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Holdturnerihgen 6~runde.

RØDOVRE I - ALLERØD I = 5 - 3
Efterhånden er det gået op for 1,holdet at det er alvor,hvis vi skal gø-
re os håb om at blive i mesterrækken.Et veloplagt hold,uden reserver,ja

I læste rigtigt:uden reserver,sendte Allerød hjem med en endefuld,de

sent glemmer.Først må fremhæves Bent Kø1vigs sejr over elitespilleren

Allan Jensen på førstebrættet.Selv om det så sort ud en overgang,var
Kølvig klar over at stædighed belønner sig~Og ganske rigtigt,Allan mag
tede ikke at føre sit slutspil til gevinst.(se partiet inde i bladet)

Undertegnede mødte en r eserve ,som jeg havde ret let spil imod. 2-o.Søren

delte point med Karsten Stetkær, der tidligere har spillet i klubben.

Johnhy Thylin fulgte Søren og delte ligeledes point med sin modstander.

Der var ingen gruhd til at tage hasarderede chancer.3-1. Solide Sonne var

ikke i tvivl om til hvilken side pointet skulle gives. 4-1. Henning Age

var kommet godt fra start.og havde pointet indenfor ræl<kevidde,men plud
selig kom der sand i maskineriet.og remissen var en kendsgerning.4t-1~.
Orla holdt sig til det sikre spil,først troede man på hængeparti.men i
sidste øjeblik enedes man om remis.5-2.Til Verner vil jeg sige: Du gjor

de det godt,selvom du til sidst måtte bukke under.En ting er sikkert:Jo

mere man kigger på uret under tidsnød.jo mere febrilsk bliver man.5-3
Det var en smilende og glad formand,der gik hjem den aften.

Flemming

STJERNEPARADEN.

l~holdet : * * ~E ~ *
2"holdet : * ~ 3IE ~ ~ ~

3.holdet : 3IE * ~~ 3IE *
4"holdet : 31: JE * 3IE *
5.holdet : * ~ ~ E



RØDOVRE II - AMAGER III = 6 - 2.
Vi skulle blot score 2i point for at kornme i spidsen for vor række.Vores nær

meste konkurrenter havde nernlig spillet orn mdndagenoOg vi fil<: en fin start.
Heinola fik modstanderens dronning og gjorde kort proces.Ole Bruun vandt

uden kamp,og jeg selv vandt i 14 træk~ 3-o.Alt var fryd og gammen indtil jeg
fik set på de andre partier.Det så ikke for godt ud.Men reserven Leif Søn

derskov fik sat modstanderen mat i en mystisk stilling,og Leif Tange tryl

lede. s-o.Ivan Sørensen kæmpede forgæves.5-1.Derimod lykkedes det Lars på 1.

bræt at klare remis efter at have haft en fortvivlet stilling.Si-li.Til

sidst måtte Alex nøjes med remis.6-2.
Arne.

TÅRNET II - RØDOVRE III = 4i - 3i
Onsdag d.24/3 arriverede et noget lemlæstet 3.hold til "det gamle rådhus" i

Ballerup.Formanden afløste Leif,og Jeppe,redebon som sædvanlig, trådte i ste
det for KirnClausen.Ud gak vi - og galt gik det.Det meste stod jævnt skidt,

og efterhånden tabte både Ejlert og Jeppe.Det rettede lidt op på det at Uffe

vandt,eller rettere: hans.modstander tabte.Kim Paulsen syede sin modstander

ind i hans egen dårligdom,men fik kun remis ud af det.Peter havde sort uheld

med sin Larsen-åbning og måtte ned,hvorimod Otto tværede sin modstander ud

over brættet.Selv havde jeg et meget ubehageligt slutspil med bønder + let,

det lykkedes dog at holde sammen på stumperne og redde en remis i Land sAn
ders havde en besynderlig hængestilling med tårn for let + 2 bønder,men den

var ikke mærkværdig nok - det endte remis.4-1-3t og så røg den i.plads vist,
Akhøj

GLOSTRUP IV - RØDOVRE V = 3± - 41
Efter lang tids kørsel på snoede markveje fandt alle slutteligt frem til

spillestedet,som var en qammel bondegårdojeg selv kom som sædvanligt sidst.

Vi stillede op fulde af sejcsvilje,men først tabte Jan efter at have ført

med fire bønder.Michael fulgte successen op,og blev mast ud af brættet.o-2.

Det var jo ikke lige det,vi havde ventet 1men så begynd te der at ske noget,

Tom spillede lige op,og Morten sejrede i flot stil.li - 2ioDagens glædelige

overraskelse stod Leif for,da han undgik at tabe damen og fik remis.Dette

ansporede os andre,der stadig spillede,for når Leif kunne få point,så skullE

sejren være hjemme.Finn spillede stille og roligt og fik et helt~3-3.Sa af

hang det hele af undertegnede oq Johannes e Jeg selV var fræk nok til at hug-

ge to bønder, og resten va:r let.Nu skulle Johannes "b are" have ~,og det fik

han også,dog ikke uden kamp.Puh - ha.

Jens

4.holdet bankede ASo4' 3.hold med 5f - 2i,men på grund af poststrejken,lig

ger referatet fra kampen endnu på posthuset.Her har et statsorgan igen vist

sin usmidighed,det må da være vigtigere at f~ et referat til Interne Træk

bragt ud,end at få et par kroner mere i løn.



PARTIER.

vi har dennegang hele to partier med~I det første får en af klubbens unge

teoriløver en alvorlig lærestreg af en af "'veteranerne",og i det andet

finder vores pt urørlige klubmester og ex-DN nogle af de gamle takter frem

og vinder et kompliceret parti over nr.8 på top-2o listen i K-skak.

Vi siger mange tak for indlægene og er glade for den store interesse langt

de fleste af medlemmerne viser vores blad,

Fra vinterturneringen:

Hvid: Jens Bertolt

Sort: Ole Bruun Fransk

l.e4 e6 Aha - en lille franskmand! Jeg hader Fransk,og jeg kan heller

ikke forstå sproget.

2.d4 d5
3.Sc3 Lb4 Nu er jeg allerede ude i en robåd på Seinen.

4.e5 c5 Jeg anede lusk i affærden.

S.a3 Væk med den frække løber!

cxd4 Hvad fanden - har manden studeret ??

6.axb4 dxc3
7.bxc3 Dc7 Nå ja - en lille dobbeltbonde - den er jo alligevel i vejen.

~.Sf3 Dxc3 Det fremmer "kunsten" at få udviklet.

9.Ld2 Dc7 Nu.begynder det at interessere mig,sa hvorfor ikke sætte
manden på en lille prøve med:

lo.Ta3 Ld7

ll.b5 mon det var vindertrækket?

Se7

12.Lb4 Se 8 S2dan et par travheste er ikke lette at få ud af stalden.De

skulle ellers have stillet op i det franske derby.

13.Ld3 a5 Her tænkte jeg på Dal,men den c-linj e tiltalte mig,så ....

14.Tc3 Dd8
15.Lc5 b6 Ja,det var lige det træk,jeg håbede på.

16. La3 Ingen rokade - næ, næ hr ,Bruun.

Ta7
17.o-o Se7 Jeg er ikke sikker på,jeg hader fransk alligevel.

18.Sg5 Et lille engagement i den anden side skader ikke,

h6
19.Dh5 g6 det svækker altsammen ,

2o.Dh3 Lc8 Så er den på plads!

21.Sf3 Tc7 Der er ikke mange træk,der du'r,

22.TXC7 Dxc7

23"Ld6 En herlig gut,den løber.

Db7 Gu· ve ' om jeg skulle g21 til fransk næste vinter



24.Dh4 Sf5 Frem i slagteriet.Franske hestebøffer - herligt!

25.Lxf5 exf5 Jeg står da vist bedst nu?

26.Df6 Jeg begynder at fatte sympati for det franske - for alvor"

Tg8 man kan i kke sige, at Ole slider brættet op med lange skift

til fløjene.

27.Sd4 Opg. Bestemt.Jeg elsker fransk!

Tak for'et Ole - du så nok,at en ældre mand som mig trc:ngte

til lidt opmuntring!!

Jens Bertolt

En gyser:

Hvid: Allan Jensen,Allerød

Sort: Bent Kølvig,Rødovre Siciliansk

1.e4 c5
2.Sf3 e6
3.d4 cxd4

4.sxcl4 Sf 6
5.Sc3 Lb4 (?) I skakbladet skrev IGM Larsen noget om,at sort skulle stl

godt efter 6~e5 Sd5 7.Ld2 sxc3 8.bxc3 La5,så i tiltro til

titlen ville jeg afprøve påstanden.

6.e5 Sd5

7.Dg4l Men jeg havde glemt en regel fra de unge dage i halvtred

serne,da jeg stod i klub med samme Larsen.

Da5 Min lille teoribog siger 7.- Da5! med kompliceret spil -

basta.

8.Dxg7 Lxc3+
9.bxc3 Dxc3+

lo.Ke2 Uglerne begyndte at samle sig.Hvem angriber? Kongen kan

evt o komme op på f 3 og få fred.

Tf 8 Tidsforbrug: hvid 3o min. sort 3 min.

11.Sb5 Dxc2+

12.Kel d6 Dette skulle v2re løsningen på sorts forsvarsprob1emer,da

kongen får et flugtfelt. Hjemme på værkstedet ser man,at

det er forblænding: 13.Sxd6+ Kd7 14.DxfS Dc3+ 15.Kdl Dd4+

16.Kc2 Dc5+ 17.Lc4. Eller også: 13.Sxd6+ Ke7 14.Lg5+ Kd7

15.Tcl og sort kan kun vride sig lidt endnu.Men da jeg hel

tiden tr ak a tempo, s å Al lan spøgelser og brugte en masse

tid.Med sit næste træk,der også er godt nok.kom han op p5

en time.



13.Lh6 Sd7

14.Tcl Her var det,jeg korn i tar1}(e om den gamle regel,vi havde

i KS:"Larsens teorivarianter kan kun spilles - af Larsen."

Her brugte jeg 4o minutter ?å at konstatere,at hvid tage ~

en kvalitet,og at der intet er at stille op.

Db2

15.Sxd6+ Kd8

16.Sxf7+ Mere klart end fx.16.Lg5+ f6 17.exf6 S5xf6,

Txf 7
17.Dxf7 Db4+ For at få g-bonden.Der er ikke noget godt: 17.- Dxe5+

18.Le2 Sc3? 19.Dg8+ Ke7 2o.Dg5+ taber officer.

18.Ld2 De4+

19.Le2 Dxg2
2o.Lf3 Dg6 En af mine store svagheder er,at jeg næsten aldrig kan

finde et godt sted at opgive en tabsstilling.Det har jeg

efterhånden scoret mange points på.

21.Dxg6 hxg6
22.Lxd5 exd5 Tidsforbrug: hvid 1 t.25 min.,sort l t.2o min.Men resten

er barnemad for hvid.

23~f4 Sb6
24.h4 Lg4

25.Tgl Lf5
26.h5 En forsigtigpeter havde spillet Tg5 først.

gxh5

27.Tg5 Lg4 •
28 .La5 Ke7 Heromkring· begyndte han at bruge tid igen,vel for at fin-

de den smarteste gevinstvej.Nu havde jeg besluttet,at jeg

gerne ville se den.Der er jo også pathåbet.

29.Tc7+ Ke6

3o.Txb7 Sc4

31.Lb4 d4 Hov,hvad er det? Nåh,han spiller vel bare Tc7.

32.Te7+ ?'? Kd5 Og han har oven i købet kun 6 minutter igen.

33.f5 a5

34.Ld2 Tb8! Sikken et ansigt.Løberen er ved at blive fanget.

35.Txg4 hxg4
36.f6 Hans ur viste 2 minu1ter igen.Jeg satte mig tilrette,mens

han begyndte at skrive spørgsmålstegn på partilisten.så

fandt jeg en mat i 4 træk.



36. - Tbl+

37.Ke2 Ke4!

38.Lxa5 g3!

39.f7 d3+ mat!
Matten kunne jo forhindres,men de sorte bønder er blevet

farlige - for ikke at tele om de sorte officerer! Må jeg

erindre om,at skak - i modsætning til kortspil som bridge -

ikke er baseret på held.

Bent Kølvig

Massakren på de stegte ål.
Vores traditionelle skak- og krotur bliver i år afholdt Søndag d.25 april.
For uindviede skal oplyses,at det er Gøngeturneringen i Præstø,der omtales.

I frokostpausen aflægger vi en visit på Præstø Kro.Til elding til Tom,

så hurtigt som muligt,dog senest tirsdag d.2o.
Søren.

Biblioteket mangler følgende bøger:

Bent Larsen: Lærebog i skak
Andersen/Nielsen: Lettisk gambit

Ståhlberg: Skak
Nielsen: Niemzowitsch - Danmarks skaklærer

Euwe: Åbninqsspil. (Fransk/Caro-Kann/Italiensk)

Keres/Kotov: Kunsten at vinde i skak.

RØDOVRESUCCES I HURTIGTURNERING IGEN.

En 2.plads blandt de useedede hold i SK 4l's jubilæumsturnering d.27/28-3.

Som det vil være medlemmerne bekendt skabte vi jo en sensation sidste år
ved at vinde blandt de useedede hold i Studenternes jub.turnering,og som
bekendt havde vi jo stor succes i Vestvoldholdturneringen,hvor vi vandt 5
præmier.
Da der så indløb invitation til SK 411s turnering,mente Søren,at vi jo lige
så godt kunne tage ud og vinde denne turnering også,og han satte mig i.gang
med at samle et hold.I første omgang spurgte vi de gutter,sorn havde succes

i StS's turnering,om de ville vær e ~d.Johnny kunne stille sig til rådighed

om lørdagen, Søren Petersen og Leif Tange var indstillet på at give et nap
med hele turneringen,mens Tim Bjerre og Harly Sanne grundet arbejde ikke

kunne spille.Jeg regnede med sagtens at kunne få et par af vore mange stær

kere spillere til at stille op,men opgaven blev sværere end jeg regnede med

Først i sidste øjeblik ~iJc jeg positivt svar fra et par friske gutter,nem

lig Buster Andersen og Peter Tange.

m



Da vi mødte op til turneringens start og så konkurrenternes holdopstillinge

kunne vi godt se,at opgaven blev hård,men at den kunne løses ved en god in c

sats.F Lere af holdene var sammensat af spillere fra forskellige kl ubber ,bl ,

det vindende hold fra FS og StS med Bjørn Brinck-Clausen i spidsen.Da vi G?

dagede dette,mente vi os også berettiget til at låne Flemming Lund,As o4

om søndagen som erstatning for Johnny på 1.bræt.

starten på turneringen blev ikke den bedste,da vi tabte til Brøndby med l~-

2t,da Leif overså noget i en gevinststilling.De to næste runder om lørdagen

gav dog de ventede sejre over Tårnby II med 2~-1~ og over Zahle I med 3-1.
Søndag morgen startede vi mod en af favoritterne (nr.2) Brønshøj og tabte

1-3.Det ene point var Leif Tange mester for,da han slog Preben Boldt.
Næste runde var mod SK 41 IV,men den ventede sejr udeblev,da vi kun spilled

2-2.Inden frokosten skulle vi så møde Hvidovres hold med Grabow,Jørgen F.

Andersen osv,og dukkerten på o-4 var der ikke meget at gøre ved.
Efter frokostpausen fik jeg hjælp som indpisker,da Lars og Ivan Sørensen

mødte op som tilskuere.I første omgang hjalp det nu ikke,da vi tabte til.

Herlev med li-2i,da Leif Tange tabte en officer i 8.træk.
Inden de to sidste r-under fik vi tre indpiskere dog indpodet så meget o ;ti-

misme (øl?) i gutterne,at de f ørst slog Brøndby II 3-1 og dernæst Tårnby II

4-o.
Præmietagerne:

Nr.1. FS/StS 14 matchpoint 24~ individuelle

Nr.2. Brønshøj 13 - 24! -

useedede:

Nr.1- SK 41 III lo - 2ot -
Nr. 2. Rødovre 9 - 18.J;c:
Nr.3. Tårnby I 9 - 15? -

Vi ønsker gutterne tillykke med resultatet.

Scoring:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ialt

Johnny Thylin o 1 o ~ - - - - - 1 af 3 == 33,3%
Flemming Lund - --1 o i o o 1 1 3~:af 7 = So,o1a
Søren Petersen l i 1 o ~ o i 1 l Si af 9 = 61,1%
Leif Tange o i - 1 l - o 1 - S} af 6 = 58,3%
Peter Tange i i 1 o - o 1 _"1 4 af 7 == 57,1%

Buster Andersen - - - - o o - o 1 1 af 4 = 25,o%

Ejlert.


