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JENS AKHØJ NIELSEN

Jens Akhøj der har været forhindret i at deltage i klubbens interne turneringer
de sidste par år grundet aftenundervisningvendte tilbage i årets Rødovremester
skab med stor succes og levede op til ratingfavoritværdigheden.
\:/.i gratulerer Jens med mesterskabet.
Gyula Szucs og Søren Drejfeldt var jo næstfavoriter og levede op til dette med
en.pointmæs~igt delt andenplads.
Lars Zwisler debuterede i klassen og gjorde det udmærket.

1. Jens Akhøj Nielsen - ~ 1 1 1 1 1 1 6~
2. Gyula Szucs ~ - ~ 1 1 ~ o 1 4~ korr. 14.75
3. Søren Drejfeldt o ~ - 1 1 1 1 o 4~ 11 12.75
44• Jan Nielsen o o o - ~ 1 ~ 1 3 11 7.oo
5. Lars Zwisler Jensen o o o ~ - ~ 1 1 3 11 6.75
6. Svend Ulrich o ~ o o ~ - 1 ~ ~
7. Jørgen Larsen o 1 o ~ o o - i 2 " 7.oo
B. Egil Volden o o 1 o o i ~- 2 11 6.75

1. klasse.
Sam Bjørn Enemark har refereret længere inde i bladet blev det hele afgjort
i sidste runde idet de tre favoritter:LeifSørensen,Per Kuhlmann og Claus
Larsen alle havde opnået 5 points og spillet remis indbyrdes.
I sidste runde vandt Per og Claus og delte derved l.pladsen med total lige
stilling i points og korrektion.

1/2. Per Kuhlmann - ~ i 1 1 1 1 1 6 korr. 15.50
Claus Larsen ~ - i 1 1 1 1 1 6 11 15.50

3. Leif Sørensen i ~- o 1 1 1 1 5
4. Bjørn Enemark o o 1 - 1 1 o 1 4

5/6. Ejlert Andersen o o o o - i 1 1 2t " 3.25
Leif Redke o o o o i - 1 1 22 " 3.25

7. Niels Holger Nielsen o o o 1 o o - 1 2
B. Bryan Sprang o o o o o o o o o

Alle klubbens medlemmer ønskes en god Jul samt et godt Nytår.

1. klubaften i 19~o: Tirsdag den 9. januar.



.1.k:.Lasse.
Efter en lille pause vendte Kim Andersen tilbage til turneringsskak og vandt med
6~ af 7 mulige en fortjent klassesejr. Michael Rosenby fortsætter fremgangen og
blev en sikker nr. 2.
1. Kim Andersen - i 1 1 1 1 1 1 · Bi
2. Michael Aosenby i - i 1 i 1 1 1 5i
3. Gisli Hardarsson o i - o 1 1 o l 3i korr. 9.75
4. Bent Egeberg a o 1 - 1 o 1 i 3i 11 9.oo
5. Klaus Mortensen o i o o - i i 1 2i 11 7.5o
6. Kjeld Jarlkov o o o 1 t - i i 2i 11 7.25
7. Z.Kuzmanovic o o 1 o 2 i - o 2 11 6.oo
8. Gunnar Dalsgård o o o i o i 1 - 2 11 5.5o

3. Klasse.

Frank Jensen fortsætter med stormskridt fremad i spillestyrke og vandt en sikker
klassesejr med Bi af 7 mulige. Knud Hornhaver ville åbenbart have revanche i årets
turnering og blev en sikker nr. 2.
1. Frank Jensen - 1 1 1 i 1 1 1 6*
2. ·KnudHornhaver o - i 1 1 o 1 1 42
3. Leif Clausen o i - 1 1 1 o i 4
4. Rudolf Kunnis o o o - 1 i 1 1 3i

5/6. Alex Bukrinsky i o o o - 1 i 1 3 korr. 8.25
Henning Olsen o 1 o i o - i 1 3 11 8.25

7. Steen Achton o o 1 o i i - 1 3 11 7.5o
8. Jan Nielsen o o i o o o o - i

4.klasse.
Klassen havde samlet 16 deltagere der spillede 7 runder efter Monrad-systemet.
At skakspillet kan dyrkes uanset alder blev bekræftet i denne turnering idet der
i denne klasse deltog spillere på henholdvis lo og 78 år.
I klassen deltog der fire nye spillere og en af disse var særdeles godt spillende
og blev turneringens topscorer med 7 point af 7 mwlige: Vi gratulerer M.Bogdanovic
med det flotte resultat. Poul Erik Pedersen spillede bedre end længe og blev en sik
ker nr. 2. Ti-årige Stefan demonstrerede tgen sit store talent for skakspillet ved
a~ blive nr. 3. og John Vestergård snuppede den sidste præmie i sin første turnering.

Skemaet for klassen er i den oprindelige startorden og de håndskrevne tal er modstander
nr.
1. Allan Mortensen
2. Poul Erik Pedersen
3. Jan Tipsmark
4. Winnie Sørensen
5. Per Christensen
6. Chr. Gerdinium
7. Jørgen Pedersen
8. M. Bogdanovic
9. Harry Christiansen

lo. Willy Poulsen
11. Egart Andersson
12. John Vestergård
13. Poul Andersen
14. Magnus Nielsen
15. Stefan Christensen
16. Jesper Mikkelsen

Ji korr. 20.00 plac. 8
6 2
Ji 11 21.oo 7
3 11 2o.5o 12
3 li 21.50 11
1 li 16.50 16
3i li 19.50 9
7 1
3 11 25.50 lo
2 14
4 11 22.oo ' 5
4 li 24.50 li 4
1 li 19.50 li 15
3 11 17.oo 11 13
4.J, li 3

""4 " 18.oo 11 6

Turneringen havde i år samlet 48 deltagere der gjorde opgaven let for
turneringslederen.
Vi gratulerer alle præmietagerne og til de øvrige siger vi:
Tag revanche i årets Vinterturnering eller næste Rødovremesterskab.



Rødovre-mesterskabet. 1. klasse. fik en spændende afslutning,
idet Leif S, Per K og Claus L alle havde 5 p før sidste runde.
Nærmeste forfølger var vist undertegnede med blot 3 p. Per vandt
tidligt over Leif R og kunne så blot se til, om det var nok til en
udelt førsteplads. A

Leif S har altid haft krammet oå mig. men jeg ville da prøve at
forbedre statistikken. Det lykkedes mig også at komme hele 2 B
foran i et angreb med gensidige ofre <se spillet nedenfor), men
jeg måtte fortsætte med skakker for at undgå et modangreb med
mindst evig skak. Remis? Men nej. Leif ville vinde og gik ud af
dronningeskakkerne, hvorefter jeg kunne afvikle til et vundet
slutspil.

Claus tabte på tid - sådan da. Hans vinge faldt nemlig inden det
36. træk. men Niels Holger havde for travlt med at udbygge sin
gode stilling til at opdage det. Da urene skulle stilles et
kvarter frem, måtte Claus nøjes med 14 minutter. Per ærgrede sig i
kulissen. Senere vandt Claus sin tabte kvalitet tilbage og
overspillede Niels Holger i de sidste minutter. Per og Claus
sluttede derefter begge ubesejrede på 6 p. med indbyrdes remis
samt remis mod Leif s. dvs, samme korrektion.

Leif S - Bjørn E

1. e4 e6, 2. d4 d5, 3. Bxd5 Bxd5, afbytningsvarianten i fransk.
ofte remis i de højere kredse, 4. Sf3 Sf6, 5. Sc3 Le7, 6. Ld3
Lg4, 7. h3 Lh5, 8. 0-0 Sc6, 9. Le2 aha, tabt træk 9. - 0-0,
10. Se5 prøver at erobre midten 10. - LxL, 11. SxL Ld6,
12. Sd3 også lidt passivt 12. - Se4 så prøver jeg at tage midten.
13. Sdf4 Se7, 14. Dd3 c6. 15. c4 Sf6 tilbage igen, 16. c5 Lc7,
17. Sg3 Dd7, 18. Ld2 b6<?l, 19. b4 Tae8, 20. Tfel Sg6, 21.
Sfh5 SxS eneste træk, 22. SxS Sh4, 23. Lg5 Df5 der er vist
muligheder i det her, 24. Dd2 Te4 fremad. 25. TxT DxT, 26. f4
og så ser det således ud

-------------------------
! I ! ! ! I ST !SKI !
-------------------------
!SB I !SL ! ! !88 ISB ISB I
-------------------------
! !SB !SB ! ! ! ! ! I
-------------------------
! I ! HB ISB I I !HL!HS I
-------------------------
! !HB I !HB !SD!HB I !SS!
-------------------------
! ! ! ! ! I ! IHB I
-------------------------
!HB I ! !HD! ! IHB I !
-------------------------
!HT I ! ! ! ! IHK! I
-------------------------

sort

trækker

Hvid har fået sine officerer lidt for langt frem. Det må være
nu eller aldria. 26. - Sxg2 (27. Dxg2 Dxd4+ med tårngevinst) 27.
Tfl De3+. 28. Df2 (afbytning giver sort fordel) 28. - Dxh3 med
trussel på 8), 29. Sxg7! (et modoffer) Sxf4? (med tanken 30. LxL
LxL, 31. DxL KxS) men nu ser jeg. at hvid så har evig skak. 30.
LxS Dg4+, 31. Khl Dh3+. 32. Kgl Dg4 remis?, 33. Kh2? så er der
forceret afvikling 33. - LxL+, 34. DxL DxD+, 35. TxD KxS
hvorefter T + 68 nemt klarer sig mod T + 48. Leif var dog så opsat
på at få point, at han spillede videre hele 30 træk endnu!

Bjørn



1. r u nde
Rødovr-e III - Vanløse II

Så er- vi i gang igen. 3.holdet klar-ede sidste år- en hårfin
opr-ykning til 2. r-ække - samme r-ække (men ikke samme gr-uppe) som
2. holdet spiller- i. Det ser svær-tud. 3 klubber stiller- med deres
første-hold, og yder-ligere 3 klubber- med der-es andet-hold. Nå, men
vi har- jo br-edden ..

Her- gjaldt det VanlØses andethold. på hjemmebane, men uden det
sædvanlige chok ved ni-tiden. Jeg (3) tabte hur-tigt, men fik lært,
at dronningen ikke kan gar-der-e begge spr-inger-e. Kim Ander-sen (7).
der- er- tilbage efter- fler-e års pause, er- vist r-atet lidt i
under-kanten af sin styr-ke. Her- får han et for-spr-ing på en
kvalitet. men den må br-uges til at holde bondestillingen så der er
kun remis. TidnØdsspecialisten Claus (4) må bl.a. bruge tid på at
vurdere et springeroffer. Han modtager- det. men har senere kun 15
sekunder til 7 træk. Det lader sig ikke gøre. Flemming Bruun (5)
er ligeledes tilbage, efter- flere år som passivt medlem. Bagud med
B må han tage imod et springeroffer, hvorefter en løberskak på
diagonalen kosteY tårn og par-ti. Lars Z (2) er kommet en kvalitet
foran efter at have modtaget et offer-, men må vist aflevere den
igen - nej, han bliver faktisk mat i få tr-æk. Efter 2 1/2 time er
vi således bagud med 1/2 - 4 1/21 Det tegner til en nedsabling.

Gisli (8) er 2 B bagud. men holder overraskende remis ved evig
skak. "Han spillede upræcist til sidst - og så bliver han
straffet!" Niels Holger (6) er foran med kvalitet, men er- presset.
En skak + bondegevinst stabilisere~ det hele. hvorefter han ofrer
sig ind i stillingen til en smuk gevinst. Leif S Cl, R) får
tidligt lØberparret mod 2 S og derved en lille fordel. Sejt spil
fastholder fordelen og ender med gevinst efter næsten fire timers
spil. Hermed endte vi med et beskedent 3-5 nederlag.

Bjørn

Skoleskak

Der har den 11. november været afholdt amtsmesterskaber i
skoleskak med deltagelse af 160 spillere Cnv rekord) fordelt i 6
aldersklasser. Soredningen i de enkelte klasser var stor, i de
neder-ste var enkelte stadig fascinerede af brikkernes gang og
spillede gladeligt vider-e. bagud med dronning og to tårne.

For klubbens medlemmer- kommer- det næppe som nogen over-raskelse,
at Stefan (10 år-) er meget stærk for sin alder. Han deltog i
klasse E for- de 9-10 årige og vandt med suver-æne 6 points i 6
kampe, sådan1 Mere heldigt var det måske, at Jakob (9 år), der
også er kommet i klubben. blev nr-. 2 i samme klasse med 5 ud af 6.
Heldigt, dels for-di et parti blev vundet med en feber-r-edning, en
bagliniemat i en tabt stilling, dels fordi han undgik at møde
Stefan! Med disse resultater kvalificerede begge sig til
Danmarks-mesterskaberne i skoleskak i Odense den 25.-26. november.
Til lykke med det.

Også Jakobs bror, Søren <13 år), med tilsvarende styrke, deltog
i mester-skaberne, men 2 aldersklasser- hØjere. Han vandt en del
erfaring, men kun få points.

Bjørn (Jakobs og Sørens far-)



2. runde
Rødovre III - Søllerød I

Den fremrvkkede kamp fra valgaftenen mod SØllerØds førstehold.
Leif S (1, R) er så uheldig at møde SøllerØds eneste nulevende
stormester. Allerede efter 8 træk er han overspillet og en
kvalitet bagud. Han forsøger at fange modstanderens dame i
hjørnet, men forgæves. Lars Z (2) sidder ensom og venter næsten 40
minutter. Så dukker modstanderen op. laver sit første træk og
pakker en parisertoast ud! Trods tidsfordelen går det ikke. Lars
tilbvder remis undervejs, men må indkassere et nul. Jeg (3) tabte
først en B og gav siden S+L for T i et mislykket gevinstforsøg.
Altså ingen point på de Øverste tre brætter.

Det ser dog lysere ud for de øvrige, vi har vist større
bredde .. Niels Holger(6) får ført en randbonde helt ned og vinder.
Kim A (7) kommer 2 B foran og ender med D + L + 6B mod en åben
kongestilling med D + T + 28. Claus L (4) kommer i et sjældent
slutspil med 7B + 2S på hver side. Tiden svinder ligesom
bondebeholdningen, men Claus har styr på begge dele. En prinsesse
bliver udnævnt og han sætter mat med hele 10 sekunder igen! Hermed

·fik vi udlignet, men glæden var kort. Flemming B (5) opgiver,
bagud med 2B. Til sidst sidder .Gisli med L og forsøger forgæves at
klare S + 28. (3-5).

Bjørn

Skoleskak

En week-end i slutningen af november lØb danmarks
mesterskaberne i skoleskak af stabelen. Spillestedet var
Abildgårdsskolen i Odense, en kæmpemæssig skole i eet plan. I en
enkelt fløj var der plads til selve turneringen, aldersopdelt i 6
klasser, overnatnings-mulighed (dvs. gulvplads) for deltagere og
ledere/forældre, samt bespisning <to gange varm mad+ morgenmad).
Alt forløb glat trods rekord-deltagelse. Det spiller nok ind, at
arrangementet har 15 års jubilæum på stedet.

Næsten 300 spillere fra hele landet dystede over 8 runder,
heraf de 5 om lørdagen. Som tidligere nævnt deltog Stefan (10 år)
og Jakob (9 år) i klasse E. Begge retfærdiggjorde deres udtagelse,
ja Stefan fik endog præmie, et keramiktårn, for en smuk 6. plads
med 5 1/2 points. Jakob måtte nøjes med 50% efter at have tabt en
gevinst-stilling i sidste runde. Stefan løb af med sejren i deres
indbyrdes parti. se nedenfor. Klassen blev vundet suverænt af
Allan Damgaard Christiansen fra Kerteminde med 7 1/2 af 8 mulige.
Ved den lejlighed fik han rettet sit ratingtal med ca. 300 points!

Ved præmie-uddelingen så vi, at David Bekker <Zahle). der
spillede i klubben så sent som i foråret. var med helt fremme på
en andenplads i gruppe D.

Og så var der partiet:

Stefan - Jakob

1. e4 eS, 2. Sf3 Sc6. 3. Lb5 a6. 4. LxS BdxL. 5. d4 8xd4,
6. Sxd4 (?) teorien siger Dxd4 6. - c51, 7. Sf3 DxD. 8. KxD
S-F6. 9. Tel b6. 10. eS Sg4, 11. Te2 Lb7, 12. Sbd2 0-0-0. 13.
h3 Sh6, 14. Kel SfS. 15. f<fl. så er rokaden gennemført1 15. -
Sd4, 16. SxS BxS, 17. Sb3 d3, 18. Bxd3 Txd3. 19. LgS f6? CLd61

havde forhindret det følgende). 20. Bxf6 Bxf6, 21. Lxf6 Tg8, og
så får Stefan overtaget med en skak i nakken: 22. Te8+1 Kd7.
23. Td8+ Ke6. 24. TxT KxL (?) Lxg2+ havde været bedre, 25. Tg3
TxT, 26. BxT Ld6, 27. Kf2 hvorefter Stefan er kommet ud af
midtspillet med kvaliteten i behold. Resten er et spørgsmål om
teknik, og den fejler ikke noget.

BJørn (Jakobs farl



Sidste nvt1 Referat fra 3. runde.

Gladsaxe I - Rødovre III

Endnu et førstehold, denne gang p~ udebane. De første par timer
i rioen materielle fordele til nogen af siderne. Ernst H (2. R)
kommer hurtigt i slutspil med T + L + 48 mod T + S + 48. men han
har initiativet. Det ender med at give et point ("men det var
fordi, han soillede forkert"). Lars Z kommer en B foran. men taber
på tid efter 31. træk. Claus L (5) har denne gang byttet alle
lette officerer af og fået en åben linie ned mod modstanderens
kongestilling. Det ser lovende ud. men de tunge drenge garderer g7
og der bliver kun remis. Flemming 8 (6) står lidt skidt, men får
byttet damerne af og skabt to fine fribønder på fløjen. 1 1/2 - 2
1/2.

Leif S <1. Rl taber et par bønder og går hovedrystende ud af
lokalet. Spillet genoptages, men er tabt. Jeg (4) kommer ud for en
orangutang og får ~imeligt spil. Et springeroffer har dog ikke den
nødvendige slagkraft. og så går det galt. Gisli (8) er kommet en 8
og en kvalitet bagud, da modstanderen forcerer og skaber mulighed
for endnu et halvt point på evig skak. Niels Holger (7) sidder med
en lukket stilling, en kvalitet bagud. Gensidige springer-trusler
skaber dronnine-afbytning: men Niels Holgers er bedst, han vinder
kvaliten tilbage og fors~gsr endda gevinst. Den havde nok været
der, hvis vi havde haft hængeoartier som i gamle dage. Nu blev man
enige om remis. Ernst var lidt skuffet over 4 1/2 - 3 1/2
nederlaget. "Jeg so i Ll e r kun med p ..;. vindende hold1"

Status efter 3 kampe: nul matchpoints, men 9 1/2 kamppoints.

Bjørn

KSU-holdturneringen. 2 og 3 runde.
I holdet: 5 - 3 over Amager I og 5 - 3 over Herlev I

II holdet: Oversidder og 4~-~ over ~ampklubben/sk 41.
III holdet: 3 - 5 mod Søllerød I og ~-4~ mod Gladsaxe I
IV holdet: 5~-2~ over Brøndbyvester II og 2 - 6 mod Ishøj I.

Udmærkede resultater som først og fremmest er opnået ved at holdene har
kunnet stille op uden for mange reserver.
I holdet har i de to kampe kun haft et afbud (holdlederen) og kan de holde
stilen vinder de nok rækken.
II holdet har også kun haft et afbud + et udlån til I holdet.
Mod Kampklubben vandt Svend Ulrich,Jørgen Larsen,Per Kuhlmann,MortenLundsgård
mens formanden spillede remis og tab til Garly,Tange og Alex Juel.

III holdet overrasker stadigvæk: Særligt sidste resultat mod Gladsaxe I er
meget flot da dette hold tæller flere Elite-og Mesterspillere.
Og så har de en helt suveræn referent i Bjørn Enemark.Hvad med de andre hold.
IV holdet kan også være tilfredse med deres resultater.

Stillingen efter tre runder. Tallene i parentes er spillede kampe.
Amager I 14 (3)
Rødovre I 1~(3)
Jerbanen I 11~(3)
Herlev I 11~ (3)
Allerød I 9 (2)
Kampkl.III 6 (2)
Skovlunde I 5~(2)

Amager III 18 (3)
Kampkl.IV 14~(3)
Lyngby IV 13~(3)
Tjalfe II 9~(2)
Rødovre II 6 (2)
Brønshøj IV 6 (2)
Tåstrup II 4~(3)

Vanløse II 16~ (3)
Føroyar I 15~ (3)
Gladsaxe I 14~ (3)
Søllerød I 11 (3)
Amager II lo (3)
Rødovre III 9* (3)
Allerød II 52 (2)
Lyngby III 5~ (2)

Måløv I 17 (3)
Ishøj I 15 (3)
Chester I 12 (2)
BrønshøjIII 9 (3)
Amager IV 8 (3)
8ødovre IV 7* (2)
Brøndbyv II 32 (2)

Program: 2. januar (skolen lukket) 9. januar: Vinterturnering
16. januar: Holdkampe 23. januar: Vinterturnering
3o. januar: Vinterturnering 6. februar: Holdkampe

Husk afbud til Ejlert: 31 7o 68 71


