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SEPT 75

PROGRAM FOI

SEPTEMBER/OKTOBER:

Tirsdag 02 Sept.

Rødovremesterskab

I runde

-

09 -

Rødovremesterskab

II runde

-

16 -

Rødovremesterskab

III runde

-

23 -

Generalforsamling

-

30

Rødovromesterskat

-

·-

7 Okt.

Rødovremesterskab

-

14 -

Holdkampe

-

21

Rodovremesterskab

Til r:iedlerrir:ierne:
Det er bestyrelsen en glæde at byde alle medlemmer hjerte
lig velkommen til en ny sæson. Den forløbne sæson ha.r jo haft så
gode resultater at opvise, at vi kan se fremtiden i møde med fuld
fortrøstning.
GENERALFORSAMLING:

Bestyrelsen opforurer medlemmerne til at møde op. Benyt lej
ligheden til at f'r emkomme med ideer til forbedringer; mange må sidde
inde ned noget der er værd at tage op til vurdering. Bare spyt ud:
HVOR ~ VAR DET NU DET VAR?
TIRSDAG

DEN

23

sl PTE f·jEER

-

2

-

SOMNERSKAK
Ikke alle har holdt sommerferie fra skakken! Den sidste spil
leaften etableredes på Tom

Kristensens initiativ en sommerskakturne

ring med deltageise af en gruppe spillere fra 2. klasse, nemlig Bjørn
Enemark, Flemming Holst, Kjeld Højmark, Tom Kristensen, Poul E. Peder
sen, Ib Petersen og Johannes Rasmussen.
Vi aftalte at spille (privat, på skift) dels en alle-mod-alle
turnering med 1 times betænkningstid,

dels en hel runde lynskak pr. af

ten.
At det er svært at organisere en sådan turnering i konkurrence
med ferie, fisketure og varme, fandt vi snart ud af. En aften mødte så
ledes kun 3 spillere, der alle havde mødt hinanden.
Det hele blev afviklet under hyggelige former, og det var ikke
hver gang; det var hver eneste gang,sluttende

med en bid brød.

Spillernes kvalitet vekslede og var præget af varmen og den
afslappende

tone. Det korteste parti var på ca. 6 min. (den efterføl

gende lynskak-revanche

tog længere tid) og det længste (mit mod Poul

E.)

blev tabt på tid 1 træk før den enlige sorte konge blev sat mat nede i
hjørnet af min dronning. Det parti drømmer jeg om endnu!
Gruppen var ret jævnbyrdig, og resultatet måtte da også af
gøres på korrektion:

1. Bjørn Enemark 4 p

(lot)

2. Poul Petersen 4 p

(10)

3. Fl. Holst

( 9t)

4 p

4. Kjeld Højmark 3tP·
Lynskak vandtes overlegent af Flemming med ikke mindre end 93% (af 20).
Derefter fulgte, i respektfuld afstand:

2. Kjeld

67% (af 24)

3. Bjørn
4. Ib.

557~ (af 33)
45~b (af 33)

NOTER: T .ENEMARK.
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SIMULTAN
Hvor var alle Rødovre-spillerne

d. 11/8 75,

ea

AS04 arrangerede

silmultanspil mod Bent Larsen? Det var en oplevelse at se vor stormester
i funkticn,
De før$te træk spillede han med en betænkningstid

på eet sekund

pr. træk,senere dog helt op til et minut. 40 partier afvikledes på

3-t-

4 timer, og det var ofte et problem at have et godt træk klar til Bent
Larsen næste gang kom forbi.
Bent Larsen vandt 37, s1illede 2 remis og tabte blot et(til en
mesterspiller fra AS04).
Der var tale om en smuk opvisning, i det omfang det var muligt
at følge med i spillene på de nærmeste brædder. Selv tog jeg letsindigt
imod en gambitbonde og blev presset ind i en vanskelig stilling. Lidt til
højre for mig så jeg Bent Larsen ofre et tårn for en springer på F3 fulgt
op af en udækkelig mat i 5 træk med løber og dronning.
Bjørn Enemark.

Bestyrelsen takker Bjørn for dette fyldige referat fra

~ultanopvisningen,

g

samt indlæg et fra sommerskakturneringen.

Endnu et medlem har været så venlig at sende os et referat fra en
turnering i sommer. Det er Peter Rank der har følgende at berette fra sol
vognsturneringen

i Odsherredshallen

den 3/8 75 :

Turneringen havde samlet 154 spillere, hvilket var deltagerrekord.
Der blev spillet i klasserne fra Elite til 4 klasse. Spilleforholdene

var

i topklasse; masser af plads, og en meget præcis afvikling af runderne.
Cafeteriaføden var gode, men priserne på restaurationsniveau.
Bo Jacobsen og Ulrich Rath opnåede begge

4t point,

og delte såle

des første 1. præmien, hvilket var en penge præmie og et skakbord. Fra
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Rødovre deltog familien Tange og undertegnede. Vi fulgtes pænt ad dog
uden at opnå det helt store resultat. Sluttelig spillede Tange og jeg
om 12. Pladsen.
Peter Rank.

Hvis der er flere der har stof fra tuneringer eller lignende
som man ønsker med i Intern Træk, vil redaktøren blive mere end hen
rykt.
Således har Flemming Bruun været i Vejle, til hurtigskak den 9-10
august i Petersmindehallen,

og lige ved siden af hallen var et udendørs

svømmebassin, hvor man kunne få en dukkert, hvis man ikke havde fået den
ved brættet. Turneringen havde deltagerrekord ialt 250, hovedsalig tys
kere. Det er en turnering; hvor alt fungere perfekt fra start til mål.

Holdkampe:
Bestyrelsen har besluttet, at 5 hold skal repræsentere
Rødovre når holdkampene starter til oktober; så derfor prøv at møde op
til hver holdkamp. Hæfte vedrørende holdkampe vil snart blive udleveret.

Brøndbymesterskab:
Turneringen spilles over 7 runder med

+ times

betænknings

tid til hver spiller til hele partiet.
Søndag den 7 september fra kl. 9.00 til 18.00.
Spillested: Lindelundsskolen,

Lindeager,(5 min. gang fra Rødovre S-station).

Det kan nåes endnu, men man skal skynde sig meget. Bare op til Ejlert,
så klubben kan blive rigt repræsenteret.

Bibliotek: Beretning følger i næste nummer.

