
RØDOVRE
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Nr.7 4.Maj 1976 12.Årgang

Til de medlemmer,der hellere vil have et par øller i stedet for et parti
skak,har vi nu en glædelig meddelelse:

SÆSONAFSLUTNINGSFESTEN

afholdes TIRSDAG D.15/6 I KLUBLOKALERNE.Arrangementet,hvor kone,kæreste
eller mormor bedes medbragt,koster kun 3o kr.Et rent røverkøb når man
tager i betragtning,hvad I får for pengene: 1 platte,l øl,l snaps + kaf
fe m.brød senere på aftenen.

Tilmelding sker til Jørgen Andersson senest 8/6.

Det er vores håb,at der er mange,der møder op,så vi får en god afslut
ning.

Festudvalget.

GØNGETURNERINGEN.
Søndag d.25/4 var Præstø Skakklub vært ved årets Gøngeturnering,der er
en hurtigturnering over 6 runder.Traditionerne tro var Rødovre Skakklub
mødt talstærkt op - 14 mand trodsede det tidlige afrejsetidspunkt og
mødte kampberedte op foran klubben kl. 8 om morgenen.

Først forestod en lang køretur,der yderligere blev forlænget,da Leif
Tange to gange påstod,at han kendte en genvej.Havde vi andre fulgt hans
tankegang,ville vi for det første være havnet i Næstved,og for det andet
ville vi være kørt ud i en sø~ Nå,men vi nåede da a11e rettidigt frem
til 1.rundes start kl.9.45.

Da vi så havde spillet de tre første runder,var der spisepause.Hjemme
fra havde vi bestilt stegt ål til alle mand på den nærmeste kro,og da
der kun var 45 min.pause,havde vi vældig travlt med at komme derhen.



På kroen blev de foreløbige resultater diskuteret.Havde man ikke ret

mange point,fik man et godt råd:"Man skal ikke lave nogen grove fejl,

men bare vente på at modstanderen laver dem!".
Ejlert troede i et øjebliks forvirring,at han var hjemme.Han kunne ikke
lide ål,så han beordrede en engelsk bøf på bordet i løbet at 2 minl Han
fik den selvfølgelig først da vi andre var færdige med vores ål!
Trods den korte pause noterede vi os,at Tom spiste ikke mindre end 14
stykker ål,samt at Ib,der havde dårlige erfaringer med snapsens bivirk
ninger fra sidste ålegilde,var gået over til ren vodka,
Efter krobesøget spillede vi så de tre sidste runder.

Resultaterne: 1 2 3 4 5 6

Søren Petersen M ·t o 1 o o 1 = 2t

Leif Tange M o o o o 1 o = 1

Uffe Dahl I 0 0 0 0 1 0 = 1

Kim Clausen II 1 t t 1 t t = 4
Jens Akhøj II o 1 o 1 1 o = 3

Ejlert Andersen II 1 i o o o 1 = 21
Tom Kristensen II 1 o 1 o o o = 2

Peter Tange III 1 1 o 1 1 o = 4

Bjør n Enemark III o 1 i 1 1 i = 4

Kim Mikkelsen III 1 1 i o o 1 = 3t
Leif Clausen III o 1 1 o o 1 = 3

Jørgen Andersson III i o 1 1 o o = 21
Ib Petersen III t o 1 o 1 o = 21
Jens Bager III o o 1 o i o = li

Skakmæssigt set blev det en fiasko! Eneste præmietager og dermed opryk
ker blev Peter Tange,der med sine 4 point halede en lo.præmie i land.
Derudover havde vi 4 nedrykkere (Jens Bager røg helt ned i begynderklas
sen) og 4 lige på grænsen! (2t point sikrede forbliven).
Mesterklassen var i år særdeles stærkt besat.Navne som Kaj Bjerring,Ove
Søgård,Poul Hage,Søren Petersen,Bjarke Kristensen, Steen Grabow osv kan

få næsten enhver til at ryste i bukserne.Undertegnede fik da også svært
ved at opnå de magiske 2! point,så svært at jeg i sidste runde (efter

'
et remisparti) måtte ty til lodtrækningsheldet for at blive i klassen.
Claes fra Brøndbyerne valgte heldigvis den forkerte side af enkronen.

De øvrige rødovrespilleres resultater var også skuffende,bl.a.fandt de
få,der havde"spekuleret" i tilmeldingerne for at få en stor præmie,ud

af ,at der var andre,der havde fået samme lyse ide,

Fortsættes side 6,



NUKANDETALTSÅSNARTVÆRENOK
råbte en rasende Finn Bonnez alias Finn Bormed alias Fjnn Bone alias Finn
Bonez.Hvordan i alverden skal postbudet finde frem til mig,når han kommer
med en invitation til en international turnering,hvis mit efternavn ikke er
stavet rigtigt??? hylede han,da vi for 117~gang havde stavet det forkerte Vi
siger naturligvis undskyld Finn Bonned. Øh Finn Bonee Nej altså.BONNEZ1

(der var den vist).

Holdturneringen 7.runde.

STUDENTERNE III - RØDOVRE I = 2 - 6
En sejr i sæsonens sidste holdkamp var en betingelse for vores 1.holds for

bliven i mesterrækken.Derfor var det jo ikke lige just med ro i sjælen,at vi
drog ind til Handelshøjskolen,hvor Studenternes 3ehold ventede oseNerverne
faldt dog hurtigt til ro,da vi bemærkede os at Studenterne diskede op med 501.
reserver.samtidig med at vi stillede med næsten stærkeste hold (Søren Godt
fredsen var reserve for Verner).Derudover var skolens moderne cafeteria ind
rettet med adskillige automater,hvis indhold hovedsagelig bestod af lakrids,
chokolade mm samt varme og kolde drikkeoDer gik ikke lang tid,før man var
klar over til hvilken side sejren skulle gå.På nær Orla stod vi alle godt,
og det var Kølvig og Sonne,der (måske ansporet af at der kun var en dør mel
lem spillelokalet og et lille hyggeligt værtshus) åbnede ballet,der skulle

ende med en sejr til os på 6 - 2.Dernæst hev Henning Åge en sejr hjem,og un
dertegnede blev hurtigt smittet af denne sejrsvilje. 4 - o.Orla var langt frc

sin sædvanlige form,og det samme var tilfældet med Søren Godtfredsen,der

endog underrettede sin modstander om kraftig tidnød. 4 - 2.0g så Søren Peter·
sen.Selvfølgelig har man lov at være heldig,men så heldig! Netop som modstan
deren,med et helt tårn i overskud,trykkede på uret efter at have udført sit

39.træk,faldt vingen. 5 - 2.Johnny havde taget hængeparti,men ved senere
analyser,ledet af Bent Kølvig,valgte modstanderen dog at opgive.Godt gutter.

Flemming.

OG- SÅ ER DET VIST TID TIL STJERNEPARADEN.

l.holdet : * * * ~~* *
2.holdet : * ~ x ~ ~ * *
3.holdet : * * * ~~ x *
4.holdet : * * * ~* ~
5.holdet : * * * * *

Vi siger naturligvis tak til alle,der har
hjulpet os ved at skrive disse referater.
I har klaret opgaven fremragende,og det er
vores indtryk,at de øvrige medlemmer har

syntes godt om indlægene.
Redaktionen.



VANLØSE II - RØDOVRE II = 2 - 6
Det var med den største optimisme, at vi mødte op i Vanløse Skakklub.Formand-

en (red: det er altså Ejlert) havde fortalt os,at vi blot skulle score 2!
point,så havde vi vundet rækken.Med formanden som ivrig tilskuer og næsten

i stærkeste opstilling (Wiman som reserve for Ole Bruun) kunne det ikke

svigteo
Efter en times spil var optimismen borte,det så ud som om vi stod næstbedst

i de fleste af partierne~Formanden forlod lokalet! Det var åbenbart det der

skulle til.Tak formand! I hurtig rækkefølge vandt Wiman - Buster - Lars -
Leif og Alex, efter i ca.2o træk at være 4 bønder foran.Jens og Arne fik

remis mens Heinola afleverede et helt pointo

Resultat 6 - 2 og oprykning.
østergård.

Hvad gør man ikke for at spille holdkamp for Rødovre? Hør blot: Arne Øster

gård (pt Rødovres største talent i fuskerskak) var i Jylland den dag oven
nævnte holdkamp skulle spilles G Så han tog selvfø1gelig bare fl:yveren for
at nå holdkampen"Med en sådan kampmoral kan det ikke undre at 2.holdet

rykkede op"Bravo.
Redaktionen

RØDOVRE III - HELLERUP I = 4~- - 3-}
Med gele i knæene og klaprende tænder mødte vi op1Denne gang gjaldt det~

Det gjorde Hellerup også - dvs kun nogle af dem.To udeblev,hvilket gik ud
over Leif og Uffe.(me Uffe - you ikke komme).2-o"Kim Paulsen fortsatte sin

succesrige karriere ved at mase sin modstander, hvorimod And ers gjorde det
stik modsatte.3-loOtto myrdede som sædvanlig sin moastander.Selv lykkedes
det mig at sætte kvalitet og point i slag.Kim Clausen forandrede virtuost
en gevinststilling til et O.Peter har et hængeparti med gevinstchancer,men
det bliver næppe nødvendigt at spille det,da vi efter de sidste rygter er

sikre på oprykning.
Hip Hip HurrUf fe - vor topscorer.

Akhøj.

Hvis der en nogen der i øjeblikket er gnistrende arrig på DSU's hovedbesty

relse,så er det Søren Petersen"Nu havde han sådan glædet sig til at blive
Rødovre Skakklubs første elitespiller,men nu er det jo umuligt,da de på de~

legeretmødet i Påsken afskaffede eliteklassen.(læs for en gangs skyld SKA~

BLADET)•



TÅRNBY II - RØDOVRE IV = 4 - 4
Med afbud fra Enemark (kursus) og Mogens (arbejde) måtte jeg atter henvende

mig hos altid villige Thomasen (reservernes 1.mand) og låne Finn Bonnez fra
5.holdet,da vi ved en stor sejr kunne blive nr.2 og dermed opnå oprykning.

Efter en slags forhindringsløb pr.biler ankom vi til Tårnby opsatte på at

yde det bedste med Jørgen (næsten max.) Andersson som primus motor.Da vi
endelig kom igang efter ~ times ventetid,varede det ikke længe før reserver

ne Finn og Thomasen havde skaffet os føringen med it - t,da Finn vandt og
Thomasen spillede remis"Karsten Andreasen var den næste,der var færdig,med
remis som resultat~Så stod det 2 - l.Da jeg selv var kommet godt igang mod
en noget usikker spiller, tog jeg en runde for at se på resten af partierne.
Peter Tange stod ret godt på l.bræt,Gamborg førte med et par bønder,Jørgen
havde oparbejdet en god stilling,mens Kim Mikkelsen som sædvanligt misbrugte1

sine store evner ved at bruge hele betænkningstiden i åbningen.Opmuntret af
denne rundgang,der tyd.ede på en sejr på 6 - 2,satte jeg mig ned og ville
vinde partiet hurtigt.Jeg ville lave en kombination,der kunne vinde en offi·
cer,men overså,at der røg en centrumsbonde ved tvungen dameafbytningt1 Jør
gen syntes pludselig,at han kunne undvære dronningen,så han glemte at flytte

den væk fra kongerækken,i en ellers vundet stilling.Peter nedgjorde støt og

roligt sin modstander - så var der atter balance igen med 3 - 3.Kim,der hav-
. I

de brugt l time og 55 minutter til de første 16 træk,måtte med tidnødsspø-

gelset hængende over hovedet ofre et tårn. i et desperat forsøg på at sætte
mat"Men modstanderen,der havde rigeligt med tid tilbage,afviste alle forsøg,
og så var vi bagud med 3 - 4. Garnborg førte efterhånden med 4 bønd er-, og hans

modstander overskred i en håbløs stilling. 4 - 4.

Ejlert.

Telefonnumre: Klublokalerne: 7o 78 ol

Bestyrelsen:
Ejlert : 7o 68 71

Tom : -
Mogens : 7o 36 14

Flemming: 75 74 62
Jeppe : 70 19 o3

Redaktionen:
Søren : 70 88 2o
Peter : 75 61 9o

Flemming : 75 74 62

Kontingentindbetaling på giro sker til:
RØDOVRE SKAKKLUB,Kassereren,Lucernevej 136,2610 Rødovre

Postgiro nr. 4 lo 27 89.



RØDOVRE V - ALLERØD II = 4~ - 3t
Endnu engang blev 5.holdet amputeret,da 4.holdet huggede Finn~Vi fik,hvad
der senere skulle vise sig,en god erstatning i Jeppe.Da det var et 2.hold,

vi skulle møde,var det med en smule bange a.nelser,vi stillede op~Starten
blev i det mindste god,idet Flemming stjal modstanderens dame~hvorefter han
meget fornuftigt gav op. 1 - o.Tom kludrede i det og fik holdets første
"påskeæg".Denne aften flyttede Johannes og Morten brikker"uden at spille
skak - og tabte.l - 3.Nu skulle vi vist til at skynde os,hvis vi ville gøre
os forhåbninger om sejr. Vagner afslog høj.lydt remis. Fik i et bondeslutspil

smuglet sin konge om bag fjendens linjer,hvor "Hans Majestæt" lavede så
meget ravage,at modstanderen gav op"Jeg selv spillede en ganske uinteressant

"englænder••,der sluttelig endte med en remis"2t - 3t"Nu måtte vores gæster
simpelthen ikke få flere point!Jeg havde længe_siddet og betragtet,hvordan

Jeppt'::på brættet ved siden af ganske eftertrykkeligt lærte sin modstander

at spille prøjsisk.Jeppe snuppede bønder på stribe,byttede af og vandt smer
tefrit.Nu havde vi kontakt,men da det var Leif der manglede,ventede vi alle

på,at han som sædvanligt skulle "glemme" at flytte damen"Men hvad gjorde han
(klog af skade),han lod damen stå,indtil han fremtvang en afbytning på et

tidspunkt,hvor han førte klart i materiale.Resten ville være let,hvis mod

standeren ikke gav op.Men det gjorde han nu! 4t - 3~oBravo Leif.

Resultatet rækker til en placering i midten.
Jens

Gønaeturnerinaen fortsat:._, ...,

Til sidst vil jeg belemre jer med mit eneste regulære gevinstparti.Opdager

I nogle fejl,vil jeg give den korte betænkningstid skylden~
Sort: Kaj Bjerring Siciliansk

l.e4 c5 2øSc3 Sc6 3.g3 g6 4øLg2 Lg7 59f4 e6 6~d3 Sge7 7~Sf3 o-o B~o-o d5

9.Del -a6 looa4 Tb8 ll.g4 b5 12~Dg3 Sd4 13~Sxd4 cxd4 14&Se2 Dc7 15.e5 Dxc2

16"Sxd4 Dc7 l7oaxb5 axb5 183Le3 Tb7 l9oDh4 .f62o.'I'clDb6 21.Tf3 fxe5
22~Sc6 Dc7 239Sxe5 Dd8 24.Th3 h6 25.d4 Tc7 26.f5 Txcl+ 27~Lxcl exf5

28"Lxh6 fxg4 29.Lxg7 KXg7 3o...Dh6+ K.f631.Ta3 Le6 32.Ta6 De8 33.Dh4+ g5

34"Dh6+ opgivet.

I øvrigt startede Kaj Bjerring med ~ af 31
Søren



HOLDTURNERINGSN - INDIVIDUELT.

Så nåede vi endelig til vejs ende med denne turnering ogsa.Sidste gang I

hørte om den var ved juletid sidste år,og da var situationen den,at Jørgen

Andersson,Jens Bager og Flemming trols.talle havde maksimum.Lidt længerene-·

de lå Karsten Andreasen,t point efter,og endnu længere nede,l point efter,

fandt vi en klump,der blandt andet indeholdt Leif Tange9estergård,Heinola,

eller sagt med andre ord: næsten hele banden fra 2.holdet"

Det viste sig dog hurtigt,at Flemming og Karsten ikke kunne stå for presset

de tabte begge de to næste partier - og da flere viste samme tendenser,var

der inden sidste runde faktisk kun to,der havde chancen for at vinde.Kong

Skræp (Jørgen Andersson) havde stadigvæk maksimum - og det måtte vi andre

i klubben sandelig også høre for - og skulle bare have remis i sidste,da

nærmeste (og eneste) konkurrent var Leif Tange,l point efter.

Men,som det så ofte går,når man bliver for overmodig,så indhenter skæbnen

den højtskrydende (Jørgen Andersson) ,og så plejer det at gå galtoDet gjord:::0
det også her,for Jørgen tabte det sidste parti,og så strøg Tange forbi med

en sikker sejr.

Leif Tange opnåede 5 gevinster og 2 remisser - et imponerende resultat~

Der er mindsandten noget for os andre at leve op til næste år.

Slytstillingen: Hold B Ialt

l.Leif Tange II 7 13

2.Jørgen Andersson IV 7 13

3.Flemming Holst V 7 12

4.Lars Sørensen II 7 12

5.Uffe Dahl III 7 12

6.Jens Bager V 6 12

7.Harly Sanne I 7 11-12

8.Jens Akhøj III 7 11~

9.Peter Rank III 7 11

lo.Peter Tange IV 7 11

11.Anders Lundsgård III 7 11

12.0tto Nielsen III 7 11

13~SeGamborg IV 7 11

14.Karsten Andreasen IV 7 11

15.Buster Andersen II 6 11

16.Flemrning Bruun I 7 lo~

17.Arne Østergård II 6 lo~-

18.Leif Sønder.skov III 6 lo

19.Søren Petersen I 7 lo

2o.Erich Heinola II 6 lo
01 . 0

~-.Henning A.Hansen I 7 9.:L
- 2



Hold B Ialt

22.0rla Larsen I '7/ 9J,. c.

23.Kim Paulsen II/III 6 9~

24.Kim Mikkelsen IV 6 q-1...
.- 2

25.Bjørn Enemark IV 6 9 .;L
2

26.Tom Kristensen V 6 9:1-

27.Ejlert Andersen R/IV 6 9

28.0le Bruun III/II 5 9

29.Finn Bonez V 6 9

3o~Bent Kølvig I r:: g· 1) 2

31.Leif Clausen V 6 81-
12.Vacrner .Tacobsen V 5 o 1

02

33.Ko.j Olsen I~/R 5 8

34.Jens Bertolt II 5 . ' 8

35.Alex Juul R/II 5 7J;c:
36.MortenLundsgård V 4 7

37.Ivan Sørensen R 5 6.l2
38.E.Thomasen R 4 6~

39.Tim Bjerre I/R 5 6·~

4o.Mogens F.Hansen IV 4 6-}

41.Johnny Thylin I 3 5...1...
2

42.Kim Clausen III
- 14 )2

43 .Jan Wiman R 3 5

44.B.Selsted R 2 4

45.verner Petersen R/I 3 4

46 +Kjeld I-Iøjmark V/R ..,, 4
·J

47.K.Jeppesen R 2 3

48.Michael Garly R 2 2~

49~Jan Nielsen 2 2~

50.Johs.Rasmu.ssen R/IV 2 2t

51.Poul E.Pedersen R 2 2

52.Ib Petersen . R 1 2

53.Søren Godtfredsen R 1 1

Forklaring: B = Bonus, 1 point pr.spillet parti

R == Reserve.

Spillere med samme po i,ntsum er pLeceret efter:

l.Flest spillede partier på højere hold (understreg~ing af res
2.Flest spillede partier ialt.

3.E-i0jeste, ·1101d/hcjeste bræt.

spillerne fra 5. holdet fik i 3.runde gennemsnittet af hvad de havde præste-

ret i de to første runder.De fik dog ingen bo.nus.
Søren



Gode resultater i Klubholdturneringen.

Efter at sidste runde nu er afviklet med 4 sejre + 1 uafgjort match

som resultat for vore 5 hold,kan vi konstatere,at klubben har haft sin

bedste sæson indenfor KSU-holdturneringen,og at vi bekræftede vor posi

tion som en af de bedste KSU-klubber i bredden:

l"-holdetnr14 i M~rækken
2.holdet nrli i 24række (oprykning til li.række)

3.holdet nrl1 i 2.række ( - - - )

4.holdet nr.3 i 3lrække

5.holdet nr.4 i 3irække

Lidt om de enkelte hold:

Brønshøj I 4lt

Lyngby II 3o~

Øbro II 29i

Rødovre I 28~
Allerød I 261
Sk 1941 II 24i

Vanløse I 23t

Studenterne III 19t

liholdet:Mine forventninger til dette hold,in

den starten på turneringen,var,at holdet skulle

være stærkt nok til oprykning til 3.division,

såfremt vi kunne stille i stærkeste opstilling

hver gang.Desværre var vi ikke i stand til at

stille bedste hold mere end 3 gange af de 7 vi

spillede,men det må give stof til eftertanke,

at vi de tre gange vandt med 16t - 1t.

Rødovre II 38t

Tårnby I 34t

As o4 II 34

Albertslund II 32

Amager III 23

Vanløse II 23

Brøndby II 22t

Posten I 16t

2.holdet: Dette rutinerede hold måtte leve med

favoritværdigheden allerede inden starten på

turneringen.Alt andet end oprykning ville næs

ten være at betragte som fiasko.Gutterne for

måede til fulde at indfri forventningerne med

stor styrke,og st point i gennemsnit er sim

pelthen flot.Bravo gutter.

Rødovre III 33t

Øbro III 32t

Valby I 29

Hellerup I 29

Brønshøj SK I 27

Tårnet II 26

Brøndbyvester I 24i

Olympia I 22t

3.h.oldet:Talentholdet,som det også bliver kal

det,leverede den mest overraskende præstation

ved at vinde gruppen,selvom de blandt modstan

derne kunne tælle ikke mindre end 5 klubbers

førstehold.En enestående god mødeprocent var

der på holdet.Kun et afbud fra spillerne,mens

jeg nogle gang~ måtte låne nogle spillere til

1. og 2.holdet.Tak for jeres gode holdmoral.



Lyngby IV 3o!
Hvidovre II 27t
Rødovre IV 27
Tårnby II 26
AS o4 III 22

Amager IV 17t
Avedøre I 16t

4,holdet: Holdet;som bestod af en blanding af un
ge og ældre spillere,levede op til den gode præ
station frg. sidste år,ved igen at blande sig i
topstriden.Det rystede ikke holdet,at de mistede
en sejr på 6i - 1t,da Hellerup trak sig fra tur

neringen~

Øbro IV 35
Gladsaxe IV 3ot
Allerød II 25
Rødovre V 24
Tårnby III 18t

Olympia II 15t
Glostrup IV 14~

5.h.oldet: Holdet,som i år havde flere nye spillere
med,forbedrede deres resultat fra sidste år bety·
deligt.også på dette hold er der en god kampmoral
og kammeratstab.Ingen tvivl om at der er meget i
holdet endnu.

Som chefholdleder retter jeg en tak til.alle på holdene,og ikke mindst

til reserverne (med Thomasen i spidsen),som altid var villige til at
give et nap med for klubben.
Lidt statistik: ~ 151 point af 264 mulige =- 57,4%

og ingen af holdene under 50%!

TAK ALLESAMMEN
Ejlert

Kampklubbens påsketurnering.
Det var i år 4.gang at Kampklubben afholdt sin påsketurnering,og arran·
gørerne kunne dennegang glæde sig over,at man rundede de loo deltagere~
nemlig 102"hvilket var deltagerrekord.Der blev spillet i elite-, mester···
1.,2. og 3.klasse over 7 rund~r.Elite Qg mester spillede i Kampklubbens
lokaler på Solitudevej,og 1.2. og 3.kl. i menighedshuset på Vedbækvej
På begge spillesteder var der mulighed for at købe mad og drikkevarer

til priser,som man let kunne blive ruineret af ,hvis man. skulle blive
mæt.Turneringen blev afviklet fint og tilfredsstillende,blot var det
lidt anstrengende at skulle spille to partier skærtorsdag og påskelør
deg,særligt for dem,som fik hængeparti til om aftenen.

Eliteklassen blev vundet af.Jens Hartung-Nielsen frg Gentofte med 5
point foran Henning Nielsen,Qdense også med 5 point.

Jeg spillede selv i 2.klasse.Til trods for at jeg spillede en elendig
turnering,lykkedes det mig at skrabe de 3 point sammen,som jeg skulle
have for at undgå nedrykning.

Finn Bonnez.



Lige inden bladet skulle trykkes,dumpede følgende ind af dørent

Kære Rødovre Skakklub,
vi siger hermed mange tak for jeres l,holds besøg d,6/4.Ikke blot fik
vi en god match,men aldrig nogensinde har vi solgt så maget lakrids og
cho~olade som den aften.samtlige automater var plyndret,da I havde

spillet i time. TAK
St.s.

PS. Senere fandt vi et par spillere fra jeres klub højlydt diskuterende

udenfor.I havde vist fejret sejren grundigt,for den ene prøvede for
gæves at få den anden med ind i vognen,hvortil den anden svarede,at han
skam ikke var så dum,at han også ville lade sig æde af den lille lyse

røde elefant.

PS.PS. Det var vel ikke en af jer,der smadrede døren ind til værtshuset,

da den et øjeblik var blevet låst ??

Svar: Tak for brevet.Vi skal hermed straks sende det videre til Brøndby

Skakklub,der jo også vat inde hos jer den dag.

Afslutningen på dette nummer bliver desværre lidt pinlig:
SIDEN JEG FOR SNART ET HALVT ÅR SIDEN BEGYNDTE AT RYKKE FOR BIBLIOTE·
KETS BØGER,OG TIL TRODS FOR AT MAN KUN MÅTTE LÅNE_DEN I EN MÅNED,ER

DER INDTIL NU IKKE BLEVET AFLEVERET EN ENESTE BOG,

Synes I ikke1at det er flovt?

Søren.

Og til slut skal vi lige nævne at klubbens forårsturnering afholdes
11.- .18. og 25.Maj.Der spilles 6_runders hurtigskak,med to runder hver
aften,og der spilles i 2 klasser.En for M + l.kl spillere og en for
2. og 3.kl spillere.Begge steder er indskuddet lokr.
Tilmelding til Ejlert senest tirsdag d.4/5.


