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Nr.2 2.December 1975 12.Årgang.

Ja,så er vi her igen.Denne gang fylder Interne træk ikke mindre end
lo sider.Vi takker alle for deres indlæg og jubler over at der faktisk
findes nogle personer i klubben der vil hjælpe os med stof .Især skal
Kølvig have ros da han er særlig aktiv.
Men nu førs+ en glædelig meddelelse: Dagen som mange af vores medlem
mer ser frem til med længsel er nu nært forestående.Ingen er vist i
tvivl om at det drejer sig om Rødovre Skakklubs traditionelle julefest.

Den foregår tirsdag d.16-12.Vi må desværre skuffe de medlemmer der li
der af jule-narkomani:Der vil ikke være mulighed for at købe juleøl,
men derimod vil der kunne købes en sand syndflod af gode gammeldaws
Hof og Tuborg.

Holdturneringen 2.runde:

Rødovre I - Vanløse I : 5 - 3
Rødovre II - Posten I : 6!- it
Brh.Skakklub I - Rødovre III : 3 - 5
Rødovre IV - Avedøre I : 5t - 2t
Gladsaxe IV - Rødovre V : 5t - 2t

Holdturneringen 3.runde:

BRØNSHØJ SKF.I - RØDOVRE I : 2 - l + 5 hængepartier.
Topholdet i mesterrækken regnede på forhånd denne match for en for
holdsvis nem opgave.De har også,på papiret,rækkens stærkeste hold!
1 L-,3 E- og 3 M-spillere.At vi så skulle give dem så meget modstand
som vi gjorde var der vist ingen der havde regnet med.Men nu lidt om
partierne: Tim spillede igen en af sine mærkelige sicilianere med

sort,tabte kvalitet og stod efter it times spil så mast at han lagde
kongen.Jeg selv lancerede en af mine egne ideer i Caro-Kann,men enten



er varianten tvivlsom eller også er jeg for dårlig til at spille den,

for det lykkedes mig at komponere et bondetab der tabte.Dog først efter
et langt løberslutspil.Reserven Leif Tange spillede et flot parti:
modstanderen satsede alt på et kongeangreb,men så var kongen ubeskyt
tet og efter at LT havde ofret lidt materiale satte han mat midt på
brættet.Dagens flotteste præstation var dog Kølvigs: hængepartiet mod
landsholdsspilleren Carsten Høi giver temmelig sikkert et halvt point.
Henning Åge Hansen havde,efter et bondeoffer i åbningen,sin modstander
på hælene gennem hele midtspillet,men i hængestillingen har modstan
deren foruden merbonden den bedre stilling.Flemming bliver desværre
nok sat mat i 4-5 træk,mens Sonne og Orla Larsen begge har meget store
gevinstchancer.Det vil nok ikke være helt galt hvis vi regner med et

nederlag på 3-5 eller 3t-4~ Søren

AS o4 II - Rødovre II : 2t - 31 + 2 hængepartier.
Andetholdet drog mandag d.23-11 ud for at møde AS o4's andethold.De
store forventninger der i denne sæson er stillet til dette hold blev

igen indfriet selv om der var indløbet to afbud.Kim Paulsen blev på
sædvanlig måde første mand der var færdig,men i modsætnæng til l.runde
indbragte hans lyn-spil dennegang et helt point.Da yderligere 2 fra
holdets faste stab (Arne Østergård og Buster Andersen) vandt var stem
ningen på kogepunktet.Så indtraf der set fra et mands-chauvinistisk
synspunkt en regulær katastrofe da Lars Sørensen mindsanten tabte til
en dame (Else Thygesen).Du har imidlertid ingen grund til at skamme
dig over dette nederlag Lars,din modstander regnes for et af de største
talenter indenfor dansk dame-skak idag.De to reserver Alex Juel og
Ivan Sørensen opnåede hhv. ~ og o point.Af de to hængepartier er Jehs
Bertolts klart vundet og Heinolas er gunstigt (merbonde).Sejren blev

bagefter fejret med de traditionelle håndmadder.
Søren/Arne

RØDOVRE III - OLYMPIA I : 6 ! - 1\
Olympia som efter 2.runde førte gruppen mødte op med 2 reserver og
ingen på 8.bræt.Derfor havde reserven Kaj Olsen intet besvær med at

føre det første point hjem.Anders stjal en officer,da modstanderen et
øjeblik var uopmærksom.2-o.Ole Bruuns speciale:Albins modgambit gjorde
modstanderen total konfus.3-o. Herefter afleverede Leif Sønderskov et
i point i et slutspil hvor han ellers førte med en bonde.På det mest
udsatte bræt faldt jeg selv i rævesaksen og måtte skamfuldt indkassere
holdets eneste æg.3i-l~.så slog Otto Nielsen (ungdomsholdets yngling)

til og bragte os på 4i~ti. fortsættes sidste side.



RØDOVREMESTERSKABET 1975

RØDOVREMESTER : Bent Kølvig

I år var der en hel del,der lagde billet ind på tirlen,men uundgå

eligt fik de fleste rigeligt med boller på suppen.Der var faktisk

kun en,der slap.Tillykke med mesterskabet Kølvig.Førstepladsen blev

overlegent besat med 5~ point, 1 point mere end nr.2 Søren Petersen,

der efter et nederlag til Kølvig i 2.runde kom godt igen.Nr.3 blev

Henning Åge Hansen med 4 point, efter tab til Kølvig i sidste rundes

topopgør.
I l.klasse besatte Anders Lundsgård i.pladsen suverænt med 5~ point.

Derefter kom Kim Mikkelsen med 4i point og Karsten Andreasen med 4p.
I 2.klasse var der heller ingen vaklen i toppen: Nr.l Flemming Holst

med 5~ point1 Nr.2 Kjeld Højmark med 4~ .
3.klasse var mere jævnbyrdig.Der var kamp om placeringerne.Nr.l med

4~ point blev Michael Garly,efterfulgt af Jan Nielsen og Peter Niel

sen,begge med 4i point.

ET IRRITATIONSMOMENT

Det har desværre været kendetegnende for de sidste års vinterturne
ringer,at de har været ødelagt af alt for mange afbud.Det har betydet,
at turneringen varede længere end oprindeligt fastsat,og forårsturne
ringen er derved blevet så lille,at vi egentlig lige så godt kunne
have undværet den.Det synes jeg er synd,og jeg har derfor gjort mig
nogle overvejelser om, hvorvidt man kunne bringe antallet af afbud

ned på et rimeligt stade.Der er følgende muligheder:
l.Afbud tolereres ikke og medfører ganske automatisk et nul.
Dette er en urimelig løsning,da den forudsætter,at alle mand skal

have et jernhelbred for at kunne gennemføre.
2.Afbud godtages,hvis partiet spilles inden næste runde påbegyndes.

også en ret uheldig løsning,dels fordi at mange medlemmer har afsat

ugens øvrige dage til andre (og måske vigtigere)gøremål,og dels
fordi at man så lige så godt kunne opløse klubben og spille alle

partierne privat.
3.Et vist antal afbud godtages - yderligere afbud giver o point.
Jeg vil gerne slå et slag for denne løsning,for det første fordi
den begrænser afbudene,for det andet fordi ordningen har kørt med
succes i SK 41 i flere år.Her er reglen at 2 afbud accepteres.
Jeg synes at vi skal indføre et lignende system og vil gerne have
nogle meningstilkendegivelser sendt til Brevkassen. Søren Petersen



KLOKKEN SLÅR - TIDEN GÅR

Interne Træk har fået en ansigtsløftning og er efterhånden blevet

rigtig spændende læsning.Jeg gad egentlig vide,hvor længe det får

lov at forblive internt: mon ikke allerede det smugles ind over kom

munegrænserne og læses i Hvidovre,Glostrup og Brøndbyerne ? Det for

tjener det faktisk det interne træk,selvom fjenderne derude vestpå

og måske også i Vanløse jo snart vil kunne lure de Rødovrefolk deres

fiduser af ved at læse bladet.Mod Kølvig skal man for eksempel ikke

spille Caro-Kann,det kan selv jeg læse mig til••••.

Men på den måde tvinges vi til at spille en tand bedre end der står

i bladet.Så mon ikke alligevel vi skulle bringe flere partier i

Interne Træk ?

Man skal lære så længe man lever.Både af ens egne og af alle de

andres fejl.Måske endda især af ens egne.Det er bl.a.utroligt, så

mange reerlige,åndssvage tabspartier jeg selv har spillet.Evig og

altid kommer jeg i tidnød - der er som regel een af parterne der kom

mer i tidnød,og det er som regel osse mig.Jeg er heller ikke nogen

ørn til at spille skak,selv om jeg kan sige ligesom alle mulige andre

lettere lallende skakspillere:"Hvis bare jeg havde spillet noget mere

som barn,ville jeg mindst være stormester i dag." osv.

Men selvfølgelig synes jeg ikke,at tabspartierne rigtig er værd at

vise frem.Jeg vil hellere belemre med en af de gevinster der kom i

stand endda før min tid var udrindet.En hjemmekamp mod Vanløse den

4. november iår.En art dronningbondespil med lidt Stonewall-holland

ske træk i sig:

Hvid: Ole Delfter.vanløse sort: Sonne

l.d4 d5 2.f4 c5 3.e3 Sc6 4.c3 e6

En særdeles passiv opstilling må man sige - en rigtig stenmur.

5.Sf3 Sf6 6.Ld3 Le7

Med den ikke særlig lumske begrundelse at løbertrækket efter Ld6 og

senere slag på e5 jo er rent og skært tempotab.

7.o-o Se4 8.Sbd2 f5 9.Se5 Se5: lo.fe5: o-o

Og hvad så? stillingen ser mistænkeligt symmetrisk og remisset ud.

måske lige med den forskel,at sort efter c4,b5 og a6 (evt) vil være

hurtigst på færde i forbindelse med aktiviteterne på dronningefløjen.

Den sorte bonde spiller derfor ikke nogen ringe rolle,ligesom løberen

på e7 er mere aktivt placeret end broderen på d3.Hvid søger nu at

undgå sorts trusler om positionel fordel og spiller derfor:

ll.a4

hvad der ikke er særlig godt.Ordentligt modspil giver derimod ll.c4



gevaldigt tryk - 16.dc5: er jo ad H. til.

11. - c4 12.Se4: fe4: 13.Tf8+: DfO:

Jeg kan ikke se hvad denne afbytning skal gøre af godt for hvid •...

Tværtimod.

14.Lbl? Ld7
Sikken en stilling.Hvid klumper sig sammen ovre i den ene krog,mens

sort nu endelig får brug for sine brikker; læg mærke til den forskel

der allerede er mellem de hvide løbere på bl og cl og så de sorte på
d7 og e7 der behersker gode lange diagonaler.

15.b3 cb3:
Hvis stillingen iøvrigt ikke indbød til angreb på kongefløjen er det
rigtigste selvfølgelig 15. - b5 til bevarelse af den positionelle
overvægt på dronningefløjen.Men nu vil sort naturligvis med fornøjel
se se hvids dronning placeret ovre i skammekrogen sammen med de øvrige

hvide brikker.
16.Db3: Df5 17.Ddl
Der var matangreb begyndende med Tf8,eller i det mindste officers
gevinst af Lcl efter fx Ddl og h3,træk der besvares med to gange skak
på i.række og så slag på cl; altsammen muligt på grund af Lbl's

skvattede position.
17. - Tf8 18.De2 Le8
Mon ikke hvid straks skulle have spillet 18.Del for at lade tårnet

om at dække hele 2.række?

19.Ta2 Lh5 2o.Del
Så kom det - hvad damen jo er pisket til.

2o. - Lh4 21.g3
Og så begyndte det at blive indviklet.Indtil nu har sorts spil ikke
været overvældende vanskeligt: besættelse af f-linjen,de to løbere ud
i felten,bevarelse af initiativet som blev opnået ved det hvide spils
brillante passivitet.Dg4 er tilsyneladende stærkt,men efter 22.Tf2
gennemtvinger hvid tårnafbytning,og fordelen ved den sorte stilling
er mindsket betydeligt.Tårnafbytningen kan sort forhindre ved at

stille Lh5 imellem på f3,så hvorfor ikke:
21. - Dg6 22.c4 Lf3 23.cd5: ed5: 24.La3 Tf5
Kul på.Truslen er: 25. - Lg3: 26.hg3: (Dg3:? Tg5) Th5 osv. Det er
meget kompliceret for hvid at holde tungen lige i munden1og han for

søger da ogsA at forplumre spillet ved at lancere følgende skinmanøv

re:
25.Da5 ?



med truslen Dd8+ med mat,hvis sort dummer sig og ofrer løberen på g3.

samtidig hænger d5,og den sorte stilling er jo ikke meget værd hvis

det kommer til afbytning af alle de aktive brikker; altså:

25. - h6

Hvis nu 26.Dd5+: Kh7 27.Le4: spiller sort fredeligt Le4: 28.De4:

Tfl+ og hvid mister sin dronning.Skinmanøvren var virkelig bluff.

26.Del

Altså tilbage igen.25.Da5 var en fejl,men hvad skal hvid stille op?

Spille Df2? Så følger 25. - Lg3: alligevel: 25.Df2 Lg3: 26.hg3: og

nu ikke 26. - Dh5? som hvid blot besvarer med 27.Dh2,og heller ikke

26. - Th5 som besvares med det brutalt effektive 27.Df3: ( ef3: 28.

Lg6: og sort er ikke engang lige vidt mere ). Næe,sort må spille

26. - Dh6 27.Dh2 Th5 og Godnat Ole,pengcne ligger i vinduet.Men hvad

kan hvid ellers spille? 25.Tf2 besvarer sort enkelt: 25. - Lg3:.

Hvid kan give kvaliteten med 25.Tg2 Lg2: 26.Kg2: Lg3: 27.hg3: Dg4

med truslerne Df3+ og Th5 slut.

Eller måske endnu et lille tegn på liv: 25.Tc2 Lg3: 26.Tc8+ Kf7

27.Tf8+ Ke6 28.hg3:.Hvad skal sort nu gøre? Alt ser pænt og dækket

ud,efter afbytning af tårnene med Tf 8 : Lf 8 : er angrebet fuset ud:

29. - Dh5 3o.Dfl.Sort må derfor straks spille 28. - Dh5 og matten

er uundgåelig for hvid.Nu efter tempotab i det 25'ende træk - damens

udflugt til feltet a5 - afgøres partiet let:

26. - Lg3:
Resten er idel jammer fra hvids sårede side,og er ikke særlig inter

essant,bortset fra trækfolgens næsten tvingende karakter:

27.Dg3: Tg5 28oKf2 Tg3: 29.hg3: Dh5 3ooe6 Dh2+ 31.Kcl Dgl+ 32.Kd2

Dbl: osv.

Klokken slog. Harly Sanne.

Tak for dit parti og de smukke ord om Interne Træk,vi bliver næs

ten helt rørt her på redaktionen.

Hvor mange reerlige partier du har spillet,vil vi nok sætte et

spørgsmålstegn ved.Tværtimod synes vi,at du spiller nogle smukke

holdkamps-partier; lige meget hvor vi befinder os,og det får os til

at tænke på melodien "Uberall auf der Welt scheint die Sonne for

lige meget om du vinder eller taber,er du stadigvæk i samme gode

humør.

Bliv ved med det sonne Redalctio!nen,



FOR 25 ÅR SIDEN -

var jeg noget yngre end nu.Jeg havde spillet i et par år og meldte

mig til 'Rødovre Byturnering 1950'',hvor jeg bl.a.mødte en pastor Gam

borg,som jeg til stor ungdommelig fornøjelse slog i et spansk parti.

Endnu større glæde havde jeg af følgende lille episode:

Hvid:Bent Kølvig Sort:L.Rambæk Spansk parti.

l.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 5.d4 exd4 6.o-o Le7 7.e5 Se4

8.Sxd4 sxe5? 9.Tel Sc5 lo.Txe5 sxa4 ll.Sf5 o-o 12.Sxe7+ Kh8 13.Dh5 d6

14.Dxh7+ Kxh7 15.Th5+ mat.

Så nemt gik det ikke altid,men jeg blev dog bymester med 4i af 5. I

vesterbro A.S. jubilæumsturnering fik jeg min ilddåb i mesterklassen,

fordi jeg var blevet klubmester i ; vidovre.Trods min benovelse over

for første gang at sidde ved et enkeltbord lykkedes det at starte med

to gevinster.Her er det første parti:

Hvid:Bent Kølvig Sort: Bent Nielsen caro-Kann

l.e4 c6 2.Se2 d5 3.e5 Lf5 4.Sg3 LgG 5.h4 h6 6.h5 Lh7 7.e6 fxe6

8.d4 Sd7 9.Ld3 Db6 lo.Lxh7 Txh7 ll.Dd3 Sgf6 12.Dg6+ Kd8 13.c3 c5

14.dxc5 Dxc5 15.o-o e5 16.Le3 Dc6 17.Sd2 e6 18.Sb3 Lc5. 19.Tadl Lxe3

2o.fxe3 Kc7? 21.c4 Sf8 22.cxd5 Sxg6 23.dxc6 Sf8 24.cxb7 Kxb7 25.Sc5+

Kb6~ 26.sxe6 S3d7 27.Td6+ Ka5 28.b3 Tag8 29.sc7 g6 3o.a3 Sb6 31.Tcl

Sfd7 32.Tc4 Opgivet.

Men modstanden blev noget hårdere.I 3.runde mødte jeg turneringens

favorit,H.Å.Hansen.og det blev et parti,jeg skulle komme tll at huske

længe.Jeg anede ærlig talt ikke meget om,hvad der foregik på brættet.

Men jeg strittede og strittede og havde den tilfredsstillelse, at

mesteren måtte vise mig,hvordan tårnslutspil skal spilles:

Hvid: H.Å.Hansen Sort: BEnt Kølvig Dronninggambit

l.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.e3 Lf5 5.Sc3 e6 6.Db3 Dc7 7.Ld2 Sbd7

8.Tcl Tc8 9.cxd5 exd5 lo.g3 Db8 ll.Lg2 Ld6 12.o-o Se4 (?) 13.Sxe4

Lxe4 14.Sh4 Lxg2 15.Kxg2 g6 16.e4 dxe4 17.f3 e3 18.Dxe3+ Kf3 19.Dh6+

Kg8 2o.Dg5 h6 21.De3 Sf6 22.f4 Te8 23.Dd3 Kh7 24.Sf3 Kg7 25.Se5 Dd8

26.Df3 Db6 27.Lc3 Sd5 28.f5 Lxe5 29.dxe5 gxf5 3o.Tcel Sxc3 31.Dxf5

Thf8 32.bxc3 Te6 33.Te4 Dd8 34.Td4 De7 35.Tff4 Tg6 36.Td7 De6 37.

c4 b5 3B.Txa7 bxc4 39.Dxe6 Txe6 4o.Tg4+ Tg6Q 41.Txc4 Tg5 42.e6 Te5

43.e7 Te8 44.Txc6 T8xe7 45.Txe7 Txe7 46.Tc2 Ta7 47.Kf3 Ta4 48.Ke3 Kg6

49.Kd3 h5 5o.Kc3 h4 51.Kb3 Tg4 52.Tc3 Kg5 53.a4 Tea 54.a5 h3 55.Tc5+

f5 56.a6 Tel 57.Tc4 Tbl+ 58.Ka4 Tb8 59.Ka5 Opgivet.

fortsættes næste side.



Den hvide konges vandring gjorde et dybt indtryk på mig dengang.

I RM 1975 mødtes vi igen,og jeg spillede i anledning af jubilæet

igen slavisk og fik min revanche.

Den 28.november var det et andet jubilæum.Den dato i 1950 var det,
at jeg i Hvidovre spillede mit livs korteste turneringsparti,mod

den senere bekendte redaktør ved Ekstrabladet:
Hvid: Bent Kølvig Sort: Bent Juhl Tospringerspil (prøjsisk)

l.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6 4.Sg5 sxe4 5.Lxf7+ Ke7 6.Sxe4 Kxf7

7.Df3+ Kg8 ? ?? 8.Sg5 opgivet.
Bent Kølvig

Brevkassen.
Vi har denne gang modtaget et brev fra Kølvig,hvor han stiller flg.

spørgsmål:
l.Hvad med at udsætte trøstpræmier i vinterturneringen? F.eks. en
præmie for bedste remisparti,for bedste slutspil,for mest inter

essante officersoffer etc.Er det ikke sjovere end præmier for at

vælte askebægeret på gulvet?
2.Hvordan gik det egentlig med de teknikmærker,yngre spillere kunne

erhverve i klubbern~? Findes ordningen endnu? Hvis ikke,så hvor

for?
3.Er mesterklassen i vinterturneringen homogen nok til ikke at blive

delt? To dobbeltrundige 8-mandsturneringer giver en runde mindre

at spille.
4.Hvor kan man købe skoleskak-lodsedler?
5.Hvilke slutspil tager mere end 5o træk uden slag eller bondetræk

at vinde ifølge teorien.
B.K.

svar:
l.Vi er principielt enigc,og her er vores forslag:
Der udsættes en præmie til det bedste parti fra vinterturneringen.

Et udvalg på 3 mesterklassespillere bedømmer de indkomne partier
og kårer en vinder.Vi foreslår derefter at vinderen til vores
sæsonafslutning viser os andre partiet på et demonstrationsbræt

og kommer med sine egne kommentarer.

Men hvad siger bestyrelsen?
2.0rdningen eksisterer vistn~k stadig,dog mest indenfor skoleskak.
3.Vi er lidt i tvivl om,hvad der menes med spørgsmålet.Vi fortolker

det på to måder:
fortsættes næste side



A:Klassen deles i to lige stærke grupper

B: - - - en mesterklasse og en form for "eliteklasse".

M.h.t. A:Skal et mesterskab afgøres på denne måde,skal der allige

vel,af hensyn til retfærdigheden,spilles en form for omkamp.Altså

ingen rundebesparelse.

M.h.t.B:Når der sættes 16 mand til at spille en turnering,er det

klart, at der vil være indbyrdes styrkeforskelle.M.h.t.partiernes

kvalitet vil det nok være en fordel med en sådan deling.Det vil

naturligvis stille større krav til vinderen.Set ud fra et rent

skakligt synspunkt er en deling altså iorden.

Da Rødovre Skakklub imidlertid ikke bygger så meget på kvalitet,

og på hvem der er bedre (heldigere) end hvem,men mere på et hyg

geligt kammeratl igt grundlag,må man være ret betænkelig ved gen

nemførelsen af forslaget.Det er nemlig ikke utænkeligt, at de spil

lere,der kommer i den svageste gruppe,vil blive sure og føle sig

dårligt behandlet.Noget sådant kan vi (læs:redaktionen)ikke ac
ceptere.Et andet argument imod: De såkaldte "svagere" spillere

får ikke del i den lærdom og fornøjelse,det jo er at spille mod

"spidserne".Efter en lang debat holdt vi en afstemning,der resul

terede i 3-o mod dette forslag.

Vi regner med at bringe bestyrelsens mening i næste nr.

4.Lodsedlerne kan købes hos Ole Bruun.(skulle der være nogle med

lemmer der ikke kender den føromtalte herre O.B.,så skulle du

tage og sætte dig på en stol ved midtergangen en tirsdag aften.

Når der så kommer en fyr gående forbi,der synes at bevæge sig i

en blanding af rejehop samt en komisk form for ande-vralten,så

har du set giraffen)

5.Redaktionen aner det ikke,så vi har fluks sendt spørgsmålet videre

til Karpov.P.g.a.den lange posttid er det desværre muligt at hans

svar først kommer frernm,efter at næste nummer er trykt.Det kan jo

være at du selv er hurtigere Kølvig?

Redaktionen

STJERNE-PARADEN:

I.holdet * * *
2.holdet * * *
3.holdet * * *
4.holdet * *
5.holdet * *



Holdturneringen fortsat:
Uffe indfriede omsider sine egne forventninger og vandt i en vundet
stilling.Akhøj,der efter en særdeles givtig åbning hvor han nærmest
skovlede officerer ind,knækkede omsider sin modstander med et sim

pelt bondetræk. Sensationen var en realitet 6t-1~.Det er ikke umuligt
at vi nu efter 3.runde ligger på l.pladsen.Nu gælder det om at beva~e

topplaceringen. Peter

INTET NYT FRA FJERDEHOLDET ••.•••.•••.•

Femteholdet var svineheldige da deres modstandere trak sig ud af tur

neringen.Altså 8-o til femteholdet.

Jeg er meget skuffet over at i direkte opfordrer folk til at svine
her i klubben.Det medfører kun at jeg skal blive her en time længere

hver tirsdag for at rydde op. En skuffet formand

svar:Bare rolig Ejlert.Folk der vælter flasker med vi1je kommer kun

titlen "Arets klummerhovede i Rødovre Skakklub" endnu nærmere.
I øvrigt kan vi oplyse at Flemming Bruun i øjeblikket er en suveræn

klodsmajor.Han topper i øjeblikket listen med 7 point p.g.a.et glas

væltet martini på redaktionsmødet.

KSU's udvalgte juniorhold bankede d.9-11 Skånes ditto med ikke mindre
end lot -4t.De to udsendinge fra Røduvre Skakklub Søren Petersen på
6.bræt og Tim Bjerre på 8.bræt bidrog til den overlegne sejr med hhv,

~ og 1 point.

Det var så hvad vi havde på hjertet denne gang.Vi håber du har haft
udbytte af at læse bladet.Da næste nummer først udkommer i det nye år
ønsker vi alle medlemmer en rigtig fornøjelig juleferie.

Redaktionen




