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FORMANDEN = NY KANDIDAT.

Ja,dem der har set formandens ynkelige halsbrækkende brikflytteri på divisions
holdet i denne sæson,er godt klar over,at det ikke er et kandidatresultat til
Landsholdsklassen overskriften hentyder til,men at hans drivertilværelsen på
universitetet i mange år,nu har medført.at han er færdig med sin uddannelse
som planlægger.
Samtidigt har vi forklaringen pa at "Interne Træk" ikke er udkommet i en periode.
Med dette nummer indhentes noget af det forsømte,og næste nummer er lovet færdigt
om 14 dage.

INGEN GRUND TIL PANIKST~MMING.

Selv om vi i flere år har været vant til,at klubben har hævdet sig som en af
bedste storkøbenhavnske holdspilklubbr1r,er der ingen grund til panik over de
opnåede resultater i denne sæson.
Dem er der nemlig en rimelig god fork~.aring på. Vi har jo måttet køre med mange
reserver og omrokeringer på holdene,grundet at ca. lo-15 faste h:::ildspillerehar
måttet melde fra da de har været orta~ret af kurser,arbejde og andre gøremål.
Alle er villige til at komme igen til næste år og pynte på resultatet.
En tak til alle deItagerne, der er gfwt til den uden sure miner.

Ejlert.

PROGRAM.

Tirsdag den 18. marts: KSLJ-holdturneringens sidste runde.

Tirsdag den 25. marts: Vinterturnering.
Tirsdag den 1. april: Vi~terturnering.
Tirsdag den B. april: Hængepartier og udsatte partier fra Vinte~urneringen.
Tirsdag den.15. april: Vinterturnering.

HLiRTIGSKAK I RØDOVRE SØNDAG DEN ll.3. APRIL 1980.

En af afdelingerne i en landsdækkende hurtigturnering i POLITIKEN CUP
spilles i Rødovre søndag den 13. april fra kl. lo,oo på Valhøj Skole.
Se opslaget om turneringen i klubben.
Her er chancen for at møde nogle af de bedste københavnske spillere.

Kasseren gor opmærksom på at det er på tide at betale turneringsindskuddet for
vinterturneringen hvis det ikke allerede er indbetalt.

Den berømte GØngeturnering spilles i år den 2o. april.
Skal vi igen fylde en bil eller bus op og få en hyggetur ud af det.



Rødovre II - Københavns Skakforening II 5-3 (l.rk.-gr.2) 4. runde

1. Finn Bonnez 1-o Ingrid Larsen A

R 2. J. Wiman t-t Villads Junker

R 3. Flemming Holst t-t Verner Olsen

R 4. Flemming Brun o-1 Dan Grøndal

R 5. Mirko Tos t-t Erling Mortensen

R 6. Otto Nielsen 1-o R Ebbe Meldgård (udeblevet)

R 7. Michael Mathisen t-t R J. N. Jacobsen

R 8. Klaus Mortensen 1-o R Michael P. Rasmussen

En busplan bruges til at fastslå at bussen er forsinket. Hvad bruges en

holdplan til? - til at tælle reserver. At vi bruger mange reserver har

andre klubber opdaget. CAISSA klubblad for Tåstrup Skak Forening skriver:

"Såvel Københavns Skakforening som Rødovre har hold til langt bedre resul

tater end her opnået, men fælles for holdene er at det kniber kolossalt

med at få stabiliseret disse hold, hvor afbud hører til dagens orden". Nå

nok om det 4. runde forløb således:

Efter en times spil sås det første ettal blinke på resultattavlen. Det

skyldtes at Ottos modstander ikke turde møde op. Rygtet om hans plao;ering

som nr. 35 på RS rating liste er nået langt ud i verden 1-o. Det næste et

tal sørgede Klaus for. Han smadrede sin modstander, efter en lidt ukorrekt

åbning, totalt og kunne gå tidligt hjem, hvilket han så gjorde 2-o. På 2~

bræt enedes man om remis i et slutspil, hvor Wiman havde dronning for to

tårne + bonde 2f-t. Undertegnede opnåede remis efter at have ofret en kva

litet og med modstanderens hjælp genvundet den 3-1. Tyve minutter senere

tog Mirko Tos på 5. bræt remis, og derefter indløb det eneste sørgelige

resultat fra den fantastiske kampreserve. Flemming Brun måtte efter fint

spil, startende med fire bønder på 4. række og deraf f'e Lge nde pres og tids

tab for modstanderen, vælte kongen fordi han efter en kompliceret afbytning

var matrielt bagud. Kaptajn Finn, hvis fantastiske parti burde følge, har

af beskedenhed undladt dette, men det kan fortælles, at han med sine tak

tiske evner foruåede at score et sikkert ettal. Sidste mand blev Flemming

Holst som p~ et tidspunkt s1 ud til at kunne vinde med en overlegenhed på

to bønder i et tårnslutspil, men med trusler om mat m~tte give en bonde,

og det endte med remis.

Alt i alt 5-3.

Rahbek



Rødovre II - Valby I 3-5

R 1. Kunniss o (sort)

2. Finn Bonnez o (hvid)

3. Kim Poulsen o (sort)

4. Henning Åge Hansen 1 (hvid)

R 5. Flemming Holst o (sort)

R 6. Michael Mathisen t (hvid) (Ejlert, bemærk farven)

R 7. Jørgen Andersson t (sort)

R 8-. H. \.form - 1 (hvid)

Fra starten var der kommet tre fra Rødovre (2. 6. og 8. bræt) og to fra

Valby (3. og 5. bræt), fem mand som sad ved hvert sit bræt og gloede lige

ud j .Luft en (det skal ses). Efter ca. t time var alle kampe startet•.'Valby

stillede med 1 reserve, Rødovre med 5!! (udråbstegnene står ikke for et

godt træk).

Første resultat kom fra Jørgen, som iøvrigt havde et handicab på 15 min.

Han ofrede en isoleret fribonde for at få bedre spil for sine officerer,

i slutspillet der fremkom var bønderne på kongefløjen kommet for langt frem,

og så var der tre minusbønder, men efter en storstilet og uopslidelig ind

sats scorede han et halvt point. På 8. bræt brillierede Worm i en stilling

med en masse muligheder, med først at vinde en bonde derefter partiet.

Kunniss blev med over en halv times handicap, sat ind mod Valbys første mand.

Bølgerne gik højt med en masse komplikationer og afbytninger. Det endte med,

at han havde tre bønder for en officer, men måtte alligevel efter denne gode

indsats bukke under for overmagten. Det næste resultat kom fra Henning som

startede med en fin stilling. Efter afbytning fik hanenhalvdårlig bon

destilling, men var stillet godt op i centrum, og det endte med 1 point,

Kim var så uheldig at placere dronning og tårn på samme diagonal og vips

havde modstanderen en løber klar. På 6. bræt klarede undertegnede sig

yderst dårligt i åbningen, og måtte klare sig med en bonde mindre. Ved fæl

les hjælp fik jeg placeret begge tårne på 7. række med remis. Flemming hav

de stillet op med et kraftigt kongeangreb, hvorunder han ofrede et tårn

for to bønder, hvilket åbenbart ikke var korrekt. På 2. bræt var spillet

lige indtil Finn ofrede en kvalitet, som ikke gav nok, og måtte opgive.

Det var formanden uhyre lettet over.(usolidarisk}, idet han inden for det

sidste kvarter havde pisket rundt efter kuverter til hængeparti, som imid

lertid ikke fandtes (uhyre flovt~.

Alt i alt vel et tilfredsstillende resultat, i betragtning af at der var

fem reserver.

Rahbek



Holdre:fera t.

Så er her,modsat Bagers,igen et pragtreferat;Nemlig II

holdets kamp mod Sk.4I.Ankermand var Finn Bonnez(zzz(gab)) ,som lagde

stærkt ud.Senere fik Finn en ma.Lp Lec er-e t springer på h5,men sikrede lige

en remis hjem.Kim Paulsen,25bræt,stod virkelig stærkt i starten,han kunne

bare ikke omsætte den gode stilling til gevinst og partiet endte remis.

3.bræt var referenten, jeg kom til at stå noget klem~ien mindre god løber

på c8-d7 var længe intet værd,men til sidst reddede jeg partiet og det

endte altså også remis.Buster Andersens modstander prøvede en variant i

hollandsk og det blev et kæmpe slagsmål på midten af brættet.Begge parter

trak sig helskindet ud af dette og for en afvekslings skyldl endte det

med en remis.Preben havde en af sine off(te)-dage.her satsede han på et

kongeangreb uden selv at rokere.Angrebet fladede langsomt ud og hr.Nielsen

kornen kvalitet bagud.Modstanderen var imidlertid godmodig og gav ham kva

liteten tilbage,derefter kludrede Preben så i tårnslutspillet og tabte.

6.bræt,Arne Østergaard,havde en udemærket stilling i starten,men her på

det seneste har Østergaard fået for,vane at komme i tidnød.Denne gang

kostede det ham et par bønder og lidt senere partiet.Morten Lundsgaard

brugte en god del tid hist og her på en isoleret fribonde,da tidnøden så

meldte sig,faldt vingen inden de 40 og Morten tabte altså et måske vundet

spil på tid(Vi ryster på hovedet) .Eneste lyspunkt var Per Coolmann,som

afparerede ale modstanderens spjæt med sikkerhed og tilsidst kvaste ham

sønder og sammen,udemærket Kfifulmann;Ditgode spil indflµerede bare ikke

på os andre og II-holdet måtte altså ned med nakken.Jobræt og ned var re-

server.Slutstilling J-5 (Nå formand,mon ikke man skulle trække fra i

rating for de folk som melder afbud,det ville måske hjælpe på holdets

slagkraft) P.S.:Hils derhjemme og sig nåfi~~

Garly



Holdreferat RØDOVB.E III=JERNBANEN I

Så er jeg her igen~Den..~egang m~d et referat fra III-holdets

kamp mod topholdet,Jernbanen I.Holdet var imidlertid amputeret og vi

havde fem, ja fem,reserver med.Hvad skulle dette ikke ende med?Øh,var der

nogen der sagde at reserverne hed:4.~liman,5.Bertolt,6.Holst, 7 .Torben

og8 .Klaus?

Klaus Mortensen,8.bræt,lagde imod al forventning ud med et

sikkert TABSPARTI.Stillingen ville ikke makke ret.Torben,derimod,gaflede

en bonde i starten,fik senere en til og fortalte så referanten om sin

sikre gevinst.Derpå satte han sig hen og tabte en let og en bonde.Refe-

ranten noterede da et 0 ud for ?-tallet.Holst knoklede på med en lige

stilling.Bertolt havde ofret en kvalitet og havde derved en fordel.Wiman

havde ødelagt modstanderens stilling,men kunne ikke rigtig finde gevinsten.

Østergaards viser nærmede sig hastigt vendepunktet,Preben havde en elen

dig stilling og var tilmed bagud i materiale.Selv havde jeg en udemærket

stilling efter denne variant:I.c4,e5,2.ScJ,Sf6,J.gJ,Lc4,4.SfJ,Sc6,5.Sxe5?~,

her svarede jeg 5.-,Lxf2+

Wimans parti fladede lidt ud og der blev taget remis.Holst

stod stadigvæk lige,mens Bertolts parti så endnu mere lovende ud;uhelQ.

digvis kunne modstanderen ofre kvaliteten tilbage og remis var uundgåeligt.

Østergaard kæmpede nu med en alvorlig tidnød,han korndog ud af denne med

en minusbonde.Første remistilbud,afslået,udligning af bonden,"remis?11,

igen afslået.Så skete det,Østergaard løb lige ind i en mat med kun løber

og bonde~Bittert.Holst må imellemtiden havee sejret,for ellers passer re

sultatet ikke.Jeg nåede desværre ikke at få et resume'af hans gevinst.Pre-

.ben var den rene elendighed efterhånden,men gav dog ikke op,med det resultat

at modstanderen pludselig g'3,V op i en klart vundet stilling.Efter et tårn

træk trykkede han på uret(rnærkeligt,ikke?),sagde åh nej,stoppede uret og

sagde:"Jeg opglver i v I den tro at Preben kunne springe·rskakkesig 't.I L tårnet.

Der var et sådant felt,rnenspringeren kunne bare ikke rykke dertil~Årets

hidtil mest grissede point til Preben Lykkesmed.Efter åbningen spillede jeg

dårligt,men vandt i hans tidnød en kvali;og der blev taget hængeparti.Bt par

dage efter ringede han klogeligt og gav fornuftigt op.· Garly



(2. runde)

RØdovre IV - AS 04 III (2 - 6)

AS 04 syntes først at være til at tale med, men de har vist trænet

i midt- og (især) slutspillet. Højmark var den eneste, der tog konse

kvensen af dette: han nedspillede sin modstander i åbningsspillet. "Havde

jeg vidst, det var AS 04 vi spillede mod, havde jeg nok været mere ner

vøs". Morten fulgte succes'en op med endnu en gevinst, men de er som

sagt stærke i slutspillet, så der var ikke mere at hente.

Thomsen tabte sit angreb og blev derefter jaget rundt. Til sidst

blev en løber kombineret fra ham. Egil fejlkalkulerede et offer og tabte

sit angreb. Jeg fik en god åbning og et dårligt midtspil. Klihlrnannkorn

i slutspil med S + 4 B mod L + 5 B, en afgørende bonde for lidt. Worrn

tabte ligeldes sit slutspil T + L + 4 B mod T + L + 5 B. Torben var

vort sidste håb; i en god stilling afslog han remis og forsøgte at skaf

fe det tredie point. Modstanderen red imidlertid stormen af og ved hjælp

af et par bindinger kunne en bonde føres for langt frem.

Bjørn.
(3. runde)

Gladsakse II - Rødovre IV (5 - 3)

Det kniber vældigt med at omsætte gode stillinger i hele, og lige

stillinger i halve point. Mod Gladsakse har både Thomsen og Højmark pæne

stillinger, men begge trækker forkert og får nul.
·~

Ikke alt går dog galt. Torben nedsabler sin modstander, mens der

bliver remis til Klihlmannog mig. Morten har et forspring på en let offi

cer, da modstanderen sætter et tårn i slag. 3-3.

Egil har længe spillet lige op, men til sidst er det lige ned .•

Kaj Olsen er sidste mand. Vi begynder at pakke sammen, mens han forgæves

søger at stoppe fribønder i begge sider.

Bjørn

(4. runde)

Ballerup II - Rødovre .IV (5+h - 2+h).

Da vi omsider havde fundet spillestedet, var der kun gået ca. 5 min.

af spilletiden - ikke så galt. Morten lagde hårdt ud med damegevinst i

15. træk efter kun en times spil. l~ time senere kom de næste resultater:

Thomsen tog remis, en bonde foran, men med svagt centrum. Torben sluttede

op, hvorefter det stod 1-2. Men herfra gik det galt, 4 nuller på stribe.



Egil var 2 bønder bagud og kunne ikke standse en fribonde. Leif Clausen

(R), der havde vundet D for T + L, havde for svag en kongestilling, hvil

ket resulterede i en mat. Jeg fik et nul fqr et løberoffer, der gav ak

tivt spil, men blev gendrevet. Sidste nul tilfaldt Worm (R) i et tids

nøds-drama: hans modstander skulle gøre 15 træk på et minut. Desværre

udnyttede Worm ikke sin egen tid (en hel time) til at sætte fælder og

i øvrigt holde modstanderen naglet til stolen. I stedet forfaldt han til

lynskak, dvs. gav afkald på sin fordel. Efter "tidskontrollen" var par

tiet klart tabt (det var det vist også før tidsnøden)• Anførselstegnene

skyldes, at ingen af spillerne noterede. Begge satte de blot streger -

men ikke lige mange! (Reglerne er i øvrigt urimelige på dette punkt -

efter min mening - idet Worm faktisk havde noteringspligt, mens modstan

deren, der havde tænkt sin tid væk, var fritaget).

Jan Nielsen (R) tog hængeparti i en materielt lige stilling med for

del (bl.a. fribonde) til ham. Da lokalerne skulle ryddes 5 min. før spil

letidens udløb, blev spillet båret ud i nogle åbne sidelokaler+bg efter

hånden blev der også skaffet både stol og lys! Jans hemmelige træk blev

afventet med åbenlys utålmodighed!

Bjørn

Ugen efter var sidelokalerne helt tomme. Skrivebordene var ikke
fast inventar, men rekvisitter til TV-serien "En by i provinsen", der
bl.a. optages på Ballerup Rådhus (politi-stationen).

Jan vandt i øvrigt sit hængeparti uden besvær. "Det var ikke nødven
digt med den fribonde; jeg satte ham mat i stedet!" Det tog kun~ time.

Bjørn

Pondus Cup 1980.

Søndag den 17/ 2 tog Lars Pedro Villinger, Finn Bonnez ( Han stillede den

negang ikke op under mærket Bronmax) og undertegnede til Lyngby Storcenter.

Bonnez stillede op i mesterklassen, som var meget stærk besat med bl.a. IM Svend

Hamann, IM Carsten Høi, FM Steen Fedder og Eric Brøndum, da alle præmierne var

meget høje. Bonnez startede meget stærkt med 2 af 3 mulige, bl.a. efter at have

besejret Helge--Neesgård-Madsen fra skakforeningen "Tjalfe ••.(I folkemunde gak

foregningen ''Tjald".). Men efter pausen løb Bonnez ind i flere af de stærkeste

og selvom han kæmpede bravt blev det ikke til flere point. Jeg selv spillede i

2.klasse, hvor jeg efter megen brug af teknik og bedre viden om åbningsspillet

vandt med st point af 6 mulige (Remissen var en tidsnødkikser foran med en bonde

i et tårn-springer slutspil.). Vi skal lige se et eksempel på bedre viden i åb

ningsspillet: Hvid:Aissa Salem,LVS Sort:Henrik Eriksen, Røds 4.runde,

l.B-e4 , B~e6 2,B-d4 , B-d5 3.S-c3 , L-b4 4.L-d2 , B-c5 (I teoribogen står der:

4, .... , Bxe4 5.D-g4 , Dxd4 6.o~o-o, B-hS 7.D-g3 , L-d6 8.L-f4 • B-h4 9.D-gS ,

D-f6 lo.Dxf6 , Sxf6 ll.Lxd6 , Bxd6 12.S-bS , S-a6 og sort står bedre,) 5,D-g4 ,



+S-f6 6.Dxg7 , T-g8 7,D-h6 , Bxd4 8,SG-e2 , Lxd2 9.Dxd2 , Sxe4 lo.Dxd4 , S-c6

ll.D-a4 , D-b6 (Trækkene kommer af sig selv) 12.S-h3 , Dxb2 13.T-dl ,(T-cl du'r

ikke p.g.a. S-c3) 13 ..... , D-b4+ 14.Dxb4 , Sxb4 15.B-f3???? , Sxc2 tt.(.Så
nemt kan det gå, når modstanderen tror dronningen p6 a4 dækker c2!!!!! Villinger

levede nogenlunde op til forventningerne, men mere end 4 point blev det ikke

til, og da han havde elendig korrektion fik han ikke præmie. Jeg selv fik 400· '

kroner og (Folk med børn skal læse videre, alle andre stopper af hensyn til at

latterkrampeanfaldene ikke kan stoppes,) en kænpe pondussparebøsse med et rødt

halstørklæde og en lås der ikke virkede, jo vi havde en god tur, men vi burde

have været mange flere: Lyngby-Virum stillede med 35 mand fra deres 104 mand

store klub, mens vi stillede med 3 mand fra vores 80 mand store klub. Se nu at

komme ud af mussehullerne og spil!!

Hvid: Kim Ørsnæs,Vanløse Sort:Henrik Eriksen, Røds 6,runde den lo/ 2 1980.
+l.B-e4 , B-e6 2,B-d4 , B-d5 3,S-c3 , L-b4 4,B-e5 , B-c5 5.B-a3 , Lxc3 6,Bxc3 ,

S-e7 7.L-d3 (TBoribøgerne skriver overhovedet ikke dette træk, men det kan godt

spilles, •og jeg har da også flere gange spillet det med sort.) 7 ...• , Sb-c6

8.S-f3 , D-a5 9.L-d2 , B-c4 lo.L-e2 , L-d7 11.D-cl , 0-0-0 12.S-g5? (Dårlig

plan, min konge står der jo ikke mere.) 12.... , Td-f8 13.L-hS , S-d8! 14.L-e2,

B-f6 15,S-f3 , S-g6 16.Bxf6 , Txf6 (Hvis BxT6 kommer L-h6 og nytten af den åbne

g-linie vil blive minimal,) 17.D-b2 , D-c7 (Dronningen har nu ingen nytte af at

stå på a5,) 18.B-h4 , S-f4! 19.S-eS (1-19.L-fl , Th-fB 2o,B-g3 , S-d3+ 21.Bxd3 ,

Txf3 22,L-e3 , Txe3+ .23.Bxe3 , Dxg3+ du'r haturligvis ikke da T-hl falder,)
+19 ..... , Sxg2 2o.K-fl , S-f4 21.T-gl , L-c6 22.L-g4 , Th-f8 23,B-hS , D-e7

24.D-cl , S-d3 25,Bxd3 (25.Sxd3 , Bxd3 26.L-e3 , L-b5 27.~-el , D-c7 28.D-d2 ,

Bxc2 29.Dxc2 , S-c6 med planen S-c6-a5-c4xe3 du'r heller ikke.) 25 .... , Txf2+
' + + +26.K-el , D-h4 27.K-dl , L-a4 28,D-c2 , Lxc2 29.Kxc2 , Bxd3 3o.Kxd3 , D-h2

31,L-e3 , T-a2 32.T-cl , D-b2 33.Tg-el , T-f2 34.Te-dl , T-c2 (En helt fantas-

tisk slutstilling.) Hvid opgav.0-1.


