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For at bringe os lidt i stemning, starter vi med at bringe de dårlige
nyheder. De gode må vente til et andet nummer.

2.runde,
Rødovre I - Ringsted I : 1 - 7

Detvarjoikkesågodto Som undskyldning skal det fremføres, at vi var ramt
af fire afbud - det er jo sparetider - men alligevel •••••

Det begyndte ellers nogenlunde roligt med en remis til Orla, der jo
er soliditeten selv. Også Karsten var god for et halvt point; dette fik
han vredet ud af en temmelig indbiklet, til tider noget presset stilling.
Det bør læses med sutteklud. Verner opn~ede en glimrende stilling, som
han havde så travlt med at konsolidere, at han overså en springergaffel,
der tabte materiale. Den senile Redacteur-formand havde formentlig sin
opmærksomhed henledt på administrationen af perfiditetslageret; hvordan
kan man ellers forklare, at han lod sig mase i sin yndlings-orangutang?

Deres udsendte (gid han var blevet hjemme) tabte først stilling, s~
en bonde og endelig slutspil. Det var trist, og værre blev det. Henning
Åge spillede skarpt, overså en gevinst i midtspillet, undveg forskellige
remisvarianter i slutspillet, overså endnu en gevinst og tabte. Det var
ærgerligt, men ikke nok med det: Sonne - Rødovres svar på Djengis-Khan,
overspillede for en anden gangs skyld en god stilling. Han bragte et of
fer, som modstanderen desværre behandlede præcist. Som pølsen i enden
på førstebrættet skaffede Ole Bruun sig en kedelig stilling som modstan
deren tilbragte megen tid med ikke at få hul på. Tidsforbruget medførte,
at han istedet forærede Ole bonde og slutspilsfordel. Vor mand blev så
benovet herover, at han overså en fidus. der gav valget mellem officers
tab eller fri bonde march.

Det var slet ikke godt. Ak, ja (piv)
Akhøj

Håber senere at kunne bringe mere glædelige meddelelser.
Ak.



Mine meriter fra "skak Italia"
af:Preben Nielsen.

Som man kunne læse i skakbladet, drog 238 skandinavers, skakspillere

med familie og påhæng, til Italien, for at deltage i turneringen

"skak Italia'', som var et helt nyt eksperiment; nemlig at arrangere

en ''dansk" koordineret turnering i udlandet. Når jeg sætter dansk i

gåseøjne, er det fordi, vi før udrejsen ikke havde fået noget at vide

om, at der skulle deltage svenskere og finner foruden os danskere.

Dette skabte nogen forvirring, især med hensyn til ratingtallene, som

bliver regnet helt forskelligt ud. Når en dansker scorer fx. 5 point i

3. klasse så rykker han op. Eller hvis han får st i 2. el. 1. klasse,

ja så rykker han op. Men sådan er det ikke i Sverige. Næ nej, der skal man

mindst score Bo%!1 for at rykke op, og det er ligemeget hvilken klasse

der spilles i. Fx. var der i min klasse en svensker som havde 1827 i

rating.Efter danske forhold, og efter ratingtallene at dømme, hørte han

til balndt toppen af 1. klasse. Han sluttede da også med max. 7 point.

Så bleu jeg af Peter foreslået, at skrive om de dejlige italienske piger.

Ja, det er jo meget godt, men man render jo ikke med sin bedste vilje efter

nogle italienske "piger" der mindst var over 5o år gamle, og var nogle

stramtandede tanter.

Meeeeeen, alting var nu ikke helt til rotterne. Skakbladet havde ikke løjet

da det skrev, at det var uhørt gode forhold at spille under. Alt klappede

simpelthen.

Vejret var også perfekt, årstiden taget i betragtning, det var nemlig ca.

02o hver dag.

Mee lidt konkret om turneringen:

Præmierne var usædvanlig høje. 1. pladsen 2000 kr i alle klasserne

2. - 1500 - - - -

3. - 1000 - - - -

Altså blev mesterspillerne for en gangs skyld ikke forfordelt.



Jeg spillede i 2. klasse B, og allerede i første runde stødte jeg med

sort ind i svenskeren Bernt Gothnier:

1. d4, Sf6 2. c4, e6 3. Sc3, Lb4 4. a3, Lxc3 5. bxc3, c5

6. e3, Oa5 7. dxc5, Dxc3+?! (jeg valgte at tage konsekvensen, og

lade ham få udviklingsforespringet for bonden) B. Ld2, De5 9. Sf3, Dxc5

Lb4, De? 11. Ld6, Dd8 12. Sd2, Sc6 13. Ld3, b6 14. o-o, Lb7 15. Ob3 •••

••• Se? 16. e4, o-o 17. Ob4, Te8 18. e5, Sg4 19. c5, f5! (et udmærket

træk, der er begyndelsen til en lidt friere stilling! Han kan selvfølgelig

ikke slå ep. da jeg så får min, på dette tidspunkt , dårlige springer

tilbage) 2o. Ta-bl ?(Et dårligt træk, og fuldstændig tidsspilde) ••• Sd5

21. Dd4, Lc6 22. Le2, Dg5 23. Tb3, Sf4 24Dc4, Se3 Hvid ppgav.

Alt i Alt var jeg temmelig svineheldig, men slutstillingen er jo en drøm.

Anden runde tabte jeg, tredje runde vandt jeg, og fjerde runde blev remis.

5. runde

I denne runde satsede jeg på at vinde resten af partierne, idet jeg regnede

med, at jeg mindst skulle have st for at få præmie, og jeg skulle ihvertfald

mindst have det for at rykke op. Men det var ikke let at koncentrere sig;

Jeg havde nemlig tømmermænd og træk i øjnene???? Vi havde holdt en "lille"

privat fest natten i forvejen. Især fadøllet var strålende, og for 1200 lire

ca. 8 kr. fik man et gevaldigt krus. Vi fik også skæld ud, eller var det

ros? for for første gang, var de simpelthen løbet tør for øl, og da vi var

det sidste hold dernede, ville de ikke skaffe flere tønder, hvilket skabte

en del panik.

De danske vikinger havde slået til igen!

Men til partieta

HVID: Henrik Pers (Ddysseus) SORT: Preben Nielsen (Rødovre)

d4,Sf6 2. c4, e5?1 (Budapestergambit, og det skulle jeg vist aldrig have

gjort) 3. dxe5, Sg4 4. e4, Sxe5 5. Sc3, Lc5 6. Sa4, Lb4+ 7. Ld2, a5

8. f4, Sg6 9. g3, d6 lo. Lg2, Sc6 11. Sf3, o-o 12. o-o, Lxd2

13. Dxd2, Ld7 14. Sc3, Sc-e7 15. Ta-dl, Dc8 16. f5, Sh8 17. g4,f6



18. Sd5, Sxd5 19. exd5, TeB 2o. Sd4, Te5 21. Td-el, Sf7 22. Se6, c6

23. h4, Txel 24. Txel, cxd5 25. Lxd5, Lcp 26. g5, fxg5 27. Dd4, Se5

28. Txe5, dxe5 29. Dxe5, Od? 3o. Sc5+, opgivet

Ja det var jo mistrøstigt, og med tabet af dette parti, regnede jeg migselv

for helt uden chance for at vinde nogetsomhelst, så de næste partier, s~ntes

jeg, at den skulle have en ordentlig skalle med angreb, ofringer o.s.v.

Altså:

6. runde

HVID: Preben Nielsen (Rødovre) SORT: Stig Hansen (Tåstrup)

1. c4, sf6 2. Sc3, g6 3. g3, Lg~ 4. Lg2, d6 5. e3, e5 6. d4, o-o

7. d5, a5 B. e4, Sa6 9. h3, Sc5 lo. Le3, b6 11. Sg-e2, Ld7 12. f4, SeB

13. Fxe5, Lxe5 14. Dd2, Sa4 15. Tcl, Sxc3 16. Txc3 ?! {Jeg er ikke helt

sikker på offerets kvalitet, men som sagt, der skulle ske noget) ••• Lxc3

( Han tog altså imod offeret, og det var jo også det mest nærliggende)

17. Dxc3, f6 18. h4, hS?? (Nu går det helt galt, han burde have beholdt

sin bonde på h?, som et nogenlunde stabilt støttepunkt, og støttebrik)

19. Sf4, Kf?? ( gør bare ondt værre) 2o. o-o, De? 21. Dd3, Tg8 22. Ld4, Sg7

Lxf6, Dxf6 24. Se6, Sxe6 25. dxe6+, Lxe6 26. Txf6+, Kxf6 27. e5+ !!, dxeS

28. LxaB, TxaB 29. Df3+, opgivet

Ja det gik jo helt godt, og med sejren kom jeg op på 3t point.

Nu troede jeg bare, at det gjaldt at få så mange rating points som muligt.

Altså 7. og sidste runde. Jeg skulle møde en svensker der havde 4 point

og med en gevinst over mig, kunne redde sig en anden plads.

HVID: Preben Nielsen (Rødovre) SORT: Bjorn Widea

c4, Sf6 2. Sc3, g6 3. g3, Lg? 4. Lg2, o-o 5. d4, Sc6 6. e4, d6

7. Sg-e2, Lg4 B. f3, Ld7 9. h4, a6 lo. Sf4, eS 11. dxeS, SxeS

12. b3, Se8 13. Tbl, c6 14. h5, Ob6 lS. Sa4, De? 16. Le3, b5

17. Sb6, TbB 18. Sxd7, Sxd? 19. hxg6, fxg6 ( Springergaflen duer ikke

da han slipper ud af den med en masse skakker, bl.a. med dronningen)

Kf2, SeS 21. Lh3, De? 22. Le6+, Kh8 ( Nu tænkte og tænkte jeg i en halv

time, og tiden var nær løbet fra mig. Jeg regnede bestemt med at der var

noget i stillingen efter slag på h7 med tårnet. Men se nu blot følgende:



(23. Txh7+, Kxh7 24. Dhl+, Lh6 25. Sxg6, Dg? 26. Lxh6, Dxh6

27. SxfB+, Kg? •••••••••••• Selvfølgelig er jeg kommet 2 bønder

foran, men det ville nu have været sjovest med en hurtig mat. Forresten

er denne variant først en jeg har fundet, efter at jeg er kommet hjem,

da jeg ikke havde tid til at overskue konsekvenserne efter 25. Sxg6.

En anden variant, er: 23. Sxg6+, Sxg6 24. Txh7+, Kxh7 25. Dhl+, •••••

men han har desværre mellemtrækket Sh411 hvorefter han går ud af kampen

med et tårn for 2 bønder.)

Altså, ingen af varianterne duede, men så fandt jeg i sidste øjeblik

stillingens, efter min mening, bedste træk, nemlig:

23. Ld411, Sg4+?? ( tidnødsforfjamskelse. Han får efter min mening et lige

slutspil efter 23. ••••• Txf;4 24. Gxf4, Dxe7 25. fxe5, Lxe5 o.s.v.

Ja, lige og lige, det er måske så meget sagt, men det er i alle tilfælde

vanskeligt at finde noget bidende)

Lxg4 (selvfølgelig) ••• KgB (~Nu går det helt grassat) 25. Le6+, Tf?

Lxg7, Sxg7 27. Lxf7+, Dxf? 28. Dxd6, Da?+ 29. c5, a5 3o. Dxc6, a4

Dd5, Kf8 32. Dd6+, Kf7 33. bxa4, Te8 34. Txh?, Dxa4 35. Od?+, Te?

36. Txg?+, Kf6 •••••• Sort opgav. Han kunne godt have opgivet meget før

men det havde han slet ikke tid til!!! Han var i en så rablende tidnød

at han var helt skotskternet i øjnehe, men han havde dog tid til at opgive

et træk før matten.

Men så, venner, det var ikke det bedste. Pludselig sker der ting og sager.

På brædtet ved siden af mig, taber min nærmeste konkurrent, der havde 4

point. Hans modstander, der også havde 4 point, strøg lige op på 2. pladsen.

Så smutter en glædelig nyhed ned i hørerøret, nemlig at jeg havde fået

3. pladsen på bedre korrektion end Henrik Pers. STOR jubel. Dermed kunne

jeg stikke en nypresset 1000 kr. seddel i lommen. Jeg behøver vel ikke at

fortælle hvor vi skred hen for at fejre det, vel??



Henrik Eriksen på turneringstogter.

Da I naturligvis allerede nu har hørt om mine fantastiske bedrifter under

VM-holdturneringen i Viborg i efterårsferien, og da I, fordi Rødovre Skakklubs

absolut bedste håb deltog,
liar
købt turneringsbulletinen, vil jeg holde

mig
rra at vise

partier fra selve turneringen, men i stedet vende næsen mod udtagelsesturnering

erne. Zahle skole, København har altid været min gamle skoles rival ( Alle kender

jo Milestedet skole for alle de fantastiske talenter den har propfodret Rødovre

Skakklub med, uden den har fået noget tilbage.) og ved udtagelsesstævne III i

Odense i weekenden 24.-26. august 1979 havde jeg den glæde at møde et af Skak

foreningen Øbro's håbløse talenter, Kim Secher, som også kommer fra Zahle skoles

Hvid: Henrik Eriksen, Rødovre Sort: Kim Secher Helms Dato: 25/ 8 1979.

l.B-c4 , S-f6 2.S-c3 , B-g6 3.B-g3 , L-g7 4.L-g2 , B-d6 5.B-d3 , 0-0 6.B-e4 , B-c5

7.Sg-e2 , S-a6 (Teoribøgerne skriver ikke noget om dette. Derimod er det normalt

at spille 7•••• , S-c6 , og planen er at spille S-f6-e8-c7-e6-d4, men Kølvig

har benyttet ideen mod Ole Bruun uden decideret succes.) 8.0-0 , T-b8 9.B-f4 , L-d7

10.B-a4! (Sort skal forhindres i at spille B-b5 så længe så muligt, mens angrebet

begynder at rulle på kongefløjen.)10•••• , S-b4 ll.S-a2! (Og hvordan kan et så

dant tempotab præmieres ? Jo, alene psykologisk set ville jeg spille det mod

Secher, men det er faktisk et godt træk. Dette skyldes, at tårnet fra a2 kan

komme til f2 senere, når B-b3 er spillet.) 11•••• , Sxa2 12.Txa2 , B-b6? (I stedet

skulle B-b5 være forberedt med B-a6.) 13.B-h3! (Når løbe~ e3 skal spilles, må S-g4

ikke kunne ske.) 13•••• , B-a6 14.B-b3 , B-b5 15.K-h2 (Jeg kunne have slået med

a-bonden og så ladet stillingen stå, men så ville både a- og b-linierne være åbne,

og sort ville derved få muligheder.) 15•••• , Bxc4 16.Bbxc4 , S-e8 17.B-g4 , D-b6

18.S-g3!! , D-b3 19.D-e2 , S-c7 20.B-f5! (Angrebet begynder endeligt at rulle,mens

sort bekymrer sig om en totalt værdiløs a-bonde.) 20•••• , Lxa4 21.B-g5 , L-d7

22.B-h4 • Og så må vi vist have et diagram til denne fantastiske stilling:



22••••• , L-e5? 23.L-f4 , Lxf4 24.Txf4 (Denne afbytning var gunstig for hvid,

da sorts kongefløj nu er meget svag, men til sorts forsvar må det dog siges,

at han var kommet i begyndende tilnød.) 24 •••• , D-c3 25.B-h5 , D-e5 26.D-f3!!

(Sort har ikke lavet andet end spille damen lidt frem og tilbage, mens hvid

har stillet en kanon op i f-linien, og D-f3 i stedet for D-f2 forbereder natur

ligvis T-f2.)26 •••• , D-c3 ?? 27.T-f2! , D-g7 28.B-h6 , D-e5 29.Bxg6! Og lad os

tage et diagram til:

29.: ••• , Bhxg6 (Dxg5 havde givet meget bedre chancer.) 30.Txf7 , S-e6 (Trækket

dækker kun så jeg fortsætter mit angreb.) 31.L-h3!! Den har jo i hele partiet

ikke lavet meget, men nu er der jo en skøn diagonal.) 31•••• , Dxg5 32.B-h7+!!!!

Afgør partiet. 32•••• , K-h8 33.Lxe6 , D~h6+34.K-g2 , Txf7 35.Dxf7 , Lxe6 36.Dxe6

Og sort lod nærmest vingen falde. Han taber lynhurtigt grundet den hvide springers

gode defensive stilling. Efter 36 •••• , Dxh7 37.T-f7 , T-b2+ 38.K-f3 er der ingen

skakker foreløbigt, og hvid vinder ihvertfald et par bønder. Ved udtagelsesstævnet

mødte jeg også en nyoprykket mesterspiller, men det var fra landet af, og der kan

enhver jo blive mesterspiller. Hvid: Søren Jensen, Havndal Sort:Henrik Eriksen

l.B-e4 , B-c5 2.S-c3 , S-c6 3.B-g3 , B-g6 4.L-g2 , L-g7 5.B-d3 , B-e6 6.L-e3 , B-d6

7.B-f4 , S-e7 B.S-f3 , 0-0 9.0-0 , B-b6 10.T-bl (Et noget mystisk træk.) 10 •••• ,

1-b? ll.S-e2 (Forbereder f5) 11 •••• , B-f5! 12.B-c3 , Bxe4 13.Bxe4 , B-d5 14.D-c2

T-c8 15.Tb-dl t s-a5 16.S-g5 I D-d7 17.L-h3 ' T-f6 18.B-e5 , T-f5!?! (Et skønt

kvalitetsoffer. Sort får tilgengæld for kvaliteten nogle uhyggelige springere,

foruden det centrum han allerede har.) 19.Lxf5 , Sxf5 20.L-f2 , S-c4! 21.D-cl, B-d4!!

Åbner for diagonalen samtidig med, at truslen på e3 opretholdes. Bemærk at man ikke

kunne spille 20•••• , B-d4 p.g.a. 21.B-c4.) 22.Bxd4 1 D-d5!!!!!!!! 0-1. Hvid op

gav, da der er udækkelig mat. Den kunne dog være afværget, men det havde kostet

en forfærdelig stiling, og tre lette afficere. Henrik Eriksen



Vi bringer et af vores få gevinstpartier fra holdturneringen.

Hvid: Thomas Schou Pedersen, Skakforeningen Øbro III hold
Sort: Michael Mathisen, Rødovre skakklub II hold
l.række, gruppe 2
Åbning: Caro-Kann

l.e4,c6 2.d4 d5 3.Sc3 dxe4 4.Sxe4 Lf5 5.Sg3 Lg6 6.Sf3 Sd?. Hertil er alt
sammen teori 7.Sh4? spørgsmålet stammer fra Dr. Emanuel Lasker som fort
sætter 7.- e6 8.Sxg6 hxg6. Trækket viser sig efter 8.træk at være tempo
tab. 7.- Sgf6. Sort vil ikke med e6 tvinge hvid til at sl.8.på g6. 8.1d3
Lxd3 9.Dxd3 e6. Sort håber p~ senere at kunne udnytte den hvide springer
på h4 f.eks. lo.Lf4? Sd5 med officersgevinst. lo.Sf3 De?. Spillet mod
Lf4. Mod ll.Lg5 følger h6. 11.o-o Ld6 12.Se4(?). Med dette træk åbner
hvid for det sorte dronninge-løber batteri og h;jælper sort med tempoge
vinst at udvikle Sd?. 12.- Sxe4 13.Dxe4 Sf6 14.Dh4. Her står dronningen
ikke så godt, den har meget få flugtfelter. Sorts ide er nu lang rokade
og derefter at skyde bønderne frem på k-fløjen med tempogevinst, hvilket
måske ikke er efter bogen, da centrum ikke er helt fastlagt. 14.-h6. Ind
leder bondestormen og hindrer 15.Lg5. 15.Tel. Skaber et forpostpunkt p8.
e5 til springeren. 15.- o-o-o Her kunne sort ikke spille 15.- g5?
16.Dh3? g4, fordi hvis spiller 16.Lxg5 tårnet er jo ikke dækket. 16.Se5?
Tdf8?? Hvad man ikke selv ser, skal fortælles af naboen (Jens Bager). Et
spørgsmålstegn til hvid for at tabe en bonde, et til sort fordi det ikke
udnyttes, + et for dårlig placering af tArnet. Bedre var 16.- Lxe5 17.
dxe5 Dxe5 18.Txe5 Tdl+ osv. 17 .Dg3 g5 ir-~.Df3 Sd7 19.Scd7. Hvis 19. Sxf7
så Lxh2+ 2o.Khl Thg8 21.Da3 Txf7 22.Dxa? Sb6 eller istedet for 21.Da3
21.g3 Lxg3 22.fxg3 Sb6 23.Tfl Kb8 truer Tg?. 19.- Dxd7 2o.a4 De? 21.h3
21.g3 var meget bedre. 21.- Tfg8 22.c4 h5 23,c5 Lh2+(!). Sort spiller
et træk, som vinder tempi nok til at føre sit angreb igennem og hindrer
hvids. 24.Khl g4 25.Db3 gxh3 26~Dxh3 Lf4 27.Df3 Lxcl. Ærgerligt at skulle
bytte den gode løber af med en uudviklet. 28.Texcl Tg4 29.Df6 Thg8 3o.g3
h4 31.gxh4 Tg2?? 31.- Tg8-g6 er bedre. Hvis hvid skal undgå matten på h4
i første omgang må han give sin dronning f.eks. 32.Dxg6 fxg6 sort truer
Dh7. 33.Te3 Txh4+ 34.Kg2 Th2+ 35~Kf3 Df?+ 36.Ke2 Dxf2+ efterfulgt af mat
på c2 eller d2. På 34.Kgl følger Dh2+ og Dhl+. 32.f4 På De5 ville følge
De?. Nu er dronningen i bekneb for plads. 32.- T2g6 33.De5 De?. Ikke
33.-Th6 fordi 34.Dxc? Kxc7 35.Tc2 Txh4+ 36.Th2 34.Tc2. Herfra ses mat i
fire. 34.- Dh4+ 35.Th2 (se diagram næste side)



Sort trækker. Der er mat i tre. 35. - Dxh2+! På 35.- Th6 ville 36.f5
redde matten, ikke 36.Ty_h4 Txh4 mat.

36.Kxh2 Th6+ 37.Dh5 Txh5 mat.
Man bemærker, at hvid næsten ikke
har brugt sine tårne, samt sin sort
feltede løber, at den hvide dronning
blev flyttet 11 gange ud af 37 træk,
og at sorts 2o•, 23•, 24•, 25•, 27•,
28.,29.,3o.,31.,32.,33.,34., 35. og
36.træk forhindrer hvid i at få raeL
lemtræk til at fuldføre sit 2.ngreb
(tempogevinsttræk).

Michael Mathisen

Endnu et parti, men denne gang fra Vestvoldturneringen. Det var første
gang Jan Nielsen spillede i 2.klasse efter oprykningen og han præsterede
det gode reultat at score 50%, 3,5 point af 7 mulige.
Hvid: Johnny Hansen, Øbro
Sort: Jan Nielsen, Rødovre
?.runde.
l.e4,e5 2.Sf3,Sc6 3.Lb5,a6 4.La4,a6 5.o-o,b5 6.Lb3,Sxe4 7.d4,d5 8.dxe5,

~ Le6 9.c3,Lc5 lo.Sd4,Sxe5 ll.Sxe6,fxe6 12.Khl,Lxf2 13.Lc2,Dh4 14.Lxe4,
dxe5 15.Lg5,Dxg5 lb.Txf2,Sg4 17.Te2,e3 18.Db3,De5 19.g3,Sf2+ 2o.Kg2,De4+
og hvid opgav.

På grund af stor tilgang af indlæg til Interne Tr-æker holdreferaterne
fra 2. og 3. runde udskudt til næste nummer - der er jo heller ingen
grund til at ødelægge ju.Lehumør-et ,
Result~ter fra 3.runde:
Rødovre I - Studenterne II : 3! - 4!
Rødovre II - Valby I : 3 - 5
Rødovre III - Studenterne V : 4-i, - ll.,.. h
Rødovre IV - Gladsaxe II : ~ - S
Rødovre V - Brøndby II : l! - 5~ + h

Der er virkelig behov for at ønske Jer
en god jul og et godt nytår!

Husk. l.spilledag efter jul er tirsdag d. 8 januar - 4.runde af VT.


