INTERNE TRÆK nødudgave
På grund af nogle manglende artikler og holdreferater, som er af
væsentlig betydning for det nye nummer af Interne Træk, har den beskæmmede redaktør set sig nødsaget til at udgive dette smudsblad,
der næsten totalt er belemret med partistof(nej ikke den slags, der
må være grænser for, hvad vi kan søle vort blad til med). Forhåbentlig kan så det rigtige I.T. udkomme næste tirsdag, hvis ellers bladguderne er os venligt stemte. Selvfølgelig kunne redacteuren enerådigt vælge at lade et helt I.T. nedkomme næste tirsdag, men det tager
på redacteurens hjertefedt at se den utallige skare af skuffede ansigter, der spontant viser sig når de opdager at I.T~ endnu ikke er
dukket op.
Red.
Rødovremesterskabet

i Skak

d.19-9-78

I mit 3.parti i denne turnering var jeg så "heldig" at løbe ind i
Kølvig, at jeg skulle føre de hvide brikker betragtede jeg også som
en fordel. Kølvig og jeg har mødtes 3 gange tidligere og med 2 sejre
til Kølvig, så jeg tørstede efter revanche. Da jeg sidst slog Kølvig
var det netop med de hvide brikker og ligeledes i et Rødovre mesterskab, nemlig i -76.
Hvid: Ole Bruun

Sort: Bent Kølvig

Åbning: Engelsk

l.c4,c5 2.g3,Sf6 3.Sc3,g6 4.Lg2,Lg7(jeg havde her valget mellem flere
alm. træk f.eks. Sf3,d3 og så det noget mere aggressive e4, jeg valgte e4, da jeg anser det for en styrkelse af centrum og samtidig en
god bonde at bygge et angreb op omkring) 5.e4,Sc6 6.Sge2(et træk som
underbygger et evt. fremstød på f4, men samtidig dækker mit noget
svage punkt på d4) 6.-,o-o 7.o-o,Se8 8.d3,Sc7 9.f4,Se6(lidt for mange
træk at bruge på en omgruppering af springeren, men feltet d4 er nu
også i sorts hånd) lo.Le3,d6 ll.Dd2,Sed4(en stærk springer, men kan afbyttes om nødvendigt) 12. Tf2, Tb8 13.Tafl(et dårligt ikke-gennemtænkt
træk, planen er fremstød på f5 og etablering af et kongeangreb f. eks.
Tf4 for senere at spille Th4 og så Lh.6,men alt dette er nemt at afværge) 13.-,f5 14.Khl,Ld7 15.exf5,gxf5 16.Tgl,Kh8(her vælger sort at
gå væk fra g-linien, spiller hvid efterfølgende g4 kan g-linien blive
værdifuld for hvid, men sort har flere modtræk f.eks. h5 og hvid skal
ligeledes passe på Sb4 med efterfølgende Lc6+) 17.Sdl(med henblik på
afbytning af Sd4) 17.-,b5 l8.b3(b2 kan blive et svagt felt for hvid.
18 .-,a5 (ser farligt ud) 19 .Lxd4,Sxd4 2o .Se3 ,a4 21.Sc2????, Sxe2 ·._.
"...

22.Dxe2,bxc4 23.bxc4,Tb2 24~Df3(jeg mener ikke a3 kan holdes, da Ta2 med
Da5 pg Dc3, kan blive særdeles farligt) 24.-,Da5(sort mener ikke at bonden er af stor betydning, men vælger at opbygge sin stilling endnu stærkere; sort står klart bedst; for at modstå dette pres vælger jeg alligevel at prøve at holde bonden) 25.a3,Dc3 26.Tcl,Ld.4 27.Te2,Tfb8 28.h4(en
nødvendighed for at få "luft", men samtidig kan den måske blive farlig)
28.-,e6 29.Kh2,Lf6 3o.Lfl,Tb2b6 31.De3,Tbl 32.Txbl,Txbl 33.Df3(trussel
med Da8+) 33.-,Da5 34.h5,Tb6 35.De3,Tb3 56.Df3,Db6(her er jeg afgjort
tilfreds med remis) 37.De3,Ld4(tidsnøden nærmere sig, Df3 kan ikke spilles p.g.a. Lc6) 38.Dd2,Kg7 39.Kh3,Kh6?? 4o.g4,Dd8(sort skulle have holdt
sin konge nede på brættet, g4 er meget stærkt for hvid) 41.Tg2!!,fxg4+
42.Txg4,e5 43.f5,Kxh5(her har Kølvig kun 9o sek. tilbage til resten af
partiet) 44.Kg3,Lxf5 45.Dh2+, sort opgiver.
PS Et snændende parti, med små fejl fra begge sider, hvor tidsnøden
nok gjorde udslaget.
Ole Bruun

Så følger et par partier fra holdkampene:
Rødovre III - Gladsaxe III
Hvid: Michael Garly
Sort: Jesper Meedom

Spillet den lo/lo

l.c4,b6 2.Sc3,e6 3.d4,Lb4 4';Ld2,$b7 5.Sf3,d6 6.e3,S-f6 7:Le2,Lxc3 8.Lxc3,
Se4 9.o-o,Sd7 lo.Dc2,o-o(det var åbningen) 11.Tfdl(fremstøddet på d5 skal
underbygges) ll.-,Sg5?1(tvivlsomt, det lukker den anden springer en del)
12.d5,c6(han mente modsat mig, at chancerne for dette bondeoffer var gode)
13odxc6,Lxc6 14.Txd6,Lxf3 15.Lxf3,Sxf3+ 16.gxf3,Dg5+ 17.Kfl(sort mangler
flere officerer for rigtig at presse hvid) 17.-,TfdS(nu -,
kan hvid angribe)
18.Tadl,Sc5(ikke det bedste. Sort overser varianten) 19.Txd8+,Txd8
2o.Txd8+,Dxd8 2lob4(stærkt; sorts springer tvinges tilbage) 21.-,Sb?(bedre Sd7) 22.De4,Sd6 23.Dd4(hvi.d står til gevinst) 23.-,f6 24.c5(kul på!)
24.-,bxc5 25.bxc5,Sf7(sorts brikker er tvunget tilbage) 26~c6(c-bonden
traver stødt og sikkert fremad) 26.-,Dc7 27.Dd7(sort er færdig) 27.-,DbB
28.c7,opg. Varianten efter 27.træk -,Dxd7 28.cxd7,Kf8 duer ikke p.g.a.
29.Lb4+! Heller ikke 28.-,Dbl+ 29.Lel fører til noget.
Ego
(Garly)
Hvid: Finn Bonnez

Sort: John Jonsson, Gladsaxe

l.e4,e5 2oSf3,d6 3.d4,Sd7? 4.dxe5,dxe5 5Lc4,h6???(Sort burde nok have
spillet f.eks. 5.-,Le7 Han ville da have klaret de problemer der nu opstår) 6.Lxf7+(på 6.-,Ke7 følger 7.Lxg8,Txg8 8oDd5 og sort taber bonde nr.

2.) Men partiet fortsatte: 6.-,Kxf7 7.Sxe5+(på 7.-,KeS følger 8.Dh5+,Ke7
9 .Df7+,Kd6 lo .Sc5+,Kc5 ll.Dd5+,Kb4 12 .a3+,Ka4 13. b3++ • Hvis 7 .-,Ke6
8.Dd5+,Kf6 9.Df7+,Kxe5 lo.L:f4+,Kxe4 (lo.-,Kd4 ll.Dd5++)\ ll.Sc3+,Kd4
12.Dd5++) Men sort spillede 7.-,Kf6 8.Dd4,Ke7 9.Sg6+,Ke8 lo.Sxh8,Df6?
ll.Dxf6,Sgxf6 12.Sg6,Lc5 13.f3,Kf7 14.Sf4,c6 15.Sd3,Lb6 16.b4,a5 17.bxa5,
Txa5 l8.Ld2,Ta8 19.c4,Ta31'?? 2o.Sxa3, opg.
Finn Bonnez
Hvid: Bent Schliemann

Sort: Peter Tange

spillet den lo/lo

l.e4,c5 2.Sf3,d6 3.d4,cxd4 4.Sxd4,Sf6 5.Sc3,a6 6.f4,Dc7 7.Le2,e6 8.Lf3,Sc6
9 .o-o, Le7 .lo.Khl,Ld7 ll.Le3 ,h5 12 .Dd2, Tc8 13. Tadl,Sa5 14 •.
Le2, b5 15 "a3,Sc4
16"LxSc4,bxc4 17.Sf3,Lc6 18.Dd4,Db7 19.e5,dxe5 2o.'fxe5,Sg4 21.Lcl:diagram
21.-,Lc511 22.DxLc5,Lxf3 23.Dgl,
LxTdl 24.Txdl,Sxe5 25.Dd4,f6
26.Se4,Sf7 27.Sc5,Dc6 28.Ld2,
o-o 29.Sd7,e5 3o.Da7,Tc7 31.Sb8,
TxDa7 32.SxD,Tc7 33.Sb4,Td8
34.Sxa6,Tcd7 35."'Sc5,TxLd2
36.TxTd2,TxTd2 37.h3,Txc2
38.opgivet

Holdkampresultater:
Rødovre I - Helsingør I:
Rødovre II - Herlev I
:
Rødovre III - GladsaxeIII
Rødovre IV - Vanløse II :

Rødovre

V -

Tåstrup lI

:

4 - 4
4! - 3!
4! - 3!

