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SÅ SKAL VI SØRME TIL DET IGEN ••••
Rødovre Skakklubs FEMOGFYRRETYVENDE sæson er nu startet,og Interne Træks
første nummer er i omløb.Hvad kan man da forlange mere? Lad mig da på
dette sted,med chance for at blive lynchet af en voldelig formand eller
en rødglødende holdkampsreferent,fremsætte et for nogle ubehageligt krav:
STOF DER ØNSKES OPTAGET I INTERNE TRÆK SKAL FOR FREMTIDEN VÆRE AFLEVERET
TIL UNDERTEGNEDE SENEST TIRSDAGEN FØR UDGIVELSEN AF ET NYT NUMMER.Dette
sker for at sikre redaktørens nattesøvn.Sidste år hændte det nemlig alt

for ofte,at jeg først fik de sidste indlæg skrabet ind mandag aften og
altså måtte skrive det hele ind mandag nat lDa også vores "trykkeri" har
ønsket mere tid,må vi altså indføre denne tidsfrist.Men det går jo nok.

Interne Træk nr.2 udkommer 4.0ktober - så indlæg skal altså afleveres
senest 27.September.

Søren.

NORDISK TURNERING 1977.

ovennævnte blev dennegang afholdt i Finland,nærmere bestemt i Rajamaki
ca 5o km nord for Helsingfors.Dette sammenholdt med de forholdsvis få og
lave pengepræmier bevirkede at de stærkeste spillere blev væk.Derfor måt
te den eneste spiller med en titel: IM Perrti Poutiainen fra Finland ud
råbes til favorit,og med Harry Schiissler,Sverige og vor egen Thorbjørn
Rosenlund som outsidere.Det viste sig dog,at der var et par andre (for os)
ret ukendte finner,der ville lege med: Harri Hu.rmestartede med 6 af 6l,
men så gik der hul på bylden,og han fik kun it i de sidste 5 runder.Eero
Raaste var hans banemand,og ER fortsatte helt op til 7! af ag - så fik
han tre boller! Bl.a derfor fik man en utrolift spændende afslutning,hvor
4 mand havde chancen for at blive mestereDe skulle oven i købet mødes



indbyrdes: Schussler (7i) - Poutiainen (8) og Lars Erik Petterson,Sverige
~7i) - Raaste (7!). Sensationelt (og for os danske ret tragiskt) endte
dette med to svenske sejre,og man måtte altså til at regne korrektioner
ud.Nordisk Mester blev Lars Erik Petterson,hvilket vistnok er den mest
overraskende vinder en nordisk turnering nogensinde har fået.Han var kun
seedet som nr.221 Hans skarpe spillestil fremgår klart af disse små smags
prøver:

Petterson - Schussler (3.runde): l.e4 c5 2oSf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6
5.Sc3 a6 6.Lg5 e6 7.f4 DC7 8.Lxf6 gxf6 9.Df3 Sc6 lo.Sb3 Ld7 11.o-o-o b5
12.f5 b4 13.fxe6 fxe6 14.Dh5+ Ke7 15.Se2 a5 16.Sbd4 a4 17.Sb5 Ta5 18.e5
Db6 19.exd6+ Kd8 2o.Df7 De3+ 21.Kbl De5 22.Sed4 Sxd4 23.Sxd4 Lxd6 2!.Lb5
Lxb5 25.Thel opgivet

Petterson - Raaste (11.runde): l.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.Dg4 Sf6
5.Dxg7 Tg8 6.Dh6 dxe4 7.Sge2 c5 8.Lg5 Tg6 9.Dh4 Sbd7 10.0-0-0 Da5 ll.dxc5
Lxc5 12.Lxf6 Sxf6 13oSf4 La3 14.Sb5 Le7 15.Sxg6 fxg6 16.Sd6+ Kf8 17.Lc4
Sd5 18.Txd5 exd5 19.Df4+ Kg7 2o.Se8+ Kg8 21.De5 Kf8 22.Lxd5 Kxe8 23.Lc6+
opgivet.

og hvorfor i alverden skal vi læse om sådan noget i Interne Træk? Er det
ikke det vi har skakbladet til ? Tja,på dette sted skulle der nu have
været en kæmpehyldest til Rødovre Skakklubs første nordiske mester! Re
daktørens ubestridte yndling - stortalentet Søren Petersen - levede des
værre ikke op til sin egen favoritværdighed og måtte nøjes med en skuf
fende placering som nr. 99 af 106. Interne Træks interne stjerne havde da
også alt imod sigl 43 graders feber,dobbeltsidet lungebetændelse,modvind
og vand i knæet gør det unægteligt svært at koncentrere sig om skakken.
Se blot følgende glanspræstation:

SP - Leo Linden,SF (7.runde).Efter
en mærkværdig åbning: l.e4 e5 2.Sf3
Sc6 3.Lb5 Df6 har jeg ved udmærket
spil vundet TO kvaliteter.Dog har
sort et tilsyneladende farligt an
greb,der dog løber ud i sandet efter
31.Tbl og bagefter Tb3 og slag på f3,
Det giver mindst et slutspil med en
kvalitet mere.Men så fik jeg øje på

en "tvingende kombination": 31.Ta2?
h4 32.Dxg2? fxg2+ 33.Txg2 Lg311 og
godnat.Der ryger et tårn efter 34.
hxg3 Df3+.Jeg fik dog 3!/11 og ryk
ker til manges ærgelse ikke nedl HA.



som tidligere nævnt var spændingen i top hele turneringen igennem.Desværre

var det næsten det eneste,der virkede~Spillestedet,et fagforeningsinstitut,
var vel nok det man kalder luksus,med bla swimmingpool,rigtig finsk sauna
osv,men man kunne overhovedet ikke købe sprutJ Da næEmeste by lå ca 9 km
væk,blev det altså den mest alkoholfrie ferie, jeg har haft i mange år.
Det rent organisatoriske var også under al kritik.Det var komplet umuligt
at gøre sig forståelig overfor turneringslederne,der godtnok påstod at de
kunne dansk,men som ikke forstod en skid alligevel,når man sagde noget til
dem.Dette kostede dyrt på mange måder bla under betalingen for værelset:
NN (på "svensk"):"7 dage med helpension,det bliver lige 770 FMk,tak.Jeg

forstår dansk%"

SP (på dansk) :ttJamen,hvadmed den første dag,hvor vi ikke fik noget at

spise.Det vil jeg da ikke betale for."
NN (på "dansk") :"Vil du ha' kvittering??"
Dybt rystet lagde jeg 77m mark på bordet og skrede
De finske ledere havde også (bevidst?) misforstået rundelægningssystemet.
Allerede i 4.runde var den gal med parringen i toppen.Thorbjørn protestere
de,men blev affærdiget med en bemærkning om at man ikke kan få tre sorte i
træk (det nævner reglerne selvfølgelig ikke noget om).Behøver jeg fortælle
at i 5.runde fik Thorbjørn sin 3.sorte i træk??
Når man har været udsat for utallige lignende hændelser gennem de lo dage
turnerfngen varede,må man uundgåeligt konkludere,at finnerne betragtede det
at arrangere en nordisk turnering hvert lo.år som en sur pligt.
Næste gang (i 1979) skal mesterskabet efter planen afholdes i Sundsvall i
Mellemsverige (35o km nord for Stockholm),og man må sandelig håbe at sven
skerne gør mere ud af det.

Søren

PROGRAM FREM TIL JUL.

6/9 : Rødovremesterskabet 1.runde
13/9 : Rødovremesterskabet 2.runde
2o/9 : Rødovremesterskabet 3.runde
27/9 : GENERALFORSAMLING
4/lo: Rødovremesterskabet 4.runde

11/lo: Holdturnering i.runde
18/lo: Rødovremesterskabet 5.runde
25/lo: Efterårsferie.Klubben har dog

åbent.

1/11: Holdturnering 2.runde
8/11: Rødovremesterskabet 6.runde

15/11: Vinterturnering l.runde
22/11: Holdturnering 3.runde
29/11: Vinterturnering 2.runde
6/12: Vinterturnering 3.runde

13/12: Holdturnering 4.runde
20/12: Juleskak

Hertil kommer dog ting som f.eks holdkampe på udebane.



SKAKFESTIVAL I TÅSTRUPo

I dagene 12.pl3. og 14.august arrangerede Tåstrup Skak Forening en storslå
et skakfestival i nært samarbejde med City 2.Af det omfattende program pluk
ker vi:
- Udfordringsmatcker,hvor alle og enhver kunne vinde loo,5o eller lo kr.ved

at tæve en tåstrupspiller i et 2xl5 min. parti.Det blev dog en dyr fornø
jelse (City 2 betalte) for arrangørerne,idet mange af de bedste københav
nere mødte op.

- Opvisningsparti med levende brikker mellem Eric Brøndum og Bjørn Brinck
Claussen. Dette blev dog lidt af et flop,idet mikrofonerne strejkede og
udsigten var for dårlig~Det kneb selv for brikkerne at følge med.

- Endnu et opvisningsparti,dennegang dog på et ordinært bræt,mellem Ole Ja
cobsen og svend Hamann.

- Skakudstilling,hvor B.B.Jensen fra Brønshøj viste prøver fra sin kendte
samling,der omfatter bla billeder,frimærker og litteratur.

- Konkurrence om l.hovedkreds• bedste klubblad,hvor dommerne var Svend Bing,
svend Novrup og City 2's direktør Ib Rasmussen.Præmien gik (naturligvis??)
til TSF's eget blad caissa.Konkurrencen var dog heller ikke så hård - så
ledes deltog storfavoritten Interne Træk desværre ikke pga manglende viden
om konkurrencen.Undertegnede beklager hermed dybt ikke at have skaffet
klubben et skakur.

- som rosinen i pølseenden sluttede man af med den årlige loo-mands match
mellem KSU og Skåne.I år blev denne dog reduceret til en 95-mands match
idet nogle svenskere udeblev! Her deltog 3 spillere fra Rødovre: Leif Ta
nge (71),Jens Akhøj (61) og undertegnede (47).Tange spillede et af sine
sjældne partier,han vandt! Dog godt hjulpet af modstanderen,idet denne
præsterede 2 fejl i de fem første træk! Akhøj stial en kvalitet,men,som
vi jo alle ved,skal Jens have mindst en officer mere for at kunne vinde
- så han tabte1 Mit eget parti (remis) havde kun en eneste interessant
episode: Efter mit 4.træk tog min modstander sin stol og gikl Så jeg tro
ede selvfølgelig,at han opgav på grund af mit blændende åbningsspil.Sene
re viste det sig,at han havde sat sig oveni en enorm klat tyggegummi!
Nå matchen endte med den sædvanlige overlegne KSU-sejr: 62f - 32i.

Trods visse mindre mangler skal TSF have ubetinget ros for dette imponeren
de stævne.Med håb om mere fra samme kant i fremtiden

Søren



Rødovre Skakklubs 11.ratingliste,September77.

P = Passiv = Har ikke spillet turnering et år.
Tallet i parentes angiver forskellen fra sidste ratingtal.

1.Bent Kølvig 2o75 (+54)
2.Johnny Thylin P 1944 ( - )
3.Søren Petersen 1874 (+45)
4.0le Bruun 1862 (+87)
5.Harly Sonne P 1850 ( - )
6.Jan Wiman P 1836 ( - )
7.Henning Å.Hansen 1823 (+12)
8.0rla Larsen P 1813 ( - )
9.Verner Petersen 1790 (+48)

lo.Lars Sørensen P 1775 ( - )
11.Anders Lundsgård 1768 (+51)

12.Jens Bertolt P 1759 ( - )
13.Jens Akhøj 1733 (+21)
14.Kim Paulsen P 1712 ( - )
15.Arne Østergård 1706 ( - )
16.Kim Mikkelsen 17o2 (+96)

17.Alex Juel 1698 (+52)
, -

18.Erich Heinola P 1688 ( - )
19.Buster Andersen P 1681 ( - )
zo, Karsten Andreasen 1664 (+45)
21.Peter Tange 1645 ( - )
22.FlerruningBruun 1633 (+57)
23.Ivan Sørensen P 1630 ( - )
24.Flemming Holst 1608 (+63)
25.Uffe Dahl 1607 (+15)
26.M.Tos 1603 ( - )
27.Leif Tange 1594 (+53)
28.0tto Nielsen 1593 (+ 3)
29.Peter Rank 1586 (+51)

3o.Leif S.Jørgensen P 1585 ( - )
31.Morten Lunds~ård 1585 (+24)
32.Kim Clausen P 1575 ( - )
33.Torben Andreasen 1564 ~+87)
34.Bjørn Enemark 1563 (+15)
35.S.Gamborg 1553 (+3o)

36.Per Kuhlmann 1547 (+24)
37eFinn Bonnez 1527 (+11)
38.Mogens F.Hansen 1520 (+69)
39.Henning Staal P 1511 ( - )
4o.Kjeld Højmark 15o7 ( - )
41.Ejlert Andersen P 15o5 ( - )
42"Johs.Rasmussen 15o4 (-H23)
43.Erik Thomasen 1493 (+4o)
44.Jan Nielsen 1486 (+9o)
45.Henrik Eriksen 1482 (+67)
46.Michael Garly 1476 (+99)

47~B.Selsted 1474 (+60)
48.Leif Clausen 1457 (+15)
49.Kaj Olsen 1453 (+51)
So.Jens Bager 1436 (+ 2)
51.Kai Grønnemose 1423 (nyt)

52.Vagner Jacobsen 1411 (+ 9)
53.Torben Olsen 1393 (nyt)
54.Preben Nielsen 1393 (nyt)
55.Henrik Carlquist 1393 (nyt)
56.Henrik Schlosser 1385 (+15)
57.Leif Redke 1383 (+18)
58.TornKristensen 1378 (+12)
59.Jørgen Andersson 1372 (+33)
60.Heino Hviid 1366 (+78)

61.Ib Petersen 1350 ( - )
62.Harry Christiansen 1320 (+ 5)
63.K.Jeppesen P 1318 ( - )
64.Per Andersen 1297 (+29)
65.0rla Thøgersen 1296 (+62)
66.Lars Andersen 1295 (+86)
67.Andre Riemeck 1258 (nyt)
68.Dennis Jensen 1252 (+126)
69.Egart Andersson 1243 (nyt)
7o.Jesper Andreasen P 1195 ( - )


