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Turneringen havde deltagelse af 42 spillere fordelt i fem klasser.
En del nye spillere deltog her for første i turneringsskak og glædeligt for klubben
har mange af disse nye spillere fundet sig til rette og fortsætter nu i Vinterturneringer

I mesterskabsklassenvar Søren Drejfeldt favorit til sejren og mesterskabet efter en
meget stærk præstation i fem koordinerede turneringer i det sidste års tid der bl.andet
har givet ham titlen "dansk mesterspiller" og et ra:tingtalpå 2oo2.
Søren levede op til favoritværdighedenog vi gratulerer ham med det første mesterskab
her i klubben for hans vedkommende.G•.~Szucsblev nr. 2 efter en solid præstation,mens
klubmester Jan tilsyneladende var ude af form.

Der mangler afvikling af et enkelt parti i klassen så slutresultat kommer i næste nr.

l.klasse: Lars Zwisler og Ulrich Christiansen mødtes i klassen's sidste parti og kunne
her afgøre topplaceringernemellem sig.Ikke uventet spillede de remis indbyrdes og som
turneringstabellenfremviser satser begge de herrer på de solide resultater og først
og fremmest skal tabspartier undgås.

1. Lars Zwisler Jensen - i i 1 1 1 i 4i
2. Sv.Ulrich Christiansen i - i 1 i 1 i 4
3. Bjørn Enemark i i - i 1 o 1 ~ korr. 9,5o
4. Claus Larsen o o i - 1 1 1 3i " 7,25
5. Leif Redke o i o o - 1 1 2i
6. Ejlert Andersen o o 1 o o - 1 2
7. Michael Jensen i i o o o o - 1

2. klasse: Her havde Niels Holger rigtigt fundet storformen frem og vandt samtlige
syv partier. Niels Holger er nok en af de spillere i klubben der har haft den st0rste
fremgang i spillerstyrke i det sidste år og det bliver spændende at følge udviklingen
nu ~vor han skal spille i l.klasse i Vinterturneringen.De øvrige deltagere i klassen
var ret jævnbyrdige men bedste resultat opnåede Bent Egeberg med 4 point af 7 mulige
på 2.pladsen.

1. Niels Holger Nielsen - 1 1 1 1 1 1 1 7
2. Bent Egeberg o - o i 1 1 i 1 4
3. g. Dalsgård 6 1 - i o i i 1 3i korr. lo,25
4. Michael Rosenby o i i - 1 o i 1 3i " lo.oo
5. Klaus Mortensen o o 1 o - 1 1 o 3
6. Kjeld Jarlkov o o i 1 o - 1 o 2i " 7,75
7. Knud Hornhaver o i i i o o - 1 2i " 7,5o
B. Karsten Kørup o ·o o o 1 1 o - 2
3.klasse A :
Her i denne klasse deltog et par nye spillere og den ene ad dem:G.Hardarssonopnåede
fem point og det er det samme som Dan Mathiesen som dog opnåede en lidt bedre korrek
tion pa førstepladsen. Vi ser med spænding frem til deres resultater fremover.

1. Dan M3thiesen - 1 1 i 1 1 i 5 korr. 14,oo
2. G. Hardarsson o - 1 1 1 1 1 5 " 11,oo
3. Ole Jansen o o - 1 o 1 1 3
4. Frank Jensen i o o - i 1 i 2i
5. Henning Olsen o o 1 i - o i 2 " 5.oo
6. Rudolf Kunnis o o o o 1 - 1 2 " 3,5o
7 'f 1 1 1 1 11• Lei C ausen 2 o o 2 2 o - 2

3.klasse B:
Her deltog 14 spillere hvoraf 12 fuldførte. Klassen spillede syv runder efter Monrad
systemet og blev præget af de mange nye spillere både spille og præmiemæssigt.

Turneringstabellen er lig med det egentlige turneringsskema og ikke i placeringsordning
som de øvrige klasser. Tallene over resultaterne er modstandernunre.



3 klasse B:
a

J. r J q Il. IY 1
1. Michael Rasmussen 1 1 1 1 1 ~ o 5~ 22.50 1/2
2 S • t -f ,/l. ' :) (2 A '( I/• Casper chmid o o o o o o o o 12
3. Poul Erik Pedersen oV o;i 1~0 12 o" as 01' 2 11
4. Christian I.Gerdinium f o' l~ o" o1 lz. a• 3 lo
5 ' " 9 ) l •r• Jørgen Pedersen 1 1 o o'" o 1 1 4 5
6. Jesper Reinholdt os o" oz udgået
?. Per Rødgård o' r' o''t l" ls 111 11 5 22.oo 3/4
8. Steen Achton 11 ~~ o" 111 i ' 1° r- 5~ 22,50 1/2
9. Winnie Sørensen 110 ~' P- 01 l'~ ~,,_i ' 5 22.oo 3/4

lo. Erik Lessels o" o 'Y o 1 udgået
11. H~rry Christiansen i~ l' o" o1 li 01 lz 3i 19,oo 9
12 b 1 " z. 1 'l 1s 1 1 'i' .? 1 6• H. Branden arg 2 1 t o 2 o 3t 23,50
13. Jan Nielsen lfy o' 2~ o' 12 o1 11 32 21,50 8
14. Per Christensen o" 1'0 11 i ' o" f os 3~ 23,oo 7

Vi gratulerer præmietagerne og til de øvrige deltagere siger vi1

bedre held næste gang.

Program : Januar-Februar 1989.

Tirsdag den 3. januar: Vinterturnering.
Mandag den 9. " : KSU-holdturnering: 3 holdet ude mod Brøndbyvester 1
Tirsdag den lo. " : " : 1 holdet hjemme mod Ballerup

2 holdet hjemme mod Tjalfe 1
4 holdet ude mod Hvidovre Iv

Tirsdag den 17. januar: Vinterturnering
Tirsdag den 24. 11 Vinterturnering
Tirsdag den 31. 11 KSU-holdturnering: 2 holdet ude mod Måløv 1

3 holdet hjemme mod Herlev 2
4 holdet hjemme mod Tårnet 3

Onsdag den 1. februar: KSU-holdturnering: 1 holdet ude mod Vanløse 1
Tirsdag den 7. " Vinterturnering
Tirsdag den 14. 11 11

Tirsdag den 21. 11 KSU-holdturnering: 1 holdet hjemme mod Brøndby 1
2 holdet hjemme mod Asl9o4 4
3 holdet ude mod Vallensbæk 1

Torsdag den 23. 11 11 4 holdet ude mod Brønshøj 4

Rødovre Skakklub spiller hver tirsdag kl. 19,oo-23,oo:

Elevkantinen: Tinderhøj Skole
Fortvej ?l
2610 Rødovre

Oplysninger om klubben: Ejlert Andersen telf: ol 7o 68 71
Per Kuhlmann ol ?o o7 99
Jan Nielsen ol 41 59 16
Leif Clausen ol 7o 81 78
Rudolf Kunnis o2 94 61 o9

Husk afbrudtil turneringer: Senest spilleaftenen kl. 17,45 til Ejlert.



1kluhbolbtu ruertng en

I

1. rk. gr. 1.

RødS-AmS 3.o-s.o
VbS~-SkS 3.o-s.o
TbyS-BbyS 5.0-3.0
Tårn-VS 1.5-6.5

RødS-VbS 3t-4i
BbyS-Tårn 5!-2i
SkS -TbyS 2 -6
Arns -VS 2-å--5i

VbS -AmS 3t-4i
TbyS-RødS 4t-3t
Tårn-SkS 2 -6
VS -RbyS 7 -1

-!.L
2. rk. gr. 4.
RødS-TSf 4.0-4.0
K41 -ASK 4.0-4.0
Kage-AS04 1•.5-6.S
Tjal-M!S 6.0-2.0

RødS-K41 2i--5i
ASo4-Tjai 2t-5i
ASK -Kage 4!-3i
TSF -MlS J -5

K41 -TSF 5 -3
Kage-RødS 5 -3
Tjal-ASK -
MlS -ASo4 4 -4

Tii-
3. rk. gr. 3.

HeS -Jern 4.5-3,5
Uall~BbvS ·~.5-6.5
Åis ~vest 4:o-4:ti
Øbro-RødS S.0-3.0

HeS -Vall 4 -4
Vest-Øbro 3i-4i
BbvS-AlS 6 -2
Jern-RødS 2i-5i

Vall-Jern 4 -4
AlS-HeS 6 -2
Øbro-BbvS 3 -5
RødS-Vest 4i-3t

TV

3. rk. gr. 1.
Tårn-SpS 2.s-s.s
8Sf -HvS 6.0-2.0
KS/S-VbS 1.0-7.0
TSf -RødS·.4. 5;.;.3.:5

Tårn-BSF 2i-5i.
VbS -TSF 8 -o
HvS -KS/S 5 -3
SpS -RødS 6i-li

BSF -SpS 5i-2i
KS/S-Tårn udsat?
TSF -HvS 4i-3i
RødS-VbS . 3f-4t

Stillingen efter 3. runde.

1. rk. gr. 1.
vs ". 19
T'byS 15t
Arns 12
SkS 12
VbS 11
RødS lo
BbyS .. 9t
Tårn 6

2. rk. gr. 4.
K41 . 14i
MlS 12t
Tjal lli +
ASo4 lli
Kage lo
RødS 9t
TSF 9
ASK ·7t +

3. rk. gr. 3.
BbvS 17i
RødS 13
Øbro 12!
AlS .11
Jern 11
Vest 11
HeS loi
Vall 9t

3. rk. gr. 1•.
VbS 19i
BSF 17
SpS 14i
Hvs loi
TSF 9
RødS 8!
Tårn 5 +
KS/S 4 +

Ikke helt de forventede resultater i de tre første runder:

I holdet: Heldet som helhed har skuffet forventningerne med de opnåede resultater. ..
Det har især knebet på de fem sidste brætter,mens Bent Kølvig på bræt 1 har
scoret max. 3 sejre,Sonne på bræt 2 har tre remis og Drejfeldt på bræt 3
har 2 gevinster+ en remis: altså ? af lo point på de tre i toppen.
Vi må håbe de andre finder formen til de fire runder i 1989. .,.11

II holdet: Heldet der sidste år havde stor succes kan ikke rigtigt få detVSt lykkes
i år. Mange gevinststillinger bliver sløset væk og det har kostet mindst
fire point.Helt galt i kampen mod Kage hvor de ret hurtigt førte tre nul,
men så sløsede et par sikre partier væk. Håber på bedre spil fremover.

III holdet: Har skabt de forventede resultater og skal nok være med i kampen om toppla
ceringerne selv om Brøndbyvester's I hold nok bliver svære at hamle op med.
Filipp,formanden og reserven Dan har vist vejen ved at score 2 af 2 hver.

IV holdet: Igen i år overrasker holdet med positive resultater.
At de taber til Sporvejene'~-I hold med 1~4er et natu~ligt resultat,
men at de spiller næsten lige op mod Valby II er meget fint.Valby regnede
selv med at vinde mindst ?-1 inden kampen startede og de drog noget slukøret
hjem fra Rødovre den aftan efter en heldig sejr.

Alle hold: Interne træk mamgler nogle referater fra kampene,undtagen dog fra III holdet
hvor Bjørn har vist de andre vejen. Se næste side.



Øbro V - Rødovre III

Sæsonens første kamp! Reglerne er ny~ - ingen hængepartier, dvs.
hjemmebanefordelen er mindre end normalt. Øbro holder til midt i
Østerbros gade-labyrint, med veje ensrettede snart den ene, snart
den anden vej. Nogle er længere tid om at finde det end andre;
desværre når Filipp C2) aldrig frem. Det er dog uklart, om det
skyldes labyrinten. I den lavloftede kælder går spillet ellers i
gang. Der er rygeforbud - f6r tilskuere! Lars Zwisler (7) viser os
vejen ved at vinde en officer og en kvalitet på under en time.
Sådan! Men var der nogen der så, hvordan det skulle gøres? Ejlert
måske, ellers ingen. Michael J (4) taber en kvalitet og opgiver.
Peter M (1, R) bliver trængt i et direkte kongeangreb og må give
en B og siden endnu een, men stillingen er stadig håbløs. Michael
R (8, Rl har fået en kompliceret stilling med mange gensidige
trusler. Pludselig bliver han angrebet af akut skakblindhed og
overser, at en hest er ved at ride hans dronning ned. (4-1)

Selv (3) får jeg en ret fredelig remis. Claus C6l ender lige
ledes på det halve point, men efter et langt vildere parti. Så må
vi sætte vore forhåbninger til Ejlert, men han er to 8 bagud -
ofret, bevares. Angrebet holder dog, en trussel mod 0 vinder en 8
tilbage, et fejltræk endnu en 8 +en kvalitet, hvorefter en
kombination får et T byttet af. Modstanderen klarer lige tids
kontrollen, hvorefter Ejlert demonstrerer hvordan man vinder en
gevinststilling. (5-3l.

Bjørn

Jernbanen II - Rødovre III

Godt gemt ved en remise i Sydhavnen ligger Jernbanens skakklub.
En gang i mellem drøner et lokomotiv gennem lokalet, men bortset
fra det •.. Sådanne detaljer må vel henføres til hjemmebane
fordelene, og vi har jo selv filmslcikalet og skoleklokken.

Filipp (3) lægger hårdt ud med angreb, initiativ, officers
gevinst og et tårnoffer, der ikke kan modtages. Efter en times tid
kommer håndklædet. Forhåbentlig kan partiet ses andetsteds i dette
nummer. Dan Mathiesen <B, Rl kommer hurtigt i slutspil med 58 + L
mod 58 + S. Det vinder forbløffende nemt. Claus C5l har ofret 2
lette officerer -for et angreb, der dog lØber ud i sandet efter en
tvungen dronningeafbytning. Derefter er stillingen naturligvis
tabt. Sv. Ulrich <2> taber et tårn nede i hjørnet til en fjendtlig
lØber, og jeg har allerede noteret ham for et nul på min seddel.
Minsandten om han så ikke kommer og siger, at de tog remis! Ernst
Cl, Rl har vundet 8 og har et godt angreb, der ender i gevinst (1
1/2 - 3 1/2).

Lars Z (6) vinder en kvalitet ved en a~dækkerskak: 58 + T mod 48
+ L, og så er der nok en pind. Klaus Mortensen <7, Rl er kommet 28
bagud, og det kan ikke holdes inden -for remisgrænsen. Til sidst
sidder jeg (4) alene og prøver at omsætte 68 + D + T mod 58 + D +
T til gevinst. En B ofres ~or en vindende kombination, men
desværre er den ikke forceret. Nå, men han var også træt og så
ikke modgiften. <2 1/2 - 5 1/2).

BjØrn



I skolernes efterårsferie afvikledes Lyngby-Virum Skakklub's
60 års jubilæumsturnering.
Der deltog ca. 100 skakspillere. En af disse var undertegenede,
som spillede i den laveste gruppe.
Det var med noget dæmpede forventninger, jeg mødte op, da jeg ved
at modstanden kan være temmelig rå i koordinerede turneringer
(også i de laveste grupper).
Det gik dog over forventning, med en delt tredieplads, og som
prikken over i'et fik jeg i 4. runde lov til at nedspille en
modstander, og endda slutte med en lille ''kombi", som gav
skønhedspræmie.
Nå, men nu til noget helt andet.

Hvid: Dan Mathiesen

Sort: Per B. Jakobsen - Hedehusene

1. e4, c5. 2. Sf3, d6. 3. d4, cxd4. 4. c3, dxc3. ( bedre er:
4. -, Sf6., da sort lægger pres på e-bonden. Med teksttrækket
giver han hvid et tempo, som måske senere kan blive kostbart.)
5. Sxc3, Sc6. 6. Le3, ( normalt skal den sortfeltede løber til
f4, for atn provokere til en svækkelse af d6. Jeg valgte dog, at
stille den på e3, for at forhindre sorts dronning i at komme til
b6.)
6. -, Sf6. 7. Le2, g6. 8. Db3, Lg7. 9. 0-0, 0-0. 10. Tf-dl, -.
(det skal være f-tårnet, a-tårnet skal til cl). 10. -, a6?
( hvad der er sorts bedste træk ved jeg ikke, men a6 er elendigt,
da det svækker b6. Desuden har hvid skumle og meget usympatiske
planer med bondefremstødet e4-e5, som er ret ubehageligt at
skulle forsvare sig mod. Måske skulle han have forsøgt sig med:
10.-, Sd7.).

Stillingen efter sorts 10. træk:



11. e5, ses.
12. Lb6! - . hæmmer sort yderligere, LcB bliver låst fast af sin
egen dronning.

12. - , Dd7. 13. exd6, Sxd6. 14. Se4, Kh8? -her er 14. -, h6.
det bedste. Men hvorfor nu det? Det er et stille og roligt
ventetræk, som forhindrer, at hvid spiller Sg4. KhB ligner panik.
Selv om sort er i kraftig modvind, kan han højst sandsynligt
stadig nå at rede trådene ud, med lidt mere koldblodighed.

15. Sxd6, exd6. 16. Lc5, Te8. 17. Lfl, - . -Efter en del over
vejelser, valgte jeg at stille løberen på fl, da den for det
første dækker g2, og for det andet gør at det er muligt, at
forlade baglinien med begge tårne.

17. - , b5. 18. Txd6, Dc7. 19. Sg5, Kh8?? -Sorts bedste træk må
være ses. Men hvid spiller Ld4, og slag på es med ballade på f7.

Stillingen efter sorts 19. træk:

20. Txc6!!, Dxc6. 21. Dxf7+, Kh8. 22 Ld4!, opg.

Der er mat i alle varianter.

Noter: Dan Mathiesen.
Korrektur: Sætter Nissen



DOPINGSKANDALE I SKAK-OL!!!

Fra sædvanligvis misinformeret kilde har redaktionen modtaget
flg.:

Det forlyder at den første dopingsag i international skak
nogensinde er under opsejling. Endnu kendes de nærmere detaljer
ikke, og det vides således ikke, hvilke spillere og nationer, der
er involveret.

Dopingforsøget var sandsyndligvis aldrig blevet afsløret, hvis
det ikke var blevet overdrevet.

En af spillerne er således mistænkt for, ikke at have dopet sig
selv, men en af sine bønder. Det menes at den, umiddelbart før
partiets start, er blevet prepareret med såvel kvindelige køns
hormoner, samt anabolske stesolider.

Under partiet begyndte den omtalte bonde, der i denne fase af
partiet var en fribonde, at bevæge sig usædvanlig hurtigt mod
forvandlingsfeltet, hvilket fik både modspiller som tilskuere til
at blive mistænksomme. Mistanken blev yderligere bestyrket, da
bonden 3 rækker før forvandlingsfeltet uden varsel forvandledes
til dronning. Turneringslederen greb da resolut ind og væltede
brættet.

Den formodede misdæder virkede underlig mat efter optrinnet,
som han forsøgte at forklare med, at det måtte bero på en
misforståelse mellem ham og hans sekundant.

Turneringsledelsen har endnu ikke taget stilling, hvad dommen
i givet fald vil blive. Man har overvejet at idømme den skyldige
7 hængepartier og 30 minutters karantæne på livstid.

Vi vender tilbage, når sagen er yderligere belyst.

(Interne Træk's udsendte korrespondent)



Hvad skal der stå??

Ja, det er som regel det store problem, når der skal laves
Interne Træk.
Da der ikke er voldsomt mange, der har fulgt tidligere
opfordringer om, at indlevere partier (selvfølgelig helst kom
mmenterede). Gør det!!
Og, måske som et udslag af redaktionens elendige fantasi, vil vi
hermed bringe nogle opgaver, som I kan hygge jer med, som et
alternativ til at lege med kålhoveddukker, flette peddigrør,
og hvad I ellers får tiden til at gå med. Eventuelt rigtige
løsninger vil blive præmieret med en kvalt mat!?
De "rigtige" rigtige løsninger vil muligvis blive bragt ved en
anden lejlighed.

Dette e~ et billigt f~~søg på at

fylde ~este~ af side~-

Det fylder jo ikke noget af betydning med så små typer.

Partier og andet materiale kan

indleveres til redaktionen:

Bent Egeberg
Klaus Mortensen
Dan Mathiesen
Niels-Holger Nielsen
(alias Dr. Schlimmermann's kampredaktion)



SKAKOPGAVER:

Opg. 1):

Hvid: Hort

Sort: Rogers

(Biel 1986)

Hvid trækker.

Opg. 2):

Hvid: Korchnoi

Sort: Gutman

(Wijk-aan-Zee 1987)

Hvid trækker.



Opg. 3):

Hvid: Antosjin

Sort: Pantjenko

(USSR 1983)

Sort trækker.

Opg. 4):

Hvid: Podgajets

Sort: Zaitsjik

(USSR 1986)

Hvid trækker.



Opg. 5):

Hvid: Zaitsev

Sort: Tukmakov

(Jerevan 1982)

Sort trækker.

Opg. 6):

Hvid: Pantjenka

Sort: Kotov

(Riga 1973)

Sort trækker.



Opg. 7):

Hvid: Bonin

Sort: Byrne

(New York Open 1986)

Sort trækker.

Opg. 8):

Hvid: Evans

Sort: Fette

(Berlin 1983)

Hvid trækker.



Opg. 9):

Hvid: Kasparov

Sort: Csom

(Baku 1980)

Hvid trækker.

Opg. 10):

Hvid: Uhlmann

Sort: BØnsch

(Leipzig 1983)

Hvid trækker.



EN ANDEN LEJLIGHED:

Løsning på opgaverne:

Opg.1: 1. Tg6+!, Opg. (-,fxg6 2. Dxg7 Mat).

Opg.2: 1. Sf5+, gxf5. 2. Dh5 mat!

Opg.3: 1. -, Txh2!. 2. Dxf3 (Kxh2, Dh4+) Th3!
3. Lf4 (det eneste), Lxf4. 4. Dxf4, Td-h8.
5. Df3, Dg5. 6. Kf2, Th2+. 7. Kgl, Thl+.
8.0pg. (8. Dxhl, De3+. 9. Kg2, De4+. 10. Tf3,
Txhl. 11. Sd2, Dxf3+. 12. Kxf3, Txal etc.).

Opg.4: 1. Dxb2!!, Txcl (-, Sxb2. 3. Tg3+, Kxh6
4. Tf6+, Kxg5 5. Sf3+ og der mat i to
træk) 3. Sc4+!) 2. Sf5+, Kg8. 3. Txd3!
Opg. (-, Txfl+. 4. Sxfl, Lxd3 5. exd6,
f6 (-, Dg5 6.h4) 6. Dc3!, Le2 7. Dg3+

Opg. 5: 1.-, Lf8. 2. Opg. (Der er intet for
svar mod truslen-, Lxa3).

Opg.6: 1. -, Lg4+!! (-, Sf5?. 2. Dxh7+!, Kh7
3. Th3+-fik du den med?!) 2. Txg4, Sf5
3. Dh3, Txc2+ 4. Kfl, Db5+. 5. Opg.

Opg.7: 1. Sd5!, Opg. (-, Lxd2. 2. Se7 Mat.
-, Db7. 2. Dxh6 og Dg7 mat).

Opg.8: 1. -, Tg4+!!. 2. fxg4, Le5+. 3. Kh4,
-, Dh2+. 4. Sh3, Dg3, Opg. (Kg5, h6+
6. Kxh6, Dh4+. 7. Kxg6, Dxg4+ osv.).

Opg.9: 1. Sf5!, Sf7.( Sxf3,2. Sh6 mat).
2. Txh7! Opg.

Opg.10: 1. Sxf7!!, Dc2 (-, Txf7. 2. Lxf7+,
-, Kxf7. 3. Dd5+, Kg6.(-,Kg8. 4. Dxh5
dækker på dl) 4. Dg5+, og Sh5 falder,
oven i købet med skak) 2. Se5+, Kh8.
3. Sg6+, Opg. (-, Kh7. 4. Sxf8+, Kh8.
5. Lb3).


