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Nu er de tre af gørende ru:b.dor påbegynd+ i den forløbne uge, og som formand.
for kLubben:måtte man igennem hele regif;tr,:;t som.re:f.ere"tJt;fj_ ov-erskriften.

Forhåbning8rne inden starten var· stor-ø begrundet med.a t vi her i klub
ben har et af de bedste spillermaterialer af de storkøbenhavnske klubber"
Vi har- den rette blanding af ældre sp:D.lere somuden fl.e helt store :personlige
ambLtioner al tid stiller op for kl<.:(bbenrJ.år det gæld0;r samt en hel række af
unge talentfulde spillere som er stærkt på vej frem.
]1orhåbn:Lngerne blev hurtigt nedsat da d.1::::· allerede ind.løt fir2 af'bud ugen
:inden kampen.esSeLv med mange gode-:r:~.s.pr•r0r1·~:r_§J.'budaf det onde i da man så
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skal rykke spille:r:rie op på pladser hvor- de har svær-er-e ved at kJ.a.re sig:

IV holdet måtte stille op mecl tre reserver for 2,3 og 4 bræt og resuli;a
·tet bJ:.ev derc:;fter mod Øbro Iv l·l - 6f. }"'i:rm·'Garnborg og Thomasen remis"

V hoLdet spillede mod Tåsrup IeHoldlederen på dette hold må være en
ly~elig mand for her er der aldrig afhud •.Alle mand møder hver gang"
Hold.et overgik endnu engang sig selv- og hentede 2f po.lrrt hjem mod. dette I hold
.som bl. andet . havde en m.esterspilier på bræt L,
Enemark ·vand.t mens Jørg2n .And.::rson,.Jens Akb.ø j, og Leif Clausen spillede r-enri.s ,
I, II og III holdet sku.lle alle spille, ude om torsdagen mod svære modstandere."

Omonsdagen kom mit humør helt ned på nuf.punkbet da der indløb flere afbud
grundet sygdom m.&mo På et -tidsp1,mkt V'id.ste jeg ikke omvi i det hele taget
k1ullle stille med fuldtallige hold@
Torsdag kl. 19, 00 ved mødestede t tr'cakke;r man vejret 1ettere~Alle reserverne
man ringede til i. sidste øjeblik møder op.Det samme gør Wiman trods feber.
Tange der har udsat en: tur tll Stevns og Orla som skal på ferie tidlig fredag
morgen" Lei.f Clausen møder beredvilligt op for at transportere III holdet til
Brøns:.iøj ,..Medto resæt:'Ver for Buster og Søren som jeg havde hugget til II hol.det
over-rask ede holdet med at vinde 6t - 1-l" Leif S, Uf:fe,Ole Bruun ,Ki.mClausen og
Frank Poulsen vand-I; ,m.~ns aelsted ,Lore:::i:tsen og Kim ·Jrd.kkelsen. spillede remis"
Ingen tabspartie!''o Bravo gutter"
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~ I og II holdet satte .cur-sen mod Gladsaxe•

II holdet med tre res~rver(deriblandt mig selv) klarede sig meget fint.
Meget hurtigt vandt HGinola,Flemming,Ole og ~im POulsen og Buster så efter
små to timer stod det 5-0.Søren Petersen pressede modstanderen helt ud af
brættet. 6-0.Efter 55 træk opgav min modstander da jeg havde en dronning i
overvægt , 7-0. Tange havde i sit _parti et kæmpeangreb igang men gevinsten
smuttede i sid'ste øjeblik. 7 -l.
I holdet uden Palle og Søren mødte et Gladsaxe hold der for første gang i
denne sæson kunne stille med alle deres bedste spillere.
Wiman der ellers plejer at være et af vore gode kort tabte hurtigt. 0 - l.
Sanne udlignede på sæd.vanlige sikre måde. 1.•.1. Østergård tabte en kvalitet
og så stod det 1-2.Henning Åge tabte mod forventning.1-3.Lars parerede et
stormangreb og stod nok i overkanten da der blev taget remis. lt-3t.
Stetkær som er den store pointsluger rettede stillingen op med en sejr.2f-3t.
Orla stod lige før tidskontrollen til sejr,men det blev remis efter at hænge
:par'tistillingenvar studeret. 3-4. Johnny mødte på L,bræt elitespilleren Georg
Jørgensen og tabte hurtigt en kvalitet.Men Johnny kæmp,ede godt videre og ved

~od+ap i.Lrettede~~'tillingen op,så hængepartistillingen er nok i overkantet til
·.J , Johnny.Gladsaxe har ringet til JohrL"rlyog tilbudt remis.Remistilbuddet bliver

mod+aget efter vi har hørt de andre grtlpperesultater. 3t-4t"
Vor unge klubmester har g·j,ort~detgod.t._:på~~.P:ræt.3 gevinster og 2 remis~~- .._ - - ..•

Ejlert.

Stillingen efter 5.runde"

l.Rødovre I 25
2.Kbh. Skakf. II 21-~t/17
·3"studentf·. IV 20 -1-liJ
4.Albertslund I 20
5.Birkerød I 19 1"f/1

6.Gladsaxe II l8f
7e.Amager III 18f
8"Lyngby II l5f +f/;

Rødovre II 26
Kbh.Skakf .III 23 T11
Glostrup II 22t -r 2/i
Fr.berg IV 22f
Øbro V 19 -fJf 17
Olympia I l6i

AS04 II 15 +//h
Gladsaxe III l2f

Herlev I 24 5"kanrpe
Lyngby III 23f-r1/;5. =
Vanløs-e II l8 -f3h 4. =
Rødovre III l7f 4" =
Hvidovre II l5t 4. =
Måløv I ll 4. =
BrønshøjIII lO 4. =
Zahle I udgået

Næste runde: I holdet hjemme mod Amager Tirsdag den 19/3.

II = = = Glostru.p = = =
III = = =Vanløse = = =
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l~. Tårirnt I 27,,
2.. Øbro IV 27
:;.Valby I 22 +lh
4. Søllerød. I 20
5. Sporvejene I l9
6. Tårnby I l8-l +.lh
7. Rødovre IV l4t
8. Studenterf.VI ll

Gentofte II 32
Tåstrup I 27
Vanløse III 22t
Jernbaneh II 22t
Tårnby III l7
Ilødovre V l4t
J!'r ~_berg V l3
Glos-trup IV llf

Hårde gruppeæ de to hold er i,særligt,IV holdet. Det er meget at skulle
møde fem I hold$

Næste runde: IV holdet ude mod Sporvejene' torsdag d. 2l/3
V holdet ude mod Glostrup onsdag d. 20/3.

Vintc~rturneri:nogen.
Støt vor nye unge turneringsleder med at få turneringen afviklet.
U.nd'gåaf'bud , III klasse skal spille turnering hver tirsdag,også n:lr der
er holdkampe.
Husk afbud på telf • 757462. Gælder også ·!;ilhængepartiaftener"

EN NYHED.
ille kan nu komme til at spille turneringskamp på alle klu-baftener.
Også dem som ikke er med i ,VintertUr:neringen.
Pa'l.Lehar nu tilpasset ratingsystemet således,at man også indregner partier
melJ..emklubmedlemmer indbyrdes som er spillet uden for de ordinære tu.:rn"

Eneste betingelse for at et parti rates,er at man spiller med fuld
betænkningstid. 40 træk på to timer og derefter 20.træk i timen.

Nu har i chancen for at forbedre jeres ratingtal.

Ratingtallene bliver anvendt som grundlag for holdudtagelser og til at
sammensætte klasserne til klubbens kommende interne turneringer.

Husk kassereren vil gerne se kontanter. Man kan også benytte girokontoen.

Vensk~bskampe mod Malmø.

Jeg har modtaget en henvendelse fra 011 klub i Malmø om vl er interreseret
i et samarbejde i kampe med 25-30 spillereo

Disse kampe skal foregå om lørdage/søndage.

Jeg vil gerne høre j'eresmening. Er det noget for jero


