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INTERNE rfRÆK



VINTERT URNERINGEN

I år havde man kun 8 spillere i rnes t er rækken , Der var
desværre en del arbud bl.a. rr a Orla Larseti, Heinola, Ber-
tolt, Dalby og Lars Sørensen m.rl., men trods dette blev
ar slutningen en gyser uden lige, t akk e t vctire den enorme
jævnbyrdighed der er melleæ Johny ThUlin og Henning Åge
Hansen. Begge spillere opna ede 5~ point, og resultatet ar
omkampen blev lt-~i Johnys ravør.

TILLYKKE MED KLUB1v'.ESTERSKABETJOHNY.

Henning ii... Hansen må. t te se sig henvist til andenpladsen.
3 spillere havde 4 point. Det var J. Wimann, Buster An
dersen og Flemæing Bruun. Bedst korrektion havde Buster
og Flemming nemlig 12,0 og matte saledes dele 3-4 pladsen.

I KLASSE

Som ravoritter i denne klasse måtte anses S@ren Petersen,
Me Lorentsen, urre Dahl og Ejlert Andersen.

S!Øren Fetersen viste sin styrke ved at opnå 8 point ar 9
mulige. Et godt resultat. Leir s. J~rgensen blev nr. 2
med 6 point, og snød således alle. Lorentsen levede op til
ravoritv~rdigheden og blev nr. 3 med 5t point.
Ejlert som skulle ror ega klubben med et godt eksempel, op
nåede 2i point. UHAEJLERT} hvornar rinder du stprrormen
rrem igen.

LI KLASSE

I gruppe A opnaede Jens Akh~j 6 point, det samwe rik Palle
Larsen, men med darligere korrektion. BRAVO AKHØJ.J~rgen
Clausen blev nr. 3 med 5 point.

I gruppe B var der spænd ing til det sidste. Slaget stod
mellem J"rgen Anderson og Slifren Bertolt, der hver inden
sidste runde havde 6 point. Efter 4 tirrers spil tog man
hængeparti og analyser viste, at J~rgen Anderson stod klart
bedst.



Da man genoptog partiet,,var det alligevel ikke så let ror
J~rgen at vinde til trods ror at han havde tyggegummi og
bajer at styrke sig pa. Ved en energisk indsats lykkedes
det ~ren at ra remi s og herved.sikre sig .rørstepladsen på
bedre korrektion. Bravo Søren, det v ar-erikke længe rø r du
kan l!banke0 din rar. Nr. 2 blev B0rge Rasmussen: der ligeledes
fik 6i ar 9 mulige. per Kuhlmann blev nr. 3 også.med 6l point.

III KLASSE

Der var ikke rærre end 16 deltagere, hvilket var i
overkanten. Det kneb gevaå dig t med at rå arviklet partierne
p.gr.a. ror mange arbud.
Peter Tange opnaede 13 point ar 15 mulige, hvilket berettiger
til oprykning. Den eneste trussel er Freddie svensson der kan
opnå samme pointtal.

FORÅRSTURNERINGEN

-Ialt 30 spillere havde tilmeldt sig turneringen, hvilket er
14 r~rre end sidste år. Det skulle jo gerne gå.den anden vej.

Turneringen gik over 6 runder, hvilket måske var tor lidt.
Resultatet blev at Let r Tange og Jens Bertolt sluttede med
lige mang~ point nemlig 4i og samme korrektion.i gruppe A.
Henning Åge Hansen blev nr. 3 med 4 point.

Gruppe B blev vundet ar Jens Akh'1j,der endnu en gang viste
sin styrke ved at reje samtlige modstandere ud ar brættet ,
Godt gjort at opna 6 point ar 6 mulige.
Fer Kuhlmann, som erterhanden er en rast præmietager, blev nr2
med 4t point. Nr. 3 blev den unge Kim Nikkelsen med 4 point
(korr. 19), so!I'lige er startet i klubben. Peter Tange blev
nr 4 ogsa med 4 point (korr.17). Nr.5 blev Lars Andersen lige
ledes med 4 point (korr. 16t).

TURNER! NGSLEDEREN -.
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Johnny Tnylin tæt på Elitetitlen.

I "Øbro's" forårsturnering som var koordineret" DSU's Ernt.og som er spillet
her i maj/juni måned deltog fem spillere fra Rødovre.

Johnn3r som deltog i mesterklassen opnåede det bedste resultc1.t,menlig
5 point der gav en tredieplads.Johnny skulle vinde sidste pqrti for at
bli"iTeEli tespiller men fik kun en remis.
Godt resultat Johnny ,hæng·bare i så skal du nok blive klubbens første
Elitespiller.

Peter Rank og Søren Petersen opnåede 4t point i l.klasse,mnns Buster
var mere beskeden med 3 point.

Formanden kan stadig ikke få det til at glide og opnåede kun 3 point i
2. klasse. Uha-Uha.

Johnny Thylin deltog på Københavns udvalgte juniorhold i pinsen

som vandt en firkantturnering med sejre over Vestberlin,Gøteborg og Skåne.

Det påstås fra særdeles velunderettet kilde at Næstf orrnanden Tom Kristensen
har opnået at blive præmietager i en skakturnering.
Det skulle være sket i Gøngeturn.eringen i Præstø.Jeg troede ellers kun a.t
Jørgen Andær-sson og T'ou1 deltog i turneringen for at komme på kro en
til d~t store Ålegilde.

Frem med tegnebogen mine ~errer,og find. det rigtige bord:
Kassererens bord: Regnskabets time ær nær.

Hvis mæi har let ved\
at miste sit gode
hum.Ør, skulle man
vide, hvor svært
det er at komme af
med det dårlige ...

:!A-. gud er det rigtigt
at jeg tabte i aftes
MEN-selvfølgelig skul
le- JEG have vundet !


