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KSU- k1ubholdturnrringen.

JU står de sidste altafgørende runder for at skulle afvikles.

Ivo rd an er vort udgang3punkt.
Irid en sæsonstarten var vi meget betænkelige for,hvordan vi sku l le klare opga-
ven,fordi vi jo var rykket op i rækkerne,og flere af de faste støtter måtte

melde fra.
I holdet har overrasket mest.Trods stort mandefald har de kæmpet virkeligt godt

og er pt. på en delt andenplads.Når de nu får forstærkning af Kølvig og V Lmann

skulle sagen vere klar og en I.eller 2.præruie være hjemme.
II holdet, som også sidste år rykkede op,har klaret sig som forvantet, ikke

mi ndst når man tager i betragtning, at de har måttet afgive spillere til I hold<

Holdets opgave bliver at klare sig i rækken 05 den første kampmodKS bliver

nok afgørende for om det lykkedes for holdet.

III holdet, som er i grup:pe med. fire klubber's I.hold samt Glostrup's II hold

har haft det svær t , Holdet som var sammensat af de unge talenter h ~r haft
alt for mange afbud,og når man stiller op med 3-4 r' server hver gang giver det
~egativt udslag på resultattavlen. Vi håber nu at have stabiliseret hol.det til

.e sidste tre runder, og med en god kampindsats har de chancen at k1are sig.

IV holdet har også overrasket positivt,og selv om der nok ikke bJiver nogen

pr ;lie,så bare klem på gutter og fortsæt i samme spor.

placEring. De startede i fin stil,men røg så ind i en nitte mod AS04. Chancen
:o~ en fin placering har de dog stadig så bare klem på gutter.

Stillingen efter fire r-unde.r-,

I holdet
1. AS04 I 22t
2.BSF I 18~
3. Rødo·vre I 12-!
4. SKl94l II l7~
5. Studenternel4
6.Bxøndby I l3f
7.Hvidovre I l2
8. Amagec II l2

II holdet
Lillerød I 22~
Jernba...nenI 21
Frederiksb pr 18-1-
Albertsl. I 16
Kamplc.Lubb :rri J.4t
Rødov-re II l3f
Københ. S<:a:f 12~
BrøndbyvestI 9t

III holdet
Glostrup II 22
Valby I 20~-
Øbro IV l6t
Skovlunde i 15-}
Tastrup I 14
Tårnby 14

Amager III l3t
Rødovre III 12

IV holdet
E3F III 26
~~11 II 21

~0d0vre I v 17~
NSSK I 14'*
A121agerV 13:1!
Søll8rød I 13~
Brønshøj II 13
Ishøj I 9

V. holdet
l. Brønshøj Skakf. III 23t
2. Tårnby II l'l~-
3. Tåstrup II 17
4. Tårnet II 16
5. Rødovre V 14t
6. Øbro VI l4
7. AS04 III l3t
8. Hvidovre III 12



af holdturneringen vises her et parti fra denue spillet af
vor u.nge klubmester som på l.brattet har scoret lOO %.

Hvid: Johnny Thylin Sort: Claes Løfgren.Bbys. (Elitespille~

l. e4 - c6
2. d4 ·d5
3. Sc3· dXe4
4. sxe4 Caro-Kann.Slår man op i bøgerne ser man at denne åbning hedder

Caro-Ks~.n. Den forekommer ikke så ofte p.g.a , hvid let får ter
ræn-overvægt og angreb,mens sort må spille positionelt.

-Sf6 Mere almindeligt er Lf5

5. sxf6-gx f6 Dette afslører sorts planer.Han vil rokere lcngt og udnytte
g-linien. Sorts anden mulighed exf6 giver sort en stærk rokade
stilling,mens hvid får stærk indflydelse i centrum.

6. Sæ2 Rettet med sorts p'Laner i g-linien. Springeren skal til g3 elle
f4 hvor den vil stå mere aktivt end på f3.

- Lg4 Binder sprir.gercn oc; udvlkler løberen før springeren kan gå
til g3 og tager feltet f5 fra den sorte løber.Forekommer tv il
somt da hv iclkan presse sine bønder frem med tempi.

7, Le3· e6
8.Dd2-De7 Hvicl er nu klar til at rokere langt og kan derfor till ade sig

et angreb på kongefløjen.

9. f3 -Lf5
10. g4. - La.6~
11. h4. Sort har nu valget meJlem h6 og h5.På h5 følger Sf4 og afbyt

nine af sorts hvide løber.F.eks. ll.-h5,l2.Sf4-hxg4.l3.SXg6-
fXg6,l4. fXg4-Dg3+,l5.Df2-D g4"l6.DXf6 og hvid står til ge. i .et
p.g.~. sit udviklingsforspring og løberpar.

- h6 I Hvid kan nu vinde en bonde efter 12. h5-Lh7,13 L~h6; men efter
L/]16,14- DXh6-Sd7,f:&r- ~ort efter lang rokade stærkt modspil i
centrum..

12. Sf 4 - 1h7
13. SJJ.5 -Sd7
14. g5- 0-0-0
l5. g f6 Sort har fået det bedste ud af sin noget trængie stilling:

Angreb i centrum. på bekostning af en bonde.
-e5 ? Angreb i centrum..? Spørgsmålet er imidlertidig om ikke l5.-c5

:ikke ha-.dc været bedre.
16.Lh3 Binder springeren d7 og kan dække springeren på h5 efter et

eventuelt Lg6 ( Lg4),
-Kb8

17.0-0-0 Truer dXe5 og giver sort lejlighed til en grov fejl,
- Lg6

l8"dXe5?~ L'(h5
l9.Lf4??? Den fine stille pointe.Sort er fortabt i alle varianter,

Truslen e6 efterfulgt af e7 er afgørende.
- Lc5 Smart. 20. 26 -Se5--giver hvid inte c? men

20.S d7 Nu kan 2l.e6 og 22. e7.ikke pareres mere.

- LXf3
2l.e6 -LXhl
22.LXc7- KXc7
23" :!Jh2+- opgiver

Noter af Johnny Thylin,

Så er det frem med brættet gutter og i lærer forhåbentlig
noget. Ejlert
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K mesterskabet er i fuld gang og Rødovre er den klub der har
flest delt :gere med: l8 friske gutter. Peter Rank har lovet at skrive
til i ,:i terne træk omKMog vise nogle af de partier vores gutter har
spillet.

Kontingent på Giro: Kasseren mener at han al1erede nu kan afsløre

at den nye f orm for indbetaling af kontingentet ser ud til at bl I'1e
en aucce s , Dog er han stadig til rådighed om tirsdagen på kl ubaft ener
hvis nogen vil lette tegnedrengen.

Telefon~umre: Klublokalerne : 707801

Ejlert Andersen: 706871
Mogens F. Hansen : 703614 ( Postgiro:
Tom Kristensen : 705481
Fle ming Bruun : 757462 (Husk afbud til Vintert, hertil)
K, Jeppesen : 701903
Søren Petersen : 708820 (Biblioteket)

Kommende ko ord eringer:

Daiimarksrnestersl:obet i Odense i Påsken. Sidste frist for tilmelding d.18/2

tlubbens turnering i Påsken: Sidste frist for tilmelding d.2/3.

Andre turneringer: Tårnet,Ballerup.
Juniorbyturnering Søndag d, 22/3 kl. 9,30

Aldersgrænse 22 år på spilledagen
5 runder: monrad= t times :partier.

Sidste frist for tilmelding den 18/2.




