
RBDOVRE
SKAK
KLUB

Nr.6. 8.Februar 1977 13.årgang

KM 1977

Da jeg fremlagde ideen om,at Københavnsmesterskabet i skak 1977 skulle fo
regå i Rødovre,på klubbens generalforsamling i september,var det ud fra
følgende motiver:At give vore medlemmer lejlighed til at deltage i et KM
næsten på hjemmebane,og ud fra den kendsgerning at kmubbens medlemmer vil
le bakke bestyrelsen op med det manuelle arbejde,der er i forbindelse med

at stå som arrangør af et KM med mange deltagere.
Minceforventninger med hensyn til mange deltagere fra Rødovre blev til fu
lde opfyldt,da 19 rødovrespillere deltog i det 182 mand store felt.Opbak
ningen med hjælp til afvikling af turneringen forløb helt enestående fra
vore unge medlemmers side,samt Jørgen Andersson som tog sig af det store
slid med afrydningen.Et kapitel for smg var hjælpen i Kantinen,som Edith,
Lene og Nina tog sig af til gavn for klubben,som får et pænt overskud,som
anvendes til materialekøb.
Så til det egentlige: resultaterne fra turneringen: Københavnsklassen var
i år stærkt besat med et ratinggennemsnit på 2316.Allan Puolsen,Øbro blev
mester med 6t point foran Kaj Bjerring med 6 point og Gert Iskov med 5~.
Af resultatlisten på næste side ses,at vi fik tre præmietagere:
Ole Bruun i l.kl. med 5 point.Ole havde i sidste runde chancen for at bli
ve mesterspillerE,men det lykkedes ikke,da hans modstander kæmpede for
selv at blive mesterspiller og kunne nøjes med remis.
Finn mødte i sidste runde Karsten og vandt og rykkede så op i l.klasse.
Godt klaret Finn.

Leif mødte i sidste runde Heino,og de skulle afgøre,hvem der skulle have
præmie,og det faldt ud ti1 Leifs fordel.
TAK TIL ALLE,DER GAV ET NAP MED. Ejlert



Resultater:

i.klasse: Ole Bruun ~ 1 1 o 1 1 ~ = 5 2.præmie

Leif Tange l t o 1 o 1 1 = 4! ·
Flemming Bruun 1 o o 1 i 1 o = 3i
Kim Mikkelsen k i o 1 1 o o = 3

Flemming Holst 1 o o 1 o t o = 2t

Peter Rank t t o i 1 o o == 2i
2.klasse: Finn Bonnez 1 o t 1 1 1 1 = Si 2.præmie

Karsten Andreasen k 1 1 i 1 o o = 4

Anders Lundsgård 1 1 o i o 1 o = 3!
Jørgen Andersson o o 1 1 1 o o = 3

3.klasse: Leif Clausen o i 1 1 o l 1 = 4t 4.præmie
Henrik Carlquist l 1 o l o o l = 4

Torben Olsen 1 1 o o 1 1 o = 4

Heino Hviid o 1 1 o i 1 o = 3t

Henrik Eriksen i 1 o 1 t o i = 3t

Preben Nielsen o i i i 1 t o = 3
Andre Riemeck o k 1 o 1 t o = 3
Harry Christiansen 1 o t l o o o = 2t

Dennis Jensen o o o o o o o = o

Sådan en resultatliste ser ved første øjekast udmærket ud! Men i betragt
ning af at vi havde hjemmebane osv,må man ved nærmere eftertanke sige at

3 præmietagere,hvorafkun 1 eprykker (af 19!),er et elendigt resultat!
Må jeg foreslå,at vi indfører en regel,der siger,at hvis man ikke scorer

mindst 5 point i en koordineret turnering,så er man ikke værdig til at væ
re medlem af Rødovre Skakklub,og som følge deraf får man t års karantæne!

Nå nok om det,det er da godt,at vi har andre i klubben,der kan vise,hvad
de duer til,når det gælder! Rødovre Skakklubs største talent gennem tider

ne - vores suverænt bedste spiller - frygtet af ALLE osv,så er der vist
ingen tvivl.Det er:

SØREN PETE'RSEN

der helt overlegent viste sin fantastiske kunst ved KM i lyn.Hurra for vo

res Københavnsmester i 1.,2.+3.kl. Nærskak,K-skak,lynskak,altbehersker

han.Vi kender alle hans fænomenale åbnings-,midt- og slutspilsstyrke.Tak

fordi di vil være medlem hos os Søren.Må vi til din ære slutte af med et

trefoldigt HurrAAAAAAAAAARRRRRRRRRGGGGGGGGGHHHFfHHHHHHHH••••••••

"Vi beklager men redaktøren kan desværre ikke skrive mere i dag!"



Referat fra et parti i en holdkamp.

Bjørn Enemark - J.P.Svendsen (Posten)

1.f4 Sf6 2oSf3 d5 3.e3 e6 4.b3 Le7 5eLb2 o-o
.Vi spiller en ret sjælden -variant af Birds åbning.I yderkanten af teorien~
men åbningen er ikke så analyseret som 1. e4 e5~og det passer mig udmær ket ,
6oLd3 c5 7.sa3 a6
Tempotab,for springeren var ikke rettet mod b5,men mod c4.
8.c4 Sc6
Nu står det vist fint.så skal vi bare have dronningen med på diagonalen:

9.Dc2? Sb4 lo"Db-1
Der røg det tempoo

lo. - Sxd3 ll.Dxd3 Se4
Nu er han pludselig kommet i offensiven og truer med skakker og offer på
g3oNå,det er der råd for:

12"o-o-o? Sf2
Japdet var jo pinligt og så i en holdkamp.Alle de tunge officerer trues.
l3eDc2 Sxhl 14.Txhl Bxc4 15.Sxc4
Så kom springeren ud, og det er da for tidligt at opgive"

15. - b5 16oSCe5

Den skulle flyttes alligeve19målet er jo på g8.
16. ·~ Lb7 17.h4 f6 18"Sg5~

Jeg prøver med et springeroffer trods det,at jeg er en kvalitet bagud~Nu
må vi se om det holder,ellers bliver det et kort parti"



18. - Bxg5 19.Bhxg5

Ny mattrussel.

19. - T.f5
19. - g6 2ooSxg9 ser da også godt udo

2ooTh2
Nu kommertårnet tilbage ••
2oe - Lxg5 21.g4 Lh6 22.Bxf5
Udligningl

22 "' - De7 23. Sg4 b4;
Nu skal Tc8/c4 vurderes,men han kan vel ikke nå det"
24.Sxh6+ Bxh6 25q;Th3 Kf8 26~ Dh4 27"Bxc5+ Opgivet

Bjørn.

Rapport fra K-skakholdturneringen.

Det går ikke godttdet går faktisk rigtig skidt.Fra at have en score på 43,%

er vi nu nede på 26%!Daden nye holdskakturnering netop starter nu9skulle
vi,fo1" at have mulighed for igen at deltage i 3"division,have en score på
40%ifølge reglerne,men der har åbenbart ikke været så stor tilmelding, så
turneringslederen spurg·te mig,om Rødovre igen ville deltage i 3"divisi.on.
Efter at have forhørt mig hos nogle mulige emner i klubben måtte jeg des·
værre melde fra - ingen var interesseret i at deltageøJeg må indrømme,at
med det foreløbige resultat vi har nu,hvor kun enkelte partier resterer,
er jeg skuffet over vores placering i bunden og totalt isoleret fra de
nærmeste hold.Der er vist intet håb om,at Rødovre vil del tage med et hold
i k-skak de nærmeste par åro
Resultater: På første bræt har Søren scoret ,på 2~har jeg 3(3) n '), pa ..J"
fik Henning Åge ~(6) og Ole Bruun fik på 4"bræt o ( 6 ) "Samlet : 5 ( 1.9 ) l l

Peter

OPRÅB"
VI MANGLER ET PAR FRIVILLIGE TIL FESTUDVALGEToHENVENDELSE TIL EJLERT"
DET ER FAKTISK SÅRE SIMPELT : INGEN FRIVILLIGE = INGEN FESTc

HUSK ENDVIDERE AT VALGAFTENEN TIRSDAG D"15~FEBRUAR ER NORMAL SPILLEAFTEN.
FORETRÆKKER DU AT SE FJERNSYN I STEDET FOR AT SPILLE SKAK -

SÅ HUSK AT MELDE AFBUD!

Bestyrelsen"



MAN,YOU'RE REAL BAD.

I store dele af den vestlige verden ser det desværre ud til,at det er ble
vet almindeligt at være vittig på den måde,at man simpelthen siger det stik
modsatte af,hvad man mener.

Da jeg syntes,at jeg ville protestere mod den nonchalante RM-artikel i de
cembernummeret af IT,valgte jeg beklageligvis at være vittig på vestlig fa
con. Idet jeg forsøgte at falde ind i jargonen,foregav jeg at være rygende
forarget over det pågældende referats mangel på omtale af turneringsvinde
ren, samt at ville skjule min sande identitet under anonymitetens tågeslør.
OG HVAD SKER DER SÅ,SELVFØLGELIG ? Man opfatter indlægget rigtigt,altså

forkert! Røde i hovederne skiftes vores ellers absolut dygtige og populære

producenter af IT til at kanøfle den formastelige,så de stakkels for
tumlede læsere må tro,at der foregår en magtkamp i den fredelige skakklub.

Altså: Om forladelse.

Misforståelsen er allerede opklaret,håndslag givet,og smil er på læben

igenoSjælesårene ere lægte,og arrene ikke til at se.Bortset herfra mener

jeg stadig,at jeg har ret i det væsentlige i kritiken.Men for fremtiden
skal jeg nok passe bedre på,hvordan jeg formulerer mig skriftligt,og i
hvert fald hver gang underskrive indlæg med

Bent Kølvig

Redaktionen er kede af,at vi nok kom lidt for hurtigt f~em med det tunge
skyts.Sagen er imidlertid opklaret nu,som Bent også skriver,og hvis der
da ikke er andre medlemmer,der ønsker at få ordet,betragter vi hermed

sagen for afsluttet.Pøj-pøJ og to sprøjt med vandpistolen

Søren

Og så er det tidspunkt,alle andre KSU-klubber frygter,endelig kommet.Nu

offentliggør Rødovre Skakklub sine fem frygtindgydende,skrmkindjagende

og altovervindende holdopstillinger for de sidste 3 runder:

I.holdet.

I.Bent Kølvig

2.Johnny Thylin

3.Søren Petersen

4.Harly Sonne
5.Verner Petersen
6.0rla Larsen

7.H.Å.Hansen

8.Jens Akhøj

rr~·holdet.

l.Ole Bruun -
2.Lars Sørensen

3.Kim Paulsen

4.Arne Østergård
5.Erich Heinola
6.Buster Andersen

7.Leif Tange

8.Alex Juer

III.holdet.

l.Anders Lundsgård

2.Flemming Bruun

3.Peter Rank

4.Uffe Dahl

5.Karsten Andreasen
6.Kim Mikkelsen

7.0tto Nielsen
8.Leif Sønderskov

Fortsættes.



IV.holdet.

l.S.Gamborg

2.Morten Lundsgård
3.Bjørn Enemark

4.Flemming Holst
5.Finn Bonnez

6.Per Kuhlmann
7.Jørgen Andersson
8.Tom Kristensen

V.holdet.

l.Leif Clausen

2.Jens Bager

3.Leif Redke

4.Jan Nielsen
5.Lars Andersen
6.Mikael Garly

7.K.Grønnemose
8.Torben Olsen

VESTVOLDHOLDTURNERING 1977.

Så er det tid for den årlige vestvoldholdturnering,der som bekendt af de

fleste spilles som hurtigskakturnering et times partier] over to spille
dage med 3 runder pr.gang.Spillestedet i år bliver i Albertslund Skakklubs

lokaler,Hyldagerskolen,Albertslund.

Spilledage: onsdag d.23/2 og Mandag d"28/2 Kl.19.3o - 23.-oo

Holdene bliver på 4 spillere + 2 reserver.
Holdene bliver inddelt efter styrke i 4 grupper.

De sidste par år har vi mødt med ca 8 hold og vundet en hel del præmier

til klubben.om vi kan gøre det i år er nok tvivlsomt,da vore venner i

Glostrup,Albertslund,Brøndby og Vanløse har udtrykt ønske om at tage

revanche i år.Jeg håber,at vi kan tage udfordringen op og virkeligt stille

talstærkt op.
Tilmelding til Flemming eller mig,senest den 15~Februar.
Hvis man kun kan spille den ene af dagene,er det i orden,blot man meddeler·

dette. Ejlert

DM 1977
For 68. gang afholder DSU sin påsketurnering.som du allerede ved (du læser

jo Skakbladet,ikke??) er spillestedet i år henlagt til Avedøre Statsskole.
Når DM spilles lige i nærheden,så er der ingen undskyldning for ikke at
deltage.

Mesterklassen spiller første parti onsdag d.6/4 klol2.3o,mens 1.,2. og 3.

klasse starter Skærtorsdag d.7/4 kl.9.oo.1urneringen slutter mandag d.11/4

Yderligere oplysninger findes i Skakbladet.Tilmelding sker ved at skrive

sig på listen,der hænger på opslagstavlen - senest tirsdag d.22/2.



Bestyr·elsen kan meddele følgende:

VINTERTURNERING

Turneringen forløber planmæssigt og .forventes færdigspillet inden påske,så
fremt afbudsprocenten ikke bliver højere, end den hidtil har været.Man må
samtidig huske på,at i modsætning til sidste år,har vi ikke afsat tid til

hængepartier i denne turneringeSå derfor mød op selvom i har influenza el
ler lignende smågenerende tilstande"

FORÅRS TURNERING
Vi star ter umiddelbart efter påske"Turneringen spilles over lo runder,såle·
des at der spilles 2 runder hver tirsdag a 1 times varighed"Der bliver EN

stor pulje,og de r tages ikke hensyn til hvilken klasse ,man spiller i til
daglig.Dog bliver der en lill9 forskel rent tidsmæssigt" For hver klasse

forskel er tidsforskellen lo min.Et eksempel: Hvis en mesterspiller møder

en fra 3sklasse,så bliver betænkningstiden: 15 min - 45 minoMan må ikke
g1emme,at der i sådanne turneringer som regel sker mange spændende over
raskelser.

MALMØ - 'TUR
På henvendelse fra vore venner på den anden side af Sundet, har klubben g·i-
vc t ·tilsagn om at stille med et 25 mands 110Ld V i ~;tar-
ter Pr a Havnegade med Flyvebåd.en klo 9"ooi;så.ledes at vi kan påbegynde mat
chen kl , lo"oo o Så det er bare med at tilmelde sig" Klubben vil give et pænt
til.skud til turen.Spilletiden er 4o træk på 2 timer og herefter 1 time tiJ.
hver spi11errfor at .få en afslutning.Vi gør opmærksom på.,at holdopstillin·

gen sker efter ratinglisteneSidste frist for tilmelding er tirsdag den 5/4
1977"Liste11 vil blive hængt op på opslagstavlen"

AFSLUTNINGSFEST

Klubben vil søge at få "Viemosehus0 reserveret evt fredag den lo/6oSidste

år havde vi alle tiders fest,og en gentagelse vil vi selvfølgelig stræbe

efterQBestyrelsen efterlyser til dette Lnter-es s er-ede medlemmer til at være
med i et festudvalg oDet vil nok være svært at tage alle inte:r·esseredemed
i et sådant festudvalg~men om udvalget består af 4-6 personer betyde:c i:n
teto Flemming

Hø:f't ved KM: "Ih,hvor må Rødovre være en stærk klubt.11 Ejlert:11???'??'??"
HJa~jeg kan jo se her s at Ole Bruun .f.ik 5 point i l"k1asse,og når han kan
få 5 point,så må I da nærmest vade i mesterspillere!"

Nå det skal du ikke være ked af Ole t du er stadig vor es beds te kort , når man
bare ser bort fra de 5o første på rating-listen"



HER SPILLES DM.

GL.KØGE LANDEVEJ

~= Avedøre Statsskole,Blytækkerporten 2

Spillere,der kommer med s-toget,kan benytte en fodgængersti.

Telefonliste:

Ejlert: 7o 68 71

Mogens: 7o 36 14

Flemming: 75 74 62
Søren : 7o 88 2o

RETTELSE
I sidste nr.af Interne Træk var der desværre en fejl i Skakkalenderen.Det

drejer sig om 6.runde af holdturneringen,hvor der er "en tirsdag,der er
blevet væk".Programmet skal se således ud:

Mandag 28/3 : 5.holdet ude mod Søllerød II
Tirsdag 29/3 : l.holdet hjemme mod Allerød I

2.holdet hjemme mod Studenterne III

3.holdet hjemme mod Studenterne IV
4.holdet ude mod Allerød II

Undskyld.Søren


