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RØDOVRE I 3.DIVISION
Rent undtagelsesvis har redaktionen modtaget et referat fra l.holdet:

l.holdet i 3.division!

Så lykkedes det langt om længe! I flere sæsoner har oprykningen været
indenfor rækkevidde, men så er vi hvergang røget ind i et stort nederlag.
Men i år skulle det altså være.

Vi startede som lyn og torden med at slå Allerød 6-2 og Vanløse 5-3.
Så var vi på l.pladsen, og siden var den ikke til at vriste fra os igen.
Til 3.runde indløb sæsonens to første afbud og så måtte vi bøje os for
Hviaovre 3-?;, 4-k,men dem plejer vi jo altid at tabe til alligevel. Lige
inden julepausen viste vi dog atter tænder og sendte Øbro hjem med et
nederlag på 5i~2t. Formand Ejlert havde altså næsten tre måneder til at
bryste sig overfor de andre klubformænd i KSU. Så kom imidlertid "influ
enzarunden" med tre afbud og førnævnte mandsperson begyndte at tabe
(flere) hår. Men vi klarede skærene ved kun at tabe knebent til studenter
ne 3!-4~.Dette bevirkede dog at vi pludselig mærkede pustet fra vores

forfølgere. Lyngby-Virum lå nr. 2 og dem mødte vi i 6.runde, 5l-2l til
os og vi var næsten sikre inden sidste runde. For at det skulle glippe,
skulle Allerød, der imellemtiden var kommet op, vinde med 8-o, mens vi
skulle tabe med noget nær det samme.

Og det var vi godt på vej til! Vi startede elendigt mod Frederiksberg
og stod dårligt på langt de fleste brætter. Men vi viste at vi også for
står at kæmpe, og det sluttede uafgjort 4-4.

Som man også kan læse i notiser fra Rødovre Avis(hurra) fik vi 4point
mere end nr. 2.

De individuelle resultater:
1. Bent Kølvig 6 af 7
2. Johnny Thylin 3t af 6
3o Søren Petersen 3t af 6

4o Harly Sanne 3~ af 6
5o Henning lo Hansen 6 af 7
6. Verner Petersen 3i af 6



7. Ole Bruun 2-ft af 6
8. Orla Larsen 3t af 7
R. Anders Lundsgård 1 af 2

R. :?lern1ine;Holst 1 af 1
R. Jens Akhø] o af 1
R. n_m TiTikl~elsen o af 1

Bent og Henrlng Åge må altså slås om æren s om topscorer. Især en stor
præstation af Henning Åge, der jo foruden at kwmne mod sin modstander og
så er begyndt at slås med al~eren.

Men hvordan skal det nu g~ deroone i 3.division? Kan vi stille i stær
keste opstilling hvergang er vi si.kre på at kunne blive i rækken, men da
kampene skal spilles på 7 søndage, milvi nok se i ø~nene at det rasler
ind med afbud. Så vi spiller nok i Mesterrækk en igen i 1979/80.

Søren

Som vi skrev i sidste nummer af Interne Træk lå alle vores hold i op-
og nedrykningszonen og vi kan allerede nu afsløre at ingen af holdene be
finder sig i samme I kke til næste åro l.holdet rykkede som sagt on i 3.
division, 2. og 3.holdet rykkede ned, 4. og 5.holdet op, og vi har nu sat
os på hver eneste gruppe i 2orække. Det er nok nænpe overgået nogen anden
klub. Her følger så nogle gamle referater;

II-holdet

5.runde: Studenterne IV - Rødovre II: 5t - 2t

Studenterne lå på dette tidspunkt i bunden af rækken og burde have
været et nemt offer for os, men desværre havde vi tre afbud i toppen
og s8.skulle det gå galt. Det startede ellers godt med at reserven Fl.
Bruun vandt, men det skulle også blive vores eneste gevinst. Kim Poulsen
fik remis og derefter tabte Jørgen Andersson i en ellers lige stilling,
det lykkedes Jørgen med største at placere konge lige netop det sted,
hvor han kunne blive sat mat med et simpelt tårn•·Buster tabte et slut
spil, hvor han var bagud med en bonde, herefter tog jeg remis, hvilket
jeg senere fortrød, da jeg så hvor holdkampen bar henad. Gosta, reserve
på 7obræt, tog derefter remis efter et parti , hvor begg e parter lavede
gennembrud i hver sin side. Leif føret materielt i lang tid, men pludse
lig gik det hele i total opløsning og Leif tabte den ene officer efter
den anden, men kæmpede videre med sine tre sidste bønder mod løber og

tårn og var lige ved at skræmme livet af sin modstander, men bondean
grebet fusede selvfølgelig ud. Tilsidst tabte Arne efter som sædvanlig
at stilgodt i sta:rten.Det kedelige resultat 2! - 5t var en kendsger
ningo

æ



6.runde Rødovre II - Ody sseuoLr 2 - G

I 6.runde mødte vi rrakk enn ukronede konr-e Odyoseus, en forholdsvis ny
skakklub, og det blev da og:=;~\et nederLag nå G-2. Foruden jeg tabte
Lars, Heinola, Buster og Leif Tange, KiE1 op Alex fik r'em.is, mens Øster
g~rd chokerede alt Of alle ved at vinde. Peter

III-holdet
6.runde: Rødovre III - Søllerød I: 5~ - 2~

Just som vor barnetro var ved at g·1.f'Løiten, skete miraklet: Vi
vandt en kamp. r.1iraklet?Hej, naturlirTvi::ikke. En fremragende koordi
neret indsats, udført af et kollektivt arbeidende hold og en inspireret
og -ende ledelse blev belønnet. De sidste fysiske orr psykiske reserver
mobiliseredes. Negative k.ræfter vil n~\st;l.,at sejren skyLdt.es, at to
sølle rødder udeblev og en kom en time forsent, og sAledes prøve at
fordunkle den strålende irn'isats. Dette vil naturlir;vis ikke ly1~Yes dem.
På selve den store aften satte Jens Nygård sig effektivt på manden, der
kom for sent. Karsten måtte bukke under, efter en storslået kamp, mens
Peter Tange knuste sin modstander. Jeg selv stjal en bonde, men forærede
så af ren og skær medlidenhed en kvalitet. Hængepartiet kunne Lkke hol
de. Det kunne Kims til gengæld, skønt han havde en bonde for lidt.

Anders øclelggdemetodisk sin modstanders stilling og afviklede til
et slutspil med uligefarvede løbere - af den type der kunne vindes -
forstår si g,

Akhøj

IV - holdet
5.runde Rødovre IV - Brøndbyvester I: 5 - 3

Den lille klub Brøndbyvester har i en influenzatid og på en ikke
klubaften problemer med at stille et fuldt førstehold. Spilleren på
førstebrættet dukk ede ildceop(er det egentlig lovligt at scratche før-
stebræt?), hvorved Otto fik et let Doint. Desuden forblev bræt 8 tomt,
hvorved 1 times ventetid gav point til Vagn Hansen(R), Som Ejlert havde
grebet i forbifarten. Henrik måtte for første.gang afgive point(skak
blindhed). Moges Hansen(R) etablerede en dametrussel, men ødelagde sam
tidigt en bagliniedækning. Det kostede en officer at undgå den ø4eblik
kelige mat ••••• Garnborg var kommet en bonde bagud og tabte til en fri
bonde. ~en der var ogs~ gevinster: Jan overspillede sin modstander med
et diagonalangreb. Jeg hnvd e glemt min pibe, men fik heldip,vis hurtigt
etableret et forspring der kunne holdes. Thomasen(R) endte med at føre



sin randbonde ned i et spil, der var helt haremsagtigt. Den blev den

sjette dame i det spil.

6.runde Søllerød II - Rødovre IV: 4t - 3t

Med en så beskeden score som 4,9 - 3,1 førte vi endnu rækken 1-~p foran
nærmeste konkurrenter BSF III og Søllerød II. Her var det altså dobbelte
points det gjaldt, men endnu er intet afgjort. Jørgen(R) lagde ud i sæd
vanlig stil med et løberoffer, men da dronningen røg efter et dronninge
offer plus afdækker, så ville han ikke være med længere. Garnborgmåtte
se en løber fanget af en bondekæde og blev lanr,somtspillet over ende.
Så tager Finn remis i en lige, død stilling, mens Leif Clausen(R) må ind
kassere et nul(3~t!). Leifs spil var iøvrigt spændende, med skiftevis
fordel. Det var først, da han "måtte nøjes med 2 tynde for sit tårn", at
det gik galto Og alligevel var han tæt ved at "padle ind i remishavnen"
(citater fra modstånderen).

Henrik havde igen det solide spil fremme(først en bonde, så en offi
cer, så en mat) og har nu 5points ud af 6! Da jeg også fik gevinst ved
at fh hans konge på fodtur og indkassere en springer, så det igen lysere
ud. De to sidste partier hænger dog. Morten har springer og tre bønder
mod fem bønder og det ligner gevinst. Hans modstander insisterede på
hængeparti og lod mere end tre kvarter gftuden at f'Lytte! Otto havde
ligeledes klar fordel med et plus på hele tre bønder, men i tidsnøden
(22træk lo4o; 35.træk 1058) røg den ene og nu er han endda ikke sikker
på, at spillet kan holdes remis.

Bjørn
NB! Otto tabte og Morten vandt. ·

V - holdet
5orunde Frederiksberg IV - Rødovre V: 3 - 5 korr. til 5 - 3

Med undertitlen:
"Katastrofen på afholdshjemmet"

På grund af en fatal mangel på kommunikation mellem vores holdleder
Leif Clausen og"den store formand" skete der det, at grundet ændring af
ratingtallene, sad nogle af os ved forkerte bræddero Dermed tabte vi
kampen, som vi i realiteten havde vundet. Vi må således vente med den
endelige puliesejr til vi i sidste, i et sandt raserianfald på grund af
bureaukratiet, har gennempryglet studenterne.

Allerede måden aftenen startede på gav en forsmag pfthvad der ventede



forude, idet lille Garly hvileløst flakkede rundt i snedriverne i Rød

ovre, og fuldstændigt havde glemt, at Wagner skulle hente ham og brin

ge ham til det skæbnesvangre afholdshjem. Til sidst henvendte den lille

frysende omvandrer sig til formanden, der sørgede far at den uheldige

nåede frem til spillestedet lo minutter før nen førstf~ time var g~et.

Denne forsinkelse viste sig dog at være et vigtigt psykologisk fif,

idet modstanderen p?-i.dette tidsounkt totalt var indhyllet i sejrståger

nes magiske og forblindende skær, og lod sig sætte mat i 11 træk 1-o.

Torben der spillede mod en dame, var total kold overfor diverse char

merier og vandt overbevisende 2-o. Wagner røg derefter ind i en evig

skak, og bandende måtte han accentere remis 2t-t. Undertegnede tog lige

ledes remis, idet jeg totalt mistede spillelysten ved at sidde og se

på noget man med god tilnærmelse kan kalde "massakren på Leif Clausen!!.

Preben huggede en stabel bønder og klemte systematisk livet ud af fjen

den 4-1. Derefter vendtes mit blik atter mod Clausen for at se om der

endnu var en smule liv i ham, og minsandten, han havde fået fusket sig

ind i em remisvariant, hvilket han dog forkludrede ved at plante en

springer et galt sted. Fejlen blev dog ikke gendrevet, og man enedes om

remis 4t-lt. Sejren var tilsyneladende hjemme, nu ved vi jo bedre!!!

Grønnemose slugte modstanderens eneste gevinstforsøg i form af en

bonde, og endnu en remis så dagens lys 5-2. Leif Redke var pA dette

tidspunkt alvorligt mærket af spillestedet på hin føromtalte afholds

hjem, og han begyndte at blive tøvende og usikker af mangel på tirsda

gens sædvanlige spand øl. Han spillede dog fornuftigt, gjorde trækkene

i den rigtige rækkefølge, men af mangel på en katalysator(øl) foregik
hans grublerier alt for langsomt, og vingen faldt en 4-5 træk for tid
ligt, i en klart vunden stilling 5-3•..

Alt i alt godt spil, men ærgeligt at vi skal frata~es sejren på
grund af dumme misforståelser.

Jens

Og vi har lige plads til et lille skakproblem indleveret af en
af bladets mere interesserede læsere:

Hvid: Kf2, Sbl og h4
Sort: Kh6 og a4
Hvid trækker og vinder!



Inden vi fortsDtter med holdreferaterne fra den sidste runde,

skal vi have 11lidt" om årets Præstøturnering:

Ejlert på vej mod storrnestertitlen?

Søndag d. 16/4 tog otte af klubbens stærkeste turneringsspillere:
Leif Redke, Jens Bager, Ejlert Andersen, Henrik Eriksen, Pinn Bonnez
(optræder i utide under dæknavnet Bronmax) oe; undertep;nede mea Jør
gen Andersson og Leif Clausen som chauffører til Præstø for at del
tage i Gøngeturneringeno

Vi mødte friske og uoplagte(nof,en af os havde kun lige været hjem
me i de tidligere morgentimer for at lufte køleskabet) kl. 8 foran
Rødovrehallen for derefter at blive tvangsindlagt til at deltage i
Jørgen Anderssons private motorrally tværs gennem Sjælland. net lig
ner jo slet ikke Jørgen, men vi kender jo alle den om den ellers
stille og rolige menne ske type, der går amok bag et rat.

Efter at have besøgt talrige cafeterier langs autostradaen der
nedad, hvor det kun var muligt at tanke op med kaffe og flØde eller
citronvand, nåede vi Præstøhallen med skumle miner, .fordivi havde
hørt rygter om at der ikke var udskænkning af alkoholiske dr-i.kke på
spillestedet. Problemet var dog kun akut for Leif Redke, som lå på
grænsen af abstinenssymptomer, mens vi andre endnu holdt ud på de
svage efterdønninger af nattens overdosis.

Til vor store lettelse viste disse tarvelige rygter sig ikke at
holde stik, og fluks havde vi besat et bordt og fyldt det op med øl
.flasker.Efter således at have vækket de indre organer til kampbe
redskab, rejste vi os, slog os for brystet mens vi udstødte vilde
krigshyl for derefter at vælte ind i hallen til brikkerne.

Efter de tre første runder havde Ejlert maximumpoint, sA.han var
vældig opsat på at komne tilbage til 4 runde i god tid, inden vingen
faldt! Tierforfræsede vi ind til byen alt hvad remmer og tøj kunne
holde. na Jørgen ikke kunne huske hvad stedet hed(det ligner ham
slet ikke), havde han ikke kunnet bestille mad i forvejen, så vi måt
te vente en halv time før vores yderst billige retter, stegt ål,
dansk bøf, wienersnitchel og engelsk bøf var serveret og klubbens
gentleman Clausen takkede for serveringen på vores vegne ved at sige
til servitricen: "Så kan du godt skride, k••••••'",Heldigvis over
hørte servitricen Clausens formodede "hjemmestuejargon" og vi kunne
nyde maden uden frygt for at der var kommet arsenik i. na formanden
omsider havde f~et parteret sin tallerkenstore enr,elskebøf gik det
til hallen igen over stok og sten, og vi var da oeså kun fem min.
f'o r-s inket ,



Af Rødovres elitegruppe var det kun formanden og undertegnede, der

havde formået at udskille sig fra den gemene hob. Ejlert havde 3 af 3,
'·

4 af 4 og 5 af 5, da hans modstander var flygtet ved lugten af forman-
dens snadde. Jeg havde derimod måttet starte med et tabsparti til en lo
kal bonde - han flyttede brikkerne på en anden måde end jeg var vant til,
men jeg turde ikke protestere, da jeg var udenbys og ikke vidste om man
der på egnen havde ratificeret konventionen om menneskerettigheder. Her
efter vandt geg de næste fire partier - i tre af dem var jeg bagud med
en officer! Ergo - Ejlert og jeg endte i sidste runde oppe på første
brættet i henholdsvis 2. og 1. klasse. l\'1enak - vi tabte begge - Ejlert
ved at tabe dronningen og jeg ved at blive sat mat, hvor jeg få træk for
inden stod til gevinst, ifølge de andre; jeg selv sansede intet, da jeg
kun havde få sekunder tilbage. Det blev til en 4.præmie til Ejlert og en
delt 4.-5.præmie til mig.

Pointene for Rødovre folkene blev:

I.klasse Finn Bonnez o t * 1 1 t 3!
P. Rank o 1 1 1 1 o 4 4/5 pr. 35 delt.

2oklasse Ejlert A. '- 1 1 1 1 r o 5 4 pro 48 delt.
3.klasse Jørgen A. o 1 o 1 1 o 3

Leif Redke t o 1 o 1 1 3!
,I I 60 delt

Leif Clausen 1 o 1 o o o 2 •
1 Jens Bager 1 ! 1 o o o 2- r., 2

4.klasse ·~1, Henrik E. - 1 o 1 o 1 t 3! • 1 60 delt.

Mesterklassen havde 24 deltagere, ialt deltog 227

Spisestedet hedder Torvecafeen tlf.nr. (o3) 79 11 34

Fra en af vores talentfulde spillere, har vi modtaget følgende slutspil,
samt dertil løst tilknyttede bemærkninger.

Holdturneringen ?.runde

Hvid: Jens Bager ·- - Kf3, Tal, Be3, B f5~og Bg4
Sort: Niels Henrik Holstein Kg?, Tb3, Bb5, Bc5, Bf6, Bg5 og Bh6

Dette ser i bogstaveligste forstand sort ud for hvid. Hvordan i alver
den skal han stoppe de to forbundne sorte fribønder. Jeg kiggede en gang
på stillingen, og var faktisk parat til at opgive med udsigten til hænge
parti. Pludselig slog det mig, at sort er nød til at opgive f-bonden, hvis
han vil spille på gevinst. Altså Ta7+ eg hængeparti; man kan jo altid rin
ge og opgive når man i fred og ro har kigget på stillingen. Hjemme fandt
jeg ingen sikker gevinst for sort, da hvids f-bonde bliver meget farlig,
hvis sort går ud af skakkerne, og prøver at føre enten b eller c-bonden i
dronning. Efter genoptagelsen blev der taget remis efter en 5-6 skakker



på henholclsvis a8-a7-a(i. Hu vil 1eg overlade til læseren at f'Lnd e en sten
sikker sort gevinst hvis man nu i sommerferien mangler en omgang skak til
at sJ~ tiden ihiel med. ~,oralenmod dette lille indlæg er, at man lige
skal tænke sig om to gange for man standser uret og giver hAnd.

God fornø ielse !

Slutstillingen fra holdkamnene: 1

I-holdet ·
I

Rødovre I 33~
Hvidovre I 29}
Allerød I 2&
Frederiksberg II 27}
Vanløse I 27
Ø 1 lbro II 26~
Studenterne III 26
Lyngby-Virum 26

II-holdet I

Odysseus I 38l
Albertslund I 32
Amager II 31-~
Brøndby I - 28~
Hvidovre II 25}
Jernbanen I - 25
Rødovre II 22}
Studenterne IV 2o~

III-holdet

SK 1941 II )4t
Kampklubben III 34*
Tåstrup I 29
Søllerød I 27~
KS II I 26
Valby I 26
Brønshøj SF III 21~
Rødovre III 2lt

- .
IV-holdet -

I I

Brønshøj III 35t
Rødovre IV 33i
Søllerød II 1 33 .
Vanløse III 29
Øbro IV 25t
Glostrup IV 25i
Brøndbyvester I 23-~
Brønshøj SK II 18}

V-holdet ,

Rødovre V 32
Tåstrup II 28~
Gladsaxe IV 28
Studenterne VI 23!
Tårnby III 2o}
FrederiksbergIV 18
Blind II 17i

I "

HK 71 I udgået

Score:

I-holdet 56 kampe 33-~point Score: 59,8~0. ~
II-holdet - 221 - - 4o,2%

. ' r
III-holdet ' - -,· 21"} - 1

- 38,4%. .
IV-holdet - ·1

•. 3'3-t -
1

- 59,8%
' I dV-holdet 48 kampe - 32 - - 66,770

Alle hold 272 kampe
1

l~-3point - 52,6%

På grund af for megen stofmængde udskydes holdreferaterne fra sirlste
runde, samt top lo over de flittigst scorende holdspillere. Dette vil så
komme i næste nmmner sammen med resultaterne fra vinterturneringen, den
nye ratingliste og andet godt. Jeg håber at kunne leveredE to numre til
inden sommerferien; grunden til at dette nummer kommer så sent, skylcles
stofmangel!

Peter


