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Efter en forhåbentlig god juleferie åbner vi nu ballet igen.Først
har vi dog en lidt kedelig meddelelse: fordi folk er alt for sløve til
at aflevere de bøger de har lånt ophører biblioteket med at eksistere.
Alle bøger bedes afleveret snarest.

Holdturneringen 3.runde

Amager V - Rødovre IV : 2t - 5t
Brønshøj I - Rødovre I : 5t - 2f

Holdturneringen 4.runde

RØDOVRE I - SK 41 II : 2t - 4~ + 1 hængeparti
Efter et forsmædeligt 6-2 nederlag til SK 41 sidste år tørstede vi
efter revanche denne gang.Og hvor kom vi hurtigt ned på jorden igen.
Orla var den første der blev mast: O.Derefter fulgte 3 remisser:Tim,
der burde læse l.nummer af Interne Træk igen ( parti:Kølvig-Flemming),
Verner overså gevinsten og jeg selv kunne ikke få min modstander til
at fejle.Så kom det vi alle havde anset for umuligt: Flemming vandt sit
første holdkamps-parti i år.Tillykke.Det skulle senere vise sig at være
det eneste parti vi vandt for Henning Åge tabte et slutspil med K+T
mod K+T+randbonde og Kølvig måtte også ned efter at have spillet åb
ningen dårligt.Sanne stod længe skidt,men er sluppet fra det med et
remis-hængeparti.Selv om der mangler tre runder må vi erkende at vi
skal være meget heldige for at undgå nedrykning.

Søren

SKYND DIG OG BLAD OM PÅ SIDE 4,J0RGEN-.



RØDOVRE II - ALBERTSLUND II : 4 - 4

Med en l.plads efter de tre første runder gik vi forventningsfulde til

brætterne.Efter få træk bukkede min modstander en officer og sejren
var snart hjemme. 1-o.Desværre lykkedes det Al ex t s modstander at slcabe

balance til 1-1.Lars,Heinola og Buster spillede remis,men så viste
Jens sin styrke og vandt.3*-2i.På 7.bræt måtte vi tilkalde Ole Bruun
der med 45 minutters handicap satte et angreb igang.Det fik ikke den
forventede udgang og modstanderen tilbød remis.Ole ville spille videre,
gjorde to træk og tabte dronningen.Leif Tange kæmpede med en kvalitet

mindre til den bitre ende og klarede en remis.4-4.
Arne

Vores allesammens højt elskede kasserer har fornyligt barslet med denne
dybsindige bemærkning: "Jeg kan ikke få summerne til at stemme når jeg

hele tiden hører stemmerne summe."

BRØNDBYVESTER I - RØDOVRE III : 1 - 7
I gåsegang efter formanden ankom vi med tre reserver til Brøndbyvester,
der på rimelig vis opfyldte deres værtsforpligtelser.Peter Ranks mod

stander resignerede på forhånd,han udeblev.1-o.Men så trak skyerne op~
Ejlert blev stillet overfor to forbundne fribønder på D-fløjen,Otto
var godt igang med at blive mast af et formidabelt bondecentrum,under-
tegnede havde en smule udvikling til gengæld for en godt ventileret
bondestilling.Anders,Uffe og Ivan stod remisagtigt mens P.Tange var
eneste lysklat: hans modstander solgte en officer til indbrudspris,

hvorefter Peter lod Hans sin,rndskyld,sin Hans Majestæt foretage en

langvarig inspektion af frontlinjen - og vandt.Jeg selv reddede min
bondestilling af kombinatorisk vej og tog remis.og så sandeligen,under
fulgte på under:Anders fik pludselig kongeangreb der vandt,Ottos mod
stander glemte sit bondecentrum og satte en kvalitet i slag,hvoEefter
Otto - Ungdommelighedens bevarer - vandt.Også Ejlerts modstander glemte
sine bønder og flyttede i stedet rundt p~ en springer - som han tabte.

Endnu en pind i skuffen.og Uffe (me Uffe - you mat) konstruerede ved
egen hjælp en vunden stilling - og vandt ,Så syntes Ivan at han kunne

være bekendt at give remis. 1 - 7.
Aftenen sluttede på udmærket vis med at Ejlert næsten fik sig selv

overbevist om at han i virkeligheden hele tiden havde stået udmærket.
Akhøj.

Hørt på juleafslutningen: ··vorherreskabte øllet,men Fanden skabte
kapslen."



Hellerup II - Rødovre IV : li - 6!

Igen havde Ejlert indkaldt Peter Tange til et højere hold.Selv om

denne praksis på kort sigt løser et problem,er det dog et spørgsmål

om den ikke ødelægger sammenholdet,i dette tilfælde på 4.holdet - og
dermed skaber flere afbud•••••Hvad mener I andre?
Bundholdet Hellerup stillede kun med 6 mand, så Kim og jeg_fik gratis
points,men altså ikke den kamp vi var kommet for_De afbud•••••••••••
Carsten havde efter få træk erobret 2 bønder og får så en officer
foræret.Det efterfølgende slutspil kan vindes •••Garly får byttet sin

b-bonde mod e-bonden og får åbnet h-linjen - men efter at have roke
ret ~ort,forsvinder fordelen jo.Remis.Garnborg presses og må til sidst
aflevere en bonde,men tårn og officer kan holde til remis.Mogens ta
ger remis i et ret lige slutspil med 5B + T.Kaj Olsen opnår efte~
sejt spil en enkelt bonde og fører så en prinsesse til 8.række.
Aftenens spil stod Jørgen for.Han erobrede straks centrum og havde
det skarpe spil fremme.Når man har ang~eb,kan man jo ikke tag0 sig
af en fjendtlig bonde,der slår en unyttig løber på 6.række •• Et øje
blik slapper han grebet ,men så kommer gennembrudet og en smuk met med
dronningen suppleret af en kæmpehest på f6,midt i kongestillingen.

Bjørn.

OLYMPIA II - RØDOVRE V : 3 - 5·
Ja,hvad gør man ikke for at få en stjerne som reporter for 5.holdet~
Bare klø på.Desværre kunne Højmark ikke komme,da vi skulle eri tur til
Brønshøj og møde Olympias 2.hold.Vi måtte "nøjes" med Poul E.PGdersen-.
Nå Poul E. du skal have en tak,fordi du altid er villig til at møde

op.Nå,alle mand nåede da frem - også selvom nogle kørte med Jens.
Kl.19.3o sad alle 8 mand klar,2 modstandere var der kommet så vi gav

lo min. udsættelse.Trods kørslen vinder Jens efter 14 træk og 2o min.
Finn følger stærkt efter~mens jeg selv må helt op på 18 træk.3-o.
Vagner misser en sejr til remis.Leif sætter sin dronning i slag -
han tabte ikke sagde han - han opgav.Morten har evig skak,men det
hjælper jo ikke så meget.4-2.Poul E.står til tab,så er der kun Flem
ming tilbage,og han står i underkanten,men mirakler findes endnu.
eller var det stærkt spil? 5-2.Poul E.kæmper bravt,men det blev 5-3.
1i0rgerligtat sejren ikke blev større.

TOM

Tag lige og kom ned på jorden igen Tim,selvom man er mesterspiller
er det ikke ensbetydende med at man mestrer spillet.



JØRGEN ANDERSSON SUVERÆN ••••

I vores interne holdkamp-konkurrence,hvor man får 2 point for vundet

kamp,11 point for remis,l for tabt og O for et afbud,har vi nu spillet

de 4 første runder.Tre spillere har scoret maximum 8 point,nemlig:

FLEMMING HOLST og JENS BAGER,begge fra 5.holdet,og JØRGEN ANDERSSON,

fra 4.holdet.Mens de to førstes præstation var ventet,må vi sige at

JØRGEN ANDERSSONS er lige så sensationel,som hvis månen viste sig at

være en ost.Fire - vi gentager - fire vundne partier,det må da vist

være en forbedring af din personlige rekord Jørgen.Vi ønsker jer alle

tre tillykke og håber, at I vil vise vejen for os andre i de sidste tre

runder.I toppen ligger desuden:

7~ : Carsten Andreasen
7 : Leif Tange,Arne østergård,Heinola,Buster,Akhøj,Anders Lundsgård

61 : Sonne,Jens Bertolt,Lars Sørensen,Peter Rank,Peter Tange,Bjørn,

Kim Mikkelsen og Mogens F.

En af klubbens unge og håbefulde junior~r har fundet ud af,at hvis man
ikke kan få hår på brystet, så må man skam hellere se at få det alle
mulige andre st.eder.Han har for nyligt taget konsekvensen deraf og har
anlagt sig noget,han kalder skæg••••• Redaktionen holder en bajer på

at det er væk inden sommerferien.

STJERNEPARADEN.

l.holdet : * * * *
2. -- : * * * *
3. -- : * * * *
4. -- : * * *
5. -- : * * *

Flemming på skolebænken.

I weekenden 13-14 december afholdte Dansk Skak Union sit første kursus
baseret på turneringsledervirksomhed,på det skønne Fuglsø-center i
Mols.Det var et kursus,hvor selv den mest garvede turneringsleder eller

klubformand spidsede ører.
DSU's formand Ole S.Larsen omtalte først spilleregler,turneringsbestcm

melser,fortolkninger,tvistigheder mm. Dernæst fortsatte Kaj Blom med
at omtale administration,spillerkort,indberetning osv,og som det sidste
punkt den første dag,fortalte svend Novrup om presse og propaganda
suppleret med gruppearbejde.Fælles for disse foredrag var en bølge af
diskussioner,hvilket var et af kursussets formål.Som afslutning på
denne dag spillede vi cylinderskak. fortsættes



Hvad er cylinderskak?????

De spillere her i klubben der mener, at skak er for let,f.eks,Jeppe og

Thomasen,vil jeg gerne lære at spille cylinderskak.Man forestiller sig~

at skakbrættet er bøjet som en cylindcr,dvs at a- og h-linjen er for

bundet.

EKS.l. :.Hvid åbner med b3.Hvis sort nu flytter sin d-bonde,taber han

dronningen.

HVORDAN: Løberdiagonalen cl-a3 fortsætter på den anden side af brættet

nemlig på feltet h4,og således videre til d8.

EKS.2.: Hvis hvid spiller l.g3,kan sort ikke flytte sin d-bonde,fordi

han da vil stå i skak.

HVORFOR: Løberdiagonalen fl-h3 fortsætter på feltet a4 og således vide-

re til e8

EKS.3.: Slutspil.Hvis hvids konge står på a2,kan han i næste træk spille

den til hl,h2 eller h3•

EKS.4.: I tilfælde hvor hvid har sin konge på e2 og en bonde på f2 vil

et sort tårntræk til g2 medføre en skak,den anden vej rundt,

såfremt ingen andre brikker står på denne linje.

Mange andre ting kan udføres.For eksempel kan en springer på

gl flyttes til a2.

Søndagen bød først på 3 timers praktisk øvelse vedr. Monradsystemet.

For dette stod vores udmærkede k -susleder Ole Balslev.Dernæst omtalte

OB andre turneringsformer (specielt på klubniveau) og som punktum for

det glimrende kursus. udfærdigede vi i grupper de afsluttende bemærk

ninger og kursuskritik.
Flemming Druun.

Formand Ejlert filosoferer.

I sidste nummer af Interne Træk rejste Kølvig nogle spørgsmål ungående

Vinterturneringen (herefter kaldet VT) og Søren besvarede dem kort og

efterlyste en besvarelse fra bestyrelsen.

Et af Kølvigs spørgsmål gik ud på at man kunne have delt mesterklassen

i to klasser og spille dobbeltrunde endda med en runde mindre at spille.·

Da jeg i klubben fra anden side også har fået forespørgsler om hvorfor

der i M.kl og 2.kl er 16 deltagere og mindre i l.kl og 3.kl kan denne

redegørelse og svar kun blive fuldstændigt ved at vi får belyst prin

cipperne i gamle turneringsformer og i vort moderne system_Mcd gamle

turneringsformer mener jeg de turneringer hvor man ved et eller andet

bestemt resultat opnår en ret til at blive i en bestemt klasse fremfor

andre spillere som har bedre resultater at fremvise over en bred front.

Som bekendt har jeg virket som turneringsleder i DM,KM,Vestvold og



ikke mindst her i Rødovre i en årrække og har derfor kunnet studere pro·

blemerne på tæt hold.En stor ulempe ved gamle turneringsformer er,at der

i sidste halvdel af turneringen (i DM i Hjørring i hele turneringen)
bliver taget en masse remisser,uden at der mange gange overhovedet bli
ver spillet.En anden ulempe ved gamle stive turneringsformer er at bedre
spillere så automatisk må placeres i lavere klasser,når man f.eks. får
tilgang udefra, eller når man et år har haft mange af de gode spillere

stående udenfor turneringen af en eller anden årsageEt eksempel: I DM
et år deltager 5 af vores bedste danske spillere ikke (Bent Larsen,Ha

mann,Ole Jacobsen,Børge Andersen og Brinck-Clausen).Med det gamle system
med 12 deltagere,hvor de seks øverste kunne blive i klassen,samt at de
fire eliteklassevindere skulle rykkes op,ville der kun være to pladser
ledige til de 5 ovcmnævnte,med det resultat,at de tre ville være henvist
til at spille i eliteklassen fremfor i landsholdsklassen,hvor de rent
spillemæssigt og sportsligt hører hjemme.Et eksempel her fra klubben:
I årets VT mangler en hel del af klubbens allerstærkeste spillere:
Thylin,Palle Willumscn,Søren Godtfrcdsen,sonne,Orla Larsen og Lars Sø
rensen.Hvis vi havde beholdt vort gamle system,ville vi være i samme
knibe,såfremt de alle ville deltage i næste års VT.Nogle af dem ville
være nødsaget til at spille i l.kl hvilket ville være uholdbart.
De to store ulemper,som er nævnt ovenfor,kan man kun komme udenom når

man,som vi har gjort,vælger en turneringsform,hvor det sidste parti
betyder lige så meget som det første,og hvor spillerne er opdelt i klas.

ser efter styrke målt over en bred front.
Her i klubben har vi fået et ganske godt redskab til at måle spillernes

styrke via ratingtallene for vore interne turneringer.Desværre har vi
endnu ikke fået ratet koordinerede turneringer i 1.,2. og 3.kl samt
holdturneringen,så der må stadig vurderes på disse resultater,når man
skal sammensætte klasserne i VT.Udover de nævnte principper mener jeg
at kunne fastslå,at alle medlemmerne ønsker at deltage i turneringer med
faste runder,og VT (klubmesterskabet) må være det centrale punkt i klub
bens arbejde og have fortrinsret frem for forårsturnering mm.
Det var meget om principper angående turneringer.Tilbage til Kølvigs

spørgsmål.Hvorfor 16 mand i M-kl i år frem for at dele den i to klasser?
Ja,da jeg havde tilmeldingerne til årets turnering,brugte jeg 12 timer

til at afveje klassernes sammensætning;særligt M-kl og 2-kl voldte pro
blemer,for her var forholdet dette,at mange jævnbyrdige spillere var
tilmeldt.Enten skulle M-kl. bestå af 6 spillere (Kølvig,Søren,Henning

Åge,Wiman,Bertolt og Flemming) eller 16 spillere som nu med plads til
Tim Bjerre (Dansk mesterspiller) og Verner Petersen (tidl.Elitespiller)
samt en række særdeles jævnbyrdige spillere som Tange,østergård,Rank mm.



l.kl gav sig selv med de 12 spillere som kunne komme på tale (kunne evt.

udvides hvis Selsted og Ivan kom med).

2.kl blev på 16 spillere,da der også her skulle være Plads til nye spil-

lere.
Hvordan VT så bliver til næste år afhænger først og fremmest af til-

meldingerne, samt om der kommer en klarere styrkeforskel mellem top og
bund i mesterklassen.Måske lo,12 eller 14 mand.Personligt er jeg til
hænger af mindst 12 mand i hver klasse (særligt i M- og 1-kl) frem for

8 mand med dobbeltrunde.
For at alle skal vide,hvor jeg står i sådanne spørgsmå1,kan jeg nævne,

at jeg er medstiller af et forslag til næste HB-møde i DSU,hvor man fo
reslår de samme principper som her i klubben nu.Man afskaffer elite
spillerbegrebet, og alle spillere med over 2000 i rating er mesterspil
lcre:de 12 eller 14 af de bedste tilmeldte spiller i landsholdskl.,de

lo næste i Elite osv.
Med hensyn til Kølvigs andet spørgsmål: om at udsætte præmier til f.eks

bedste parti,bedste remisparti mm.,kan jeg kun sige,at personligt er
jeg imod sådanne skønhedspræmier i alle former for turneringer,da de
altid hviler på et skøn og som regel giver en kilde til utilfredshed

hos spillere, som føler sig forbigået ved bedømmelsen.
Ang. spørgsmålet fra Søren om eventuelt at stramme afbudsreglerne

(f.eks kun ret til tre afbud til en hel turnering),kan det selvfølgelig
komme på tale,hvis medlemmerne ønsker det gennemført,men det har endnu
ikke,i de 2o år jeg har været med i klubben,været noget problem at få

afviklet turneringerne rettidigt.
Ejlert.

I DM i korrespondanceskak (se omtale i nr.l samt opslag på tavlen)
stiller Rødovre Skakklub med følgende hold: l.Sørcn Petersen 2øPeter
Rank 3.Henning Åge Hansen og 4.Jens Bertolt.Vi ønsker dem held og lykke.

EFTERLYSNING.
For at få noget at lave på de triste og grå februar-marts-søndage sø
ger jeg 5 friske fyre til en ny form for turnering.Man mødes efter
alle mod alle princippet,men i stedet for et parti spiller man seks p~
samme tid.Altså en form for simultan.Betænkningstider foreslås til 4

timer pr.mand.partierne skal afvikles privat efter aftale indbyrdes.
Eventuelt interesserede kan henvende sig til mig,og så kan vi aftale
et mødetidspunkt,hvor vi udformer reglerne i fællesskab.

Søren



VESTVOLD 75
Rødovre Skakklub havde i år lo spillere med i vestvoldturneringen;heraf
sluttede hele seks som præmietagere,men kun en oprykker.Finn Bonez fik
i 3.kl 2.præmie med 5~ point,og vender igen tilbage til 2.kl;lad os nu
håbe du bider dig fast.En af vores få mesterspillere,Henning Åge,stil
lede ap og trods den lange turneringspause,han har holdt, satte han sig
sikkert på 4.pladsen med 4i point.I l.kl fik jeg en 2.præmie med 5 point
Leif Tange tog 3.pladsen også med 5 point (i point dårligere korrektion
end min).vores indbyrdes parti endte som sædvanlig med remis,selvom
Leif havde uanstændige gode chancer for at tage hele pointet.Vi lå
ellers i spidsen for klassen,men en ualmindelig heldig øbro-spiller blev
vor skæbne.Buster fik i samme klasse 3 point,mens Kim Clausen tog sig en
solid dukkert med nul point.(FY-DA-DA).Kim Mikkelsen fik i 2.kl 5 point
og en 3.præmie,det var ellers tæt på oprykning.Akhøj fik et black-out
og måtte nøjes med 4i,hvilket dog var nok til en 5.præmie.Leif Clausen

og Harry fik i 3.kl hhv. 3i og 2~.
De mange præmietagere tyder på,at vi med en vis optimisme kan forvente

at få en hel del oprykkere i det nye år.
Peter Rank

FORMANDENS NYTÅRSSTATUS:

Først og fremmest vil jeg starte med at ønske alle et godt nytår og en

tak for det forløbne år.
Her ved nytårstide er det sædvane med en status over de resultater,der

er opnået i det forløbne halvår siden generalforsamlingen.
Vi startede jo sæsonen traditionen tro med Rødovremesterskabet,og der

var en udmærket deltagerprocent af klubbens medlemmer,samt deltagelse
af en del nye ansigter, som fandt sig så godt til rette,at de nu er ble
vet medlemmer af klubben.Vi håber, at de nye medlemmer glider ind i klub
livet for lang tid og bliver den saltvandsindsprøjtning som ingen klub
kan undvære, hvis man ønsker fremgang og klublivet ikke skal stagnere
og stivne.om turneringsformen for Rødovremesterskabet (betænkningstiden)
måske trænger til en revision,er en sag,som vi ønsker medlemmernes me

ning om.
I klubholdturneringen hvor vi har fem hold med,har vi opnået gode re
sultater i de fire første runder, ja vel nok nogen af de bedste i klub
bens 43 årige historie.Dette skyldes medlemmernes store opbakning i år,
hvor afbudene har været meget begrænset og har gjort mit holdlederjob
nemmere i. år end sædvanligt,og ikke mindst at indpiskerne (Flemming,
Arne,Uffe,Bjørn og Tom) har forstået at indpode gutterne en god hold
moral.En særlig tak til reserverne, som med kort varsel har rykket til



god undsætning.
I.holdet er jo ude for hård modstand i mesterrækken men de 14 point mod
topholdene (43975 %) burde være et godt udgangspunkt inden de tre sidste
runder: der er jo kun tre point op til andenpladsen som vel må være må
let på nuværende tidspunkt.Vi håber at kunne stabilisere holdet med

Johnny og Verner.
II.holdet som er blevet væsentligt forstærket da Jens i år har tid til
at stille op som ankermand har lagt sig på en førsteplads med 2oi point

(64 %).Der er ingen tvivl om at holdet nok skal vinde rækken såfremt de

kan holde stilen sæsonen ud.
III.holdet er det hold som har overrasket mig mest i positiv retning.
Disse raske unge mennesker har mødt fire klubbers førstehold og det er
gjort på bedste måde da holdet er på førstepladsen med 21t point (67,2%)
Der er ingen tvivl om at de vil ''snakke" alvorliqt med når præmierne og

oprykningen skal afgøres.
IV.holdet har også overrasket positivt og indtager p.t. andenpladsen
med 21 point (65,6 %).Om denne flotte placering kan holdes er nok tvivl
somt men jeg ved at gutterne vil gøre et alvorligt forsøg.
V.holdet har kun spillet tre kampe og har opnået 12i point (52 %).Et
betydeligt bedre resultat end sidste år og mon ikke holdet slutter på
en tredjeplads i gruppen hvis de kan undgå afbudene.I modsætning til

tidligere er det V.holdet der fører med hensyn til afbud-'-
Total for de .femhold: 152 partier = 89-tpoint = 58,88 %.
Vestvoldturneringen 1975 som vi arrangerer sammen med Albertslund,Brønd
by,Glostrup og Vanløse levede op til sit ry som landets tredjestørste
turnering med 212 deltagere.Kum DM og KM er større.som sædvanlig forløb
alt sportsligt korrekt og planmæssigt.Rødovrespillernes resultatet kan

læses andetsteds i bladet.
Det var lidt om hvad der er foregået og nu lidt om fremtideno

8 af klubbens medlemmer forsøger lykken i KM.
Vestvoldholdturneringen (hurtigskak over seks runder) skal i år afvikles
i Brøndby i februar.
Klubholdturneringen fortsætter i marts-april med de tre sidste runder,
Så bare op på mærkerne gutter. Ejlert.

Telefonliste:
Bestyrelsen: Ejlert: 706871

Mogens ~ 703614
Tom : -
Jeppe : 7ol9o3
Flemming: 757462

Redaktionen: Peter : 756190
Flemming: 757462
Søren : 7o882o

Klublokalerne: 7o78ol


