
INTERNE TRÆK
RØDOVRE
SKAKKlUB

l".l!r'. 2. NOVEMBER 1990 27.årgang.

INDBYDELSE

Klubbens medlemmer indbydes til deltagelse i Vånterturneringen.

Turneringen starter tirsdag den 27. november 1990 kl. 19,oo.
Deltagerne inddeles i lo-mands grupper efter klubbens styrkeliste.
Tilmelding senest: Lørdag den 24. november 1990 til Ejlert.

Telf: 31 7o 68 71.

Program:

Tirsdag den. 13. november 1990: KSU-holdturnering
Tirsdag den 20. november 1990: Udsatte partier fra Rødovremesterskabet.
Tirsdag den 27. november 1990: Vinterturneringenstarter.
Tirsdag den 4. december 1990: Vinterturnering.
Tirsdag den 11. december 1990: III holdet hjemme mod Amager

IV holdet hjemme mod Albertslund
Onsdag den 12. december 1990: I holdet ude mod Lyngby-Virum
Tirsdag den 18. december 1990: Juleskak.
Tirsdag den 8. januar 1991: Vinterturnering
Tirsdag den 15. januar 1991: I holdet hjemme mod Hvidovre

II holdet hjemme mod Lyngby-Virum
III holdet ude mod Gladsaxe

Torsdag den 17. januar 1991: IV holdet ude mod Kampklubben/sk41
Tirsdag den 22. januar 1991: Vinterturnering.
Tirsdag den 29. januar 1991: Vinterturnering.
Mandag den 4. februar 1991: I holdet ude mod AS19o4

II holdet ude mod Tårnby
Tirsdag den 5. februar 1991: III holdet hjemme mod Brønshøj SK.

IV holdet hjemme mod Hvidovre.
Tirsdag den 12. februar 1991: Vinterturnering.
Tirsdag den 19. februar 1991: Vinterturnering.

NB: Husk afbud til holdkampe og Vinterturneringeni god tid
til Ejlert.



KSU-holdkampe.

Starten på årets turnering gav ikke de ventede resultater idet I og III holdet
ikke opnåede de forventede resultater,mens IV holdet overraskede igen.

I holdet spillede ude mod Øbra og tabte 2~-5~.
Szucs rystede nok holdet ved at tabe efter 8 træk. ØV.
Kølvig,Sonne,Drejfeldt,Ole Bruun og Jan Nielsen spillede remis,mens Akhøj,Szucs
or reserven Jørgen Larsen tabte.

II holdet vandt aver Gladsaxe med 5-3.
Volden,Alex Juel og Ernst Hansen vandt,mens Rank,Sv,Ulric~1Per Kuhlmann og Leif
Tange spillede remis. Formanden der var med som reserve tabte efter et ukorrekt
offer.

III holdet tabte til Frederiksberg med 3~-4~. ( Se Bjørns referat senere i bladet).

IV holdet vandt aver Øbro med 5~-2~.

Frank Jensen,Klaus Mortensen,Knud Hornhaver,Henning Olsen og Leif Clausen vandt.
Michael Rosenby spillede remis mens Niels Holger Og Alex Bukrinsky tabte.

ialt 16~ point af 32 mulige.

Rødovremesterskabet:

Turneringen er ved at være færdigspillet idet der kun mangler udsatte partier.

I Mesterskabsklasse fører Drejfeldt med 5 point + 1 udsat parti.
~ Szucs 4 point + 1 udsat og Ole Bruun med 3 + 2 udsatte partier.

I klasse: Kim Andersen 5 point. Gisli Hardarsson 4 + 1 udaat parti.
Ejlert 4~ og Bjørn Enemark 3~ + 1 udsat parti.

II klasse: Michael Rosenby 5 point. Niels Holger 4 + et udsat parti.

III klasse: Steen Achton 5~ + et udsat parti. Steen Jørgensen 5 + et udsat parti
og Leif Clausen 4 + 2 udsatte partier.

IV: klasse: Klassena er vundet af Rune Skov med 6 point.
Jørgen Pedersen har scoret 5~.
Jakob Enemark har 4~ + et udsat perti og
Ole Lindberg 4 + et udsat parti.

Husk udsatte partier skal spilles tirsdag den 2o. november 1990.

Husk tilmeldingen til Vinterturneringen.

Medlemmerne opfordres til at levere stof til Interne Træk.

Det kan ikke være rigtigt at kun Bjørn Enemark skal skrive til bladet.



~-~q]_ ~?.JL?._~.

Den 3. november afholdtes Dansk Skoleskaks amtsmesterskaber med
deltagelse af ca. 100 spille1·e i 6 aldersklasser. Sidste års
rekorddeltagelse på 160 spillere blev altså langtfra nået. Er der
mon faldende interesse for skoleskak? Er der mon andre kommuner
end Glostrup, der har besluttet at spare nogle pebernødder i
budgettet ved at nedlægge denne aktivitet? Bevares,· lidt af
forklaringen kan måske være en indbydelse med fejl vedrørende
såvel spillestedets adresse som inddelingen i klasser lstyrke
stedet for aldersbetinget). At mesterskaberne yderligere var
blevet flyttet til en anden skole med kort varsel bidrog
naturligvis til forvirringen. Jeg ankom med fire spillere fra
Glostrup (incl. Søren og Jakob), og vi tog indledningen som et
orienteringsløb. Hvor mon vi skal hen fra denne post ..

Vel ankommet mødte vi to spillere fra skakklubben, Rune Skov og
Bo Lindberg, mens sidste års vinder af E-klassen IStefanl
formentlig spiller amtsmesterskab i Nordjylland. I Bos og Jakobs
gruppe CE-klassen) med 15 deltagere stod kampen om kvalifikation
til DM (2 pladser> reelt mellem 3-4 spillere, der·spillede
seværdige partier mod hinanden. Vinder blev Morten Hansen med 6 ud
af 6 points. Jakob blev nr. 2 med 5 points efter sejr over Martin
Elkher IDM-vinder af F-gruppen sidste år med 7 points ud af Bl.

C-klassen, hvor Rune og søren deltog, var den ~tørste med 25
deltagere. Her var der tre DM-pladser at kæmpe om. Suveræn vinder
blev Jakob Sylvan med 6 af 6, nr. to endte med 5 points. Kampen om
trediepladsen kom til at stå mellem Rune og Søren, der dog ikke
kom til at møde hinanden. Før sidste runde havde Rune 4 og Søren 3
1/2 points. Rune spillede mod Jakob Sylvan, som Søren tidligere
havde tabt til. Da også Rune tabte, lykkedes det Søren med gevinst
at sikre sig den eftertragtede tredieplads, en meget velkommen
fødselsdagsgave! En stolt fader drager sidst på måneden til DM i
Odense med begge sønnerne!

Jakobs andenplads i E-klassen blev afgjort af følgende flotte
parti i næstsidste runde:

Jakob Enemark- Ma1"tin Elkher: 1. e4 Sf6, 2. Sc3 (ikke det
skarpe 2. e5>, 2. - e5, 3. Lc4 d6, 4. Sf3 h6, 5. d3 Le7, 6.
0-0 Sc6, 7. Le3 Lg4, 8. h3 LxS (bedre 8. - Lh5l, 9. Dxl a6,
10. Ddl 0-0, 11. d4! 8xd4, 12. Lxd4 Sxd4, 13. Dxd4 cS, 14. De:.
b5, 15. Ld5 Sxl, 16. BxS (jeg havde valgt S><Sl Lf6, 17. Tabl
Te8, 18. Df3 b4, 19. Se4 Le5, 20. b3 (?) p r isq i ver a-bonden,
20. - Da5, 21. Dd3 Dxa2, 22. f4! Ld4+, 23. Kh2 DaS, 24. Sxd6
Te7, 25. Sf5 Td7,

a b c d e f g h
*--,--,--,--,--,--,--,--*

8 !ST ! ! ! ! ! !SK ! !
r--+--+--+--+--+--+--+--~

7 ! ! ! I ST ! !SB !SS! !
r--+--+--+--+--+--+--+--~

6 !SS! ! ! ! ! ! !SS!
r--+--+--+--+--+--+--+--~

5 I SD! I SS! HS ! !HS ! ! !
r--+--+--+--+--~--+--+--~

4 ! !SS! I SL ! !HS ! ! !
r--+--+--+--+--+--+--+--~

3 ! !HB ! I HD! ! ! ! HS !
r--+--+--+--+--+--+--+--~

2 I ! ! HB ! I ! !HB !Hl<!
r--+--+--+--+--+--+--+--~

1 I ! HT ! I ! ! HT ! ! !
*--..I...--~--~--~--~--~--~--*



Her vælgeY Jakob 26. Sxl (se fælden 26. Tbel Txd5, 27. Se?+l,
26. - Txd57 (SpØYgsmålstegnet skyldes 8Øren, der demonstYerer 27.
- Sc6! ! Med kun 6 min. tilbage set' Jakob det dog ikke. 26. - B>~dS,

27. Oxd4 havde nok reau lt.ere t; i remis), 27. De4 (!) (synes at
true begge tårne), 27. - Dd8?, den afgørende fejl, nu kan
springeren reddes (27. - 8xd4 garderer det hele), 28. Sf3 Od7,
29. Oe2 a5, 30. Tal Dc7, 31. g3 Dd7, 32. Tdl TxT, 33. TxT TeB,

34. TxD (!) afvikling, 34. - TxD+, 35. ~~gl T:{c2, 36. Se5 f6,
37. Td8+ Kh7, 38. Sf7 Tc37, 39. f5 Txg3+? ser ikke mattruslen,
40. Kf2 Txb3, 41. ThB++

- et parti, der kunne være spillet flere klasser højere.

Ikke alle E-klassens partier havde dog denne standard. Se for
eksempel fØlgende:

Pet~t~_:- Ja_lQ__Q_~: 1. e3 e5, 2. -F3 d5, 3. d3 Sf6, 4. c3 Sc6,
5. g3 Le6, 6. b3 Lf5, 7. h3 e4 og her hvor hvid har fået
flyttet 7 af sine bØnder eet felt frem forlader vi partiet!

De1··var præm Le r til Jakob, Rune ag søren, glasvaser i di verse
stØYl'"else1'."Nej, nej, nej" prctesterer skoleskaklederen fr-a
Glostrup, "det er qleapokaLe r ! ".

BjØrn (Jakobs og Sørens far)

Ho 1 d+.u rnev-ingen, 1. runde

R ("?,l_Q_g_v v- ~-LU_--=_frg_Q_~_;i__k_sb e c_g_ __ \{_

Sidste år vaY 3. holdet kommet for hØjt op. Vi mødte første- og
andethold i de fleste kampe og vav- glade for små nederlag! Så vidt
jeg husker tabte jeg selv i hver eneste match. Efter at være
rykket en række ned skulle modstanden blive mev-e overkommelig.

Vi stav-ter hjemme mod FYederiksbergs femte(!)-hold og de eY da
til at snakke med. Jens 8 (1) løber- ganske vist ind i en
lØbei'"diagonalmod en stærk reserve, og Morgan T (3) kaster sig ud
i "noget vi 1dt" "for at få det ove1'"stået'",La1··s Z (7) t'educen::r
("han o+r ede er: officer fDI'... at komme ud af det; han havde mange
dåd ige t.ræk at vælge imel lem"). Claus L (3) tabet' S efte1'"at have
haft chancen for at vinde en kvalitet. Jo, de er da til at tale
med, men nu står det 1-3.

Flemming 8 18) spiller stille og roligt sin modstandeY ud over
baglinien. Kim A (6l erobrer 7. række, undviger en trusel om evig
skak, men t.aber i stedet. Gisli H 14) klarer lige akkura t;
tidskontrollen. Han har dog pres og vinder til sidst S og partiet
på dette. Jeg 15) sp~lleY til sidst med 68 + L mod 48 + L, men
lØberne er uligefarvede og Jeg må nØjes med Yemis (3 1/2 - 4 1/2).

BjØrn


