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bestyrelsen:

Ved sæsonen' s afslutning
er det besty:re:;Lsen en glæde at +akke medlemmerne
for en gød sæson, samt en tak for den måde man har bakk e t de forskelJ_ige
arrangementer

op på ved at møde talrigt

frem.

}!in stadig større
tilga:ci.g af juniormedlemmer samt at flere tidligere
medlem-· ·
mer har meldt sig und er- fanerne igen giver håb om en god fremtid for k.l.ubben,

.

De interne
lere

turneringer

som med deres

I holdturnerj_ngen

har a11;e ~·haft

god.e resultater

stor

deltagelse

har huseret

især

af de unge spil-·

i præmie:rcBkkern2.

vor vi igen havde fem hold med gik det 0~9cg ned,men

er meget -t;j_J_f'redse med indsatsen

1især

4 og 5 ho.Ld e f overraskede

vi

positivt"

Bn del af medLemme'rne har del.taget i enke.Ltmand atur-nc r-tnger-, bl" andet Vesi~voldturneringen,Køb8nl-i.av-nsmester:skabet
og ikke mindst Danmarksmesterslrn.bet
hvor vi havde 17 deltagere
med. Mange udmær-ked e res-o.ltater blev opnået
vi takker cleltagerne for den gode måde de repræsenterede
klubben på.
•
Vi-. siger

' ' :i_ or d enrie
-CaK
L'

og

•n i.r-s
'
d ag c1• 01
gang 1 op pao gensyn .r
z, • , augus -lc,

Bestyrelsen.

Ffilc~M:MED TEGNEBOGEN SIG-T:;R K.ASS:SR.i~RJ~:N.
KassereI·en mener at der må være mange møl i medlemmernes te5-nebøgcr, for
som han siger: DE1r Kl'HBER ALVORLIGT
IVIBD KONTINGEl'J'l1IlJDBETALINGEN.
Man kan også benytte

'klubben is girokonto

til

j_ndbetaling

af kontingent.

GIROKON'.rO: J.02789.
Rødovz-e Skakklub
Kas s er-er-en : Luc e.rneve j l36.
HUSK DE1i NlJ= J:!'REM l'vtt:D TEGNEBOG :EN"

2610 Rødovr-e ,

Vinterturn.eringen.

2

( intern

jubilæumsturnering

Mesterklassen

l.klasse

7~- point
2.Søren Godtfredsen 7 =
3 c Steen Christensen 6 =
4.Palle Will~111sen 5-t=
~ 5cArne Østergård
5 =
~- 6 "Henr1ing.Å.Hansen 4-t =
7.Kim Poulsen
4 =
S~Ole Poulsen
2t =
9"Leif Tange
2 =
10.Ejlert Andersen
1 =
l"Johnny

)•

1. Karsten Stetkær
2.Buster Andersen
3. Flemming Bruun '·
4. M. Lorentsen
5. Leif S~ Jørgensen
·.6. Uffe Dahl
7. Frank Poulsen
8. B. Selsted
9._0le Bruun
10. Per Kuhlmann
.
.
11. Poul Sørensen

Thylin

9 point.
6 ==
korr.29,25
6 ==
=
24, 25
5-t=
5 =
= 22~00
5 =
=
20, 75
41 =
=
23,50
4t =
·=
19,50
4± =
=
18,25
2f =
= 11,50
1
22 =
= _10,75

2.klasse1gruppe A
2. ]rlasse,gruppe B
J.• Kim Clausen
st point
l.Kaj Olsen
lOfpoint
2~Jens Nygård Larsen 8
= korr.36,75 2.Peter Rank
8 3.Brik Rene Andersen 8
=
=
35, 50 3.~P.horvaldChristesen 7-} =
4.Palle Larsen
'Yt
=
4.1'JrikThomasen
6J = korr.
[ . 5. Søren Petersen
6f
=
5. Finn Lar sen
.6f = =
6.Alex Bukrinsky
6
=
6.Skeel Jacobsen
5t = =
7.S" Gamborg
5t =
7.Hugo Pedersen
5Y = =
8.Jørgf'n Anderson
4
==
8oMogens F.Hansen
5
=
9.Tom Kristensen
3f
=
-~
9.K. Jeppesen
4. ==
10.Tonny Pedersen
3
= = 15,00 10.Leif Sørensen
3
-11.Po-.J.l
Ottesen
3
==
=
9, 50 lloHans Carl Hansen
2t ==
12.tTohs.Rasmussen
2f
=
12.Jørgen Clausen
it ==

p.
l.Jørgen Karlsson
2 o Søren Bert o lt
3. Bjørn Enernark
4.Vagner Jacobsen
5"tTensAkhø j
6"Leif Clausen
7.Harry Christiansen
I

=

8

=

8
7t
7
6

=
=
=

8.L. Karlsson
.,_..hae 1 K ris
. ·tensen
9 .i'luc
kor:r.38, 5 10.Lar s .ånderaen
:::::
36,0 11.Henrik Mortensen
12•.Aksel Bechmann
13.Frank Falck

20, 25

5 point

k"orr •...
1"' ·" ,
.-o,\d"

4-~-

='
=

3

==

::::
=

3

=

=

17,2:5
16, 5o

2

=

4 :r1

=
(Fortsættes

side 3.)

HVA.D VAR DET NU KASS:SREREN SAGDE:
DE .E VAR NOGET OM KONTINGJ~NTIIifDB:2TALUJG:E=R
SOM HASTEDE.
1

23,50

klasse"

lOt point
9

33, 25
25{50

:L6, 5 o

~ 3 Vinterturneringen:
I mesterklass.en var der i år afbud fra Wiman,Orla
Larsen,Hedl.riola,Bertolt,
~

Kaj Dalby og Lars Sørensen.Derved blev der plads til unge spillere som Kim
og Ole Poulsen, og da Steen Christensen· og Johnny T'nylin sidste år havde spillet sig op fra første klasse, blev turneringen i år præget af den ::fremstornende ungdom.
-Iohnny 'I'hy Li.n som. her d ebu't er-ed e i mesterklassen gjorde det på allerbedste
måde.Han viste her sit store talent ved at vinde 6 partier og afgav kun tre
remisser underv.ejs til et sikkert og fortjent klubmesterskab.
T'J;LLYKKEJOHNNY.

MED KLUBMEST.ERSKABBT.

Søren Godtfredsen måtte endnu engang nøjes med at bli~e nr.2.
Steen Christensen debuterede med en fin 3.plads.
L.klasse:
Karsten Stetkær kom så og sejrede: 8 gevinster og-2 remis i lo partier
taler sit tydel:lge sprog.Ingen tvivl om hvem den bedste .var i den klasse,men .I
Karsten har det jo ikke fra fremmede,hans bror er jo Elitespiller og hvis
Karsten får tid bliver han det sikkert også. Vi glæder os til hans debut i
mesterklassen næste år.
Både Buster Andersen og Flemming Bruun levede op til favoritværdigheden ved
at b~ive 2 Øg 3 • rvI.Lorentsenblev nr.4. Han var længe placeret på en 2.plads
.men kiksede i sidste runde rri.od
Selsted og -blev derfor distanceret ,men et
godt come-back til turneringsskak blev det •

.

.2eklasse var delt i to grupper.
Gruppe A blev vundet af en af de helt nye spillere: Kim Clausen med 8~-point.
Bravo Kim,tlet er godt at du kan vise far hvordan man skal gøre.
På 2 ~g 3 pladsen kom Jens Nygård og Erik Rene begge med 8.point,mens Palle
Larsen endnu engang manglede det sidste point til oprykning.
I gruppe B havde Kaj Olsen fået ·sin anden ungdom og udklasserede sine modstandere ved at vinde 10 partier og l remisparti i ll.ru.nder. Bravo Kaj Olsen.,
Hr. 2 blev en anden af de helt nye unge spillere menlig Peter Rank med 8 point.
Tillykke Peter" En anden af favoritterne Thorvald Christesen levede o:ptil
værdigheden ved at blive nr.3 med 7-t point.
Erik Thomasen blev nr. 4:nogen påstår at han med vilje slappede af i de sidste
partier. f'or-d L han ikke ville rykke op •

.3~ klasse:
Klassen blev også her vundet af en helt ny spiller rn.enligJørgen Karlsson
"med 10:~poj_:ntaTillykke-Jøz-gcn
, Søren Bertolt havde come-baqk i ttlrnering2n
og gjorde det på bedste måde ved at blive nr. 2. med. 9 poi.nt , Bjørn j~nemark

I

