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RØDOVRE 
SKAK 
KLUB 

ræ 
Vi er snart ved at være gennem holdreferaterne, der har nået at hobe 
sig op gennem det sidste halve år. I næste nummer følger et kort re 
ferat af I-holdete ugerninger, samt slutstillingerne for samtlige 
hold. Vi må jo desværre konstatere at fire hold rykkede ned, kun det 
legendariske trejdehold klarede skærene. 

Endnu engang vil vi gøre opmærksom på: 

POLITIK.EN CUP 
tilmelding nu til Ejlert: 

1;.april på Valhøj skole 

Med hensyn til Gøngeturneringen, den 2o.april, prø~er vi også i år, 
at skrabe folk nok sammen til at kunne leje en bus. Formanden forsø 
ger for ø~~likket at kontakte klubber i nabolaget for at høre om no 
gen er infiresseret. 

Programmet resten af sæsonen: 

Tirsdag d. 15 april: 
Tirsdag d. 22 april: 
Tirsdag d. 29 april: 
Tirsdag d. 6 maj 

Tirsdag d. 13 maj 
Tirsdag d. 2o maj 
Tirsdag d. 27 maj 

• • 

Vinterturnering 
Vinterturnering - sidste runde! 
Muligvis hurtigturnering af en eller anden art. 
1. og 2. runde af forårsturneringen. Som sædvan 
lig en hurtigskakturnering, men uden handicap. 
I stedet deles spillerne op i to grupper. Den 
ene for M og I.klasse spillere. Den anden for 
2., 3. og 4.klassespillere. Sidste frist for 
tilmelding er mandag i. 5.maj på nummer 
(o2) 45 58 48 {peter) (ol) 7o 68 71 (ejlert) 
(ol) 47 o3 75 (henrik). 
3. og 4. runde af forårsturneringen. 
;. og 6. runde af forårsturneringen. 
1. og 8. runde af forårsturneringen. 

• • 
• . 

Tirsdagene 3 og lo juni - arrangementer og afslutning juni den 17. 
• • 



frem fra overskudslagerst af forældede indlæg har den senile redacteur fremtryllet 

følgende eviggrønne referat fra 2.11oldets kamp mod llibros III-hold fra .!•runde. 

Torsdag d. 22/11 var vi gæeter hos ~bro skakforening. På grund af afbud og fordi et 

par spillere var l~nt ud til I-holdet, havde vi ikke mindre end 6 reserver med. 

Efter et par timers spil var vi bagud 2t - i•·Mogens F. Hansen på 6.bræt havde taget 

en hurtig remis {Bm~ træk) og Ejlert på S.bræt og Østergård på 4. havde begge tabt. 

Østergård havde overset 8n dobbelttrussel på to tårne i enellers lige stilling. I de 

øvrige partier så det lidt bedre ud. Henrik Eriksen på 3.bræt og Michael Mathisen på 

a.bræt havde oparbejdet gevinststillinger. Finn Bonnez på l.bræt og Jens Bager på 7. 

var begge ved at få problAmer med tiden. Da de fire timer var gået havde Kim Poulsen 

på 2.bræt taget remis, Michael havde vundet {se parti). Finn Bonnez her et hængeparti 

der næppe kan holdes og omvendt har Jena Bager et med gode gevinstchancer. 

Den opmærksomme læser v1l allerede her have observeret at Henrik Erikaens resultat ik 

ke er nævnt. Det sk)'!des at undertegnede helt akstreordin•rt vil ofre lidt mere spal 

teplads på Eriksens µorti. 

Hvid: Henrik Eriksen Sort: Folmer B. Nielsen 

l.c49Sf6 2oSc3,e6 3~e4,Sc6 4~d4,Lb4 5.Lg~,h6 6.Lxf6,Dxf6 7.e5,Df4 a.sge2,De4 9.Dd2,Dg6 

lo.Sg3,f5 ll.Le2,o-o 12.f4,b6 l3.Lh51Dh7 14.[f3,Tb8 15.a3,Lxc3 16.Dxc3,Lb7 17.o-o,se? 

18.dS,exdS 19.cxxd5,Lxd5 2o.Dxc7,Lxf3 2loTxf3,TfdB 22.Tdl,Dg6 23.Txd7,Tdc8 24.Dxa?, hvid 

kunne også have spillet 24.Dd61Dxd6 25.exd6,Sd5 26.SxfS. 

24.-,TaS 25.Db79Tab8 26.Da6,Dc6 27.0d3,Dcl+ 28.Tfl,OcS+ 29.Khl,TeB 3o.Sxf5,Sxf5 31.DxfS, 

Dc4 32.0d3,0xd3 33oTxd3,Kf7 34.Td6,Te6 35.Tfdl,g5 36.g3,gxf4 37.gxf4,h5 38.Kg2,Tg8+ 

39.Kf3,Tge8 4o.Txe6,Txe6 41.Td6,Te7 42.Txb6,Kg7 43.a4,h4 44.b41Tc7 45.Kg4,Tc4 46.a5,Tc2 

47.Kxh4,Txh2+ 48.Kg3pra2 49.a6,Kf7 5o.b5,Ke7 51.fS,Kd? 52.Tb7,Kc8 53.f6,Tal 54.f?,Tfl 

55.e6,Tf5 {se diagron) 

Denne stilling er nok værd at 

kigge lidt på. For det viste sig 

at der i stillingen var en skak 

opgave. Ja, der var faktisk to, 

nemlig, 0 

1. Hvid trækker og vinder 

2. Hvid trækker og sort holder 

remis. 

Læsere, der mener at have fundet 

en eller flere løsninger til op 

gave 1, må gerne fortælle løsnin 

gen til Henrik Eriksen. 

Under partiet aad Eriksen længe og vurderede mulighederne i ovennævnte stilling. Han 

vidste jo at vores hold havde brug for et helt point så det var om ikke at d~mme sig. 

Efter mange overvejal•er spillede Eriksen~??????, og kiggede triumferende på de om- 



kringstående. Da bonden var sluppet lød der dybe suk og vild jubel fra henholdsvis 

Rødovre- og Øbrospillere. Henrik forstod ikke straks disse udbrud. Ferst da hans mod 

stander spillede lf2±. faldt tiøren. Hvis han slog tårnet var sort pat og hvis han lod 

være ville sort få evig skak. 
Resten af partiet: 57.Kg4,Tf4 58.KgS,TfS+ 59.Kg6,Tf6+ 6o.Kg7,Tg6+ 61.Kh8,Th6+ remis. 

Da dette skrives har undertegnede opgivet hængepartiet ig vi er bagud 2t - 4!• 
Finn Bonnez. 

Op af skraldespanden har vi hentet disse udgydelser, der vistnok drejer sig am en 

holdkamp mellem vores 5.hold og Brøndbys 2.hold: 

Vi var så heldige endnu engang, at skulle undvære Jens Bager, så jeg kan endnu en 

gang glæde jer med et godt referat. 

Wagner Jacobsen tabte sit parti meget hurtigt, det havde vist ikke noget at gøre med 

at han skulle hjem og drikke kaffe og se film. Thomasen kom næsten med det samme i 

slutspil, med fire bønder til hver side, hvor han meget hurtigt tabte den ene bonde . 
og opgav, det kvaj. Orla, den søde klovn, tabte til Bo Garner, som Jo bekendt er med- 

lem af alle skakklubber i København og omegn. Per fik remis, hvordan pokker han så 

ellers bar sig ad. Leif Clausen tabte selvfølgelig som sædvanligt meget knebent. 

Vagn Hansen røg ud af lystavlen med et brag. Jan Nielsen førte med en kvalitet, samt 

havde et fint angreb i gang og vandt i flot stil. Han reddede da gudskelov holdets 

ære. Egil Gom var sidste mend på skansen ved stillingen 1t - st var gudhjælpemig bag 

ud med en bonde i slutspil og nok en bonde rmg og minåandten en til, så den gode 

Egil havde da to tårne og to bønder mod to tårne og fem bønder, Ja Ja, venner, glem 

ikke Egil også·· havde sin konge i behold, sA det kunne blive til hængeparti til sidst. 

Det skulle jo nok lade sig gøre, men vi havde gjort regning uden vært, for vores 

dejlige formand havde slet ikke fantasi til at forestille sig, at et 5.hold kunne 

komme så langt som til hængeparti, så han havde da ingen hængepartikuverter. Tilsidst 

måtte vi klare os med papir, tape, underskrifter, tegn og underlige gerninger, til 

stor skræk for Egils modstander, øå mon ikke Egil kan redde en remis i land, alt kan 

jo ske. 
Captain Clausen 

4.runde: Rødovre V - Amager Skakforening III 

Endelig i fjerde forsøg lykkedes det for det stakkels femtehold at hale sæsonens før~ 

ste sejr i lend. I klubben opstod onde teorier om, at sejren m&ske skyldtes, at Ej 

lert havde hugget Leif Clausen, til tjeneste andetsteds. Når ingen kan Qin den kor-· 

rekte forklaring, så må man jo gisne11 Nu til selve kampen. 

Jørgen vandt ubesværet, da han ingen modstend(er) fik 1-o. ~:oer.':hat-·\7i jo forklarin 

gen på at I vandt1 Red.) I mit eget parti blev der lige pludselig byttet en bunke 

træ af, og så holdt vi fyraften, 1-~- - -,. Udligningen kom dog promt.e, da nogle frem 

stormende bønder blev Egils endeligt, 1t - 1t. Orla bragte os lidt efter atter i 

front, ved at servere en ældgammel åbningsfidus, som modstanderen drønede i med sam 

lede ben. Hvis fidusen ikke er kendt så kig lige engang her, så I ikke selv dummer 



jer i den næste holdkamp. l.d4,Sf6 2.c4,e6 3.Sc3,d5 4.Lg5,Sbd7 5,cxd5,exd5 6,Sxd57??, 

sxd5!, og med en officer i overskud, vandt Orla nogenlunde smertefrit, efter en del 

fjumren rundt på brættet, 2i - li, 

Vegn kunne vistnok have flået modstanderen op i midtspillet. Det undlod han dog, og 

i det efterfølgende dronningslutspil, røg der pludselig en stribe bønder, og så end 

da med skak. Finite med Vagn, og endnu engang udligning 2t - 2i, Leif Radke havde 

amagermanden krøllet totalt sammen, men undlod elegant at give nådestødet, og lang 

somt men sikkert løsnedes grebet, og sorte skyer trak op om Radkes hoved, Pludselig 

dukkede der en fiks lille kombination ud af tågen, den indbragte Redke et helt tårn 

med efterfølgende matengreb, 3! - 2!,:og sejren syntes hjemme da Thomasen havde svind 

let sig til en kvalitet ved hjælp ef en springergaffel. Efter mange genvordigheder 

og en del roden rundtf Thomasen så imaginære spøgelser allevegne, kom gevinsten da 

også planmessigt hjem, 4! - 2t. Det sidste parti afgjorde altså kun sejrens størrelse, 

Per kunne des~ærre ikke klare at øge føringen og tabte efter at have åbnet sig for 

meget i et stormløb på modstanderens bundsolide stilling. Slutresultat 4i - 3!. 

Ikke nogen kæmpesejr, men rart når men har vaklet fra det ene nederlag til det andet. 

Bager. 

s.runde: Valby II - Rødovre V 

Med 6 (seks) reserver troppede vi en sur februaraften i snestorm op hos Valby Sl<ak 

klub (mon vejrsituationen er ligefrem proportional med antallet af afbud?). Under 

Under disse ugunstige betingelser skulle det jo næsten gå galt, Det gjorde det også, 

men med en smule medgang, havde vi faktisk fået mindst uafgjort. lykkens gudinde 

var slet ikke på vores side i et par af partierne. Nu lidt om de enkeltes bedrifter: 

Kunniss blev regulmrt sablet ned, og med hovedrysten og mishagstilkendegivelser fra 

ham, var vi så allerede efter en time bagud. Altid solide Mogens skyndte sig at bytt, 

alt hvad han kunne komme i nærheden af, og fredsaftalen blev underskrevet 1t - 1t. 

Nu et spørgsmål til dem der har gemt og arkiveret IT: Hvem er det der indtil flere 

gange er blevet grusomt hængt ud i dette udmærkede blad, når han har sat dronningen 

i-slag???? Ja, rigtigt gættet, hvem andre end Leif Clausen11 Efter systematisk at ha 

ve spillet modstanderen ned, blev damen direkte og uden dikkedarer solgt til stangla 

krids. Nå~ fru Clausen læser dette, har jeg fra pålidelig kilde fået oplyst, at den 

står på-opvask i mindst en m6Red i det Clausenske hjem. Vel en rimelig straf i be 

tragtning af, at det er et gentagelsestilfælde, i - 2t. 

Benny ofrede (tabte?) en bonde for et kraftigt tryk. Det så da ogsA yderst lovende 

ud, men ak og ve, pludselig smuttede der en officer. Endnu et uheld! - 3!• Olsens 

modstander ofrede bonde og førte angrebet præcist igennem! - 4i. Villingers parti 

drejede sig også om en bonde. Vores lille ottendemand a&·eit snit til at belejre og 

senere indkassere en bonde. Det var jo også meget godt, men valbymanden havde så san 

delig ikke siddet med hænderne i skødet. I ly af mørket og Villingers skumle planer, 

havde han fået mest en bonde ned på syvende række og den kostede dyrt. Dumt uheld, 

! - st. Selv spillede Jeg et spændende parti, hvor jeg havde mest terræn, men mod- 

• 



standeren forstod desværre et sno sig som en ål~ Da han pludselig synes at han skulle 

spille med musklerne, blev hans løber taget i pent for to bønder. De sidste lo-12 

træk blev spillet i lyntempo, og modstanderen sparede mig for mange analyser, ved at 

sætte sin bedste bonde direkte i slag. Det håbløse hængeparti blev et par dage sene 

re opgivet med grådkvalt stemme. 

Per maste frem over hele fronten, og en smart dronningeafbytning tjente en officer, 

hvilket gav slutresultat~t 2l - st. Alt i alt ikke langt fra et fornemt resultat mod 

et af topholdene. HULK1 
Bager 

Rødovre V - Frederiksberg IV 4 - 4 (~.runde) 

Dette resultat ser jo på papiret meget godt ud, men fakta er, at det nok sendte fem 

teholdet endnu en række ned. Sørgeligt men sandt. Nu til kampen: Thomasen endte lyn 

hurtigt i et rent bondeslutspil. Da chancen kom og partiet kunne af;øres, besluttede 

han et, men uheldigvis kunne han ikke overføre tanken til armen, der flyttede noget 

andet. Dette bevirkede, at modstanderens konge lige akkurat kunne nå hjem i forsvar 

et og holde styr på tropperne, og dermed remis. Et unødvendigt og dumt halvt point 

at miste, t - t. Vagn tabte tidligt en bonde, men fik svinebundet modstanderen,.men 

hvad hjælper det, når man ved en dum skak taber en officer, t - l!. Eigil kunne ikke 

teorien, men kendte fidusskakken på rande og selv om det kostede en bonde kom partiet 

hurtigt i hus, da modstanderen konge endte ene og forladt midt på brættet, 11 - 1!. 

Dernæst sløsede KleusRMortensen det næste halve point vær og måtte nøjes med sprin 

ger i overvægt alt for hurtigt, 2 - 2. Leif Clausen kom pludselig et tårn foran, og 

det lykkedes uden den store dramatik at bringe os foran 3 - 2. I Olsens parti blev 

der rokeret modsat, hvilket nu ikke medførte nogle sindsoprivende episoder, men blev 

til stillingskrig, hvor Olsen måtte overgive sig for en pludselig åben tårnlinie 3 - 3. 

Leif Radke satte stille og roligt bonde efter bonde i slag, og til sidst kunne kon- 

gen ikke alene stoppe tre samlede fribmnder 3 - 4·. 

Jeg selv brugte på et tidspunkt omkring tre kvarter på et træk. Anstrengelserne stod 

nu ikke mål med resultatet, og stillingen var miserabel. Når jeg nu givet ville tabe 

ved normalt spil, synes jeg, at man lige så godt kunne prøve at spille hasard. Som 

om jeg havde fuldstændig kontrol over situationen blev tempoet vanvittigt forceret, 

og minsandten om han ikke blev revet med, og satte det hele overstyr. Da en evig 

skak forsvandt ud i den blå luft cøg med udsigten til at tabe et tårn, hejste han det 

hvide flag 4 - 4. Det er nu rart engang imellem at få held med sådan et "uskyldigt" 

trick. 
Bager 

Og sørme om der ikke er indløbet et referat fra trejdeholdet: 

Søllerød II - Rødovre IIIs 3t - 4t 4.runde 

Mandag den 14/1 drog vi til Søllerød i bilee (tak til jer, der vil stille bil til 

rådighed) og som sædvanlig var vi der i god tid. Denne gang havde vi to reserver med, 

det lader til at det ikke er muligt et stille op udenlB.bræt, Mogens F. Hansen (vo 

re~fsste reserve), tilkæmpede sig en pæn fordel tidligt i partiet. Dette gav sig og 

så udalag i kvalitetsgevinst plus randbonde, afbyttede dronninger etc. Men med et 



slog en klap ned for Mogens. Pludselig kunne han ikke finde ud af det klart vund- 

ne slutspil og partiet endte remis. KOhlmann, ?.bræt, vandt en springer i starten. 

Med denne øjnede KOhlmann en bonde på b?. Selvfølgelig blev springeren fanget og end 

nu et halvt point blev smidt ud i skraldespanden. Hvad sker der hvis modstanderen 

ikke vil forære os brikker i starten mere? (Der er træningslejr i Rødovrehallen hver 

tirsdag). 6.bræt, vi slap heller ikke denne gang for hr. Andersen, der rodede sig 

ind i en uhyggelig stilling fra starten. Der var problemer nede på gB, g? og f? og 

dertil kom at kongen stod dårligt. I forsøget på den lange rokade det endnu mere 

og Ejlert indkasserede en bolle. 

Arne Østergård højnede moralen ved godt spil i et angreb på-modstanderens rokade. 

Først kom de lette, dernæst de tunge officerer - et sikkert ettal. Buster Andersen, 

4.bræt, kom ind i et slutspil med to tårne, springer og 6 bønder. Der blev imidler 

tid taget remis, hvilket modstanderen ikke skal være utilfreds med. 3.bræt, under 

tegnede, spillede meget lige i starten, dog fik modstanderen en isoleret bonde. OEr 

blev en hård fight om bonden, som tilsidst kom i de rette hænder. Dette deprimerede 

modstanderen så meget, at han gav op1 Alex Juel mødte en for den sanere tids "skole 

skakkere", velkendt spiller: Uglebjerg. Et ganske udmærket parti, som endte remis. 

Det var så op til ankermanden Eriksen, kald ham bare "rating", at afgøre om sejren 

skulle med hjem. I starten så det rimeligt ud; senere lysnede det dog og Eriksen 

omsatte sikkert fordelen til gevinst. Ja, ja formand, det var den anden sejr1 Er 

der nogen der har gjort det efter? 
Hvem andre end: Gerly 

Og så et højaktuelt referat fra en turnering afholdt i år1 

Aktiv - alliancen 1980 

Fors, gang afholdt Aktiv - alliancen koordineret turnering i Tåstrup. Der var 

i år tilmeldt ikke mindre end 176 spillere (det er vist kun DM og Vesterhavstur 

neringen, der her flere deltagere). 

Mesterklasse I blev vundet af P. Munck~Mortensen, Kampklubben med 5 point foran 

Nils Nilsson, K.s. og Per Stentjeberg-Hansen, Nakskov, begge med 4-i point. 

Fra Rødovre deltog 16 spillere. 

Mesterklasse Finn Bonnez t 1 1 0 ! t 1 4! 

!.klasse Bo Gerner 0 t t 0 0 1 t 2, 

Buster Andersen 0 0 1 0 l O,.' 0 2 

2.klasse Jan Nielsen 0 1 0 0 1 t 1 3! 

Henrik Eriksen 0 1 1 0 1 1 l 5 

3.klaase Erik Oberg 1 i 1 1 1 t 1 6 

Robert Rasmussen l 1 l 0 0 1 t 4 

Lars V illinger l 0 l 1 1 0 0 4 - 
Kim Renberg 1 0 1 1 0 0 0 3 

Per Andersen t 0 0 1 0 1 1 3i 
Erik Oberg rykkede op i 2.klasse. 

' 

5.præmie 

5.præmie 

1-2.præmie 



Lidt skuffende var det, at Henrik Eriksen ikke kunne klare de 5! point, der skulle 

til for at rykke op. Buster Andersen overraskede vist de fleste ved kun at score 2 

point, hvilket betyder nedrykning. 

Partier fra turneringen: 

Hvid: Teddy Pedersen, Greve Sort: Finn Bonnez 

fra 3.runde i mesterklassen 

l.e4,c6 2.d4,d5 3.Sc3,dxe4 4.Sxe4,Sd7 5.Sf3,Sgf6 6.Sxf6+,Sxf5 7.Se5,Lf5 B.Le2, 

e6 9.o-o,Le7 lo.b3,Sd5 ll.Lb2,o-o ~Le2,e o (på ll.-,Lb4 spiller hvid Lc4) 

12.c4,Sf4 13.Lg4,f6 14.Lxf5,fxe5 15.Lg4,exd4 16.Lxd4,Lf6 17.Lxf6,Dxf6 18.Dd7???, 

Tf7 19.Dd2????(den skal til dl),Dg5!! 2o.Ddl,Td81 21.h4,Dxh4 22.g3,Txdl 23.gxh4, 

Txal 24.Txal,Tf6 25.Kfl,Th6 26.Tel,Kf7 27.Te4,g5 28.Td4,Ke7 29.h5,Sxh5 

3o.b4,Sf4 31.Lf3,Th3 32.Le4,Tc3 33.f3,h5 34.Kf2,h4 35.c5,a5 36.bxa5,Txc5 

37.Tb4,Txa5 38.Txb7+,Kd6 39.Tb2,c5 4o.Lc2,c4 41.Le4,Kc5 42.Kel,Ta3 43.opg. 

0 - l 
! . 

Hvid: Lars Villinger, Rødovre 

fra i.runde, 3.klasse. 

l.d4,d5 2.c4,c6 3.Sc3,Lf5 4.Sf3,Sf6 5.Lg5,e6 6.e3,Sa6 7.a3 (cxd5,cxd5 B.Lxa6,bxa6 

Sort: Erik Leth Møller, Roskilde 

9.Da4+ er bedre),c5 s.cxd5 (en anden mulighed er B.Da4+,Dd7 9.Dxd7,Sxd7 lo.cxd5),exd5? 

(Sc7) 9.Lxa6,bxa6 lo.Se5,Ld6 ll.Oa4+,Ld7 12.Sxd7,Dxd7 13.0xd7+? (bedre er Lxf6), 

Sxd7 14.SxdS,o-o 15.Tcl,TabB 16.Tc2,Tfe8 17.o-o,cxd4 18.exd4,Tb5 19.Sc7,Lxc7 

2o.Txc7,Sb6 21.Lcl,Te4 22.Txa7,Txd4 23.Txa6,Sd7 24.TaB+,SfB 25.b4,Tbd5 26.Le~, 

Tdl 27.LcS,TdB 28.TxdB,TxdS 29.LxfB,TxfB 3o.Tal,Ta8 31.~4,KfB 32.Kfl,Ke7 33.Ke2, 

TcB 34.Ta2,Tc4 35.Tb2,Ke6 36.Kd3,Th4 37.h3,Kd5 38.Kc3,Kc6 39.Kb3,Kb6 4o.Tc2,Tf4 

41.a5+, opgivet 1 - o. 
Finn Bonnez 

Vestvold - holdturneringen 

Vi magtede i år kun at stille med sølle tre hold, p~ grund af en usædvanlig sløv til 

melding. Der manglede menge af vores hurtigskakeksperter og resultaterne blev også 

derefter alle hold fik bundplaceringer i hver deres gruppe. Glostrup, der grundigt 

var blevet snydt for præmier sidste år, tog grusomt hævn: Nr. 1 i første gruppe blev 

Glostrups førstehold foran deres andethold. I anden gruppe vandt Brøndby II foran 

Glostrup III. I trejde gruppe vandt Orøndby III foran Glostrup IV og i fjerde gruppe 

vandt Vanløse III foran Vallensbæks opkomlinge. 

Lad det være sidste gang vi ser en så lav ~ødovre-repræsentation. 
Red • 

.,. 


