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l'r.8 maj 15. årgang
De sidste holdreferater:

Studenterne IV - Rødovre IV (5~ - 2~)

Den sidste kamp for at komme væk fra nedrykningspladserne foregik på

udebane hos Studenterne. Da nærmeste konkurrent allerede havde spil

let, vidste vi, at vi skulle score mindst 3 point. Inden vi tog af

sted huggede Ejlert, trods mine protester, Henrik og Morten (1. og

3. bræt) til reserver for højere hold. Man må håbe, at de har gjort
nytte der, for vi kom til at mangle et halvt point i at blive i ræk

ken! Jeg har tidligere protesteret mod Ejlerts suppleringspraksis,

der er Ødelæggende for holdmoralen. Ud over tabet af de bedste, rykker

de øvrige flere pladser frem og får sværere ved at klare sig. Er det

ikke muligt at have f.eks. 2 grupper "løse" reserver, og eventuelt at

supplere fra bunden af det underliggende hold?

Nå, til spillet. Det så godt ud til at begynde med. Worm (R) vidste,

at han med skak kunne true en officer; modstanderen vidste, at begge

dele kunne pareres med et dobbelttræk med en bonde. Worm vidste, at

bonden kunne slås en passant: 1-0. Jeg overså den ene halvdel af en

dobbelttrussel og mistede en officer; udligning. De øvrige står pænt,

bortset fra Ole (R). Egil vinder sin tredie ~ejr i træk på en mer

bonde i slutspillet. Jens er 2 bønder foran og er nu klar til den af

gørende afbytning: et tårnoffer, dronningeafbytning, hvorefter tårnet

kommer tilbage ved afdækkerskak. Desværre modtog den anden ikke offe

ret straks, men bragte først sine tårne i sikkerhed med en serie skak

ker. Thomsen (R) holder - som sædvanlig - et vanskeligt slutspil til

remis; så mangler vi bare et halvt! Preben er kommet 2 bønder foran

og har vist remis ved evig skak; bare man kunne tilbyde det for ham.

Han spiller i stedet efter det hele point, men bliver pludselig sat

mat. Ole er håbløst bagud og har kun tiden at spille på, men ak -

det er nemt at gøre 10 træk på et minut, når man kan tåle at miste

et tårn. Klihlmannforsøger desperat at undgå hængeparti: kvalitets

offer - men angrebet mislykkes. En mulighed for at vinde kvaliteten

tilbage med en svag remischance overses, og han opgiver i stedet.

Summa summarum: et halvt point for lidt - sørgeligt.

BjørnNB! korrektion følger næste side.



På grund af nogle misforståelser er der opstået nogle ukorrektheder i det
forgående referat. "Den nærmeste konkurrent" havde ikke spillet før IV-hol
det. Rent faktisk viste 2ip. sig at være rigeligt idet Allerød tabte et
hængeparti til Øbro, og dermed fik et halvt point mindre end Rødovre IV.
IV-holdet blev altså i rækken, hvilket må siges at være en udmærket præsta
tion, der ikke var forventet.

Sidste udkald fra vores fortræffelige V-hold

Vi kom gudskelov afsted til Studenternes skakklub uden vores sædvanlige
referent Jens Konditor - det viste sig desværre senere, at han stod derude
og ventede på os, men den gik ikke hos Captain Clausen - han havde taget
en reserve med og dermed basta.

Egil Hansen på 2 bræt mistede inden 15 træk 1 officer og 1 bonde - kæm
pede tilsidst med konge, løber og 1 bonde mod konge løber og 4 bønder, men
det var for meget selv for Egil o - 1. Vagn Hansen var godt stoppet af for
kølelse, det benyttede hans modstander sig af, og stoppede ham på brættet,
- før han blev smittet, altså.

Kaj Olsen på ?.bræt, vores aldrig svigtende reserve, fik stille og ro
ligt hevet en remis i land t - 2t. Orla Thøgersen på 6.bræt kom sent på
grund af overarbejde og tabte tidligt i-3t. Thomasen på 5.bræt(gad vide,
hvem der har placeret ham så højt?) var som sædvanlig træt af al den TV,
som han følger med i, så det blev kun ti1 remis 1-4.

Ja~ så var der jo ikke så meget at gøre for overclausen på l.bræt -
han maste sin modstander og det var såmænd en student på sine 58 år, -
ak ja, godt vi har Leif som holdkaptajn.(hvem mon er forfatter til dette
referat? Der er ingen dusør - alle kan gætte det. Red.)

Per Andersen, vores splinternye reserve på 8.bræt, beviste at han hører
hjemme på vores V-hold til næste år og vandt 3-4. Så kunne vi jo alle ven
de blikket mod den sidste mand Hr. Leif Redke på 3.bræt. Han havde været
ude og spille billard hele natten og solgte et tårn ved en dum skak, men
nej, det rørte ikke Redke, han troede stadig det var billard han spillede
og fattede ikke at den anden pludselig havde vundet, altså 3-5 til V-hol
det.

Undskyld det gode referat, men Jens Konditor skal nok lave det dårlige

re næste gang.
Leif Clausen

I det tilfælde, kan vi jo kun frygte det værste!Redo

Partistof til Skakbladet
Før vi går over til at bringe slutstillingen, må vi videregive et nødråb
fra Bent Kølvig, der har brug for nogle partier til en artikel i Skakbla
det. Der skal udtrykkelig gøres opmærksom på, at det ikke skal være stor
mesterpartier. Partierne skal ikke være fejlfrie, og gerne fra spillere i
3. og 4.klasse. Henvendelse til Kølvigo



Slutstillingen for II - V-holdet.

2.række, gruppe 1:

1. Øbro IV 36
2. Hvidovre III 31
3. Herlev I 29!
4. Rødovre II 27t
5o TArnby II 2bi
6. Brønshøj SF III 26

7. Birkerød I 24!
8. Sporvejene I 23

2.række, gruppe 4:

1. Rødovre III 35
2. Kampklubben IV 32
3. Vesterbro I 29!
4. Gladsaxe III 29
5. Tåstrup III 29
6. Olympia I 27!
7. Skovlunde I 21
8. Brøndby II 21

2.række, gruppe 2:

1. Øbro III 37!
2. Lyngby-Virum.III 31!
3. FrederiksbergIII31
4. Vanløse II 3ot
5. Studenterne IV 28!
6. Rødovre IV 23!
7. Allerød II 23
8. Albertslund II lBt

2.række, gruppe 3:

1. Tårnet I 34t
2. Brønshøj SF II 31!
3. Tåstrup II 29
4. Glostrup III 21
5. Studenterne V 2o
6. Brønshøj I 18!
7. Rødovre V 13t
8. Posten I udgået

Resultaterne må betegnes som tilfredsstillende, skønt II-holdets pla
cering er noget skuffende. En god indstas bevirkede at III-holdet kunne
tage l.pladsen med en pæn afstand ned til nr.2. Det var forventet at IV og
V-holdet ville komme ud i strid modvind, men IV-holdet klarede skærene,
hvilket vi selvfølgelig kun kan rose dem for. Placeringerne må også ses på
baggrund af det utal af afbud, der har været. På baggrund af dette kan man
vist godt skyde en hvid pil efter planerne om at oprette et VI-hold.

peter

Kampklubbens Påsketurnering 1979

Det var i år 5.gang Kampklubben afholdte Påsketurnering. Det var den
eneste påsketurnering i København og omegn, og dette samt de store penge
præmier(45o kr. +ærespræmie i 1,2,3 kl.) betød at 3o mesterspillere og
80 1,2,3 kl. spillere havde fundet vej til henholdsvis lokalerne på Soli
tudevej og menighedshuset i Vedbækgade.

Mesterklasse 1 blev vundet på korrektion af Bjarke Kristensen FS foran
Mads Reinert, Gladsaxe , Flemming Fuglsang, Odysseus og Peter H~ Nørby
Kampklubben, alle med 4,5p.(7 runder).

Fra Rødovre deltog undertegnede i l.kl., gruppe a og opnåede følgende



resultat:
Finn Bonnez l.kl. 1 1 t t t t 1 5 p. 3.præmie

Klassen som var meget jævnbyrdi blev vundet på korrektion af Wichael
Longfors, Tårnet med 5p. foran Ib Lyhnes Hansen, Studenterne og Un.derteg
nede.

I.klasse 2.runde
Hvid: Finn Bonnez Sort: Jan Nielsen ASo4

l.e4,e5 2.Sf3,Sc6 3.Lb5,a6 4.La4,Sf6 5.o-o,d6 6.Tel,b5 7.Lb3,Le7 8.d3,o-o
9.Sbd2,Sa5 lo.c3,Sxb3 ll.Dxb3,Le6 12.Dc2,c5 13.b3,Sh5 14.Lb2,f5 15.d4,fxe4
16.Sxe4,Lf5 17.Dd2,cxd4 18.cxd4,d5 19.Sg3,Sxg3 2o.fxg3,e4 21.Se5,Tc8 22.g4,
Le6 23.Tfl,Lf6 24.h3,Tc7 25.La3,Le7 26.Txf8+,Lxf8 27.Lxf8,Dxf8 28.Tfl,Dc8
29.Df4

Den sorte løber kan ikke flyttes,
og det sorte tårn er nød~ til at
blive på 7.række, f.eks. 29.-,Tc2
3o.g5,Txa2 31.Sd7,g6 32.Sf6+,Kh8
33.De5 og mat i to eller tre træk.
31.-,h6 eller h5 32.g6 og matten
på f8 kan ikke dækkes.
3o.-,g6 31.Sf? ,I,xf732.Dxf7+,Kh8
33.Dxd5 hvorefter sort får pro
blemer med at afværge mattrusler
og samtidig stoppe d-bonden og
dække e-bonden. Hvis sort efter
3l~Sf7 ikke slår springeren føl
ger 32.Sh6+.

29.-,Te? 3o.g5,Te8 31.g6 ,h6 32.Sf7,Tf8 (~1e7 er bedre) 33.Tcl ,De8 (33. -,Dd1
34.Tc7,De8 35.Sxh6+,gxh6 36.Dxh6) 34.Sxh6+,gxh6 (34.-,Kh8 35.Sf7+,Txf7
36.Dh4+,Kg8 37.Dh7+,Kf8 38.gxf?,Lxf? 39.Dh8+,Ke7 4o.Dxg7) 35.Dxh6,De7
36.g7,Dxg7 (36.-,Td8 eller e8 37.Dh8+,Kf7 38.oT.fl+,Kg639.Tf8) 37.Dxe6,Df7
38.Dxf7,Txf7 39.Tc2,Tf6 4o.Kh2,e3 41.Kg3,Te6 42.Te2,Te4 43.Kf3,Txd4 44.Kxe3,
Te4+ 45.Kd3,Tf4 46.a3,Kf7 47.Te3,Kf6 48.Tf3,Txf3+ 49.gxf3,Kg5 5o.Kd4,Kh4
51.f4,opg.

Finn Bonnez

Formanden vil ikke være at træffe i denne uge, og heller ikke den 28-3omaj.
Henvendelse må derfor ske til andre bestyrelsesmedlemmer.



Årets beretning om Præstøturneringen (el. Ole Bruuns charmeoffensiv)

Sammen med spillere fra andre skakklubber,lykkedes det med 15 rødovre
folk næsten at få fyldt en bus op, således at vores garvede chauffører som
Jørgen Andersson og Leif Clausen ikke skulle udsættes for besværet med at
tælle genstande hele dagen, hvilket for førstnævnte ret hurtigt plejer at
blive en vanskelig sag.

Klokken otte afgik bussen fra Rødovre og før bussen nåede at accelereRe
var kapslerne røget af de første par flasker; en time senere nåede vi Præ-

.støhallen. Traditionen tro væltede folk fluks ind i kantinen og begyndte
at stable flasker. Klubbens veltrimmede yngling (Ole Bruun), så hermed ud
til at tage en beskæftigelse op, som han tilsyneladende havde tilbragt det
meste af natten med, hvilket senere skulle vise sig at få fatale følger.

Under de første tre runder havde jeg løbende kontakt med Torvecafeen
i Præstø, for at underrrette dem om, hvornår vi kunne risikere at ankomme
og hvad vi krævede at få serveret. Dette fantastiske samarbejde resulterede
da også i at de fleste retter mad kom på bordet så snart vore spillere
gjorde deres snublende entr~. Undtaget var dog os fire ålenydere, der blev
sat på pinebænken en lille halv times tid før ålene havde snoet sig fær
dige og den første pande stegte ål blev serveret. Det blev senere til bå
de to og tre pander. Snaps hørte der også til og skønt der ved ihærdigt
arbejde var opbygget en anselig promille kunne det hele afvikles i nogen
lunde god ro og orden. Clausens servitricetiltaleform blev vi da også for
skånet for.

Efter frokosten krævede det tre mand at få stablet Redke ind i en taxa
og tilbage til spillestedet. Som man kan se på spilletavlen var Redke nu
så dopet at det kneb med at ramme modstandernes brikker. For Jan Nielsen
viste frokosten sig at få katastrofale følger. I de føLste tre runder hav
de han fået tre point, - i de tre runder efter frokosten fik han o point!
Det lykkedes dog flere af vore spillere at skrabe præmier hjemo Finn Bon
nez fik i l.klasse 4i og en 4~præmie. Ole Bruun kunne med 4p. og en lidt
bedre korrektion akkurat vælte sig ind over målstregen foran Leif Tange
også med 4 pointo

Der var to 4.klassero Den ene vandt Henrik Eriksen med 5ipoint. I den
anden fik Højmark 2.præmie også med 5tp. Clausen fik med 4ip. en 6.plads.

Hjemturen stod helt i Ole (bare kald mig Arnold) Bruuns stjernetegn.
Da denne hårde negl, udadtil en hård skal, men indeni blød som nylavet
kartoffelmos, kantede sig ind i bussen faldt hans våde blik blødt på en
nydelig, lidt ældre (men højst tre gange så gammel som Ole) dame, og straks
blev den hårde punkrock afløst af sød muaf.k., som det kun sker i lægeromaner,
når det er kærlighed ved første blik. Bruuns hårde skal bristede og man
kunne tydeligt fornemme, at der var røre i kartoffelmosen, der kogte og
sydedeo



Under hele hjemturen var enhver samtale umulig på grund af Bruuns
højlydte kurmageri, og vor ældre dame, der i-starten havde gjort passiv
modstand må tilsidst have overgivet sig helt, idet vore to turtelduer ved
ankomsten til Rødovre station forsvandt i en taxa, og siden har ingen set
dem.

Gid de må leve lykkeligt til deres dages ende.

peter

FORÅRSTURNERINGEN
starter i dag og løber over den 22/5, 29/5 og 12/6.

Tirsdag den 5/6 er der lukket som følge af Grundlovsdag~
Afslutning på sæsonen og uddeling af præmier for vinter
turneringen og forårsturneringen vil ske den 19/6.

På nuværende tidspunkt regner redaktionen med at det udkom
mer et mindre nummer i juni måned.


