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Kære venner.

I undrer jer nok over,at Interne Træk er så tyndt denne gang.Det er
imidlertid jeres egen skyld; for det første savner vi partistof (med
kommentarer),og for det andet kunne I godt stille nogle flere spørgs
mål til Brevkassen.Alt har interesse, bare det har en lille smule med
skak at gøre.

Redaktionen.

PROGRAM FOR FEBRUAR/MARTS.

Tirsdag d. 3/2 : Vinterturnering
Tirsdag d. lo/2 : Vinterturnering
Tirsdag d. 17/2 : Vinterturnering

Torsdag d. 19/2 : Vestvoldholdturnering i Brøndby
Tirsdag d. 24/2 : Vinterturnering
Torsdag d. 26/2 : Vestvoldholdturnering i Brøndby
Tirsdag d. 2/3 : Rødovre III - øbro III

Rødovre V - øbro IV
Amager IV - Rødovre IV

onsdag d. 3/3 : Lyngby-Virum II - Rødovre I
Torsdag d. 4/3 : Brøndby II - Rødovre II
Tirsdag d. 9/3 : Vinterturnering
Tirsdag d._16/3 : Vinterturnering

Tirsdag d. 23/3 : Rødovre I - Allerød I

Rødovre II - Amager III
Rødovre IV - AS 04 III

Onsdag d. 24/3 : Tårnet II - Rødovre III

Glostrup IV - Rødovre V



Leif Tange i hopla.

Følgende parti er fra Vestvold 1976 i l.klasse:.
Hvid: Leif Tange,Rødovre Sort; Keld Burmeister,Brøndby

spansk parti. -
l.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 5.o-o b5 6"Lb3 sxe4 (sort vi1 ind
i den åbne variant) 7.Tel_d5 8.d4 Le6_9.dxe5 Sc5 lo.Le3? (hvid spille:c
bedre Lf4 straks) Sxb3 ll.axb3 Le7 12.c3 o-o 13.b4? Lg4 14.Lf4 (hvid
har tabt et tempo) a51 (giver sort en stærk springerstilling) 15.bxa5
sxa5 16.Sa3?? c6 (16.Sbd2 var langt bedre) 17.h3 Lxf3 18.Dxf3 Sb3,!
(nu viser følgerne sig af 16.Sa3) 19.Ta2 b41 2o.cxb4 Lxb4 21.Tdl Sc5
(hvid står nu næstbedst) 22.Dg4 (hvid er nødt til at skabe sig mod
chancer) Se6 (nu duer 1h6 ikke) 23.Le3 De7 (dækker Lb4 og truer bonde
gevinst efter Lxa3) 24.f4 f5 (der truede jo 25.f5 og 26.f6) 25.exf6ep
Dx~6Q! (bedre er nok Txf6) 26.Tfl Sc5? (hvorfor ikke d4 eller c5 ? )
27.Tdl Se4 28.Ld4 Lc5!(bvid får ingen chancer) 29.Lxc5 sxc5 3o.Tcl Sd3
31.Tc3 Sxf4 (den anden mulighed var 16.-Dxf4.Tårnet kan jo ikke slå
springeren p.g.a. Dfl+) 32.Tf3 Ta4! (truer Se2+ med dronninggevinst)

33.Dd7 (eneste tilflugtssted) De5!! 34.b3 (hvid kan ikke spille 34,
Dxc6 p.g.a. 34.- Te4.Der truer 35.- Tel+ med matangreb og hvis 35.Ta1

så 35.- Dxb2 36.Sc2 Tc4 med mat eller officerstab,og hvis 35.Sc2,så
igen 35.- Tc4 med officersgevinst.Tilsidst hvis 35.Tfl,så 35.- Sxh3~
36.gxh3 Dg3+ med mat.Hvid er totalt nedspillet) Te4 35.Sc2 (dækker lige

matangrebet) 35.- Te2 36.Tg3 Se6 (nettet strammes,hvid er færdig)
37.Tg4 Df5?? (37.- h5 og hvid kan opgive.Nu får han i stedet kraftigt
modspil) 38.Ta7 ! Df7 39.Sd4! (sort kan ikke slå hvids dronn inq ,da hvi d
så spiller Txd7,hvorefter der er mat eller officersgevinst) Sxd4 (er
nok sorts bedste chance) 4o.TXg7+!! (giver mindst remis) Kxg7 (tvunget)
41.Dg4+ Kh6 (tvungent træk.Hvis 41.- Kh8 så 42.Dxd4+ Kg8 43.Dg4+ Kh8
44.TXf7 Txf7 45.Dxe2 og hvid vinder.(ukorrekt,sort spiller ikke tabs

trækket 42~- Kg8??? men derimod det langt stærkere 42.- Df6,der dækker

alt.Red.)) 42.Txf7 Txf7 43.Dh4+ (hvid er tilfreds med remis,hvilket

sort afviser.) Kg7 44.Dxd4+ Kf8 45.Dc5+ Tfe7 46.Dxc6 T2e5 (nu er det
vel remis) 47.b4 d4 48.Dd61 Tb5 49.Dxd4 Teb7 5o.Dh8+ Kf7 (hvid har
vendt spillet til gevinst) 51.Dxh7+ Kf6 52.Dh6+ Kf7 53.h4 T:xb454.h5
Tg4 (dette slutspil er ikke så nemt vundet,som man tror) 55.Dh7+ Tg7
56.Df5+ Kg8 57.h6 Tf7 (der kan ikke spilles Th7 p.g.a.Dc8+)58.Dg6+ Kh8
59.g4 (nu kommer den anden bonde til hjælp) Tbe7 6o.g5 Tf4 61.Dd6 Tg4+
62.Kh2 Tf7 63.De5+ Kh7 64.Kh3 Tgf4 65.De6 Tf8 66.Kg3 Tfl 67.De4+ T8f5?
(nu kan hvid bytte dronningen med begge de to sorte tårne) 68.Kg4 Kg2
69.Dxf5 opgivet. Et parti med flere fejl,men et rigtigt kampparti,
Det tog 7~ time og viser hvor hårdt der blev kæmpet i l.kl. Leif Tange,



VESTVOLDHOLDTURNERINGEN.
Turneringen spilles over- 6 runder torsdagene den 19.og 26.februar kl c

19"30 i Ungdomsgården,Brøndbyøstervej 93,Brøndby.
Betænkningstid: i time til hele partiet.
Ja,gutter så står denne populære turnering snart over for sin afvikl i ng

så I bedes venligst allerede nu reservere datoerne,da vi vel som sædv an.
ligt skal stille med 7 eller 8 hold (4 spillere på hvert hold),
Da vi i år meget gerne skulle sætte Glostrup på plads i l.gruppe,bedes

I træne i ledige stunder.
Den anden gruppe vinder vi jo altid,så hvorfor skulle vi ikke gøre det

i år? Nej vel. Slut op om arrangementet.
Tilmelding til den optimistiske formand:

Ejlert.

NYT OM K-SKAK.
som nævnt i sidste nr. stiller Rødovre med et hold i den nye divisions
turnering i korrespondanceskak.Vi er blevet placeret. i 3.division,hvor
vi skal møde AS o4,Midtmors,Fredericia,Frederiksværk,Fåborg og Odense.
Desværre kunne Jens Bertolt ikke afse tid til de mange partier,så Ole
Bruun har afløst ham på fjerdebrættet.

Søren

TELEFONNUMRE.
Bestyrelsen:

Ejlert : 706871
Mogens : 703614
Tom : _

Flemming: 757462
Jeppe : 7ol9o3

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

Klublokalerne: 7o78ol

Afbud meldes til Ejlert senest spilledagen kl.18.3o


