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Generalforsamling d.27/9

Tirsdag d.27/9 afholdtes generalforsamlingen, som sædvanligvis blev
indledt med formandens beretnine. Som ved de forgående år blev det at
ter slået fast at dette havde været det bedste i klubbens historie. Vi
havde fået gode resultater i holdturneringen, vores afholdelse af køben
havnsmesterskabet havde været en succes både sportligt og økonomisk og
vi havde været heldigere med vore nye spillelokaler; denne flytning
har Lkke bevirket nogen nedade/1.enoe retning i antallet af medlemmer,
tværtimod, konstaterede formanden.

Ejlert gennemgik derefter medlernr.ernes resultater i interne og eks
terne turneringer og omtalte vores match mod.Malmø Skakklub, for om
sider at afslutte med klubbens aktiviteter fremover, Vestvoldturneringen,
holdturneringen og hjemmekam nen mod I almø, som muligvis afholdes den
6. november.

Regnskabet blev så gennemgåe t af kassereren, som sluttede af med
en kraftig opfordring til medLemnerne om ikke at anvende checks ved
betaling af kontigent - benyt girokortene, det er det de er der for!

Der var ingen forslag(for Søren var jo blevet medlem af bestyrelsen)
og så gik vi til valg af to bestyrelsesmedlemmer, K. Jeppesen og Flem
ming Bruun; ·disse blev genvalgt med akklamation, samtidig blev der
foretaget en rokering indenfor bestyrelsen af posterne. Mogens F. Han
sen ønskede, trods kraftig pression fra resten af bestyrelsen, ikke
at fortsætte som kasserer. Flemning, der hidtil har haft posten som
sekretær, blev omsider af forsamlingen overbevist om at han havde ev
ner som spekulant udi ølconoru en, og valgtes med applaus til kasserer.
Herefter takkede Ejlert p<lklubbens ver,neMogens for hans udmærkede
indsats som kasserer, og r·rogenskunne derefter ikke undgå at indkas
sere forsamlingens bifald.

Som supnleanter valgtes Gamborg og Akhøj, I.revisor blev Jens Ber
tolt og revisorsuprleant Lars Sørensen. Nye klapsalver.



Peter

I=lubholdturnerinrren

Nu starter holdturnerinren og som sædvanlig regner vi med medlem

mernes positive indstilling til sagen.

Vi har atter fem hold ;:1ecli turneringen, og for at de gode resul ta

ter skal opnås bed es du a.lLe r-er!e nu reservere datoerne s:0tvi undgår
afbud. Til de spill.ereder ikle er nævnt p~ nedenstående holdopstil
linger kan vi onlyse at de er selvsi~·cevnesom reserver til holdene,
og vi regner med at I giver et nap med, n~r det behøves.

~ r - hoLo et
Iie sterrækken

Holdleder: Søren 7o 08 2o

1. Bent Kølvig
2. Johnny Thylin
3. Søren Petersen
4. Ole Bruun
5. Harly Sonne
6. H. Å. Hansen
7. Orla Larsen
8. Verner Petersen

II - holdet
1.rk, grp. 1

Arne: 75 37 38

1. Lars Sørensen
2. Jens Bertolt
3. I:imPaulsen
4. Arne Østergård
5. Alex Juel
6. Erich Heinola
7. Leif Tange
8. Peter Rank

III - holdet
1. rk., grp. 2

Flemming: 75 74 62

1. Anders Lundsgård
2. Akhøj Nielsen
3. Kim Milrkelsen
4. Karsten Andreasen
5.: Peter Tange
6. Flemming Bruun
7. Bjarne Sander
8. Leif So Jørgensen

Fortsættes•o••

NB! Da Søren besynderligt nok har tænkt sig at gøre noget ud af sit
nyligt p·l.begyndtestudie(agronom) har han desværre ikke tid til
at bruge vort Interne Træk til skarnkasse for sine pusseløjerlige
indfald, hvilket vi sikkert er mange der er ham dybt taknemr.1elige
for. Længe har vi m~ttet lide under denne agitators tiltagende
bla ••••bla•••f'o r-pLvmr-i ng af den iøvrigt ••••bla •••nLa.

Ergo: ny redaktør, Peter



IV - holdet
3.række

Bjørn: (o2) 45 19 96

1. Morten Lundsgård
2. Bjørn Enemark
3. s. Garnborg
4. Per KUhlmann
5. Finn Bonnez
6. Erik Thomas en
7. Jan Nielsen
8. Henrik Eriksen

V - holdet
4.række

Leif Clausen: 7o 81 78

1. Michael Garly
2. Leif Clausen
3. Jens Bager
4. Kai Grønnemose
5. Vagner Jacobsen
6. Torben Olsen
7. Preben Nielsen
8. Leif Redke

Og her er datoerne for de fire første runder for alle holdene.
Husk nu at reservere datoerne!

I - holdet

Tirsdag d.11/lo hj. mod Allerød I
Onsdag d. 2/11 ude mod Vanløse I
Tirsdag d.22/11 hj. mod Hvidovre I
Tirsdag d.13/12 hj. mod Øbro II

II - holdet

Tirsdag d.11/lo hj. mod Brøndby I
Tirsdag d. 1/11 ude mod Hvidovre II
Tirsdag d.22/11 hj. mod Amager II
Tirsdag d.13/12 hj. mod Jernbanen I

~ III - holdet

Tirsdag d.11/lo hj. mod Valby I
Torsdag d. 3/11 ude mod Tåstrup I
Tirsdag d.22/11 hj. mod S.1941 II
Tirsdag d.13/12 hj. mod KS II

IV - holdet

Onsdag d.12/lo ude mod Glostrup IV
Tirsdag d. 1/11 hj. mod Brh. SK II
Onsdag d.23/11 ude mod Vanløse III
Torsdag d.15/12 ude mod Brho SF III

V - holdet

Tirsdag doll/lo ude mod Blinde.II
Tirsdag d. 1/11 hj. mod Gladsaxe IV
Mandag d.21/11 ude mod Tårnby III
Tirsdag d.13/12 hjo mod Tåstrup III

GOD TURNERING~
Ejlert

Også i år vil vi prøve at holde afbudsantallet til holdkampene nede.
Fra holdkamp til holdkamp vil vi nøje holde øje med hvor mange afbud
de enkelte hold får. Når holdturneringen er spillet til ende kan vi sige
at det hold, der har flest afbud, giver en omgang til det hold med fær
rest. Iøvrigt vil vi som sidste år tildele hver spiller et point for
hver gang han møder op til holdkamp, foruden de point han scorer.



Tematurnering

Som opvarmning til Rødovremesterskabet her i sæsonstarten ville vi

i år prøve noget nyt og indbød til en tematurnering tirsdag d.23/8.

24 deltagere blev opdelt i 6 grupper a 4 mand, der så spillede alle
mod alle i l/2times partier. Temaet var dragevarianten i siciliansk
og de fem første træk var givne på forhånd. Vi h~ber at nogle fik lært
noget denne aften. Resultater:

Gruppe 1
1 2 3 4 Ialt

Kim Mikkelsen - 1 o 1 2
Leif Tange o - o o o
Jens Akhøj 1 1 - o 2
Anders Lundsgård o 1 1 - 2

Gruppe 2
1 2 3 4 Ialt

Peter Tange - o o 1 1
Bjarne Sander 1 - o 1 2
Karsten Andr. 1 1 - o 2
Finn Bonnez o o 1 -

Gruppe 3
1 2 3 4 Ialt

Flemming Holst - 1 1 1 3
Bjørn Enemark o - o 1 1
Morten Lundsgård o 1 - 1 2
Jan Nielsen o o o - o

Gruppe 4
1 2 3 4 Ialt

Erik Thomasen - o 1 o 1
Michael Garly 1 - 1 i 2t
Kjeld Højmark o o - o o
Jørgen Andersson 1 t 1 - 2t

Gruppe 5
1 2 3 4 Ialt

Leif Redke - 1 o o 1
K. Jeppesen o - o o o
Leif Clausen 1 1 - o 2
Torben Olsen 1 1 1 - 3

Gruppe 6
1 2 3 4 Ialt

Edgar Andersson - o 1 o 1
Dennis Jensen 1 - 1 o 2
Per Andersen o o - 1 1
Lars Andersen 1 1 o - 2

Ejlert.

Lynmesterskab.

Tirsdag d.3o august var der lynmesterskab. Kun 23 mand deltog i tur
neringen. Dette må falde tilbage på bestyrelsen da informationen om tur
neringen nok har været for dårlig. Vi fik heller ikke kåret nogen Rød
ovremester, da der af en eller anden grund ikke blev spillet omkamp i
gruppe 1. I denne gruppe var der ligestilling meller Verner Petersen,
Leif Sønderskov og Anders Lundsgård, der alle opnåede 5 point af 7 mu
lige.

I gruppe 2 vandt Henrik Eriksen(Lynkongen fra højhuskvarteret) med
5~ point af 6 mulige; 2. og 3.pladsen deltes af Morten Lundsgård og
Jan Nielsen med 3! point.



I gruppe 3 var der omkamp mellem Preben Nielsen og Leif Clausen, der
begge havde opnået 6 point af 7. Omkampen vandtes af Preben Nielsen.
Nr. 3 blev Leif Redke med 5i ponit.

Vi må nok hellere senere på året spille en turnering igen, så vi kan
få kåret en Rødovremester i lynskak:.

Ejlert.

Vestvoldturneringen

Denne koordinerede turnering som vi er medarrangør af spilles nu for 9.
gang, og som sædvanlig spilles der i Glostrup's Biblioteks udmærkede(?)
lokaler. Der spilles på følgende datoer:
lørdage/søndage: 22/23 oktober, 12/13 og 26/27 november.

Her kan du opnå et resultat på din vej til mestertitlen eller Dan
marksmesterskabet. Selv om du m~ske ikke har så store mål giver turne
ringen dig en god træning inden vinterturneringen.

Du kan bedst støtte de arrangerende klubber og især vores klub ved
at møde op og deltage. Kom nu ud af husene folkens! Alle oplysninger
fås hos undertegnede. Ejlert.

Det åbne Brøndby-mesterskab 1977

Søndag den 4.september blev det åbne Brøndbymesterskab afviklet for
11. gang. Turneringen havde i år samlet ca. 8o-9o deltagere, fordelt
på mester-, 1., 2•.og 3.klasse samt en klasse med 3.klasse spillere og
begyndere.

Hvis man kikkede i programmet, skulle man se godt efter for at finde
Rødovre-spillere. Der deltog faktisk kun 4 fra Rødovre Skakklub, nemlig
følgende:

I.klasse Peter Tange o 1 o 1 o o o 2p.
2.klasse Finn Bonnez o 1 1 i 1 o i 4p.
3.klasse+beg. Henrik Eriksenl o 1 1 1 1 i 5!p. l.præmie

._,11.... Tommy Larsen 1 o o o o 1 1 3p.

I en 3.klasse og begyndere var Henrik Eriksen blandt favoritterne,
og det lykkedes ham da også uden større besvær at indfri forventninger
ne ved at vinde et ip. foran nr. 2. Hvad angår resten af Rødovre-spil
lernes resultater, så er det nok bedst at glemme dem hurtigst muligt,
for så megen dårlig skak på een dag, kan man næsten ikke være bekendt.

Mesterklassen blev vundet af Carsten Høi, der gentog sin succes fra
sidste år ved at opnå 6p. af 7 mulige foran Fl. Fuglsang, Herlev 5ip.,
og P.H. Nørby SK og Peter Gallmayer Sk. begge 5p.

Finn Bonnez


