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INTERNE TRÆK
N·r. 3. August 1991 28. årgang.

SÆSONSTART: Tirsdag den 13. august kl. 19.oo pr.
Efter en forhåbentligt veloverstået sommerferie skal vi i gang med klubbens 59.sæson.
Vel mødt til en god sæson med hyggelige timer i klubben.
Første alvorlige opgave bliver matchen mod Hvidovre den 27. august.Reserver dagen.
Foreløbige sæsonplan for perioden 13. august 1991 til 14 januar 1992.

Tirsdage: 13/8-91: Sæsonstart 29/lo-91: KSU-holdturnering
2o/8-91: Lynskakmesterskab 5/11-91: Rødovremesterskabet ?.runde.
27/8-91: Matah mod Hvidovre 12/11-91: Simultanmatc:h
3/9-91: Rødovremesterskabet l.r. 19/11-91:.KSU-holdturnering

lo/9-91: Rødovremesterskabet 2.r. 26/11-91: Vinterturnering 1.runde
17/9-91: Rødovremesterskabet 3.r. 3/12 -91: Vinterturnering 2.runde
24/9-91: Gen~~alforsamling lo/12~91: KSU-holdturnering
l/lo-91: Rødovremesterskabet 4.r. 17/12-91: Juleskak + præmieuddeling
8/lo-91: Rødovremesterskabet 5.r. 7/1 -92: Vinterturnering

22/lo-91: Rødovremesterskabet 6.r. 14/1 -92: KSU-holdturnsring
den 15 oktober: Skolen lukket grundet efterårsferie.

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

I henhold til klubbens love indkaldes herved til ordinær

G E N E R A L F 0 R S A M L I N G.

Tirsdag den 24.september 1991 kl. 19,30 pr.
i spillelokalet,Tinderhøj Skole, Fortvej 71. 2610 Rødovre.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Protokol og beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af

al Kasserer.
b 3 bestyrelsesmedlemmer.
c 2 bestyrelsessuppleanter.
d) 1 revisor.
e) 1 revisorsuppleant.

6. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,må være
formanden i hænde senest tirsdag den 17.september 1991.

p.b.v.
Ejlert Andersen.

HLBK TILMELDING TIL RØDOVAEMESTERSKABET: Ejlert 31 7o 68 71
senest den I.september 1991.



SKAKARRANGEMENTER MED SUCCES.
Som omtalt ved sæsonafslutningen den 4. juni var der en mulighed for,at klubben i Rød
ovre Centrum i samarbejde med Rødovre Centrum og Centerforeningen skulle stå for indvi
elsen af Centrets nye flotte skakspil der var blevet etableret på festpladsen.
Det blev planlagt at vi startede lokalt den 21+22 juni med to partier pr. dag som optak+
til storrnesterturneringen på Valhøj Skole,og der skulle arrangeres en kamp mellem to
af stormestrene fra Capenhagen O~en lørdag den l.juli.

Kæmpede på tid og brikker
Fire underholdende opvisningskampe da skakspillet iRødovre Centrum blev indviet
[] Der var lagt op til en ræk
ke spændende dyster mel
lem nogle af de bedste lokale
skakspillere, da det store,
nye skakspil på Festpladsen
i Rødovre Centrum blev ta
get i brug med to matcher
både fredag og lørdag.

Første dyst om fredagen
var en ren »dronninge-run
de«, da Mesterspilleren Pia
Sørensen mødte Ulla By
rlund.

Til hvert parti var afsat en
halv time, og for de to
kvindlige spillere endte par
tiet remis.

For med et minuts be
tænkningstid tilbage tilbød
Pia Sørensen Ulla Byrlund
remis på et tidspunkt, hvor
Pia Sørensen havde materia
leovermagt, men ikke mente
hun kunne sætte modstan
deren mat inden for tids
grænsen. Induielsen af skakspillet i Rødovre Centrum skete med en række optnsningskampe fredag og lørdag.

Første parti mellem Pia Sørensen, sorte brikker og Ulla Byrlund, hvide, endte remis. (Foto: Alex)
Mester-møde

Fredagens andet parti
blev spillet mellem årets
klubmester i Rødovre, Ole
Bruun og idemanden bag
centrets skakspil, Karsten
Andreasen.

Dette parti endte med sejr
til Ole Bruun, idet Karsten
Andreasen overskred tids
grænsen. Han havde allere
de tidligt i kampen ofret en
del brikker, for at skabe et
interessant parti for de man
ge tilskuere.

Generationerne mødtes
lørdag i et kampparti mel
lem den 11årige Jacob Ene
mark og den 81 årige Rudolf
-Kuniss,

Pariet blev vundet af Ja
cob Enemark, da Rudolf
Kuniss opgav efter sit 38.
træk, på et tidspunkt hvor
han var to officerer bagud.

Bent Kølvig og Eigil Jo
hansen, begge indehavere af
mange mesterskaber, runde
-de indvielsekampene af.

Partiet blev vundet af
Bent Kølvig efter 37 træk i
en underholdende match,
der blev spillet i et stærkt
tempo med stor underhold
ningsværdi for publikum.

Capenhagen Open på Valhøj Skole.
At arrangementet var flyttet til Valhøj Skole fra Grøndalscen
tret gav både unionen og deltagerne flere fordele.
lavere husleje, bedre klimatiske spilleforhold og der var opre+
tet kantine med væsentligt billigere priser end tidligere.
Deltagerrnæssigt var den internationale klasse den stærkeste
i turneringens histol!'iemed 8 stormestre + 12 internationale
mestre samt unge stærke spillere som f.eks 14-årige Swidler
(rating 2480),Henrik Danielsen,Peter Heine og Nikolaj Borge.
De syv øverste af de Bo deltagere i klassen havde over 2500 i
Rating.Toppræmierne tog russerne sig af mens 11 danske spilletu.
fik del i seednings præmierne.
I de to kordinerede turneringer over fem runder hver deltog
over 200 spillere fordelt i 12 grupper.
I den første turnering deltog Egil Volden i gruppe 4 og opnåe
de to points af fem mulige. Et point mere kunne Egil godt havei
f~et ud af det men hans uvilje mod at spille remis smittede af
på resultatet.Klassen blev vundet af David Bekker der kun er 14
år og spillede med i 4 klasse i klubbens Vinterturnering for
to år siden.
I den anden spillede Jørgen Larsen(rating 1870) med i gruppe 2
og opnåede en score på So °/a. Jørgen spillede bl.andet mod en
kvindelig skakspiller fra Sovjetunionen.
Jan Nielsen spillede med i gruppe 3 og blev delt 2/3 med 3~ .
point. Jan som fik en god præmie med hjem sluttede så med ra
ting 1729. En tak skal rettes til Jørgen Peder-s en for en stoR
hjælp i kantinen.



Topmødet
Gæsterne i Rødovre Cen
trum kunne i lørdags over
være skakspil på højt inter
nationalt niveau, da storme
strene A. Michalchichin fra
Rusland og E. Mednis, USA,
satte hinanden stævne på
Festpladsens nyindviede
skakbræt.

Topmødet mellem de to
stormestre fandt sted omgi
vet af de en-meter høje,
håndforarbejdede skakbrik
ker og et stort, interesserede
publikum.

Spilleforløbet var spæn
dende - og varede med 55
træk længere end 'normalt
for topmatcher, hvor gen
nemsnittet er på 40 træk.

Efter en hidsig Dronnin
ge-åbning fra Mednis' side,
hvor de første 10 træk blev
taget på under et minut af de
45 minutter spillerne havde
til rådighed, forløb spillet
meget taktisk indtil Michal
chichin, trods en lille over
vægt i spillet, måtte give re
mis.

For de skakinteresserede
.er der mulighed for at over
være slutspillet i Copenha
gen Open i aften og i mor
gen, torsdag den 4. juli kl.
11-17på Valhøj Skole. els

Stormestrene Edmar Mednis (t.h.) fra USA ogAdrian Michalchichin fra Rusland leveredespæn
dende skakspil i Rødovre Centrum i lørdags. (Foto: Kim Jensen)

m SKAKSTÆVNET Co
penhagen Open, der netop
er afholdt på Valhøj Skole
blev en succes.

Der faldt mange anerken
dende ord om arrangemen
tet fra de 300 deltagere - ikke
mindst de mange udlændin
ge.

Turneringen var meget
stærk i år og de mange russi
ske stormestre tog godt for
sig at præmierne.

Bedste danske præstation
blev leveret af Ole Jacobsen.

Havde han ikke tabt sit sid
ste spil, var han endt helt i
toppen.

Søren Petersen, tidligere
klubmester i Rødovre, op
nåede et udmærket resultat
med fire point i den interna
tionale klasse.

I undergruppe 2 opnåede
Jan Nielsen fra Rødovre 3Y2
point af fem mulige og op
nåede derved en delt anden
plads i sin gruppe.

(Foto: Alex)
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TURMERINGEN ER PÅ 7 RUNDER DG SPILLES PÅ FØLGENDE
TIRSDAGE: 3/9 + lo/9 + 17/9 + l/lo + 8/lo + 22/lo
+ 5/11 1991 MED START KLOKKEN 19,oo PRÆCIS-~
SPILLES TED: TINDERHØJ SKOLE.,FORTVEJ 71.2610 Rødovre.
INDSKUDDET,DER UBESKÅRET GÅR TIL PRÆMIER ER KR. 40,00.

TILMELDING SENEST SØNDAG DEN 1. SEPTEMBER TIL:

EJLERT ANDERSEN: TELF: 31 7o 68 71.


