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Sensation:
Jens Akhøj-Rødovremester!

52 spillere havde i år tilmeldt sig Rødovremesterskabet, hvilken er
to færre end sidste år. På grund af at flere af de stærkeste snillere hav
de meldt fra var opgøret om mesterskabet reduceret til kampen mellem Ak-
høj og Rank. Eftersom partiet mellem disse to endte remis. trods det at for
manden på intet tidspunkt var bagud materielt, kunne Akhøj med yderligere
en remis til Leif Tange og fire gevinster af en kvalitet, vi ikke skal be
skrive her (meget betegnende har redaktionen ikke modtaget nogle af disse
partier!) g~ hen og skabe historie ved sensationelt (nærmest skandaløst)
at blive Rødovremester med 5 point af 6 umulige.

Storfavoritten blev udsat for en gr~dig Leif Tange, der ganske uanstæn
digt tog hvad han kunne tage, og Rank måtte indkassere et skændigt neder
lag, men dog gå i mål som nr. 2, med et halvt point bedre korrektion end
Tange, der først til sidst på uheldig vis begyndte at blande sig i topop
gørerne. Henrik Eriksen var en anden ubehagelig overr;askelse, idet han
længe truede formandens sikre andenplads. Henrik der først begynder at spil
le middelmådig skalc,når det ikke lykkes ham at tale modstanderen ihjel
(som f.eks. mod Garly), fik sin sag for i sidste runde mod Verner Petersen,
som lærte ham ikke at true modstanderens officerer, når ens egne udækkede
officerer står i slag med efterfølgende skak. Henrik slugte kamelen, fik
mavebesvær og måtte tage sig til takke med en 4.plads.

I l.klasse var spillerne kommet i menneskehænder. Torben Olsen stod for
afstraffelsen og efter at have uddelt hug til højre og venstre kunne han
trække sig tilbage uden en skramme, med 5 point og en velfortjent f'ø ra t e
plads. Den eneste der kunne true Torben var Østergård men han tog en remis
for meget og sluttede som nr. 2 med 4i og uden tabspartier. Morten Lunds
gård lå i kølvandet med 4 point og en trejdenlads.



2.klasse var en mammutgruppe på 16 spillere. Her sld.lte Eigil Hansen

sig hurtigt ud og havde efter 4 runder maksimumpoint, men så glippede det

i de sidste to runder mod Bo Garner (importeret fra Brøndby) og Leif Redke

MichaelMathiesensom sidste år vandt 3.klRSRe i RM kunne ved kun at afgive

et point (til Eigil) sikre sig en suveræn l.plads med 5 point. Nr. 2 med

4t blev turneringens anden store sensation Leif Redke, der spiller stærkere

og stærkere. Eigil fik med 4 point 3.pladsen. Og sørme om ikke Leif Clausen

også med 4 point men med en dårligere korrektion også kunne blande sig j_

præmietagerne, ved at blive nr.4.

Henning Olsen, som var medlem af Rødovre skakklub for 15 år siden, vendte

frygtelig tilbage og kunne ved kun at afgive to remiser sætte sig solidt p~

l.pladsen med 5 point. Nr. 2 blev en anden ny spiller Erik Oberg med 4t p.

Lille Villinger blev nr. 3 med 4 point foran Peter Frederiksen også med 4p.

Peter

Resultattavlen:

Mesterklassen

1. Henning Åge Hansen o 1 o t 1 o 2t

2. Frank Paulsen 1 o ~ o 1 t 3
3. Preben Nielsen o o 1 o o t li

4. Jens Akhøj 1 1 t 1 t 1 5 1

5. Fl. Holst o o o 1 o 1 2

6. Peter Rank 1 t t 1 1 o 4 2 korr. 19

?. Henrik Eriksen 1 t 1 o 1 o 3t

8. Michael Garly o 1 1 o 1 o 3
Cl

9. Buster Andersen to o to o 1

lo. Verner Petersen t o 1 1 o 1 3t

11. Leif Tange t 1 o 1 t 1 4 3 korr. 18:~

12. Finn Bonnez t 1 t o o 1 3

l.klasse

1. Morten Lundsgård 1 o 1 t 1 t 4 3

2. Per Ktihlmann o t t 1 o t 2t

3. Torben Olsen 1 1 t 1 1 t 5 1

4. Bjørn Enemark o t 1 ! o t 2t

5. Mirko Tos o 1 1 o t t 3

6. Jens Nygård Larsen 1 o o o 1 1 3
7. Egil Volden t to t 1 t 3
8. Mogens F. Hansen t ! t 1 o o 2t

9. Arne Østergård 1 1 t t t 1 4! 2

lo. Benny Hoffmann o o o o o o o



2.klasse

1. Eigil Hansen 1 1 1 1 o o 4 3 korr. 2o
2. Jørgen Andersson o 1 t o 1 o 2t
3. Peter Cordsen o o 1 1 1 1 4 korr. 13t
4. Michael Mathiesen 1 o 1 1 1 1 5 1
5. Per Andersen 1 o o 1 1 o 3
6. Jan Nielsen o 1 1 o o 1 3
7. Erik Thomasen o o o o o t t
8. Kaj Olsen 1 1 o·o o o 2
9. Klaus Mortensen o o o 1 o 1 2

lo. Leif Redke 1 o t 1 1 1 4t 2
11. Orla Thøgersen o 1 o o o t li
12. Leif Clausen 1 1 1 o o 1 4 4 korr. 18
13. Ole Conradsen t o o 1 1 1 3t
14. Lars Due t 1 o o o o lt
15. Bo Garner Christensen o 1 1 1 1 o 4 korr. 17t
16. Kim Rinberg o o 1 o 1 o 2

3.klasse

1. Egart Andersson o o o 1 o 1 2
2.~Henning Olsen 1 1 1 t t 1 5 1
3. Henrik Granau o o o o o o o
4. R. Kunniss 1 o o 1 1 o 3
5. Michael Jensen o i o o 1 o li
6. Jens Ole Jørgensen 1 o 1 o o o 2
7. Frank Missel o t 1 1 to 3
8. Lars Villinger 1 1 o t t 1 4 3 korr. 19i
9. Erik Christensen o 1 1 1 t o 3t

lo. Erik Oberg 1 1 1 t t t 4t 2
11. Erik Nielsen t 1 o o o 1 2t
12. Peter Frederiksen t 1 1 t t t 4 4 korr. 19
13. Roald Larsen 1 o o o 1 1 3
14. Dennis Jensen o o 1 1 1 1 4 korr. 13}



ÅRETS FIASKO ARRANGEMENT

Med undertitlen: MULTI-TABS i første klasse.

Spillested : Mørkhøj skole

Det med første klasse, skal man ikke tage så højtideligt, da det refererer

til lokalerne (hvor spillet foregik, og da det jo var en skole- - - - - -)

og dets inventar. Undertegnede var i den lykkelige situation, at befinde

sig i et lokale, hvor borde og stole var under al kritik. stolene, der var

lavet af træ, var for høje, og bordene var for små, med det resultat, at

man fik knust knæene når man skulle sætte sig. Dette generede især meget,

når man var i tidnød, og pludselig skulle derud, hvor man ikke kan sende

nogen anden. For når man forsvandt, benyttede modstanderen sig tarveligt

af ens fravær, og trak lynhurtigt. Når man så hastede tilbage for at sætte

sig, kom der altid det herlige resultat ud af det, at bord og stol vippede

faretruende. Så prøvede jeg at skifte taktik. Den gik ud på, at jeg først

stak benene ind under bordet og så satte mig. Men som regel viste det sig

at modstanderen havde set sit snit til at strække stængerne ud, hvorved

jeg kom til at losse selvsamme over benene, så hvordan jeg end vendte og

drejede det, korn jeg til det resultat, at det var smartest at stå op og

gøre mine træk. (Hvilket jeg dog ikke gjorde, da jeg både prøvede at rykke

op og vinde præmie, og mente, at jeg hellere måtte få formaliteterne over

stået, og så komme til at sidde ned. Var det ikke borde og stole, der var

noget galt med, så var set omgivelserne. Lige uden for spillestedet havde

man nemlig placeret en LEGEPLADS. Skønt med 3o unger der hyler og skriger,

når man prøver at koncentrere sig.

Men til resultaterne:

Mesterklassen, der havde samlet hele 8 personer, blev vundet af Per s. Hansen

fra Nakskov, efterfulgt af Leif Jensen med 5 point. På 3. pladsen, med 4t
point kom Bernt Petersen fra Odysseus. Hvorfor alle de resultater fra

Mesterklassen?? Jo, for lidt længere nede i rækken, finder man nemlig nav

net FINN BONNEZ, Rødovre. Finn var altså kommet ind og spille "hos de fine''

som Mogens Thuesen nok så vittigt kommenterede. Men Finn må også på en eller

anden måde have været lidt irriteret over føromtalte skandale, idet han ikke

spillede op til vanlig standard, og før sidste runde kun havde opnået It.
I 3. klasse fik Jan Nielsen med 5 point en delt 3. plads og oprykning til 2.

klasse. Tillykke. Jan spillede bl.a. følgende partier:



6. runde

HVID: Jan Nielsen, Rødovre SORT: Niels Jansen, Måløv

1. e4,e5 2. Sf3,Sc6 3. Lc4,Sf6 4. Sg5,d5 5. exd5,Sxd5 6. d4,exd4

7. o-o,Le7 B. Sxf7,Kxf7 9. Df3+,Lf6 lo. Lxd5+, Le6 11. Lxe6+,Kxe6

12. Tel+,Kf7 13. Db3+,Kg6 14. Lf4,Sa5 15. Dg3+,Kf7 16. Lxc7,0d5

17. Sd2,Th-e8 18. Lxa5,Dxa5 19. Se4,le5 2o. Sg5+,Kg8 2L. Ob3+,Kf8

22. Df7++.

{Det hjælper ham ikke meget at gå i hjørnet med kongen i det 21 træk,

der følger nemlig: Sf7+,Kg8 23. Sh6+,Kh8 24. OgB+ 1111!,Txg8 25.Sf7++

Den gode gamle kvalte mat)

3. runde
HVID: Herman Jensen, F.s. SORT: Jan Nielsen, Rødovre

1. d4,d5 2. Sf3,Sf6 3. c4,dxc4 4. e3,Lg4 5. Lxc4,e6 6. Sc3,Lb4

7. Ld2,o-o B. o-o,c5 9. a3,La5 lo. Le2,cxd4 ll.Sxd4,Lb6??????(Ja,

det var jo en kapital brøler, men hvorfor opgi' pga. en sølle løber?)

12. Lxg4,Lxd4 13. exd4,Dxd4 14. Lf3,Sc6 15. Le3,De5 16.Tel,Dc7

17. Dc2,Se5 18. Le2,Se-g4 19. Lxg4,Sxg4 2o. g3,f5 21. De2,h5

22. Tacl,h4 23. Sd5,Dd6 24. Sf4,b6 25. Tedl,De7????(Ja, det var

jo heller ikke særlig godt, men hvad gør det, når modstanderen anser

en bonde for mere værd end et tårn?) Sg6,Df6 27. Sxh4??(hvorfor ikke

bare tage kvali1en)_ •••••••Kh7 28.Sf3,Th8 29. Lg5,Dg6 3o. Td6,Te8

31. Tlc6,Sxh2 32. Sxh2,Dxg5 33. Txe6,Td8 34. Sf31Dg4 35. De3,Dh5

Sg5+,Kg8 37. Th6????????(Det var jo et ustyrligt dårligt træk, mon han

var i tidnød?) ••••••Ddl+ 38. Kg2,Dd5+ 39.Df3,Dxf3+ 4o. Kxf3,Txh6

41. Tc7,Tf6 42. Txa7,g6 43. Sh7,Tf7 44. Txf7,Kxf7 45.Sg5+,Kf6

46. Sh7+,Ke5 47. Sg5,Td2 48. Ke3,Txb2 49. Sf3+(Jeg har godt nok læst

et sted, at hvis man ikke kan finde på noget, så kan man altid give en

skak, men alligevel ••••)••••Kd5 5o. Sh4,Tb3+ 51. Kd2,Txa3 52.Sxg6,b5

Sf4+(gisp!) •••Kc4 54. Se2,Ta2+ 55. Kel,b4 56. Scl,Tal 57. Kd2, b3

opgivet.

I 2. klasse spillede undertegnede, han, som Akhøj foretrækker at skrive,

og var med 4! point med i toppen og fik en delt 3. plads. Jeg havde i

4. runde fornøjelsen at spille mod Erik Mortensen, Brøndbyvester, som

havde hvid:

1. d4,Sf6 2. c4,e6 3. Sc3,Lb4 4. Dc2,Sc6 5. e3,d5 6. Ld3,e5

7. dxe5,Sxe5 (Jeg havde her håbet på, at han ville spille 8. Da4+,Ld7

9. Dxb4,Sxd3+ osv.~en det gjorde han slet ikke, han lavede istedetfor

noget der var værre11) B. b3???????????,d4!!!!!!!!! 9.exd4,Dxd4

lo. Kd2{efter en halv times betænkningstid, og troede dermed, at den

hellige grav var velforvaret, men så kommer suset) Se4+ 11 opgivet.



Slutstillingen:

7. runde

HVID: Preben Nielsen, Rødovre SORT: Henrik Christiansen, ØBRO

1. c4,Sf6 2. Sc3,g6 3. g3,Lg7 4. Lg2,d6 5. d4,o-o 6. e4,e5

7. d5,Sbd7 B. Sge2,a5 1 9. Sa4 ??,ses lo. f4,f5 11. o-o,fxe4

12. Lxe4,exf4 13. Sxf4,Se5 14. c5,Sf6 15. Lg2,Lf5 16. Db3,Tb8

17. Ld2,b5 18. cxb5,cxb6 19. Tacl,b5 2o. Sc3,Sc4 21. Tfdl,Db6+

22. Khl,Sg4(nu kniber detJ 23. Lel,Sge3 24. Lf2,ld4 25. Sxb5,sxdl

Lxd4,Dxb5 27. Dxb5,Txb5 28. Txc5,Sxb2? 29. Tc7,Tf7 3o. Tc6,Td7

TcB+,Kf7 32. Th8,Ke7 33. Txh7+,Kd8 34. Th8+,Kc7 35. Se6+,Lxe6

36. dxe6,Te7 37. TaB,Txe6 38. Ta7+,Kd8 39. TaB+,Ke7 4o. Ta7+,Kf8

41, TaB+,Kf7 42. h4,Tel+ 43. Kh2,Te2 44. Kh3,Txg2!1 ( Det var han

faktisk nødt til, ellers er der ikke noget godt svab mod 45.Lc5!!)

45. Kxg2,Sc4 Remis

I dette sidste parti gjaldt det alt eler intet, så jeg kørte så hårdt

på ØBRO manden som jeg kunne• men der var ikke rigtig noget at gøre,

og det stod på et tidspunkt hårdt til, men jeg gik ud af det med tab

af en kvalitet, og så var jeg ved at fuske ham tilsidst~ men han spillede

desværre for solidt, så det blev ved remi'en.

Preben Nielsen.



Rødovre skakklubs 17.ratingliste,nov. 1979
'

1. Bent Kølvig 2188 ( - )
2. Johnny Thylin 1997 ( - )
3. Søren Petersen 1916 ( - )
4. Ole Bruun 1908 ( - )
5. Harly Sonne 1850 ( - )
6. Anders Lundsgård 1827 (+2o)
7. Jens Akhøj 1825 (+34)
8. John Wiman 1823 ( - )
g. Peter Rank 1786 ( +9)

loo Kim Mikkelsen 1771 ( - )
11. Orla Larsen 1759 ( - )
12. Jens Bertolt 1759 ( - )
13. Frank Paulsen 1740 (nyt)
14. Lars Sørensen 1735 ( - )
15. Verner Petersen 1723 ( +9)
16. Karsten Andreasen 1719 ( - )
17. Peter Tange 1690 ( - )
18. Kim Paulsen 1690 ( - )
19. Finn Bonnez 1689 ( +7)
2o. Leif Tange 1688 (+41)
21. Henrik Eriksen 1686 (+27)
22. Henning Åge Hansen 1684 ( +2)
23. Erich Heinola 1678 ( - )
24. Alex Juel 1648 ( - )
25. FlemmingBruun 1647 ( - )
26. Michael Garly 1645 (+11)
27. Torben Olsen 1637 (+49)
28. FlemmingHolst 1623 (+22)
29. Bjarne Sander 1623 ( - )
30. Arne Østergård 1617 (+32)
(2). Preben Nielsen 1616 ( +3)
Q'.V. Morten Lundsgård 1605 (+19)
~ Jens Bager 1593 ( - )
34. Mirko Tos 1589 (+14)
35. Otto Nielsen 1577 ( - )

~· Margon Thomsen 1574 ( - )
37. Buster Andersen 1572 (+45)
38. Torben Andreasen 1544 ( - )

~· Ejlert Andersen 1537 ( - )
~ Egil Volden 1534 ( - )

@. Per KUhlrnann 1522 (+24)

~· Kjeld Højmark 1522 ( - )
43. Kai Grønnemose 1496 ( - )
~· Henry Worm 1492 ( - )
<!2>• Bjørn Enemark 1482 ( +2)--z.
46. Jens Nygård Larsen 1467 (+28) ~
47. Mogens F. Hansen 1455 ( +3) ~
48. Leif Redke 1451 (+16) ~
49. Benny Hoffmann 1443 (nyt) ><
5o. Vagn Hansen 1434 ( - ) ~
51. Leif Clausen 1408 (+48) X

52. Eigil Hansen 1391 (+3o) X

53. Jørgen Andersson 1388 (+39) ~
54. Felix Frandsen 1375 ( - )
55. Vagner Jacobsen 1367 ( - ) ;t..,
Q9'. Bo Garner 1365 (nyt)
57. Michael Mathiesen 1364 (+68) ~
58. Otto Poulsen 1350 ( - )
59. Per Andersen 1335 ( +6)
60. Lars Due 1328 (nyt)
61. Harry Christiansen 1~27 ( - )
62. Orla Thøgersen 1311 (+42)
63. Kaj Olsen 13o9 (+31)
64. Jørgen Falk 13o9 ( - )
650 Kim Renberg 1308 (nyt)
66. Peter Cordsen 13ol (+62)
67. Dennis Jensen 1282 (+54)
68. Jan Nielsen 1278 (+54)
69. Klaus Mortensen 1276 ( +8)
7o. Ole Conradsen 1274 (+35)
71. Erik Thomasen 1268 (+91)
72. Ko Jeppesen 1268 ( - )
73. Hugo Poulsen 1260 ( - )
74. Alex Bay 1247 ( - )
75. Leif Karlsson 1247 ( - )
76. Henning Olsen 1243 (nyt)
77. Erik Ober~ 1229 (nyt)
78. Jørgen Pedersen 1219 ( - )
79. Erik Christensen 1215 (+12)
Bo. Peter Frederiksen 1214 (nyt)

fortsættes



81. Rudolf Kunniss 12o2 ( 77)

82. Frank Missel 1196 (nyt)

83. Roald Larsen 1186 (nyt)

84. Lars Villinger 1181 (+32)

85. Erik Nielsen 1170 (nyt)

86. Jens Ole Jørgensen 1169 (nyt)

87. Lars Nielsen 1159 ( - )

88. Michael Jensen 1141 (nyt)

89. Egart Andersson llo9 (716)

9o. Leif Henriksen 1088 ( - )

Rødovremesterskabet, vintertur

neringen samt koordinerede tur

neringer rates, dog ikke hold

turneringen.

Søren

Redaktionen har modtaget flg. parti fra Torben Olsen, vinderen af

1. klasse:

Hvid: Mogens F. Hansen

Sort: Torben Olsen

Åbning: Dronninggambit

l.d4,d5 2.c4,e6 3.Sf3,Sf6 4.Sc3,c6 5.e3 Hvid har valgt en meget forsigtig

opstilling, nærmest "oversolid 11• Alternativet er selvfølgelig et løbertræk
til enten f4 eller g5, som byder større angrebschancer og initiativ.
5.~,Sbd7 6.cxd5,exd5 7.a3 spillet atempo ! Det kan måske virke for uambi
tiøst og passivt, men trækket har en klar ide; han ønsker at spille b4 i
næste træk og derved anskaffe sig et godt støttepunl{tpå c5. 7.-,Ld6
8.b4,o-o 9.Ld3,Te8 Et naturligt træk, der trykker mod feltet e4, hvilket
er en god plan for sort i denne åbning, at blokere e4 før hvid kan spille
bonden frem. lo.Dc2,De7 ll.o-o,Se4! Så lykkedes det, sort står godt. 12.Lb2,
Sdf6 Konsoliderer stillingen og åbner.for den hvidfeltede løber. 13.h3,Sxc3!
En smart manøvre der giver sorts dronning mere spillerum(!) på kongefløjen.
14.Lxc3,Se4 15.Lb2(?) Dette kan ikke være godt. Trækket er meget passivt,
men det er dog samtidig svært at foreslå nogle alternativer, der bare kan
spilles! (15.Se5? taber en bonde efter 15.-,Sxc3! 16.Dxc3,Lxe5 17.dxe5,
Dxe5) 15.-,Df6(og således fik dronningen plads på kongefløjen, der truer
bl. a. 16.-,Lxh3l) 16.Sd2? Dette giver bare mere plads til den sorte dron
ning, men det er unægteligt stadigt svært at finde et brugbart alternativ.
16.-,Dh4 lidt optimistisk og spild af tid ville nagen sige, men sandheden
er at den sorte dronning leger kispus med dehvide officerer. 17.Sf3 springe
ren må gå tilbage hvor den kom fra; han har sådan set ikke noget andet mod
truslen Lxh3 17.-,Dh5 igen truer Lxh3 18.Se5 blokerer den aktive løber på
d6, men den bytter sort bare af 18.-,Lxe5 19.dxe5,Lxh3!?



Så kom det træk, der skulle gøre par
tiet seværdigt. Det mest interessante
er at se hvordan hvid uden videre bry
der sammen af bare beundring over dette
træk, som egentlig ikke er andet end et
chancerigt or'f'e r-I ! men som Tal ville
sige, "hvie nan ikke kan finde på et
godt træk så offer noget materiale!"

2o.gxh3 Alt andet end at modtage
offeret er en falliterklæring, eller
sagt på en anden måde, det berettiger
det.

2o.-,Dxh3 21.Lxe4 det eneste.(Efter 21.f4?? er 21.-,Te6 afgørende)
21.-,dxe4 22.Dxe4?? (spillet ~tempo og den afgørende brøler, det giver
lige præcis sort det ekstra tempo, der behøves. Offerets chokvirkning?!?
var altså stor nok. Sandheden er at sort efter 22.f3 eller f4 skulle til
at lede efter et afgørende angreb som slet ikke er der (suk) prøv selv.
22.-,Te6 og hvid er fortabt. Der fulgte: 23.f4 (det eneste), Dg3+!
24.Dg2,Dxe3+ 25.Df2,Tg6+ 26.Khl(Kh2 er det samme),Th6+ 27.Kgl,Dh3 28.Df3,
Dh2++ (28.Dg2,Tg6 er en kedelit:;fortsættelse for hvid) Et skakparti med
fejl som også er med til at gøre spillet så charmerende. som det er.

Torben

Program:
Tirsdag d.2o november : holdkampe
Tirsdag d.27 november : 2.runde af vinterturnering
Tirsdag d. 4 december : 3.runde af vinterturnering
Tirsdag d.11 december : holdkampe
Tirsdag d.18 december : juleafslutning med lynskak og

uddeling af præmier fra Rødovremesterskabet
Tirsdag d. 4 januar : 4.runde af vinterturnering

Turneringsledere for vinterturneringen:
Mesterklassen : Finn Bonnez tlf. ol 41 2o 95
l.klasse : Jens Bager ol 3o 68 ~5
2~klasse : Mogens F• .Hansen ol To 36 14
3.+4oklasse : Henrik Eriksen ol 47 o3 75

Næste Interne Træk kommer om et per uger med holdopstilling, holdrefers
ter samt beretningen om Preben Nielsemvilde liv i Italien under Skaki
talia.


