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Nr.6 marts 15oårgang

Holdreferaterne:

Rødovre I - Gladsaxe I : 2t - 5t

Vi var placeret som trejdesidst før kampen, foran Gladsaxe og Hillerød, og
hvis muligheden for at blive i divisionen skulle holdes åben, måtte vi slå
Gladsaxe, men det gik altså ikke. Verner blev trykket lidt sammen i star
ten og da han ville åbne ved at sætte damen ud på fløjen blev han udsat for
en af-dækker, der unødvendigt kom til at koste en officer. Henning Åge spil
lede et udmærket parti og viste at man kunne vinde med tre lette officerer
mod Dame. Orla stod godt i slutspillet med nogle gode bindinger af modstan
derens officerer men overså pludselig at disse bindinger forsvandt og mod
standeren kunne uhindret æde en officer. Det var på dette tidspunkt at Ole
annoncerede at kun han og Harly ville vinde. For en dårlig spiller som jeg

er det betryggende at have Ole med - han har sådan en sympatisk måde at
fortælle ~n, at man har gjort et dårligt træk - hvad kunne vi dog gøre på
en søndag uden ham? Han selv stod godt efter mystisk åbningsspil, hvor det
lykkedes begge parter at få to fribønder, dog var der en lille springerkom
bination, som Ole overså og så tabte han. Dermed røg den profeti.

Jeg stod godt i starten, men var for hurtig til at bytte af, hvorved stil
lingen udlignedes. Herefter satsede jeg på gevinst og tabteo På et tids-
punkt i slutstillingen trak jeg, så op og observerede at mine medspillere
sukkede, idet de mente jeg havde overset et gevinsttræk, det viste sig dog
(heldigvis) ikke at være rigtigt. Harly Sonne var bagud med en bonde men holdt
remis. Stillingen var nu den kritiske li - 4!9 og Anders og Karstens stillin
ger var i underkanteno Karsten var i D-slutspil, hvor han mistede et par bønT
der, men han holdt evig skak, da modstanderen kun manglede et træk i at få
ny dame. Anders var i et slutspil, hvor han havde tårn mod springer og løber
og var endda et par bønder bagud, men på mirakuløs vis lykkedes det ham at
holde remis efter næsten 7 timers spil til stillingen 2t - 5!.
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Rødovre I - Studenterne II : 6 - 2

Godt på vej ud af divisionen lykkedes det,i den 11.time at bevare håbet
om overlevelse. Studenterne kom, spillede og fik smæk for alle skillingerne.
Lars startede som reserve blidt med at tage remis i lige stilling ••Herefter
vandt Karsten i en stilling, hvor modstanderen var for længe om at rokere,
ved kongeangreb og offer. Kølvig tog remis efter at han ifølge egne oplys
ninger på et tidspunkt kunne have tabt, men modstanderen havde for travlt
med at flytte sine offiverer. Herefter vandt Verner, og Anders sikrede hol
det endnu et point efter at være udsat for kongeangreb, afværget det, byttet
af og modstanderen tabte på tid i en tabt stilling, hvor Anders havde kontrol
len over brættet og for mange bønder. Harly fik lokket modstanderens offi
cerer ind bag egen bonderække og låst dem inde og vandt slutspil, med tårn
mod springer. Ole tog remis da hans angreb ingen veje førte og jeg fik som
rosinen i pølseenden omsider remis i et spændende løberslutspil, og hermed
blev sejren på 6 - 2 halet i land. Det skal dog anføres til studenternes
forsvar at de stillede med 5 reservero
Stillingen før sidste runde:
lo Lyngby-Virum 28!
2. Helsingør 27
3o Brønshøj 26

4. K.S. 2~~
5. Rødovre 23
6. Gladsaxe 21t
7. Studenterne 21
8. Hillerød 19i

Vi skal møde Lyngby-Virum, som i sidste runde
tabte 1-7 til KS!l Helsingør kan nu kæmpe for
I.pladsen hvilket må gå ud over Stud. - det kan
redde os. Gladsaxe og Hillerød møder hinanden,
og risikere begge at glide ud. Hvis vi skraber
3 point sammen mod Lyngby - Virum må vi være
sikret.

Fra II-holdet er der ikke modtaget noget referat fra 5 runde, hvor man
slog Sporvejene 5t-2i. Stillingen efter 5.runde:
1. Øbro IV 25t
2. Hvidovre III 23
3. Rødovre II 21
4. Tårnby II 2o
5. Hellerup I 19t
6. Sporvejene I 18t
7. Brønshøj S.F. 17*
8. Birkerød I 15

I 6.runde tabte II-holdet til Hvidovre 3-5.

Rødovre III - Olympia I : 6i - It 11!!
Denne gang var vi på hjemmebane og med ny holdopstilling.(nye ratingtal).

Vi havde dog tre afbud, men Henrik Eriksen, Preben Nielsen og Klaus Morten
sen stillede velvilligt op.

Det nye førstebræt Kim Paulsen havde en lige stilling i starten og lidt
hen i midtspillet, da kom holdreferanten og så at Kim havde givet en sprin-



ger væk for en bonde. Holdreferanten anså selvfølgelig dette for et korrekt
offer,men nej! Springeren manglede bare, og med det nævnte handicap tabte Kim.
Andetbræt Alex Juel spillede orangutang og efter nogle få afbytninger var
stillingen remis. Alex prøvede dog at vinde, men måtte give remis. Underteg
nede spillede lige op med modstanderen i starten, senere vandt jeg efter
sejt spil en bonde. Dette deprimerede dog modstanderen så meget at han i
næste træk stillede et tårn i slag og trækket efter opgav han. Fjerdebræt
Buster Andersen fejede stille og roligt modstanderen ud af brættet! Femte
bræt Arne Østergård stod ret klemt efter åbningen, men kæmpede sig ud af
det, hvilket kostede ham en del tid. Omkring 35. træk fik Østergård da også
travlt. Men det klarede han ved at vinde en kvalitet i hurtigt spil. Der
blev så taget hængestilling. Denne skal vindes, hvilket også bliver tilfæl
det! (det blev vundet.Red.) Sjettebræt Henrik Eriksen blev tilbudt en officer
i omkring lo.træk og Henrik gaflede den grådigt i sig og sejren var et
spørgsmål om tid. Modstanderen håbede doh at kunne vinde den igen(han kendte
ikke Henrik) og i 55.træk vandt Henrik. 7.bræt Preben Nielsen kom ind i en
uhyggelig stilling, men hans modstander må have lavet noget dårligt, for da
uret blev stoppet havde Preben vundet, nåh! 8. Klaus Mortensen(har lige vun
det 4-klasse) spillede modstanderen ud af brættet, med ofringer og godt po
tentionelt spil!

En fantastisk, helhjertet indsats af III-holdet der sendte Olympia hjem
med 5* - li+ h(6t-li.Redo) Endnu en gang viste halvdelen, fra 4.bræt og
nedefter at den næsten er uundværlig.

GarlyStillingen efter 5.runde:
l.Rødovre III 24i
2.Kampklubben IV 23
3.0lympia I 2o
4.Gladsaxe III 2o
5.Tåstrup III 2o
6.Skovlunde I 18i
7.Vesterbro I 17i + h
8.Brøndby ILL 15! + h

I 6.runde vandt III holdet over Brøndby med 6-2,
og Kampklubben vinder sandsynligvis med 5-3 over
Tåstrup. Da III-holdet skal møde Vesterbro og
Kampklubben Olympia i sidste runde skulle opryk
ningen næsten være sikret.

Vi har ikke modtaget noget referat fra IV-holdet, men kan oplyse at de slog
Allerød 4i - 3i. Stillingen efter 5.runde:
1. Øbro III 25! + h
2. Lyngby-Virum 23i + h
3. Frederiksb. III23i
4. Vanløse II 21 + h
5. Studenterne IV 2o + h
6. Rødovre IV 16!
7. Allerød II 16
8. Albertslund II 12

I 6.runde har holdet 3-3 + 2h mod Albertslund
og stillingen bliver sandsynligvis 4 - 4.
I sidste runde møder vi studenterne, mens Al
bertslund møder Vanløse og Allerød skal op
mod topholdet Øbro. Der skulle være gode
chancer for at holdet bliver i rækken.

.



og V-holdet •••••••

LEIF CLAUSEN VANDT EN HOLDKAMP ! !

Brønshøj S.K. - Rødovre V : 5 - 3
Under nærmest panikagtige scener drog vi afsted mod Brønshøj. Grunden til

postyret var, at en eller anden vittig sjæl i klubben havde bildt os ind,
at vi på spillestedet(Bellahøj Kirke) var afskåret fra enhver skakspillers
privilegium, nemlig det, at kuune købe og derefter nyde en flaskefuld øl.
Brønshøj var dog ikke helt så gudelige som rygterne havde fortalt, for da vi
ankom var ølkasserne kørt i stilling, og alle åndede lettet op.

Med ro i sjælen kom vi med nogen forsinkelse i gang, og Orla "ofrede"
resolut damen o-1. I stedet for udelukkende at koncentrere sig om at forcere
sine egne fribønder, hvilket sandsynligvis havde givel mindst remis, prøvede
Olsen også at stoppe modstanderens. Men man kan som bekendt ikke både blæse
og have mel i munden og resultatet var, at Olsen satte sig mellem de to be
rømte stole, og kom hjem med et nydeligt rundt nul o-2. Men særdeles ærge
ligt.

Leif Clausen kunne i den aktuelle stilling ikke alle de varianter som
modstanderen havde brygget sammen. Derimod kunne han bytte af i den rigtige
rækkefølge, og ville i slutspillet være kommet et hav af bønder foran. Mod
standeren kastede dog håndklædet 1-2. Godt spillet Leif, overskriften er vel
fortjent!?

Vagner fik kun bonde for officer, senere ingenting for tårn og endnu se
nere var det hele slut 1-3. Pludselig midt i den larmende stilhed brydes
alle skakspillets etiketter af Thomasen, idet han udsender et højt, råt,
koldt, kynisk og ikke mindst sarkastisk jubelbrøl. Efter at han havde fået
grinet af, fik han til alle os undrende sjæle fremstammet, at han det meste
af aftenen tålmodigt havde ventet på at plante en tårnvindende springerskak
lige midt i fjæset på den dybt demoraliserede Brønshøjmand. Endelig var det
lykkedes og jubelen kunne ikke holdes tilbage 2-3.

Eigil havde tidligt fået ødelagt rokaden og var kommet i slutspil med
indespærret løber mod 3 bønder, hvilket så ret så håbløst ud. Men mirakler
findes endnu, for pludselig blev løberen befriet, og en remis kom lidt hel
digt i stand 2t-3t. Leif Redke havde kæmpestilling med masser af muligheder.
Men ak og ve, han solgte en hest til højstbydende, hvilket uheldigvis var mod
standeren og gik til grunde uden modspil. Ikke en gang en død i skønhed,
hvad man i det mindste må kunne forlange, når Captain Clausen for en gangs
skyld havde oppet sig. 2! - 4! og matchen der ellers en overgang tegnede
lovende var uhjælpeligt tabt.

Stillet overfor ovennævnte triste kendsgerninger valgte under.tegnede, ef
ter en længere tænketur under hvilken man måtte lægge ører til mange spids
findighede kommentarer, bl. a. at vi vist var gået over til at spille korre-



spondanceskak og deslignende, at spare tirsdagens sidste kraftressourcer
og give remis i en stilling med kvalitet for bonde til slutresultat 3 - 5.
Analyser bagefter viste at stillingen vist nok ~ remis.

Jens

Stillingen efter 5.runde:
1. Tårnet I 25t
2. Tåstrup II 25i for 1kamp mere
3. Brønsh. S.F. 22

4. Glostrup III 13
5. Brønshøj I 12!
6. Rødovre V lot for 1 kamp mere
7. Stud. V lo

Posten har trukket sig, og skal slet
tes over hele linien. V-holdet skal
møde studenterne i sidste kamp, men
holdet er vist allerede på dette tids
punkt ude af rækken, men vi kunne næp
pe forventet andet - holdet har hele
tiden kæmpet tappert mod ovennagten.

Program:

Tirsdag d. 27/3 Vinterturnering og lynturnering
Søndag d, 1/4 Sidste runde af divisionsturne.1:ingenspilles på Valhøj

skole kl.
Tirsdag d. 3/4 Holdkampe
Tirsdag d. lo/4 . ._
Tirsdag d. 17/4 Vinterturnering og lynturnering
Tirsdag d. 24/4 Vinterturnering og lynturnering
Søndag d. 29/4 Gøngeturnering. Alle interesserede kan godt reservere

datoen. I år skal vi ikke være under 15, der tager afsted.
En liste bliver hængt op, så snart indbydelse foreligger.
Husk at skrive jer på i god tid, så har vi ogs.å tid til at
finde ud af hvad middagen skal ståpåog bestille den.

Da 3. og 4.klasse snart er færdigspillet~ arrangeres der en lynturnering
for disse spillere, der varer til resten af vinterturneringen er færdig
spillet. På grund af de mange afbud i mesterklassen og til dels i I.klasse,
må vi bede spillerne om at afvikle visse partier privat, evt. på ekstra
turneringsaftener afholdt på torsdage i Rødovrehallen. I får nærmere besked.

peter

OBS! Ved aktiv-alliancens turnering lykkedes det Søren Petersen at opnå
hele 4! p. i mesterklassen! Finn Bonnez og jeg fik 4p. i l.klasse.
Søren viser et af sine eminente partier her i bladet næste gang.

peter



Allerød II - Rødovre IV (3~ - 4~)

Da det var torsdag, måtte vi stille med ikke mindre end 4 reserver

- og det mod en anden nedrykningskandidat. Da vi var blevet fuld

tallige, kørte vi i 3 biler af sted mod Allerød i tæt snestorm. For

rest Ejlert og Dennis, der kendte vejen - bagved forsøgte vi andre

at holde kontakt med dem og med hinanden. Men i snevejr er det svært

at skelne den ene bil fra den anden, og vi måtte snart forsøge os

hver for sig. Sidst nåede førervognen frem - den havde kørt en "gen

vej".

Morten tog hurtigt remis - jeg ligeså (symmetrispil) • Jens tog også

remis, men efter mere slagsmål: D + T + 6B mod 2L + S + L + 4B.

Egil tromlede sin modstander ned: "hvis det går, behøver jeg ikke

mere end 20 træk". Desværre gik det modsat hos Harry, der dog fort

satte en tid (2~-2~). Dennis tog derefter remis i en solid stilling.

Ejlert forsvarer sig bravt, men bommer (sludder, ofrer!) en bonde og

får pludselig vendt spillet til gevinst med en fiks serie skakker.

Thomsen står som sidste mand med 2L + S + 4B mod T + L + 6B og til

byder remis i hængestillingen. Det er ikke første gang, jeg har haft

Allerød mistænkt for at spekulere i den decentrale beliggenhed! Thom

sen mødte mødte dog op ugen efter og sikrede det halve point.

Bjørn

Rødovre IV - Albertslund II (4!- 3~)

.Matchen mod Albertslund skulle naturligvis kunne skaffe os en solid sejr og

dermed bringe os væk fra næstsidste-pladsen, men dette håb gik nu ikke i op

fyldelse. Efter kun en times spil er Flemmeng mejet ned - og da Egil har

brugt mere end 20 træk er han vel også i vanskeligheder? - Nej, han ender i

et rent bondeslutspil med to merbønder. 1-1 holder dog ikke længe, Jens har

tabt en officer og må opgive. Preben tager så remis· Jeg er kommet en løber

foran, men tilbyder remis for at standse en bondefremmarch. Så udligner

Mogens til 3-3 med et ja tak til en foræring i en lige, men presset stilling.

Henrik og Morten tager begge hængeparti. Henrik er hele 3 bønder foran i en

kompliceret stilling, hvor der synes at være fare for evig skak (eller kvali

tetstab)• Morten er i et materielt lige slutspil med bønder og en enkelt

springer, men på vej til at komme bagud med en bonde.

Ugen efter førte Henrik sit parti til gevinst, og Morten reddede remis'en.

Totalt set altså en sejr, men er det nok? Der kræves vist en solid sejr,f.eks·

5~-2t,over nr. fjerdesidst Studenterne i sidste runde.

.Bjørn



Via ekspresbud har redaktøren modtaget de sidste meldinger fra
fronten. Vi bringer her den uforfalskede ,stilling i holdkampen
efter sjette udødelige runde:

II - holdet :

1. Øbro IV 31!
2. Hvidovre,III 28
3. Herlev I 24t
4. Rødovre II 24
5. Brønshøj SF III 22!
6. Tårnby II 22
7. Sporvejene I 21!
8. Birkerød I 18

det fantastiske og uovervindelige
III - hold :

lo Rødovre III 3o!
2. Kampklubben IV 27t + h
3. Vesterbro I 26
4. Gladsaxe III 24!
5. Olympia I 23!
6. Tåstrup III 22! + h
7. Skovlunde I 19
8. Brøndby II 17!

IV - holdet

lo Øbro III 29! + 2h
2. Lyngby-Virum III 27 + 2h
3o Frederiksberg!!!27 + h
4. Vanløse II 24! + h
5. Studenterne IV 23 + h
6. Rødovre IV 21
7. Allerød 2o! + h
8. Albertslund II 15!

V - holdet

1. Tårnet I 29 5 k
2. Tåstrup II 29 6
3. Brønshøj SF II 26 5
4. Glostrup III let 5
5. Brønshøj I 16 + h 5

NB! 7.·Rødovre V lo! 5
6. Studenterne V 14 + h 5
Den forkerte placering af V-holdet
er foretaget med vilje, for ikke
at tage modet helt fra dem.

Bemærkninger:

Skønt II-holdet har fået sig mast op på en fjerdeplads, berettiger
det overhovedet ikke spillerne til at ligge på den lade side i sid
ste runde. En uheldig pointfordeling og holdet rykker ned: Sporvejene
spiller mod Birkerød, her afgøres en nedrykning. Tårnby spiller mod
Rødovre og Brønshøj mod Øbro.
III - holdet har ved delikate nedslagtninger tilkæmpet sig I.pladsen,
men kun et lille forspring i forhold til Kampklubben. Rødovre skal
møde Vesterbro og her må formanden skrige vagt i gevær, dette hold
har i de to sidste runder haft sejre på 6t og 7i og har avanceret fra
en nedrykningsplads til 3opladsen(holdeter dopet-ingen tvivl om det)
Kamphanerne skal møde Olympia, og hvis de hvæsser deres sporrer, er
der ingen oprykning for Rødovre%!
IV - holdet kæmper bravt - fortsæt med deto For V-holdets vedkommende
må vores tanker gå til lille Leif, holdlederen, han har det svært!

Op på duppen og held og lykke! peter


