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Rødovremesterskabet:

LEIF CLAUSEN ·nr. 2 !
I år var det glædeligt at kunne konstatere stor tilgang af nye medlem

mer til klubben. Vores 3.klasse var således best~ende hovedsageligt af
nye spillere. Rødovremesterskabet vandtes (som forventet) af den stærkt
spillende Bent Kølvig, der dog måtte se sin lange sejrsrække brudt med ne
derlaget til Ole Bruun, et parti som også har været bragt her i Interne
Træk. I dette nummer findes der desuden et parti af Kølvig fra Rødovremes
terskabet. Kølvig opnåede altså 5p. og nr. 2 blev klassens positive over
raskelse Karsten Andreasen med 4p. Anders Lundsgård blev nr.3 også med 4p.,
efter en noget svag start, og nr.4 blev undertegnede med 3!p. Med dårligere
korrektion fulgte Ole, Akhøj og Frank Paulsen, der fik et godt come-back
i turneringsskako Blandt de negative overraskelser må nævnes sidste års
mester Verner Petersen, der kun opnåede 2p. efter at have været ret uheldig
i nogle af sine partier, samt Søren Petersen, der måtte nøjes med 3p.

I l.klasse var der stor jævnbyrdighed. Kampen om placeringerne blev ud
kæmpet mellem favoritterne og der var ingen sensationelle overraskelser.
l.pladsen blev hjemtaget med 4fp. af Finn Bonnez, der omsider kom frem i
lyset efter i et par turneringer at have st~et i skyggen af ••••••.. Han
blev fulgt til døren af Henrik Eriksen, der her fik sit forventede gennem
brud, også med 4t, men med dårligere korrektion. Leif Tange satte sig sik
kert på 3.pladsen med 4p. 4.pladsen deltes af Michael Garly og Morten Lunds
gård med 3tp. Med dårligere korrektion fulgte så i det slagne kølvand en
velspillende Torben Olsen samt Buster Andersen og Flemming Bruun. Man må
vist sige at de tidligere mesterspillere har svært ved at spille sig tilbage
i mesterklassen i så stærk en I.klasse.

En virkelig eminent præstation stod Preben Nielsen for i 2.klasse ved
at vinde klassen med maximumpoint! Et par hestelængder efter fulgte Leif



Clausen med 4p.!! Det må siges at være hele Rødovremesterskabets store sen
sation. Hvem ville have holdt så meget som lkr. på at Leif kunne få præmi~?
Med dårligere korrektion besatte Erik Thomasen 3.pladsen med 4p. Herefter
fulgte så en sand stime på 3ip.: nr.4 Jørgen Andersson, nr.5 Leif Redke,
nr. 6 Mogens F. Hansen og nr. 7 Kjeld Højmark.

I 3.klasse fik Michael Mathiesen sig den bedst tænkelige debut i Rødovre
Skakklub med 5ip. på en suveræn l.plads. Orla Thøgersen satte sig ligeså
sikkert på 2.pladsen med 5p., mens Alex Bay med 4!p. blev nr.3. Herefter
var der luft ned til en større klase af spillere på 3p.

peter

Generalforsamling 26/9

Formandens beretning startede i år med den triste meddelelse om Johannes
Rasmussens død. Forsamlingen iagttog et øjebliks tavshed som en sidste ære.

Medlemstallet havde ligget stabilt gennem året på ca. 75 og lokaleflyt
ningen havde således ikke indvirket negativt. Der blev udtrykt tilfredshed
med de nye lokaler.

Herefter berettede formanden om turneringerne i sæsonens forløb, men da
dette til fulde er gengivet i tidligere numre af I.T. så springer vi let
hen over det. Kassereren redegjorde så for regnskabet, og om en omlægning
af girobeholdningen. Næste punkt på dagsorden var forslag. Her fremsatte
bestyrelsen forslag om forhøjelse af passives kontingent fra 26 til 2~ kr.,
hvilket blev vedtaget. Der var forslag om en ekstra klubaften, men besty
relsen fandt ikke at behovet var stort nok, og det blev forkastet. Yderli
gere var der forslag om træningstimer; dette ville bestyrelsen tage op,
hvis der var ønsker om det og hvis nogen ville melde sig som træner.

Derefter fulgte valg til bestyrelsen. Ejlert ønskede ikke at fortsætte,
og Peter Rank blev valgt som ny formand. Søren Petersen, Jens .Akhøj og Hen
rik Eriksen blev valgt som bestyrelsesmedlemmer, og suppleanter blev Bjørn
Enemark og Leif Clausen. Som I.revisor valgtes Arne Østergård og suppleant
blev Lars Sørensen.

Generalforsamlingen afsluttedes meget passende med at Mogens F. Hansen
på alles vegne holdt en takketale for den afgående formand Ejlert, som gen
nem mange ~r har lavet et kolossalt arbejde, som har været fundamentet for
klubbens fremgang gennem tiden.

peter

Der vil nu fremover blive bragt referater af bestyrelsesmøder, så med
lemmerne kan få et indblik i de beslutninger, der bliver truffet hen over

hovedet på dem.



Punkter fra bestyrelsesmødet, afholdt d. 17/lo.:

Bestyrelsen har besluttet at foretage materialeindkøb for 1.500 kr,
som klubben har fået som tilskud fra kommunen via Rødovre-ordningen. Til
skuddet er brugt til indkøb af brætter og brikker, hvilket efterhånden
ogisåvar tiltrængt.

Et medlem havde foreslået at rating af holdkampene blev droppet, som
følge af angivne uretfærdigheder i systemet. Eftersom vi nu har fire hold
alle i 2.række ville V-holdet komme til at score langt mindre end II-hol
det, hvilket ville resultere i at disse spillere ville få et meget dårligt
ratingtal. Bestyrelsen vedtog, da l.runde allerede på dette var spillet,

at lade rating af holdkampe ophøre efter 4.runde.
Et medlem foreslog oprettelse af en klasse specielt for nye medlemmer

ved Rødovremesterskabet, fordi for mange af de nye spillere udeblev, til
skade for deres modstandere, som så ingen kamptræning fik. Bestyrelsen
beklagede problemet, men mente dog ikke det var så stort som angivet. For
Rødovremesterskabet gælder desuden at den er åben for alle Rødovreborgere
og vi kan derfor ikke bare sluse nye spillere ned i en klasse for sig.

Yderligere et medlem foreslog oprettelse af en ny klasse: en veteran
klasse. Medlemmet havde fremført ønsket, da han mente at en del af de ældre
medlemmer ikke havde tid til at spille så,lang en turnering som vintertur
neringen og derfor gerne ville have en klasse for sig med færre runder.
Bestyrelsen kunne dog ikke gå ind for foreslaget, idet det ville gå ud over
det sociale liv i klubben, hvis man pludselig samlede de ældre spillere i
en klasse, som så også ville blive præget af meget varieret spillestyrke.
Iøvrigt frygtede man også at det ville fjerne nogle af klubbens stærkeste
spillere, som ellers i turneringskampene kunne give noget af deres erfarin
ger videre til de unge spillere i klubben.

Et medlem foreslog oprettelse af klubmesterskab i korrespondanceskak.
Dette tilsluttede bestyrelsen sig - se iøvrigt de følgende sider.

Peter

Holdkampresultater

Da I-holdets kamp mod Brønshøj er blevet udsat som følge af Carsten~
Høis deltagelse i olympiaden i Argentina går vi fluks til II-holdet.

Rødovre II - Birkerød I: 5! - 2t
Mandag d.3o/lo spillede vi ude mod Birkerøds I-hold, som i første runde

var blevet slagtet med 6-2 af Hvidovre. Skønt Peter Tange var chauffør
nåede vi allesammen uskadte men noget rystede frem til spilles:edet, som
lå meget centralt placeret over en biograf. Kim Paulsen, der havde noget



at hævne fra l.runde, tog sig kærligt af sin modstander, flåede først et
par bønder fra ham, for derefter at invadere hans d-fløj med det tunge ma
teriel 1-o. Otto, der var reserve på 7.bræt,- fik lukket sin modstanders
løber inde og vandt let. Ejlert på 8.bræt tog derefter remis~ Peter Tange
som havde rodet sig ind i et ulideligt spændende parti, sad og fik feber
vildelse i slutningen. Med stive øjne og med begyndende frådedannelse i
mundvigene gjorde han sine krampetræk uden at ænse hvad modstanderen gjor
de (se parti). Peter vandt dog partiet da det meste af hans fordel var smul
ret væk mellem fingrene på ham.3-å-i. Kim spillede dragevarianten med hvid
mod en som vist ikke var helt inde i teorien. Omsider kunne Kim dog også
omsætte sine kundskaber i et 1-tal 4!-t. Min modstandeF tabte på tid ved
27.træk. Han havde til de første lo træk næsten konsekvent brugt lo min til
hvert træk - skandaløst. Lars på I.bræt og Leif Tange som reserve på 6.bræt
måtte til sidst opgive mod overmagten til slutresultatet 5! - 2t.

peter

Peter Tanges stilling skal vi lige nyde, før vi gåL videre:
Hvid:(Peter) Kgl, Ddl ,Tc7, Td7, a2, b3, f2, g3, h2
Sort: Kg8, Df6, Te8, Sd4, a6, b7, d6, f7, g6 og h7
Peter skulle trække; Der truer jo både Sf3+, Tdl+ og Td2 og istedet for
at slå på f7, som redder det hele, trækker Peter: Kfl,Td2 Txf7,Txf2+
Kgl,Sf3+? Kxf2,Sg5+ se diagram - og prøv at gæt, hvad Peter trækker!!!

Peter sad nu og tænkte sig meget
grundigt om i to minutter, og så
vidste vi alle at han ikke havde
set det.

Kg2?????????????9 Sxf7
Men med Dd5 reddede Peter pointet.



III-holdet kan som altid ikke finde ud af hvem der skal skrive referat, så
må man jo lægge det op til holdlederen at finde ud af det.

IV-holdet har et referat fra første runde:

Rødovre IV - Vanløse II: 2t - 5!
Spillestedet var i modsætning til sidste år nogenlunde ventileret, men

pladsen var stadig jammerlig. Nå, men til sagerne: Dennis lagde ud med et
par afdækkere med materiel gevinst for lidt efter at sætte mat 1-o. Egart
havde i åbningen vundet en bonde og i midtspillet vandt han yderligere en k
kvalitet, men ak, han overså en billig mat 1-1. Højmark spillede et ret lige
parti, men sikrede sig sikkert sejren i slutspillet 2-1. Men nu begyndte
korthuset at falde sammen. Thomsen ofrede nogle bønder for at få et konge-
angreb, men angreb blev det ikke til, han tabte et par bønder til og dermed
partiet 2-2. Jan blev stillet overfor større og større problemer og opgav
2-3. (Muligvis lidt tidligere end nødvendigt p.g.a. fodboldlandskampen i
TV mellem Danmark og Bulgarien). KUhlmann kom i åbningen til at røre en
forkert officer og tabte en, for i slutspillet at opgive 2-4. Morten spil
lede klogt og stod bedst da han overså en harmløs binding og tabte en offi
cer og dermed også partiet 2-5. Fra sædvanligvis velorienteret kilde(Ole
Bruun) havde jeg opsnuset at min modstander var mesterspiller og at jeg be
stemt ikke skulle forvente point, men skæbnen ville at uligefarvede løbere og
lige bønder på hver side næsten altid giver remis og det blev resultatet

2t -~5t
Henrik Eriksen

2.runde Rødovre IV - Øbro III: 4 - 4

Efter åbningskampen ude med fire afbud stillede vi nu med næsten fuld
styrke. Jens Nyg~rd spillede hængeparti, så Jørgen vikarierede - i stor stilo
Efter nogle forviklinger fik han opstillet en kanon(hvordan er det nu; dron
ningen må ikke være forrest, hvis den skal hedde noget?) endda med afdækker
trusler. Stærk tobak. Henrik måtte give op overfor nogle fribønder. Morten
tabte, og jeg kom egentlig ikke ind i spillet. Det fremgår måske, at det gik
lidt vildt til over hele linien. Flemming spillede en "almindelig remis",
dvs. han ofrede altså to tårne for dronningen, men uden afgørende effekt.
KUhlmann havde ligeledes et større slagsmål. Undervejs ofrede han en officer
for at etablere en afdækkertrussel med tårn mod D og K. Den blev pareret med
en mattrusel! Han endte med at have 3 bønder mod løber plus bonde - og spær
re løberen inde!

Torben spillede remis, mest fordi ingen turde forsøge et fremstød.- remis
var det så aldrig blevet. Derefter stod det 3-4. da tiden udløb. Jan mente.
at vi primært spillede om matchpoints og tog derfor hængeparti med 5 bønder
mod springer og 3 bønder. Eilert mente, at vi spildte tiden med at se på
den tabte stilling(11I har da vel ikke tænkt jer at spille på gevinst med en
officer mindre! Løb hellere efter ham og spørg, om han står ved det remis-



tilbud!"). Jan fik aldrig ringet og han ødelagde i stedet vores nerver den
følgende tirsdag ved at spille på gevinst - og vindee Partiet kommer forhå
bentlig her i bladet.

Bjørn

Rødovre V - Brønshøj II : li - 5t + h

Starten tegnede lys for det stakkels femtehold. For efter lo minutters
spil stod vi godt på de fleste brætter. Her skal måske lige antydes, at der
kun var kommet to modstandere!! Vi manglede også en enkelt, nemlig Leif Red
ke, som på mystisk vis var forsvundet. Han blev senere fundet i kantinen i
færd med at afprøve kvaliteten af noget øl. Det viste sig, at han var lov-
lig undskyldt, da Leif Clausen havde sagt, at han skulle spille sort og der•
for troede, at de~ var den endnu ikke ankomne modspillers ur, der lystigt
tikkede afsted. Det viste sig at Leif Clausen havde dummet sig og at Leif
Redke faktisk skulle spille hvid. Da fejltagelsen blev konstateret, var der
gået 2o min. og modstanderen var ankommet. Leif C* rådede dog bod på fadæsen
ved efter præcis ltimes spil at vinde. Årsag - stolen overfor Leif var på det
te tidspunkt lige så tom, som da uret blev startet.1-o.

En ikke helt tilfredsstillende måde at få; et p0int på, men i resultatlis
ter står der jo ikke hvordan pointene er opnåeta Bagefter sagde Leif, at det
sikkert blev det eneste point han får i dette års holdturnering. Hvilken
pessimist, og så som holdleder!! Desværre var der ikke andre fra Brønshøj
der på dette tidspunkt glimrede ved deres fraværelse, og vi måtte fra nu af
score i ørlig kamp, hvilket vi har særdeles svært ved i år. Preben der har
uriasposten på førstebrættet, mistede stille og roligt bonde, officer og der
med partiet 1-1.

Thomasens øjne vendte opaf som i en bøn om hjælp, men tommelfingeren
pegede nedad 1-2. Reserven Mogens stillede sin dame et forkert sted i kom
pliceret stilling, mistede officer ved smart træk, og dermed røg også det
point til Brønshøj ~-3.Vagn var efterhånden kommet alt for mange bønder
bagud og måtte kapitulere 1-4. Efter at have fået en lille fordel i åbningen,
turde undertegnede ikke spille en indlysende lang rokade, og kom derved til
at stå en smule trykket. Remien var dog aldrig i alvorlig fare. Dette halve
var dagens første og det skulle senere vise sig at blive det eneste reelle
pointhøst. li-4t.

Leif Redke kunne intet stille op, han havde jo også mistet 2o min. grun
det føromtalte misforståelse, mod usympatisk fyr, der huggede løs i hans
stilling, og vi var nu bagud med li - 5t. Kunne Grønnemose mon også denne
gang rette .en smule op på den synkende skude? Sandsynligvis ikke, for i hæn
gestillingen har han, efter at have stået godt i hele partiet, kun to bønder
for en løber, og med et par tårne på banen kan det sikkert ikke holdes. Re
sultatet bliver efter alt at dømme endnu et 6~-1~nederlag. Også denne gang
et stort hulko

Jens



Enge 1sk par ti . RM 5 .r . Kølvig-Rank

1. c a , c5 2. Sc3, Sc6 3. g3, g6 4. Lg2, Lg? 5. Sf3, f5!
Som sort må man jo på et eller andet tidspunkt begynde at
tænke selv, og dette er udmærket - men risikabelt! cS og fS
giver for store blottelser, når (hvis) spillet på et tids
punkt i midtspillet bliver åbnet. Det viser erfaringen. Men
måske når sort at komme først til angreb med kongefløjbønder
ne. 6. 0-0, Sf6 ?. Se1. Her er det min natur at spille sådan
noget som 7. d4. Men selv om man så kan spille på sorts huller
midt på banen, giver det ham ikke særlige problemer med at
hitte på. Sel holder konfrontationerne lidt tilbage, så sort
kan blotte sig lidt mere.

?. =» 0-0 8. Sc2, e6. Så er der lidt at se på. Det var na-
turligere at komme med 8. -, eS! 9. Se3, f4 lo.SdS, d6 ll.e3,
gS, som flere stormestre har spillet, bl.a. Larsen. Så ville
vi i øvrigt have fået en stilling som kunne have fremkommet i
partiet Bruun-Kølvig (se litteraturen) i 4. runde, bare med
modsat fortegn. 9. 'I'b I , a6. Ikke så godt: flere huller (b6).
Men formanden kunne ikke lide 9. -, dS lo.b4!, cxb ll.Sxb4,
Sxb4 12. Txb4 med konstant tryk på b7, det landskendte tryk,
der lukker Lc8 og dermed også Ta8 inde. Men dette er værre:
10. b4, d6 11. La3, Sd? 12. Sa4, De?. Nej, det går altså ikke.
Det taber en vigtig bonde. Hvor ulækkert det end er, må sort
slå b4.

13. bxc5, dxc5 14. d4. En ganske almindelig binding. Be
mærk venligst den indflydelse, som Lg2 har på sin diagonal.
14. -, TdB 15. SxcS, Sxc5 16. Lxc5, Dd?. Nu indtræder "reali
sations-stadiet" som Aljechin kaldte det. 17.e3 er passivt og
godt nok. Men det var vist Lasker, der lærte skakfolket, at
man skal investere den vundne formue i angreb: 1?. dS.Det tog
mig al for lang tid at gøre, selv om jeg vidste, det var rig
tigt. Jeg kunne ikke finde fortsættelsen på 17.-, Se7. Men så
var den der pludselig: 18. Se3 selvfølgelig! (18.-,eS 19.d6,
Sc6 2o. SdS.)

1?. -, DeB 18. Lb6, Td?.

Så skal vi lige kaste et blik
på stillingen, som den frem
træder inden massakren tager
sin begyndelse:

19. dxc6, Txdl 20. Tfxdl,
Df?. Ja, hun har svært ved at
hytte sig for alle de hvide
brikker, der kommer masende.
Der er foreløbig tårn og hest
for damen, og der kommer yder
ligere en officer på b7 om et
øjeblik. 2o. -, De7 havde vel
været en grad bedre for sort.
~21.Td8+, Kf7 22. cxb , Lxb7 23.Tx
a8.21. TdB+, LfB 22. Lc5, Kg? 23.TxfB, De? 24. TxcB. Særdeles

lækk,Jert. Der er kun to varianter. 24. --, DxcB 25. Ld4+. Leg med
musen. Alt vinder, men det kan være rart med løberen til at sætte
mat. 25. -, Kh6 26. Le3+, g5 2?. cxb?, opgivet. 1-o. Selv på 27.
-, Db8 kan man vente fx. 28. Tb3. Bent Kølvig



NYT MESTERSKAB.

I tidens lob er der blevet brugt en hel del spalteplads her i Interne

Træk på,at opfordre folk til at spille korrespondanceskak.Resultatet har

været meget skuffende, idet kun et par stykker har vist interesse.Årsagen

hertil er mig ukendt,men mon det ikke er en kombination af manglende kend

skab dels til reglement,hvordan trækkene udveksles,omkostninger osv og

dels til hvad man kan få ud af selve spillet?
Dette mener vi bla i bestyrelsen,og vi vil derfor prøve at stimulere

interessen for korrespondanceskak ved at indføre en årligt tilbagevendende

turnering om klubmesterskabet.
For at denne nye turnering skal blive en succes,kræves der naturligvis

et stort deltagerantal,og for at "fiske" spillere har bestyrelsen pålagt
undertegnede at forklare lidt om spillet,så selv vores nye formand kan

forstå det.

I.Udveksling af træk.
Foregår på specielle postkort,der kan købes (billigt) i Skakhuset.Normalt
benyttes en "international" notering af trækkene,men vi kan da godt ved

tage at benytte den "normale" til denne turnering.

Parti Nr. Deres træk Nr. Mit træk
Parti Nr. Ert drag Nr. Mi tt drag
Partie Nr. lhr Zug Nr. Mein Zug
Game No. Your mave No. My mave
napTHll ~fo. Baw XOA No. Moii XOA

. . . .

Deres poststempeldato )
Ert poststarnpeldaturn
lhr Poststempeldatum
Your postmark date
Bawa t1aTa
no~Tosoro WTaMna

Deres betænkningstid
Er betanketid
lhre Bedenkzeit
Your time taken
Bawe epena

aage
dagar
Tage
days
AHJI

Underskrift/Unterschrift/Signature/ noAnHct.

Med hilsener/Medhalsningar/MitGruss/Yourssincerely
CnpHaeTOM

dage
dagar
Tage
days
AHR

Min betænkningstid
Min betanketid
Meine Bedenkzeit
My time taken
Moe speM11

Modtaget den
Erhållet den
Empfangenam
Receivedon
nony~eHO

Besvaret den
Besvaratden
Beantwortet am
Replied on the
0Tae~HO

~oBetænk e ing:stid.
Man har 36 dage til hvert lo.træk,hvilket giver rigeligt tid til at tænke
sig ordentligt om. Tiden beregnes vha datoer: modtager man f.eks et træk
d.22/lo og sender svaret d.25/lo (kan kontrolleres af modstanderen vha
poststemplet) har man brugt 25 - 22 = 3 dages betænkningstid.



3.0mkostninger.

Det er naturligvis ikke gratis at spille korrespondanceskak.Det koster pt

1 kroae at sende et postkort,og da et parti.gennemsnitligt er på 32 træk
(mit eget gennemsnit for 9o partier} er det ikke svært at regne prisen
for en 7-mands turnering ud: 6•32 kr = 192 kr. Denne udgift kan imidlertid
reduceres væsentligt: først og fremmest kan man foreslå træk til hinanden.
Et eksempel: Man ved at ens modstander altid spiller Siciliansk mod l.e4.
Altså sparer man 4 kr ved at skrive følgende på sit l.kort:

1. e2-e4 hvis 1.- c7-c5
så 2.Sgl-f3 - 2.- d7-d6
- 3. d2-d4 - 3.- c5xd4
- 4.Sf3xd4 - 4.- Sg8-f6
- 5.Sbl-c3

Endvidere er det jo muligt for en spiller,der skal trække f.eks på en
tirsdag,at aflevere trækket i klubben.
Et rimeligt skøn bliver herefter på 2o-25 kr pr parti,og da turneringen
vel varer i - 1 år,bliver der altså tale om en månedlig udgift på ca:

22,5•6 = kun 15 kr 11

Og hvad får man så for dette latterligt lille beløb?
Ja,først og fremmest får man jo spillet nmgle skakpartier.Partier,der
stensikkert vil være medvirkende til,at man bliver en bedre skakspillerl
- hvis man læser lidt åbningsteori samtidig med at man spiller den aktu

ellE åbning,så "hænger varianterne bedre fast" når man spiller "rigtig"
skak.
- man lærer at analysere bedre i midtspillet.Dette lærer man selvfølgelig

også ved at stuoere f.eks stormesterpartier,men interessen bliver naturlig
vis ikke mindre når det er ens eget parti det gælder.
- endelig bliver slutspil-styrken også øget.Man lærer (igen ved analyser'

at undgå de små "ubetydelige" fejl,der i nærskak ofte betyder,at
modstanderen løber med i point ekstra.

Sidst men absolut ikke mindst er der plads tilovers på skakkortene til ud
veksling af diverse spydige bemærkninger.

NA, men over til lidt om selve turneringen:

START : l.februar 1979
INDSKUD: ;.lokr pr spiller der ubeskåret går til præmier

TILMELDING: senest 16.januar 1979 til undertegnede.

Og kom nu op på mærkerne venner - om ikke andet så fordi vores nye formand
har lovet at æde et gammelt skakbræt til juleafslutningen,hvis der melder
sig flere end lo spillere inden da. Søren
NB.Deltagerne modtager et mere udførligt reglement.
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Angående holdreferater

Vi har længe kørt med en ordning, hvor der var en fast referent på hve~t
hold, og det har også fungeret nogenlunde, skønt der er hold der sætter er
dyd i at sabotere det; men det må næsten være op til holdlederen at sørge
for at der kommer et referat frem til redaktøren og de hellige spalter i
Interne Træk, også hvis den ellers faste referent er forhindret i at følge
holdkampen. Yderligere ville det hjælpe den gigtplagede redaktør meget på
hans sidste dage, hvis referaterne er indskrivet i sådan en stand at de kan
bringes direkte i Intern Træk. Red.

Oprydning

Hver spilleaften er der ca. 60 mennesker der spiller skak i klubben, og
de sætter da brikkerne meget pænt på brættet inden de går hjem, men herefter
er det som regel en t!I'ætog desillusioneret formand, der sikkert i løbet af
aften har lagt ryg til endnu et sviende nederlag, som må knokle rundt så blo
det springer, for at rydde af bordene. Men nu skal det være slut!! Der vil
fremover blive sat et bord frem, hvor kasserne med brikker skal placeres
straks og uden tøven efter at partiet er færdigspillet. Den tunge pligt på
hviler den der i partiet spiller sort. Han skal yderligere anbringe brættet
i vores rullende depot. Hvid skal derimod pakke uret ind og anbringe det på
et til formålet stillet bord. Overtrædelser af denne regel vil selvfølgelig
blive straffet! Til dette formål har klubben anskaffet en stødgenerator,
der virker efter hensigten; synderen vil således ved første overtrædelse
blive straffet med et stød på loo volt, og for hver ny forbrydelse vil stødet
blive forhøjet med yderligere 5o volt, indtil vedkommende synder ikke længere
er medlem af klubben. Spøg til side, problemet er alvorligt nok. Der er vist
ingen der i længden gider komme i klubben med udsigt til at rydde op efter
alle hver afteno Jeg håber at spillerne vil rette sig efter henstillingen,
fra og med vinterturneringens start.

Da jeg selv har tænkt mig at deltage i vinterturneringen, vil jeg spagt
fremføre et ønske om, at de medlemmer, der vil mig noget, kommer et kvarters
tid før urene startes eller at de venter med at kontakte mig til lidt senere.
På forhånd tak! Peter

Iøvrigt er sidste frist for tilmelding til vinterturneringen d. 21 nov.
Selve turneringen starter den 28. nov.

Redaktørens (og tilfældigvis også formandens) adresse er:
Roskildevej 293, I th, 2610 Rødovre


