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blev ikke den store succes for klubben dennegang.I modsætning til sidste

år,hvor vi blev bedste klub,måtte vi i år nøjes med en præmie - vundet af

vore helt unge talenter.

1.holdet startede ellers godt med 2 sejre over Vanløse II og Glostrup I

men tabte så til Glostrup II.Anden aften blev det til en se~r og en uaf

gjort match samt en tabt.

Thyljn viste atter sin store force i hurtigpartier ved at vinde de 5 første.

Rødovre VI var i hele turneringen med i toppen og vandt sin gruppe suverænt.

Gruppe 1:

l.Albertslund I 9 MP 15 IP

2.Glostrup II 9 - 13l -

3.Brøndby I 8 - 16t-

4.Vanløse I 8 - 15 -

5.Rødovre I 7 - 12t-

6.Glostrup I 6 - 14

Gruppe 2:

l.Brøndby II 6 MP lotIP

2.Albertslund II 5 - llt -

3.Glostrup III 5 - lo -

4.Vanløse II 4 - 8 -

5.Rødovre II 3 - lo -

6.Rødovre III 2 - 7 -

Gruppe 1 og 2 spillede sammen.

Gruppe 3:

l.Vanløse III 9 MP 13tIP

2.Glostrup IV 8 - 15 -

3.Albertslund IV 7 - 15t -

4.Rødovre IV 7 - 12 -

5.Albertslund III 5 - llt -

Gruppe 4:

l.Rødovre VI 8 MP 14 IP

2.GJustrup V 7 MP 12~ -

3.Rødovre V 6 - 12 -

4.Brøndby III 5 - 12t -

5.Albertslund VI 2 - lot -

6.Albertslund V 1 - St -

Gruppe 3 og 4 spillede sammen



Enkeltresultater

l.holdet:

I.bræt: .johnny Thylin 5 af 6 3 - 1 mod Vanløse II
2.bræt: Leif Tange t af 3 3 - 1 mod Glostrup I

Søren Petersen it af 3 1 - 3 mod Glostrup II
3.-bræt:. Harly Sonne it af 3 2t - it mod Rødovre II

Lars Sørensen t af 3 1 - 3 mod Vanløse I

4.bræt: Verner Petersen 3t af 6 2 - 2 mod Albertslund I

2.holdet:

I.bræt: Arne Østergård t af 3 2 - 2 mod Vanløse I

Flemming Bruun o af 3 rt - 2t mod Glostrup II
2.br-æt: Jens Akhøj 4t af 6 3 - l mod Rødovre III

3.bræt: Ejlert Andersen 1 af 3 it - 2t mod Rødovre I

Leif Tange 1 af 3 l - 3 mod Glostrup I
4.bræt: Anders Lundsgård 3 af 6 1 - 3 mod Brøndby II

3.holdet:
l.bræt: Uffe Dahl 4 af 6 1 - 3 mod Glostrup III

2.bræt: Finn Boru1ez o af 5 o - 4 mod Vanløse I
3.bræt: Bjørn Enemark o af 5 1 - 3 mod Rødovre II

4.bræt: Otto Nielsen li af 5 1 -- 3 mod Brøndby II

Forsk.: Kim Mikkelsen it af 3 1 - 3 mod Vanløse II

3 - 1 mod Albertslund II

4.holdet:

l.bræt: B.Selsted 3t af 5 2 - 2 mod Glostrup V

Ejlert Andersen 1 af 1 2t - it mod Brøndby III

2.bræt: Jørgen Andersson 2 af 6 Xi - 3! mod Glostrup IV
3.bræt: Erik Thomasen it af 6 2 - 2 mod Rødovre V
4.bræt: Kjeld Højmark 1 af 3 2 - 2 mod Albertslund IV

Karseen Andreasen 3 af 3 3 - l mod Albertslund III

5.holdet:

l.bræt: Leif Clausen 3 af 6 2t - ll mod Albertslund IV
2.bræt: Jens Bager 2i af 6 2 - 2 mod Vanløse III

3.bræt: Jan Nielsen 1 af 3 it - 2! mod Rødovre VI

Vagner Jacobsen 1 af 2 2 - 2 mod Rødovre IV

Henrik carlquist 2 af 2 3 - 1 mod Albertslund VI

A.bræt: Lars Andersen 2i af 5 1 - 3 mod Glostrup V



6oholdet:
1.bræt: Michael Garly 6 af 6 2 - 2 mod Albertslund V

2.bræt: Henrik Eriksen 4t af 6 3i - i mod Albertslund VI
3.bræt: Torben Olsen o af 3 2t - it mod Rødovre V
4.bræt: Preben Nielsen 1 af 4 it - 2t mod Vanløse III

Andre Riemeck 1-l af 4 2-k - it mod Albertslund III
Lars Hansen i af 1 2 - 2 mod Glostrup IV

ET UR I PRÆMIE TIL KLUBBEN. Ejlert

"RØDOVRE ALLIGEVEL BEDSTE KLUB"
galede Jørgen Andersson (den lille teoriløve)da Vestvoldholdturneringen var

forbi.Det kunne vi andre naturligvis ikke forstå,så vi bad ham om at uddybe
det en smule:"Jo,ser I,vi giver først 6 point for en 1"plads,derefter 5 til
nr.2 osv ned til 1 point til nro6oDet giver os følgende tal: Brøndby 4,3

Glostrup og Vanløse 4,Albertslund 3,3 og endelig Rødovre 3oDisse tal træk
ker vi så fra 100%,der jo er maksimum.og så kan selv Thomasen regne ud,at

det giver 97% til os.Altså er vi helt suveræme." Ovenpå dette vil redak
tionen foreslå,at vi på næste generalforsamling udnævner Jørgen (verdens
berømt i hele Rødovre for altid at spille "uregelmæssigt") til kasserer"
Det vil for altid skaffe os af med vores underskud.

Holdturneringen 5.runde

RØDOVRE I - ØBRO II = 4 - 3 +h

Efter et par måneders pause kaldte pligten så igen.Sidste år tabte vi til
Øbro - det syntes Akhøj også,at vi skulle i år,så efter 1 time og 16 træk
var Øbro foran med 1- OcHeldigvis smittede denne mentalitet ikke af på os
andre,for kort efter havde Johnny og undertegnede smadret vores modstandere

2 - l.Så skulle vi helt frem til tidskontrollen,før der indløb flere resul

tateroDet blev til fire remisser~Orla spillede et roligt parti,hvor "det

halve" vistnok aldrig var i farecDet samme var tilfældet med Harly,der for
første gang i mange år startede med l.d4~Folk,der kender ham,påstår,at han
også har vist andre angstneuroser i den seneste tid,så vi må vist hellere

krydse fingre for hans helbred.Verner kom ind i et halvskidt slutspil,men
reddede sig ved en fantastisk kampgejst + tidsnød.Sidste remis var reserve
Ole, der pga Henning· Åges afbud allernådigst fik lov til at spille på 8"bræt
At dette var en tvivlsom disposition.,fandt vi ud af ef te.chånden , da han kun
fik remis i en stilling,som selv Ejlert kunne se var vundet~S1utresultatet

skulle blive 5 - 3 til os,idet Kølvig står til gevinst i hængepartiet,efter
at han havde kombineret sin modstander helt ud af brættet vha et tviv l somt
kvalitetsofferGEn god start på 2.del af turneringen,hvor vi nu mangler

Allerød og Amager" Søren



.RØDOVRE II - BRØNSHØJ SF II= 3 - 3 +2h

2.holdet lod for alvor dovenskaben skinne igennem i denne runde: 6 remisser

(østergård,Buster,Alex,Kim,Wiman og Højmark) og 2 hængepartier (Tange og

Lars).oven på dette var der selvfølgelig ingen,der gad skrive et referat.

RØDOVRE III - KS II = 3 - 3 +h
Dette indlæg bliver desværre ikke så fyldestgørende,som jeg havde ønsket.

Jeg havde gennem matchen nedskrevet adskillige notater mv på partilisten,

men da mit parti hænger,er disse notater intet værd,da partilisten ligger

i hængepartikuverten.Ærgerligt er det,at jeg i dette tilfælde ikke kunne

nøjes med at notere mit hemmelige træk på den formular,som følger med hæn
gepartikuverten,hvilket min modstander vel nok intet havde at indvende

imod.
Vi lagde stærkt ud med 2 gevinster efter en time.Johannes Rasmussen og
Karsten Andreasen vandt uden kamp,hvilket er ærgerligt,da de begge havde
sat snuden op efter et ordentligt parti.Nå Johannes,du spillede istedet

hyggeskak med Vagner.Otto havde glemt "storformen" hjemme,og måtte efter
et stærkt pres fra moastanderens side til sidst opgive.Anders kom hæderligt

fra start,men v.ed overgangen til slutspillet,røg der pludselig en officer.

(2 - 2).Peter Rank fik under partiet et betydeligt indblik i emnet "ned

sættelse af arbejdstiden,som middel mod arbejdsløsheden".Noget fik du da

ud af holdkampen,Rank.(2 - 3).Kim Mikkelsen spillede et nydeligt parti

(siciliansk) efterfulgt af lang rokade samt jævning af modstanderen (3-3).
Uffe havde på et tidspunkt mulighed for remis,nemlig inden partiet star

tede.Uffe kom i slutspillet ud i en meget vanskelig stilling,der·gav·mod
standeren mulighed for at mase ham sammen til nul og nix.(3-4).Jeg selv
havde fornøjelsen at spille mod Ingrid Larsen,der ved KM i l.klasse op
nåede st point,og således er mesterrækkespiller.Som nævnt hænger partiet,
og analyser viser,at remis er det mest sandsynlige.Jeg blev pr. telefon
tilbudt remis,hvilket jeg havde accepteret,såfremt vi ikke havde været

bagud med 3 - 4. Flemming

STJERNEPARADEN

l.holdet: * * * * * ~ * ~~
2.holdet: ~+~ ~ ~ ~ ~ ~

3.holdet: ~ ~ * ~~~ * ~~~
4.holdet: * ~* ~~* * * ~ ~ ~
5.holdet: * ~* * ~~~* ~~~

Kort repetition: Hvert hold

har (havde) 15 stjerner.For
hvert afbud mistes 1 stjerne,

og får man slettet dem alle,

så koster det en kasse øl til

redaktionen.



FREDERIKSHOLM II - RØDOVRE IV = li - 6i

Så blev l.holdet hævnet.Som bekendt tabte de i - 7i til Frederiksholms
l.hold.Nu gik det (næsten) omvendt,da vi mødte deres 2.hold.
Garnborg lagde ud med at tabe en officer,og så røg partiet hurtigt.Han ville
hjem og undersøge,hvordan det egentlig var gået til.Morten Lundsgård vandt
efterhånden flere bønder,og slutspillet med T + L +6B mod T + S + 4B var
nemt vundet.Min modstander spillede den farlige Froms gambit,men da jeg

havde overlevet lo.træk,var stillingen konsolideret.Senere ofrede han s,
så røg der et T,siden endnu et (1 - 2).De øvrige stillinger så mere eller

mindre remisagtige ud.Finn tog remis,rnen så tog det fart.Tom kornmed opad

vendt tommelfinger og sagde,at den stilling havde da været vundet fra be
gyndelsen.Kuhlmanns modstander satte K og T på samme diagonal,og så klarede

en løber sagen.Jørgen fik efterhånden brudt igennem og skabt en smuk prin
sesse: på 7.række.Vores lynskakspillende reserve Thomasen havde en sej dyst.

Han byttede godt af og fik en positionel fordel med 6B + K mod 6B + K.

Efter 60 træk tilbød hans modstander remis i en lige.men tabt stilling.Vi
hentede ekstra noteringslister og hængepartikuverter,mens Thomasen førte
en B ned,og hans modstander gaflede en bonde.Nå,Thomasen er ikke den,der
opgiver en vundet stilling,han fører endnu en bonde ned,undgår elegant

patsætning og vinder efter 75 træk. Bjørn

TÅRNBY IV - RØDOVRE V = 2 - 6
Endelig skete det, efter mange måneders utålmodig venten, er han her igen.

Omtalte person kan selvfølgelig ikke være andre end femteholdets fantas

tiske,formidable,fremragende,filosofiske reporter (eget forslag).Kort og

godt,her er han med endnu et referat fra femteholdets heroiske fight på

de skiftevis sorte og hvide firkanter.

Først vil jeg henstille til formanden om at degradere Leif Clausen fra
holdleder til passiv reserve grundet følgende.Leif må lide af en eller an

den form for begrebsforvirring.Han giver Grønnemose besked,og tror dermed·
at alt er i orden,indtil det viser sig,at Grønnemose aldrig i sit liv har
hørt om nogen holdkamp ude i Tårnby.Hvem han har givet besked,kunne jeg
godt lide at vide,så alle forslag bedes sendt til undertegnede.Men for at

gøre en kort historie lang,så var vi.altså fra starten bagud med 1 - o.
Torben (ny mand) stillede et dejligt matbillede op,hvorpå modstanderen
dybt deprimeret vandrede hvileløs omkring ca. en halv time,inden han gav op

l - I.Derefter rullede alle Garlys fribønder frem på banen,således at mod

standeren blev helt skeløjet,og sagen var bøf 2 - i.vores andet handicap

(det første var jo Leif C.)personificerede sig nu m form af Leif RoHan
trådte så grusom~ i ·spinaten,at han forvandlede en "sikker" gevinst til

vores eneste xeelle nederlag.2 - 2.



Min egen modstander .blev kåd og åbnede sin kongestilling lidt for meget,

hvilket han resolut blev straffet for,3 - 2.Topscorer (4 af 4) Lars A hug
gede en 3-4 officerer,hvilket resulterede i,at han selv kunne finde ud af

og vinde partiet."Franskeksperten" Jan,er der nogensinde nogen,der har set
ham besvare e4 med andet end e61,havde utrolige besværligheder med at vinde

sit bondeslutspil med 2 merbønder,men det gik dog,5-2.
Sluttelig redderle Leif c lidt af sin føromtalte tabte ære ved at score

endnu et point til slutresultatet 6 - 2. Jens Bager.


