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Generalforsamling d.28/9

En kombination af stort fremmøde, spørgelyst og vigtige punkter
på dagsorden, bevirkede at generalforsamlingen denne gang blev sGr
de1es 1ivlig og varede længere end normalt.

Formandens beretning, der som vanlig, dre]ede sig om klubbens
fantastiske bedrifter i det forgangne år(jeg må henvise til tidli
gere numre af dette iøvrigt udmærkede skrift, som altid har finge

ren på puLsen}, sluttede med en grundig orientering om de opståede
problemer om den fortsatte leje af klublokalerne. Rødovre Kommune
har hidtil betalt halvdelen af vores lokaleleje(ca. 3.5ookr.), men
efter at en ny "Rødovre-ordning" er trådt i kraft, gældende for i

drætsforeningerne i kommunen, giver Rødovre et persontiJskud til
klubben pr. medlem under 26 år og med bopæl j_ kommunen, og samtidjg

har men meddelt at kommunen ikke længere vil bevilge tilskuddet til
lokalelejen; dette gælder dog først med udgangen af denne sæson. Vi
er til gengæld blevet tilbudt gratis lokaler i den ny Rødovrehal
ved Espelunden, med samme spilleaften.

Hvis vi valgte at blive her på Valhøjs Alle, vil det nå grund af
lokalelejetilskuddets bortfald, være nødvendigt med en kontigentfor
hø]else, hvorimod vi vil få en bedre økonomi ved at flytte til Rød
ovrehallen.

Efter orienteringen fulgte en lang og til tider hidsig debat om
fordele og ulemper ved de to aiternativer. Indlæggene drejede sig

mest om ølsalget, som sker i en kantine i hallen, og spilleforholde

ne, som ifølge formanden skulle være lige så gode som her, samt om

klubben med hensyn til medlemsantal kunne klare flyt~ingen.
Omsider kom det til afstemning og med næsten total enighed va.Igte

generalforsamlingen, at vi flytter tjl de nye lokaler i Rødovre-



hallen i september 1977. Herefter kom formandens beretning til af
stemning og blev vedtaget.

Kassereren gennemgik derefter regnskabet, som godkendtes. Det indehol
der i år en ny rubrik "RSK-fonden" oprettet af utallige svampedyrkere i
klubben. Som kassereren tidligere havde været inde på skyldtes fondens
tilskud, at "kassen" havde været underlagt streng kontrol.

Under punktet indkomne forslag, fremsatte bestyrelsen ændringsforslag
til klubbens love, om udvidelse af bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer. At
dette blev vedtaget skyldtes kun at man på daværende tidspunkt ikke vid
ste, hvem der ville blive valgt til bestyrelseno

Et forslag fra Kim Mikkelsen om nedsættelse af et udvalg, bestående
af en spiller fra hver af klasserne, samt turneringslederen og formanden

til at nedskr-iveklare regler for turneringens afholdelse og op- og ned
rykningregler~ blev afvist af bestyrelsen, idet denne anså dette som lig
gende inden for dens kompetanceområdee Reglerne havde tidligt været of
fentliggjort og hvis man var utilfredse med disse kunne man vælge en an
den bestyrelse, sagde formandeno Dette blev efterfulgt af en livlig dis·
kussion, som ordstyreren, Leif Clausen, havde det største besvær med at
kontrollere. Da flere medlemmer krævede en præciserin~ af reglerne, slut
tede man diskussionen med at opfordre bestyrelsen til at offentliggøre
reglerne i Interne Træk, hvilket så vil blive gjort.

Under denne debat, gav et par nye medlemmer udtryk for et ønske om
mere information ved indmeldelse i klubben; f. eks. som et hæfte, der
kunne trykkes i et større oplag til de kommende nye medlemmer. Forsla

get var dog ikke til afstemning, men en henvendelse til I.T., kan måske

give resultater.
Under øredøvende bifald blev formanden genvalgt. Da Tom ønskede at

forlade bestyrelsen, blev følgende sensationelt valgt ind: Jørgen An
derson, Søren Petersen og Peter Rank. Som suppleanter valgtes: Bjørn
Enemark(l.) og Frank Andersen(2.). Bertolt og Østergård genvalgtes som

henholdsvis revisor og suppleant.
Formanden takkede derefter Tom for de seks år han havde holdt ud i

bestyrelsen. Tornog bestyrelsen fik så bragende klapsalver og så var

den generalforsamling endt.

Selvvalgt referent: Peter Rank

OBS! OBS! Sidste nyt:

Under generalforsamlingen udspredte formanden det løse rygte, at Rødov

ve Skakklub muligvis får æren af at arrangere Københavnermesterskabet;
hvis dette skal lykkes, må .flere frivillige brikopstillere melde sig.



Holdturneringen 76/77

I næste måned starter holdturneringen. Bestyrelsen havde planer om
kun at tilmelde fire hold; men det viste sig at interessen for at spil
le på hold var stør:reend forventet og igen :1. år deltager fem holde For
1. holdet må vi satse på en bedre placering end sidste år, fordi der
nu skulle være større muligheder for at holdet kan spille alle kampe u
den større forbrug af reserver. 2. og ).holdet må kæmpe for at vise at

deres oprykning var fortjent, mens 4" og 5.holdet spiller i samme række

som sidste år.
Afbud skal i god tid, gives til formanden: 7o 68 71

I.holdet for de fire første kampe:

12/lo hj. mod Lyngby-Viru.m II
2/11 ude mod Hvidovre I

23/11 hj. mod SK 1941 II
7/12 ude mod Frederiksholm I

Bent Kølvig
Johnny Thylin
Søren Petersen holdleder
Harly Sonne
H. A. Hansen
Verner Petersen
Orla Larsen
Jens Alchøj

II. holdet fo:rde fire første kampe:

12/lo hj. mod Lyngby-Virum III
1/11 ude mod Søllerød I

23/11 hj. mod Jernbanen I
9/12 ude mod Brøndby I

Jens Bertolt
Lars Sørensen
Arne Østergård holdleder
Buster Andersen
Leif Tange
Erich Heinola
Alex Juel
Kim Poulsen

III.holdet for de fire første kampe:

12/lo hj. mod Glostrup II
1/11 ude mod Albertslund I

23/11 hjo mod Tåstrup S.F. I
8/12 ude mod V2 nløse I

Flemming Bruun holdleder
Uffe Dahl
Anders Lundsgård
Peter Rank

Otto Nielsen
Leif s. Jørgensen
Peter Tange
Karsten Andreasen



IV.holdet for de fire første kampe:

12/lo ude mod Olympia I
2/11 hj. mod Posten I

25/11 ude mod Brønshøj S.F. IV

7/12 hj. mod Jernbanen III

Kim Mikkelsen

Finn Bonnez
B j ørn Enemark
s. Gamborg
Flemming Holst
Per Klihlmann
Tom Kristensen holdleder
Jørgen Andersson

V.ho1det for de fire første kampe:

11/lo ude mod Albertslund III
2/11 hj. mod Kampklubben IV

25/11 ude mod Va 1by I I

7/12 hj. mod Avedøre I

Morten Lundsgård
Leif Clausen
Frank Andersen
Jens Bager
Michael Garly
Ib Petersen
Jan Nielsen
Leif Redke

Holdturneringen i korrespondanceskak.

Som de færreste vel husker, har Røc1ovre siden januar deltaget med et
hola på f i:rei ).division i holdkorrespondanceskak, men skønt den lange
spilletid foreligger endnu kun få resultater. På 1. bræt har Søren Pe·
tersen tp. af to afsluttede partier, på 2. har Peter Rank 2p. af 2, p8.
3. bræt har Henning Åge Hansen t af 1 og på 4. bræt har Ole Bruun tabt

to partier. Stillingen i %score er da følgende:

1. Frederiksværk 3p. af 4 afsluttede 75 %
2. ASo4 3ip. 5 7o %
3" !!lidtmors 2p. 3 67 %
4o Fredericia 5p. lo 5o %
5~ Fåborg 4-?J-Po 9 5o %
6. 'lødovre 3p" 7 43 %
7 ~ Odense 2p. 8 25 %

For at rykke op skal vi have en score på mindst 75% og for at undgå

at rykke ned skal vi have en score på mindst 40%, som vi for øjeblikket
ligger i betænkelig nærhed af.
PS! til deltagerne: Begge spillere skal i tilfælde af remis indsende re
sultat til turneringslederen. Iøvrigt vil jeg gerne modtage de resultater

I har kendskab til så hurtigt som muligt •

Peter



Da ingen endnu har spillet et så spændende parti i Rødovremesterska

bet, at det er værd at bringe i Interne Træk tager redaktionen sig den
frihed, at bringe et korrespondanceparti, med den forhåbning, at det vil
være så grov en provokation overfor vores læserskare, at det vil vælte

ind med partiafskrifter i vores brevkassec

Hvid: Peter Rank
Sort: Frode Appel
l.d4,Sf6 2oc4,e6 3"Sc3,Lb4 4"e3jo-o 5"Sf3,d5 6oLd3,c5 7oo-o,Sc6 8ea3,LxS
9obz1,dxc4 lo@Lxc4$Dc7 lleLd3,Tfe8 12.Dc2,e5 13.Sxe5,SxS 14.dxS,Dxe5
15.f3,Ld7 16oaA,Sc15?! Indtil sorts 16. træk følger partiet teorien. Med
dette træk truer sort bønderne på c3 og e3, mens han tillader at hvid
kan snuppe bonden på h7 e Hvid kan dog ikke med et trak dække begge bøn
der, så derfor: 17"Lxh7skak,Kh8 Tilsyneladende truer sort nu både med
at tage løberen på h7 med g6 og at vinde bonden tilbage med fordelagtig

stilling. !'·/len nu: 18.Le4,Dxc3 19.Df2!!s1e6 (På 19.-.DxT følger 2o.Lb2,
Dxa4 21.Dh4skak,Kg8 22.Dh7skak,Kf8 23.Dxg7skak,Ke7 24-.L::x:Sd5og hvid har

fået anstændige trusler for tabet af sin kvalitet.) 2o.Ta3,Df6 21.Lb2,
Dh6 22.LxS!,LxL 23.e4!,Lc6(sort ser åbenbart intet, løberen·skulle til

bage til e6) 24.f4!,Dd6 25.Dh4skak, opgivet På Kg8 følger Tg3 og sort
gar ret hurtigt mat.

Kampen om Rødovremesterskabet har nu raset i tre runder og følgende
bemærkelsesværdige - sensationelle - ja, nærmest nervepirrende stilling
er nået i toppen af mesterskabsklassen:

Ole Bruun ~ p.
Kølvig 2tp.
Verner P. 2tp.
Anders L. 2 p.
Peter Tange 2 p.

Hvem der render med mesterskabet afgøres nok allerede i aften, hvor
Ole Bruun, der hidtil har knust alt og alle, og indehaveren af Rf,1 fra
sidste år, Bent Kølvig, Yllødesi en forhåbentlig brutal kamp på felterne.

Il/lenhvor er den evige toer, Kølvigs sparring~partner, Søren Springer
blevet af? Tjah - spørg Verner - han har svaret.

Som altid vil vores udsendte medarbejder være på pletten, hvor drabe

lige dyster udspilles - så derfor, følg med i INTERNE TRÆK - bestil
allerede nu næste nummero


