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Kære Skakvenner.
Hermed har vi fornøjelsen at præsentere jer for Interne træk,
som fra i dag fremtræder i en ny og ændret udgave.
Vi er tre raske fyre,der har besluttet at give vores lille
skakorienterende blad en "make-up".
Indholdet vil vi prøve at gøre mere nuanceret,og vi vil til
enhver tid være· glade for tilsendt stof,som ønskes medtaget,
så som gode skakpartier,deltagelse i åbne turneringer osv.
som noget nyt har vi åbnet en skak-brevkasse,som vi håber
i vil benytte flittigt,hvadenten i ønsker et eller andet
problem stillet til debat eller i bare ønsker at gøre opmærk

som på jeres eksistens.
Endvidere er Interne træks redaktion modtagelig for b&de ris
og ros,så lad os nu få lidt gang i brevkassen venner.
Interne træk vil udkomme omkring den l.ste i hver måned,og
vil blive uddelt i klubben.
så har vi blot at hAbe på velvillig modtagelse af vort lille
blad.Lad det nu ikke havse i papirkurven,men studer det nc;je
og giv dit besyv med,hvis du kar noget på hjertet.

S0ren Petersen
Peter Rank

Flemming Bruun.



SPIL KORRESPONDANCESKAK

De spillere,der dyrker korrespondanceskak her fra klubben,er sA
få at de faktisk kan tælles på en hånd,og det håber vi at kunne
ændre med denne opfordring.Ved at spille k-skak lærer man både
åbningsteori,og hvorledes man analyserer en stiiling til bunds,
foruden at man kommer til at lære en del mennesker at kende rundt
omkring.Derfor,da det også er i klubbens intetesse at I bliver
stærkere,så vi ikke rykker ned i holdturneringen osv,opfordrer vi
jer til at melde jer til en eller to af følgende turneringer:

Enkeltmandsturneringen: Førstegangsdeltagere tilme1der sig frit
til enten 1. ,2. eller 3.klasse for 35 kr indsat pa giro l 27 So 97,

samtidig skriver man klasseønske,personnurnmer og at man er medlem
af Rødovre Skakklub pA bagsiden af girokuponen.Et par uger efter
startes en gruppe på 7 spillere.Giroadresse: J.qansen,Sømarksvej 230

5471 Søndersø.
Pokalturnering: Kan anbefales for st~rkere spillere,idet fidusen
er,at der er fri tilmelding og man risikerer derfor at komme i
gruppe med en eller to elitespillere.Af de ca. 15 grupner a 7 mand,

der startes g~r de to bedst nlacerede videre til cf. 5 qrunner i
semifinalen.Igen går de to bedste videre til finalen.I pokalturne

ringen k2n man,modsat enteltmandsturneringen,ikke rykke ned,hvis

man får under to point.Pokalturneringen,som starter hvert Jr,skal
netop begynde 15/11 s~ derfor: op p2 dup)erne og send senest 1/11
35 kr pJ giro 16 96 15 til Jørgen Aksel Nielsen,Kristiangårdvej 3,

J33o ~eder.
Holdturnering: 4 spillere fra samme klub udgør et hold,som indgår

i en gruppe pa 5 hold.De fire spiller( anstilles som i aln.hold

turnering med l.br2t,2.br2t osv. l.bræt p: Rødovreholdet skal så
spille mod de andre holds spillere pA l.bræt. Alle medlemmer,der

ønsker at være med kan henvende sig til Søren eller Peter.Indskud

andrager 5o kr ur hold.
(fortsættes n~ste side)

!øvrigt h~r vi t2nkt os at starte en artikelserie om åbningsspillet

og om problemer med visse varianter.Forfatteren bliver Jørgen And
dersson ('den lille teoretiker''),der fortrinsvis vil belyse emnet
ved brug af egne partier.



INTERNATIONAL KORRESPONDANCESKAK

Foregår akkurrat som enkeltmandsturneringen,idet førstegangsdelta

gere kan melde sig til 1.,2. eller 3.kl. Der er to former for inter
national skakudfoldelse:
l.Verdensturneringer. 7mand (indsku~ : 2o kr )
2.Europaturne~inger. 7 eller 15 mand ( - : 16/20 kr )

Jeg har selv spillet denne form for skak i snart to Ar,og jeg er
vældig be<ejstret. Udover selve skakspillet har jeg fået en masse
nye venner rundt omkring i verden.Da jeg samtidig er sD heldig,at
jeg kan en smule engelsk og tysk,har korrespondanc en udviklet sig

til lange breve om nolitik.sport osv.udgifter til porto kan ved
første 0jekast synes lovlig stor,men da partierne strækker sig

over 1-li år gør det ikke sb meget.Alle interesserede kan henven
de sig til undertegnede,der vil kunne give dig flere onlysninger.

<;øren

l:retsk.l.ummez-hovede i <.r<-idovre Skakklub.

Da vi gerne vil have lidt mere skæg og ballade ind i klublivet,
udskriver vi hermed denne konkurrence.Den går ud p~ følgende:
Fverg~ng et medlem kvajer sig,f~r han point efter fgl.system:

1 stk væltet øl eller sodavand: 5 ooint
1 stk askeb2ger smidt på gulvet: 3 -
l stk sjov bemrcr-kninq under spillet: 4

redaktionen engang synes at tiden er inde,vil verJk ommende, der
har

,_r

s am Le t sig flest point,ff overrakt en præmie til afslutnings
festen,

L[Vem bliver Rødovremester i \.r ???

Det er 2fgjort at Soren Petersen mA afgive titlen,men til hvem?
Afgørelse~ falder i aften, i ~artiet mell~n Bent Kølvig 00 Henning

rransen. r~ kan n0jes med remis. angrebs-
s~illet frem.

finde
Vi h.: ber på et godt tilskuerparti.



Her følger så et godt parti fra Rødovremesterskabet:

OFFER MED MATAHGREB.

af :ent Kølvig

Spillet d.14.lo i Mesterklassens 5.runde.

Hvid: Bent Kølvig Sort: Flemming nruun

caro--Kann

1. eLJ c6 Fordelene ved at spille caro-Kann er,at modstanderen

ofte ikke kender åbningen særli0 godt,mens man selv

kun behøver at kende 2-3 varianter.Ulemperne er,at

hvid selv uden at kunne teorien ofte får en behage

lig stilling.

2. d4 d5

3.Sc3 dxe4

4.Sxe4 Lf5

5.Sg3 Lg6

6.Sf3 Sd7

7. hL] .16

:j. h5 - Trækket,som i gamle dage,indtil for 15-20 år siden,

blev anset for s2 svækkende,at man spillede 3.Ld3

straks.Bh5 skulle være i konstant livsfare,og h4

kunne alligevel ikke anvendes som officersfelt.Nu

mener man det modsiltte.

8. - Lh7

9.Ld3 Lxd3

lo.Dxd3 e6
ll.Lf4 - 3ort anbringer gerne sin dame p~ c7 efter ll.Ld2.

:}ammestilling kommer nu,hvis der spilles 11. -·Da5

l?.Ld2 Dc7. I skakbladet nr.9 ~å vi Karpov vinde

over Hort med De2 samt c2-c4-c5,plus nogle flere

tr~k naturligvis.

11. - Sgf6

12.De2 Sd5

13.Ld2 - sort havde chancen for Da5 igen i 12.træk,men brug

te husdyret i steriet.Nu kan hvid efter Dc7, takket

være 12.De~,forhinclre Jf4 mec1 Se5. oettc: havde dog

ikke været så slemt for sort srna den ide,h~n får:

kort rokade .



13. - Le7

1'1. c4 Sb4 Og her skal den absolut tilbage til det udmærkede
felt f6,selv om han så har tabt et tempo (Sf6-d5-f6
mod Lcl-f4-d2).Men det er svært at modstå fristelsen
måske ser hvid ikke truslen pA c2.

15.Lc3 - Jo. og på løberens smukke diagonal står nu en udæk

ket bonde.

15. - o-o
16. a3 sa6 Trist placering.

17.o-o Partiets vanskeligste træk.Den lange rokade s& lækker
ud: Se4,g2-g4-g5,Tdgl osv.Eller 17.b4 for at kvæle
ham.Det var sorts mulighed for pludselig at spille
b7-b5,evt som bondeoffer,der fik mig til at vælge

det sikre.

17. - c5 Dette standardtr2k ødelægger sorts forsvar.Det er i
den bedst udvikledes interesse at stillingen åbnes.
Sort skulle samle tropperne til pindsvinestilling:

Sa6-c7-e8.

18.Tadl - Det rigtige tArn.Vi er nu klar til 19.dxc5 .saxc5

2o.b4 Sa4 21.Lal

13. - Lf6

19.Se4 cxd4
2o.Sxd4 Lxd4 Det ene dårlige træk fører det næste med sig.Sprin

geren var for farlig,og en katastrofe truer i dame
linjen.Jeg var her i tvivl om,hvad jeg skulle slå
med.Txd4 truer både Txd7 straks og Tfdl,og Lxd4

truer Lf6 (gxf6 Txd7) og Dg4.Men så tog jeg mig
sammen til at besvare 21.Txd4 e5 med 22.Sf6 gxfG
23.Dg4 og 24.Txd7

21.Txd4 De7 Hov,han så ikke truslen.Efter at have beregnet en
matvariant fortsatte jeg som planl2gt.

22.Txd7 Dxd7
23.Sf6+ gxf6
24.Lxf6 -- Der var - som altid - mulighed for a t gribe galt:

24.Dg4+ Kh7 25.Lxf6 Tg8 26.De4+ Tg6

24. - e5 Springeren kommer ikke hjem.Damen må ale~e prøve at

hindre matten (felt:g4)

25.Df3 - Men ikke 25.De5 (der også truer Dg3) for Dd3.



25. - Kh7
26.Tdl - Sort er ved at være færdig.Damen kan ikke kl .T0

opgaven.Min matvariant så sådan ud: 26.- DcC
27.Dd3 e4 28.Dxe4 KgG 29.Td3 Te8 3o.Tg3 Kf8
31.Lg7 Kg8 32.Le5 Kf8 33.Ld6 Te7 34.Dxe7 mat

1:ender er også andre veje, fx 27.De4 Kg8
23.Dxe5 Dg4 29.Td4. Bemærk Tlh5's rolle. :~fter
26.- De6 har hvid valget mellem flere henrett0~
sesmetoder : A: 27.De4 KgO 28.Td6 Dc3 29.Td3
(eller 29.Df3 Kh7 3o.Dd3) Te3 3o.Tg3 KfJ 31.Dc7

B: 27.Td6 Dc4 28.Df5 KgO 29.Td3 (eller Dxe5) DcJ
3o.Kh2 Df4 31.Tg3. Alle disse muligheder fik sr;·r,

til at vælge den nemmeste vej:

26. - e4
27.Dxe4 Opgivet. Tilkast lige Sa6 et medlidende blik.

B. K.

Vi takker Bent for dette lærerige indlæg.Vi håber at i studerer
det grundigt,så hans store arbejde ikke er spiltlt.I næste r~~r0~

håber vi at kunne bringe partiet fra 3.Runde mellem Uiman og
Henning :ge Hansen,der endte med sidstnævntes sejr p~ et flot
dronningeof fer.

DISKRIMINATION .....
råbte et meget vredt medlem i går på redaktionen,hvorfor får
jeg ikke points,hvis jeg vælter min termokande med kaffe ud ov:
det hele ??????
Vi kan kun svare: Bare rolig Selsted,hvis en sådan lykkelig
begivenhed skulle indtræffe så bliver du erklæret for vinder
af konkurrencen lige på stedet.

HOLDTUR~ERINGEN
I.runde er nu færdigspillet. I fremtiden har hvert hold pligt
til at skrive et referat til ·'Interne træk' ,får man ikke ccf-

leveret, ja så f<lrman heller inge~ stjerne:

1.Holdet ved Søren Petersen : *
2. - - .\rneestergård : *
3. - - Peter Rank : ~
4. - - Bjørn Enemark : *
5. - - Tom Kristensen :



Efter vi har frydet os over at 5.holdet ingen stjerne fik,(Du er

en sløv banan Tom.) går vi over til referaterne:

0BRO II - RØDOVRE I : 4i - 3i
Det var med meget bange anelser,at vi drog ind til øbro for at
spille sæsonens første holdkamp.øbro stillede med et uhyggeligt
hold (netop nedrykket fra 3.divismmn) og afbud fra Bent og Johnny
gjorde det ikke bedre.Men alle mand gjorde en heroisk indsats:
Henning Åge maste hurtigt sin modstander og Feter spillede den
sædvanlige remis.Wiman ofrede officer og satte mat efter behag.
2! - i ,overraskelsen lå lige om hjørnet,men så skete katastrofen:
r::broudlignede ved at Flemming og undertegnede tabte.Der manglede
nu 3 partier: sonne,Orla og Tim.De to første sluttede remis lige
før Time Out,mens Tim i tidnøden var i julehumør og gav modstan
deren en bonde.Hængepartiet opgav han dog.Alt taget i betragt-
ning : en pæn debut. S.P.

TÅRNBY I - R0DOVRE II : 2i - 5i
Efter en time måtte Kim Poulsen opgive.Det var ikke den begyn
delse vi havde regnet med,men snart fik Buster bragt balance i

regnskabet,og reserven Peter Tange gjorde det til 2-1.Heinola
bragte,efter et flot springeroffer,stillingen op på 3-1.Jens
spillede en af sine specialvarianter i Spansk men måtte nøjes
med remis.Lars spillede et godt parti og sikrede os 4~-1±,

hvorefter Leif Tange og jeg selv sluttede af med to halve.

Slutresultat 5-1--2-&. A.«.
RCDOVRE III - VALBY 11 : 3-5
Før kampen ville man være tilfreds med 3o. mod et l.hold,men som
vi stod efter et par timers kamp,burde vi have haft mindst 5p.
hjem.Leif på l.bræt fik hurtigt en presset stilling.vandt plud
selig en kvalitet for en bonde og af ren taknemmelighed gav han

modstanderen en løber: o p.Akhøj smuglede et tårn ned bag fjen
dens bonderxekke , snuppede 2 bønder og fik remis .•• Uffe tabte
et ellers lige tårnslutspil.Otto,der stadig bryster sig over at
være på Ungdomsholdet,måtte ned med nakken.På. 5.bræt satsede
Anders alt på et kongeangreb,mistede to bønder og raslede ned
af brættet.Kim fik en fribonde der sporenstregs blev presset op
på 7.række,modstanderens løber løb løbsk på de hvide felter,og
Kim kunne indkassere et helt point.Reserven Ivan stod for afte
nens gyserslutspil, med en kvalt mat,der desvær-re blev overset:
remis.Rjlert gjorde kort proces,stjal en officer i åbningen og



vandt efter en times spil.hvilket vil sige at de to reserver stod
fo~ halvdelen af holdets samlede resultat:Ungdomsholdet fik kun
vist mælketænderne. P.R.

RCDOVREIV - LYNGBY··VIRUM V : 3t - 1' 4'~
Peter Tange var indkaldt til 2.holdet,så alle spillede et bræt
højere end normalt.Carsten (5) spillede en hurtig remis.Jeg selv
(3) kom dårligt fra åbningen og blev hurtigt sat mat.Selsted (8)
vandt tilsidst med dronnihg+springer mod tårn.taj Olsen (6) tabte
til et stærkt angreb på g2. li-Ri efter lf time.
tim (2} vandt efter svære betænkeligheder en officer efter kun
18 træk - men på bekostning af udviklingen.stillingen blev van
skelig og man blev enige om remis.Jørgen Andersson (4) ~fslog
remis efter ca. 3o tr~k.Ran var nu også en bonde foran,vandt
senere en til og fik så byttet af.Resten var barnemad.Bfter 2!
times spil stod det 3-3 og de to sidste lignede remisser.Desværre
holdt Mogens (7) ikke stand overfor et kraftigt angreb.Også Gam
borg (1) var ved at blive presset.men det lykkedes dog at holde
remis trods en bonde i underskud. 3i-4~. B.B.
Som tidligere nævnt intet nyt fra 5.holdet.

Da vi har ret dårlige erfaringer fra holdturneringen,med alt for
mange afbud,prøver vi nu at rette dette misforhold med en mild
form for pression.Ideen er,at hver spiller,der møder op til
holdkamp får et point,for hver kamp han spiller.Derefter lægges
hans resultater af sine partier til denne pointsum.Et afbud bli
ver altså takseret til et stort o.Den spiller,der efter hold
turneringen har flest point får en præmie af en eller anden art.
La' os nu ikke håbe,det bliver en reservespiller,der løber med
den,

Det var så det første nummer af Interne træk i dets nye form.
Vi håber at i kunne lide at læse det,ellers vil vi gerne høre
hvad vi evt.har gjort forkert.Har du lyst til at skrive et ind
læg,er du hjertelig velkommen dertil.

Redaktionen.




