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Helsingør I - Rødovre I:

4 - 4

15.årgang

Trods afbud fra Kølvig og Thylin var der ingen nederlagsstemning, da
vi mødte op til vores debutkamp i 3.division i Helsingør. Og vi fik en
god start, idet vi efter en halvanden times spil stod godt på de fleste
brætter; men så var der til gengæld også nogen, hvor vi stod helt elendigt, hvilket resulterede i vort første nul, da Anders blev udsat for
et bombardement på sin kongestilling, et officersoffer og efterfølgende
mat. Dette opvejedes dog fuldt ud af Henning Åge, der totalt nedspillede
modstanderen med et saftigt kongeangreb, der endte i mat 1-1. Imens var
jeg ved at blive udsat for et gennembrud på min d-fløj, men jeg fik omsider lappet så meget på stillingen at jeg stod lidt bedre end min modstander. Derefter fulgte en kraftig afbytning og der var ikke noget at
spille på li-Ito Verner havde derefter ved stort tidsforbrug mod Per
Rosell fået oparbejdet en gevinststilling, men da han kun havde 9~in
til 19 træk9 tog han imod modstanderens remistilbud, hvilket nok var
fornuftigt gjort.
Ole tog totalt fusen på Ole Larsen, som var Helsingørs l.mand. I midtspillet kunne Ole således føre sin springer frem på brættet, først true
damen og så sætte en gaffel på Larsens to tårne. I slutspillet afbyttede
Ole så et tårn for for springer og en fribonde og gevinsten var klar 3-2.
Harly fik indledt et bondeangreb på kongefløjen i sit parti mod Niels
Granberg, DM i k-skak, men Granberg så sit snit til et modangreb, der så
ret alvorligt ud. På dette tidspunkt havde kun ti min. tilbage hver, men
så fulgte en total afbytning, der resulterede i remis 3!-2t. Nu var der
spillet i fire timer og kun Orla manglede at afslutte sit parti. Han havde stået noget trykket men nu var stillingen ret lige og de blev enige
om remis, 4-4. Et godt resultat, som vi kan være tilfredse med, eftersom
Helsingør er et af de bedste hold i denne gruppe. Helsingør havde da også regnet med at vinde med 6-2!
Peter

Rødovre II - Herlev I:

4t - 3i

Første runde i holdturneringen blev for andetholdets vedkommende en
ret så spændende affære. Jørgen Andersson på 8.bræt bragte Herlev foran
"mit ein sehr gut Jllrgen offer". Otto udlignede efter at modstanderen
havde forsøgt sig med et noget tvivlsomt angreb. Ejlert der åbenbart
ikke rigtig er kommet sig efter at han er trådt af som formand, lavede
en som han selv kaldte det bums der atter bragte udeholdet foran. Tro
det eller ej men Buller spillede faktisk godt og fik udlignet. Kim Paulsen tabte og vores debuterende l.mand Søren Petersen vandt efter et godt
slutspil 3-3. Jeg selv fik byttet af til et fordelagtigt slutspil og
vandt. Sidste mand var Lars, hvis modstander kastede bønderne frem på
brættet, men Lars der altid er god for et halvt point forsvarede sig
godt og holdt remis.
Kim
Rødovre III - Gladsaxe III:

4! -

3t

Tirsdag lo/lo var Gladsaxe på besøg for at spille mod vores III-hold
der bestod af følgende spillere: 1. Alex Juel, 2.Leif Tange, 3. Buster
Andersen, 4. Finn Bonnez, 5. Arne Østergård, 6. Michael Garly, samt
de to reserver 7. Kaj Olsen og 8. Vagner Jacobsen.
Efter godt en times spil så det temmelig lyst ud for vores hold. Jeg
selv havde, takket være min modstanders meget svage og passive spil i
åbningen, opnået gevinststilling(se parti), og Kaj Olsen havde hugget
to af modstanderens bønder; da Kaj Olsen ti1med fik lov til at bytte
officerne af, ville det ikke blive svært at vinde bondeslutspillet.
Efter et par timers spil kom de første kedelige resultater. Alex
Juel byttede om på to træk, hvilket resulterede i tabsstilling o-1.
Lidt senere tabte Vagner og Buster tog remis t-2t. De næste resultater
var lidt mere oplivende idet undertegnede og Kaj Olsen begge vandt og
Leif Tange tog remis 3-3; Til sidst vandt Garly(se parti) og Østergård
tog remis 4i-3t.
Finn Bonnez
Rødovre IV - Vanløse II: 2t - 5!
Henrik Eriksen, referent, er taget på efterårsferie, også fra skak!
Tåstrup II - Rødovre V :

6t - li

Sæsonens første holdkamp blev en sørgelig affære, et ydmygende nederlag, hvad man nok også med lidt skarpsindighed ville have kunnet forudse.
Vi må desværre nok indrømme, at vi i år er kommet en række for højt op.
Efter oprykninger to år i træk må man erkende, at træerne ikke vokser
ind i himlen. Starten på aftenen var en udmærket indikation for hvordan

det senere skulle gå. Leif Clausen førte an ud af Roskildevejen. Han
tog det med Roskilde lidt for bogstaveligt, og vi nåede næsten til føromtalte by, for vores kaptajn opdagede fadæsen. Vi holdt, p.g.a. øjeblikkets manglende vildfarelse, et ikke-voldeligt møde på en mørk landevej. Resultatet af mødet blev, at Leif Redke blev udhævnt til ny stifinder. Beæret over æren førte han os ind på et fabriksareal!f Altså
nogle af os, for undervejs havde vi mistet kontakten med Leif Clausen
og Grønnemose. Hvorfor skal der altid klokkes i det, når man skal ud at
spille holdkamp? Slutteligt og i allersidste øjeblik fandt alle frem, og
masakren kunne begynde.
Thomasen var i godt humør og forærede officer væk o-1. Vagn blev snedigt løbet over ende o-2. Reserven Tommy blev fuppet af en piberygende,
men dog meget hyggelig fyr, der længtes efter en skalp fra Rødovre. Har
selv på det groveste snydt ham i en Vestvoldturnering. o-3. Leif Clausen
var stadig rystet over udturen, og vågnede først op af sin trance, da
fjenden ofrede på h7, men da var alt modstand forgæves. Jeg selv troede

i et svagt øjeblik at modstanderen var grydeklar, men pludselig blev
alle tunge officerer byttet af, og kamplysten sivede langsomt ud af os
begge i-4!. Nu fik vi da slettet det grimme nul! Preben bukkede under
for overmagt på kvalitet og bonde l-5t. Nul rokade til Grønnemose, men
hvad gør det, når man med let hånd uddeler en dobbeltbonde, som man senere stjæler sammen med endnu en bonde. Resten teknik og tredobling af
vores score til lt-5t. Som.det sidste spillende offer fightede Leif
Redke desperat for at undgå at livsvigtig diagonal med fjendtlig D+L
blev åbnet. Det lykkedes, men der manglede desværre et tårn ved den efterfølgende status. Den med at spille på modstanderens tid gik heller
ikke, og slutresultatet stod nu på tavlen li-6io Hulk~
Jens
I 3.division, gruppe 1, hvor l.holdet spiller blev de andre resultater:
StudeII - Kbh. Skf.:2! - 5t, Gladsaxe - Brønshøj: 3!-4!, og LyngbyVirum - Hillerød: 6! - li.
I 2.række, gruppe 1, hvor 2~holdet spiller: BSF III - TbyS II: 3 - 5,
SpS I - ØB IV: 2i - 5! og HvS III - BiS I: 6 - 2
I 2.række, gruppe 4, hvor 3.holdet spiller: TSF III - Vest I: 6! - li,
SOL I - SkS I: 4i - 3i og BbyS II - SK IV: 2t - 5i.
I 2.række, gruppe 2, hvor 4.holdet spiller: LVS III - AlS II: 6 - 2,
ASK II - FS III: 2i - 5t og StS IV - ØB III: 3 - 5
I 2.række, gruppe 3, hvor 5.holdet spiller: Tårn I - Post I: 6i - li,
BrS I - GlS III 3 - 4 +lh og STS V - BSF II: 2i - 4i +lh
Peter

Holdopstillingen

til de første fire runder:

loholdet:

2.holdet:

3~holdet:

1. Bent Kølvig
2. Ole Bruun
3. Verner Petersen
4. Harly Sonne
5. Anders Lundsgård
6. Orla Larsen
7. Jens Akhøj
8. Henning Åge H.
Holdleder:
Jens Akhøj 87 38 58

1. Søren Petersen
2. Lars Sørensen
3. Peter Rank
4. Kim Mikkelsen
5. Kim Poulsen
6. Peter Tange
7 •'Erich Heinola
8. Ole Stig Jensen
Holdleder:
Peter Rank: 7o 28 58

1. Alex Juel
2. Karsten Andreasen
3. Leif Tange

4.holdet:

5.holdet
Husk:
1. Preben Nielsen
at afbud er forbudt
2. Kaj Grønnemose
og skal sendes i god
3. Jens Bager
tid til Ejlert:
4. Leif Clausen
7o 68 71
5. Vagn Hansen
6. Leif Redke
7. Erik Thomasen
8. Vagner Jacobsen
Holdleder:
Leif Clausen 70 81 78

1.
2.
3.
4.

Henrik Eriksen
Torben Olsen
Flemming Holst
Bjørn Enemark
5. Morten Lundsgård
6. Per KUhlmann
7. Jens Nygård Larsen
8. Jan Nielsen
Holdleder: Bjørn
Enemark: o2 45 19 96
Telefonliste:

Formand
Kasserer
Sekretær
Næstformand

Peter Rank
Flemming Bruun
Jens Akhøj
Søren Petersen
Mogens Hansen
K. Jeppesen
Henrik Eriksen

4. Buster Andersen
5•·Finn Bonnez
6. Arne Østergård
7. Michael Garly
8. Flemming Bruun
Holdleder:
Arne Østergård 75 37 38

7o 28 58
87
7o
7o
7o
47

38
88
36
19
o3
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2o
14
o3
75

Afbud til R.M. og holdkampe: Ejlert Andersen: 7o 68 71
Tilmelding til VINTERTURNERINGEN
Starter op den 14.november, tilmeldinger skal vi senest have 7.nov.
Navn:

