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Omsider •••••

kom det længe ventede januarnummer af det ufo ?gænge1ige
Interne Træk. Grunden til at det har trukket lidt ud denne gang
skyldes en maveforgiftning den affældige redacteur reddede sig
nytårsaften og som han siden ihærdigt har forsøgt at vedligehol
de - øh, komme sig over.

Rust.

Vi lægger hårdt ud med referaterne fra holdkampene sidste år - 1977.
Fra l.holdets referent Søren Padde er der ikke modtaget noget referat,
men hvis vi kender Søren ret, er det nok på vej.
Derfor går vi fluks til II-holdet:

Rødovre II - Jernbanens Skakklub I: 4! - 3!

Med vores placering som andennederst var der lagt op til desperat
kamp på alle brætter, hvilket dog vore modstandere ikke fik synderligt at
mærke, idet Juel lagde ud med en hurtig remis. Tange havde let spil, kun
ne stjæle to bønder og derefter en hel officer og så hele pointet. Vor
reserve på 7.bræt Fle1mningHolst var derimod kom~et ind i en presset stil
ling og opgav senere. Buster, som igen er blevet aktiv, var vor anden re
serve PR 8.bræt; efter at være kommet ind i et ellers lige slutspil kun
ne han sørge for endnu et point til den slunkne kasse. Heinola havde i
mens fået opbygget et kraftigt tryk på modstanderens kongestilling, hvil
ket gav et point til. Det omvendte gjorde sig gældende for Lars, som der
for så sig nødsaget til at aflevere pointet til modstanderen. Arne anvend
te igen sit speciale - at hindre modstanderen i at rokere - med det sæd-



vanlige held, han tabte. Min modstand er blev uasat for et kongeahgreb,

hvilket bevirkede at han fi I
I samlet alle sine officerer i en klumu om

kring kongen og så var det bare at spille en bonde frem og pille det he
le fra hinanden. Slutresultat en overvældende se1r på 4~ - 3t, og der
med stadig en placering son næstsidst, men dog med klare avancementmu

ligheder.
Peter

Rødovre III - Københavns Skakforening II: 4 - 4

Til bundopgøret mod K.S. var III-holdet for første gang i stærkeste
opstilling. r.:~atchen blev dog sl\.iævnbyrdig,som man kunne forvente
efter holdenes placering. Vi startede med at fA et point foræret, det
var Karsten på 4.bræt, der vandt uden kamp. Anders gav en bonde i åb
ningen og fik aLdr-Lg partiet over remisgrænsen. Akhøis parti hænger i
en stilling med lige chancer efter et spænd-e nde parti. Kim vandt en kva
litet og resten var teknik. Peter spillede s~idt fra starten og blev fe
j et ud af brættet. Flemming var ved at blive overspillet, men fightede
som sædvanlig godt og partiet hænger med en bonde for lidt til Flemming,
dog med visse remischancer. Jeg selv satte nludselig en bonde i slag,
derefter røg der endnu et par stykker, senere lykkedes det mig på mira
kuløs måd e at vinde de to .tabte børid er tilbage med remis til følge.

Leif havde chancer for at vinde en officer i åbningen, men byttede
om på to træk, derefter kom han til at stå til tab, men red lede remis
ved evig skak. Vi h= r altså chancer for at vinde vores første kanro i
denne sæaon , spø.rgsmå.Le t er s l om det er nok til at undgå nedrykning.

Sander
P.S. ~lemming tabte og Akhø] fi.kremis: 4 - 4.

Brønshø1 Skakforening III - Rødovre IV: 5 - 3

Sjældent hører man Ejlert stille sig tilfreds med en uafgjort kamp,
men her mod rækkertsnr. 2 ønskede han os 4 - 4! Det var vi selvfølgelig
ikk;,e tilfredse med, for vi fører .io rækken. Og en solid måde at vinde

"
en række på, er vel at slå de øv.rigehold et efter et•••••

Otto(reserve), der spiller en halv snes brætter under sit ratingtal,
viste vejen ved at ko1Me hele to officerer foran på en tirnestid. Efter
yderligere en halv kunne han r-e jse sig og børste et fnug af ærmet. Ingen
blodpletter, men mord var det nu alligevel. Resten af partierne så ikke
for lovende ud, måske 111edundte.gelseaf Henrik, der insistereclep8.at
adle sin ovr=:rskuctsbonde.Eigil(reserve) og jeg tabte for hurtigt en
springer og måtte nø j es med nuller. Jan, der forinden havde spillet 3~
times skoleskak, spillede et dramatisk parti: først vandt han en kvali-



tet,:så røg en springer ved en afdækkermanøvre, men til sidst kunne thr
net efres for løber og springer med gevinst via bønderne. Et rigtigt.lyn
skak-parti! Det gjaldt også Mortens. Først tabte han dronningen efter en
afdæknings-mattrusel, senere vandt han den tilbage med en suringergaffel!

Men ak, springeren kunne ikke komme tilbage.
Da også Thomasen blev spillet over ende, mAtte vi h~be på Finn, der

dog ved midnatstid fremsatte remistilbud. Det blev afslået og spillet

fortsættes torsdag før jul i en ret lige stilling, der ligner remis.

Bjørn

Desværre tabte Finn sit hængeparti og slutstillingen blev et tab: 3 - 5.

Rødovre V - Tåstrup Skakforening III: 5t - 2t

Hvis man kaster et blik tilbage over det nyoprykkede femteholds præ
station i de fire første kampe, ser man et resultat, som selv formanden
kan være tilfreds med. Fire kampe, fire sejre, et afbud(Leif Redke får
lige et ordenligt trut i øvhornet) og en score på 2ltpoint, altså næsten
5! i snit. Hvad eller hvem skulle kunne hindre os i endnu en oprykning,
da vi kun mangler de to, efter tabellen, svageste hold. Tåstrup var vel
vores værste konkurrent, men efter det eklatante nederlag i topkampen
synes deres rolle at være udspillet, da vi har et forspring på 5point
ned til dem.

Starten på matchen blev dog ikke alt for lovende, idet Wagner røg i
en begyndermat på f7 o-1. Det skulle senere vise sig at være det eneste
nederlag. Grønnemose huggede derefter bonde og kvalitet, og med et par
gode åbne linier blev der hurtigt bragt balance i regnskabet. En af
Clausens heste sprang frejdigt rundt på brættet, og endte til sidst midt
i den fjendtlige stilling. Der generede den så meget, at Leif uden pro
blemer kunne mobilisere det svære skyts og sætte mat 2-1. Torben kunne
ikke rigtigt finde ud af om han kunne vinde noget ved et par afbytninger
og tog remis 2t-1t. Debutanten M. Thomsen, der vikarierede for Leif Red
ke, flåede modstanderen op, hvorefter de sidste krampetrækninger, blev
klaret med et par velrettede spark. Vi_førte nu med 3t-lt.

Jeg selv var efter et mildets talt miserabelt åbningsspil kommet to
bønder bagud, dette blev dog aldrig udnyttet, da modstanderen åbenbart
var bedre til at huske åbningsteori end til at udnytte en tilkæmpet for
del. Jeg kunne lidt efter lidt hale det tabte mandskab hjem, og var lige
ved at vinde til sidst, men måtte nøjes med et halvt 4-2. Garly var kom
met i slutspil med to merbønder, men sad i en rum tid og flyttede rundt
på brikkerne uden at komme målet nærmere. Pludselig gik der hul på bylden,



og vi var nu foran 5 - 2. Preben havde i åbningen tabt en bonde, men fus

kede sig til en løber for en anden bonde. Da partiet skulle afgøres opda

gede begge to, at de Lklr e kunne flytte nogle af de matsættende brikker,

uden selv at komme i overhængende livsfare, og det hele løb .ud i remis

sandet 5t-2t.
Det var et meget deprimeret og sønderknust Tåstruphold, der forlod

Rødovrehallen den aften, efter at have været igennem femteholdets velsmur

te maskineri.

Jens

Herefter kan vi så gå over til at se på de enkelte holds præstationer

og ulykker gennem de fire runder, samt halvlegsstillingen:

I-holdet Mesterrækken:

Rødovre I - Allerød I 6 - 2

- Vanløse I 5 - 3

- Hvidovre I 3t - 4t

- Øbro II 5t - 2}

I.Rødovre I 2o

2.Lyngby-Virum II 17

3.Allerød I 16

4.Hvidovre I 15 +2h

5.Vanløse I 14 + 3h

6.Studenterne III 14 + 3h

7.FrederiksbergII 14 + 2h

8.Øbro II 13

II-holdet i.række:

Rødovre II - Brøndby I lt - 6t

- Hvidovre II 6 - 2

- Amager II 2 - 6

- Jernbanen I 4t - 3t

l.Brønby I 2o + 2h

2.0dysseus I 19t + 2h

3.Albertslund I 15! + lh

4.Amager II 16 + lh

5.Jernbanen I 15t

6.Hvidovre II 14! + lh

?.Rødovre II 14

8.Studenterne IV 9 + lh

III-holdet l.række:

Rødovre III - Valby I 3t - 4t

- Tåstrup I 3 - 5
- Sk. 1941 II 1 - 7
- KS II 4 - 4

l.SK.1941 II 21 + 2h

2.Tåstrup I 17

3.Søllerød I 16 + 2h

4.Kampklubben III 16 + 2h

5.Valby I 15 + 2h

6.KS II 14

?.Brønshøj II 12 + 2h

8.Rødovre III llt



IV-holdet 3.række:

Rødovre IV - Glostrup IV 5 - 3

- Brønshøj II 6t - li
- Vanløse III 5 - 3

- Brønshøj III 3 - 5

l.Røaovre IV 19t

2.Søllerød II lBt

3.Brønshøj SF III lBt

4.Vanløse III 17}

5.Brøndbyvester I 16

6.Øbro IV 12}

?.Glostrup SK IV 12t

8.Brønshøj SK II 11

V-holdet 3.række:

Rødovre V - Blinde II 4t - 3!

- Gladsaxe IV 6 - 2

- Tårnby II 5t - 2t

- Tåstrup III 5t - 21

l.Rødovre V 21t

2.Tåstrup III 16t

3.Blinde II 14

4.Tårnby III 12t 3k

5.Studenterne VI 12 3k

6.Gladsaxe IV lot 3k

?.Frederiksberg IV 9 3k

8.HK 1971 I udgået

Og vi giver ordet til formanden:

En udmærket tsæson for klubben. Tre hold PR førstepladsen, men to

hold i bunden af deres rækker.

Selvfølgelig er det glædeligt og vigtigst at I-holdet er på top

pladsen og med så solidt et forspring at oprykningen til 3.division,

vinker fonde.

II-holdet(holdet med de mange afbud) tror jeg klarer de hårde vil

kår, som det er i l.række, da de har et bedre slutprogram end Hvidovre.

III-holdet har en fair chance for at klare frisag med bedre program

end Valby og Brønshøj Skakforening.

IV-holdet: Efter nederlaget i 4.runde til Brønshøj Skakforening

bliver det nok svært at holde l.pladsen, men holdet går ind for sagen,

så man ved aldrig.

V-holdet har klaret sig langt over forventning og grunpesejren er

nok allerede hjemme med to kampe tilbage. Bravo gutter.

Der er nu nause i klubholdturneringen til sidste uge i februar,

og vinterturneringen skulle gerne give den ekstra træning, s~ vi står

godt rustet til de sidste tre runder.

Ejlert.



Rødovre Skakklubs 13.ratingliste,Januar1978.

P = Passiv = Har ikke spillet turnering et år.

l.Bent Kølvig 2o95 (+ao)
2.Johnny Thylin 1964 (+2o)
3.Søren Petersen 19o5 (+2o)
4.Harly Sonne 1860 (+lo)
5.Verner Petersen 1852 ( - )
6.J.Wirnan 1836 ( - )
7.01e Bruun 1815 (-lo)
8.Henning Å.Hansen 1802 (-3o)
9.0rla Larsen 1779 ( - )

lo.AndersLundsgård 1773 (-lo)
11.Lars Sørensen 1765 (-lo)
12.Jens Bertolt P 1759 ( - )
13.Kim Mikkelsen 1710 (+lo)
14.Erich Heinola 1698 (+lo)
15.Kim Paulsen 1692 (-2o)

16.Alex Juel 1678 (-2o)
17.KarstenAndreasen 1678 ( - )
1$.Arne Østergård 1676 (-3o)
19.Jens Akhøj 1662 (+lo)
20.P~ter Rank 1648 (+3o)
2loFlemmingHolst 1643 (-lo)
22.Peter Tange 1642 (-2o)
23.FlemmingBruun 1630 (-20)
24.Ivan Sørensen P 1630 ( - )
25.Leif Tange 1627 (+lo)
26.Bjarne sander 1610 ( - )
~7.Uffe Dahl P 1607 ( - )
28.M.Tos P 1603 ( - )
29.0tto Nielsen 1589 (+2o)

3o.Finn Bonnez 1577 ( - )
31.Per Kuhlrnann 1571 ( - )
32.TorbenAndreasen 1564 ( - )
33.MortenLundsgård 1561 (-lo)

34.S.Garnborg 1557 (-lo)
35.Leif S.Jørgensen 1555 (-20)
36.Bjørn Enemark 1549 ( - )
37.Jan Nielsen 1537 (+2o)
38.EjlertAndersen 1525 (+2o)

39.Henrik Eriksen 1522 (+3o)
4o.Henning Staal P 1511 ( - )
41.Kjeld Højmark 15o7 ( - )
42.Michael Garly 1499 ( - )
43.Mogens F.Hansen 1494 ( - )
44.B.Selsted P 1474 ( - )
45.Erik Thomasen 1462 (-lo)
46.Torben Olsen 1461 (+2o)
47.Leif Clausen• 1455 (+3o)

48.Johs.Rasmussen 1454 ( - )
49.A.Brostrøm 1454 ( - )
5o.Jens Bager 1454 (+lo)
51.Kai Grønnemose 1453 (+3o)
52.Preben Nielsen 1447 (+3o)
53.Kaj Olsen 1443 (-lo)
54.Jørgen Andersson 1440 ( - )
55.Henrik carlquist 1393 ( - )
56.Felix Frandsen 1393 ( - )
57.Henrik Schlosser 1385 ( - )
58.Leif Redke 1381 ( - )
59.Tom Kristensen 1378 ( - )
60.Harry Christiansen 1350 ( - )
61.K.Jeppesen 1346 ( - )
62.Eigil Hansen 1335 (-lo)
63.Jan A.Svendsen 1335 ( - )
64.Vagner Jacobsen 1334 ( - )
65.0rla Thøgersen 1317 ( - )
66.Jørgen Bjur 1313 ( - )
67.Per Andersen 13o5 ( - )
68.0le Helin 1271 (+2o)

69.Leif Karlsson 1262 ( - )

70.Lars Andersen 1256 ( - )
71.Peter Nielsen 1251 ( - )

72.Dennis Jensen 1242 (-3o)
73.TornrnyLarsen 1238 ( - )
74.Jørgen Most 1236 ( - )
75.Lars S.Hansen 1221 ( ·-)
76.Edgar Andersson 1155 ( - )


