
RØDOVRE
SKAK
KLUB

Ja så er v~ her igen og~vi starter med at presentere: vores
ansigt udadtil, nemlig K.ScU.0 Holdtu:rnering.

I holdet

Jo:b..nnyThylin

Henning Åge Hansen

Søren Godtfredsen

Harly Sonne

Orla Larsen

Jens Bertolt

Flemmæng Bruun 757462
ene Poulsen

II holdet

Arne ØteTgård

Buster .Andersen

Søren Petersen

Gøsta Mo.rt ensen
Leif Tange

Brik HeLno.La
~NillyBec;1 Jensen

III holdet

Leif S. Jørgensen

Uffe K. Dahl 245156
Peter Rank

Ole Bruun

Børge J. Rasmussen

Kim Clausen

Søren Bertolt

Kaj olsen

IV holdet

Palle Larsen 703819
Per Kuhlmann

Jens Akhøj

Finn Larsen

0. Garnborg

Peter Tange

Thorvald Christenrren

And er-sLundsgård

V holdet

Jørgen Andersson

Kim Mikkelsen

Tom Kristensen 705481
Bjørn Enemark

Leif Clausen

Carsten Andreasen

.Jørgen Clausen

Heino Hviid

Mange gamle kendinge med den rigtigeklubånder med igen i år og det
er'liglade for, et velkommen skal der også være t i.L -de 5 nye spillere
der har kæmpet sig på holdet.

sådan en streg under nogle af navnene betyder at det er jeres
holdJ.eder. Nogle klubber bruger det tal der står bagefter når de
melder afbud, vi andre er bare stolte &fat kende det.

HUSK. skulle det endelig være.så meld afbud i god tid, det letter jeres
kammerater og giver bedre mulighed for at :få en stærk reserve med.

TAK.

Lars :Sørensen





fork. af Red.

Arne Csterg;0,rdb1ev valgt til at lede slaget som ordfører.

Po.ruiandens beretning b1ev godkendt (hvem tør andet) han var på va.t.g ;
Kasseren fremlage et regn.skab,der ved stor flid• og dygtighed viste
et ret så stort overskud (mon det nogensinde har været større),men
det er desvær~e nødvendigt i dag, med de udgifter vi kørel(med.
0elvfølgelig blev også dette godkendt.

Indkomne forslag. J stk.
Vi er så beskedne at tage ~ores eget først.
Omlægning og for·højelse af kontingent
Flemming Bruun11• skriver fik nu b:rug for blyanten,men da kasseren med
den milde røst forklarede nødvendigheden af at få flere penge i kassen
bl. andet til indkøb af maJ;erialer og huslejestigning m~ m. blev
forslaget vedtaget. mere om det i næste nr.

De 2 næste forslag var begge indsendt af Søren ·?e:fersen.
l.Klubben opretter et bibliotek, først med medlemmers bøger.

Bestyrelsen mente ikke at kumn e påtage sig det ansvar over for klub"ben
at skulle hæfte for f. eks. bortkomme bøger m. m.
det blev derfor foreslået at medlemme:r?~selvindbyrdes, med Sørn Peder-sen
som mellemmand låner hos hinanden.
Se andetsteds en liste man kan skrive sig på.

2.Mesterskab i lynskak. _
Så kom der,rigtii? gang. i sc:gerne. Sk~'iv-er~ til s_idemandenlmere parpir.
Formanden kunne ikke lide detj men te ikke at Lynakak er noget at lave
mesters~ab på, og ligeså vigtigt vores tidsplan. -
Henning Age Hansen menye,at man intet lærte ved at spille lynskak
og foreslog istedet en form for siMitlllltan. _
Foreslaget blev dog så godt modtaget i forsamlingen, at afstemningen
gav til resultat at bestyrelsen blev pålagt at prøve at gennemføre
en form for lynmesterskab.

Valg af formand.
EJLERT AifDJ:;RSEN•
Klubben er\de næste 2 år i de allerbedste hænder.Tak for det.

Tom Kristensen genvalgt.
Der skulle også vælges et nyt medlem, idet Ealle Willumsen ikke kunne
afse tid mere. Men han fører dog stadig vores Rating.
k~ Jeppesen var lige gået en lilxe tu:r og da han kom tilbage var han
valgt ind i bestyrelsen. ak ja. '

Søren Pedersen blev valgt som su:p~a.n t.
Jørgen Andersson valgte sig selv. ak ja..
l''lemmlingBruun pr-øver ja t få genindført teori ige\l(seandet steds)

OG SA DET VIGTIGST~
Poul E. Pedersen foreslog at når man var færdig med at spille, tog man
stille og roligt sit spil'og ur ned ba,gi og pakkede det selvsammeri.

~å forhånd tak for hjælpen.



VBSTVOLDTUBlIBRINGENl974.

Turneringen som vi er hledarrangør af er igen i år blevet vel modtaget
hos spillerne" Ialt er der 210 deltagere i turneringen.

lier fra klliz.bbendeltager l9 spiJ.lere ,langt det størst,e anta.1. fra nogen
klub overhovedet. Det må give en vældig god træning før Vinter-turneringen.·

Der er Po·t•' spillet tre ru_11derog der fortsættes på Jiø?Edag de' 23/ll.

Deltagere: Mesterklassen~ John...~yThylin.

l. klasse: Buster .A:ndc:r.·sen,Uffe Dahl, Flemming Bruun,
Søren Petersen,Peter Rank og Leif Tange•'

2.klasse: Jens .A.kJ1ø j, iø::·e;@n Clausen,A..."1.der$Lundsgår-d ,
J:,inn Larsen.-,KjJn.lUkkelsen, Peter Tange og Ejlert.

3o; Klasse: Jens Bager,L·eif Clausen,Harry Christiansen,
Finn Bbnned,Kjeld Højmark-Jensen

Vi håber på godt ny fra vore gutter.

NY RØDOVRE I'!IESTIR:

Selv om turneriI1gen Lkke er færdigspillet kan vi røbe at
Søren Petersen blev vinder af Rødovremesterskabet 1974.

Leif Sønderskov blev en sikker vinder af l. klasse.
KimMikkelsen vand+ II klasse.

Johannes Rasmussen havde funde+, noget af ~in gamle styrke frem
og vandt III klasse.



YNDERVI SNING

Bestyrelsen kan nu tilbyde undervisning ror de interesserede·
. I

, speci slt juniorerne og 3. k:lassespillerne, men al.Le er selv-
følgelig velkomne.

Navnlia !t.bningsspillet_ er meget vigtigt, op; i rø r st e omgang
Til vi koncentrere os om dette.t~~Vi vil ikke kommeind på ind
viklede varianter og varianters varianter, men blot de almin-
delige principper, så man er i stand til at klare sig nogen
Lunde frelst gennem åbningsstadiet, hvadenten man spiller·
hvid eller sort.

Vi vil så starte hver tirsdag kl. 18.50 præqis og slutte kl.
19.20.

Bestyrelsen ser meget gerne sa mange som mulig tilmelder sig.

HUSK PÅ; MAN KAN IKKE 1.tERE FOR MEGET.

Tilmelding ISker på en liste hos Flemming Bruun.


