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Julefrokost
Traditionen tro er der i kalenderen afsat plads til en julefrokost, og Vigen oplyste at vi
kan regne med hans deltagelse. Så er det bare om han mener … hans tilberedning!?
Under alle omstændigheder inviteres klubbens medlemmer til julefrokost
tirsdag d. 16/12 kl. 19.00.
Prisen er som den plejer 50 kr. Så hold jer ikke tilbage for en hyggelig aften, hvem
ved om ikke der er sild, turnering i hjerne-arm-lyn, sang fra Thomas, klaverspil fra
Asger og en sjofel vittighed fra Rode, Kai og/eller dig?
Vi ses d. 16.

Morten
Side 1
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1. Samba Cup er nu forbi, og mens vi puster ud efter et kæmpearrangement, kan vi
gøre det i forvisning om at turneringen har været en kæmpe succes! Alle vegne har
der været ros til arrangementet, fra spillere, publikum (både på stedet men også på
nettet), sponsorer og DSU. Vi har opfyldt vores ambition om en turnering fuld af kvalitet, som også kan betegnes som Danmarks stærkeste nogensinde.
Resultatet, og spændingen i partierne, kender de fleste vist, og jeg ved fra Peter Heines kommende artikel i New In Chess at han beskriver 1. Samba Cup som den største turneringssucces for ham selv og Curt nogensinde. Det er jo fantastisk at de 2
danske stormestre kunne være med helt fremme i dette stjernespækkede felt. Jeg er
ikke helt klar over om Davor er tilfreds med sin præstation, han havde vist chancer for
flere points, men han kunne også sagtens have tabt til Sasi og Curt i de 2 første runder. men set over turneringen fik han cirka sin forventede score, hvilket trods alt må
anses som superflot. Det er i hvert fald en sjov tanke at det kun er nogle få år siden at
det var os der spillede med ham, og ikke Ivanchuk og Short!
Jubilæumsarrangementet sluttede med festmiddag på turneringens sidste dag, og jeg
håber at de som deltog havde en god aften. Både Nigel Shorts og Esben Karstensens
taler var jo noget der varmede, og noget vi kan bygge videre på.
Rettere er det måske at sige at jubilæumsarrangementet sluttede med Peter Heines
fine gennemgang af turneringen og den efterfølgende simultan, hvor der var et pænt
fremmøde. (Heine vandt simultanen 21-2, Kai Munk vandt, og Michael Jensen og
Colin Watson, sidstnævnte med uvurderlig hjælp fra undertegnede(!) fik remis).
Der har været en gedigen mediedækning af turneringen af både aviser, radio og sågar TV, men for mig selv har det bedste nu været at møde disse fremmede skakspillere personligt. Short underholdte med en masse røverhistorier fra det virkelige liv, og
især under aftensmaden om mandagen ville jubelen ingen ende tage, da Sadvakasov
oversatte Nigels historie fra en vietnamesisk hunderestaurant til russisk for Alekseev.
Problemet var dog at samme aften begyndte EMT'en, og latteren blev vist en anelse
højrøstet. Sadvakasov viste sig også som et meget positivt bekendtskab. Han var den
sidste spiller der kom med, og var vel feltets mest ukendte spiller, men hans opførsel
både på brættet men også uden for, gjorde ham til en god oplevelse. Og især på
sidstedagen hvor jeg selv kom til at overvære hans og Shorts analyser af partiet mellem Curt og Ivanchuk var kanon sjovt! De 2 overtog flere gange kommentatorrummet
fra Uffe Vinther Schou, med deres sidste nye ideer! I det hele taget var det fint at se
spillerne analysere i hotellets foyer, hvor publikum kunne følge dem på tæt hold. Short
havde også den oplevelse at hans ur gik i stå op til runde 8, og han kom derfor 20
minutter for sent uden at vide det! Allligevel lykkedes det ham at få Heine i tovene i
Evans gambit, partiet som Heine gennemgik i klubben efter turneringen.
Det var også meget fint at have Leon Muys, vores hollandske turneringsleder, med i
turneringen. Udover sin store viden om skakreglerne gjorde hans tilstedeværelse også at vi andre fik ro på, på et område som vi ret beset ikke kender særligt godt. Derudover er han en hyggelig fyr, som jeg havde boende et par dage efter turneringen.
Han tog direkte videre til den næste skakturnering som startede den følgende fredag,
og sør'me om ikke det foregik i Caraibien!!! Han sendte en mail, hvor han skrev der
var 33 grader, og næsten det samme vandet….
Side 2

Sideturneringerne var ikke nogen udpræget succes, og helt sikkert et punkt for forbedring, idet turneringsudbuddet muligvis ganske enkelt har været for stort. Det er en
skam, for der er et stort potentiale i en velorganiseret kantine som ikke er bange for at
forny sig! (jeg tænker på de velsmagende hestebøffer der var på menuen efter runde
8…). Til gengæld var Byskakken en kæmpesucces, og som forhåbentligt er kommet
for at blive.
Og hermed er der taget hul på diskussionen: Skal vi arrangere 2. Samba Cup??? Der
har været holdt møde i bestyrelsen, hvor der er en positiv indstilling, og det er der
også hos Elvirasminde. Problemet er naturligvis at klubben og DSU ikke kan bidrage i
nær samme grad som i år, hvor de tilsammen har spyttet omkring 90.000 kr i kassen.
Samba 2 skal kunne klare sig uden støtte fra klubben og næsten uden støtte fra DSU.
Til gengæld er der muligvis hjælp at hente hos den nye støtteforening, men alt andet
lige skal der findes flere penge ude i byen. Alt andet lige er tanken at de er nemmere i
år, hvor projektet ikke længere er ukendt for mulige sponsorer. Og vi kender naturligvis udgiftsniveauet meget bedre nu, end til den første turnering, som nok desværre
kommer ud med et underskud. Og så skal klubbens medlemmer naturligvis være klar
til at tage endnu en tørn under turneringen!
Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke klubbens medlemmer som i stor stil
har bakket op om turneringen, både økonomisk, som hjælpere og som tilskuere.
Endnu en gang tak!

4. holdet i Grenå
(af Hans Buttenschøn efter samtale med Jørgen Johansen)

Klubbens 4. hold skulle i første runde møde en af de klubber i hovedkredsen vi sjældent møder, nemlig Grenå Skakklub.
Hvad Asger C. Andersen har tænkt på vejen til Grenå ved jeg ikke, men han kunne
meget let være kommet til at møde dansk politiks grand old mand Anders Andersen.
Den tidligere økonomiminister har i mange år været Grenås 1. bræt og er i dag regerende Djurslandsmester. Godt gået af en mand på over 90 år!
Det blev ikke Anders Andersen der spillede 1. bræt, men en der rating mæssigt
(1786) er næsten lige så stærk. Det var for stor en mundfuld for Asger.
Mickael F. Jensen spillede ret hurtigt remis. Her var der også tale om en modstander
med høj rating (1616).
Peer Jespersen havde spillet en rigtig flot parti og havde fået remis, selv om modstanderen ratingmæssigt var stærkere end Peer.
Mathias Haarup kom rigtig skidt fra start og modstanderen havde ikke levnet ham
mange chancer.
Jørgen selv havde sat en officer over styr efter få træk, men havde så fået rettet skuden op igen, så der var ved at være balance. Dog ikke så meget, at han kunne hive
sig en remis hjem.
Men alt i alt – en god tur til Grenå om ikke resultatmæssigt, så i al fald skakmæssigt.
Grenå I
Skanderborg IV
1. Hans Hald Christensen
1-0
Asger C. Andersen
2. Finn Feldbæk
½ - ½ Michael F. Jensen
3. John Therkildsen
1-0
Jørgen Johansen
4. Svend Nygaard
½ - ½ Peer Jespersen
5. Asger Hartelius
1-0
Mathias Haarup

Hurtigskakturnering II v/1. Samba
1

Skakklubben Frem
1 Jørn B. Andersen
Skanderborg Skakklub
2 Lars Svendsen
Skakklubben af 1968
3 Lars Hansen
Hvidovre Skakklub
4 Arne Walther Larsen
Enkelt medlem
5 Kristian Schmidt
Skakklubben Evans
6 Thomas Hansen
Skanderborg Skakklub
7 Michael Grøne Andersson
Skakklubben Evans
8 Erik Pontoppidan
Skakklubben af 1968
9 Allan Holst
Skakklubben Evans
10 Henrik Svane
Viby Skakklub
11 Peter Grove
Skakklubben Evans
12 Peter Bøgh Larsen
Nykøbing S. Skakklub
13 Samuel Eddy
Horsens Skakforening
14 Erik Pedersen
Skanderborg Skakklub
15 Bjarne Berring Rasmussen
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Pæn start af 2. holdet!
(af Asger J. Andersen)

Så kom vi i gang med holdturneringen, og det blev en helt pæn start. En overgang så
det ikke alt for godt ud, men på den anden side var vi lige på nippet til at få uafgjort!
Og vi kunne endda have vundet! Men heldet følger jo ikke kun det ene hold.
Vores regulære tabere var Morten, som hurtigt kom en officer bagud, Asger, som spillede alt for passivt i starten (er det alderen der begynder at gøre én lidt forsigtigere?),
men alligevel fik det retttet nogenlunde op, og så Hans Rose, hvis parti jeg ikke så
meget af, men dog nogle glimt der viste at modstanderen stod bedst!
Erik Hansen spillede godt og kom hele to bønder foran, men også han gav sig til at
spille forsigtigt, så modstanderen blev lukket ind i kampen og vandt. Rode spillede
godt og solidt hele vejen igennem mod en dygtig ung spiller. Rode havde to springere
mod to løbere (foruden andre officerer), en interessant stilling. Traditionelt siger man
at løberparret er stærkest, men i det her tilfælde skete der det at modstanderen overså et officerstab, hvorefter Rode naturligvis vandt.
Peter Wheadon spillede et fantastisk parti mod en i øvrigt stærk spiller, men Peter
spillede eventyrligt angrebsspil og sluttede med en flot matsætning. Her var ikke noget med forsigtigt småpilleri. Det var lige på og hårdt!
Stillingsmæssigt så Jespers parti såmænd ret lige ud, men modstanderen kom i en
helt utrolig tidnød og tabte da også længe før de 40 træk var taget. Men selvfølgelig
skyldtes de problemer som forårsagede tidnøden, Jespers gode spil.
Som sidste mand sad Michael med et spændende slutspil, som drejede sig om kapløb mellem bønderne. Modstanderen fik først dronning, men Michael fik én i det næste træk. Det var derfor modstanderen som først kunne give skak. Det gjorde han så!
Michael tænkte og tænkte, og alle uglerne vidste selvfølgelig hvad han skulle have
trukket! Han kunne nemlig have sat sin dronning imellem..... med skak! – og dermed
dronningeafbytning, hvorefter Michael havde en fribonde som kunne spadsere lige
ind! Men han trak noget andet og måtte så nøjes med remis. Da han havde gjort det
svage træk, snakkede jeg med Morten ude på gangen, og Morten sagde de vise ord:
”Hvis Michael ikke vinder partiet alligevel, sætter vi ham af holdet!!” Men da han trods
alt spillede remis, mente Morten nok at han kunne få endnu en chance.
Skanderborg II
Michael Andersson
Morten Rasmussen
Jesper Lykke Pedersen
R. Rode Pedersen
Asger J. Andersen
Peter Wheadon
Erik Hansen
Hans Rose
Total

Skødstrup II
½
0
1
1
0
1
0
0

–
–
–
–
–
–
–

½
1
0
0
1
0
1
1

3½ - 4½

Lars Clausen
Søren Christensen
Mads Nørby
Anders Nielsen
Niels Gade
Leo Christiansen
Bent-Ole Pedersen
Steffen Strunge

Interview med

Rustam Kazindzhanov
Af Colin Watson
(oversat af Michael Andersson)
16. oktober 2003
En ung træt skakspiller, som netop har slået Ivanchuk (i 6. runde) , hilste på mig, og
ville gerne svare på et par spørgsmål.
Spm: Kommer du fra en skakspillende familie?
Svar: Ja det kan man godt sige. Både min bror og min far spiller skak. Min bror lærte
mig at spille. Han er temmelig god, men ikke professionel.
Spm: Hvornår blev du stormester?
Svar: Tilbage i 1997 hvor jeg vandt 2 turneringer.
Spm: Du blev nr. 2 i World Cup i 2002 (i Hyderabad, Indien), hvor du tabte til Anand i
finalen. Men hvad synes du om knockout-systemet?
Svar: Jeg spillede en god turnering, men var måske nok en smule heldig I enkelte
partier. Jeg bryder mig ikke meget om det nye system, det er hårdt og ikke særligt
fornøjeligt. Det forringer tillige kvaliteten af spillet. Jeg vil foretrække det gamle system
med interzone- og kandidatturneringer.
Spm: Hvordan vil du beskrive Uzbekistan?
Svar: Det var en del af det tidligere Sovietunionen, men nu styret af markedsøkonomi.
Der er mange historiske steder, og mange pragtfulde templer. Landet er meget religiøst, og har en af verdens største moskéer.
Spm: Har I mange talentfulde spillere i Uzbekistan?
Svar: Jeg har dårligt tid til at følge de nye talenter, men vi har mange stormestre. De
fleste er ikke så stærke, og er i øvrigt flyttet til Europa.
Spm: Kan du lide vores turnering?
Svar: Den er meget velorganiseret. Ja jeg kan lide den, det er bare en skam jeg ikke
er i form!
Spm: Hvad er dine fremtidsplaner?
Svar: Jeg er i en overgangsfase af mit liv. Jeg vil gerne bruge mere tid sammen med
min kone og søn, så jeg har pt ikke nogle bestemte planer.
Jeg takker Rustam for hans tid, og håber hans formkurve vil fortsætte opad I resten af
turneringen, vi ønsker ham det bedste fremover.
Colin Watson
Side 6

Side 5
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Lige ved og næsten!

Solid start for mesterrækkeholdet.

(af Hans Buttenschøn)

(af Asger J. Andersen)

Klubbens 3. hold lagde ud med at tabe 3 - 2 til Nordres 5. hold i årets holdturnering.
Det kunne og burde måske være os der havde vundet med 3 - 2.
Under alle omstændigheder havde vi muligheden for 2½ - 2½.
Når jeg kan skrive sådan, er det fordi Vigen fik et meget langt og drabeligt parti.
I løbet af nul komma fem, havde han vundet en officer og med vores alle sammens
kendskab til Vigen, så vil vi jo sige, at den kunne han blot køre hjem på rutinen. Det
havde modstanderen nok også på fornemmelsen, for han tilbød remis! Men hvorfor
lade sig nøje med et halvt point, når man kan få et helt. Vigen spillede videre og på
gevinst. Nu var stillingen meget lukket og hvorledes den skulle og kunne lukkes op,
var der megen usikkerhed om. Ja – selv ”uglerne” var i vildrede!!
Vigen har som alle ved et sidejob som kaffemand for os alle sammen og det kostede
faktisk noget på tiden, så han også begyndte at komme lidt i tidnød.
Pludselig satte han en springer i slag. Bagefter fortalte Vigen, at han havde stirret sig
blind på en mat i bunden som alligevel ikke var der. Nu blev der for alvor problemer
med tiden. Hvor det hidtil havde været Vigen der bestemte alt på brættet, så var der
pludselig lige spil med fordel til Nordre manden. Tiden var knap for Vigen. Bindinger
og trusler regnede ned over hovedet på ham og til sidst måtte han strække våben.
Dog – med seks sekunder igen på Vigens ur , lavede modstanderen en alvorlig fejl,
som måske – hvis der havde været ikke seks sekunder, men seks minutter igen kunne hav givet den remis som han sagde nej til 3 timer tidligere.
Axel Nielsen spillede et flot og jævnbyrdigt parti, hvor han måske stod lidt i overkanten. Overbelastning af et par officerer var han opmærksom på, men pludselig manglede der et træk, som kostede en officer og dermed partiet. Ærgerligt!
Kristian Nymann var kommet op mod en modstander, der spillede meget solidt og
forsigtigt. Til gengæld spillede Kristian frisk til. Der blev satset lidt en gang imellem og
det kostede en bonde, uden det gav nogen større fordel. Dog havde han fået løberparret. Men lidt senere røg der igen en bonde og fra nu af gik det ned af bakke. Modstanderen fik langsom initiativet og Kristian måtte til sidst indse, at partiet var tabt.
Dieter Dettbarn havde ”fornøjelsen” at møde en af skoleskakspillerne inde fra Århus,
og det plejer ofte at betyde tab! Sådan gik det ikke denne gang. Dieter tog bonde efter
bonde og da man kom til slutspillet havde han tre bønder mod en på dronningefløjen,
bonde mod bonde på kongefløjen og så en fribonde på E linien. Hertil skal lægges, at
Dieter også beherskede en åben tårnlinie. Pludselig kom der lidt spænding over sagerne. For at dække en af sine bønder, gav Dieter modstanderen den åbne tårnlinie.
Det lavede nogen ravage, og hvad værre var, så var der pludselig en fribonde på
kongefløjen. Nå – Dieter fik hanket op i stillingen og reelt var der aldrig tvivl om hans
sejr.
Referatet af Leif Møllers parti er let. Nordre kunne ikke besætte 5. brættet. Til gengæld så jeg Leif sidde og analysere for sig selv. Gad vide om han har nye trick i ærmet til de sidste runder i klubturneringen?
Nordre V
Skanderborg III
1. Axel Nielsen
0-1
Thor Hansen
2. Jens Kr. Vigen
0-1
Ole Pedersen
3. Dieter Dettbarn
1-0
Esben Nicholaisen
4. Kr. Nymann Jakobsen 0 - 1
Thomas Overgaard
5. Leif Møller Hansen
1-0
Ubesat
Side 7

Så kom også førsteholdet i kamp. Og resultater var vel rimeligt nok, selv om deres
hold på papiret var svagere end vores. Men som det ses af resultatet, var der mange
jævnbyrdige kampe: remis til Kai, Colin, Henning og Asger. Colins og Hennings remiser så udramatiske ud, Kais så til gengæld yderst dramatisk ud! Han måtte efter forskellige komplikationer og afbytninger af med dronningen for tårn og springer. Men
Kai er sej! – og med de to officerer og nogle bønder på begge sider holdt han stand
mod dronningen.
Min remis var resultatet af et remistilbud fra modstanderen. Jeg havde haft et vist
initiativ, men mit kongeangreb fusede lidt ud. Brikkerne stod ret fastlåste, og jeg kunne ikke rigtig få øje på en plan. Men med alle 32 brikker på brættet efter 24 træk skulle jeg nok have fortsat. Dagen efter viste jeg skoleskakbørnene mit parti, og da jeg
kom til slutstillingen, spurgte jeg ”Hvor mange af jer ville have taget remis i den stilling?” Ikke så meget som bare en enkelt lille finger i vejret! ”Hvor mange ville have
fortsat?” – En skov af arme i vejret! En god indstilling til spillet, synes jeg.
Tavs tabte, og vores nye mand, Lars-Bo, vandt. Han indrømmede dog at han fik et
halvt point for meget i forhold til spillet. Til gengæld fik jeg et halvt for lidt, for i niende
træk overså jeg en ren officersgevinst!
Nu sad Jesper og Morten tilbage og skulle forsøge at slæbe sejren hjem. Jesper spillede godt og præcist og fik sit point. Morten måtte kæmpe længe, kom i slutspil med
springer mod løber, fik dem byttet af og vandt bondeslutspillet på fornemste vis. Det
blev belønnet med kraftige klapsalver fra de omkringstående.
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Tavs Bjerre
Lars-Bo Björknæs
Kai Munk
Henning Møller
Colin Watson
Morten Rasmussen
Jesper Lykke
Asger J. Andersen

0-1
1-0
½-½
½-½
½-½
1-0
1-0
½-½

Anders Nielsen
Uffe Leth
Claus Vangsgård
Henrik Wendelbo
Preben Andersen
Georg Leth
Torben With
Svend Henriksen

Skanderborg

5 -3

Vejlby-Risskov

Hurtigskakturnering
Søndag d. 4/1 2004
Et af årets første træk tages igen i Skanderborg Skakklub som hermed indbyder til
hurtigskakturnering søndag d. 4. januar 2003 kl. 9.15 i Sundhedscentret, Sygehusvej
7 i Skanderborg.
Turneringsform: 7 runder Monrad.
Betænkningstid: 30 min. pr. spiller pr. parti.
Indskud: 100 kr.
Præmier: Minimum 100% af indskuddet.
Fortæring: Kan købes på spillestedet.
Tilmelding: Senest d. 2/1 til: Hans Buttenschøn, tlf. 86522335 el. e-mail: tilmelding@skanderborgskakklub.dk
Side 8

4 fra Skanderborg har kvalificeret sig til DM!
(af Bjarne Berring Rasmussen)

Lørdag den 1. november deltog 20 skoleskakspillere fra Skanderborg i et DMkvalifikationsstævne i Århus. Der var ca. 150 deltagere ved stævnet.
I F-gruppen (Årg.95 og yngre) deltog 5 fra Skanderborg. Mads Andersen besatte 1.
pladsen med 6½p. af 7 mulige ,fantastisk, og han deltager i DM i Odense den sidste
weekend i nov. I samme gruppe deltog Patrick Brun Jensen og Anton Lund, som kun
manglede 1p.for at kvalificere sig. De 2 nystartede spillere Martin Storm Madsen og
Thorbjørn Kaas klarede sig fint og opnåede hver 3p.
Fra E-gruppen (Årg.93-94) kvalificerede Aleksander Daasbjerg sig til DM ved at besætte 2. pladsen med 5½ p. I den samme gruppe deltog også Mathias Christiansen,
Oskar Lund, Aksel Kaas og Asta Nyyssönen og Aleksander Hersom From med fine
resultater, men lige uden for kvalifikationspladserne.
I D-gruppen (Årg. 91-92) var der 4 deltagere fra Skandrborg. Her besatte Nichlaes
Harder 3. pladsen med 5 p. og kvalificerede sig således til DM. Rupan Paramasivam
lagde stærkt ud , men faldt fra til sidst. Gode resultater leverede også Benjamin Christiansen og Angelika Christianssen.
I ældste gruppe (Årg. 89-90) var der 5 deltagere fra Skanderborg. Det blev utroligt
spændende, idet 4 af spillerne efter 5 runder var med i kapløbet om placeringspladserne, men det blev derved. Tættest på kom Pascar Paramasivam, der kun blev skilt
fra pga. dårligere korrektion. Han opnåede en 7. plads ud af 54 deltagere. Tæt på var
altså Morten Grønkjær, Mads Nielsen og Thomas Nyyssönen . Nicolai Stensen var
med for første gang og klarede sig fint.
Det vil sige at Skanderborg Skoleskak har 4 kvalificerede til DM i Odense, idet Kristian Nymann også kan deltage som regerende DM’er

Skoleskakstævne i Skanderborg
(af Hans Buttenschøn)

Lørdag den 13. december er der et stort skoleskakstævne i Skanderborg.
Morten Børup skolen lægger lokaler til. Man vil kunne finde lokalerne på 1. sal på
skolen.
Stævnet begynder kl. 9.00 og forventes afsluttet mellem kl. 14 og 15.
Jeg håber selvfølgelig, at så mange som overhovedet muligt af skoleskakeleverne
deltager. Det ser jo godt ud når vi selv er godt repræsenteret.
Fra de tidligere år ved vi også, at andre skoler gerne vil besøge os. Sidste år var
stævnet i Skanderborg det stævne, der samlede flest deltagere, nemlig 135 børn!
Jeg håber også mange voksne vil lægge vejen forbi denne lørdag. Forældrene for at
se deres børn i aktion. Skakspillere i Skanderborg Skakklub for at se de kommende
modstandere til klubaftenerne.
Der er gratis entre
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Kombiner med Peter!
(af Peter Wheadon)
Her er fire mere af Peter Wheadon kombinationsopgaver. Løsninger side 24.

Opgave 2

Opgave 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvid trækker.
Karpov – Shirov, Monaco 2002
Den ultimative knivskarpe stilling – et
falsk skridt og så er man færdig.
Karpov spillede 1. Dc5. Hvad skete der
så?

Hvid trækker
Mieses – Alapin, Wien 1908
Hvid kan spille det stærke træk 1. g5+.
Kan du finde det endnu stærkere træk
som Hvid faktisk spillede

Opgave 3

Opgave 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvid trækker.
Alekhine – Yates, London 1922
Sort har lige spillet Tgf8. Hvid har
aktiveret begge tårnene og sin springer.
Hvordan aktiverer han sin konge?

Hvid trækker.
Stauton – Jänisch, London 1851
Det ser ud som om, Sort er godt
beskyttet af sin bondekæde. Vis
hvordan det ikke er tilfældet!
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Parti af Skanderborgmesteren.

Peter Heine og 1. Samba Cup

(af Hans Buttenschøn

(af Asger J. Andersen)

Som det efterhånden er blevet tradition, så leverer Skanderborgmesteren et parti til
klubbladet.
For de der måske har glemt, hvad Skanderborgmesteren er, så er det medlem som
får flest point i EMTen.
I år blev præmien – en gavekurv til en
værdi af 2.000 kr. – vundet ret suverænt
af klubbens æresmedlem Robert Rode.
Kun to sølle halve point afgav han i hele
turneringen.
Rode synes ikke selv han havde spillet
nogen særligt gode partier i turneringen,
men jeg har dog fået lokket et fra ham.
Jeg oplevede selv partiet på første parket, idet jeg spillede ved siden af.
Jeg havde mere end nok i mit eget, så
det var først efter en times forløb, at jeg
skævede over til Rode og allerede på det
tidspunkt lignede hans modstander en,
der er kørt over!
Men døm selv.
Her kommer partiet med Rodes egne
kommentarer.

Den 4. november havde vi besøg af Peter Heine, som havde lovet os at komme
og fortælle lidt om sine indtryk af 1.
Samba Cup, og det gjorde han på glimrende vis, humørfyldt, humoristisk og
engagerende. Han havde kun lovord til
overs for arrangementet, og han syntes,
som så mange af de øvrige spillere, at
det var dejligt at spille en alle-mod-alle
turnering, og at spillerne (dog ham selv
og Davor undtaget) kunne bo, spise og
spille på den samme lokalitet.
Spilleforholdene var udmærkede, og udenomsfaciliteterne fungerede godt, fx det gode kommentatorrum med vekslende, og hver dag kyndige, kommentatorer.
Om forberedelserne til turneringen fortalte Peter Heine at han naturligvis kiggede nogle af konkurrenternes partier igennem for at se/genopfriske deres spillestil. Da man
ikke på forhånd kendte sit lodtrækningsnummer i turneringsskemaet, måtte man følgelig forberede både hvidt og sort åbningsspil mod dem alle, altså i princippet 18
åbningstyper. Det betød meget hvor mange hvide og sorte partier man fik, og især
mod hvem! Da først turneringsplanen var på plads, kunne han koncentrere sig om at
forberede sig mod én spiller ad gangen.
Peter Heine blev spurgt hvilke midler han havde til rådighed i forberedelserne, og her
var computeren det altafgørende. Han havde selv ca. 2 millioner (!) partier i sin computer, og rent teknisk var det en smal sag at finde modstanderens partier, åbningstyper og andet. Ivanchuk havde fortalt at han kun havde 40.000 partier i sin computer,
og da kan blev spurgt hvorfor han ikke havde flere, svarede han: ”Nej, for jeg kan
alligevel ikke huske mere end 40.000 partier udenad!”
Om sine modstandere sagde han at Short og Ivanchuk var de vanskeligste at forberede sig mod, da de begge har et meget stort repertoire at spille på. Peter Heine betragtede sin delte førsteplads i denne turnering som sit fornemste resultat nogen sinde.
Efter at have besvaret spørgsmål fra mange af klubbens medlemmer gik han over til
at gennemgå det mest fantastiske, og dermed også seværdige, af sine partier, nemlig
partiet mod Nigel Short. Det er skak når det er mest spændende og publikumsvenligt!
De der har internetadgang, har muligvis spillet det igennem dér, men ellers følger det
til slut i denne artikel uden ret mange kommentarer, da dette ville føre alt for vidt..
Efter den inspirerende redegørelse gik Peter Heine over til at spille simultan mod 23
af klubbens medlemmer. Han vandt 21 – 2! Kun Kai Munk vandt sit parti, og Colin
Watson og Michael F. Jensen spillede remis.
Og dermed var én af de virkelig gode klubaftener forbi.

Skanderborg EMT 2003 – 1. runde
Hvid: Poul Brian Dreier, Horsens Skakforening
Sort: Robert Rode, Skanderborg Skakklub
1. d4 – d5, 2. g3 – Sf6, 3. Lg2 – e6, 4. Sd2 – Sbd7, 5. c4 – c6, 6. Dc2 – Le7, 7. c5 –
e5, 8. Sdf3 – exd4, 9. Sxd4 – Sxc5. En
bonde er tjent, måske var det noget planlagt lusk fra Dreiers side. 10. Lg5 –
Sce4, 11. Lxe4 – Sxe4, 12. Lxe7 –
Dxe7, 13. Sxc6 – Df6, 14. f3 – Dxc6, 15.
Dxc6 – bxc6, 16. fxe4 – dxe4, 17. Tc1 –
Ld7, 18. Tc4 – f5, 19. Sh3 – 0-0, 20. Kf2
– Tac8, 21. b3 – h6, 22. Sf4 – g5, 23.
Sg6 – Tfe8, 24. h4 – Le6, 25. Tc5 –
e3+!, 26. Ke1 – Ld5, 27. Tf1 – Kg7, 28.
h5 – Kf6, 29. g4 – f4, 30. Kd1 – f3, 31.
Kc2? (se diagram) Kc2 er forkert, godt
nok duer exf3 ikke, der skal slåes på f3
med tårnet. Det er sidste chance for
modspil 31. – f2, 32. Sf4 (ren panik, i
dårlige stillinger kommer de dårlige træk
ofte af sig selv) 32. - gxf4, 33. Td1 –
Te5, 34. Td4 – f1D, 35. opgivet
Side 11
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Hvad spiller Hvid i denne stilling? Jeg tør godt fremsætte den påstand at ingen af vores klubmedlemmer ville have drømt om at spille det (se trækket i partiet)

Side 12

N. Short − P. Heine Nielsen
Samba Cup 2003 Skanderborghus,
2003
1.e4 e5 2.f3 c6 3.c4 c5 4.b4
xb4 5.c3 a5 6.d4 exd4 7. b3
e7 8.0-0 b6 9.cxd4 xd4
10.xd4
xd4
11.c3
f6
12.b5!? Jeg havde fornøjelsen af
at køre Short til flyveren i Tirstrup, og
vi fik os en god snak om meget an−
det end skak. Han er et særdeles
sympatisk menneske. Jeg havde
naturligvis spillet dette parti igen−
nem, og jeg spurgte ham om han
havde forberedt Sb5 hjemmefra.
Svaret var ja!
Computeren foreslår Le5 som Sorts bedste svar, d5 som det næstbedste og Lxa1
som det tredjebedste. I alle tre tilfælde skulle Sort have en lille fordel. Men skak spilles heldigvis ved brættet og ikke ved computeren! 12...d5 13.exd5 xa1 14.a3

e5 15.f4 d4+ 16.(h1 e3 17.xd4 xb3 18.)e1+ (d8 19.e7+ (d7
20.xb3 c6 21.d6 b6 22.xf7 c5 23.d2 (c6 24.c4 f5 25.e5+ (b7
26.a4 h5 27.xf6 gxf6 28.d5+ (a6 29.c4+ (b7 30.d5+ (a6 31.c4+
(b7 ½-½

Skakugle i Skanderborg
(af Asger J. Andersen)

Under denne overskrift skriver Olav Dalsgaard Larsen i novembernummeret af Viborg
Skakklubs medlemsblad om 1. Samba Cup. Jeg bringer nogle uddrag af artiklen:
Stormesterturneringens høje niveau blev understreget af at der var engageret en rutineret international dommer fra Holland som turneringsleder. Spillestedet var Hotel
Skanderborghus, der ligger i naturskønne omgivelser ved sø og skov.
Tilskuerfaciliteterne var i top....Partierne blev spillet med sensorer i brætterne, så
trækkene umiddelbart blev elektronisk overført til kommentatorrummet, hvor skiftende
skakmestre løbende kommenterede partierne....De mange tilskuere havde lejlighed til
at foreslå trækmuligheder, og kommentatorerne formåede at bedømme de forskellige
forslag med en passende blanding af positiv indstilling og objektiv vurdering....Det var
et populært indslag, at der i kommentatorrummet blev trakteret med hovedsponsorens
velsmagende produkter.
Ud over de mange gode timer i kommentatorrummet var det naturligvis også en fornøjelse at følge ”girafferne” i selve spillelokalet.
Side 13
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En jævnbyrdig match – trods 1 -4
(af Hans Buttenschøn)

Så var der sæsonstart for klubbens 5. hold i holdskakturneringen. Og lad os få det
overstået med det samme. Vi tabte 4 – 1 til Skødstrups 5 hold.
Men resultatet viser ikke det rigtige billede af kampen. I praksis var den meget jævnbyrdig.
Genno skulle spille førstebræt og frygtede han ville blive totalt nedsablet. I praksis
viste det sig, at Genno spillede lige op med sin modstander. På et tidspunkt var det
som Skødstrupmanden stod i overkanten, men så vendte billedet og nogle af ”uglerne” mente, at Genno kunne have fået en bonde ombyttet til dronning. stedet blev det
et slutspil, med en bonde i undertal, vor Genno efter ca. 3½ times spil til sidst måtte
kapitulere og erkende at partiet var tabt.
På samme tid måtte Niklas Jørgensen også erkende, at han trak det korteste strå.
Efter kampen sad Niklas og jeg og så på en kritisk situation i partiet, et sted hvor Niklas tabte en officer og reelt dermed også partiet. Havde Niklas valgt et lidt mere aktivt
træk ved den lejlighed, så havde der mindst været remis i stillingen. Niklas havde
ellers alle muligheder for at følge med i sin modstanders overvejelser!! Modstanderen
– en ældre mand – sad uafbrudt i samtlige 3½ time og tænkte højt! Jeg tror ikke det
generede nogen, men det fik smilet frem hos flere af ”uglerne”.
Jonathan fik en møjstart, som kostede en bonde. Lidt senere røg der en til. Og da han
ikke rigtig fik nogen fordel som kompensation for de tabte bønder, så blev det en
langsom glidetur ned af bakke. Jonathan fortjener dog ros for sit parti. Det var flere
kreative initiativer for at rette op på ubalancen, men modstanderen var for dygtig!
Sidste tabsparti kom til vores debutant Mads Andersen. Med sine kun 8 år er Mads en
af de yngste holdskakspillere i hele turneringen. Hans modstander er også skoleskakspiller og placeret som nr. 5 i B rækken i grandprix stillingen i skoleskakturneringen,
hvor Mads er nr. 1 i E rækken.
Mads spillede ganske uimponeret og havde stor ære af partiet. På et tidspunkt var
han faktisk ved at sætte sin modstander mat. Der manglede blot et enkelt træk. Modstanderen fik situationen afklaret og fik byttet en del materiel af og man kom i et slutspil, som Mads ikke kunne holde. Det blev så ikke bedre af, at han fik lavet en fejl,
som kostede en vigtig bonde. Herefter gik det stærkt. Men næsten 3 timers spil og
omkring 80 træk. Det var en rigtig flot debut.
Holdets enlige sejr stod Nichlaes Harder for. Vi der kender Nichlaes´s spil ved, at han
spiller frisk, opfindsomt og uimponeret. Det gjorde han også i dette parti. Modstanderen var Skødstrups holdleder og han havde mange roser til Nichlaees. Det var fuldt
fortjent, at han vandt. Om partiet er der kun at sige, at Nichlaes fik en flot åbning med
en rigtig god udvikling af sine officerer og rokaden på plads. Modstanderen lavede en
lille unøjagtighed, som Nichlaes omgående straffede ved at bytte en del af og nappe
en bonde. Men ikke noget med at hvile på laurbærrene. Presset på modstanderen
blev fastholdt og sejren var aldrig i fare.
Skødstrup V
Skanderborg V
1. Knud Aage Jensen
0-1
Karl Christensen
2. Niklas Jørgensen
0-1
Knud Andersen
3. Jonathan Rasmussen 0 - 1
Kasper Bech Aagaard
4. Nichlaes Harder
1-0
Herbert Balling
5. Mads Andersen
0-1
Christian Havshøj Teglgaard
1–4
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Klubblad for et kvart århundrede siden
(af Bjarne Tornbjerg)

Der var i november og december 1978 afviklet 2 runder i holdturneringen. Førsteholdet i mesterrækken havde mødt Aarhus Skakklub og måttet indkassere et nederlag
på 2½ - 5½. Kaj Munk og Torben Kortegaard vandt ret hurtigt efter godt og solidt spil.
Rode spillede remis, men derefter kneb det slemt for de øvrige.
I tredje runde var modstanderen 1968’s tredjehold, hvor det blev til en sejr på 6 – 2.
Asger Andersen skrev blandt andet således i Løberen:
En dejlig opmuntring oven på det store nederlag til Århus Skakklub i forrige runde, og
sejren var egentlig aldrig i fare, idet Henning, Knud Peder, Torben og Rode alle havde
godt og overlegent spil hele partiet igennem. Også Carsten Thomsen spillede godt og
fornuftigt. Det så længe jævnbyrdigt ud, men Carsten fik efterhånden så meget overvægt, at modstanderen opgav. Jeg selv erfarede at heldet også spiller med i skak - og
denne gang var det mig der var heldig. Efter at jeg havde gjort et temmelig overflødigt
træk, måtte jeg give løber og springer for tårn, jeg fik dog etableret noget modspil og
nåede frem til en meget vanskelig stilling, hvor min modstander lavede en buk, der
kostede ham et tårn. Kaj Munks modstander spillede et virkeligt flot angrebsparti, hvor
der ikke rigtig var noget at stille op. Også Leif kom i vaskeligheder og mistede en let
officer, hvorefter slutspillet var tabt.
Andetholdet, ligeledes i mesterrækken klarede i anden runde uafgjort 4 – 4 mod
KFUM efter sejre til Fritz Kortegaard, Rikard Nielsen og Bjarne Tornbjerg, medens
Chr. Jardenbæk og Kurt Nielsen spillede remis. I tredje runde var modstanderen
Svendsens tropper fra Skolernes Skakklub, og hvor vi løb ind i et nederlag på 2½ 5½. Der var tale om flere dramatiske partier, hvor Skolerne dog for det meste slap
bedst ud af komplikationerne. Skanderborgs to gevinster sørgede Chr. Jardenbæk og
Kurt Nielsen for, medens Fritz Kortegaard på førstebrættet klarede remis efter 4 timers spil.
Tredjeholdet i C-klassen spillede i anden runde mod Nordre VII og vandt 5 – 3. Svend
Larsen, Knud Christensen, Tavs Bjerre og Hans Buttenschøn spillede alle solidt og
vandt sikkert. Vigen havde længe lige spil, men måtte til slut give op. Lars K. Nielsen
kom i store vanskeligheder med f7 bonden og tårnet på f8 blev for hårdt truet. Erik
Holm kom i starten bagud med en officer, men fik stillingen mere end rettet op, hvorefter sejren ret nemt blev sikret. I tredje runde blev det til et nederlag på 5 -3 til Randers
46. Skanderborgs sejre stod Erling Madsen, Knud Christensen og Erik Holm for.
Fjerdeholdet i D-klassen spillede i anden runde 4 - 4 mod Brabrand II efter sejre til
Jørgen Johansen, P.V. Søndergaard og Heine Jensen, medens Villy Larsen og Knud
Jeppesen klarede remis. I tredje runde blev det til et nederlag på 5 – 3 til Malling. Sejrene stod Leif M. Hansen og Bjarne Rasmussen for, medens Holger Lauridsen og
Genno Jensen spillede remis. Det var vist første gang at navnet Bjarne Rasmussen
dukkede op i Løberen.
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Efterårsturneringen var afsluttet og førstepladsen i mesterrækken deltes af Henning
Møller og Knud Peder Jensen med 6 point, således at der blev omkamp om klubmesterskabet.
1. klasse vandtes af Erik Hansen med 7½ point foran Bjarne Tornbjerg med 7 point.
2. klasse vandes af Tavs Bjerre med 6 points foran Henry Nielsen med 4½ point.
3. klasse vandtes af Jørgen Johansen med 7 points foran P.V. Søndergaard med 6½
point.
De nævnte spillere i 1., 2., og 3. klasse rykker en klasse op.

Elefant gambit
(af Hans Buttenschøn)

En af vore skoleskakelever har spurgt Rode efter, hvad Elefantgambitten er for noget.
Det kunne Rode ikke umiddelbar svare på, men ved hjælp af et skakleksikon og vist
også Svend Svendsen, så har han fundet ud af det
Rode ville aflevere materialet til ham,der efterlyste det, men jeg overtalte Rode til, at
vi i stedet sætter det i bladet, så alle kan få fornøjelse af Rodes anstrengelser.
Der er tale om nogle eksempler på, hvorledes man kan spille, hvis nogen skulle finde
på at spille Elefantgambitten
Men lad det være sagt med det samme, det ser noget usundt, og jeg kan godt oplyse
mine kommende modstandere om, at jeg ikke har planer om at sætte Elefantgambitten på mit åbningsrepetoire!
Først et parti spillet i 1959 i Belgien mellem
en O´Kelly og Frank
1. e4 - e5, 2. Sf3 - d5, 3. exd5 - e4, 4. De2
- De7, 5. Sd4 - f5, 6. Sc3 - g6, 7. Db5+ Kf7, 8. Lc4 - Kg7, 9. Se6+ - Kf6, (9. Lxe6 Dxb7) 10. d6 - Dxd6, 11. Scxe4+ - fxe4,
12- Dg5+ - Kf7, 13. Sxc7+ - Kg7, 14.
Se8+#






 En anden spille måde:
 1. e4 - e5, 2. Sf3 - d5, 3. exd5 - e4, 4. De2
Sf6, 5. Sc3 - Le7, 6. Sxe4 - Sxd5, 7. d3  -o-o,
8. Dd1 - Te8, 9. Le2

mere:
 En
1. e4 - e5, 2. Sf3 - d5, 3. Sxd5 - dxe4, 4.
Elefantgambit.

Lc4 - Dg5, 5. Lxf7+ - Ke7, 6. d4 - Dxg2, 7.
Tf1 - Lh3, 8. Lc4 - Sf6, 9. Lf4

Og nok et par stykker:
1. e4 - e5, 2. Sf3 - d5, 3. Sxe5 - De7, 4. d4 - f6, 5. Sd3 - dxe4, 6. Sf4
1. e4 - e5, 2. Sf3 - d5, 3. Sxe5 - Ld6, 4. d4 - dxe4, 5. Lc4 - Lxe5, 6. Dh5
Og så lige to mere:
1. e4 - e5, 2. Sf3 - d5, 3. exd5 - e4, 4. De2 - Sf6, 5. Sc3 - Le7, 6. Sxe4 - o-o, 7. d3 Te8, 8. Lg5 - Lf5, 9. o-o-o
1. e4 - e5, 2. Sf3 - d5, 3. exd5 - e4, 4. De2 - Sf6, 5. Sc3 - Le7, 6. Sxe4 - Sxd5, 7. d4 o-o, 8. Ld2 - Te8,
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En klassiker!
Der er nogle klassikere i Skanderborg Skakklub Et af dem er mødet mellem Asger J.
Andersen og Robert Rode. Her bringes efterårets parti, hvor ordet straks overlades til
Asger:
Asger J. Andersen – Rode, efterårsturneringen 2003.
Her er to afgørende stillinger i partiet. Hvid er i trækket i dem begge. Prøv at finde
Hvids bedste træk i hver af dem før du kigger i partiet:











Diagram nr. 1

Diagram nr. 2

Det klassiske møde! Jeg har været medlem af klubben i 34 år og Rode meget længere! I de 34 år har vi næsten konstant spillet i samme klasse, både i klubben og i vores
Sommer EMT, så med ca. 3 turneringspartier årligt må vi jo være oppe omkring de
100 turneringspartier. I de første år vandt Rode de fleste, men ellers har det været
meget jævnbyrdigt. Jeg har ikke en samlet statistik, men mit gæt er at Rode fører
svagt. Her er så efterårets parti, som blev usædvanligt og meget interessant. 1.e4 e5
2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 5.0–0 Vi kan begge to godt lide at spille spansk, og
hertil er alt normalt. Det er det næste træk også, men vi spiller ikke altid afbytningsvarianten 5...Sxe4 Her er b5 en anden udmærket variant. 6.Te1 Her anbefaler teoribøgerne d4 som det stærkeste træk (og det er faktisk også stærkt), mens Te1 skulle
føre til lige spil. Det gør det måske også tit, men der ligger nogle spændende muligheder i det. 6...Sc5 7.Sc3! Et træk som jeg har fundet i en gammel åbningsbog (Euwe). 7...Sxa4? Se diagram 1 Ser fristende ud, men det er faktisk en fælde - og netop
det Hvid håber på! 8.Sxe5! Pointen! Nu kunne Sort have holdt hovedet koldt og spillet
Le7, Sd5, Kf8, i stedet for det følgende: 8...Sxe5 9.Txe5+ Le7 10.Sd5! Se diagram 2
Et altafgørende træk som man naturligvis som Hvid skal kende. Nu står Sort meget
skidt. Han vælger at ofre dronningen 10...d6 Her kom Rode i tanker om at jeg engang
(DM i Århus) havde slået Jørgen Overgaard ("Urmageren") i denne åbning.Da fulgte i
stedet 0–0, Sxe7+, Kh8, Dh5 med stærke trusler, især Dxh7!! Kxh7, Th5 MAT!
11.Txe7+ Dxe7 12.Sxe7 Kxe7 13.c4 Sb6 14.b3 Te8 15.Lb2 Kf8 16.Df3 for at forhindre Sort i straks at udvikle løberen. 16...Sd7 17.Dg3 Se5 18.f4 Sg6 19.h4 h5 20.Dg5
Lg4 Her var jeg ved at blive lidt nervøs for at
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Sort skulle stabilisere sin stilling, så jeg må spille lidt aggressivt! 21.f5 Se5 22.f6 gxf6
23.Dxf6 Kg8 24.Dg5+ Kh7 25.Tf1 Truer voldsomt Tf6. 25...Tg8 26.De3 De7 havde
været noget stærkere. 26...Tae8 27.Lxe5 Txe5 28.Txf7+ Kg6 29.Df4 Nu er det umuligt at finde fornuftige træk mod mattruslerne Df6 og Txc7 efterfulgt af flere mattrusler.
29...Lf5 30.Txc7 med truslen Dg5+. 30...Le6 31.Dg3+ Kf6 32.Df4+ Kg6 33.d4 Her
opgav Sort. Tårnet skal blive på 5. række for at dække matten på g5, fx Ta5, d5, og
der er ikke mere at gøre. 1–0

Nyt nederlag til A. holdet
(af Asger J. Andersen)

Der har været perioder hvor man kun kalkulerede med små eller store nederlag til det
danske fodboldlandshold. Selv om det er en lidt kunstig sammenligning, kunne noget
tyde på at vi skal til at vurdere A-holdets indsats på samme måde! Foreløbig har vi
indkasseret et lille og et beskedent nederlag. Næste runde bliver også vanskelig, da vi
skal møde et af rækkens stærkeste hold, Hinnerup. Det er d. 9. december, og da skal
vi gerne mobilisere det stærkest mulige hold.
Men nu til denne rundes kamp. Her stillede vi faktisk også et med stærkt hold, men
Viby må have en større bredde end os, for vi fik vores tre point på de første fem pladser og tabte på de nederste tre. Her var Peter Wheadon dog meget uheldig. Peter er
inde i en fin stime for tiden, og hans spil så også lovende ud. På et tidspunkt havde
Peter springer for to eller tre bønder, og undervejs i partiet tilbød modstanderen remis. Hvad der gik galt, så jeg ikke.
Erik Hansen kom skidt fra udviklingen og fik de fleste af sine officerer fastlåst, så hans
bevægelsesfrihed var yderst begrænset. Bjarne Tornbjergs parti så indviklet ud, på et
tidspunkt med uligefarvede løbere og to tårne på hver side, så det var vanskeligt at
håndtere.
Helten på holdet var Morten, som blev eneste sejrherre. Colin, Jesper og Rode spillede remis. Rode havde vel en lille fordel en overgang, men modstanderen fik efterhånden modspil.
For mit eget vedkommende var det én af de (få!) aftener hvor jeg tog hjem, sveddrypende og noget rystet! Jeg havde været helt ude i tovene, og kun et par feberredninger (for nu at vende tilbage til fodboldsproget) bevirkede at jeg lige akkurat kunne hive
en remis i land. Da vi sluttede, havde han lidt under og jeg lidt over et minut tilbage –
og ellers kun konge og et tårn hver.
En spændende aften, også fordi to af vores øvrige hold spillede hjemme.
De enkelte resultater:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Skanderborg II
Colin Watson
Morten Rasmussen
Jesper Lykke Pedersen
Robert Rode Pedersen
Asger J. Andersen
Peter Wheadon
Erik Hansen
Bjarne Tornbjerg

½-½
1–0
½-½
½-½
½-½
0–1
0–1
0–1
3–5
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Viby II
Dennis Hellegaard
Svend Enevoldsen
Brian Cetnic Nielsen
Børge Hansen
Brian Sørensen
Thomas Blum
Peter Grove
Marinus Stidsen

Anton vandt i Mårslet!
(Af Hans Buttenschøn)

Anton Lund vandt E gruppen ved skoleskakstævnet i Mårslet. Det var flot klaret! Han
afgav kun et ½ point i sine 8 partier og det var endda i aller sidste parti, hvor han af
taktiske grunde tilbød en såkaldt stormesterremis. Modstanderen havde set Antons
resultater, så han tog hurtigt imod.
I samme gruppe som Anton spillede også Patrich Brun Jensen, der med 4½ point
sluttede lige akkurat uden for præmierækken. Patrich er en af de spillere, som ellers
en af dem som vil komme til at tage flere pokaler i løbet af året. Brødrene Aksel og
Thorbjørn Kaas fik begge 3½ point. Aksel var lidt uheldig i et par partier, ellers ville
det værre blevet til mere. Thorbjørn der kun er 7 år var med for første gang og havde
en meget flot debut. Det lover godt for fremtiden. Mathias Christensen var også uheldig i et par partier, men han har en god evne til at komme igen efter lidt modgang.
Martin Storm-Madsen er den yngste at alle deltagerne og kan som den eneste spille i
E klassen igen næste sæson. Lidt mere tålmodighed i nogle afgørende situationer, og
han kan fordoble sin pointhøst.
Med 11 deltagere var der rekorddeltagelse i pigegruppen. Fire af dem kom fra Skanderborg. Emilie Poulsen, der kun er 5 år var med for første gang og fik sin første sejr i
sit aller første stævne. Laura, der også var med for første gang ved et stævne, er 7 år
og prøvede at smage sejrens sødme to gange. Både Emilie og Laura vil kunne komme til at præge stævnene i fremtiden. De to ”gamle” piger lavede som sædvanligt
nogle solide præstationer. Asta Nyyssönen der er 10 år fik 5 sejre og 6 nederlag ud af
anstrengelserne. En lille smule mere held i et par situationer og der havde været et
par point mere. Angelika Christiansen 11 år fik den bedste placering med en 4. plads.
8 sejre, 1 remis og to nederlag. Angelika sluttede stævnet med at slå turneringsvinderen, der indtil da havde vundet alle partier. Angelika lavede en afslutning på partiet,
der er en mesterspiller værdig!
I D gruppen havde vi også en debutant med, nemlig Magnus Berliner. Magnus har
begyndt at gå til skoleskak i år og har været med 5 klubdage inden sit første stævne.
De første par klubdage lærte Jørgen Johansen ham trækkene, men herefter er han
stået på egne ben. Magnus lavede en rigtig god indsats i Mårslet. Selv om det ikke
blev til sejre, så viste han i flere partier, at en anelse mere rutine, så er sejre i vente.
Niels var uheldig i flere tilfælde hvor et parti stod på vippen, men alligevel blev det til 3
sejre. Oskar, storebror til Anton Lund elsker at sætte fælder for andre når han spiller
skak. Desværre overser han en gang imellem, at andre også gør det, når de spiller
mod ham. I al fald i to tilfælde tabte han klart vunde partier, fordi han var så optaget af
egne snedige planer, at han glemte andre også kan finde på at lægge snedige planer!
På trods af det blev alligevel til 4½ i den skrappe D klasse. Bedste Skanderborg resultat i denne klasse fik Aleksander Hersom From med 6½ point og en 5 plads efter en
god solid præstation under hele stævnet.

Aleksander Daasbjerg var dagens mest uheldige helt. Har tabte 4 partier. Men jeg
tror, at i næsten alle fire partier, var der tale om en fejlbedømmelse af stillingen, der
kostede partiet. Men når røgen er lettet, så blev det også til 3 sejre. Aleksander, der
p.g.a. tidligere resultater spiller en række højere end hans alder tilskriver, udvikler sig
utroligt meget i øjeblikket og spiller nogle fremragende partier – også dem han taber!
Benjamin Christensen fik tre point, men med bare en smule mere held, så var det
blevet til mere. Benjamin er også i en stor udvikling fortiden.
Mads Nielsen havde en rigtig træls dag, hvor intet ville lykkedes. Men at han kan så vi
i Hinnerup, hvor han i samme klasse løb med en af præmierne.
Sidste Skanderborgenser i gruppen var Mads Andersen, der er netop er rykket op i
denne klasse. Med sine 8 år er det to klasser over hvad han skal, hvis vi blot ser på
alderen.
Mads fik 50% score i sin debut. Helt utroligt flot. C. klassen er altså nogle skrappe
fyre, hvor vi kan se, at flere af spillerne spiller voksenskak rundt omkring i klubberne,
ligesom de er med i holdskak for voksne.
En meget flot præstation af vore 5 deltagere i C klassen.
Sidste præstation og måske den aller største lavede Pascar Paramasivam i B klassen. 3 sejre, 2 remis og to nederlag. Så flot en præstation tror jeg aldrig vi har haft i B
klassen. Jeg skal skynde mig at tilføje, at det ikke er nogen større overraskelse for
mig. Pascar udvikler sig enormt i disse måneder. Han bruger sin tid rigtig godt, overvejer stillingerne, øver sig tilsyneladende meget og har både i Skanderborg EMT,
klubturneringerne og senest ved 1. Samba lavet fremragende resultater.
Et godt eksempel på, at selv om man ikke får en pokal med hjem, så kan man udmærket lave gode resultater.
Efterskrift.
Alt i alt gjorde vore 20 deltagere en flot præstation.
Var det ikke fordi det var ulovligt og jeg vil komme i fængsel, så kunne jeg godt finde
på at binde hænderne på ryggen af vore skoleskakspillere når de spiller skak. Når de
så skal trække så kunne de komme til mig og få løsnet rebet! Når jeg nogle steder har
skrevet at nogen har været uheldig, så er der i al fald et par gange, hvor der lige så
godt kunne have stået ”at der blev trukket for hurtigt”. I Mårslet kom var der flere gange, hvor elever kom og sagde, at lige da de havde flyttet, så de, at det var et dårligt
træk!
Nå – det fænomen kendes nu også i voksenskak!!!

I C rækken havde vi fem deltagere med.
Som sædvanligt, fristes man til at sige, så tog Nichlaes Harder ”sølvtøj” med hjem.
Denne gang blev det til en 4. plads.
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Storebror vandt!
(af Hans Buttenschøn)

På side 19 i dette blad kan man læse, at Anton Lund fik førstepladsen ved skoleskakstævnet i Mårslet.
Det ville storebror Oskar ikke stå tilbage for!
Ved stævnet i Åbyhøj var det ham der løb med 1. pladsen i sin aldersgruppe, - Drækken .
Nogen tilfældighed er det bestemt ikke, at han vandt. Han har ved næsten alle stævnerne vist stærkt spil. Eksempelvis var der Oskar der var en af de tre Skanderborg
børn der kvalificerede sig til DM sidste år.
Lillebror Anton, der aldersmæssigt hører til i E rækken er p.g.a. sit flotte resultat rykket op i D rækken og debuterede her med at besætte 5. pladsen og fik dermed også
en pokal med til Skanderborg.
Og som det ikke skulle være nok, så tog også Skanderborg treide deltager i rækken,
Aleksander Hersom From en pokal ved at besætte 8. pladsen
I E rækken var Martin Storm-Madsen desværre ene om at repræsentere Skanderborg. Patrick Bruun Jensen skulle have være med, men blev syg lige før stævnet.
Samme skæbne overgik i øvrigt også Mathias Christiansen.
Martin klarede sig flot i rækken. Det blev til 2½ point og en placering lige omkring midten.
Angelika Christiansen er blandt favoritterne til pokal ved hvert stævne i pigerækken.
Ligeledes denne gang. Og hun levede op til forventningerne og fik pokalen med hjem.
Asta Nyyssönen var lige ved og næsten. Et enkelt point skilte hende fra de eftertragtede pokaler. Men som sædvanligt – en god solid indsats.
I C rækken havde vi fem deltagere med.
De var tre ”veteraner” Nichlaes Harder, Benjamin Christensen og Mads Nielsen, der
alle aldersmæssigt hører til i rækken, og så Aleksander Daasbjerg der er rykket op fra
D rækken og Mads Andersen der er rykket op fra E rækken p.g.a. flotte resultater af
begge ved tidligere stævner.
Mads Andersen fik den bedste placering med en 4. plads og pokal.
Nichlaes Harder fik en 6. plads og pokal, mens Aleksander Daasbjerg, Benjamin
Christensen og Mads Nielsen alle sluttede lige uden for pokalgrænsen.
I den meget stærke B række fik vi for en sjælden gang en pokal med til Skanderborg,
idet Pascar Paranasivam med en 5. plads erhvervede sig en.
Morten Grønkjær, der også spillede i rækken fik med tre point ikke ”sølvtøj”. Men
begge drenge leverede en fremragende præstation – som sædvanligt fristes man til at
sige.
I B rækken spiller stort alle elever voksenskak ved siden af og klarer sig fremragende
sammen med voksne spillere.
Nu sidder en og anden skoleskakelev måske og spørger sig selv: Hvor ved han alt det
fra? Han var der jo ikke!
Og det er rigtigt. Jeg var bortrejst og i mit fravær havde Bjarne Berring Rasmussen
overtaget ansvaret for skoleskakken og dermed også dette skoleskakstævne, ligesom
det også var ham, der var med ved udtagelsesstævnet til DM.
Så alt hvad jeg har skrevet, har Bjarne fortalt mig. Og han sluttede med at fortælle, at
han er pavestolt over jeres indsats ved de to stævner!
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Nytårs-handicap-cub-lyn-turneringen
Tirsdag d. 7. januar går det løs igen med den traditionsrige turnering hvor alle har en
chance for at blive mester! Turneringen er altid et tilløbsstykke og stammer helt tilbage fra årsskiftet 1924/25, hvormed den er klubbens ældste tradition.
Regler:
Der spilles efter en båndoptager, hvor der er indtalt: Hvid – Sort ... skiftevis med 10
sek. mellemrum. Som navnet antyder spilles der med handicap, således at den med
lavest ratingtal må tage materiale fra modstanderen efter følgende regler:
0 - 100
101 - 200
201 - 300
301 – 400
401-

= Ingenting, der trækkes lod om farven
= 1 bonde
= 2 bønder
= 1 let officer
= 1 tårn

Den som afgiver materiale har hvid. 1. runde spilles i en stor gruppe. Modstanderen
findes ved lodtrækning. 2. runde deles man op i en vinder og en tabergruppe. Fra og
med 2. runde træder cupsystemet i kræft, man forlader altså turneringen ved tab. Ved
remis spilles lynskak (2*5min) indtil en vinder er fundet.
Sidste regel er en Skanderborgregel der siger at kongen ikke må slåes, der skal altså
siges: skak!
Af tidligere vindere kan nævnes:
2002/03

Michael Jensen

2001/02

Poul Garde

2000/01

Morten Rasmussen

1999/00

Erik Hansen

1998/99

Knud Aage Jensen

1997/98

Jesper L. Pedersen

1996/97

Erik Hansen

1995/96

Morten Lønborg

1994/95

Morten Lønborg

1993/94

Erik Hansen

1992/93

Leif L. Larsen

1991/92

Jan Hansen

1990/91
1989/90

Jacob Bjerre Jensen
Jacob Bjerre Jensen
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Klubturneringen – Skoleskak 2003/04
(pr. 17. november)
Gruppe A (1985- 1988)
Jonathan Rasmussen
Morten Børup Skolen
Gruppe B (1989- 1990)
Pascar Paramasivam
Morten Børup skolen
Morten Grønkjær
Morten Børup Skolen
Mads Nielsen
Gedved Skole
Gruuppe C (1991 – 1992)
Nichlaes Harder
Morten Børup Skolen
Kristian Nymann Jacobsen
Niels Ebbesen skolen
Benjamin Christensen
Stilling Skole
Rupan Ralf Paramasivam
Morten Børup Skolen
Niels Sonich Poulsen
Stilling Skole
Benjamin Meyer-Andersen
Morten Børup Skolen
Magnus Berliner
Morten Børup Skolen
Arvin Sørensen
Mallinggård Skole
Gruppe D (1992 – 1993)
Alexander Daasbjerg
Niels Ebbesen Skolen
Alexander Hersom From
Morten Børup Skolen
Aksel Kaas
Bjedstrup Skole
Mathias Christiansen
Morten Børup Skolen
Oscar Lund
Niels Ebbesen skolen
Mathias Als Jørgensen
Niels Ebbesen Skolen
Kevin Nielsen
Voerladegård Skole
Gruppe E (1994 – 1995)
Mads Andersen
Morten Børup Skolen
Patrich Brun Jensen
Niels Ebbesen Skolen
Martin Storm-Madsen
Skanderborg Realskole
Anton Lund
Niels Ebbesen Skolen
Thorbjørn Kaas
Bjedstrup Skole
Markus Juul-Nyholm
Morten Børup Skolen
Pirashaanth Nanthakumar
Morten Børup Skolen
Gruppe E (1996 og senere)
Mark Constantin Sloth
Morten Børup Skolen
Martin Lassen Dam
Morten Børup Skolen
Pigegruppen
Angelika Christiansen
Morten Børup Skolen
Asta Nyyssönen
Morten Børup Skolen
Susie Paramasivam
Morten Børup Skolen
Emilie Poulsen
Stilling Skole
Laura Vang Sparsø
Morten Børup Skolen
Karoline Nymann Jakobsen
Niels Ebbesen Skolen
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Sæson kalender
(med ret til ændringer)

9 point
32 point
24 point
23 point
35 point
33 point
29 point
27 point
26 point
23 point
20 point
2 Point
27 point
27 Point
26 point
26 point
22 Point
21 point
21 point
28 point
26 point
25 point
24 point
12 point
6 point
6 point
21 point
6 point
28 point
26 point
26 point
21 point
21 point
3 point

Tirsdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Lørdag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Tirsdag

2.
7.
8.
9.
9.
11.
13.
16.

december
december
december
december
december
december
december
december
4. januar
6. januar
11. januar
13. januar
13. januar
13. januar
15. januar
20. januar

5. runde i klubturneringen
1. holdet mod Skødstrup I i Skødstrup
5. holdet mod Brabrand II i Brabrand
4. holdet mod Rokaden IV i Randers
2. holdet mod Hinnerup I i Hinnerup
3. holdet mod Åbyhøj II i Åbyhøj
Skoleskakstævne på Morten Børup skolen
Juleafslutning
Hurtigskakturnering
Nytårs-handicap-cup-lyn-turnering
1. holdet mod Nordre II i Århus
2. holdet mod Silkeborg II i Skanderborg
3. holdet mod Hinnerup III i Skanderborg
4. holdet mod Randers III i Skanderborg
5. holdet mod Åbyhøj III i Åbyhøj
1. runde i Bymesterskabet

Løsninger på ”Kombiner med Peter”
Opgave 1:
1. Dc5? Df3! Og der er mat om højst to træk
2. De5 – f6+, 3. Dxf6 – Dg4 mat.
Hvis Hvid laver et andet træk end De5 er der mat om et træk
Prøv selv!
Opgave 2:
1. Df8+ - Tf7, 2. Dxf7+! – Kxf7, 3. Sg5+ og Hvid vinder let slutspillet.
Opgave 3:
1. Txg7 – Txf6, Ke5! Vinder tårnet Siden 2. – Tf8, 3. Th7+ - Kg8, 4. Tcg7 mat
Opgave 4:
1. Se5! og Sort er helt færdig.
1. – dxe5, 2. Dxf6+ - Kd6, 3. Tfd1 mat
1. – dxe5, 2. Dxf6+ - Ke8, 3. dxh8+ efterfulgt af Df8 mat
1. – fxe5, 2. Dxf6+ - og samme matsætning.
1. – Tf8, 2. Dh7+ - Tf7, 3. Sg6+ - Ke8, 4. Dh8+ - Tf8, 5. Dxf8 mat
1. – Tf8, 2. Dh7+ - Sf7, 3. Sxd7 – Kxd7, 4. Txf6 og Hvid vinder.
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