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Denne gang mangler vi holdreferaterne fra i.holdets kampe mod Brønshøj
og Hillerød. Vi tabte begge kampe med henholdsvis 3t - 4! og 3 - 5.
Brønshøj Skak Forening III - Rødovre II: 4 - 4
Med tre reserver troppede vi op organiseret i spredt formation i Brønshøjs
klublokaler, der bestod af et noget faldefærdigt forsamlingshus for enden
ag en gyde. Ufatteligt at man her har kunne fostre en Danmarksmester.
Peter Tange lagde hårdt ud ved at fiå sin egen stilling op og indbyde modstanderen til at slagte sig, og vi var bagud 1 - o. Lars kom hurtigt ind i
et lige slutspil og der blev taget remis. Thomsen vandt i fin stil ved solidt spil og ved at gå ind i slutspil med stærke merbønder på randen. Kim
Mikkelsen tog remis og Kim Paulsen tabte. Ejlert stod en smule underlegen,
men efter en flot springerkombination og et offer der ikke kunne modtages,
vandt han. Thylin sikrede sig det forventede point ved at mase modstanderen
ned. Herefter var der kun en halv time tilbage før TV-udsendelsen fra sidste runde i 6-dagesløbet startede og jeg arme stakkel blev efterladt helt
alene. I en stilling hvor jeg stod en anelse bedre, foretog jeg en "afgørende" kombination krydret med et "smukt" springeroffer samt kvalitet for at tabe - med maner. Resultat uafgjort 4 - 4.
Peter
Tåstrup III - Rødovre III :

3! - 4!

Vi mødtes som sædvanligt ved Rødovrehallen. Derfra tog vi til Tåstrup med
bilerne. Da vi kom derud, var der en velkomsttale med praktiske oplysninger. Men lidt om selve matchen.
På I.bræt havde vi Alex Juel, som spillede godt og sikkert, så det halve
var aldrig i fare. 2.brættet Leif Tange m~tte bukke under hen på aftenen.
Finn Bonnez på 3.bræt spillede modstanderen helt ned og stod godt, da han
fejlbedømte et fikst lille træk og blev massekreret (stakkels Finn). Arne
Østergård på 4.bræt fik et haævt efter lige spil. Min modstander spillede
et halvdårligt træk i åbningen, og fik en klemt stilling. Da han senere

gav en vigtig bonde, tromlede min fribonde frem og sejren var hjemme. 6.brættet Flemming Bruun fandt nogle saftige træk frem. Så selvom hans modstander
kæmpede bravt, var der intet at gøre mod den velspillende Mr. Bruun. På 7.
og 8.bræt spillede reserverne Otto Nielsen og Worm Hansen. Disse indfriede
forventningerne med et og et halvt, og reddede sejren på 4t - 3! i land.
Endnu engang måtte 4.bræt og nedefter tildeles hovedparten af æren.
Garly
Kødovre
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Rødovre V - Glostrup III :

3! - 3! +

Leif Clausen, altså

3! -

4i

Efter en enkelt kamps fravær er femteholdets stjernereporter tilbage i ramlyseto Jeg beklager meget, at bladets energiske læsere blev snydt for en omgang af holdets udskejelser. Men ingen turde åbenbart løfte arven efter undertegnede !!
Et par dage før kampen drog jeg til Glostrup, som et led i den psykologiske krigsførelse, og lod sive ud, hvem der besatte trejdebrættet på det
"uovervindelige femtehold" (Kflhlmanns sarkastiske forslag), Det gav i dobbelt forstand pote, da både Kaj Olsens og min modstander ikke skulle have
ørerne i maskinen, og holdt snuden væk 2-o. Leif Redke blev brugt som fejekost til at feje sine egne spæde forsøg på modstand af vejen - ingen nåde
2-1. Thomasen kom en lille halv time forsent, spillede derfor hurtigt og
bukkede en officer. Som han bagefter sagde: "Jeg nåede at give op inden katastrofen." Meget vittigt, men nu var vores genialt skaffede føring udlignet.
(Hvis nogen virkelig gider læse mere, så flå et par sider frem)

.
Rødovre Skakklubs 15.ratingliste,januar 1979
Omfatter: RM 1978, KSU's_holdturneringog diverse EMT.
1. Bent Kølvig
2. Johnny Thylin
3. Ole Bruun
4. Søren Petersen
5. Harly Sonne
6. Anders LundsgArd
7. John Wiman
8. Verner Petersen
9. Karsten Andreasen
lo. Peter Rank
11. Orla Larsen
12. Jens Bertolt
P
13. Frank Paulsen
14. Jens Akhøj
15. Lars Sørensen
16. Kim Mikkelsen
17. Finn Bonnez
18. Stig G. Jensen
19. Henning Åge Hansen
2o. Peter Tange
21. Kim Paulsen
22. Erich Heinola
23. Alex Juel
24. Leif Tange
25. Michael Garly
26. Buster Andersen
27. Bjarne Sander
28. Henrik Eriksen
29. Arne Østergård
3o. Preben Nielsen
31. Flemming Bruun
320 Mirko Tos
P
33. Torben Olsen
34. Ejlert Andersen
35. Otto Nielsen
36. Morten Lundsgård
37. Flemming Holst
38. Torben Andreassen P
39. M. Thomsen
4o. Bjørn Enemark

2157
1964
1908
1876
1850
1834
1823
1782
1775
1767
1759
1759
1759
1740
1735
1724
17o9
i7o7
1698
1690
1690
1678
1648
1647
1647
1640
1623
1622
1622
1610
1607
1603
1588
1579
1577
1564
1564
1544
1530
1523

1523 (+11)
(-13) 41.i.-.ie~sn8.) N',t~a 3L:J.rsen
P 1511 ( - )
(+lo) 42. Henning Staal
1500 (-48)
(+ 9) 43. Per KUhlmann
1499 (- 8)
(-28) 44. Kjeld Højmark
1497 (-13)
(-lo) 45. Jan Nielsen
1496 ( o )
(-12) 46. Kai Grønnemose
1487 (nyt)
(-lo) 47. Åge Andersen
1486 (+28)
(-80) 48. Leif Clausen
1472 (+lo)
(+lo2)49. Jens Bager
1450 ( - )
(+45) 5o. Ole Helin
1429 (-23)
(-2o) 51. Mogens F. Hansen
1429 ( o )
( - ) 52. Henry Worm
1429 (+44)
(nyt) 53. Jørgen Andersson
14o7 ( - )
(+15) 54. Eigil Hansen
1406 (+2o)
(-lo) 55. Kaj Olsen
14o5 (-45)
(+15) 56. Vagn Hansen
1384 (-51)
(+87) 57. Leif Redke
1382 (- 4)
(nyt) 58. Erik Thomasen
1378 (+ 4)
(+25) 59. Harry Christiansen
1375 ( - )
(+lo) 60. Felix Frandsen
(-12) 61. Per Andersen
1339 ( - )
1338 (-33)
( - ) 62. Vagner Jacobsen
1336 (+33)
(-3o) 63. Tommy Larsen
13o9 ( - )
(-25) 64. Jørgen Falk
1296 (nyt)
(+43) 65. Michael Mathiesen
1295 (+43)
(+ 2) 66. Orla Thøgersen
1286 (- 8)
( - ) 67. Lars s. Hansen
1280 (-13)
(+31) 68. R. Kunnis
1268 ( - )
(+lo) 69. K. Jeppesen
1266 (nyt)
(+lo2)7o. Alex Bay
(+38) 71. Leif Karlsson
1247 (- 8)
( - ) 72. Dennis Jensen
1230 (- 2)
(+18) 73. Jørgen Pedersen
1219 (nyt)
(-lo) 74. Erik Christensen
1219 (nyt)
(+lo) 75. Kim Nielsen
1219 (nyt)
(+ 3) 76. K. Eo LUtze
1217 (nyt)
(- 6) 770 Egart Andersson
1178 (+12)
( - ) 78. Lars Nielsen
1159 (nyt)
(-lo) 79. Leif Henriksen
1129 (nyt)
(-44)
P = passiv---har
ikke spillet 1 år.
Søren

Denne liste har dog ikke dannet baggrund for vinterturneringen,
idet man her
skal se bort fra resultaterne i KSU's holdturpering. Iøvrigt skal vi gøre
opmærksom på at de følgende holdkampe ikke mere er ratede.
Følgende spillere er tildelt rating 1219 ved vinterturneringens
start:
Otto M. Poulsen, Hugo Poulsen, Mark Heimann, Ole Mikkelsen, Jan Nielsen,
Peter Cordsen, Klaus Mortensen, Erik Christensen, Lars P. Villinger, Ole
Conradsen •

••fortsættelse

af Bagers

eskapader

Grønnemose manglede en vigtig bonde, men flyttede snedigt rundt med en
springer der generede så meget, at modstanderen kom til at tilbyde remis
2t-2t. Preben maste stille og roligt modstanderen tilbage, og da der pludselig var en hest til salg, havde Glostrupmanden brug for et meget større
bræt, hvis han skulle bevæge sig. En anmodning herom blev på det bestemteste
afslået, og vi var nu foran 3t-2t. Vagn var kommet ind i en uhyre lukket
stilling med næsten alle brikker på brættet. Efterhånden fik modstanderen
mobiliseret det tunge skyts på g-linien. Herefter var partiet i realiteten

afgjort, og Vagn opgav i en håbløs stilling 3!-3!.
Leif Clausen fik i sit parti så mange chancer tilbudt, som vi andre får
i en hel turnering. Men hør nu her, hvordan han fejer alle goderne af bordet med let hånd. Efter 16 - 17 træk kunne kvalitet ofres med afgørende angreb. Senere i modstanderens tidsnød forcerede han i stedet for at tænke
sig om(du kræver for meget, Bager! Red.). En 2-3 gange kunne han have fået
stor fordel ved forskellige kombinationer, der alle sluttede med familieskak
til konge - dronning. Men ak, alt blev på det skammeligste overset, og hængepartiet står givet ikke til at redde, da et par bender nu har fået frit
løb mod mål. Fy dog Leif. Men alligevel femteholdets bedste resultat i denne sæson. (Leif opgav hængepartiet)
Jens
Programmet
tirsdag d.
tirsdag d.
torsdag d.
tirsdag d.
tirsdag d.
tirsdag d.

de næste uger:
16/1 Afvikling af manglende partier samt hængepartier.
23/l Vinterturnering
25/1 Vestvold - holdturnering
3o/l Vestvold·- holdturnering
6/2 Vinterturnering
13/2 Vinterturnering

