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Holdturneringens 4.runde: Rød

ovre I - Frederiksholm I =
i - 6i + hængeparti!
6ttb + pængeharti osv
xxxxx(%%%?)4.rundiiii
iiiiiihhhh jeg kunne:

Nå,men inden vores formand bliver helt skingrende vanvittig,må vi hellere
fyre referatet af:

Man skal aldrig sælge skindet,før bjørnen er skudt.Det må Ejlert nu erkende,
efter at han i de sidste par uger (med julelys i øjnene) har fortalt alle
og enhver,han kom i nærheden af ,at næste år var vi i 3.division.Efter 3.run
de var stillingen den,at vi lå nr.l med 14p,efterfulgt af Frh. og Øbro begge
med 13i.så hvis vi nu bankede Frederiksholm ••••••••Humøret var helt nede i
kulkælderen tirsdagen før - da afbuddene raslede ind:Kølvig,Johnny og Verner
var alle forhindrede,og denne kraftige åreladning var att for meget.Selv om
vi var så frække at stjæle Anders fra 3.holdet,Lars fra 2.holdet samt Ole
Bruun,så hjalp det ikke.Og dog - havde vi bare haft en smule mere held - så
var det blevet 4-41 øverst oppe kunne jeg intet stille op efter åbningen:
Sørens gambit.0-1.sonne gik derimod frejdigt til deres 2.mand - nedspillede
ham - og tabte på tid.o-2.Henning Åge havde en klart vundet stilling i 4-5
træk - men overså en mat i bunden.o-3.Anders slog en testamentebonde.o-4.0le
ofrede en officer.o-5.Det sidste nederlag blev Orlas.Det nåede at hænge,men
da der var 2 bønder mindre i et slutspil,valgte vi at opgive.Eneste mand der
fik point var Topscorer Akhøj (remis). fortsættes



· Lars lokkede sin modstander i en åbningsfælde,hvorefter at han kom til at

slå en af sine egne bønder."Rørt brik",hylede modstanderen - og gaflede 2

bønder.Ved stærkt spil vandt Lars dog den en,etilbage igen og har nu et slut

spil med tårne + uligefarvede løbere,der desværre nok er tabt.
Det var en rystet formand,der forlod klubben den aften.Iøvrigt var det hans

fødselsdag,hvilket jo ikke gør det et hak bedre.
Søren

ÅRHUNDREDETS SENSATION.
Et Rødovre-hold har tabt til et fra BRØNDBYERNE.

BRØNDBY I - RØDOVRE II = 6t - lt UTROLIGT.

Desværre er der ikke blevet skrevet referat.

VANLØSE I - RØDOVRE 111 = ?2 - ~2
3.holdet var indtil denne dag ubesejret.Troen på endnu en sejr var mindsket
betydeligt efter Ejlerts indhug i holdet.En så stærk spiller som Anders
Lundsgård måtte vi desværre undvære.Peter Tange,som ligeledes er fast mand,
havde meldt afbud grundet militærtjeneste.vanløses l.hold lå solidt pa l.p1.
og denne placering kunne vores 3.hold desværre ikke fravriste dem.Vi fik de:r
dårligst tænkende start.Inden vi andre havde udført vores første trækthavde

Karsten Andreasen (sort) tabt sit parti: l.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Sf3 d6 4.Lc4 Sd/

5.Lxf7+ Kxf7 6oSg5+ Opgivet.Johannes Rasmussen overgav sig efter 3 kvartero

o-2. Så reducerede Peter Rank ved at spille et smukt parti, hvor parolen ude·

lukkende lød på an~eb og atter angreb"1-2.Uffe kom ind i et svært slutspil,

hvor modstanderen havde dronning og fribonde mod tårn og springeral-3.Under

tegnede mødte Ole Delfter,som grundet tidnød udførte en del fejlagtige træk.

2-3.0tto lavede et fejltræk i slutspillet,hvilket medførte tab.2-4.Leif Søn·

derskov hev en sikker remis i land, men mon ikke din modstander skulle
være mest tilfreds med dette resultat?.Selsted stod gennem hele partiet i
underkanten og måtte ud på de små timer opgive.2t - st.

Flemming

RØDOVRE IV - JERNBANEN III = 3t - 4t.
Fpr første gang spillede vi uden reserver,men alligevel måtte vi indkassere

et knebent nederlag."Kan det hold da aldrig vinde?",spurgte Ejlert drillendE

Sørgeligt.
Kim bragte sig hurtigt 2B foran men med en usikker stilling.Kun den ene

holdt til slutspillet,hvor vi endnu engang så,at ulige.farvede løbere kan

holde alt.Finn blev presset fra sta.rten,måtte give L for 2B og tabte siden.

Min modstander startede med Lynskak og kom så til at flytte L ud før S.Jeg

sagde ja tak til gratis B og T,rnenbrugte så 25 træk til at indhente hans

udviklingsforspring. fortsættes.



Garnborg kom først bagud med L for B,men kom ind i spillet igen og holdt remis

trods skæv bondestilling.Jørgen tabte først L for B i åbningsspillet (det var

vist ikke et offer),og siden både humøret og spillet.Tom spillede remis,og
Flemming tabte.Kun Kuhlmann fik rigtig ram på sin modstander.Først kom enB

forbi,siden fik han D for T etc. Bjørn

VES'rVOLD JJ..976

Denne landets trediestørste turnering,som vi er medarrangør af ,havde samlet

184 deltagere i årets turnering.Som sædvanlig var det formændene for arran

gørklubberne,som måtte slide i det for spillernes velbehagøAksel Kramer,Al

bertslund var turneringsleder og klarede opgaven fortræffeligt,så vi andre

i turneringslederkomiteen fik opgaven lettet.
Fra Rødov-re deltog kun lo spillere: Rim Mikkelsen og:Buster Andersen i l.kl.

Flemming Bruun,Finn Bonnez og Leif Clausen i 2.kl,samt 4 nye: Leif Redke,

Preben Nielsen,Torben Olsen og Andre Riemeck + vor vestvoldveteran Harry

Christiansen (8.gang i træk han deltog) i 3?klasse.De lo deltagere gav 3
præmietagere:
FLEMMING BRUUN blev nr.l i 2.klasse gruppe A med 5-k point af 7 mulige eg

sikrede sig samtidig oprykning (come-back) til l.klasse:

FINN BONNEZ blev nr.4/5 i 2"klasse gruppe B med 4~ point.

LEIP REDKE blev nr 3 i 3.klasse gruppe A med 5 point og sikrede sig opryk

ning til 2.klasse i sin debut i koordinerede turneringer.

øvriqe resultater:
loklasse: Buster Andersen 3i

- : Kim Mikkelsen 3i
2.klasse: Leif Clausen it
3oklasse: Torben Olsen 4

- : Preben Nielsen 3
- : Andre Riemeck 3!
- : Harry Christiansen 2t

Kort om resultaterne:
Flemming spillede solidt i hele turneringen og oprykningen var aldrig i
fare.Kim og Buster kiksede et par halve point væk.Finns præstation var den

maksimale udnyttelse af stillingerne.Leif Cl.tabte l point i tidnød og var
uheldig med et par halve undervejs.Redke,som deltog i turneringen for at
få rutine,overraskede alle (incl.sig selv) med virkeligt godt spil.Harry
tabte et parti i tidnød ved 35.træk (et fra tidskon.trollen),der rystede ham

lidt.Vore tre unge debutanter Andre,Torben og Preben fik en god debut.og

noget mere rutine skal nmk hurtigt give resultater.
Ejlert



Formandens snørklede tankegange omkring holdturneringen.

Efter de første 3 runder i turneringen var vi meget sejrsbevidste her i klub

ben, da l9holdet lå på lopladsen,og både 2. o~ 3.holdet havde klaret sig langt
over forventning og ligeledes var med i toppen,mens 4.holdet havde klaret sig
hæderligt mod andre klubbers l.hold,samt at 5.holdet ikke uventet havde kla
ret sig meget godt med 2 sejre og et knebent nederlag til storfavoritterne i

rækken.
Drømmen om en plads i 3~division var vel ikke uberettiget efter denne gode
start,men som i de foregående år kom vi ned på jorden igen,da vi ikke har

overvundet vores svaghed,nemlig en runde hvor det hele går skævt: en masse

afbud + dårligt spil fra vor side.
Fem afbud til de tre bedste hold (alene tre til I.holdet) + at vores gode re

server ikke kunne deltage gav en masse problemer,og når så de fleste tilbage

blevne spillere på holdene spiller skidt,skulle det gå galt.
Nå,det kan ikke nytte at græde over spildte muligheder,og når man ser på re
sultaterne af de 4 første runder,sci har det været en positiv indsats,holdene

har ydet,og vi har endnu engang bekræftet vor store bredde.Vi har en place
ring som nr.7 blandt KSU's 4o klubber,når vi giver holdene point efter fglo

skala:
Hold i lodivision : 8 point,2adivision: 7 point osv, til ~~række! 1 point.
l"holdet kan nu nok kun nå en 2.plads,da Fr.holm (vores modstandere i 4.run

de) nok har fået for lang snor.Gutterne har vist,at i stærkeste opstilling

hører det til rækkens tophold.
2o og 3oholdet er jo begge placeret på en 3splads,hvilket er over forventning

og jeg tror,at holdene kan holde denne fine placering.
4.holdet har skuffet lidt,da det efter en god start er faldet lidt af på den,

men en placering som nr. 4-5 skulle være en realitet hvis holdet spiller op
til det normale.
5oholdet kan nå en 2,plads,hvis de fortsætter den gode indsats.

Der er nu pause til marts måned, og vinterturneringen skal nok ?ringe os i ..

topform. Ejlert.

STJERNEPARADEN.

1.holdet: ~ ~ ~ ~ • ~ * * * *
2eholdet: * ~~ * * * * •
34holdet: * * ~* * * ~ * ~~ *
4sholdet: * * * * * ~* ~~• * *
5~holdet: * * * * * ~ * ~ * ~*



stillinger efter 4orunde:

Mesterrækken:
l.Frederiksholm I 2o +h

2.øbro II * 17 -
3.Lyngby-Virum II 17

4.Hvidovre I 16 +h

5.Allerød I ~ 15t+h
6.RØDOVRE I 14t+h
7.SK 41 II 12i+h
8.Amager II ~ 12i+h

i.række gruppe 1:

i.Brøndby I 22

2.sts III ~ 21

3.RØDOVRE II 17

4.Brønshøj II * 16 +h

5.Herlev I • 13i+3h

6.Søllerød I 13 +3h

7GLyngby-Virum III 11 +h

8.Jernbanen I loi

i.række gruppe 2:

l~Vanløse I 21

2.Albertslund I 17

3.RØDOVRE III 17
4.Glostrup II 16i

5oStS IV * 16
6.KS II ~ 14i

7.Gladsaxe II ~ 13i

8.Tåstrup I 121

3.række gruppe 1:

l.Posten I 2li

2.Allerød II * 19

3.0lympia I 18

4.Tårnby II * 17t
5,Fr.holm II ~ 17

6.RØDOVRE IV 12t

7.Jernbanen III i2t

BoBrønshøj IV lo

4.række gruppe 2:

laKampklubben IV 27i for 4 kampe

2.Søllerød II· • 16 - 3 -

3$RØDOVRE V 15i - 3 -

4.Hvidovre IV * 13 - 4 -
5eTårnby IV ~ 91 - 3 -
6.Albertslund III 7i - 4 -

7.va1by II 7 - 3 -

~ ved et hold betyder,at

de har været så heldige

ikke at møde os endnu.

HOLDTURNERINGEN INDIVIDUELT.

Vores lille spøg,hvor vundet parti giver 2p,remis l·L tabt 1 og afbud o point

ser efter 4 runder således ud:

1.Peter Rank (III) 8
2 o Lars Sørensen (II) 7 +h

3.0le Bruun (R) 7
4eJens Akhøj (I) 7
5oAlex Juel (II) 7
6.Kim Paulsen (II) 7
7.Bjørn Enemark (IV) 7
osv.



BREVKASSEN: HVAD ER MENINGEN· '?
Læser redaktionen (-øren) ikke INTERNE TRÆK '? Eller lider han af åndshovmod
eller lignende sygelige tilstande1efter tilsyneladende at have tiltaget sig

uindskrænket magt over klubbens nyhedsmedie'?
Forrige nummer af det dengang udmærkede månedsskrift INTERNE TRÆK indeholdt

en medrivende reportage fra RM-turneringen før den spændende afslutning.Der
blev anvendt adjektiver som bemærkelsesværdige,drabelige,sensationelle,ner

vepirrende.Og den opstemte læser opfordredes til at bestille næste nummer

straks.
Og hvad indeholdt så det næste nummer om denne fantastiske turneringsafslut

ning? Ja,her må man tage sig til sit ellers godt medtagne hoved: Godt nok
var turneringen omtalt,MEN IKKE ET ORD OM HVEM DER HAVDE ERHVERVET SIG DEN

EFTERTRAGTEDE TITEL SOM RØDOVRE KOMMUNES STÆRKESTE SKAKSPILLER?& Og det til
trods for, at det netop ikke var en af de tidligere titelholdere,men en ny,
et næsten nyt medlem,som efter mange års con amore-skak strammede sig op
til at vise,hvad han duer til,når det gælder! Som spillede en gang effektiv

turneringsskak af den seje,pointsgivende slags, afsluttende med den perle af
et positionelt kongeangreb,som redaktionen (-øren) nådigst havde tilladt

optagelse i IT.

Skal en sådan præstation belønnes med anonymitet i et turneringsreferat?

Skal navnet heller ikke nævnes i det referat,som sendes til den lokale uge

presse? Har manden ytret sig ringeagtende om redaktørens udseende? Eller
har indflydelsesrige personer i klubben tabt betydelige summer i væddemål

om udfaldet?
Må vi bede cm et fyldigt turneringsreferat med præmieliste i Pør-s t.kommende
udgave af vort herlige klubbladl

ANONYM
(hvis identitet er kendt af redaktionen)

Undertegnede, som kort skrev om RM, skal til denne artikel komme med følgend-e

besvarelse: For det første lider jeg ikke af åndshovmod og forhåbentlig ik

ke af lignende sygelige tilstande.
Årsagen til det korte referat fra RM skyldes,at medlemmerne har haft de

bedst tænkelige muligheder for information gennem turneringen ved gennem

syn af opslagstavlen, der har været ajourført til hver eneste runde. Inden ·

sidste runde blev medlemmerne underrettet om den yderst spændende situation

i mesterklassen,samt hvilke spillere,der havde mulighed for at blive

RØDOVRE KOMMUNES STÆRKESTE SPILLER.De efterfølgende tirsdage blev klasse

oversigterne ophængt,så alle havde mulighed for at se udfaldet af dysternee
Med hensyn til referatet blev samtlige vindere i hver klasse lykønsket.

Desuden blev det afgørende parti medtagettuden nogen form for forkortelser



.Til spørgsmålet om udelukkelse af navnet i den lokale ugepresse vil neden

stående kopi af referatet fra Rødovre Av:is give det bedste svar:

Flemming

De matte
korrloere
sigu;
en vgnder
Spændende
afslutning i
skakkens
Rødovre
mesterskab
Turneringen om Rødovre

mesterskabet i skak, der blev
afsluttet i tirsdags i Rødovre
skakklubs lokaler Valhøjs alle
67, fik en spændende afslut
ning.
Før sjette og afgørende stod

fire mand med muligheden for
at blive vinder og efter spillet
havde to af dem, Verner Peter
sen og Ole Bruun lige mange
point. Fem havde opnået.

For at få en vinder måtte
korrektionsmetoden tages i an
vendelse. Det betød at den
samlede pointsum, hver af de
tos modstandere i alt havde
opnået, skulle udregnes.
Efter den sluttede Verner

Petersen som vinder idet hans
fem modstandere havde fået
17112 point mens Ole Bruuns
stod noteret for 17.
Klubben er i øjeblikket in

volveret i den store Vestvold
turnering, der spilles over syv
week-endrunder.
Internt gælder det klubbens

egen vinterturnering, hvor
man spiller alle mod alle.
I turneringen, hvor klub

bens bedste hold er placeret i
mesterrækken, ligger holdet i
toppen af rækken med udsigt
til en oprykning i 3. division,

mich

mrad er meningen ? Læser brevskriveren ikke INTERNE TRÆK-? I sidste nummer
står klaTt og tydeligt (på forsiden endda),at titlen som ansvarshavende re
daktør kun betyder,at undertegnede skal have baJ.laden,hvis et medlem bliver

lidt sv.r~Dett2 får du imidlertid manipuleret derhen, at jeg "skulle have til
taget mig uindskrænket magt over klubbens nyhedsmedien"Er dette svært at
forstå,så bliver det sandelig uhyre vanskeligt når man oplyses om,at du send"

te omstående brev til FlemmingZNå,nok om det.'ril Flemmings svar har jeg et
par tilføjelser: Redaktionen tillægger rent faktisk de øvrige medlemmer så

meget intillige:ns,at de selv kan regne ud,at vinderen af DET AFGØRENDE PARTI

OM RØDOVRE MESTERSKABET,bliver rødovremester.Åbenbart vil du have os til at

revidere denne opfattelse.Iøvrigt blev partiet mellem Kølvig og Veraer ikke

optaget 11nådigst11"Så tillægger du også redaktionen ansvaret for,hvad der stå1.
i Rødovre Avis1 Det svarer bare til,at du beskylder vores kasserer for
at være skyld i inflationen - fordi redaktionen som helhed intet har at gøre

med,hvad der står i Rødovre Avis.At skrive indlæg til dette blad er et til

lidshverv, som ft'lemminghar fået af bestyrelsen i sin egenskab af sekretær.

Redaktionen kan naturligvis ikke være ansvarlig for alt hvad Flemming fore
tager sig~Det ville hurtigt betyde en ende på Peters og min (hidtil) plet.fri
straffeattest.Det var nu lidt om,hvad du direkte skriver.Selve tonen i bre

vet er så grov,at jeg synes den .fortjener lidt påtale"En sådan skrivemåde



~kan du bruge,når du skriver til Ekstra Bladet ol.,men synes du,at det er den

rigtige måde at henvende sig til dine venner fra skakklubben på'?Det skaber
ihvertfald ikke særlig stor vilje til at forstå dine ønsker,når du påstår at

vi (jeg?) har knald i låget,samt at vi er en samling korrupte pampere.
og så vil jeg slutte med at sige tak for din interesse for mit helbred -

bortset fra en smule ømhed i min pegefinger (kommer af at hamre for hårdt på

tasterne) så e'\idet fremragende. Godt nytår.
Søren

SÅDAN KAN DET GÅ,NÅR MAN IKKE PASSER PÅ.

Efter redaktionens opråb i sidste nummer har jeg gravet mit_ bedste parti
frem fra Rødovremesterskabet 1976.Det eneste,der er i vejen,er bare,at det

er et tabsparti.
Hvid: Anders Lundsgård Sort: Ole Bruun
3.runde Fransk
l.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.e5 c5 5.Ld2 a6'?!

Teorien siger her: 5. - ,Se7
6.Dg4 g6 7.dxc5 Lxc5 8.b4 La7 9.Sf3 Sd7 lo.Ld3 Dc7 11.Df4 Lb8
Sort er i færd med at røve bonden på e5,som jeg dog re~aede med hurtigt at

vinde igen.
12.o-o*Sxe5 13.Sxe5 Dxe5 14.Dxe5 Lxe5 15.Sxd5
Dette træk skulle så sikre bonden tilbage. _

15. - Lxh2+
Det havde jeg ikke set,men det gør ikke noget,for sort har for~ømt sin ud-

vikling slemt,og nu bytter han sin eneste udviklede officer af.

16.Kxh2 exd5 17.Tfel+ Kf8
Nok bedre at gå til d8 eller d7.17. - Le6 duer ikke pga 18.Lc31,og sort taber
en officer.17. - Se7 besvares med 18.Lg5 og også her taber sort en officer.

(Hvad med 17. - Se7 18.Lg5 Le6 ?? Red)
18.TeS Sf6 19.Lh6+ Kg8 2o.f3 Le6 21.Tael Tc8 22.a4 Tc7 23.TgS Tc8 24.Tle5 Sd7

25.Te2 f6 26.Txe6
stærkt,men_også eneste mulighed,for ellers er tårnet på g5 fanget.

26. - fxg5 27.Te7 Sb6 28.Tg7+ Kf8 29.Txh7+?
Sort er fortabt efter 29.Txb7+ og Txb6 bagefter

29~ - Kg8 3o.Tg7+ Kf8
Nu er der kuri evig skak med 31.Th7+ Kf8 32.Tg7+ osv

31.TXb7+?? Txh6+
og så kan hvid go.dt gå hjem og grave sig ned.Ellers et udmærket parti,som

skulle illustrere,at det ikke kan betale sig 0~ gå p~ bonderov og dermed
forsør(L,'11esin udv.ikfLnq ,Vittige hoveder_ vil mås ke sige, at min argumentations

form bare ikke virker så overbevisende.
Anders



SKAKKALENDER.

Tirsdag 4/1 : Vinterturnering
Tirsdag 11/1 : Vinterturnering

Fredag 14/1 : KM l.runde
Lørdag 15/1 : KM 2.runde
Søndag 16/1 : KM 3.runde
Tirsdag 18/1 : Vinterturnering
Søndag 23/1 : KM 4.runde
Tirsdag 25/1 : Vinterturnering ..

Lørdag 29/1 : KM 5"runde
Søndag 3o/l : KM 6.runde
Tirsdag 1/2 : Vinterturnering

Lørdag -5/2 : KM 7.runde

Tirsdag 8/2 : Vinterturnering
Tirsdag 15/2 : Vinterturnering
Tirsdag 22/2 : Vinterturnering
onsdag 23/2 : Vestvold-holdturn. i Albertslund
Man.dag 28/2 : Vestvold-holdturn. i Albertslund

Tirsdag 1/3 : Vinterturnering
Mandag 7/3 : 5.holdet ude mod Tårnby IV
Tirsdag 8/3 : I.holdet hjemme mod Øbro II

2.holdet hjemme mod Brønshøj II
3.holdet hjemme mod KS II
4.holdet ude mod Frederiksholm II

Tirsdag 15/3 : Vinterturnering
Tirsdag 22/3 : Vinterturnering -,
Mandag 28/3 : 5.holdet ude mod Søllerød II

I.holdet hjemme mod Allerød I

2.holdet hjermnemod Studenterne III

3.holdet hj'emmemod Studenterne IV

4.holdet ude mod Allerød II

Tirsdag 5/4 : Vinterturnering (måske aflyst pga DM)

Tirsdag 12/4 : Vinterturnering

Tirsdag 19/4 : Vinterturnering
Mandag 25/4 : 2.holdet ude mod Herlev I

Tirsdag 26/4 : l.hold.et ude mod Amager II
·' 3.holdet ude mod Gladsaxe II

4.holdet hjemme mod Tårnby II
5.holdet hjemme mod Hvidovre IV

GOD FORNØJELSE.


