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Generalforsamlingen d.25/9

Ca. 3o var mødt frem til seancen, der indledtes med at Arne Østergård
blev valgt til dirigent. Tilfældigvis havde formanden fået udsendt en advar
sel om generalforsamlingen rettidigt og man måtte bittert konstatere at den
var lovligt indkaldt. Herefter kunne protokollen oplæses på forlangende, hvil
ket straks blev udnyttet af klubbens lakridsrocker, Jørgen Andersson. Dette
forårsagede tumultagtige scener, da det viste sig at sekretæren ikke kunne
tyde sine egne hieroglyffer. Bestyrelsen tog en time-out og gik i enerum
for at lægge en strategi, hvori bl. a, indgik eksklusion af ,Jørgen Andersson.
Imidlertid havde r.ianfået slået kælderkold øl i blodet på denne, som deref
ter faldt hen i en søvnagtig døs.

Herefter kunne formanden fremlægge sin velformulerede, saglige og kort
fattede beretning, der blev godkendt med kaskader af bifald og tonsvis af
konfetti væltede ned over forsamlingen" Så kunne kasseren komme med kommen
tarer til sit regnskab, der viste at økonomien i skakklubben er bundsolid og
regnskabet kunne godkendes ensstemmigt.

Der var indkommet et forslag fra Finn Bonnez, der gik ud på at afvikle
Rødovremesterskabet efter de samme principper som Vinterturneringen, dvs.
at det skulle være muligt at foretage hængeparti. Formålet med forslaget
var at få en fair afvikling af partierne, så man kunne undgå tidnødsdramaer
ne. Kritiken mod forslaget gik på at da turneringen kørte efter monradsystem
skulle hængepartierne være afviklet inden næste runde, hvilket ville strække
turneringen over mange dage, der igen kunne betyde at turneringen ikke ville
virke så indbydende for nye spillere. Et nyt forslag der gik ud på at afvik-·
le hængepartier på torsdage blev forkastet med majoritet.

Herefter gik vi over til valg til bestyrelsen. Flemming Bruun ønskede at
træde ud af bestyrelsen, og ny kasserer blev Ejlert Andersen. Bestyrelses
medlemmerne K.Jeppesen, Mogens F. Hansen og Leif Clauocn. K.Jeppesen ønskede
at træde ud og Jens Bager valgtes istedet og Mogens og Leif blev genvalgt
under vild jubel. Jens Bertolt blev genvalgt som i.revisor og Lars Sørensen
som Suppleant. I.suppleant til bestyrelsen blev Finn Bonnez og 2*suppleant



Torben Olsen. Under eventuelt fulgte Finn Bonnez ufortrødent sin succes op

og forslag at Rødovre Skakklub skulle afholde en koordineret turnering. Det

var der ikke nogen større begejstring for, idet Rødovre jo allerede sammen

med de andre Vestvoldklubber afholdt en turnering, iøvrigt var der også rige

lig med turneringer i forvejen i Københavnsområdet, og det er spørgsmR.let

om folk vi.rkelig ville gøre en indsats for at få sAdan et arrangement op at

stå. Derimod måtte vi se frem i tiden til 1983, hvor klubben har eksisteret

i 5o år, og få noget stablet på benene i den anledning.

Jens Bertolt, som hver gang han tog ordet indledte med "For 25 år siden,

da jeg startede i klubben, •••••" fik omsider tildelt klubnålen, af hvilken

der nu kun resterer få stykker. Herefter kunne Arne Østergård erklære gene

ralforsamlingen for hævet"
peter

Bestyrelsen har allerede holdt sit første møde for at få samling på trop

perne. Sæsonplanen blev lagt. Vinterturneringen starter den 6.november, og

hver klasse får sin turneringsleder. Tirsdag d.13 prøver vi at få Jens

Kristiansen til at besøge os. Iøvrigt blev det besluttet at købe lo stk.

Garde-ure.

peter

Telefonliste for bestyrelsen:

Pormand og redaktør: Peter Rank (o2) 45 58 48

Kasserer : Ejlert Andersen (ol) 7o 68 71

Næstformand og sekr.: Jens Akhø] (ol) 87 38 58

Bestyrelsesmedlemmer: Henrik Eriksen (ol) 47 o3 75

Mogens F. Hansen (ol) ?o 36 14

Leif Clausen (ol) 7o 81 78

Jens Bager (ol) 3o 68 85

Glæde i so ro ,

~u skal dette indlæg ikke opfattes som et sentimentalt tilbagc-
b 1 ik • f0 ej , t v2 r ti rn o ci sk a1 ci e t op fa tt es som en sp i11 er s sy il p~1 r es u1-
tat et af et udflugtsarrangement,Rødovre Skakklub arrangerede lordag
d. 8 september.Kl. 9.45 skulle vi mødes i Havnegade.Allerede o: det
te tidspunkt h e vde forskellige individer sikret et ret o.snt La q er
af forfriskninger til'~enad dagen'.(Øl).

l<l• lo .o o sa d v i i fl y ve bå den e m ed n ,,sen rno d r11al rnø , h vo r vi si<~1-
1 e sp i11 e rn o d /il a 1mø SS •0a vi va r b u dt vel k om m en , o g hav d c: f u riLJ c: t il o
r es pladser~ erfarede vi hurtigt hvor underlegne vi egentlig var.S~m
tiden gik, så vi hvordan st i Ll Ln qr-n udviklede sig, og jeg tror at vi
alle blev lidt hede om ørene.5 nuller og 2 remis~r.Men sJ ~ m perlen.

Vroees 1. mand Anders Lundsg~rd havde fejet sin modstander af oanen,
og på de t tidspunkt fik vi alle ny kampånd. Ikke mindst mig s el v , hvil
man også tydeligt ser p~ mit parti:



r+v i d ; Bo Garner Christensen Sort: Anette Holst , 1•1alm0 :::s

a ræ t nr.
l. e4 c5
2. sf3 d5
3. d4 c+d4
4. s+dl-t sf5
5. sc3 gt3
6. le2 lg7
7. le3 sc5
8. sb~ o-o
J. o-o ld7

lo. sd2

Fo roerede Ls e af planen: Sc4,sb5.

' . ' ( 1 )_o. au l.
ll. a4 De'?
12. sc4 se5
13. sb6 TbB
1 ti • l d L1 s c G
15. le3 sr::5
L t:. h 3

Forberedelse af planen: f4.

16. leo
17. ~d4

Risi~abelt, men trods alt nødven~igt.

17. sf-d7

~et eneste lociske i stillinge, men Anette nar 5benb2rt uvcrsLt ·~it
n~s~o træk:

lS. sod5 l+d5
19. s+d5 D+c2
2o. s+e7+ Kh8
21. ldl Dc7
22. Db4 sd3

Akkur~t efter planen: Jeg vil have
alle hendes gode lette affice-
re v2k fra banen.

23. Cd2 s+b2 ?
24. ld4 s+dl
2 5 • 1 + g 7 + I<+ g7
26. T+dl(F) Sf1~



Nu vinder vores 1. mand Anders Lundsgård.Tillykke.

27. Sf5+ ! Kc;8
28. :Jh6 SeB
29. Tacl ! Od? Det eneste
3o. T+d6 O~d6
31. s+d6 S+d6

Resten er ren rutine.

32. 0 4 r ru,
33. Tc7 TbcB
34. T+cB S+cB
35. De? Tdl+
36. Kh2 Sd~
37. DdB+ Opgivet.

Slutstillingen:

f\iuller: 13
Halve : 5
Gevinster : 2

Grunden til at vi fik hele to point, var at vores staoile 1. mand
hed ANDERS LUNOSGÅRO!

Bo Garner

Ja, det var godtnok en skandale at vi skulle tabe så stort, og
det jo lige før man overvejer at trække sig tilbage i beskæmmelse. :08
halve point blev reddet hjem af Akhøj, Leif Tange, Ejlert, Leif Redke
og undertegnede. Malmø Skakselskab havde forinden kampen indkøbt en
stor glaspokal, som vi fremover skal kæmpe om.

peter

SIMULTANlVIATCH I TV-BYEN

Torsdag d.3o/8 havde Danmarks Radios skakklub og KSU arrangeret en si
multanmatch i TV-byens kantine mod den russiske stormester Lutf.kov og den
internationale mester Petrosjan (søn af stormesteren)

Der var sendt indbydelser til klubber i København og omegn. loo spil
lere og ca. 5o tilskuere var mødt op; fra Rødovre deltog: Flemming Holst i,
Preben Nielsen 1, og Finn Bonnez o, -der alle spillede mod Petrosjan.

At arrangere en simultanmatch er io et prisværdigt initiativ, men des-
værre blev arrangementet lidt af en fiasko. Efter at Ejlert Andersen på
KSU's vegne og formanden for D.S.R. havde budt velkommen, kunne spillet



starte ca. 19.15 (jeg gad vide, om det var på russernes opfordring, man

havde trukket alle mesterspillerne frem i l;yset, idet man ved hver mes

terspiller havde lagt et stort :t~).
Den første time spillede Petrosjan i et pænt tempo (12 træk). Men så

fik piben en anden lyd, først ved 23.30 tiden passerede vi de 2o træk.

Arrangørerne havde regnet med at være færdige ved midnatstid, men klokken

halv et spillede Petrosjan stadig mod 25-30 spillere. For at fA disse

partier hurtigt afgjort blev det over hø1taleren sagt at den sidste bus

snart kørte, samt at der allersenest klokken et ville blive s Luv ket for

lyset. Meddelelsen fik den tilsigtede virkning, folk opgav ph stribe, og

de spillere som mente, de stod til gevinst måtte acceptere remis, i 8

partier væltede Petrosjen kongen. Et af dem var følgende parti mod Pre

ben Nielsen, Rødovre, som har sort:

l.d4,Sf6 2.c4,g6 3.Sc3,d5 4.cxd5,cxd5 5.e4,Sb6 6oh3,Lg7 7.Sf3,o-o

8.Le2,Sc6 9oLe3,f5 lo.exf5,Lxf5 ll.e-o,Kh8 12.d5,Sb4 13.Lxb6,axb6

14.Db3,Sa6 15.Tadl,Sc5 16.Dc4,Dd7 17.Sd4,Lxh3

Her burde Petrosjan spille 18.gxh3,

Dxh3 19.f4,Dg3+ 2o.Khl,Txf4

21.Txf4,Dxf4 22.Se6, ••••.•

19.Se6 går ikke p.g.a. Sxe6 2o.dxe6,

Le5 21.f4,Dg3+ 22.KhlrTxf4. På

2o.Le4 spiller sort Dh4 21.dxe6,Le5

Men Petros.janspillede 18.Se6???,Lxe6 19.dxe6,Dxe6 2o.Td5(truer TxS),

Df7 21.Td2,Le5 22.g3,Se6 23.Dd5,Lxc3 24.bxc3,Sc5 25.De5+,Df6 26.De3,

Ta3 27.Tcl,Ta4 28.c4,Tfa8 29.Tcc2,Ta3 3o.Dh6,Se4 hvid opgav

Finn Bonnez

Erik 1rhomasen har på overbevisende måde vist at han Lkk e er i form
her i Rødovremesterskabet. I fem runder har han scoret 0 point. Her er

et af d.em:

Hvid Erik Thomasen Sort: Peter Cordsen 3.runde RM

l.e4,e6 2.Sf3,b6 3.a3,Lb7 4.Sc3,Sc6 5.Lb5,Sf6 6.d3,Se7 7.Lc4,d5



8.exd5,Sexd5 9.Sxd5,Sxd5 1Q.Lxd5,Dxd5 l.Le3,Ld6 12.Le2,Dh5 13.o-o-o,

Dd5 14.c4{hvorfor rokere langt n~r man straks fjerner bønderne foran

kongen?),Da5 15.Ld4,o-o 16.Lc3,Da4 17.Le5,Tfc8 18.Lxd6,cxd6 19.Kbl,

d5 2o.Tcl,Tc5 21.Ka2,T8c8 22.b3,Da6 23.b4,Tc7 24.Sd2,Da4 25.f3,dxc4

26.dxc4 (se diagram)
Katastrofen er en kendsgerning:

26.-,b5 27.c5,Ld5+ 28.Kb2,a5

29.bxa5,Dxa5 3o.Tc3,Txc5 31.Txc5,

Txc5 32.Dd3,b4 33.Tal(a4! gav lidt

mere modstand),Tc3 34.Dd4,bxa3+

og hvid opgav.


