
RØDOVRE
SKAK
KLUB

Nr.6 marts 17.årgang

Februarnummeret er spr~nget over på grund af stofmangel.

Holdreferat:

RødovreI - Albertslund I : 6 - 2

Holdet var denne gang forbedret ved at Ole Bruun havde mulighed

for at deltage. Ole var dog en af de første, der blev færdig

efter at have taget remis. Thylin havde et godt angreb i gang

mod modstanderens kongestilling, men det holdt og endte remis.

Henrik var udsat for et kongeangreb udført med sløset hånd af

Kramer, hvilket selvfølgelig måtte give bagslag og Henrik kon

fiskerede hele pointet. Akhøj havde opstillet en reduceret Al

jechin-kanon i e-linien, som egentlig blev affyret med den hen·

sigt at opnå remis ved evig skak efter et tårnoffer, men plud

selig under det vilde skyderi fattede han sig og så gevinsten.

Søren fik remis, Anders en gevinst og Kølvig og Sonna hvert sit

hængeparti. Kølvigs modstander opgav dog hængestillingen, og

Sonna kunne med lodder og trisser holde sit remis.

Hvidovre I - kødovre I : 6 - 2

Kølvig havde meldt afbud, så Ole Bruun blev endnu engang truk

ket op af mølposen. Denne udmærkede sig ved at stå rigtigt skid

efter få træk, men fræk som han er, spillede han videre og hans
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modstander blev mere og mere nervesvækket som kampen skred frem.

Skønt Ole på et tidspunkt var bagud med en officer og bevægede

sig ind i kraftig tidnød fortsatte han ufortrødent med at op

bygge et angreb. Modstanderen blev efterhånden helt paralyseret

og tilsidst lykkedes det ham til fuldkommenhed at foretage net

op de træk, der førte til hjælpemat. Ole var dog så anstændig

at forlade spillelokalet umiddelbart efter partiets afslutning

for ikke at føje spot til skade. Dette blev vor eneste gevinst.

Medvirkende til dette var til dels tiedårlige forhold vi spil

lede under (nu følger et forsvar for vor dårlige indsats i bed

ste Bent Larsen-stil):

Hvidovre skakklub er eksperter i lavt serviceniveau, hvil-

ket Sanne kom til at mærke kort efter rundens start. Han havde

som os andre set sig varm på nogle kaffemaskiner, der var i

gang med at brygge velduftende kaffe. På en venlig forespørg

sel, hvor meget en kop kostede, blev der svaret at kaffen var

forbeholdt nogle enkelte priviligerede Hvidovrespillere. Skæv

af moccaarome vaklede vi derfor ind ved siden af, hvor der i

følge et upålideligt rygte (det må være en Hvidovrespiller),

skulle være sodavand og øl. Men her måtte man beklage - alle

rede kl. 20.00 var alt udsolgt, men vi købe nogle enkelte lunk

ne lyse øl.

Bevæbnet med lyse øl bevæger man sig så tilbage til spille

lokalet overvåget af intern TV. Spillelokalet er iøvrigt udsty

ret med et svagt udluftningssystem og hermetisk lukkede vindu

er (så det er altså ikke kun pædagogerne i børnehaverne, kom

munen er ude på at genere). En stor del af Hvidovres l.hold er

i den modne cigaralder, hvilket med spillelokalets dårlige ud

luftning hurtigt kom til at genere de sarte Rødovrelunger og
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-hjerner. Tabene indløb med regelmæssighed. Jeg tabte, Henrik

tabte og Søren tabte til Dennis Rej og Thylin tabte til Kaj

Blom efter en meget besynderlig åbning: l.e4,Sf6 2.Sc3,d5

3.e5,d4 4.exS,dxS 5.fxg7,cxd2+. Anders stod gody, men over

lod centrum til modstanderen og tabee. Akhøj var bagud med

en bonde, fik hængeparti og måtte ud at spille en uges tid ef

ter. Her kom han for skade at annoncere over for modstander

en at han havde en drønende hovedpine, og der gik flere timer

før modstanderen indså at stillingen var håbløs remis••

Sammen med Sonnas remis fik vi altså kun 2 point. Men det

var også mod Hvidovre••••• på hjemmebane.
peter

Rødovre I - Tårnby I: 5 - 2 + h

Det var jo en anden snak. Efter Hvidovredroppet oppede vi os

i hjemmekampen mod Tårnby. Akhøj lagde ud i rasende tempo,

vandt først en bonde, derefter offioer, som udviklede sig til

et helt tårn og et slutspil som modstanderen ikke gad. Sanne

beholdt en bonde i en gambit, men modstanderen var virkelig

stærkt spillende og havde pænt angreb for bonden. Til modstan

derens sidste træk, troede både Sanne og de omkringstående

Rødovrespillere at det kunne holdes, men Sanne måtte en tur

op i flagstangen og have et gok i knoppen. Søren Petersen

havde meldt afbud og istedet spillede Preben. Det klarede han

udmærket idet han vandt. Thylin fik to sammenhængende bønder

og det kunne modstanderen ikke klare. Anders fik et udmærket

kongeangreb, hvor han fik jagtet modstanderens konge, og efter

et skinoffer (dame for springer) var pointet hjemme. Herefter

kunne jeg roligt opgive mim håbløse stilling, der var opstået

efter et for grådigt bonderov. Kølvig skulle til at lave hem-
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meligt træk, da modstanderen opgav. Henrik har et hængeparti

med tårn og tre bønder mod tårn og to bønder, men det bliver

vist kun remis. Det vil sige vi vinder nok med st - 2t.

Vestvoldholdturneringen

I år foregik vestvoldholdturneringen på Vestervang skole i

Glostrup. Vi havde tilmeldt fem hold og ialt deltog 26 hold

fra klubberne i Albertslund, Vanløse, Brøndbyerne, Glostrup og

Rødovre. Spillelokalet var udmærket og turneringen løb af stab

len med minimale forsinkelser. Desværre havde vores hold ikke

rigtig held i sprøjten, så vi fik ikke hjemført nogen præmier.

Og nu vi er ved halvtimespartier, må vi lige gøre opmærksom på:

Gøngeturneringen

der så vidt vides skal spilles søndag d. 5.april. Her plejer

vi jo at sende et talstærkt hold af sted, hvilket vi selvfølge

lig også skal gøre i år. Som de to forgående år vil turen star

te fra Rødovre station, hvorfra det går sydpå i bus. Og frokos

ten tilbringes på Torvecafeen. Jeg ringer snart derned og bestil

ler et par borde og for at høre hvad prisen er på stegte ål.
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Partiafdelingen:

Vinterturneringen

Hvid: Jens Akhøj Sort: Verner Pedersen

l.e4,c5 2.Sf3,Sc6 3.d4,cxd4 4.Sxd4,Sf6 5.Sc3,d6 6.Lc4,e6

7.La3,a6 8~f3,Ld7 9.Lb3,Le7 lo.Dd2,o-o ll.a3,Dc7 12.g4,

Sxd4 l3.Lxd4,Lc6 14.h4,b5 15.h5,Sd7 16.gS (l6.h61?,g6

17.Lg7,Tfe8 18.Se21 eller Df4),Se51 17.LxSeS?(der truede

slag på f3 eller evt. først på gS, men bedst havde nok været

Kf2. Sort kunne herefter spille Sc4, hvorefter den afbyttes

med den hvidfeltede løber, og hvid kan spille Tagl. Med Lxse5

åbnes d-linien og sort får forbedret sine chancer for modspil)

17.-,dxeS 18.g6,h6 (hvids angreb er væk) 19.gxf7,Kxf7

2o.Dg2,Lg5 21.Dg4,De7 22.Df5+ (22.Sd5i,Lxd5 23.exd5,Kg8

24.Dxe6+,DxD 25.dxe6 og hvid har en merbonde, samt lidt små

trusler. - hvis sort slår med bonden, dvs. 22.-,exSdS følger

23.exd5 og sort har forskellige muligheder, hvoraf Ke8 ser

bedst ud, men stillingen er til fordel for hvid).

22.-,KeB 23.0g6+(Dxe6, Oxe6 24.Lxe6,Txf3 sort har fordel)

23.-,0f7 24.Dxf7 (24.Lxe6l?,Dx0xg6 25.hxg6,Txf3 26~Sd5,LxS

27.exd5 )',Txf7 25.Ke2,Ke7 26.Tadl,TffB 27.Sa2(?),a5 28.Scl,

TadB 29.Sd3,Lf4 3o.Sc5,Txdl 31.Txdl,Tf6 32.a4,b4 33•..c3,

bxc3 34.bxc3ilg5 (el. g6) 35.Lc4,Le8! 36.Lb5 {Tbl er ikke

bedre, efter Lxh5 og Tb7+ spiller sort Kd6),Txf3! 37.LxeB ·

(Td7+?),Te3 38.Kf2,Kxe8 39.Td3,TxTd3 4o.Sxd3,Ld2 41.c4,Lc3

42.Kf3,Kf7 43.Kg4,Ld4 44.Kh4 og der blev taget hængeparti.

Som nu er taget remis ~den at blive genoptaget.
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Hvid: Henrik Eriksen

Sort: Gyula Szucs

l.d4,Sf6 2.c4,e6 3.Sf3,Lb4+ 4.Ld2,a5 5.e3,b6 6.a3,Lxd2+

7.Sbxd2,Lb7 8.Ld3,c5 9.o-o,o-o lo.Dc2,h6 ll.Tadl,d6 12.Se4,

De? 13.dxc5,0xc5 14.Sxf6+,gxf6 15.e4,Sd7 16.Dd2,Kh7 17.

Of4 (-forhindrer Sf5, men måske kunne hvid spille Sh4!?),e5

18.DfS+,KhB 19.Dh5 (Sh4,Tg8 2o.f4,exf4? 21.e5,Tg7 22.Dxf4

og Oxh6),Lf5 2o.Dxh6+,Kg8 21.exf~~f6 22.Sh4,Dg7 23.Dxg?+

(Dg6!),Kxg7 24.Sg6,Tfd8 25.f3 {f4),Sf8 26.SxfB,~xfB

27.Le4,Lxl 28.fxe4,e4 29.Kf2(Td5),Td4 3o.Txd4,cxd4 31.Ke2,

Tc8 32.Kd3,Kg7 33.g4???,Th8 34.c5?,bxc5 Henrik har ved i

hærdigt spil, præsteret nogle klokkerene brølere, Hvids stil

ling er i total opløsning. 35.Tf2,Th3+ 36.Kc4,Te3 37.Kxc5,

Txe4 38.b4(b3),axb4 e.p. 39.a4,d3 4o.a5,Td4 Hvid opgav.

Hvid: Henning Åge Hansen

Sort: Gyula Szucs

l.d4,e6 2.c4,Sf6 3.Sc3,Lb4 4.e3,b6 5.Le2,Lb7 6.Lf3,Lxf3

7.Dxf3,Sc6 B.Sge2,d5 9.o-o,o-o lo.a3,LxSc3 ll.Sxc3,Sa5

12.cxd5,Sb3 13.Tbl,exdS 15.Ddl~SaS 15.b3,0d7 l6.Ld2,c6

17.Sa4,Sb7 18.Tcl,Te8 l9.Lb4,Te6 2o.Dd3,Tc8 21.Tfdl,Se4

22.Lel,Tg6 23.f3,Sbd6 24.Tc2,Sb5 25.b4,S5d6 26.Sb2,b5

27.e4,Sc4 2B.Sxc4,bxxc4 29.Dfl,De7 3o.Te2,Te6 31.e5,f5

32.f4,De8 33.Df3,Sd6 34.a4,Tb8 35.b5,Se4 36.bxc6,Dxc6

37.Tal,Tb3 38.Te3,Tb2 39.Lc3,Tb3 4o.a5,a6 41.Tcl,Oa4

42.Lel,Tb2 43.Te2(Ta3),Da2 44.TxT,DxT 45.Ddl,Da3 46.Tbl,h6

47.De2(?) (Dh5!,Df8 48.Tb7,g6 49.Dh4,c3(?) 5o.Tc7),Kh7

48.Tb6 (Dh5?),TxT 49.axT,Db3 5o.g4,Dxb6 51.De3,fxg4 52.h3,

a5 53.e6,Da7 54.Lh4,a4 55. Hvid tabte på tid.
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Og nu skal vi se hvorledes man fanger en dame:

l.e4,e5 2.Sf3,Sc6 3.d4,exd4 4.Sxd4,Lc5 5.Le3,Df6 6.c3,Se7

7.Lb5,a6 8.Lxc6,dxc6 9.o-o,Dg6 lo.Sd2,Lg4 ll.f3,Le6 12.De2,

o-o 13.f4,Ld7 14.f5,0f6 15.Sc4,Ld6 16.Sf3,Tae8?(h6)

17.Lg5, opg.

Sensation-sensation: Preben Nielsen - Kølvig: t - t
Hvid: Preben Nielsen

Sort: Bent Kølvig

1.c4,c5 2.Sc3,Sf6 3.Sf3,e6 4.e4,Sc6 5.a3,d5 6.exdS,exdS

7.d4,dxc4 8.d5,Sa5 9.Lxc4! (smart),Sxc4 lo.Da4+,Ld7 ll.Dxc4,

Ld6 12.o-o,o-o Hvid har opnået stort spillerum, men spørgs

målet er om den løse bonde på d5 kan holdes. 13.Lg5,h6 14.

Lxf6? (hvad er hvid bange for? Et bondefremstød efter Lh4 og

g5 fører ikke til noget),Dxf6 15.Se4,De7 16.Tfel1,Lf5

17.Sxxd6,0xd6 1B.Te5,Ld7 Hvid står tilsuneladende godt og

aktivt - problemet er dog tårnafbytning, hvorefter sort vil kom

me i fordel. 19.Tael,TaeB Jo.Tle3,f6 21.T5e4,b5 modspillet

er startet. 22.De2,TxT 23.TxT,Dxd5 24.Sh4,Lc61 25.Te3,Td81

J 26.f3,g5 det vil være lidt groft at sætte spørgsmålstegn ved

l dette træk. Det sikre havde været Odl+.

Se diagram næste side

De nye tårnure

Det har vist sig nødvendigt at gøre opmærksom på at faldvingen

på de nyligt indkøbte tårnure er anderledes indrettet end på

Garde- og HBHurene. På de sidstnævnte begynder faldvingen alle

rede at bevæge sig 2-3 minutter før hel. På tårnuret bevæger

'vingen sig kun i det sidste minut og afstandene mellem de stre-

ger, som er anbragt på urskiven svarer til ca. 10-20 sekunder.
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Td3!l Genialt. Isted

et for en bolle klar

er hvid nu et halvt

point. 27.-,0xd3

Tårnet på dB kan ikke

dækkes af damen og

TeB taber en kvalitet

efter OxTeB+.

2B.De6+,Kg7

29.0e7+,Kg8

3o.De6+, og remis.

Hvid: Henning Åge Hansen

Sort: Preben Nielsen

l.d4,Sf6 2.c4,c5 3.Sf3,e6 4.e3,b6 5.Ld3,Lb7 6.Sbd2,Le7

7.o-o,o-o B.b3,Sa6 9.Lb2,Sc7 lo.De2,d5 ll.Se5,Sd7 12.Sxd7,

Oxd7 13.Sf3,cxd4 14.exd4,Lf6 15.Tacl,dxc4 16.bxc4,Tfd8

17.Tfdl,De7 1B.Lbl,Lg5 19.Tc3,Lf6 2o.Te3,La6 21.Dc2,g6

22.La3l,Dd7 23.Se5l,Lxe5 24.Txe5,Lb7 25.Lb2 (Th5!?),Tac8

26.Tdel,Sd5 27.Db3,Sf4 28.Le4,f6 29.Lxb7,Dxb7 3o.T5e4,g5(?)

(3o.-,Sxg2 31.Tle2,f5 32.Txe6,Sf4) 31.d5,exd5 32.Te7,0c6

33.cxd5,Txd5 34.g3,Sg6 35.Lxf6,Sxxe7 36.Txe7,Kf8 37.Lxg5,

TcdB(?) {37.-,TfS 38.Te6,0c4(da der truer Lh6+ med efterføl

gende afdækkerskak, er sort nød til at gå imellem med damen)

39.0e3(truer med Lh6+ med mat),TxLg5(?) 4o.Tf6+,Kg8 4l.Oxtg5,

KhB 42.0e5 med remis). 380f3,Kg8 39.0f7+,Kh8 4o.Oxh7++,mat.

9

Brønshøj Skakklub I - Rødovre III: 3 - 4 + h

Tirsdag d. 13/i i det herrens år 1981, drog Rødovres 3.hold

i spredt formation afsted til Brønshøj Skakklub's lokaler i

Bellahøj kirke. I Brmnshøj skakklub går man åbenbart meget op

i styrkeforholdet spillerne imellem, for inden kampen gik i

gang, skulle ankermand Finn sammen med deres førstemand gen

nemgå et hav af papirer før kampen endelig kunne gå i gang.

Indledningen blev ikke alt for lovende, da Mogens måtte ned

med nakken efter ca, en time, og det blev ikke bedre af at

Slazak stod elendigt efter en mislykket kongegambit, og var

pludselig 2 bønder bagud, da modstanderen så sit snit til at

beholde gambitbonden og senere giflede endnu en. De to bønder

blev senere til +2 bønder og kYalitet, og med en fiks O+T ma

nøvre røg damen sig også en tur, og så ville Slazak ikke være

med mere! Meedom tager remis efter at have stået bedst i en

Caro Cang Cang, men modstanderen forstod at gøre livet surt

for Peter ved i den pressede stilling at finde de rigtige træk.

Volden giver gudskelov igen ved efter at være kommet foran med

en kvalitet at omsætte selvsamme + fribonde til gevinst. Men

stillingen ••••• 2t - lf til dem.

Denne grimme.setilling skulle vise sig ikke at holde sig ret

længe, idet Buster og Finn næsten samtidig knuser deres mod ·

standere. Finn spillede aftenens flotteste parti efter at han i

en "spansker" kunne ofre på f7 med bondegevinst og efter yder

ligere et par træk var stillingen så overvældende at modstand

eren foretrak at give op.

Undertegnede reddede ihvertfald den uafgjorte kamp ved at tage

remis i et spændende parti som til sidst.blev reddet på en mas

se løjerlige krummelummer • Analyser bagefter viste at jeg i
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slutspillet var kommet til at smide et halvt point ud af vinduet.

Det sidste, d6t med det halve point, havde jeg ikke skrevet

om, hvis ikke Ejlert på sin sædvanlige usarkastiske måde havde

udtalt, at vi sagtens kunne have vundet med st mod 2t, hvis

ikke Preben sidder og smider et halvt på gulvet. Der er bare

det mystiske ved det, at Ejlert slet ikke var med til hold

kampen, så han må stå i hemmelig forbindelse med en eller an

den fra holdet, men rolig fans ···~ undertegnede skal nok fin

de sagens rette sammenhæng1111 Sluttelig kom Michael Mathi-

sen ud i en hængestilling, som ser overordentlig gunstig ud,

og det skal vist gå meget galt, hvis han ikke kan omsætte

hængestillingen til gevinst til slutresultatet 5 - 3 til os.

Preben Nielsen.

Olympia I - Rødovre II : 3 - 5

Torben Olsen var I.bræt og han havde en lige stilling til

hen på aftenen, hvor han fik tilkæmpet sig en randbonde. Imid

lertid faldt denne ud over kanten af brættet, så partiet endte

remis. 2.bræt var Gyula Szucs, som desværre ikke kunne følge

sin sidste holdkampsucces op. Han indkasserede så et nul, da

han lige før hængepartiet opgav(stærkt presset af Olympiafolk).

Leif Tange gravede en død stilling op af posen, måske var re

sultatsedlen udfyldt inden man begyndte partiet.

4.bræt Henning Åge Hansen var kommet ud i uvejr, hvilket gav

lidt te og en bolle til resten af aftenen. Kim Paulsen ofrede

(vist ikke helt korrekt) på f7 i starten, men han knoklede iv

rigt på og fik tilkæmpet sig to lette for et tårn. Senere kom

der en kvalitet, hvorefter sejren var hjemme. 6.bræt var, ja,

det ar jo svært at sige noget godt om ham: finn Oubonnet. Hans
modstander kvajede sig så meget at selv finn kunne fange hans
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dronning. 7.bræt var Alex Juel, som havde en lille fordel i en

halvlukket stilling. Modstanderen blev så mast helt ud af bræt

tet, selvom Alex var i en lettere tidnød. B.brættet var under

tegnede. Efter en halvdårlig start, som kostede en del tid, ly

kedes det mig at fange en løber. Nu meldte tidnøden sig og de

andre blev helt nervøse. Men hvor kunne de dog tvivle på migi

Der blev så taget hængeparti (håber du nåede toget Alex), som

modstanderen selvfølgelig opgav inden den forsættende kamps

fastsatte spilledato. Altså en udebanesejr til II-holdet på

5 - 3.
Garly (nedslidt dæknavn)

Rødovre II - Danmarks radios skakklub I : st - 2!
Efter utallige opfordringer kommer der nu endnu et referat fra

II-holdets stjernereporter. Vi spillede hjemme mod DRS, som

stillede uden pladderanden J. Hjerting {kendt fra "de ringer,

Vi driller"). Holdet var lidt anderledes denne gang, men det

betød styrkemæssigt intet. I.bræt var Gyula SZUcs, som meget

hurtigt stod næstbedst, men han kæmpede ufortrødent videre.

Men desværre var stillingen tabt og nullet uundgåeligt. Dagens

lyspunkt var uden tvivl Orla Larsen. Han havde storspillet med

denne aften {måske ser vi partiet i Interne Træk). Efter et læ

kert positionelt spil krydset med trusler bukkede modstanderen

pænt og takkede så Rødovre skakklubs svar på Bent Larsen. Hen

ning Åge måtte desværre vinde uden modstand 2 - 1. 4.bræt Kim

Paulsen stod bedst gennem hele partiet, men gav en remis til

sidst, hvilket var gavmildt gjort. Finn Bonnez (ikke grine1)

stod ikke særligt ønskværdigt (ad H.T.) i starten. Modstandere

udnyttede heldigvis ikke dette, men dummede sig istedet. Bonne

kunne selvfølgelig ik~e afgøre partiet, så nu er der hængepart.

(hvilket er klart vundet - modstanderen mødte 'kk )
1 e op. Red.
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Alex Juel var lidt ef.t~r i udvikling, men han havde en merbon•

de. Efter spil uden ·bid i blev der taget remis. Preben Nielsen

sejrede sikkert efter en gang engelsk (mon efter et sejrrigt

forbillede?) 5f - 2t.

Program for marts og april måned:

Tirsdag d. 3/3: l!interturnering

Tirsdag d.lo/3: Vinterturnering. Hæogepartier og udsatte kampe.

Tirsdag d.17/3: Holdkamp.

Tirsdag d.24/3: Vinterturnering.

Tirsdag d.31/3: Vinterturnering.

Søndag d. 5/4: Gøngeturnering.

Tirsdag d. 7/4: Vinterturnering. Hængepartier og udsatte kampe.

Tirsdag d.14/4: Vinterturnering. Hængepartier og udsatte kampe.

Det er muligt at forårsturneringen kan starte allerede i slut

ningen af april, men først må vi afvente hvorledes vintertur

neringens forløb. På et tidspunkt skal vi også have besøg af

Malmø Skakselskab, men datoen er endnu ikke fastlagt.

Peter

Formand og redaktør: Peter Rank (ol) 49 66 76

Kasserer og spillekartoteksfører:

Ejlert Andersen (ol) ?o 68 71


