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Nr. 5 9.Marts 1976 12.Årgang

På grund af vanskeligheder med at indsamle stoffet er dette nummer en

uge forsinket. Vi undskylder •••

Holdturneringen 5.rqnde.

LYNGBY-VIRUM II - RØDOVRE I : 3~ - 2~ + 2 hængepartier.
I.holdet var den 3/3 på besøg i Lyngby.Holdet ligger og roder i bunden
og skulle helst have en sejr i hus.Chancen var der,og efter 2 timers
spil var jeg faktisk optimist og troede på en stor sejr.Men ak,jo nær
mere vi kom afslutningen,jo hurtigere røg mit humør mod nulpunktet.Da
klokken var 23.45 tangerede mit humør imidlertid det absolutte nulpunkt.

Søren havde meget fornuftigt studeret Lyngby Storcenter,hvad angår ra
dio og TV-forretninger, inden matchen og vidste, at en hurtig remis ville
kunne redde aftenens fodboldkamp.Dette lykkedes efter l~ time.(~ - ~)
Orla kom ret hurtigt foran med en officer grundet en reserves hurtig
spil for at indhente den forsømte halve time.Orla syntes også,at det
var en glimrende ide at spille hurtigt og kvitterede ligeledes med en
officer til modstanderen.Resultatet blev remis. (1-1).Peter Ranks mod
stander Oluf Skyum lukkede begge ører,da holdlederen meddelte betænk
ningstiden.Peter vandt på tid.da Skyum var overbevist om,at betænknings

tiden var 36 træk på 2 timer. (2-1).LVS udlignede dog hurtigt på samme

farceagtige måde: med lo minutter tilbage til de sidste 4-5 træk afslog
Henning Åge et remistilbud (modstanderen havde kun et halvt minut). Han
syntes lige,han skulle tænke stillingen igennem en gang til over et
godt gammeldags pibestop.Desværre ville piben ikke som Henning Åge ville
så da han langt om længe fik den tændt,var de lo minutter gået og vin

gen faldt.(2-2),Gode,gamle Verner Petersen sørgede dog for at bevare
spændingen ved at spille remis (2~-2~).Men så skete det. sonne mente



ikke, at han behøvede dr onni ngE n,Det fandt han dog hur t i gt ud af vex ( n fejl.
( ~? -3- }. Ole Bruun kæmpEo sig til en nogenlunde gunstig h~ngesti1ling,hvor

det halve point skulle være hjemme , Undertegnede har en vanskelig hængestil

1 i ng, hvor jeg nok ska l va~1'"r.E~yderst heldig med remis efter et svagt midtspil.

I.holdet 1ever efterhånden op til øgenavnet: Fuserne.
Flemming.

BRØNDBY II - RØDOVRE II : 2 - 6.

Da Arne Østergård hus er-er i Jylland pt (han kalder det selv kursus) .er det

overdraget mig at referere begivenhederne på holdets vcgne. Holdet skulle

Pørs t spille torsdag,efter at klubbens øv ri ( e hold havde spillet,og

med tre afbud fra de faste på holdet: Jens,Arne og Heinola samt udl in a f

Ole til I.holdet måtte vi stille op med 4 reserver. Wiman,Ivan,Selsted og

Thomasen stillede sig til rådighed og supplerede hoidet på be ds te måd e ,

Alle mødte i god tid så,der blev afholdt et taktikmøde med mange gode bemærk

ninger,bl.a. di sse rI'homesen r vllvad fanden skal jeg spi11E på sådan et f int

hold for, sa skal man jo spille i mange timer" .Replik fra Alex:"Nå,vi har jo
gudskelov ikke skrabet bunden,for formanden er heldigvis ikke på holdet."
Leif Tange brugte lo minutter af sin betænkningstid for at nedgøre sin mod

stander.1-o til Rødovre.Wiman havde et uheld,så det blev hurtigt 1-1,Lars,

Buster og Selsted vandt soJ~dt så var det 4-1.Alex r emis s ede men s Thomas en
var ude i et svært slutspil, og som Selsted sagde:"Det er længe s l d em , at ThO·

masen , {Rødovre Skakklubs svar på dyrehandler Clausen) har brugt so 1ang tid
på et oarti ,og tænk,han har for første gang i sit liv set hv0" dan en no t e-
ringslist( s er ud,når man har lavet 5o træk." Ivan remissede ti.1 slut med

6-2 som resultat. Ejlert

STJERNEPARADEN! I.holdet: * * • * •
2.holdet: • • ~ • •
3.holdet: ~ ~ • •

4.holdet: § * •
5.holdet: * • •

Til 3.,4. og 5.holdet: Kommer i med referaterne hurtigt,får i en stjerne

alligevel.

RØDOVRE III - ØBRO III : 3 - 3 + 2 hængepartier.

HVIDOVRE III - RØDOVRE IV: 5 - 3
RØDOVRE V - ØBRO IV : 2t - 5~



Til alt held for 3. og 4.holdet nåede bladet ikke at blive trykt færdig til

d.9-3.De nåede derfor at få deres referater med.Den eneste (foruden os selv

- måske) vi altså kan kalde et snøvlehoved,er TOM fra 5.holdet.Kære TOM,du

får ingen stjerne dennegang - du får derimod 5 point.

Redaktionen

RØDOVRE III - ØBRO III : 3 - 3 + 2 hængepartier.

Det var mod rækkens nr.2,vi spillede,så det var en afgørende kamp.Det star

tede ellers dårligt: Kim Paulsen blev løbet over ende og tabte hurtigt.Der
næst havde Leif og hans modstander fået så meget respekt for hinanden at de
tog remis.Ahhøj var kommet bagud med en bonde,men tryllede og ofrede en of
f icer,hvorpå modstanderen gav op.Min egen modstander påstod at et tårnslut
spil med en merbonde til mig var remis.Han tog fejl. 2~ - it. Klokken var
over 11 før de næste var færdige.Otto tabte mens Anders tog remis.Der mang
ler to hængepartier,hvor vi ikke står for godt.Kim kan sikkert holde remis
mens Tim taber.Han må have fået det forkerte ben ud af sengen,da vi vækkede
ham ved 8-tiden.Hvis kampen ender 3t - 4t,er vi stadig t point foran Øbro.

Hr.Uffe Kirk Dahl.

NB, Kampen sluttede 4-4,da begge hængepartier blev remis. Søren

HVIDOVRE III - RØDOVRE IV : 5 - 3.

Så gik slutspurten ind,men desværre fejlede vi på langsiden og faldt noget

tilbage.Vi kan dog stadig blande os i opløbskampen.
Peter spillede længe remisagtigt,men blev trængt og så overraskende sat mat.
Ejlert ville have afgørende fordel ved en serie afbytninger med tvangstræk
- men det sidste træk var ikke tvingende.Både Kim og Jørgen havde det store
angrebsspil fremme: efter kun 2o træk fik Kim damegevinst med en smart lø
berskak,mens Jørgens modstander tabte det ene tårn efter det andet.To flot
te gevinster.I et rent bondeslutspil lykkedes det Gamborg at forvandle en

positionel fordel til et helt point,mens Højmark i en modsat situation
m~tte opgive at holde en fribonde.Selv måtte jeg til sidst afgive T for S
og B for at undgå familieskak til D og K,men stillingen kunne ikke holdes.

Bjørn

EKSTRA - EKSTRA: I.holdet tabte kun med 3~ - 4~,da Ole og Flemming hhv.

vandt og tabte deres hængepartier.



RØDOVRES HOLD I DE TRE SIDSTE RUNDER:

l.holdet:

l.Bent Kølvig

2.Johnny Thylin

3.søren Petersen

4.Henning Age Hansen

5.Harly Sonne

6.Verner Petersen

7.0rla Larsen

8.Flemming Bruun

2.holdet:

l.Jens Bertolt

2.Lars Sørensen

3.Arne Østergård

4.Eric Heinola

5.Buster Andersen

6.Leif Tange

7.ole Bruun

8.Alex Juul

3.holdet:

l.Peter Rank

2.Leif S.Jørgensen

3.Jens Akhøj

4.Uffe Dahl

5.Anders Lundsgård

6.Kim Paulsen

7.otto Nielsen

8.KirnClausen

4.holdet:

1.Peter Tange

2.Ejlert Andersen

3.KirnMikkelsen

4.Bjørn Enemark

5.Jørgen Andersson

6.Karsten Andreasen

7.S.Gamborg

8.Mogens F.Hansen

5.holdet:

l.Tom Kristensen

2.Flemming Holst

3.Finn Bonez

4.Johs.Rasmussen

5.Morten Lundsgård

6.Vagner Jacobsen

7.Leif Clausen

8.Jens Bager

Et kuriosum.

I vinterturneringens 6.runde i mesterklassen blev der spillet et usædvanligt

tårnslutspil: Hvid: Jens Bertolt : Kg3,Te7,f7.

Sort: Peter Rank : Kh6,Tf6,g6,h7.

Efter et kompliceret Siciliansk parti havde Peter fremtvunget dette "nemme"

slutspil med en bonde mere.Da det ser ud til,at hvid også må af med den an

den bonde,skulle man tro,at han var færdig.Men se nu hvad sorts grådighed fø
rer til: 1. - gS ??? 2.Te6 !!! og sort opgav,da hvid vinder tårnet eller får

en dronning.Det havde været bedre at tage remissen efter 1. - Kg7 2.f8D Kxf8

Txh7.

I den årlige juniormatch i Ballerup måtte vi desværre vinke farvel (og på gen

syn) til vandrepokalen.Albertslund snød os og rendte med palmerne ved at lave

5 point.Vi sluttede på 2.pladsen med 4i,mens Tårnet blev nr.sjok med 2i.

(Tåstrup havde meldt afbud).Vores resultat: l.Søren Petersen (o) 2.0le Bruun

(1) 3.Anders Lundsgård (1) 4.Kim Mikkelsen (~) 5.Peter Tange (o) 6.Finn Bonez

(1) 7.~orten Lundsgård (o) 8.Jan Nielsen (1).

søren



Rødovr e- succes i vestvoldholdturneringen.

Turnering en ,der blev spillet over 6 runder ar ~ier sp i11e

aftener,havde samlet 26 hold fra de fem klubber: Glostrup og Rødovre hver 7

hold, Brø ndby 5 hold, 4lbc r t sl uud 4 og Vanløse J hold.På hvert hold del tog 4

spillere,dog var det tilladt at bruge 2 reserver.

I år havde man lavet lidt om
0

Del.s: arrangementet,idet man havde delt holdene oo

i to gruppe: efter formodet styrke,og igen inden for de to grupper delt hol
d.Ene efter styrke i to præmiegrupper,for at ikke Rødovre og Glostrup skulle

rende med alle præmierne som i de tidligere år.
Som man kan se.må arrangørerne have taget fejl af vores store styrke i bred

c.en ,da vi r end te rnEd 5 pr-æm i er ,Glostrup mee ~,og nr øndby fik 1 pr-æm ie ,

Lin opgave som hol.::Jlcderfor Rødovre blev uhyre Jet,da de 34 friske gutter,

som hav~e meldt sig,gik ind for sagen med ilchu : Tal<

Lidt om slagets gang for de enkelte hold:
I.holdet startede stærkt med to sejre og mødte i 3.runde storfavoritterne
fra Glostrup med 4 elitespillere.Efter at Johnny havde banket den ene,Søren

spillet remis rned den anden og Tange tabt til den tredje,var still ingen l*-
l*,5 minutter f ' r af sLutn ingen, og alle Glostrups tilhængere fortvivlede,da

sonne havde en klar gevinst mod Ralf Ploug.Desværre faldt sonnes vinge inden

han fik sat mat.i rgeligt,da det havde været den helt s tor-e sensation om vi

havde fået Glostrup I ned i sækken denne gang.I de sidste tre runder kiksede

vi mod Rrøndby I,men vandt dog over vores andethold og spillede ucfgjort mod

J nLøs e I.
2.holdet startede mod Glostrup I,og fik de ventede klø,dog spillede Ole Bruun

r emi s med s» ~E. cnristens en (l and sho1dsspiller). Ef ter clE nne omgang kom holdet

stærkt igen,og med sejr i sidste runde blev de nr.2 i deres gruppe og hj ern

førte et sæt brikker i pr-æm i e ,
3.holdet var vel nok det r0dovrehold der overraskede mest med sejr over Al

bertslund I, -- 2 mod Vanløse I og en sensationel sejr på 3-1 over Glostrup II

i sidste runde.En helstøbt holdindsats som bragte holdet p~ i.pladsen i grup

pen hvilket gav et ur til klubben.Det skal også lige nævnes at holdet blev

bedre placeret end både 1. og 2.holdet i den samlede stilling.(Bravo).

fortsættes næste side

MÅNEDENS GRUBLER .....

Hvem er det fra klubben,der har spillet remis med Bobby Fischer ?????

Det er endnu ikke 1. .April -- den er god nok
TOM.



4.holdet var stor f aver it t er i II. spille ~ru pp e ()q levede op til forventning

erne ved at vinde 3 kernp e oq spille 3 J, 2 fgjort. At de 3 uafgjorte så var mod

bl.a. Rødovre 5 og 6 gjorde det hele mere spændende,og personlig skræp rød

ovrespillerne imellem var der en del af.Holdet måtte dog dele I.pladsen med

5.holdet som også spillede godt med Selsted som ankermand i de tre første

runder med tre gevinster som resultat.At Kong Jørgen (Skræp) var ude af

form den sidste aften med en lang rokade som resultat (o-o-o) rystede ikke

de andre på holdet - kun da de mødte Rødovre 6 hvor de måtte ned med nakken

med 1-3.Hvem af holdene der hjemfø r te uret eller brikkerne kan de nu skæn

des om.
6.holdet vandt suverænt deres præmiegruppe og tabte kun en kamp mod Vanløse

2 i sidste runde hvor gruppesejren var hj emme ,Næst efter 3.holdet må det

vist være det hold der overraskede mest.At disse unge menn esker besidder et

stort talent for skakspillet beviste de klart her.

7. holdet ydede en god inds ats og hvis de havde vundet sidste runde var de

også blevet pr2mietagere. Især er jeg glad for den gode indstilling alle 6

spillere på holdet havde til at kunne enes om kun at spille to kampe

hver spilleaften uden at jeg overhovedet behøvede at blande mig.Det viser

noget om den rigtige kammeratlige indstilling I har.

Ejlert.

Lidt statistik over turneringen:

1. hi 1de t
1.bræt: Johnny Thylin 2~ af 3

H.Å.Hansen 2 af 3

2.bræt: Søren Petersen 2i af 6

3.bræt: H.Sonne li af 3

Lars Sørensen l~ af 3

4.bræt: Leif Tange 2 af 6

7 matchpoint 12 individuelle

2t - it mod Glostrup II

3~ - i mod Brøndby II

it - 2f mod Glostrup I

2~ - it mod Rødovre III

o - 4 mod Brøndby I

2 - 2 mod Vanløse I

2.holdet

l.bræt: Ole Bruun 4 af 6

2 ~bræt: F1emrnir<_;_r Bruun l af 3

Arne østergård o af 3

3.bræt: Orla Larsen 3~ af 6

4.bræt: Alex Juul 2 af 3

Anders Lundsgård l~: af 3

6 matchpoint 12 individuelle

1 - 3 mod Glostrup I

3 - 1 mod Glostrup III

l* - 2~ mod Rødovre III

1t - 2t mod Vanløse I

2* - l* mod Brøndby III

2~ - l~ mod Glostrup IV

3.holdet

l.bræt: Peter Rank 2 af 6

2.bræt: Jens Akhøj 4 af 6

3.bræt: Buster Andersen 4 af 6

4. br { t : An.cle r s Lundsgård l af 3
Kars t cn Andr E as en i " af 3

7 matchpoint 12t individuelle

2+ - i;. mod Albertslund I

1 - 3 mod Brøndby I

2-- lo mod Rødovre II

l+ - 2~ mod Rødovre I



4.ho1det

l.bræt: Uffe Dahl 2 -- af 6

2, br-æ t : Peter Tange 4-} af 6
3. bræt: k 1 m I ikkelsen Ll af 6
4.bræt: Otto Nielsen 3i af 6

9 matchpoint 15 individuelle

3 - l mod Glostrup VII

3 - l mod Vanløse II

2 - 2 mod Rødovre V

2 - 2 med Rødovre VI

2 - 2 mod Albertslund III

3 - l mod Albertslund II

5.holdet

l.bræt: B.Selsted 3 af 3
Karsten Andreasen 2 af 3

2.bræt: Jørgen Andersson 2 af 6

3.bræt: E.Thomasen 4 af 6
4.bræt: Tom Kristens6n 4 af 6

9 matchpoint 15 individuelle

3 - 1 mod Brøndby V

3 - l mod Vanløse III

2 - 2 mod Rødovre IV

3 - 1 mod Glostrup VII

1 - 3 mod Rødovre VI

3 - l mod Glostrup VI

6.holdet
l.bræt: Mikael Garly 4 af 6

2.br2t: Kim Nielsen 4 af 6
3.br2t: Flemming Holst 3 af 6
4.bræt: Finn Bonez 4 af 6

8 matchpoint J5 individuelle

4 - o mod Albertslund IV

2 - 2 mod Glostrup V

3 - 1 mod Albertslund III

2 - 2 mod l<ødovre IV
3 - 1 mod Rødovre V

1 - 3 mod Vanløse II

7.ho1det:

Holdet bestod af-Morten Lundsgård,

Jan Nielsen,Leif Clausen,Vagner Ja

cobsen,Jens Bager og Leif Redke.Jeg

ved ikke,hvad hver enkelt har scoret,

men kun at Vagner lavede 3 af 4.

5 matchpoint lo individuelle

o - 4 mod Glostrup V

2 - 2 mod Glostrup VI

3 - 1 mod Albertslund IV

o - ~ mod Albertslund II

3i - i mod Brøndby V

1} - 2; mod Glostrup VII

Rødovre Ialt: 42 matcher = 21 vundne,9 uafgjorte og 12 tabte.

163 part ier e1 vundne,21 remis og 66 tabte,

hvilket giver en scoringsprocent på 55.

Telefonliste: Klublokalerne: 7o 78 ol

Bestyrelsen: Ejlert 7o 68 71

. Mogens 7o 36 14

Tom -

Jeppe 7o 19 o3
Flemming 75 74 62

Redaktionen: Peter 75 61 So

Søren 7o 88 2o

Flemming 75 74 62



Københavnsmesterskabet 1976

Ved KM 1976,der i år blev spillet i Tårnby,indfriede (nogle af) rød
ovrespillerne til fulde de store forventninger, der var til dem efter

den gode indsats i Vestvold.
Resultaterne:

i.kl.: Søren Petersen t 1 ol 1 o 1 ;;:4! (4.præmie)

- : Peter Rank i 1 1 i i t i = 4-l- (4.præmie)
2.kl.: Kim Mikkelsen o ~ 1 1 l 1 1 = 5t (2.præmie)

- : Anders Lundsgård 1 1 t o o 1 o = 3~
- : Finn Bonez o l o l o ~ o = 2t
3.kl.: Leif Clausen 1i1 1 o 1 t = 5 (4.præmie)
- : Karsten Andreasen o 1 1 1 l i t = 5 (5.præmie)
- : Heino Hvid 1 o o o o 1 o = 2

Af 8 deltagere opnåede altså ikke mindre end 5 stk. en præmie, hvoraf
de 3 samtidig rykkede en klasse op.Men nu lidt om de enkeltes præsta

tioner:
Søren Petersen: har nu i snart 3 år ligget og rodet rundt i l.kl uden

at kunne rykke op.Det lykkedes altså heller ikke denne gang,for som han
selv siger: når man kan overse en afdækkerskak,der taber dronningen, så

har man heller ikke noget at gøre i mesterklassen.Bedre held næste gang.
Peter Rank: Hans præstation karakteriseres vel nok bedst ved Bent Lar
sens vise ord: "Efter min mening er det ret meningsløst at fremhæve, at
en spiller er gået ubesejret gennem en turnering, hvis han f.eks er b l.e
vet nr.5. I de fleste tilfælde har han spillet alt for forsigtigt og
uinspireret." Der blev altså ingen nye mesterspillere i denne omgang.
Slutspil: Hvid: Kai s , Larsen, Brønshøj.

Sort: Peter Rank,Rødovre.

Hvid: Kg2 •Dd2,Sc3,a2,b3,c4,f4,g3,h2. sort: Kg8,De7,Sa6,c5,e6,f5,g6,h7 •

(der er lagt op til en afklapsning af sort,og hvid håber på at bytte
damerne af,så han kan få et roligt slutspil.) 33.Sb5 Kf8 34.Dd6 Dxd6
35.Sxd6 Ke7 (mine bønder .står nogenlunde godt,jeg skal bare undgå, at
Kai får anbragt sin springer på fe.Kongen må over på D-fløj'en for at
pacificere hvids bønder,men først må bondestillingen lige pudses af)

36.Sb5 Kf6 37.Kf3 e5 38.a3 (?) e4+ 39.Ke3 Ke6 4o.Sc3 (for at spille
enten Sa2 eller Sd5 og b4) Sc7 41.b4 cxb4 42.axb4 Kd6 43.h4 Kc6 44.Kd4
Se6+ 45.Ke5 Sg7 (jeg frygtede at hvid skulle prøve at nå ned til h7)

46. Se2 Se8 47.Ke6 Kb6 48. Sc3 Kc6 49. Ke5, Kb6 5o.g4 fxg4 51.sxe4 Sg7
52.Sd2 Kc6 53.Kf6 Sf5 54.Kg5 g3 55.h5 g2 5§.Sf3 Se31 (her tænkte jeg
på at spille 56.- h6+ 57.Kf6 (Kxg6 Sh4+ el.Kg4 Se3+,Kh4 gxh5,Kxh5 sxc4
og jeg ofrer springeren på f-bonden og æder b-bonden- remis) Sh4 58.Sgl
gxh5 59.f5 Kd6 6o.b5! og tragedien er en kendsgerning.)



med 56. - Se3 ! kan hvid få mine g- og h- bønder for sin h-bonde, men der
efter snupper jeg c-bonden,ofrer springeren på f-bonden og kongen tager

sig af b-bonden. Stærkt påvirket af tobaksrøgen regner kai med at jeg

ligegyldigt hvad han spiller overfalder c-bonden. 57.h6 (?) Sf5 !

( sxc4 Kf6 og hvid vinder) 58.c5 (hvid er nu i en pinlig træktvang)
Kb5 59.Kg4 sxh6+ 60. Kg3 Kxb4 61.C6 Sf5+ 62.Kxg2 Kc5 63.Se5 Kb6 64.Kf3
Sd4~ 65.Kg4 sxc6 66.Sd7+ Kc7 67.Sf8 h5+ 68.Kg5 Se7 69.Sxg6 sxg6 7o.

Kxh5 Sxf4+ remis. (noter af Peter Rank)

Kim Mikkelsen: startede meget svagt med t point i de to første r-under.
men smadrede alt og alle i de sidste 5 hvilket var nok til en 2.plads
og oprykning.En flot indsats af en spiller der også snart debuterer i

vores egen mesterklasse.
Hvid: Kim Mikkelsen,Rødovre
sort: Lars Kåber, AS o4

l.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Le2 Sc6 7.Le3 e6 8.Sb3
b5 9.f3 Dc7 (b4 lo.Sa4 giver hvid gode chancer) lo.o-o Lb7? (sort skulle
nok have spillet Le7 og fået sin konge i sikkerhed først) 11.Tcl Td8
12.Del Sa5 13.Df2 Sc4 14.Lxc4 Dxc4 15.Sa5 (15.Sd2 er måske bedre med
ideen Se2 og gennemførsel af c4.Sort bliver jo nødt til at holde sin
dronning på c-linjen. 15.Sd2 Db4 16.a3 Dxb2 17.Ld4! ) 15.- Dc8 16.Se2

d5 17.exd5 Lxd5 (Sxd5 var nok bedre) 18.c4 bxc4 19.sxc4 Lxc4 2o.b3 Db7

21.Txc4 Sd5 22.Sf4 sxe3 23.Dxe3 Ld6 (?) 24.Sh5 o-o ?? (det er jo selv

mord) 25.Sf6+ opgivet (25.- gxf6 26.Tg4+ Kh8 27.Dh6 med mat,25.-Kh8
Th4 h6 27.Txh6+ med mat, og den sidste mulighed: 25. - Kh8 26.Tg4 gxf6

Dh6 med mat). (Noter af Kim Mikkelsen.)

Anders Lundsgård: startede som lyn og torden,men faldt så tilbage i det
slagne felt (undervejs nåede han at blive massakreret af Kims angrebs

maskine) 3i må siges at være utilfredsstillende.

Finn Bonez og Leif Clausen: var der nogen der sagde elevatorspillere??
De er begge for dårlige til 2.kl og for gode til 3.kl. Dennegang var
det Leifs tur til at rykke op og Finns til at få et betinget nedryknings
resul tat.Leif har indsendt følgende parti under overskriften: Selvom
man dununer sig meget i åbningen kan man altså vinde alligevel.

Hvld: Claus Hestehauge,SK 41.
Sort: Leif Clausen,Rødovre.

l.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e3 b5 4.a4 La6 5.Ld2 e6 6.axb5 Lxb5 7.Lxc4 (kan ikke

slå igen for Da4+) Dd7 8.Lxb5 Dxb5 9.Dc2 Ld6 lo.Sf3 Se7 11.Ta5 Dc6 12.
Dd3 o-o 13.o-o Sd7 14.e4 Sg6 (for ikke at få løberen lukket inde) 15.Th5
Lf4 (håber at han slår løber) 16.e5 Tad8 17.Lxf4 (ak ja) h6 18.Lxh6 Db6



21.Sh4 sxd4 22.Sxg6 fxg6 23.Dxg6 (nu begynder det at blive varmt) Se2+

24.Khl Txf2 25.Tel Db4 26.Dxe6+ Tf7 27.Tfl Sf4 (mestertrækket) 28.Lxf4

Dxf4 (kan selvfølgelig ikke slås) 29.Tf5 Dxf5 3o.Dxf5 Txf5 31.opgivet
(noter af Leif Clausen under trussel om at melde sig ud af klubben, hvis
vi satte yderligere kommentarer på.Vi har derfor kun rettet stavefejl)

Karsten Andreasen: spillede sin første koordinerede turnering og blev a~
den grund helt misvisende placeret i 3.kl. Han viste da også sin sande

styrke og var en sikker oprykker.
Hvid: Karsten Andreasen,Rødovre.
Sort: Stefan L. Jensen.Birkerød.

l.d4.d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.e3 c6 5.Sf3 Ld6 6.c5 Lc7 7.Ld2 Sbd7 8.b4 a6
9.Ld3 e5 lo.dxe5 sxe5 ll.Sxe5 Lxe5 12.f4 Lc7 (sorts sorte løber er ikke
meget værd nu) 13.o-o o-o 14.Se2 Lg4 15.Dc2 Dd7 16.Sg3 Tfe8? (sorts træk
er godt nok,men han glemmer løberen på g4) 17.h3 (nu ryger Bh7 eller Lg4)

Lxh3 !? 18.gxh3 Dxh3 19.Tf3! (sort har ikke noget godt: Sg4 LCl - Sh4

Lel - se4 Lel) Dg4 2o.Kf2 Dh4 21.Thl (nu falder h7,men sort skal først
redde dronningen) Sg4+ 22.Kg2 Df6 23.Lc3 (Lxh7+ giver kun bonden) De6

24.Ld4 (nødvendigt p.g.a. sxe3+) 24.- g6 25.f5! De7 26.fxg6 fxg6 27.Lxg6
(mattrussel) hxg6 28.ThS+ mat (der var alligevel intet at stille op)

(noter af Karsten Andreasen)

Heino Hvid: er endnu for ung til at præstere det helt store,men med de

gode læremestre i Rødovre Skakklub,kan det ikke vare længe,inden han

begiver sig op ad rangstigen.

I københavnsklassen sluttede Jens Kristiansen og Eric Brøndum lige på
l.pladsen,så de skal nu spille en omkamp om titel og pokal.
Præmieoverrækkelsen blev foretaget af en vis hr.Ejlert Andersen i kom
pagniskab med en særdeles sympatisk Tårnby-borgmester,der,efter at have
uddelt alle præmierne,skyndte sig hjem for at fortsætte sin sølvbryllups

fest ••••• Bravo. Søren.

TOM : "Kan du spille skak på søndag på et udvalgt hold?"
AKHØJ: "Endelig har I fået øjnene op for mit umiskendelige talent.Mine

fremragende ev••••
TOM : (bryder ind):"så,så det var jo ikke en valgtale, jeg bad om.Nå,men

det drejer sig om den årlige juniormatch i Ballerup.Vi mødes kl.
9.15 foran klubben"

AKHØJ: (overlegent og med næsen i sky): "Må jeg hermed oplyse,at selvom
mit spil stadig befinder sig på et barnligt stade,så er jeg ikke

junior længere!"(Han går fornærmet bort)
REDAKTIONEN : (hovedrystende) : "Akhøj fyldte 2o sidste måned "



K.S.U.'s EMT 1976

Der er sikkert skrevet andetsteds i bladet om KM,og blomsterne er delt ud.

Men som medarrangør kan man komme ud for mange pudsige ting,f.eks.denne

lille episode,der foregår i 3.klasse:
Hvid: Khl,Dg4,Tfl,Lc4,a4,b2,c3,g3,h3.
Sort: Kb8,Df2,Te8,Lg8,a6,b7,d5,h7.

sort har ofret en bonde for at få angrebet i gang,men det er nu på tide at
tænke på forsvaret.Skulle man da tro.Sort finder imidlertid et totalt af

g0rende hiv: l. - Lxd5+ og hvid er mast. Nogen invendinger??? Ja,du har re:

det var faktisk en sort bonde,der stod på d5.
Da taberen (for en ordens skyld,i dette særprægede parti,der ikke følger

FIDEs regler,gøres opmærksom på. at hvid tabte) kommer, hjem og vil ef t er se
sine fejl (en god vane),opdager han fadæsen,ringer til sin formand,de-r r in

ger til mo~standerens formand.De taler længe frem og tilbage om nyt parti,

til bag E:stil ling osv rren tilsidst er der en,der får den lyse ide at ringe ti:
en vis hr. Ejlert Andersen (KSU's svar på DSU' s Skakhånd bog) ,der erkl c rer at

partiet er vundet for sort.
MORALE: Efter en matstilling er partiet afgjort,og der hjælper ingen kære

mor,hvis man bagefter opdager,at svindelen er ulovlig.

Søren Ton

I konkur r enc en om A:rets k tumm erhovede i Rødovre Skakklub fører en vis hr.

E J le r t Andersen suver2nt med lo point.

Huskeseddel for Rødovre Skakklubs med1emmcr:
l.Aflevere bibliotekets bøger
2.Rydde op hver tirsdag aften
3.Skrive spørgsmål til brevkassen

4.Melde afbud senest 18.3o til Ejlert

5.Betale kontingent
Redaktionen.




