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A ØD 0 V AE M ES TE R S K A 8 ET.

Grundet mange afbud af deltagerne til de fastlagte runder far turneringen
trak afviklingen af turneringen for langt ud og vi er nok nødt til at
stramme afbudsreglerne far de fremtidige turneringer.

A Ø D 0 V A E M E S T E A M E S T E A I S K A K 1987:

J A N N I E L S E N.
Jan som havde fået en gad træning inden turneringens start ved at deltage i
Capenhagen Open- Politiken Cup•s koordinerede turnering vandt herved sit
første mesterskab i klubben efter et solidt og godt spil,og udnyttede den
chance der opstod da favoritten til mesterskabet Jacob Rubin i 6 runde afslog
et tilbud om remis ag derefter tabte partiet.Jacob havde vundet sine fem første
partier og en remis mere havde givet ham mesterskabet. Rødovremesteren 1986
Gyula Szucs n~ede i de sidste runder point nok til andenpladsen.

Vi gratulerer Jan med mesterskabet.

Mesteskabsklassen:

1. Jan Nielsen - l o ~ l 1 1 1 ~ pts.
2. Gyula Szucs o - l 1 1 1 ~ ~ 5 " karr. 16,o
3. Jacob Rubin 1 o - 1 1 o l l 5 " korr. 15,50
4. Jørgen Larsen ~ o o - ~ 1 1 l 4 "
s. Filipp Zimakoff o o o ~ - 1 ~ l 3 11

6. Egil Volden o o 1 o o ~ ~ 1 ~ 11

7. Leif Tange o ~ o o ~ o - ~ 1~ "
8. Ernst M. Hansen o ~ o o o ~ ,; - l~ 11

I. Klasse:
Her var der stor jævnbyrdighed i næsten alle partierne,og i mange tilfælde

# tippede resultaterne over til den anden side i slutspillet og tidnøden.
Jørgen Karlsson og Leif Sørensen opnåede begge 5 points efter en god og stabil
indsats og deler præmierne mellem sig.Leif Redke kunne ikke denne gang leve op
til de foregående års resultater.

1. Jørgen Karlsson - 1 1 l o 1 o 1 5 pts. karr. l?,5o
2. Leif Sørensen o - o 1 1 1 1 l 5 11 korr. 14,oo
3. Per Kuhlmann o 1 - 1 ~ ~ 1 o 4
4. Kim Andersen o o o - 1 ~ l l ~
5. Peter Meedom l o i o - ~ o 1 3
6. Ejlert Andersen o o ~ ~ i - l ~· 3
?. Bjørn Enemark 1 o o o o 1 - ~ ~
8. Leif Redke o o 1 o o ~ ~ - 2

II. Klasse.
Claus Larsen havde fundet starformen frem og 5 geginster og 2 remis i de ?
partier taler om en meget sikker klassesejr. Lars Zwisler og Michael Jensen
opnåede begge 5 points og deler 2/3 præmien. Dalsgård som hørte til favoritterne
havde denne gang en dårlig turnering rent rssultatsmæssigt.
1. Claus Larsen - i 1 l l i l 1 6 pts.
2. Lars Zwisler i - 1 1 o 1 i 1 5 " korr. 16,25
3. Michael Jensen o o - 1 1 1 l l 5 " korr. 12,oo

g: ~tia~~,J~~~~~ s ~ s a ! ± 1 e ~
6. Klaus Martensen i o o o o - 1 1 2~
?. c. G. Dalsgård o i o o o p - 1 l~
8. Knud Hornhaver o o o o 1 o o - l



III. Klasse:
I denne klasse var der come-back for to spilere som kom til at sætte deres
præg på resultatlisten. Ronnie Rubin som kun havde været væk fra turneringskak
i 1~ år vandt klasse efter en god og solid indsats med 5 gevinster + 2.rernis.
Bent Egeberg som havde holdt en l2ngere pause på ca. 8 år fra turneringskak
opnåede 4~ pts på en 5. plads efter en føring i klasse på ~ pts efter de første
4. runder.
Michael Rosenby og Niels Holger Nielsen som hørte til blandt fevoritterne til
klassesejren opnåede begge 5 pts. Leif Clausen blev nr. 4. med 4~ pts. Han
afslog en remis i sidste runde mod Michael og det kastede en 2.plads.

1. Ronnie Rubin 6 pts.
2. Michael Rosenby 5 " korr. 24100
3. Niels Holger Nielsen 5 " " 23,oo
4. Leif Clausen 4~ 11

" 24150
5. Bent Egeberg 4~ " " 23,So
6. Jan Tipsmark 4 " "
?. Michael Kristensen 4 " "
8. Michael Rasmussen 3
9. Peter Jacobsen 3

lo. Jørgen Pedersen 3
11. Harry Christiansen 2
12. Egart Andersson 2
13. Brian Nissen 2
14. Willy Poulsen 1.

Vi siger tillykke til præmietage:nieog til de øvrige deltagere:bedre held
næste gang.

Program for januar,februar og marts måned 1988.

Tirsdag den 5. januar: Vinterturnering
# Mandag den 11. 11 I holdet ude mod etlro
Tirsdag den 12. " II holdet ude mod Tårnet

III holdet hjemme mod Tårnby
IV holdet hjemme mod Gladsaxe

Tirsdag den 19 " Vinterturnering
Tirsdag den 26 " Vinterturnering
Tirsdag den 2 februar: I holdet hjemme mod Kampklubben

II holdet hjemme mod Lyngby
IV holdet ude mod Tårnet

Torsdag den 4. februar: III holdet ude mod Odysseus
Tirsdag den 9. " Vinterturnering
Tirsdag den 16, " Vinterturnering
Mandag den 22, " II holdet ude mod Øbro
Tirsdag den 23. " I holdet ude mod Jernbanen

III holdet hjemme mod Lyngby
Tirsdag den 1. marts: Vinterturnering
Tirsdag den a. marts: Vinterturnering
Tirsdag den 15. " I holdet hjemme mod Amager

II holdet hjemme mod Lyngby
III holdet ude mod Kampklubben

Torsdag den 17. " IV holdet ude mod Tjalfe

Tirsdag den 22. " Vinterturneringr

Genbrug: Da redaktionen allerede var gået på juleferie måtte formanden selv
gå 1 aktion og han gik ind for genbrug ang, forsiden som er en
gentagelse af Kim Andlll'Sen'stegjil!IØg fra 1984.



Klubholdturneringen.

De tre fJrste runder af turneringen har som helhed givet klubbens hold nogle bedre
resultater end i sidste sæson,selv om vi i denn~sæson også må undvære nogle af
klubbens stærkeste spillere grundet deres arbejde med undervisning. m. m.
I holdet som har haft 2-3 reserver med på holdet i alle kampene har følgende
resultater: 3-5 mod Hvidovre, 4-4 mod Valby(her sørgede Henrik og Søren for gode
analyser i deres hængepartier der gav maksimalt udbytte) og holdet fører 4~-2~
+ 1 hp, over AS19o4.
II holdet har trods flere afbud til holdets kamoe lagt sig i spidsen i deres gruppe,
idet holdet med holdleder Arne i spidsen (han har scoret 3 af 3 mulige) her v11ndet
alle deres ka~pe: 4~-3~ over Valby,5~-2~ over Amager samt fører 5-2 over Vanløse +
et hp. som giver mindst remis.

III holdet er i årets turnering placeret i en meget stærk gruppe og skal spille op
til det bedste de kan for at opnå et godt resultat.
Mod Brønshøj blev det 3~-4~1 mod AS19o4 l~-6~ og i tredie runde 4-4 mod Brøndbyvester
I hold. Sidste resultat er forment.

IV holdet som i sidste sæson opnåede gode resultater er jo rykket en række op og er
nok kommet på en næsten umuligt opgave.
Mod Måløv's I hold tabte holdet med l~-~~ men i anden runde overraskede de ved at
vinde med 5~-2.;over Ishøj's II hold.
Holdet var oversidder i tredie runde.

Stillingerne efter de første tre runder (dog inden afvikling af hængepartierne).

I holdet

1. ~bro 14~ + 2 hp
2. Hvidovre 14~
3. Kampklubben 13 + 2 hp
4. Rødovre 11~ + lhp'
5. PS19o4 11 + 1 hp
6. Valby 11 + 2 hp
7, Amager lo + 2 hp
B. Jernbanen 5~

III holdet
1. Lyngby 2o
2. AS19o4 16 + 2 hp
3. Br3nshøj 12i
4. Odysseus lo
5. Rødovre 9
6. Tårnby 8
7. Kampklubben 7

18. Br~ndbyvester 62

II holdet

1. Rødovre 15 + 1 hp.
2. Lyngby 15
3. Øbro 13*~
4. Valby 11~
5. Tårnet 11
6. Hvidovre lo + 1 hp
7. Amager 9~ + 1 hp
8. Vanløse 8~ + 1 hp

IV holdet
1. Måløv 16~ 3 kampe
2. Gladsaxe 13~ 3 kampe
3. Tjalfe 11 2 kampe
4. Rødovre 7 2 kampe
5. Ishøj 5 2 kampe
6. Tårnet 3 2 kampe

0 P R Å B 0 P R Å B.

Gør som Bjørn ellers bliver det ikke mange munre der i denne sæson udkommer
af interne tr'2k.
Hvad var det Bjørn Enemark præsterede:
Jo,da jeg ringede til ham søndag eftermiddag for at få resultatet af III holdets
holdkamp tilbød han straks,at skrive to sider stof til bladet og aflevere dem
søndag aften til trykning. Bravo Bjørn.

Se så at komme i gang med partier og andet stof til bladet,ellers er I nogle
sløve padder.



.Holdturnering, 2. runde

AS 04 IV mod Rødovre III. 1987-nov

Keld Jarlkov (R, 8.) står nogenlunde, indtil han afviser en dronninge
afbytning. Modstanderen gennemtvinger den senere og skaffer ham en dobbelt
bonde og en svag stilling- Per Kiihlmann (3.) får bundet sin dame i slut
spillet og taber en bonde og senere spillet. Så til et lyspunkt: Ejlert
(R, 6.) vinder L for to B, nej kun en B. Ejlert holder stædigt fast i
sin fordel og reducerer til 2-1· Resten af partie~ne er dog højst lige.
Jørgen Karlsson (7.) taber T og parti efter en familieskak. Filipp Zimakoff
(4.), der længe har stået presset, taber først Log trækker siden forkert:
4-1· Morten (1.) har haft en bonde på 6. række og låst modstanderens konge,
men siden bliver spillet mere lige. I tidnøden går det galt, og en prinsesse
får ham til at opgive. Ernst (2.) har kun nået 27 træk efter 1:56. Stillin
gen er uoverskuelig, og så skal det jo gå galt. Selv har jeg (5.) to bønder
for lidt, men uligefarvede løbere (og de kan jo holde det utrolige i følge
Akhøj). Da vi får hængeparti, må jeg føre mine referat-notater over på et
andet stykke papir (de var letsindigt nedskrevet på partilisten). Så til
byder han remis, ja tak. 6i-1t.

Bjørn

Holdturnering, 3. runde

Rødovre III mod Brøndbvvester I, 1987-dec

.Jeg (6.) får lov til at spille et rigtigt angrebsparti med ofre og
gevinst (se andetsteds i bladet), men dette opvejes straks af Michael's
tabsparti (8.). Peter Meedom (5.) har D + 6B mod T + L + S + 5B, det ser
noget tvivlsomt ud. Til sidst bliver der dog evig skak med damen, men det
viser sig, at de begge havde spillet på gevinst i s-lut spillet i Bager (1.)
står længe lige, men overser en trækfølge og må ned. lt-2t. Leif Sørensen
har længe stået presset, men han får afviklet, mens modstanderen prøver
at nå sine 50 træk inden vingen falder. Først da opdager han, at han for
længst har overstået tidskontrollen! Leif havde da D + 6B mod D + 5B og
vandt let. Ernst (3.) er en bonde bagud (L + 4B mod S + 5B), da vingen
falder efter 39. træk. Tidsnød-narkoman! Per Klihlmann har haft Aljechin·s
kanon (T + D + T på samme linie) fremme, men angrebspunktet forsvares
godt; det bliver til T + 5B mod T + 4B. Efter fejl på begge sider (tror
jeg da) ender det i remis· Morten (2.J har tidligt vundet en kvalitet
n.od tidligere klubkammerat Tim Bjerre, og han hoLd er godt f ast på den.
Træk 26-40 overstås med en lang række :;kakker, og så skal han gøre hemme-
1igt træk- Vi prøver forgæves at finde frem til en dato her op mod jul
og nytår, men så viser Morten sit hem.melige træk på brættet: tvungen af
vikling af D og T, efterfulgt af løbergevinst, s&dan~ (4-4)

Bj:u;1



Holikamp, 3. runde, bræt 6

Bjorn Enernar.:.k.,Rø dovre II I K;i.u1lSøren.;;en, Brønd.hyves ter I

Det er sjældent, at mine lholdkamps)partier bliver rigtige angrebs
partier med flerdobbelte ofre, den slags som man gerne vil se - og endnu
hellere spille· Det seneste parti blev sådan et, s1 det må i bladet og få
det pub!ikum, der ikke var stede i første omgang.

1. e4 e5, 2. Lc4 Sf6, 3. Sc3 c6 vi er allerede uden for

teori-~arianterne. 4- Sf3 d6? (passivt) nir han ikke vil åbne spillet,

så gør jeg det: 5. d·l Bx d-l, 6. Dxd4 Sbd7, 7. Lf4 b5 sort prøver

at klare sig med en bondehær, men hvid har h1!le fem officerer fremme mod

sorts to. Jeg føler mig så meget oven?&, at truslen mod løberen må kunne

pareres med et offer på f7 lhvor ~ange løbere er ikke ofret på f7 ..•).

Der er 1-2 bønder at hente for den plus en ødelagt rokade, og jeg kan så

fastholde mit initiativ, altså 8° Lxf7 Kxf7, 9. Sg5+ Kg8 så blev

tårnet lukket inde. 10. Lxd6 Sb6 (truer løberen) 11. e5 Lxd6,

12. Bxd6 h6, 13. Sge4 Sbd5, 14. 0-0-0 aktiv rokade 14° - b4,

15. Sxd5 Sxd5, 16. Thel Kf7 nu er der låst op for tårnet, og jeg er

ved at blive lidt bekymret for at ende i slutspil merl en løber for lidt·

17. De5 Te8

4-- I

sTaS • sLcS sDd8 sTeS

sBa7 sKf7 sBg7

3Bc6 hBd6 sBh6

I sSd5 hDe5

sBb4 hSe4

I

hBa2 hBb2 hBc2 hBf2 hBg2 hBh2

hKcl hTdl hT:!l I

Jeg synes, der er mulighed for at vinde hans tårn på e8 med en kombina

tion, men først må der ofres yderligere: 18. Dh5+ Kg8, 19. Txd5 (kvali

tetsoffer) 19. - Bxd5, 20. Sf6+ (springeroffer, men 3U kommer der ogs~

noget den anden vej) 20. - Dxf6 (tvungent), 21. TxT+ K:-i7, 22° d7 Lb7 7

23. Df3 Dd6, 24. Df5+ med tvungen afbytning af dame og senere tårn,

derfor 24° - opg.

Bjørn


