
INTERNE TRÆK
RØDOVRE
SKAKKlUB

NR. 1 FEBRUAR 1990 27.ÅRGANG

PROGRAM:

20. februar: Vinterturnering.

27. februar: KSU-Holdkampe:

I-holdet oversidder.
II-holdet ude mod Amager III
III-holdet hjemme mod Lyngby-Virum.
IV-holdet hjemme mod Brøndby SF.

6. marts: Vinterturnering.

13. marts: Vinterturnering.

20. marts: KSU-holdkampe:

I-holdet hjemme mod Kampklubben.
II-holdet hjemme mod Brønshøj.
III-holdet ude mod Amager II.
IV-holdet hjemme mod Måløv I.

27. marts: Vinterturnering efter aftale.

28. marts: Vestvold-hurtigturnering (Rødovregård).

3. april: Vinterturnering.

5. april: Vestvold-hurtigturnering (RØdovregård).

10. april: Skolen lukket! (Påskeferie).

Program for resten af sæsonen i næste nr.

Spillested: Tinderhøj Skole , Fortvej
Klubaften: Tirsdage kl. 19.oo-23.oo

2610 Rødovre.



TILLYKKE MED DE 80 0

AR!!

Lørdag d.3.3. runder Rudolf Kuniss de 4 snese år, og vi ønsker
at hylde ham, både p.g.a. den runde dag, men også for det store
praktiske arbejde, han stadig udfører til gavn for Rødovre
Skakklub.

Rudolf, der stadig er aktiv turneringsspiller i 3. klasse,
ligesom trofast støtte på vort 4. hold, kan vi altid regne med!
Selvom han har været ude for et par uheld de seneste år, og nu
har lagt knallerten på hylden, fortsætter stadig på cykel.

Den smule skak jeg kan, har jeg lært af dig ved utallige
hyggelige besøg i dit hjem, hvor Kamma altid sørger for et godt
traktement. Jeg er glad og stolt over at have lært dig at kende,
taknemmelig for utallige gode skaktimer, og jeg ser frem til
mange, mange endnu.i årene fremover. Hjerteligt tillykke!

Knud
medlem af R.S.
bestyrelse.

Holdkampe - 4. og 5. runde:

I-holdet: 5 - 3 over Skovlunde I.

5 - 3 over Jernbanen I.

II-holdet: 7 1/2 - 1/2 over Tåstrup II.

6 1/2 - 1 1/2 over Tjalfe II.

III-holdet: 1 - 7 mod Føroyar I.

3 1/2 - 4 1/2 mod Allerød II.

IV-holdet: 3 - 5 mod Amager IV.

0 - 8 mod Chester I.



I-holdets to sejre blev nok i underkanten af det forventede, men
især mod Skovlunde lykkedes det Kølvig og Sannes modstandere at
holde remis med stillinger i underkanten. Anders satte desværre
et vundet parti over styr i tidnøden:.6 1/2 - 1 1/2 havde nok
været et mere passende resultat.

II-holdet har imponeret i deres 2 kampe (14 - 2). Ærgeligt at
holdet i første runde stillede op med 5 reserver, ellers havde de
sikkert vundet deres række.

III-holdet kæmper tappert videre mod overmagten. Mod Føroyar I
kunne de nok have fået 1 point til, og mod Allerød mener Claus,
at de smed sejren væk i de sidste minutter af spilletiden i et
par partier.

IV-holdet burde nok have vundet over Amager, men var til gengæld
overmatched mod Chester I, der stillede op med flere (4! red.)
mesterspillere på holdet.

stillingen efter 5. runde:

I-holdet: II-holdet:

*Rødovre 23 Amager 24 1/2

* *Herlev 22 1/2 Kampklubben 22 1/2

Amager 19 1/2 Rødovre 20

~ Jernbanen 14 1/2 Lyngby-Virum 19

Allerød 14 Brønshøj 14 1/2

Kampklubben 14 Tjalfe 12 1/2

Skovlunde 12 1/2 Tåstrup 7

III-holdet: IV-holdet:

Føroyar I 26 1/2 Chester I 26

Gladsaxe I 25 Måløv I 23 1/2•

Vanløse II 23 1/2 Ishøj I 22

Lyngby-Virum 23 1/2 Amager II 20 1/2 ~

Søllerød I 16 Brønshøj II 12 1/2

Allerød II 14 Rødovre IV 10 1/2

Rødovre III 14 Brøndbyvester II 5

AMAGER II 17~

* = en kamp mere spillet



En slags status efter 4 runder i K.S.U.-Turneringen:

4. holdet der består af:

1. bræt: Michael Rosenby
2. bræt: C.G. Dalsgård
3. bræt: Klaus Mortensen
4. bræt: Knud P. Hornhaver
5. bræt: Leif Clausen (Holdleder)
6. bræt: Henning Olsen
7. bræt: Rudolf Kuniss
8. bræt: Frank Jensen

har gennemført de 32 partier, med kun et enkelt afbud, et
gedigent hold.

- Brøndbyvester:
Rødovre:
- Amager:
- Rødovre:

- 2 1/21. Runde hjenune
2. Runde ude
3. Runde hjenune
4. Runde ude

Rødovre
Ishøj -
Rødovre
Chester

5 1/2
6 - 2
3 - 5
8 - 0

Holdet har altså efter 4 runder scoret 10 1/2 point. I 3.
runde, mod Amager, var stillingen efter ca. 2 timer 3-4, og
undertegnede sad (som sædvanligt) alene tilbage, efter et
kvalitetstab, fik jeg midt i spillet stabiliseret min stilling,
vandt 2 bønder, og stod pludselig bedst, ikke mindst på uret,
da vor holdleder sagde til mig: "Nu er det op til dig!", og gik
hjem og hyggede sig. Desværre for undertegnede, var det åbenbart
min modstander, der skulle køre til Amager, for den sidste halve
time lignede 4. brættet nærmest et tilløbsstykke, med bemærknin
ger om remis-remis, hjemkørsel m.m., og så røg min koncentration
- resultat: 3-5

Scoringer indtil nu:

1. Henning Olsen 3 points (6.bræt)
2. Frank Jensen 2 points (8.bræt)
3-6. Michael, Dalsgård, Leif C., Kuniss 1 point.
7. Klaus Mortensen 1/2 point.
8. Knud Hornhaver 0 point.

Vor aften d.6.2 ude hos Chester I i Suhmsgade, kan vi vel resul
tatmæssigt ikke kalde den store succes, vi fik for første gang i
holdets historie (min tid dvs. de sidste 7-8 år) en sæk.

Ret Hurtigt måtte Dalsgård 2., Mortensen 3. og Henning Olsen 6.
strække våben: 3-0, derefter holdkaptajnen: 4-0, så blev det
Kuniss tur, efter sej modstand: 5-0, Frank fulgte lige efter:
6-0, og Michael Rosenby der ellers havde spillet et stærkt parti
på 1. brættet, lavede en fejl, da tiden blev mindre: 7-0,
hvorefter vore 7 spillere tog hjem, og undertegnede sad alene med
10 modstandere i ca. 1 time, ved 1. tidskontrol havde min
modstander 3/4 minut tilbage på uret mod mine 30 minutter, og da
han satte mig mat havde han 1 1/2 minut, hvilket udløste et
forståeligt jubelbrøl hos de sympatiske Chester-spillere.

Knud P. Hornhaver



Referat af partiet mellem Kanonen og Slangebøssen
spillet 23.1-1990, Tinderhøj, 2. klasse.

Hvid: Genankomne Flemming Bruun.

Sort: Knud Hornhaver (rating 1396).

Inden partiets start, var jeg jo godt klar over, hvor det bar
hen. Jeg har stor respekt for Flemming Bruun, og da jeg ankom, var
der yderligere allerede gået 12 minutter på mit ur, men nu til
partiet:

1. d4, Sf6. 2. c4, g6. 3. Sc3, - • Til min store glæde spillede
Flemming Grilnfeld-Indisk, en åbning jeg netop har arbejdet på i
nogle måneder, så min chance for at holde spillet lidt igang steg.
3. -, d5. 4. cxd5, Sxd5. 5. e4, Sxe3. 6. bxc3, Lg7. 7. g3, - .
som jo gav mig mulighed for at spille mit favorittræk: c5.
8. Se2, Sc6. 9. Le3, -. og et heldigt træk: 9. -, Lg4. Her brugte
Flemming ca. 20 minutter, og jeg var nu pludselig foran i tid.
10. Lg2, Lxe2. 11. Kxe2, - . -(ødelagt rokade) 11. -, Da5. 12. Db3,
Da6+. 13. Kel, - . -her havde Flemming brugt ca. 1 time, mens min
tid var gået med 3/4. 13. -, cxd4. 14. cxd4, Lxd4. -og den første
bonde var hjemme. 15. Lfl, Da5+. 16. Ld2, Lxf2+. -et fikst lille
træk, nu var bonde nr. 2 hjemme. 17. Kdl, Td8. 18. Ld3, Db6. -nu
var der gået ca. 1 1/2 time på begge ure. 19. Dc4, Td4. 20. Dc3,
0-0. -og jeg har stadig ikke tabt!
21. Tbl, Dc8. (forkert!). 22. Ke2, Se5. 23. Lh6, - . (se diagram).

-og den afgørende fejl: 23. - ,Txd3. (skal være Sxd3). 24. Dxe5, -.
og afgørelsen: 24. -, Td2+. 25. Lxd2, - . ~ og 10 træk efter faldt
min vinge, mens Flemming havde mindst 1 minut tilbage, og spillet
sluttede med den forventede og rigtige vinder; men det havde været
interessant og godt længe - nok det bedste jeg nogensinde har
præsteret.

KPH



(til oplysning for de to ikke-bibelkyndige i klubben, skal
oplyses at Via Dolorosa var navnet på den vej Jesus gik til
sin korsfæstelse på o.a.)

Hvid: Mike (Bogdanovic)

Sort Zoran (Kuzmanovic)

1. e4, e5. 2. Sf3, Sf6. 3. Lc4, h6. 4. d4, Sxd4. 5. Lxf7+, -.
(første og eneste ofring.)

5. -, Kxf7. 6. Sxe5+, Ke8. -Nu kan man læse den sorte konges
skæbne!

7. Dh5+, Ke7. (Tvunget kongetræk.) 8. Df7+, Kd6. (Tvunget træk.)

9. Sc4+, Kc5. -Kongens Dolorosa-rejse er allerede påbegyndt!

10. Dd5+, Kb4. 11.c3, opg.

-da uanset hvad den sorte konge forsvares med, er der mat
allerede efter de 2 følgende træk.

Tidsforbrug:

Mike: 6 minutter.
Zoran: 11 minutter.

Hørt ved en større turnering:
Den ene mesterspiller til den anden:
"Længe var jeg tilfreds med min stilling, så begyndte partiet!"

Jeres udsendte.


