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Stor og Ged indsats af R~.ød ovrehold i Studenternes 75 år s turnering

Rødovre's hold b ( stående af Johnny T Jylin.Tim Bjerre,Søren Petersen og

Leif Tange/Harly Sonne overraskede alt og alle ved at blive nr 5 af 22 hold
i turneringen cg blev dermed bedste useeaede hold og hjem f'ø r te I triumf
1000 kr i præmie til k Lubben

At det var en virkelig god præsta ti ø~ holdet ydede, når man blandt

modr tanderne finder hold som Lunds Akademiske Sch ackk Lub med 2 svenske
landsholdspillere og Vejlby Hiskov"s dans l ; mestre med Th. Hosen lund,
Bo Jacobsen Ka j Ros se 11 og Per Eolst siger si g s e Lv
Det er altid svært at trække enke! t resu11ater frem når der er ydet en
helstøbt holdindsats men det ska L da lige nævnes ,at Thy lin slog den svenske
juniormester O[ landsholdsklas ~e Harry Sch us s Le r

HoLdet vand t 4 kampe 2 kampe blev uafgjort og man tabte 2 kamps

Mos S:tudentern.e III 2-!-"-l.-},modHerlev I )j---J, mod. Am:a.ger I ~-3-Lmod Brøndby
2--2$mod Linnharnm2-2,mod Studente -ne I 2·}-1-ltmod Vejlby Riisskov 0-4 og
s.idst men i.kke mindst 2t-·l-} over Ringsted 1s 2.div Lsionshold

Vi kipper med flaget for vore friske gutter

KSUklubhold turneri .ngen ,

Noget kunne tyde på at I , II og V holdet ikke har kumnet k.Lare pausen j

tur neri:ngen mens III og IV hold.et"s spillerE tilsyneladende e:r i e;od form
Først kendsgerningerne:. I holdet mod AS04 I 3...5 og ned .S'.K41
II hold.et ~nod.KS II l~-·6-~· og mod Lillerød I 2-6 III holdet mod.Va Lby I·
4±--3~-og mod Tårnby I 4+~·3·hIV holdet mod. GSI:1 III 31-4:-f og· mod Amager V
5~~3 V holdet mod Tårnet II f-7-1- og mod. Brk~1;shø j III 1.-}.-..6~1'
Hvordan skal man skabe resultater til klub ben når man får l2 ~:fbud. c1et
skete ti1 5 1'."1...rn.d..;; Ja se1v Tom berømte V ho1d



I holdet havde chancen i 5.runde for at komme helt til tops i M.rækken

da de spillede mod topholdet AS04.-!:time før afslutningen så det ud tiJ
at vi skulle vinde 7-1,men i tidsnøden smuttede 3 heJ po ints. UHA-UHA.

II holdet skulle vinde mod KS for at r-edde sin forbliven i rækken,men
når man skal afgive to mand til I holdet og to andre af bud s anrt man så
giver{~- point væk,så skal det gå galt.
III holdet overraskede positivt ved at slå Valby L Holdleder Uffe var g1ad
og tilfreds ikke mindst med K.Jeppesen som ydede en god indsats som reserve,
IV holdet som skulle møde topholdet GLadsaxe kunne kun skrabe 7 mand sammen
til dysten;men med formanclen'~brandtaleinden kampenhavde god virkning,og
hvis Peter Tange havde lidt mere rutine i slutspiJ havde vi taget det første
matepoint fra Gladsaxe som ellers har været suveræn i gruppen, Lille Morten
Lundsgård som vi. fik med i sidste øjeblik viste vejen for vi andre ved at
vinde et godt angrebsparti, Bravo Morten.
V holdet må vi forbigå i tavshed,da storskryderen iltke har givet nogen rap
port om matchen. Han er nok f1ov endnu,

6.runde startede med at III holdet om mandagen tog til Tårnby og slog deres
I hold, Godt gjort gutter,
Iv holdet ville om tirsdagen ikke stå tilbage, og sendt e Amager hjem med et
5-3 nederlag.

V holdet var ikke kommet over det store nederlag fra sidst og tabte igen sto r-t ,

Så kom en bitter ·torsdag. I holdet tabte til Sk4l ,hvordan det så er gået til
kan man. forbavse sig over .men efter jeg har hørt deres formand sige. at Rødovre
er nemme at sp il.le imocl,for de sætter officerer i slag helt af sig selv.
II holdet blev sendt til Iillerød -ve1 vidende,at der nok ikke var meget at
hente, og det blev også kun t il to pinde vundet af Tange og Alex Juel,

Hvorfor ikke gøre som Thyl in på 1 ,bræt i Mesterræk.ken: 5 point af 6 mulige.

Tag jer nu sammen gutter i 7, runde så formanden ikke skal græde sig i søvn
det næste halve år,

Næste runde somer den sidste: Tirsdag den. 15.april: I,II,III holdet h.j emme
V holaet til Hvidovre og Iv holdet skal torsdag den l7. til Hellerup

HAR DU YDI T DIN INDSATia VED LODS} DD:GLSALGET,ELLERS HASTER D~T.

DETER LØRDAGDEN 19 april at der er

Banko sp i 1 kl. 15, 00 i Rødovre= valliø j Sko 1 e's f e s t ~1aL

Tag familie og venner med, da der gerne skuf.Le mange penge i kassen til

Ksu·s 50 års jubilæumsarranGernen-ter.



Partier fra Købc.a.havnsSkak Unions Enkeltmandsturnering 1975.

Først slutresultaterne for de 18 spillere, som del tog fr?,vores skakklub.
l.klasse: Ole Bruun 5p!, Leif Tange 4tp., Peter Rank 4p., Flemming Bruun og
Søren Petersen(Søren meldte afbud til to kampe) og Buster Andersen lp. 2.klas
se: Jens Akhøj 4~-p. , Anders Lundsgaard 3!-p., Kim Mikkelsen og Jørgen Clausen
3P•s Peter Tange og Finn Bonned 213-p.3$Klasse: Heino Hviid og Højmark-Jensen
4p", Jens Bager 3p.9 Leif Clausen 2t,p., Rene Olsson og Morten Lundsgaard 2p"
Selv om det kun blev til en præmietager, var der et par stykker, der var lige
ved at snuppe en. Ingen rykkede op; derimod får et par spillere travlt i på
sken. hvis de skal holde sig i klassen. Men hvis man ikke kan bevise sine fær

digheder i denne form for skak, kan man jo forsøge sig med lyn-skak: Vinder
af KSU-lynturnering for l,-3.klasse blev minsandten SØREN PETERSEN med Bip.af

9. Men nu til partierne.
Fra 2.klasse skal vi beskue to partier af Jens Akhøj, som i starten af tur

neringen fik plukket en del 1-taller, men tabte så kampgejsten og måtte tage
sig til takke med 413-p"Hvid: Omtalte person. l.e4,c5 2.Sf3,d6 3.d4,cxd4 4.Sxd4
Sf6 5.Sc3,g6 6&Le3,Lg7 7.Le2,o-o Den klassiske dragevariantc En stærkt gennem
analyseret variant, som sætter sort på en svær prøve, hvis hvid ellers ved,
hvad han skal foretage sig. Som regel er hvids plan at spille Dd2 og kort ro
kade for derefter at piske frem med e- og f-bonden. Sort spiller Sc6 og kan
tage brodden af hvids angreb med Sg4 eller bytte af på d4 og køre de tunge of
ficerer ud på dronningefløjen. 8.Dd2,Ld7?(Sc6)trækket er tempotab" 9.o-o-o,Sc6
lo.Sb3(?),a6 Sb3 er tvivlsomt, fordi det åbner for sorts løber på g7; desuden
kunne sort med a5 og a4 få tempogevinst og stærke trusler. 11.h4,b5 sort truer
med b4 og hvid får problemer med.dækningen af e4. 12.Lf3(?),Se5! forhindrer e5

og truer Sc4. 13.Sd5?(h5),Sc4 14.De2,SxSd5! 15.TxS,Lxb2skak. Uf,en lige venstr
Akhøj er i gulvet og tager tælling til 8" 16.Kbl,Le6 17.Tddl(Tg5!?),Tcf>!
l8.h5,Sa3?skak(Lg7 og sort bør vinde) 19.Kxb2,Txc2skak 2o.Dxc2,Sxc2 21.Kxc2,
Dc7skak Sort har stirret sig blind på denne afbytning. For at få hvids D har
han afbyttet alle sine udviklede officerer og derved mistet initiativet, 22.
Kb2,Tc8 Ikke engang den vigtige c-linie får sort lov til at beholde: 23.Tcl,
Dd8 24.hxg6,hxg6?lfxg6) 25. (Ld4,f6) 26.Thdl(truer e5),f5?? sort må være plaget
af dårlig hukommelse 27.Tdhl,Kf8 28"exf5,Txcl 29.Th8skak,Lg8 3o.Sxcl,Da5
31"Sb3,Del 32. Ld5,De2-+"33.Kcl(Ka3?,b4+ efterfulgt af Db5+ og løbergevinst),e5
34.Txg8 +Ke7 35.Le3 gxf5 36.Lg5 +,Kd7.Nettet strammes. 37.Le6+ It (Han er li'godt
snu, den Akhøj),Kc7 Hvis sort slår Le6, mister han damen! Hjernegymnastik for
læseren. 38.Tc8+,Kb7 39.Sa54·,Kb6 4o.Ld8~,Ka7 41.Tc? +,Kb8 42. Sc6+,Ka8 43.Ta7 skakmat
Hvis 41.-,Kb6, så 42.Tc6++Ka7 43.Lb6+ efterfulgt af Tc8mat. 41.-,Ka8 42.Ld5+,
Kb8 43.Sc6+Ka8 og 44.Ta8 mat. Splendid!

Og så en lille en. Sort: Jens Akhøj l.f4,d5 2.Sf3,Sf6 Birds åbning påstår
upålidelig kilde; Hollandsk i forhånd.En foreslår en anden. 3.d3,c5 4.c3,e6
Åbningen er Uregelmæssig, siger et lyst hoved, men den kender jeg ikke. 5.Dc2,

Sc66.e4,Le7 7.e5,Sd7 Sort står lidt mast, men hvid har endnu ikke udviklet
sine officerer. 8.Le3,f6 9.d4,fxe5 lo.dxe5(?) Nu får hvid problemer med f4.Mu-



li gvi} har hvid syntes, det var for farligt at slå med f-bonden, men efter
lo.fxe5 kan sort finde på at spille Lh4+ eller o-o. Var.A fxe5, Lh4-skak g3, Le7
Lh3,Sb6 o-o,Sc4 Dcl,cxd4 cxd4,o-o b3 hvid har en lille fordel. Var.B fxe5,o-o

Ld~Lh4+ (cxd4 (?) Lxh7~Kh8 cxd4 ,Lh4+ Ke2 ,Sb4 Dg6,Tf5 Dxe6 og hvid slipper måske

godt fra det Lf2,LxL DxL,cxc14 cxd4,Sb4 Lc2,Dc7(el.Da5) Sc3,SxL DxS stillin

gen er nogenlunde lige. Tilbage til partiet: 10.-,0-0 ll.b3,b6 12.Ld3,h6
13.g4(optimistisk),d4! 14.cxd4,Sxd4 15.Sxd4,cxd4 16.Dc6(?),Sc5 17.DxT,SxL+
18.Ke2,Sxf4!!en lumsk skak.Hvid falder i fc,ldenmed begge ben 19.LxS?,La6+

Hvids dame er solgt; han opgav.
I I.klasse opnåede Leif Tange 4tp. Her er to af hans gevinstpartier. Tange

har sort. l.c4,Sf6 2.Sc3,e6 sort satser muligvis på at hvid spiller d4, så
han med Lb4 kan spille nimzo-indisk, men det udarter sig nærmest til en slags

grUnfeld-indisk, hvor det ikke er særligt heldigt at sort har spillet e6. 3.
g3,g6 4.Lg2,Lg7 5.Sf3,c6 6.d4,d5 7.c5,o-o 8.o-o,Sbd7 9.Lf4,b6 lo.b4,Sh5 Tange
tvinger nærmest sin modstanders officerer frem på brættet ll.Ld6,Te8 12,Se5,
Lb7 måske skulle sort forsøge sig med f6 og e5 for at underminere hvids frem.
skudte bønder, Sorts chancer ligger i et gennembrud på en af fløjene men
hvids løber på d6 dækker desværre felterne b8 og f8, hvor sort gerne skul1e
have tårnene til at ståø 13.e4,Lf8 14.Lxf8?(SxS,DxS 15.e5 giver sort flere
vanskeligheder),Txf8 15.f4-,Sxe5 16.fxe5,Dd7 for at kunne øge trykke t på d4 ef

ter slag på e4. 17.Lf3,Sg7 18.cxb6??, axb6 sort får gratis foræret udviklings-
muligheder for T på a8 hvid burde have spillet exd5. 19.Sa4,Dd8 Dc7 besvares

med I'c I med trusler ne b5 og exd5. 2o, exd5,cxd5 21.Lg4?,La6 22.Tf2,Lc4 Tange
har fået vendt spillet. 23,Le2,Sf5 24.Sc3,Dg5! 25.LxL,dxL hvid har nu fået en
svag bonde på d4 og prob1emer med sorts c4-bonde, Hvid gør nu bedst i først
at gå op på f4 med T og blokere diagonal cl-h6, hvor sorts D står, men der
bliver spillet 26. Se4 (koster en bonde), De3! 27,Sf6+,Kg7 d4-bonden har i ~cke den
f'ornødne dækning. Hvids forsøg på at opretholde materielt ligevægt fører kun
til den rene elendighed. 28.Sd7,Tfd8 29.Sxb6,Txd4 Tange er ved at få kørt det
tunge skyts i stilling. Modstanderen er mere end vild efter afbytning. 3o.De2,

Tb8 31.Dxe3,Sxe3 32.SaA,Txb4(der røe bonden) 33.Sc3,Td.3 34.Se4(efter 6 træk
med S er den kommet tilbage til samme felt),c3 bonden presses i bund med tem·
pogevinst. 35.Sc5(Sd6 eller Sg5 besvares koldblodigt med c2),Td2(?) Hvad med
Td5! Sa6(Sb3,c2 Sd2,TxS sort vinder let),Tb6 Sc7,c2 SxT,Tblskak Tfl,Sxfl sort
vinder; 36.Sb3,Td5 37.Tf4,TxSb3!! 38.axT,c2 hvid er ved at blive kvast. 39.
Kf2,Tdl! 4o.Tfa4,Sd5 41.Tc4(prisen er den samme),Txal 42.Txc2,Tbl hvid kan
godt lægge kongen. 43.h4,Txb3 4-4.Te3 hvid opgav.

Den superkorte.Hvid: Leif Tange l.e4,85 2.Sf3,Sc6 3.d4,exd4 4.c3,dxc3(d5)
Tange er berygtet for at vælge de mest mærkværdige åbninger og sit lille bon
deoffer slipper han helt godt fra. 5.Sxc3,Lb4 Levy skrabede engang et point
hjem på 5.Lc4 1 6.Lc4,Sf6(d6 o~o,LxS bxL,Sf6 e5,Sxe5 Sxe5,dxe5 Db3,De7 La3,c5
og 8.-,Lg4! Db3,LxS Lxf7,Kf8 gxL,Se5 LxSg89TxL f4,Sf3 har været spillet før)
7.e5,Se4?(De7) 8.Dd5!(kun otte træk og Tange har mattrusler),o-o sort må ofre
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~pringeren for at redde kongen. 9.DxSe4,d6 lo.o-o,Te8?(h6) ll.Sg5!,opg. De~
kan følge Sxe5 Dxh7f,Kf8 Dh8~Ke7 Sd5+ og på Kd7 følger Dh3~ resten kan I vel

selv finde ud af.
Til sidst to partier af 01e Bruun, som var helt oppe på mærkerne under tur

neringen. Sort:Ole Bruun; hsns modstander var den eneste oprykker i klassen.
l.e4,e6 2.d4,d5 3.Sd2,c5 4.exd5,Dxd5 exd5 se skakbl. nr.2 5.Sgf3,cxd4 6.Lc4,
Dd6 Bent Larsen foreslår i denne variant af fransk Dd8 o-o,Sc6 Sb3,Sf6 De2,

Le7 Tdl. 7.o-o,Sf6(Inf.15,2ol: -,3c6 Sb3,a6 Sbxd4,Sxd4 Sxd4,Sf6 b3,Le7) 8.Sb3,
Sc6 9.Sbxd4,Ld7 lo.c3,a.6 ll.a4(p.g.a. b5),Tc8(truer Sx3 DxS~DxD SxD,TxL) 12.
De2,Le7 13.Tfdl,Sxd4 Nu følger en smart kombination l4.Sxd4?(Txd4),TxL!l5.
DxT, e5 i 16. Lg5 (?)(Lf 4! f.eks. A. -, exL Sf5 ,DxT TxD, LxS, Dxf4~,Lc8'Tel B, - , exL
Sf5,Db8 Sxg7f-tKf8 Sh5,Lc6 SxS,LxS Db5t ), exd4 17"Txd4,Dc6 18. Dxc6,Lxc6 19.Tael!
Kf8 2o.b3,h6 2l"Lb.4~g5 2-2"Lg3,Lc5 23.Td3,Tg8 24.b4?(ødelægger hvids rnulighedex
for videre fremrykning med bønderne),Lg7 25.a5,Kg7 26.Le5,Lb8 27.Ld4,Kg6 28.
Lc5, Sd5 (truer Sf4) 29.c4?,Sf4 3o. Tb3,Sxg2 31.·rfbl (truer b5), Sh4 (truer Sf3+ og
Sd2+) 32,Tlb29Td8 med mattrusler 33.Kfl,Lg2+ 34.Kel,Lf4 35.Le3,Lf3 36.Sg2+oe;
hvid opgav , 6.runde Ole har sort. l.d4,Sf6 2. c4,e6 3.Sc3,Lb4 4,. Db3,c5 Spie1-

mann-varianten i nimzo-indisk. 5.d T c5,Lxc5(?)(Sc6) 6.Sf3,Sc6 7.Lg5,Lb4 8.a3,
Da5(?) 9.Lxf6,gxf6 lo.Tcl,Lxs+ 11.DxL,DxD 12.TxD,b6 13.g3,Lb7 14.Lg2,Se5 15.
o-o1Lxf3 16"Lxf3(?)(exf3 med truslen f4; hvids kongestilJing forstærkes desud
en),Tc8 17.Tfcl,d6 18.Le2,Ke7 19.f4,Sd7 2o.Le4~h5 selvfølgelig. 2l.h4?(svække
g3), Thg8 22.Kf2 f5 23.Lf3, Th8(Sf6) 24.e3,Tc7 25.b4 ,Sf6 26.Td3(c5,Thc8 c6,b5).
d5! 27.Td4(Tdc3,Tc8 c5),Thc8~ 28.Le2,Se4+ 29.Kf3?,dxc4! den kan ikke slås r.
eks , Lxc4,Txc4! Txc4,'.L'xc4Txc4,Sd2+ og sort vinder. 3o.Kg2.c3 3l,La6?(1d3,Sd2.'
Tg8 det går som smurt i olie med jagten på de hvide bønder. 32.Kh2,Sxg3(Txd3?;
TxSe4) 33.Tc4,TxT 34.LxT,Se4 35.Ld3,Tc8 36.Kg2,Sd2 37.Kf2,Sb3 38.Tc2,Sal 39.
Tcl,c2! 4,0,Kel,TcB {true:rSb3t) 41.Kd2,Txa3 42.Lxc2,Ta2 afbytning og sejren
er hjemme. Hvid opgav" Ve1udført slutspil, hvor springeren viste sig at være
stærkere end løberene Efter denne 6orunde havde Ole 5p6 og skulle have et tp
i sidste kamp for at rykke op i mesterklassen, desværre gik han hen og jokkede
i spinaten og tabte9 Iilen det blev til en 2.præmie

Ansvarlig for disse tvivlsomme noter: Peter Rank
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P.ogram:

TirsCag den 8/4: Vinterturnering
Tirsdag den 15/4: KSU klubturneringen sidste runde.
Tir2dag den 22/4: Vinterturnering
Tirsdag den 29/4: Vinterturnering

Denne dag skulle vinterturneringen gerne være færdig.

Klubmesterskabet i Lynskak:

De 36 spillere blev delt i to grupper. Mester og l.klasse i en gruppe,
øvrige deltagere i en anden gruppe.

Efter indledende runder blev der spillet en dobbeltrundet ternering
mellem 4. finaledeltagere i hver gruppe.

Gruppe.A. vandtes af Thylin,foran Kølvig/Søren Petersen og Flemming Bruun
Gruppe B. vand tes af Kim Mikkelsen foran Tom Kristensen, Thomasen og
Morten Lundsgård.

Søren Petersen opnåede 4-i poi nt i 1.klasse i DM i Odense.
Uffe Dahl opnåede 3 point il.klasse s~mmensteds.

Sidste nyt.

Rødovre·s juniorhold vand t overlegent(6 gevinster og 2. remisser)
den årlige juniormatch mellem Albertslund,Tåstrup,Ballerup og Rødovre.

Holdetbestod af: Thylin,Tim Bjerre,Søren Petersen,Ole Bruun Jens Akhøj
Peter Tange,Anclers Lundsgård og Kim Mikkelsen.
En tak til Leif Tange som tog et nap med transporten af spillerne.

Husk bancospillet den 19.april i Valhøj Skole.

Telefon. nr, Klublokalerne: 70780l.
:Ejlert: 706871
Mogens: 7036l4
Flemming: 7574-62
Jepp3sen: 701903.




