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Vinterturneringen 1978/79

Klubmesterskabet blev atter vundet af Bent Kølvig ved en solid præstation,
mesterskabet blev taget med maksimumpoint llpoint af 11 mulige! Ifølge påli
delig kilde har Kølvig nu præsteret at vinde over 5o partier i vinterturne
ringerne i træk!! Thylin var tæt p<\at stoppe Kølvigs sejrsrække, men måtte
nøjes med en ærefuld 2.plads med 9 p. 3.pladsen blev besat af Søren Petersen
med ?i point, skarpt forfulgt af Jens Akhøj, der efter en slap indsats i sid
ste års vinterturnering pludselig eksploderede og skrabede ?point sammen.

I l.klasse var der hård og jævnbyrdig kamp om placeringerne. Det var i sid
ste ende ex-mesterklassespillerne der løb med de øverste pladser. Nr. 1 blev
Fl. Holst med 8 af 12 mulige, nr.2 blev Fl. Bruun med 7 point, herefter fulg
te med 6! point Morten Lundsgård, M. thomsen og Preben Nielsen, nævnt i den
rækkefølge, som korrektionen gav dem.

I 2.klasse fik Jens bager slået det store brød op. Han havde lagt rigelig
brænde under bageovnen og kunne uddele boller efter behag; dog fik han selv
en foræret af Jørgen Andersson. Bager fik således lo af 11 mulige!! Det må jo
nærmest betegnes som hans store gennembrud. Per Ktihlmannblev toer med en so
lid sco.Lepå 8 point, og nr. 3 blev Henry Worm med 7ip9 fulgt til døren af
Redke med 7 point(!!!)

3.klasse var en lille hyggeklasse med kun 8 deltagere. Her kan Orla Thøger
sen bryste sig med at være nr. 1 med 5t point~ Nr. 2 blev en af vores garve
de skakspillere Vagner·Jacobsen med 5, og nr. 3, ~gså med 5 point men med dår
ligere korrektion end Vagner blev en af klubbens nye talentfulde spillere,
Otto M. Poulsen.

4.klasse var spælfketmed nye skakspillere, hvoraf mange viste sig at være
habile spillere. Nr. 1 blev Klaus Mortensen, meget suverænt med 7! point; han
afgav kun et halvt point. Peter Cordsen blev nr. 2 med 6 point og kunne lige
snige sig foran Ole Conradsen, der også opnåede denne fine score, men med en
korrektion, der var et halvt point dArligere end Peters.



Eftersom 3. og 4.klasse hurtigt fik overstqet vinterturneringen, fik dis
se spillere mulighed for at deltage i en hurtigturnering over 8 runder. Vin
deren blev Kunniss med 7 point, nr. 2 blev Bo garner med 6 point og nr. 3
blev Vagner Jacobsen også med 6 point, men med dårligere korrektion.

Forårsturneringen
-var i år inddelt i to styrkegrupper, men hvor alle kunne risikere at

møde hinanden. I styrkegruooe 1 blev Finn Bonnez vinderen med 7p. Nr,2 blev
Kim·Mikkelsen med 6t point. 3-4.pladsen deltes af Michael Garly or,Torben
Olsen med 5t. Vinderen af styrkeklasse to, Bo Garner med 6 point, blev samti
dig en solid nr.3 i den samlede stilling. Nr. to blev vores ny spiller fra
Norge, Egil Volden med 6 point. Et hav af spillere fra denne grunpe havde op
nået 4 point, men den største korrektion havde Jørgen Andersson, der sAledes
besatte trejdepladsen. Nr. 4 blev Erik Thomasen. peter

Juniormatch i Tåstrup

I starten af maj måned deltog et hold pq 8 1uniorer fra skakklubben
i den årligt tilbagevendende match mod juniorhold fra Tåstrup, Ballerup og
Albertslund på Selsmoseskolen i Tåstrup. Holdet bestod af Karsten Andreasen,
Michael Garly, Preben Nielsen, Torben Olsen, Peter Cordsen, Tommy Larsen,
Erik Christensen og Lars Villinger. Stærke spillere som Anders og Morten
lundsgård og Henrik Eriksen havde meldt afbud. Men alligevel var holdet ved
at snuppe l.pladsen fra Albertslun<I, idet kun Karsten og Lars tabte. Erik
var på et tidspunkt bagud med to officerer, hvilket han sagtens kunne tillade
sig idet han senere snuppede modstanderens dronning og vandt.

peter

Spilledatoer for l.holdet
Ifølge en DSU-beslutning skal kampdatoer for divisionsholdene nu udsen

des i god tid til klubberne, der således har bedre muligheder for at indret
te sig efter dem - eller gøre indsigelser.

28/lo ude mod Køge, 18/11 hjemme mod Ringsted, 9/12 h.iemme mod Studen
terne, 13/l ude mod K.S., 3/2 ude mod Helsingør, 24/2 ude mod Brønshøj og
16/3 spilles i København mod 6dysseus. De øverst placerede spillere på rating
listen kan godt sætte krydser i kaledereno

Fra vor udsendte medarbejder:

Kronborgturneringen 1979

88 spillere deltog i maj måned i Kranborgturneringen, som i år blev
spillet p~ Borupgårdskolen ca. lo min. fra Snekkersten station. Skolen var
et



et særdeles velegnet spillested med god udluftning og gode pladsforhold.
Eneste ulempe for de få spillere fra København og omegn var den lange togrej
se( for mit vedkommende li time hver vej).

Bjørn Brinck-Clausen fra FS var storfavorit i mesterklasse I. Hans rating
tal på 2365 lå 200 point over klassens gennemsnit, og han havde en forventet
score på 5,5 point. Men han skuffede fælt, idet han efter udeblivelse i 2.

runde og en afklapsning i 4. og 6. runde af Niels Granberg, Helsingør og
Chris Nørregård, Odysseus måtte nøjes med 4 point og en 3.plads. Turnerin
gen blev vundet af Niels Nillson K.S. 5 point foran Steen Christensen, Glo
strup 4,5 point.

Undertegnede deltog i l.klasse og opnåede følgende score(NB! læsere med
svagt hjerte må stoppe her! Red.):

Finn Bonnez l.klasse t 1 1 ! 1 t 1 5,5 p. og 2.præmie,
rsamt op ykning.

(Da budskabet nåede formanden, at Bonnez var blevet mesterspiller, fik han
på stedet en blodstyrtning, og svævede i flere dage mellem liv og død; der
for ovenstående advarsel. Red.)

Yderligere skal læserne udsættes for et af Bonnez partier:

Hvid: Mogens Thuesen, Glostrup Sort: Finn Bonnez
l.e4,c5 2.Sf3,d6 3.d4,cxd4 4.Dxd4,Sc6 5.Lb5,Ld7 6.Lxc6,Lxc6 7.Lg5???,f6
8.Le3;e5 9.Dd3,d5 lo.exd5,Dxd5 ll.Dc3,a5 12.o-o,Lb4 13.Db3,Dxb3 14.axb3,b5
15.Tdl,a4 16.c3,La.5 17.c4?(Hvorfor ikke 17.bxa4,bxa4 18.Sd2 ?) 17.-,bxc4
18.bxa4,Se7 19.Sa3,c3 2o.b3,Sd5 21.Lc5,Tb8 22.Sb5,Kf7 23.Sel???,Thd8 (nu mis
ter hvid enten a eller b-bonden 24.Sa7 hjælper ikke p.g.a. Le8 25.Tabl,Lb6
26.Lxb6(ikke Le3 p.g.a. Sxe3) Txb6) 24.Sc2,Lxb5 25.axb5,Txb5 26.b4?? (Hvis
hvid tror det kan redde bonden tager han fejl) 26.-,Lxb4 27.Lxb4,Sxb4 28.
Txd8,Sxc2 29.Tcl,Sd4 3o.Kfl,c2 31.Txd4 (i den tro at jeg ville slå på d4,
mumlede hvid noget om at han da kun var een bonde bagud ??) 31.-,Tbl
32.Ke2,Txcl 33.Tc4,Tgl 34.Txc2,Txg2 35.h3,Th2 36.Tc3,f5 37.Kfl,Thl+ 38.Kg2,
Tdl 39.Tc7+,Kg6 4o.Tc6+,Kh5 41.Tc5,Tel 42.f4,exf4 43.Txf5+,g5 44.Kf2,Te3
45.Kg2,Tg3+ 46.Kh2,Kh4 47.Khl,Txh3+ og hvid opgav.

finn bonnez

Vi har netop på redaktionen modtaget et telegram fra hospitalet, der kort
og godt lyder: til lykke med oprykningen, Finn. Formanden.

Forslag til generalforsamlingen.

Medlemmer, som ønsker forslag behandlet på generalforsamlingen,
bedes venligst aflevere det i tide til en fra bestyrelsen.

peter



Henrik Eriksen på turneringstogter:

Henrik har ikke ligget på den lade side i somnerferien. Først modtog han
en indbydelse fra det svenske skakforbunds juniorafdeling til at deltage i en
slags træningslejr i Sverige sammen med ca. 4o andre deltagere, hvilket strak
te sig over en uge. Derefter en uges rekreation og så videre til Tranum til
instruktørkurset.

I en turnering i Sverige klarede han at blive nr. 6 af 4o spillere. Yder
ligere fik han også lejlighed til at møde en vis Harry SchUssler, som iøvrigt
er international mester og har et ubetydeligt ratingtal på små 2520. Som man
kan forstå er der lagt op til en ganske jævnbyrdig kamp:
Hvid: Vores egen lille Henrik Sort: Store brutale Harry fra Sverige

l.c4,b6 2.Sc3,e6 3.d4,Lb7 4.Sf3,Lb4 5.Lg5(!),f6 6.Lf4,f5 7.e3,Sf6 8.Tcl,Se4
9.Ld3,o-o lo.o-o,Lxc3 (forhastet af sort at bytte den sortfeltede løber af,
når man tager hans kongestilling i betragtning) ll.bxc3,d6? (svækker e6-bon
den fælt, hvilket udnyttes fluks) 12.Lxe4,Lxe4 13oSg5,Lb7 (hvis sort her
spiller De? følger 14.d5,e5(exd5;cxd5 er godt for hvid) 15.Se6,exL 16.SxT,DxS
17.f3,fxe3 18.fxe4 og hvid bør vinde) 14eSxe6,De7 15.Sxf8,Kxf8 16.Dh5,g6(Kg8)
17.Dh6,Kg8 l8.Tfel,Sd7 (sort er ved at lukke af, men ••) 19.e4!,fxe4 (TeB
2o.h3,Df7 el. Dg? 21.exf5 og hvid vinder) 2o.f3.Tf8(Te8) 21.fxe4,Lxe4
22·.Lg5,De6 (hvis Sf6 så Dh4; på 22.-,Df7 svares ligeledes med Dh4) 23.Dh4!,
og sort opgav. Hvem vil påstå vi ikke har krammet på svenskerne?

Læsere med god hukomne Lse vil kunne huske at vi sidste år bragte et parti
fra den sommers Tranumlejr, hvor Henrik slog stormesteren Bent Larsen. Siden
gik Bent i skarp træning, deltog i mange internationale turneringer, for at
kunne tage hævn næste sommer;

Hvid Henrik Eriksen Sort Bent Larsen

l.c4,c5 2.Sc3,Sc6 3.g3,e6 4.Lg2,Sf6 5oe4,Le7 6oSge2,o-o 7.o-o,d6 8.f4,a6
9.d3,Tb8 lo.a3,I.d7 lloa4,Sd4 12.Sxd4,cxd4 13.Se2,e5 14.f5,b5 15.axb5,axb5
16.b3!(hvid bevarer hermed en vis kontrol med dronningefløjen),Se8 17.Ta7!
(efter at sort havde fjernet springeren fra f6 kunne sort spille I1g5,bytte
af og begynde at rykke frem mod d'3nhvide konge; dette afværges dog i første
omgang af Ta7),Ta8 18oTxT,DxT 19.g4,Dd8 2ooSg3,Lg5 2loLf3,h6 (spillet virker
planløst, men det også svært at se, hvad spillerne egentlig kan stille op)
22.Sh5,Lxcl 23.Dxcl,Dh4 24.Tf2,Sf6 25.Sxf6,Dxf6 26.Ta2,bxc4 27obxc4,Tb8 280
Ta7,Le8 29oTa6,Dd8 3o.Da3,Dh4 31.Kg2,h5 32oTa8,Txa8 33oDxa89hxg4 34.DxeB+,
Kh7 35.Dxf?(sikrer sig remisen),gxf3+ 36.Kxf3,Dh3+ 37.Kf2,Dxh2+ 38.Kfl,Df4+
39.Kg2(hvid skal bare sørge for at sort ikke kan slå på d3 med skak),Dg4+
4o.Kf2,Dg5 41.Kf3, remis. Solidt spillet!

noter: peter



Den ny ratingliste

Ratinglisten forelå kort efter vinterturne~ingens afslutning, men siden

har flere enkeætsnillere deltaget i koordinerede turneringer. Disse vil føl

gelig få korrigeret deres ratingtal. Det drejer sig bl. a. om Finn Bonnez

(Kronborg og Vesterhavsturneringen), Søren Petersen, Leif Tange, Buster An

dersen og Leif Redke - alle Copenhagen Open.

Programmet for august:

tirsdag d. 14 Klubben åbner igen; muligvis arrangeres der lynturnering

tirsdag d. 21 Fremvisning af åbningsteoretiske temaer ved Bent Kølvig.
Ovenstående er for alle interesserede, men beregnet for
de noget utrænede spillere. Indholdet vil svare til den
udmærkede artikelserie, Kølvig har skrevet til Skakbladet.

tirsdag d. 28 Sandsynligvis opstart af Rødovremesterskabet - i d~t til
fælde bliver sidste tilmeldingsdato d. 21.

peter.

OBS! 9BS:
MATCH MOD MALMØ

Kort tid før deadline, med efterfølgende sammenbrud på
redaktionen indløb et iltelegram stilet til redaktøren;
heri fremgår det utvetydigt at der foreligger en under
håndsaftale med svenskerne om en 25 mands match mellem
Rødovre Skakklub og Malmø Skakforening den 8.september
- lørdag - i Malmøo Interesserede kan henvende sig til
formanden.

peter.



Rødovre Skakklubs 16.ratingliste, juni 1979.

l.Bent Kølvig 2188 (+31)
2.Johnny Thylin 1997 (+33)
3.Søren Petersen 1916 (+4o)

4.0le Bruun 1908 ( - )
5oHarly Sonne 1850 ( - )

6.John Wiman 1823 ( - )
7.Anders Lundsgård 1807 (+27)
8.Jens Akhøj 1791 (+51)
9.Peter Rank 1777 (+lo)

lo.Kim Mikkelsen 1771 (+47)
11.0rla Larsen 1759 ( - )
12.Jens Bertolt 1759 ( - )
13.Lars Sørensen 1735 ( - )
14.Karsten Andreasen 1719 (+56)
15.Verner Petersen 1715 (+67)
16.Peter Tange 1690 ( - )
17.Kim Paulsen 1690 ( - )
18.Henning Åge Hansen 1686 (+12)

19.Finn Bonnez 1682 (+17)

2ooErich Heinola 1678 ( - )
21.Henrik Eriksen 1659 (+37)
22.Alex Juel 1648 ( - )

23.Leif Tange 1647 ( - )
24.Flemming Bruun 1647 (+4o)
25.Flemming Holst 1645 (+81)
26.Michael Garly 1636 (+11)
27.Bjarne Sander 1623 ( - )
28.Buster Andersen 1617 (+23)
29.Preben Nielsen 1613 ( +3 )
3o.Mirko Tos 1603 ( - )
31.Jens Bager 1593 .~12~
32.Torben Olsen 1588 ( - )
33.Morten Lundsgård 1586 (+24)

34.Arne Østergård 1585 (+37)
35.0tto Nielsen 1577 ( - )
36.M.Thomsen 1574 (+44)

37.Torben Andreasen 1544 ( - )

38.Per Kuhlmann 1538 (+38)
39.Ejlert Andersen 1537 (+41)

4o.Egil Volden 1534 (nyt)
41.Kjeld Højmark 1522 (+23)

42oHenning Staal 1511 ( - )
43.Jan Nielsen 1497 ( - )
44.Kai Grønnemose 1496 ( - )

45.Henry worm 1492 (+63)
46.Bjørn Enemark 1484 (+37)
47.Mogens F.Hansen 1452 (+23)
48.Jens Nygård Larsen 1439 (+84)
49.Vagn Hansen 1434 (+29)
5o.Jørgen Andersson 1427 ( +2 )

5loLeif Redke 1425 (+41)
52.Felix Frandsen 1375 ( - )
53.Vagner Jacobsen 1367 (+29)
54.Eigil Hansen 1361 (+56)
55.Leif Clausen 1360 (+126)
56.Erik Thomasen 1359 (+23)
57.0rla Thøgersen 1353 (+58)
58.0tto Poulsen 1350 (nyt)
59.Per Andersen 1341 ( +2 )
60.Kaj Olsen 1340 (+66)

61.Tommy Larsen 1336 ( - )
62.Harry Christiansen 1327 (+51)

63.Jørgen Falk 13o9 ( - )
64.Michael Matthiesen 1296 ( - )
65.Klaus Mortensen 1284 (nyt)
66.K.Jeppesen 1268 ( - )
67.Hugo Poulsen 1260 (nyt)
68.Alex Bay 1247 (+19)
69.Leif Karlsson 1247 ( - )
70.Peter Cordsen 1239 (nyt)
71.0le Conradsen 1239 (nyt)
72.Dennis Jensen 1238 ( +8 )
73.Jan Nielsen 1224 (nyt)
74.Jørgen Pedersen 1219 ( - )

75.R.Kunnis 12o9 (+71)
76.Erik Christensen 12o3 ( +6 )
77.Lars Nielsen 1159 ( - )

78.Lars Villinger 1149 (nyt)
79oEgart Andersson 1125 (+63)
Bo.Leif Henriksen 1088 (+41)

Bl.Mark Heimann 1059 (nyt)


