
Nr. 3 2.november 1976 13.årgang

Holdt"nrneringen 1. runde

Resultater Rødovre I - Lyngby-Virum II 5 - 3
Rødovre II - Lyngby-Vd rum III 6 - 2
Rødovre III - Glostrup II 5 - 3
Olympia I - Rødovre IV 6 -· 2
Albertslund III - Rødovre V 3 - 5

1. runde gav fire sejre tiJ. RØdovre, og det kan man vist ikke være
utilfreds med; 4.holdet måtte desværre indkassere et saftigt nederlag,
men får så forhåbentligt lejlj_ghed til at tage en grusom hævn i næste
runde. Og her har vi så referaterne:

1. holdet Kanonholdet (- det må stå for Ejlerts regning)
Holdet stillede op i stærkeste opstilling og var dermed favoritter, så

man som tilskuer kunne tage det afslappet den første time e Der var knapt
spillet en time da den første sejr var h iemme , idet mr. Akhøj som debutant
på holdet ville vise de "gam.Le !", hvordan man bringer holdet op i divisi ons-
turneringen. Efter et par timers spil så det ud til at vi stod bedst på de
fleste brætter og "uglerne" begyndte at snakke om en 6-2 sejr.

Bent Kølvig brugte på et tidspunkt en halv time til et træk, men deref
ter var gevinsten også hjemme ved et elegant spil som Thomasen og Johs.
Rasmussen udtrykte det. Søren Petersens modstander var tilsyneladende fær-,
dig, men p~1en eller anden rn:3,dereddede han en remis i land. Verner Peter
sen regnede nogle afbytningsvarianter bedst ud og stod derefter til ge
vinst, så det hjalp ikke modstanderen at han tog hængeparti. Thylin sled
bravt for at komme ud over r-em.i agræn sen , men efter 4 tiners spil, måtte han
nøjes med ·remis. Henning Å ge gav en kvalitet for at få en fribonde og mod
standeren måtte så tilbyde i hængestillingen. Sonne's parti var fra
starten en gj_ftig gang skak raed mange officerer i slag på begge sider, og
efter et tidsnød.drama, måtte Sonne acceptere at han stod næstbedst. Orla
Larsen's parti blev efter et par timers spi1 ret remispræget, men hans
modstander vil.le prøve på at vinde og Orla måtte ud næste tirsdag for at



spille hængeparti, men efter yderligere en halv snes træk, måtte modstan
deren konstatere at remis var en realitet. 5 - 3 blev resultatet.

Ejlert

Søren, som ellers er referant for førsteholdet, er taget til Rom for at

slippe for at skrive Interne Træk.

2.holdet (-me& referanten af få ord)
Vi måtte undvære Bertolt og Østergård, men modstanderne manglede tre

mand. Buster, Alex og Ole Bruun vandt uden kamp 3-o. Kim Clausen måtte ned
3-1. Heinola tog remis i lige stilling 3f-lt. Så ofrede Kim Poulsen meget
smukt en springer og satte mat 4!-lt. Lars overspillede sin modstander og
vandt en officer, så havde han fået nok 5!-1-k. Jeg selv stod skidt i star
ten, men fik byttet nogle officerer af, overså en mat i tre træk og måtte
kæmpe for remis. 6 - 2.

Leif Tange

3.holdet
3.holdet rykkede som bekendt op i første række efter en strålende ind

sats sidste år. Mu.ligheden for endnu at nå et trin op af stigen er med det
te unge lovende hold, hvis gennemsnitsalder vel ligger på ca. 23år, ikke
udelukket.

Modstanderen var Glostrups 2.hold, som måtte tillægges favoritværdighe
den. Glostrup havde et afbud ligesom os. Som reserve havde vi Tos, da Kar
sten Andreasen ikke havde mulighed for at spille. Det blev en yderst jævn
byrdig match, hvor først Anders Lundsgård og Peter Tange hjemførte to vig
tige point 2-o. Otto Nielsen stod faktisk i hele partiet dårligt, og en
kapitulation var til sidst afslutningen på dette parti 2-1. Jeg selv havde
fornøjelsen at møde Jens Toft. Fra en pålidelig kilde havde jeg fået opsnu
set, at slutspillet var Toft's svage side, men dette var bare løgn 2-2. Eks
holdkaptajn Uffe Dahl manglede helt gnisten på 2.brættet overfor Hans Sa
muelsen, der til slut optrævlede Uffe's vaklende forsvar 2-3. Leif s. Jør
gensen bevarede spændingen ved at vinde sit parti 3-3. Så manglede vi kun
Peter Rank og Tos. Peter stod til remis, mens Tos var i kraftig tidnød
( 15 træk på 4 minutter). Modstanderens taktik var tydelig:-det gjaldt om
at finde så mesterlige træk som muligt. Dette kostede pointet, da han glem
te at skakuret indeholdt mere end et urværk. Glemte fuldstændig sin egen
tid, og dermed stod det 4 - 3 til os. 2 sekunder senere faldt Tos1s vinge.
Peter Rank tog hængeparti med sin modstander. Peter stod bedst og gennem
senere analyser var det vundet 5 - 3. En god start for 3.holdet.

Flemming Bru.un



4 ~holdet
Sæsonstarten blev fejret på passende vis - med et afbud, I stedet for

Flemming Holst spillede Henrik Schlosser, indtrådt på 8.bræt. Før kampen
nævnte Henrik, at han frygtede 2.Lc4 efter l.e4,e5. I største hast stille
de vi andre forskellige middelmådige forsvar op, hvifrket blot beviste sorts
umulige stilling efter Lc4! Da ballet åbnede måtte Henrik se e5 besvaret
med Lc4 og kort tid senere var der et minus på to bønder. Stillingen var
tabt trods et tappert forsvar af resterne. Derefter gik det slag i slag.
Først måtte Per melde pas efter et flot dronningeoffer; derefter opgav
Finn at stoppe en fribonde støttet af D og S, og så opgav Jørgen sin stil
ling og satte hurtigt brikkerne på plads. o - 4. Men resten ser pænt ud.
Tom og jeg er 2 bønder foran, Garnborgog Kim har initiativ i lige stillin
ger. Så godt går det dog ikke: Med 7 bønder og dronning mod 5bønder og
dronning taber jeg en bonde ved en af de loo skakker og tager remis. Kim
må desværre opgive sit angreb og stille sig tilfreds med remis. Garnborg er
ved at komme for langt frem og tager ligeledes remis. Men Tom spiller med
3B+T+L mod B+T+L og er på vej til at vinde - nej, han gLemmer at gå ud af
en binding. Tom spiller nu med 3B+T mod T+L og tager så hængeparti for at
samle sig. Hængepartiet endte med remis og dermed blev stillingen 2 - 6.

Bjørn

5.holdet
For første gang i en årrække er Tom ikke anfører for 5.holdet. Dette

ærefulde erhverv er i stedet blevet·overdraget Leif Clausen. Mon ikke det

er fordi formanden vil undgå nogle af Leif's sædvanlige dumheder, såsom
at bytte damen af for en bonde! Anføreren skal jo spille godt hver gang!.
Vi tog til Albetrslund og fik en udrnæ rket start på turneringen. Reserven
Lars A. påstod højlydt hele aftenen, at han ved en genial kombination smad
rede modstanderen. Alle vi andre var nu enige om, at modstanderen lavede
en præ~iebrøler, som lynhurtigt førte til tab 1-o. Garly spillede friskt
en dronningegambit, hvor modstanderen brugte megen energi på at holde bon
den, hvilket resultereæe i at Garly fik plantet et par springere midt i
den fjendtlige stilling. Vores unge lovende spiller udnyttede dette så
ngodt".at han kom et tårn bagud og tabte 1-1" Derefter spillede underteg·
nede remis, og Morten stillede mod~tanderen overfor et uløseligt problem
(mat), og stillingen var nu 2!-1!. Jan fandt efter mange grublerier ud af
at vinde et slutspil med to merbønder, og da samtidig Frank A "røg en freds
pibe" ned modstanderen, stod det nu 4-2. Leif Redke's modstander var så u
gæstfri at mase en bonde ned på 7.række som kostede dyrt. Stillingen var
nu 4-3. Slutteligt viste Leif Clausen sin anførerjobbet værdigt, ved at
forvandle en tvivlsom stilling til et slutspil, hvor Leif havde en fribon

de, der ikke kunne stoppes. 5 - 3. Jens



Det åbne Køgemesterskab 1976

Søndag den 3.oktober afholdtes det åbne Køgemesterskab i skak, i hvil
ket fire rødovrespillere deltog. Det var ellers nær ved, at der kun var

mødt ~n rødovremand op, for vi(Leif Tange og søn og undertegnede) måtte
trave Køges gyder og smøger tynde, før vi fandt spillestedet - en skole
i Køges gar-Le bydel, hvor Køge Skakklub kun havde fået tildelt et enkelt
rum som spillested for turneringen, så pladsen var noget trang.

Turneringen var en hurtig-tu r-ne r.Lng med ttimes betænkning til hver

spiller pr. parti og afvikledes over 5 runder. I mester + l.klasse var
der 6 deltagere, i 2. og 3. klasse ca. 3o og i begynderklassen ca. 2o.
Rødovrefolkene klarede sig ovenud godt, idet Leif Tange i suveræn stil
erhvervede sig titlen "Køgeme ster 1976" + 15okr. med 4~-p. af 5, og Hen-
rik Eriksen vandt endnu mere suverænt begynderklassen med 5:p. af 5 og
hjemførte herfor 7okr. Peter Tange og undertegnede havde tilmeldt sig i
2o og 3.klassen i den naive tro, at vi sA skulle vende med lommerne ful
de af penge. Men ak! Meget skuffende lykkedes det kun Peter Tange at
score 3p. af 5, og jeg scorede 3!p. af 5; lige nok til en delt 4.plads
og 3okr. Til vores und skyLdru.ng skal det dog siges, at der havde været
et par drøje fester fredag og lørdag. Men altså et meget flot resultat
af Leif Tange og Henrik Eriksen i Køgemesterskabet.

Anders Lundsgaard

OBS! I anledning af de af Peter Ta-ngeog Anders Lundsgaard ind.høstede
erfaringer ang~ "opvarmning" til Køgemesterskabet, har vi n0dsat
et langsomt arbejdende udvalg med den åndrige opgave at finde
den rette kombination af de:stoffer, der skal indgå i Roedovre
Special Tournament Diet, således at promillen kulminerer under
turneringen.

OPRÅB! Redaktionen leder med lys og lygte efter partistof. Da selv de
svineheldige vindere ikke er udpræget villige til at aflevere
deres partier, er det lige før redaktionen må ty til at opfor
dre t aberne til at indlevere dem anonymt.

Telefonliste:

Ejlert: 7o 68 71
Mogens: 7o 36 14

Redaktionen -Søren : 7o 88 2o

Flemming : 75 74 62


