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Nr.11 ').december 15.årgang

Der er desværre stadig meget sløseri med ho1dreferaterne, Denne gang

mangler referaterne fra II. + III. + IV-holdet, skandalen er fuldendt.

KOBENHAVNS SKAKFORENING I - lWDOVH.E I l* - 4

I behagelig vished om ikke at have nogle særlige forventninger - ud

over Ejlerts - at leve op til, troppede vi nogenlunde fuldtalligt op

i Odensegade på en noget mistrøstig søndag formiddag. Efter nogle ti

mers forløb lod det til, at vejr- og lykkeguder (m/k) havde lige meget

mod os: Forpeteren havde halet en lidt anstrengt remis i land, Henning

Åge sat et tårnslutspil med bonde i overvægt overstyr og Orla og jeg

remiseret (sidstnævnte iøvrigt mod Ingrid Larsen ~) da Verner blev mat

i et af sine berygtede tidnøddramaer. Bagefter viste det sig, at han

umiddelbart forinden havde overset en klar gevinst og altså istedet

fundet tabstrækket. Tænders gnidsel ••• Nå, det gik alligevel, takket

være en tønunermandsplaget Ole, der spillede et af sine bedste partier

hidtil, og takket være Anders modstander, der fandt et tabstræk i et tårn

slutspil. Inden da havde Sonne nået at tørre blodet op efter et af sine

græsselige slagsmål, der var endt remis efter et slutspil, hvor han havde

T+B mod 3Il men hvor hans K var for langt væk. 4 - 4 altså, og det var slet

ikke så galt.

Akhøj.

Upst!! Sidste nyt. den udsatte kamp
I

mellem Rødovre I og Brønshøj I endte

3-!-'1~efter god indsats. Fyldestgø

rende referat fra vor udsatte medar

bejder følger i næste nervepirrende

nummer.
Redaktøren med et læs holdreferater.



En samling rollinger fra Øbro kvalte ethvert
håb om oprykning for II-holdet. De tabte li-6t.
SØREN TABTE, KIM MIKKELSEN TABTE, KIM PAULSEN TABTE,
Peter Tange fik remis, Thylin fik remis, Otto tabte,
Flemming Holst remis og Mogens F. Hansen tabte.
Redaktøren har her forsøgt at billedliggøre for
mandens forventninger: Højt at flyve dybt at

fa1
d
e

III-holdet reddede dog nattesøvnen ved at vinde 5i-2t over Skovlunde:
Alex og Leif Tange tabte, Buster, Finn Bonnez og Arbe Østergård vandt,
Garly fik remis, og Fl. Bruun og Jørgen Andersson vandt.

Lxn~by-Virum III - Rødovre IV

Her følger den sørgelige beretning om en jævnbyrdig kamp, som vi gik hen

og tabte 2-6. Først så det helt galt ud, irletvi kom bagud med 0-3:

Lars blev udsat for et officersoffer på F7 og fi~ dermed en farlig stil

ling - for farlig. Jeg fik slået forkert i en afbytningsserie og var

pludselig en springer bagud. Det varede lidt inden jeg opdagede farlæsen,

og min modstander opdagede det først efter spilleti Men han havde nu

stået godt spillet igennem, sagde han. Kuhlmann havde fået etableret &t

angreb, men trak forkert og tabte en kvalitet og siden spillet. 0-3.

Morten reducerer: han fastholder stædigt trusler om familieskak og ender

med at få damen for tårn og springer. 1-3, og de øvrige står alle i over

kanten. Henrik er f.eks. en bo11de foran, fribonde endda, men uligefarvede

løbere giver remis. Thomsen afslutter en flot studie i bindinger - med

at tvinge modstanderen til et sikkert flugtfelt. Tiden var brugt til

dette (forventede) afgørende angreb, og den nødvendige reorganisering

kunne ikke nås. Jens Nygård er ved stærkt spil kommet en officer foran,

men ryger så ind i evig skak og må nøjes med det halve point. Ejlert,

der spiller et positivt slutspil med de tunge officerer, fAr pludselig

en gevinstmulighed, men trækker forkert og ender med at tabe.

Bjørn

V-holdet fik vi ikke noget referat fra, da Bager var fraværende, men
de tabte med 7 - 1.



Vestvoldturneringen

Rødovre Skakklub, som er medarrangør af Vestvoldturneringen, havde i år

flere deltagende spillere. I I.klasse sikrede Henning Åge Hansen sig efter

en stabil indsats en 3.præmie med 4ip. Finn Bonnez fik i samme klasse 3lp.

I 3.klasse svingede Preben Nielsen Rødovres fane ved at sætte sig solidt på

l.pladsen med 6t! En udmærket præstation. Leif Clausen, der ikke rigtig kan

finde ud af hvilken klasse han vil spille i, spillede overbevisende og fik

en 3.præmie for 5p. Dennis Jensen fik 4p., Harry Christiansen 3ip. og Leif

Redke 2!p.

Stillingen i holdturneringen:

I-holdet, 3.division:

Lyngby-virum I 18

Helsingør I 14

Københavns Skf. I 13t

Brønshøj I 13!

Rødovre I 11!

Studenterne II lo

Gladsaxe I 9!

Hillerød I 5

II-holdet, 2.række

Øbro IV 15!

Hvidovre III 13i+3h

Hellerup I 12~lh

Tårnby II 12

Rødovr-e II lli

Sporvejene I 11!

Brønshøj III at+3h

Birkerød I 7+lh

III-holdet, 2.række

Kampklubben IV 14+lh

Olympia I 14

Rødovre III 13!

Tåstrup III 13+lh

Skovlunde I 11

Brøndby II lo+lh

Gladsaxe IV 9trh

Vest I 9

IV-holdet, 2.række

Lyngby-Virum III 16!

Øbro III 14

Vanløse II 14+lh

Frederiksberg III 14

Studenterne IV lo!+lh

Allerød II 9+lh

Rødovre IV at
Albertslund II ?!+lh

V-holdet, 3.række

Tårnet I 19

Brønshøj II 18+lh

Tåstrup II 13+lh

Studenterne V 12!

Brønshøj S.klub lo!+lh

Glostrup III 8i+lh

Posten I at
Rødovre V 4



PARTIAFDELINGEN

Også du min søn, Brutus(alias Leif Clausen) skal levnes en liden plads
i historien. Dertil får du allernådigst tilladelse til at bringe et af dine
bedste partier i Interne Træks laurbærkransede spalter.

Med dette parti starter ellers en ny konkurrence for vores ivrige læ
sere: hvem kan placere flest ?-tegn til parti trækkene. Løsninger på under
2o ?-tegn modtages ikke!

Parti fra 3.klasse i Vestvold 25/11-78

Hvid: Kaj Christiansen, Brøndbyvester
Sort: Elevator Clausen(4 gange oprykket til 2.klasse)

1. Sf3,Sc6 2.Sc3,e5(kan ikke døje den åbning) 3.e4,Lc5 4.Sd5,Sge7 5.Lc4,d6
6.Sg5,o-o(skulle selvfølgelig have sl~et på d5) 7.Dh5(hovsa),h6(nogen bedre
forslag?) 8.Sf6+(nu er jeg påen),Kh8(efter megen tænkning) 9.Dxf7(mærkeligt),
d5(ja, ja som jeg kan) lo.e4xd5,Sxd5 ll.LxSd5,DxSf6 12.DxDf6,TxDf6 13.Sf?+,
Kh7 14.o-o,Sd4 15.Tel,Sxc2(nu går det i olie) 16.Le4+(ja det kunne han jo),
Lf5 17.LxS,LxLc2 18.Sxe5,Lxf2+(nu hjælper det) 19.Kfl,LxTel 2o.KxLel,Taf8
21.d4,Tfl+ 22.Kd2,T8f2+ 23.Kc3,Txg2 24.b4,Le4 25.Sd3,Tggl 26.a4,LxSd3(ak ja),
27.KxLd.3,TxLcl 28.Ta2,Tgel 29.b5,Tal 3o.Tc2,Txa4 31.Tc5,Tdl+ 32.Ke4,Tdxd4+
33.Ke5,c6 34.b5xc6,b7xc6 35.h4,Td5+ 36.TxTd5,c5xT 37.Kf5,Txh5 38.opgivet -
endelig en modstander, som kender sin begrænsning.

ucensurerede kommentarer ved Leif Cl.

Jeg skal på samtlige læseres vegne takke Leif Clausen for udvist mod ved
at lægge navn til dette parti. Redo

Efter at formanden i sidste nummer så et af sine dårligste partier
gengivet, i hvilket han måtte lægge ryg til et formasteligt nederlag, har
denne nu krævet satisfaction. Dette kan kun opnås ved at vi her i Interne
Træk, og kun i Interne Træk, bringer et af formandens utallige perler af
smukke partier(- og helst et som han har vundet!). Med eneret for I.T. får
derfor følgende parti fra RM, verdenspremiere! :

Hvid: Peter Rank
Sort: Ole Bruun åbning: O'Rankutang

l.b3(patenteret åbningstræk i 27 lande), d5 2.f4,Sf6 3.Sf3,c5 4.e3,Lg4
5.Le2,Sbd7 6.Lb2,e6 7.o-o,LxS(?) (En noget mystisk afbytning, men sort ryste
de måske i bukserne over det faretruende nærliggende h3, der truer med mat i
15 træk! - tæl selv efter) 8.LxL(uden tøven!),Dc7 9.g3l(sort truede jo med at
ofre damen på f4, -eller har jeg overset noget??),Ld6 lo.Sc3,a6(for at undgå
Sb5 - til orientering) ll.Se2(lo.Sc3 var både et udviklingstræk samtidig med
at det truede Sb5 og forhindrede sort i at spille e5, men efter at sort har
dækket b5, truer nu d4; derfor Se2),h5(I denne stilling er det at kampen om

at få initiativet starter. Sort kan satse på et kongeangreb ved at spille



g5 kombineret med Sh5. Disse planer kræver dog en hel del træk, sA hvid får
mulighed for at udvikle sin noget lukkede stilling.} 12.Tacl,Tad8 13.c4,dxc4
(dette træk havde jeg totalt overset!) 14.Txc4,b5(et gratis udviklingstræk,
men spørgsmålet er om sort ikke istedet skulle grave sit kongeangreb frem)
15.Tcl,Db6 16.d3(tilsyneladende et træk, der svækker bondestillingen, men hvid
trænger til lidt manøvrerum, og på dette tidspunkt er begge parter vist i en
slags træktvang, hvor man venter på at modstanderen blotter sig),Kf8?(Som
Ole sagde bagefter var o-o nok det bedste. Partitrækket er hverken fugl el
ler fisk) 17.Dd2,Thg8 18.Lg2(g5 skal forhindres),e5(sort har nu en tilpas
ubekvem stilling, men der ingen grund til at gøre hvids løberdiagonaler og
tårnlinier bedre, som det sker med partitrækket) 19.fxe5,Lxe5 2o.d4!,Ld6
21.Tf5(lidt for optimistisk trukket),Le7 22.Khl,De6 23.Tcfl,g6 24.T5f2,Tg7
25.Sf4,Dd6 26.Dc2(Eminent placering-hvid står nu virkelig godt),cxd4 27.exd4
(selvfølgelig skal sort ikke have mulighed for at få sin d-springer frem
på brættet. Sort skulle begynde at tænke på at trække kongen i sikkerhed),
Sg4 Jeg havde nu kun lo min. tilbage, Ole ca. 15 min., og jeg vidste at jeg
ville bruge for meget tid, hvis ikke stillingen blev forenklet, så derfor
foretog jeg et ikke helt gennemtænkt offer i .fe1lgendestilling:

28.Sxg6+(0le mente bagefter at det
var et ukorrekt offer, men de vari
anter, jeg har set på efter 28.-,Ke8
29.SxL,SxT+ 3o.DxT,KxS 31.d5 syntes
at give hvid rigelig for tårnet)
Men ti~bage til partiet: 28.-,TxS?
29.Txf7+,Ke8 3o.La31!(mirakeltræk
ket der afgør partiet),DxLa3 31.DxT,
S7f6 32.Lc6+(Txf6+,Kd7 Txa6 havde
været lige så effektivt),Td7
33.TxS+,KdB 34.Dg8+,Kc7 35.DaB!,SxT
36.Db7+,Kd6 37.TxS+ med mat i næste
træk. Sort opgav.

På utallige opfordringer skal vi bringe et slutspil fra holdturneringen:
Hvid: Hans Rasmusseu(Øbro) Sort: Jan Nielsen IV-holdet
Stillingen efter 4o.træk Hvid: Kg2, ScB, f2, g3 og h2

Sort: KfB, c5, d5, f7, g6 og h7
Hvis hvid i de:e.nestilling havde trukket Kf3, mener jeg at sort lige så
godt kunne lægge kongen. Men han spiller heldigvis springeren, som ellers
stod supergodt placeret: 41.Sd6,Ke7 42.Sc4,Ke6 43.Kf3,Kd5-som var Jans op
timistiske hemmelige træk. 44.Sd2(Sb6+ må mindst give hvid remis; nu får



springeren en alt for defensiv rolle),Kd4 45.Ke2,f5 46.Sfl,c4 47.Kd2,g5
48.Se3,f4 49.Sfl(hvorfor ikke forsøge sig med Sf4+),Ke4 5o.Ke2,c3 51.h3,c2
52.Sd2+,Kd4 53.Sb3+,Kc3 54.Scl,e4 55.gxf4,gxf4 56.f3,Kb2 57.Kd2,e3 58.opg.
Intet mindre en4 fantastisk!!

Venskabskamp?

Formanden deltog den 15.november i et møde som den lokale forening
Norden havde arrangeret i Rødovrehallen. Borgmester Dahl-Nielsen begrundede
mødet med at få oplyst flere Rødovre-borgere om samarbejdet mellem Rødovre
og venskabskommunerne i Norden: Tæby i Sverige, Lørenskog i Norge og Jarven
paa i Finland, for på den mådø at kunne få udbygget samarbejdet, også på
foreningsnivo. Kommunen giver et tilskud pr.deltager, og besøg kunne altid
gøres billigere ved privat indkvartering. Er det ikke lige noget for os?
Hvad med at sende et hold afsted på 6-8 mand 3-4 dage til en venskabskamp?
Lad os høre hvad I mener om det, så kan bestyrelsen altid undersøge de øko
nomiske muligheder. peter

Henrik Eriksen - Danmarksmester i skoleskak

En af vores håbløse talenter, Henrik Eriksen,
har ror tre uger siden hjemført Danmarksmesterska
bet til Milestedet Skoles skakklub, hvis ukyndige
træner iøvrigt er Ole Bruun. Vi må nødvendigvis
fremmumle et tillykke og så ellers prøve at bære
over med dem.

Det er igen lykkedes
os at fremskaffe end
nu et foto af DM'eren
fra vores enorme bil
ledarkiv:

Programmet resten af året:

den 12/12: holdkampe
den 19/12: juleskak og uddeling af præmier fra RM. Hvis nogen iøv

rigt ønsker glasvarer med klubbens bomærke(se forsiden)
så sig til i dag.

Som en lille julegave har bestyrelsen "foræret" jer nogle nye brikker og
brædder. Pas godt på dem og husk de nye OPRYDNINGSREGLER!!!!

Glædelig JUL og godt NYTÅR!!

første spilledag i det nye år er 2/1


