slutresultat: 6!- li- -- =

IV - holdet overvintrer på en sikker 2. plads med 20i points efter Albertslund

med 2li og Hellerup ligger lige i hælene på 3. pladsen med 19i points.

Palle L.
---

V.holdet tabte med 3f-4t til Københavns Skakforenings IV hold.
Redaktionen har ikke modtaget noget referat fra holdlederen,og tillader sig
derfor selv at knytte nogle kommentarer til holdets indsats.
Holaet som i år er blevet suppleret med en del af de nye juniores har fore
løbig gjort det godt. Holdet har scoret l4f point og er på femtepladsen.
Holdet har mødt de 4.tophold og mange point vinker forude i de tre sidste
runder så en 3.eller 4.plads bliver nok slutresultatet.

---
Ringstedturneringen 1972.

Søndag d" 26/ll spilledes i Ringsted en hurtigskakturnering over 6.runder
med t time pr.mand til hele partiet. ·
Fra Rødovre deltog juniorerne Søren Petersen og Kim Clausen,der i hver sin
3.klasse opnåede det fine resultat af 5.ponts ud af 6 mulige.
Dette rakte i Sørens tilfælde til en l.plads,mens Kim måtte nøjes med en
2.plads i sin grupp~. Godt vi har juniores til at repræsentere klubben
på denne elegante måde. Palle w0

---
Telf .nr. Ejlert .Andersen: 706871 ( husk afbud skal ringes dertil)
Kasserer: Mogens F. Hansen: 703614 ( girokonto 102789) Lucernevej 136
Kaj Dalby:702002,Selsted: 643964,Tom Kristensen: 705481.
Klublokalerne: Bybjerget,Valhøjs Alle 67. Telf. 707801.

---
.Angående Tekaikermærket: Henveldelse hos Palle Willumsen.

Partistof udsat til januar~r. grundet tidnød.


