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Nr.8. 19.April 1977 13.årgang.

Endelig - endelig udkommer så nr.8 af Interne Træk KUN 2 uger forsentl

Grunden hertil er temmelig banal: Hvis jeg havde overholdt tidsfristen,så

ville bladet kun have ET indlæg,memlig referatet fra Gymnasieturneringen.

Derfor udsatte jeg så udsendelsen i en uge,så DM og holdturneringen kunne

komme med.Men ak1 Da den uge var gået,havde kun 4. og 5.holdet skrevet re

ferat! Flemming (3.holdets 3.rangs skribent) har desværre tillagt sig den

dårlige vane at skrive indlæg i samme tempo,som han spiller skak - se par

tiet fra DM,hvor han tabte på tidl Og det var ikke ret meget bedre med vo

res kære formand - da jeg i en sidebemærkning uheldigvis kom til at nævne

ordet REFERAT,samtidig med at Ejlert stod med et skakur i hånden,var det

faktisk lige ved at være forbi med Interne Træk for altid.Heldigvis nåede

jeg at dukke mig i tide. Nå,men det gik altså alligevel godt - så godt kære

læser,at du nu kan synke tilbage i din bløde lænestol,sende ungerne ned på

gaden og konen ud at lave kaffe - så du i fred og ro kan nyde endnu et num

mer af det ikke-strejkeramte (frokostpausefotokopimaskinetrykkere er ikke

i konflikt) INTERNE TRÆK.

Søren

HOLDTURNERINGEN 6.RUNDE.

RØDOVRE I - ALLERØD I = 4 - 4.

Mr.Akhøj har ikke afleveret sine sædvanlige udgydelser - så I må nøjes med

resultaterne: 1: Søren Petersen,Anders Lundsgård og Ole Bruun,t: Harly

Sonne og Verner Petersen, o: Bent Kølvig,H.Å.Hansen og Akhøj.

RØDOVRE II - STUDENTERNE III = 2 - 6.

Kampen mod rækkens tophold var en vanskelig opgave,der blev næsten håbløs

med 4 afbud + 1 mand udlånt til l.holdet.



Studenterne var jo nedrykket fra mesterrækken sidste år,og spillerne på

deres hold var næsten udelukkende gamle elite- og mesterspillereqDe tre

trofaste spillere var Lars,Kim og Alex,og de blev suppleret med Wiman,Jens

Bertolt, Kiihlmayi...n,Mogens F"Hansen og- Flemming Holst" Ret hurtigt fik Ktihlmann
remis,i en stilling hvor han stod bedst,men med modstanderens sty-rke i e
rindring tog han remissen hjem~Wiman havde sagt7at bare han fik hvid,skulle

han nok klare remis,og han holdt ord.Holst og Alex tabte ret hurtigt,mens
Mogens kæmpede bravt og fik remis.li-Jl.Bertolt fik et mægtigt pres mod sin
modstander,m.en fandt ikke gevinsten og tabte i et sidste gevinstforsøg.
Kim Paulsen klarede en svær stilling til remis?og sidste mand,der blev fær
dig,var Lars Sørensen,der på l.bræt havde fornøjelsen at møde en meget
stærkt spillende Jørgen Hågen Hanse:n,der imdtil forrige år var fast mand
på l.divisionsholdetoLars spillede godt nok,men som han selv sagde, jeg blev
stille og roligt spillet ud af brættet. Ejlert

RØDOVRE III - STUDEN'l'ERNE IV == 3 - 5
Studenterne mødte som sædvanlig med et hav af reserver,og dette i sig selv
sku.lle give os den psykiske ro og balance for at hjemføre en solid sejr.
Alligevel sidder jeg her og kniber en tåre,for den match skulle studenter

ne ALDRIG have vundet.Rank mistede en kvalitet i en solid stilling,vad at
udføre et mindre godt træk i "stående stilling" hvor der hverken lå tegne
stifter eller tyggegummi på stolen.Senere blev partiet remis ved trækgen
tagelseoi-i. Leif Sønderskov var tilfreds med remis.1-1.Uffe,klubbens lo
vende "teori-unikum" ,måtte forholdsvis hurtigt ud på brættet med kongen,
og senere sagde dronningen farvel og tak.1-2.Karsten tog remis i en meget
lige stillingli-2~oKirn Mikkelsen,3aholdets flittige pointsluger,spillede
igen et stærkt parti og umiddelbart så det ud til at sejren var hjemme.
Pludselig stod Kim med frakken på og for som et projektil ud af døren~

Partiet var endt remis.2-3oJohannes kæmpede bravt,men desværre var det
:ikkenokoEfter 3~ times spil var der ikke meget at gøre~Nederlaget var

uundgåeligto2-4"0tto kan roligt fremføre dette slogan:"lige ved og næsten""
Det er bare ikke nok, at du medbringer dynami tten,når du glernmer tænds atsen,

Men trods alt godt kæmpet Otto.2-5.Undertegnede fik lov til at pynte på
resultatet,da min modstander,for at sige det rent ud, ikke havde en skid

forstand på slutspil (næh,det kan han da vist ikke have haft" Red") Slut
resultat: 3-5.

Flermning ·



ALLERØD II - RØDOVRE IV = 5 - 3.
Efter en længere køretur når vi frem til Allerød cirka 5 minutter efter

at urene er sat i gang.Jørgen viser sig straks fra sin farligste side.

Efter få træk ofrer han s for B,og får modstanderens K trukket frem på 6.
række.Det giver et gevaldigt angreb med smukke ofre og bla dronninggevinst.

Torben Andreasen (R) får sneget L ind på blokeret ro og vinder kvalitet.

Senere slutspil med T + D + 3B mod D + 3B + fribonde på 6orække.Tårnet of
res mod fribonden,dronningerne byttes af; resultat: et vundet slutspil.

Vi andre kunne ikke leve op til disse præstationeroJeg spiller en fredelig
remis.Thomasen (R) kommer i slutspil med for få bønder.Tom taber s i slut

spil.Finn ser spøgelser og opgiver i en stilling,hvor modstanderen stadig
leder efter gevinsten.Garnborg kæmper længe forgæves med et tabt slutspil.
Sidste mand morten står i underkanten og taber både dobbeltbonde og ugar
deret B.Et fikst træk til sidst vinder dog den ene tilbage,hvorved remis'en

hales i land.
Bjørn

SØLLERØD II - RØDOVRE V = 6 - 2.
Efter de seneste runders store sejre på henholdsvis 6-2 og 7-1 over Valby
og Tårnby,drog vi til Søllerød som superoptimister.Men det var nogle saf

tige kanutter,de sendte på banen,og da der ydermere indtraf at par kata

st:r-ofer,sku.lledet gå galt"Torben startede med en fredelig r-emis s per-næs t
lykkedes det Henrik Eriksen at tabe et remispræget slutspil,og da Leif R.

samtidig tog mod en "gratis" officer og blev mast,var det nemt at se,hvor

det bar hen.stillingen var nu t-2t,og kun Grønnemose stod til gevinst.
Preben blev i flot stil nedspillet,mens Henrik Carlquist på en eller anden
måde fik tilfusket sig et halvt.Eneste sejr stod Grønnemose som ventet

for,men vi var nu bagud med 2-4.Selv fandt jeg ud af,at jeg faktisk stod
næstbedst og prøvede med et svindeloffer,hvor modstanderen skulle spille
særdeles præcist for at undgå at blive sat mat.Det gjorde han desværre
og stillingen var tabt.Samtidig stillede Leif c. i et tårnslutspil med
lige mange bønder sin konge og tårn på samme linje med 3 felters mellem

rum - en skak - og selv han kan ikke få point med et tårn i underskud.

Jens

STJERNEPARADEN.

l.holdet: * * * * * * *
2.holdet: * * *
3.holdet: * * * * * * * * * *
49holdet: * * * * * ~ * * * * *
5.holdet: * * * * * ~ * *



DM 1977 i Avedøre.

Over 400 havde i år besluttet sig til at få noget fornuftigt ud af deres

påskeferie - dvs spille skak.I betragtning af at spillestedet jo "lå lige
om hjørnet0 er et rødovre-deltagerantal på kun 7 mand nok lidt skuffende.
Til gengæld formåede disse 7 (nåja 6 af de 7) at repræsentere klubben på

bedste måde.

Resultaterne:

l.klasse: Søren Petersen 1 o 1 1 1 1 i = Si (I.præmie)

Ole Bruun i 1 o o o 1 1 = 3i
Flemming Bruun 1 1 o i 1 o o = 3i

_ Finn Bonnez i i o i i t 1 = 3i
2.klasse: Jørgen Andersson o o o o 1 i o = li

3.klasse: Jens Bager i l 1 i 1 t i :::5 (2.præmie)

Leif Clausen i i 1 1 t 1 1 = 5 (4.præmie)

Som det fremgår af tabellen lykkedes det undertegnede at opnå de Si point,

der kræves for at rykke op i mesterklassen.Dette skete uden at jeg egent
lig spillede særligt godt,men med en god portion held,og nogle modstandere

der satte alt på et bræt (sjovt - ikke? på et bræt ••••HAHA) for at vinde,
(hvilket medførte at de gik ned) ~ lykkedes det altså.

Ole Bruun - af sig selv og sine nærmeste udråbt til kæmpefavorit - star
tede udmærket,men rendte så ind i en lang rokade.Dette gjorde ham så des

illutioneret, at han i 6 runde præsterede: l.e4 a61 og mindsandten om han

ikke vandt1 Vi snupper dog lige et andet af storskryderens partier:

I.runde: Ole Bruun - Henrik Nielsen,Køge Engelsk

l.c4 c5 En ganske almindelig variant af Engelsk. 2.g3 Sc6 3.Lg2 g6

4.Sc3 Lg7 5.d3 Sf6 6.a3 o-o 7.Tbl d6 At sort spiller d6 i 7.træk kan nok

diskuteres 8.b4 Dd7 9.b5 Jeg har tidligere været inde i samme stilling,
og det bedste syntes jeg er at spille b5.Bonden generer sort meget og er
ikke sådan lige at fjerne.F.eks spilles a6 går bonden en gang videre.End
videre skal bemærkes at jeg med vilje har ønsket at bevare min løbe~dia
gonal - hvilket jeg også syntes virker generende for sort. 9. - Sd8

lo.e3 Sh5 ll.Sge2 Dette træk dækker først og fremmest Sc3,men underbyg

ger også et senere fremstød på f5. 11. - Tb8 12.o-o b6 13.d4 Lb7 14.d5
d4 var nok lidt overilet. 14. - e5 15.dxe6 fxe6 16.Lxb7 Sxb7 17.Lb2 Tbd8
18.~e4 d5 Et par dåriige træk af mig her på det sidste har ødelagt et

ellers meget godt spil for hvid. 19.Lxg7 sxg7 2o.cxd5 exd5 21.Sec3 Se6

Sort kommer mere og mere med og må siges at have overtaget initiativet

og centrum.Hans bønder på c5 og d5 kan godt blive farlige. 22.Tb2 d4

23.e~d4 sxd4 24.Sx~4 Dxd4 Sort står afgjort bedst,men alligevel bliver



jeg tilbudt remis.Da det var første parti i turneringen,overvejede jeg

det en halv snes minutter,men så mig nødsaget til at modtage det.Byttes

cb:·onningerneaf og slåes der igen med c5,løber den bonde meget stærkt,
slår han ig-en med tå:rnet,får jeg meget svært ved at dække mine bønder
på a3 og b59så det var faktisk 1ned tilfredshed at jeg modtog tilbudet,men
ikke med .særlig stor optimisme for oprykning.

Nej,Ole det kan jeg da godt forstå,og med det spil du har vist i den se

nere tid,er det nok tvivlsomt om du nogensinde rykker op"Der kræves trods
alt en vis styrke for at blive mesterspillere(HM).

Storebror Flenuning,der helJ er ikke kunne dy sig.for at hovere efter 2 "run·
de,overtager ordet:

Jeg skal her bringe et af mine partier fra DM i i.klasse gruppe C"Det er
jo en tr-edi tl on s et man vælger et af sine vundne partier"Denne tradition
vil jeg gerne se bort fra,da et tabsparti kan have samme høje spillemæs

sige standard"(Læg lige mærke til paradokset: Flemming vinder et parti
af høj spillemæssig standard!lRed.)

Jan Thelander,Kampklubben - Flemming Bruun
Dronningg·ambit

l.d4 d5 28Sf3 Sf6 3.c4 e6 Hvid vidste,at jeg på 2.c4 spiller e5~Derfor
først Sf3o(Hvorfor det?? reda) 4oe3 b6 5oSbd2 Ld6 6.b3 o-o 7o1d3 Lb7

8"0-Q Sbd7 Vi vælger begge en opstilling,der er solid,inden slaget om
centrum 9"Lb2 c5 looSe5 Se8?l Et tvivlsomt træk der overlader initia-
tivet til hvid.Hensigten var f6 fulgt af fremstødet e5. 1luDh5 g6 12.Dh6

Sce5 13"dxe5 Le7 14oSf3 d4? Jeg øjner chancen for at give min modstander
en dobbeltbonde,me:m samtidig bliver d4 uhyre svaq , 1~5eexd4 Lxf3 16.gxf3
cxd4 17"Le4 Tb8 18"Tfdl Lc4 19.b4? Lxb4. Hvid kunne vinde bonden med Dd2

2o"'l~xd4 Dc7 21"f4 Sg7 2.2.'1'd3 Tfd8 23.Th3 Sh5 At gå med kongen var en mu

lighede 24. Txh5 f 5 25"LxfS crxh5 26"Lxe6+ Kh8 27"Lf7 Tg8+ 289Kfl Tg7
Her var tidnøden så kriminel for begge parter,at ens hur ti qhed var afgø

rende.Alligevel spiller hvid det sikre: 29"Ld.2_ Her tabte jeg på tid"
Det ville ellers have været rart med 29oe6"det ville have indbragt mig
1 point (med 290 - Dxc4 mat. red.)

Og vi smutter lynhurtigt videre til debutanten i loklasse: Fin...11.Bonnez,

der jo klarede sig nydeligt:

Efter at have spillet et tabsparti og 5 stk remisser,og dermed sikret
min forbliven i l.kle,besluttede jeg mig til at satse alt i sidste runde:

Chr"Christensen~Evans,Vejle ~ F'inn Bonnez Birds-åbning"
l~f4 <l5 2.Sf3 c5 3.e3 Sf6 4ec3 Lf5 5.Lb5+ Sbd7 6~d3 a6 7o1a4 b5 8eLC2

mon ikke hvid snart skal udvikle sine officerer? 8e - e6 900-0 Ld6 I



partiet blev jeg noget hed om ørerne,idet jeg fejlagtigt troede,at jeg

efter lo&e4 måtte ofre en officer for 2 bønder.Men efter looe4 følger

dxe4 ll.dxe4 Lxd4 12.Lxd4 Sxd4 13.Tel hvorefter sort spiller Sdf6 lo.h3

Lg6 ll~De2 Sh5 12aKh2 Dc7 13.a4 o-o 14.b3 e5 15.g4 15s - Sf6 16.f5 e4+
17.Kg2 exf3+ 18.Dxf3 Lxf5 19.Dxf5 ville kun føre til afbytninger,sorts
næste træk giver bedre angrebsmuligheder. 150 - exf4 16"gxhS fxe3+ 17oKg2

Lxh5 18~d4 bxa-t 19"'rxa4 Tfe8 2o"dxc5 en kærkommen hjælp til at få Sd7 i
spil 20. - Sxc5 21.Th4 Se6 22.Lxh7+ Kf8 Jeg var ikke interesseret i af

bytning af løberne,fordi jeg ikke ville miste bindingen af Sf3" 23.Khl

§11 Såfremt dronningen spilles til h2,c21b2 eller a2 følger Lxf3+,Txf3,
e2 og bonden kan ikke stoppes~Spiller hvid Ddl følger e2 med tårngevinst,
Spilles dronningen til el følger e2 .Alt efter om t år ne t spilles til gl

eller f2 følger Lxf3+,Kh2,Sd3+ eller Sd3,Dgl,Sxf2+,Dxf2,Lxf3+,Dxf3 og
bonden forvandles"Sorts eneste fornuftige træk er altså at ofre kvalite
ten: 24"Txf4 Lxf4 25.Ld3 Dd7 26.Kg2 af uforklarlige årsager spillede jeg

26. - Te6 og straffen kom straks 27o1f5 Tg6+ 28.Lxg6 fxg6 29"1xe3 Te8
ikke slå pga Se5+ 3oøLC5+ Kg8 3loDxa6 Lg4 slår hvid følger

Dxg4+,Dh3+,Dg4+ osv 32$Thl Lxh3+ hvis 'Exh3,Dg4+ 34.Kf2 Dxh3 og hvid

får problemer med at undgå mat,eneste mulighed for remis er vistnok Dd3

men hvid valgte: 33.Kf2 Lg3+ 34.Kg:l kan ikke slå pga Dg4+ og Dg2 mat.
34. - Dg4 ~ 35~Txh3 Ld6+ 36~Kf2 LxcS+ 37~Sd4 Kfl medfører Dxh3 mat

37a - Lxd4+ 38ocxd4 Dxh3 39-Db5 Tf8+ 4o.Kel Dhl+ 4loKd2 Tf2+ og hvid op
gav.Medmindre han ofrer dronningen på e2,bliver han sat mat~Foeks: 42.Kc3
Del+ 43øKd3 Dxbl+ 44.Kc3 Del+ 45eKd3 Dd2 mat

I 3oklasse var både Leif Clausen og Jens Bager blandt favoritterne,og det
lykkedes da også for dem begge at rykke opoVi hurraeroLeif har,med vel
villig assistance fra Kong F(r)u Claus~n,sat noter til et parti:

Hloger M.Hansen,Guldager - Leif Clausen

En stor,gammel kæmpe fra Jyiland,som havde vundet sine 3 første partier.

loe4 e5 2.d4 Sc6 Jeg fandt ud af bagefter,at det var bedre at slå 3oSf3
d6 4&Lc4 Sf6 5.Sq5 d5 der var vist ikke andet at gøre exd5 Sxd5 7QDf3
Le6 8 "Sxe6 fxe6 9 o dxe5 Dd7y, Sxe5 umulig pga Dh5+ lo a Lb5 o-o-o 11. o-o a6

l2eLa4 Sde7 13.Lg5 Dd5 prøver dronningafbytning 14.Lxc6 Dxc6 15.Dh3 Dd5

16~Sc3 Dxe5 17.f4 Dc5+ 18.Khl Dc6 l9oTael Td2 2o.Se4 Td1 21@0e3 Sf5

22oDa7 b5 mærkeligt træk 239Df2 Lc5 34.Sxc5 Txc5 25.Te2 Te8 26.Tfel Db6
27Qc3 h6 28.b4 Txc3 en grim brøler for hvid 29oDxb6 cxb6 3o.a4 Sd4
bedre var måske Sg3+ 1så han fik en dobbeltbonde 31oTd2 hxg:5""32.Txd4 gxf4

33.Txf4 Tc2 34~a3 Th8 35oKgl Tcxh2 bedre var nok det andet tårn 36.Tf8+
Txf8 37oKxh2 Kd7 Under spillet var vi nede at få en kop kaffe sammen,og
jyden sagde,at hvis A taber,så vil A melde mig ud af skakklubben i Guld-



ager~ Ak,ja en spiller mindre. 38.Kg3 g5 39~Te5 Tg8 4oeTe4 Ke7 41.Tel

Td8 42oTe3 Td5 43oTC3 Kd7 44~Kf3 e5 45~Ke4 Kd6 46oTg3 Ke6 47.Ke3 Td4

4BsKf2 e4 499Th3 Td3 5o.Th5 Txq3 5l~Txg5 Kf6 52.Tf5+ Ke6 53sTf8 Tf3+

54"Tx.f3 exf3 55"Kxf3 Kf6 56"Kf4 a5 57"g5+ Kg6 og hvid opgav

Det var så reportagen fra. dette års DM, hvor Bjørn Brinck-Claussen iøvri.gt
vandt sin 30titel.

Søren

VENSKABSMATCH: MALMØ SCHACKSELLSKAP - RØDOVRE = 12~ - 12i

Tidligt om morgenen,Søndag d~17.Aprilimødte 25 mand op,mere eller mindre
udsovet efter lørdagens strabad.ser,og efter diverse opringninger med trus

ler fra. formanden.Efter en :nogenlunde behagelig over.fart i vindsty-rke 8,
hvor Uffe fik vist sine færdigheder i Can-can dans efter et par øller,blev
virnodtaget af vore svenske venner' i havn.ensHer- blev vi forsinket noget,da

Firm Bormez ved sin fremtoning havde påkaldt toldernes opmærksomhed og

sendt til visitering.Nå,Fin~ blev løsladt mod kaution,og efter køreturen
til vore svenske venners lokaler og navneopråb,kunne matchen begynde.
Leif R12dke var første mand med et resultat efter 4o minutters kamp s L-o til

os*Jeppe tabte efter 5 kvarter.1-1.Så tog jeg remis,og Akhøj,Thomasen,
Jens Bager samt østergård gjorde ligeså,mens LarscS.Hansen vandt,og så
førte vi med 4i-3i.Efter 2i times spil måtte Morten og Finn opgive,og da
Ole på I.bræt fulgte successen fra DM op og tabte var vi så bagud med
4~--6-}"Flereresultater: Gevinster til RaRk Garly og Iva:n,remisser til
Rank,Leif Tange og Peter Tange saint nuller til Dennis og Kim Paulsen0
8-lo.Efter 3i times spil indløb dog flere gode resultater:Uffe,Otto og

Karsten vandt1og vi var nu foran med 11-lo"Efter yderligere 5 minutter
havde Lars tabt mens Bjørn fik remise1it - lli.spændingen steg nu,da der
kun manq.l ede to partier: Orla Larsen tabte efter at have stået bedst i
hele partiet,men Flemming vandt og skaffede 12! - 12i i tidnød for begge

spillere
svenskerne havde lavet en flot resultattavle med ratingtal for alle de

svenske spillere fra 199o-1256cDa jeg så dette,gav jeg vore spillere

nogle høje ratingtal for at stive deres selvtillid af ,og samtidig for

skrække vore modstandereeTaktikken lykkedes ful~t ud,da vi nok fik remis
i et par partier,hvor vi stod i underkanten.
Hjemturen foregik med de store både,og selv om vore venner' havde bevær-te't
os godt med mad og diverse drikketblev hjemturen festlig med indtagning
af diverse naturalier (NÅ&),og resultatet blev fejret på ægte rødovrevise
Om de sidste nåede hjem,ved jeg ikke i skrivende stund,men det hører vi

jo nok om i aften. Ejlert



De sidste (som sædvanligt) tvivlsomrne rygter fra IT' s udsendte medar
bejder siger at:Efter sverigesturen tog en flok liøjrøstede skakspillere

under anførsel af Store Tange og·Lille Tange på druktur i Nyhavn.

Vi regner med at høre mere herfra i næste nummer ,

PROGRAM.

Mandag 25/4: 2.holdet ude mod Herlev I

Tirsdag 26/4: l.holdet ude mod Amager II
3.holdet ude mod Gladsaxe II

4.holdet hjemme mod Tårnby II

5.holdet hjemme mod Hvidovre IV

Tirsdag 3/5: Forårsturnering

Tirsdag lo/5: -
Tirsdag 17/5: -
Tirsdag 24/5: -

Tirsdag 31/5: -

EFTERLYSNING FRA POLITIET:

Søndag d.17/4 blev en mærkelig mand pågrebet af vores uropatrulje.Manden,

midaldrende og halvskaldet,sad og græd midt ude på Roskildevej.Da vore

betjente pågreb ham,mumlede ha:n: "Hvorfor blev jeg ikke omtalt i refera-::e·i
fra DM?'?? Hvorfor blev jeg ikke omtalt ••••osvnvi smed ham omgående i de~

tentionen"
Et kvarters tid senere dukkede en anden halvskaldet fyr op i en total

skadet folkevogn.Han slog vagthavende ned og befriede førstnævnte.
Under episoden hørtes følgende samtale mellem de to nu eftersøgte:
A: "Så,så lille Jørgen,har panserbasserne været onde mod dig'?"
B: "Ja,Tange,de har den ondelynem.e kon@isker2t mit Interne Træk111

A: "Nej fy da,hvor er de dog væmmelige,men nu smutter vi sørme tilbage

til Nyhavn!"
Politiet efterlyser oplysninger om de to mærkelige mænd.Stor dusør.

DEAD OR ALIVE.

HUSK_ NU T l LMEL D ING Tl L
FORÅRS TVRNER 'NGEN ~



Gymnasieturneringen 1976/77

havde i år samlet ikke mindre end 66 hold fordelt på 57 skoler.En stor frem
gang idet kun 48 hold deltog sidste år.Turneringen er for 5-mands hold,der
først spiller alle-mod-alle i indledende grupper a 4 hold.Derefter spiller

gruppevinderne mod hinanden efter "slå ud" princippet,indtil der er fµndet

4 finaledeltagere.
Rødovre statsskole deltog i år med følgende hold: i.søren Petersen,2.0le

Bruun, 3.Anders Lundsgård,4. Tim Bjerre og 5.Karsten Andreasen, der alle. er

medlemmer af klubben.
Vi kom i indledende gruppe med Niels Steensen II,Falkonergården og Zahle,

som vi vandt suverænt med tre 5-o sejre.I mellemrunderne,hvor vi plejer at

blive slået ud,slog vi først Greve og derefter Frederiksborg begge med lt-1t
Så var vi altså klar til finalen,der blev afviklet 19/20 marts i Odense,og

hvor modstanderne var Thistcd,Kolding og Vallensbæk.Desværre kunne Ole ikke

deltage,og da vi trak favoritterne og sidste års mestre fra Thisted i semi
finalen,var vores chancer ret små.Oveni det hele kom så,at et par af spil

lerne havde "glemt" alt om skak derhjerrune,hvilketresulterede i nogle dumme
fejl.For at gøre en lang historie endnu kortere end kort,så tabte vi med it-
3t,og bunden blev nået,da vi også tabte kampen om 3.pladsen til Vallensbæk

med 1 - 4.
Søren

Scoringstabel:
NIE FAL ZAH GRE FRE THI VAL Ialt

i.søren Petersen 1 1 1 1 1 i 1 6i af 7 = 93%

2.0le Bruun - 1 1 o o - - 2 af 4 = 50%

3oAnders Lundsgård 1 1 1 1 i o o 4* af 7 = 64%

4oTim Bjerre 1 - 1 1 1 o o 4 af 6 = 67%

5.Karsten Andreasen 1 1 1 i 1 o o 4i af 7 = 64%
R.Jesper Petersen 1 - - - - 1 o 2 af 3 = 67%_

R.Finn sandgård - 1 - - - - - 1 af 1 = 100%1


