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HUSK!!!
Tirsdag den 6. januar afvikler klubben for 81. gang sin
Nytårs-handicap-cup-lyn-turnering
Gå ikke glib af denne traditionen.
På side 22 står, resultaterne for 1. holdets kamp i 3. runde med en bemærkning om,
at jeg ikke kan holde mit løfte om et referat fra holdets i 2. runde.
Det blev noget sludder, for på side 2 kan I læse referat af holdets kampe fra såvel 2.
som 3. runde.
Årsag: Bladet trykkes over flere uger og da den del af bladet blev trykt, troede jeg
ikke jeg havde fået det med.
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Et godt resultat, selv om det en overgang så ud af endnu mere. Vores formentlig
værste konkurrenter, Nordre 2, tabte til et af de formodet svageste hold i rækken,
Åbyhøj, Så det ser rigtig fornuftigt ud.
Nicolai spillede et glimrende parti. Han fik hurtigt lagt pres på modstanderen som
trods udmærket forsvar måtte aflevere en bonde og blev mast. Jeg fik en fin stilling,
men overså en gevinstvariant og måtte nøjes med remis. Lars tog en hurtig remis i
en måske lidt bedre stilling. Kai vandt en kvalitet i 12. træk og førte efter 6 timer og
79 træk partiet til gevinst. Henning spillede remis, Michael tabte og Jesper spillede
remis. Peter vandt i fin stil med sort i en kongeinder.
Hans-Henrik Grand – Nicolai Löwenstein
Jacob Buris Andersen – Tavs Bjerre
Tommy Clausen – Lars Bjørknæs
Sune Rej Andersen – Kai S. Munk
Jesper Mygind – Henning Møller
Christian Korup Schmidt – Michael G. Andersson
Jesper Riis Larsen – Jesper Lykke Pedersen
Alexander Egg Jensen – Peter Wheadon

0–1
½-½
½-½
0–1
½-½
1–0
½-½
0-1

Skødstrup 1 – Skanderborg 1

5–3

Ned på jorden igen!
(af Tavs Bjerre)

Ned på jorden igen. Det ser imidlertid stadig fornuftigt ud hvis vi kan få et fornuftigt
resultat (uafgjort eller en lille sejr) i næste runde mod Nordre 2. I de sidste tre runder
bør vi kunne score mange point mod de tre svageste hold …
Jeg fik en god stilling, men fandt ikke en afgørende fortsættelse, og med 3-4 minutter tilbage til 20 træk tog jeg remis. Lars fik hurtigt en elendig stilling og tabte. Kai var
igen sidst færdig. Han stod pænt, men i et forsøg på at vinde var han vist lige ved at
overstramme. Det endte med remis. Henning spillede Volgagambit, men fik ikke helt
det sædvanlige tryk for den ofrede bonde og måtte kapitulere. Michael spillede et
vildt parti med modsatte rokader, hvor det desværre var modstanderen der så
længst og fandt en fin mat. Morten havde et chancerigt angreb med dronning og
tårn, men selv om vi bagefter fandt en forbedring for ham, var der vist intet afgørende. Jesper stod måske lidt i overkanten, men uden at partiet kom over remisgrænsen. Bjarne tabte en kvalitet og stod skidt. Han kæmpede imidlertid heroisk og fik
vendt slagets gang. Det er heldigt at vi har så stærke reserver!
Jan Becher – Tavs Bjerre
Torben Kyhl Sørensen – Lars Bjørknæs
Frank B. Kristensen – Kai S. Munk
Kim Hjort Poulsen – Henning Møller
Claus Nørregaard – Michael Grøne Andersson
Chresten Waagner Nielsen – Morten Rasmussen
Christian Jensen – Jesper Lykke Pedersen
Willy Møller Nielsen – Bjarne Berring Rasmussen

½-½
1–0
½-½
1–0
1–0
½-½
½-½
0–1

Skødstrup 1 – Skanderborg 1

5–3
Side 2

Fire flotte resultater fra DM i skoleskak!
(af Hans Buttenschøn)

Jeg vil frisk og frejdigt påstå, at Skanderborg Skoleskak fik sit bedste resultat i nyere
tid, ved de Danske mesterskaber i skoleskak, der blev afviklet sidste weekend i november på Abildgaardskolen i Odense.
Jeg ved godt, at Kristian Nymann Jakobsen blev Dansk Mester sidste år og det er et
resultat vi ikke kan overgå i år, men til gengæld havde vi 4 deltagere med i år og de
opnåede alle at score mere end 50% og tre af dem fik oven i købet placeringspræmie
De enkelte resultater blev:
D gruppen (født 1991-92)
Nichlaes Harder nr. 9 med 5 point ud af 8 mulige
Kristian Nymann nr. 11 med 5 point ud af 8 mulige
E gruppen (født 1993 – 1994)
Aleksander Daasbjerg nr. 16 med 4½ point ud af 8 mulige
F. gruppen (født 1995 eller senere)
Mads Andersen nr. 8 med 6 point ud af 9 mulige
Som jeg vist skrev i sidste medlemsblad, så var jeg meget spændt på, om vi overhovedet ville få nogen med til stævnet ud over Kristian Nymann, der havde kvalificeret
sig i kraft af sin DM tittel fra sidste år. Jeg håbede på en mere.
Da jeg så fik at vide, at vi fik hele tre mere med, så var jeg målløs.
Min overraskelse skal ses i lyset af, at det kun var Mads, der var den ældste i sin
årgang, mens de tre andre er de yngste i deres årgang, hvilket vil sige, at de kan
spille i samme gruppe næste år.
Men et er at kvalificere sig, noget andet er at møde de bedste fra alle landets amter.
P.g.a. familiebesøg havde jeg ikke mulighed for at være med om lørdagen, men
fulgte spændt resultaterne på nettet der hjemme. Der var opdatering efter hver runde.
Jeg var ved at falde ned af stolen efter 1. runde. Skanderborg fik tre point ud af af
fire mulige.
Næste runde igen 3 ud af 4
Og sådan fortsatte det næsten hver runde.
Afslutningen om søndagen blev uhyre spændende og den havde jeg lejlighed til at
følge på tæt hold..
I sidste runde skulle Mads møde en fra Mårslet, som han har vundet over flere gange. Det tog heller ikke ret lang tid, så førte han med en løber og havde en god stilling
over i hatten.
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Mads fortsatte sit solide spil og var ved at gøre klar til at afslutte.
Men - så gik der pludselig en klap for øjet og han satte løberen direkte i slag. Mads
så noget overrasket ud, da den forsvandt, men stillingen var så god, at der fortsat
var gode gevinstchancer. Men ak – så skete der det for Mads som det vist er sket for
alle andre også. I chokket over at have sat en 100% sikker gevinst reduceret til en
60% sikker gevinst, så sætter han tårnet direkte i slag. Havde han valgt alle mulige
andre træk, havde der været gevinst. Ærgeligt!! En sikker 2. plads bev reduceret til
en flot 8. plads.
Noget tilsvarende skete for Alexander, men med modsat fortegn!
Aleksander mødte i sidste runde sin ”onde ånd” Bjørn Ochsner fra Århus. De har
mødt hinanden et utal af gange og Aleksander har sin første sejr tilgode.
Det så heller ikke for godt ud. Efter et flot åbningsspil og et flot parti, så fik Aleksander bundet en springer som ikke stod til at redde. Øv – en officer bag ud og på vej
ind i slutspillet. Bjørn truede voldsom med at få en bonde frem til forvandling, så jeg
havde dømt partiet tabt for Aleksander.
Men så sker der det, at Bjørn sætter sit tårn direkte i slag, og så skal jeg hilse og
sige, at så tog Aleksander over. Han nærmest flåede modstanderens stilling i stumper og stykker og stod til klar gevinst. Men så gik klappen også ned for ham og partiet sluttede remis. Måske retfærdig nok når hele partiet vurderes under et, men med
den stilling Aleksander havde til sidst, så ville han vinde i 49 ud af 50 gange. Set i
det lys var det ærgeligt.
Men Aleksander kan se tilbage på et flot 16. plads ved DM og en præstation, der
langt overstiger det jeg havde turde håbe på.
Nichlaes og Kristian spillede i samme gruppe og havde ”fornøjelsen” at møde hinanden i næst sidste runde. Det blev et flot – meget flot parti, hvor Nichlaes trak det
længste strå.
Jeg var så optaget af Mads og Aleksanders partier, at jeg ikke så sidste runde for
Kristian og Nichlaes.
Dog – afslutningen på Kristians så jeg og det lignede nærmest en total udspilning af
modstanderen! Kristian kunne herefter konstatere, at det blev til en 11. plads ved
årets DM.
Nichlaes var meget utilfreds med sit spil i sidste runde. Jeg så det ikke og kan derfor
ikke sige om det er retfærdigt. Men jeg ved fra mange stævner, at Nichlaes kræver
utroligt meget af sig selv og går det ikke som han forventer, så er han eddikesur på
sig selv.
Nå – det kommer han altid over og det gjorde han også ved dette stævne. Jeg tror
Nichlaes var tilfreds med sin 9. plads og det kan han absolut også være.
Konklutionen er, at det er fire utroligt flotte resulater der blev opnået.

Prøjsisk
Hvid: A. Oppenlander
Parti spillet Ålborg 1951
Sort: Bent Larsen
1. e4 – e5, 2. Sf3 – Sc6, 3. Lc4 – Sf6, 4. Sg5 – d5, 5. exd5 – Sa5, 6. Lb5+ – c6, 7.
dxc6 – bxc6, 8. La4? – h6, 9. Sf3 – e4, 10. De2 – Le7, 11. Se5 – Dc7, 12. d4 –
exd3 e.p., 13. Sxd3 – o-o, 14. o-o – Te8, 15. Le3 – Lg4, 16. Dd2 - Sc4, 17. Dc1 –
Sxe3, 18. fxe3 – Ld6, 19. h3 – Le2, 20. Tf2 – Lh2+, 21. Kh1 – Se4, 22. Tf4 – Lxf4,
23. exf4 – Tad8, 24. De3 – Lxd3, 25. cxd3 – Txd3, 26. Dc1 – Sg3, 27. Kh2 – Se2,
28. Dxc6 – Dxf4+, 29. Opg
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Ny turneringsform i byturneringen 2004
(af Bjarne Tornbjerg)

På generalforsamlingen i april måned 2003 blev der under eventuelt fremført et ønske
om mulighed for i klubturneringen at møde lidt andre spillere end dem man traditionelt
møder i alle klubbens interne turneringer. I referatet fra generalforsamlingen står kun
kort anført, at der blev foreslået en stor ikke ratet monradturnering, og at mange
medlemmer bakkede op om det forslag.
Som jeg husker generalforsamlingen var der en noget længere debat om emnet, og
som mundede ud i at man dels i klubbladet kunne fremkomme med sine indlæg og
dels at bestyrelsen blandt andet på grundlag af debatten og indlæggene måtte beslutte en alternativ turneringsform, dog formentlig i kun som et enkelt forsøg, i hvert fald i
første omgang. Planen var altså, at der skulle forsøges noget nyt, hvorefter man antagelig i næste turnering ville vende tilbage til den gammelkendte turneringsform.
Indlæg i klubbladet har der ikke været nogen af og i sommerpausen havde bestyrelsen nok at gøre dels med de sidste ting i forbindelse med DM-stævnet i Horsens i
foråret, dels vores egen EMT i august-september og endelig Stormesterturneringen i
efterårsferien. Bestyrelsen besluttede derfor at spille klubturneringen i efteråret 2003
som normalt og at udskyde eksperimentet med turneringen til foråret 2004.
Bestyrelsen har derfor drøftet, hvordan turneringen i foråret 2004 skal forløbe. Bestyrelsen har forståelse for det på generalforsamlingen fremsatte ønske om at møde
andre modstandere, men har dog også sine betænkeligheder. Fra planlægningen af
de sidste mange klubturneringer har situationen nemlig været den, at det til tider har
været lidt svært at få de bedste spillere til hurtigt at tilmelde sig. Forklaringen har været den, at man lige ville se, hvem der ellers ville være med, da der helst ikke skulle
være alt for ”nemme” modstandere, dvs. at turneringen skulle have en vist niveau for
at være interessant. Flere gange har Mesterklassen først fået en vis styrke, efter at
de fleste af ”bedste” indbyrdes har aftalt at stille op. Dette argument blev også af bestyrelsen fremført på generalforsamlingen; men selvom et flertal af de ”bedste” var
repræsenteret på generalforsamlingen, var dette ikke et argument som slog nævneværdig igennem.
Bestyrelsen må derfor naturligvis tage generalforsamlingens ønske til efterretning.
Ønsket gik på en monradturnering, men dette er bestyrelsen af praktiske grunde ikke
særlig glad for at gennemføre. Hvis det skal være en stor monradgruppe, bliver der
nok for mange uinteressante partier, men turneringen kunne måske gennemføres
med for eksempel 3 monrad-grupper. En turnering efter schweizer-systemet kunne
også komme på tale. Sådanne turneringer har dog den ulempe at runderne først
lægges i løbet af turneringen, og da vi i klubturneringen altid har et temmelig stort
antal udsatte partier, vil dette i sig selv give en mængde skævheder, så bestyrelsen
er bange for at for mange af deltagerne vil føle, at turneringen ikke for dem er afviklet
på en rimelig måde. Bestyrelsen vedtog derfor at man ville have en turneringsform,
hvor alle partier var fastlagt allerede ved turneringens start, men at man i et vist omfang skulle møde et antal modstandere der var enten noget stærkere eller noget svagere.
Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi gør som tidligere, altså alle tilmeldte deltagere
stilles op i styrkeorden og at man derefter inddeles i 8 mandsgrupper – altså intet nyt i
forhold til det kendte.
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Altså intet nyt på det punkt, men fornyelsen går ud på følgende:
1. Deltagerne i mesterklassen møder 2 deltagere fra basisgruppe 1 og 1 deltager
fra basisgruppe 2.
2. Deltagerne i basisgruppe 1 møder de føromtalte 2 deltagere fra mesterklassen
og 1 deltager fra basisgruppe 2.
3. Deltagerne i basisgruppe 2 møder føromtalte deltagere fra mesterklassen og
basisgruppe 1 og 1 deltager fra basisgruppe 3.
4. Deltagerne i basisgruppe 3 møder føromtalte deltager fra basisgruppe 2 og 2
deltagere fra basisgruppe 4.
5. Deltagerne i basisgruppe 4 møder føromtalte 2 deltagere fra basisgruppe 3.
6. Hvis der er flere en 40 deltagere i forårets klubturnering, spiller de resterende i 8mands- eller monradgrupper som vi plejer.
7. De 4 øverste gruppe spiller således mod 3 spillere fra andre grupper. De sidste
fire partier bliver mod spillere fra egen gruppe og programmet er fastlagt således
at de stærkeste spillere i hvert fald på papiret får lidt stærkere modstandere end
de svagere deltagere. Dette skulle de lidt svagere spillere i den enkelte gruppe
en lidt større chance for at vinde, men der kan naturligvis fortsat kun blive en vinder!
8. Efter samme princip spiller deltagerne i basisgruppe 4 mod fem deltagere fra
egen gruppe.
9. Der er tre pengepræmier i hver gruppe, og ved ligestilling deles præmierne. Der
beregnes således ikke korrektion.
10. Turneringen rates ikke.
11. Den normalt gældende ret, men ikke pligt til i førstkommende turnering at rykke
en klasse op er suspenderet (ikke gældende) i denne turnering, ligesom den har
været i klubturneringen i efteråret 2003. For efterårsturneringen skyldes suspenderingen, at vi til dels har spillet i 6-mandsgrupper, og at en oprykning af alle
gruppevindere vil medføre for mange uhensigtsmæssigheder.
Ved første øjekast virker det hele måske en smule uoverskueligt, men som anført
stilles alle op i styrkeorden og de 8 stærkeste tilmeldte kommer i Mesterklassen, og
her vil de enkelte deltagere møde følgende (nr. 9 er altså nr. 1 i basisgruppe 1 og nr.
17 nr. 1 basisgruppe 2)
1. Nr. 1 møder nr. 2, 3, 4, 5, 9, 10 og 17.
2. Nr. 2 møder nr. 1, 3, 4, 6, 9, 10 og 18.
3. Nr. 3 møder nr. 1, 2, 6, 7, 11, 12 og 19.
4. Nr. 4 møder nr. 1, 2, 5, 8, 11, 12 og 20.
5. Nr. 5 møder nr. 1, 4, 7, 8, 13, 14 og 21.
6. Nr. 6 møder nr. 2, 3, 7, 8, 13, 14 og 22.
7. Nr. 7 møder nr. 3, 5, 6, 8, 15, 16 og 23.
8. Nr. 8 møder nr. 4, 5, 6, 7, 15, 16 og 24.
Tilmelding til turneringen er først i januar.
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Det er bestyrelsens håb at så mange som muligt vil bakke om eksperimentet
med den ny turneringsform og specielt at også de stærkeste spillere vil deltage i et rimeligt omfang. På generalforsamlingen var det ønsket om at møde
de stærkere spillere i et turneringsparti der blev fremført, og bestyrelsen vil
ikke undlade at bemærke, at der ikke fra de stærkeste spillere, som deltog på
generalforsamlingen, blev fremført nogen videre bemærkninger eller indvendinger til dette ønske.

Prøjsisk

Skanderborg IV mod Rokaden i Randers.
(af Jørgen Johansen)

Efter at have vurderet Rokaden i fire-by-turneringen hvor de fik fjerdepladsen, var
det med lidt optimisme og tro på, at vi kunne komme hjem med et godt resultat. Holdet var på papiret ikke så frygtindgydende som det, vi var udsat for i Grenå.
Men, men!!
Mathias Haarup kom godt fra starten fik hurtig en meget lukket stilling, overvejede
remis ,men glemte at tilbyde det, smed i stedet en bonde frem, og så var det tabt.
Peer Jespersen har jeg set spille betydelig bedre,nu stod der 2 - 0
Michael F. Jensen var lidt heldig med afbytningerne i en meget presset situation og
fik remis.
Asger C. spille et meget vanskeligt parti på første brættet, længe syntes jeg Asger
stod til gevinst, men det var svært at vurdere, til hvilken side det ville svinge. Det
endte da også med en remis.
Selv spillede jeg som snart vanligt et meget dårligt parti, spillede med hvide brikker,
og kom godt fra start, men opnåede ikke under hele partiet at få en brik længere
frem end på fjerde linie, herefter fulgte 35 gode forsvarstræk der lige netop kunne
holde til en remis.
Rokaden
Leo Starup
Ronald Højbjerg
Hans Nørgård
Michael Knudsen
Egon Willing

½
½
½
1
1

Skanderborg
Asger C. Andersen
Michael F. Jensen
Jørgen Johansen
Peer Jespersen
Mathias Haarup

½
½
½
0
0

3½
1½
__________________________________________________________________

!!!!!

Har du husket at tilmelde dig
hurtigturneringen den 4. jan??
Ellers se at få det gjort.
Du kan ringe på tlf.: 8652 2335
Gør det hellere nu – så du ikke
glemmer det!!
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Skoleskakspillere søger viden hele tiden og har for længst fundet ud af, at Rode er
god at spørge.
I sidste medlemsblad havde Aleksander From spurgt til Elefantgambitten og Rode
havde hurtigt fundet materiale.
Ved en senere klubaften havde Nichlaes Harder spurgt Rode om han ikke kunne få
lidt hjælp til Prøjsisk. Selvfølgelig svarede Rode og igen overtalte jeg ham til at sætte
det i Løberen.
Her følger først teorien, når begge spiller det optimale.
Så følger fire eksempler, hvor Hvid ikke finder det bedste og lyset slukkes ret hurtigt.
Alle kommentarer og tegn er lavet af Rode
Først et eksempel lige efter teoribøgerne.
1. e4 – e5, 2. Sf3 – Sc6, 3. Lc4 – Sf6,
4. Sg5 – d5, Grundstillingen i Prøjsisk
(Se diagram)
5. exd5 – Sa5, 6. Lb5+ – c6, 7. dxc6 –
bxc6, 8. Le2 – h6, 9. Sf3 – e4, 10. Se4
– Dc7, 11. d4 – exd3 e.p., 12. Sxd3 –
Ld6, 13. b3 – o-o, 14. Lb2 – Sd5, 15.
h3 – Lf5, 16. o –o - Tad8, 17. Sc3 –
Sb4
Alt sammen teori og lige stilling









et lille parti uden spillernavne:
Så
1. e4 – e5, 2. Sf3 – Sc6, 3. Lc4 – Sf6,
– d5, 5. exd5 – Sa5, 6. Lb5+ –
4.c6,Sg5
7. dxc6, bxc6, 8. La4? – h6, 9. Sf3
Grundstillingen i Prøjsisk

– e4, 10. Se5 – Dd4, 11. Sxc6– Dxa4,
12. Sxa5 – Dxa5
Så følger et parti fra DM i skoleskak
Parti spillet ved DM i skoleskak i Odense november 2003
Hvid: Lisa Havshøj
Sort: Martin Haubro
1. e4 – e5, 2. Sf3 – Sc6, 3. Lc4 – Sf6, 4. Sg5 – d5, 5. exd5 – Sa5, 6. Lb3? – Lc5,
7. d6 – Lxf2+, 8. Kxf2 – Sg4+, 9. Ke1 – Dxg5, 10. dxc7 – 0-0, 11. d4 – De7, 12.
dxe5 – Dxe5+, 13. Kf1 – Te8, 14. Dd8 – Df5+, 15. Kg1 – Df2#
Et mere uden navne
1. e4 – e5, 2. Sf3 – Sc6, 3. Lc4 – Sf6, 4. Sg5 – d5, 5. exd5 – Sa5, 6. Lb5+ – c6, 7.
dxc6 – bxc6, 8. La4? – h6, 9. Sf3 – e4, 10. Se5 – Dd4, 11. Lxc6+ – Sxc6, 12.
Sxc6 – Dd5, 13. Sxa7 Springeren kan ikke reddes. Materielt er der ligevægt. 3 bønder for en Springer. Men Hvids udvikling er håbløs bagefter 13. – Lg4, 14. f3 –
exf3, 15. o-o – Lc5+, 16. Kh1 - fxg2#

‚

Til slut et parti med Bent Larsen som Sort i Prøjsisk.
Men du er nødsaget til at blade tilbage til side 4 for at se partiet.
Side 8

Kombiner med Peter!
(af Peter Wheadon)
Her er fire mere af Peter Wheadon kombinationsopgaver. Løsninger side 24.

Opgave 1

Opgave 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sort trækker og vinder
ved et fantastisk træk
Spoelman – Stellwagen, Holland 2003

Opgave 3

Hvid trækker
Alekhine – Colle, Paris 1925
Har den sorte konge en flugtvej?
Nej, vel?

Opgave 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvid trækker og sætter mat i højst 4
Hvid trækker.
træk
Malakhov – Heine Nielsen, Tyrkiet 2003
Peter Wheadon – Bjarne Rasmussen
Sorts dronning er lidt klemt og kongen
1. Samba 2003 i Skanderborg
har ingen flugtvej.
På redaktørens opfordring har jeg taget Hvordan udnyttede Hvid dette?
denne stilling fra mit parti mod Bjarne
Rasmussen i Samba EMT 2003
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Så vandt vi!
(af Hans Buttenschøn)

Så fik vi vores første sejr!
Og den var fuldt fortjent!
Jeg taler om vores 5. hold, der som bekendt består næsten udelukkende af
skoleskakspillere og så en chauffør.
Holdet til 2. runde var p.g.a. afbud fra tre af de faste spillere suppleret op med tre
reserver. Det var brødrene Paramasivam og Mads Andersen.
Vi skulle til Brabrand og møde deres 2. hold.
Det begyndte lidt træls, for kl. 19.15 var der kun Jonathan og jeg der spillede, de tre
andre ventede på modstander. Men det løste sig nogle minutter senere og alle var i
gang.
Ved min første rundgang stod alle fint. Flotte åbninger alle vegne. God udvikling af
officerer. Et par steder var man allerede ved at køre på modstandernes svage træk.
Første parti jeg vil omtale er Jonathans. Hans modstander kørte bare frem med alle
brikker – også for meget, hvilket Jonathan på bedste vis forstod at udnytte ved at
pakke flere af hans officerer ind, så de ikke var meget værd. Hvad der så skete ved
jeg ikke, men pludselig fik modstanderen åbnet for flere linier og Jonathan fik en løber
i klemme, som i realiteten kostede partiet. Ærgerligt – det så ellers så lovende ud.
Mads blev færdig på næsten samme tid. Partiet kom i stor udstrækning til at handle
om, hvem der kunne få magten i centrum. Mads stod lidt presset, men så fik han
pludselig mulighed for at spille sin bonde frem til d4 og modstanderens stilling
klappede sammen som et korthus.
Partiet kan i øvrigt ses på side 16.
Rupan ”snød” på bedste skoleskakspiller vis modstanderen for en dronning!
Herefter var der ikke mere tvivl om det parti. Rupan vandt i sikker stil.
Pascar sad jeg ved siden af og kunne nyde hans flotte spil. Desværre
undervurderede han værdien af et par fribønder som modstanderen fik kørt frem. I
stedet for en gevinst som jeg havde tippet først partiet, så sluttede modstanderen
med at ofre sin dronning og sætte Pascar mat i næste træk. En flot afslutning af
modstanderen – desværre bare ærgerligt, at det var Pascar, der skulle lægge ryg til.
Selv kom jeg udmærket fra start, men så kiksede et par træk, hvorefter jeg kom til at
stå noget presset. På et tidspunkt i midtspillet ville jeg med kyshånd have taget imod
en remis, men buddet kom ikke og jeg ville ikke selv være bekendt at tilbyde det.
Godt det samme!
Jeg fik taget noget af trykket af kedelen og efter et par gunstige afbytninger, blev han
holdt i et jerngreb, som han aldrig fik lov til at komme ud af.
Altså 3 – 2 til 5. holdet.
Eller med Rodes ord: Vi trængte også til det!
Brabrand II
Orla Larsen
Karl Villefrance
Mogens Rudkjøbing
Erik Jensen
Martin Pedersen

0–1
1–0
1–0
0–1
0–1
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Skanderborg V
Hans Buttenschøn
Pascar Paramasivam
Jonathan Rasmussen
Rupan Paramasivam
Mads Andersen

Basis 2

Mesterklassen
Navn

Gl.ra Forv

1
2
3
4
5 Total Pla
23-9 7-10 21-10 11-11 2-12
Skanderborg Skakklub
6
23
45
1 Tavs Bjerre
2084 3,80 1
½
1
1
½
4
Skanderborg Skakklub
51
6
34
2 Michael Grøne Andersson
1924 2,70 1
½
½
1
Skanderborg Skakklub
45
12
6
3 Kai S. Munk
1
2018 3,40 1
0
0
Skanderborg Skakklub
3
6
51
2
4 Morten Rasmussen
0
½
1761 1,55 0
0
½
0
Skanderborg Skakklub
2
34
6
1
1942 2,85 0
1
½
1
5 Henning Møller
½
3
Skanderborg Skakklub
1
42
53
1625 0,75 0
1
½
0
0
1½
6 Søren Westergaard
Som det fremgår af tabellen, så mangler der et enkelt parti i mesterklassen.
Hvis du vil have en ajourført turneringstabel, må du selv opsøge resultatet.

Basis 1
Navn

Gl.ra Forv 1
2
3
4
5 Total N.ra Pla
23-9 7-10 21-10 11-11 2-12
Skanderborg Skakklub
6
23
45
1 Asger J. Andersen
1619 2,20 0
1
1
1
0
3 1643 2 – 3
Horsens Skakforening
51
6
34
2 Søren Grymer-Hansen 1700 2,85 0
0
½
0
0 ½ 1630 6
Skanderborg Skakklub
45
12
6
3 Jesper Lykke Pedersen 1754 3,35 ½ 1
0
1
1 3½ 1759 1
Skanderborg Skakklub
3
6
51
2
4 Robert Rode Pedersen 1675 2,70 ½
1
½
0
1
3 1684 2 – 3
Skanderborg Skakklub
2
34
6
1
1569 1,80 1
½
0
1 2½ 1601 4 – 5
5 Hans Buttenschøn
0
Skanderborg Skakklub
1
42
53
6 Peter Wheadon
1608 2,15 1
0
½
1
0 2½ 1619 4 – 5
Basis 1 skulle være i orden.

Navn

Gl.ra Forv 1
2
3
4
5
6
7 Total Pla
23-9 7-10 21-10 04-11 11-11 11-11 2-12
Skanderborg Skakklub
8
23
45
67
1 Dieter Dettbarn
1463 2,90 0
1
+
0
½
0
½
3
Skanderborg Skakklub
1
2 Erik Hansen
1534 3,60 0
0
Skanderborg Skakklub

8
0

67

34
+

12
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1
8

½

2½

45

3
Skanderborg Skakklub
56
71
23
8
4
4 Jørn Andersson
1553 3,75 0 ½
0
1
1
+
½
Silkeborg Skakklub
4
8
67
12
3
5 Knud M. Jacobsen
1311 1,55 1
½
½
½
0
+
Skanderborg Skakklub
3
45
8
71
2
½
½
6 Jan Hansen
1500 3,25 + ½
1
½
Skanderborg Skakklub
2
34
56
8
1
7 Hans Rose
1422 2,55 1
+
1
½
0
½
Skanderborg Skakklub
1
52
63
74
8 Bjarne Tornbjerg
1511 3,40 1
1
½
+
1
½
Som det fremgår af tabellen, så mangler der et par partier i Basis 2.
Hvis du vil have en ajourført turneringstabel, må du selv opsøge resultatet.

Basis 3
Navn

Gl.ra Forv

Skanderborg Skakklub
1 Axel Nielsen
1300
Skanderborg Skakklub
2 Leif Møller Hansen
1283
Skanderborg Skakklub
3 Knud Christensen
1290
Skanderborg Skakklub
4 Emile V. Madsen
1300
Skanderborg Skakklub
1289
5 Anders Haarup
Skanderborg Skakklub
1284
6 Jens Kr. Vigen

2,55
2,45
2,50
2,55
2,50
2,45

1
2
3
4
5 Total
23-9 7-10 21-10 11-11 2-12
6
23
45
1
0
1
1
0
3
51
6
34
1
1
0
1
1
4
45
12
6
0
1
0
0
0
1
3
6
51
2
0
1
0
1
0
2
2
34
6
1
0
0
0
1
1
2
1
42
53
0
1
1
3
0
1

Basis 3 skulle være i orden

Side 11

56
0

Side 12

N.ra Pla

1320 2-3
1355 1
1223 6
1275 4-5
1267 4-5
1309 2-3

Davor på besøg!
(af Hans Buttenschøn)

Basis 4
Navn

Gl.ra Forv 1
2
3
4
5 Total N.ra Pla
23-9 7-10 21-10 11-11 2-12
Skanderborg Skakklub
6
23
45
1 Asger C. Andersen
1269 2,90 ½ 0
0
1
0 1½ 1206 5-6
Skanderborg Skakklub
51
6
34
1200 2,30 0
½
2 1187 4
2 Jørgen Johansen
1
0
½
Skanderborg Skakklub
45
12
6
1247 2,75 1
1
1
½
3 Michael F. Jensen
0 3½ 1281 1-2
Skanderborg Skakklub
3
6
51
2
4 Thomas K. Laursen
1202 2,30 0
0
1
0
½ 1½ 1166 5-6
Skanderborg Skakklub
2
34
6
1
1165 2,00 1
0
0
1
5 Peer Jespersen
1
3 1210 3
Skanderborg Skakklub
1
42
53
6 Michael Sommer Mikkelsen 1239 2,70 ½ 1
1
0
1 3½ 1275 1-2
Basis 4 skulle være i orden

Skoleskakspillerne fik en uventet julegave den 1. december.
Umiddelbar efter undervisningen var begyndt denne mandag, dukkede Davor pludselig og uventet op. Vi fik ham overtalt til at fortælle noget om åbninger.
Efter en kort afstemning mellem konge og dronningegambit fortalte Davor, hvad der
genner sig bag dronninggambitten.
Bjarne og Jeg satte os ind i et andet lokale, hvor vi spillede mod de mindste. Men på
baggrund af tilbagemeldingerne, så har jeg et indtryk af, at det var en stor succes.
Jeg kunne i al fald konstatere, at Davor kunne holde mere ro under sin undervisning
end jeg selv kan!!!

Basis 6
Navn

Gl.ra Forv 1

2

3

Skanderborg Skakklub
8 23
1 Michael D. Jensen 1000 2,80 0 +

Skanderborg Skakklub
67
3 Aleksander H. From 1000 2,80 ½ 1

Basis_5
Skanderborg Skakklub
1 Erling Christensen Blel
Skanderborg Skakklub
2 Knud Aage Jensen
Skanderborg Skakklub
3 Mathias Haarup
Skanderborg Skakklub
4 Ingvar Uldall-Jessen
Skanderborg Skakklub
5 Rolf Vilstrup
Skanderborg Skakklub
6 Henrik Dygaard

Gl.ra Forv

1

1104 2,55

1

2
6

3

4

0

1

23
1

1

6
0

1
3

1123 2,75

1

1

6

0

0

1

0

0

0

0

4

1-2

3

3-4

4

1-2

3

3-4

6
0

1

51
+

2
0

1

-

-

-

0

6

0

+

0

1

5

34

1
1072 2,30

1
12

2
1082 2,40

+
34

1

45
1091 2,45

Total N.ra Pla

45

51
1100 2,55

5

6

1

42

53

Skanderborg Skakklub
4 Niklas Jørgensen
1088
Skanderborg Skakklub
5 Mads Andersen
1000
Skanderborg Skakklub
6 Aleksander Dåsbjerg 1000
Skanderborg Skakklub
7 Jonathan Rasmusse 1075
Skanderborg Skakklub
8 Nichlaes Harder
1000
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+

67
0

0

+

+

+

+

+

0

1

45
½

34

0
56

12

8

56
71
23
8
0 ½ 1
1
+
0
4 8
67
12
3
2,80 1 ½ 1
0
1
+ ½
5
3
45 8
71
2
2,80 ½ ½ 0
0
0
1
+
3
2
34
56
8
1
3,50 + 0 0
1
1
½ 1 4½
1
52
63
74
2,80 1 ½ +
1
1
½
3,65

Som det fremgår af tabellen, så mangler der enkelte partier i basis 6.
Hvis du vil have en ajourført turneringstabel, må du selv opsøge resultatet.

P.g.a. Rolf Vilstrups udtræden af turneringen, kan jeg ikke lave de nye ratingtal.
De kommer fra DSU på et senere tidspunkt.
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Total Pla

45
8

+

5

0

71
+

2

Navn

4

Side 14

Klubblad for et kvart århundrede siden
(af Bjarne Tornbjerg)

I fjerde og næstsidste runde af holdturneringen mødte førsteholdet i mesterklassen
Nordre IV og spillede 4 – 4. Sejrene stod Kaj Munk, Asger Andersen og Carsten R.
Thomsen for, medens Henning Møller og R. Rode Pedersen spillede remis. I
referatet fra kampen anførtes det at der nu efter denne kamp skulle en solid sejr til i
sidste runde mod Åbyhøj, hvis vi skulle gøre os håb om at vinde den meget
jævnbyrdige gruppe.
Andetholdet spillede i den anden mesterklasse, men i den nedre ende. Der havde i
sæsonens løb været lige lovlig mange unødvendige pointstab, og mod Randers 46
var det ikke meget bedre, da det blev til et nederlag på 5 – 3, selv om et par afbud
måske også spillede ind på resultatet. Sejrene blev vundet af Kurt Nielsen og den
”gode” reserve, Jens Lütken, medens Rikard Nielsen og Bjarne Tornbjerg spillede
remis. Bjarne Tornbjerg lavede en forkert afbytning som formentlig kostede et halvt
point. Andersson førte i slutspillet med 3, næsten fire bønder, men mistede så
unødvendigt et tårn. Kurt Nielsen foreslog herefter at Jørn hver morgen tog 2 Cvitaminer. Tredjeholdet i C-klassen spillede 4 - 4 mod Ulstrup efter sejre til Bent
Jochumsen, Knud Christensen, Jens Chr. Vigen og Erik Holm. Fjerdeholdet i Dklassen havde tabt 3 – 5 til Viby. Her vandt Holger Lauridsen og Rolf Vilstrup,
medens P.V. Søndergaard og Bjarne Rasmussen spillede remis.
Fra Aarhus E.M.T 1979 berettede Henning Møller følgende:
”I denne turnering deltog 3 spillere fra Skanderborg. I mester 2 Henning Møller med
1½ p. Mit dårligste resultat nogensinde (tidligere var jeg jo også yngre!). Det startede
med 4 runde streger; i de 3 blev jeg simpelthen sat til vægs uden modspil
overhovedet, kun i 2. runde var der spil og chance for remis. I 5. runde blev jeg
udsat for et kolossalt pres, men jeg forsvarede mig godt (hvilken overraskelse for
modstanderen!), jeg fik det bedste spil, men i tidnøden (naturligvis) satte jeg det hele
over styr. Hængeparti og tabt tårnslutspil. Det var imidlertid ikke min modstanders
stærke side, jeg klarede remis. I 6. runde vandt jeg et jævnbyrdigt og spændende
parti, og i 7. runde var 2 fingerknips fra modstanderen nok, og jeg var færdig. Efter
spillet en passende score. Der var anderledes stil over, og go i
”(ex)verdensmesteren” Genno i 2. kl. Efter 5 runder nr. 1 med 3½ p. Men så kom
nerverne. At tænke på at skulle møde koryfæerne fra Skanderborg i den
koordinerede sommerturnering i 1. kl. var for meget. Efter strålende spil i 6. runde og
gevinststilling holdt Genno ikke til det! Efter langt og sejgt slutspil måtte han ned. I 7.
runde var han reduceret til brikflytter og tabte hurtigt. Men at score 3½ p. og snuse til
1. pladsen, der var fint præsteret. I 3. kl. opnåede Bjarne Rasmussen 3 p. Foruden
Genno´s resultat har jeg 3 positive ting at nævne: Erling Mortensens 7 p. i Mester 1,
Kresten Schmidt 6½ p. i Mester 2 og 82-årige Gemzøe´s 1. plads i Mester 3 med 5
p. endda sikret før sidste runde”.
I en 7 runders hurtigturnering i Odense deltog Jens Lütken og Leif Larsen. Leif
Larsen opnåede med 5½ point i hovedgruppen en tredjeplads efter Mogens Bak og
Ulrik Rath. Jens Lütken fik ”kun” fem point i basisklassen, hvilket ikke rakte til
præmie.
Resultatet af nytårshandicap-cup-lyn-turneringen den 2. januar 1979 blev følgende:
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Vinderklassen blev vundet af Klaus Andersen for anden gang. Nr. 2 blev Torben
Kortegaard og nr. 3 - 4 blev Leif L. Larsen og Jan Hansen. Taberklassen blev vundet
af Jørn Andersson. Nr. 2 blev Fritz Kortegaard og nr. 3 - 4 blev Rasmus Rasmussen
og Knud Peder Jensen.

Hvorfor klarer Århus amt sig så flot?
(af Hans Buttenschøn)

Når man ser på resultaterne eleverne fra Århus amt opnår, kan man ikke lade være
med at spørge: Hvordan kan det være, at man er med i toppen år efter år?
Jeg tror forklaringen skal findes i vore grandprixstævner. Med 8 stævner om året får
børnene en rutine i at spille turneringer. De vænner sig til, at der kan være voldsomt
fokus på deres partier og fremfor alt, så får de udfodringer, der skærper deres spil.
Det sidste tiltag, hvor man kan rykke op og få stærkere modstandere er et utroligt
stort aktiv i denne forbindelse.
Jeg kan se på Skanderborg eleverne, at de er bevet meget dygtigere efter de får
stærkere modstandere at spille i mod.

En sejr til Mads.
Med sine kun 8 år på bagen er Mads Andersen om ikke den yngste, så i al fald en af
de yngste deltagere i holdturneringen i 6. HK.
Han har været med i 5. holdets to første kampe og fik i sin 2. kamp sin første sejr.
Det skete i holdets kamp mod Brabrand II
Mads har fremsendt partiet til Løberen og det bringes her med hans egne kommentarer!!
Hvid: Mads Andersen, Skanderborg (1000)
Sort: Martin Pedersen, Brabrand (1100)
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4 d6 (Det var jeg ikke forberedt pa.) 4. h3 (For at forhindre
Lg4.) Le7 5. d3 Sf6 6.Sc3 a6 7. Sg5 O-O 8. Sf3 {Jeg skulle nok have rokeret.} b5 9.
Ld5 Ld7 10. O-O Tb8 11. Lxc6 Lxc6 12. Le3 Lb7 13. a3 (For at forhindre b4.) c5
14. b4 c4 15. Sd2 (Jeg ville tabe en midterbonde ved dxc4.) cxd3
16. cxd3 d5 17. exd5 ( For at forhindre d4, med tab af en let officer.) Sxd5
18. Sxd5 Dxd5 ( Truer med mat pa
g2.)19. Sf3 f5 (Her tilbod jeg remis.)
20. Tb1 Tbd8 21. Db3 Kh8 22. Dxd5
Txd5 23. Tb3 Lc8 24. Td1 h6 25. Lc1
Tf6 26. Lb2 Ld6 27. Tc3 Ld7 28. Tc2
f4 29. Te2 Tf5 30. Tee1 g5
Se diagram
31. d4 (Nu vinder jeg min. en bonde.)
Kg8 {??} 32. dxe5 Txd1 33. Txd1
Lc6 34. Txd6 Le8 35. Txh6 Kg7 36.
Txa6 Lh5 37. e6+ Kf8 38. Sd4 Te5
39. f3 1-0
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Bjarne´s grubleside

Interview med Darmen Sadvakasov

(af Bjarne Berring Rasmussen)

(af Colin Watson)

Her følger fire studier/opgaver af forskellig sværhedsgrad.
God fornøjelse!!

Opgave 1

Opgave 2











Hvid trækker og sætter mat i 2 træk

Hvid trækker og sætter mat i 2 træk

Opgave 3

Opgave 4











Hvid trækker og sætter mat i 2 træk!

Hvid trækker og sætter mat i 2 træk!

Jeg blev mødt af en behagelig ung mand, som taler
rigtigt godt engelsk. Han kommer fra Astana, Kazakstan og han nyder virkeligt turneringen. Han har
2 ikke-skakspillende brødre. Hans far lærte ham
spillet som 4 årig.
Jeg stillede ham nogle få spørgsmål:
Spm: Hvornår blev du IM og GM?
Svar: Jeg var 16 år da jeg blev IM, og i 1998 blev
jeg GM, da jeg blev juniorverdens
mester (som 19 årig).
Spm: Hvor tit besøger du dit hjemland?
Svar: Ikke ofte er jeg bange for, da jeg rejser en hel
del. Men Kasakhstan er et smukt land. Den gamle
historiske hovedstad er vidunderlig, fuld af parker
og smukke bygninger. Den nye hovedstad Astana,
ligger midt i landet, og der er investeret en del i byen for at udvikle nye områder.
Spm: Hvad laver du når du ikke spiller skak?
Svar: Jeg burger en del tid på at studere skak, men når jeg har tid, spiller jeg guitar,
hører musik, går ture, og ser europæisk fodbold, især finaler og slutrunder.
Spm: Hvor er det mærkeligste sted du har spillet?
Svar: Det må være Las Vegas. Folk spiller på kasino bade dag o gnat. Det virker
mærkeligt at spille skak, hvor folk ikke laver andet end at gamble dagen lang.
Spm: Hvor mange turneringer spiller du om året?
Svar: Normalt omkring 6 – 7 stykker, men i år har jeg allerede spillet 10.
Spm: Hvilket af dine partier husker du bedst?
Svar: Jeg har spillet mange gode partier, 2 remis'er mod Kasparov gav mig et løft.
Men jeg husker et parti i Moskva hvor jeg tænkte 1 time og 10 minutter på et offer.
Fritz sagde bagefter at det var et tvivlsomt offer, men jeg vandt partiet!
Spm: Hvad med din 5 – 3 sejr over Korchnoi?
Svar: Ja, det var også en stor match for mig, han er en levende legende, og kan
stadig spille på et meget højt niveau. Matchen blev spillet i mit hjemland, og var velorganiseret. Der kom også en del tilskuere.
Spm: Hvad synes du om FIDEs nye VM system?
Svar: Det er rigtigt godt. Alle tjener penge under VM, og dad et er svært at leve af at
være skakspiller, er det en god bonus.
Spm: Jeg har hørt at du ikke spiser dansk svinekød?
Svar: nej det gør jeg ikke, giv mig oksekød eller hest når som helst!

Løsningerne finder du på side 24, men vent nu lige lidt med at blade derom!!!
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Spm: Hvad synes du om denne turnering?
Svar: Den er rigtig god, spændende blanding af spillere. alle er meget flinke her, og
jeres hjemmeside er super. Dejligt område også, med sø og skov, det er dejligt.
Side 18

Spm: Hvad med fremtiden?
Svar: Jeg studerer Kazakstans historie på universitetet, og på sigt vil jeg gerne skrive
om skaks udvikling gennem årene i mit hjemland. Det ville heller ikke være så dårligt
at blive verdensmester!
Jeg vil gerne takke Darmen for hans tid, og for hans frygtløse indstilling hidtil i turneringen. Vi ønsker ham held og lykke fremover.
14/10-2003 - Colin Watson
oversat af Michael Andersson

Skanderborgstævnet 2003
(af Hans Buttenschøn)

Så har Skanderborg igen været vært for et skoleskakstævne. Og det blev en dejlig
dag.
Vi havde besøg af 103 elever, hvilket er 28 mindre end rekordåret 2002. Årsagen til
faldet har sikkert flere, to af dem vil jeg nævne.
1. Vi holdt det en uge senere end vi plejer. Baggrunden herfor var, at jeg var forhindret i at være med den 6. december. Til næste år holder vi det igen den første lørdag i december.
2. Der var en del sygdom blandt eleverne, som alt andet lige har kostet et antal deltagere.
Takket være hjælp fra flere sider, så forløb dagen perfekt.
Jørgen Johansen og Vigen tog sig af kantinen, så den mærkede vi ikke mere til den
dag. Men de havde travlt. F.eks. lavede de over 100 toast, solgte i spandevis af sodavand og Vigen fik ryddet godt op i sin slikbutik.
E gruppen (9 runder)
Bjarne Rasmussen tog sig som sædvanligt af opstilling at borde, brætter og 1. Andreas Jørgensen Kirkebakke 8
Mårslet
7
brikker. Han blev godt hjulpet af Nich- 2. Emil Steffensen
laes Harder, Rupan og Pascar Parama- 3. Mathias Christensen Skanderborg 7
sivam. Deres lillesøster Susie hjalp mig 4. Mathias Daasbjerg Skanderborg 7
5. Mads Skov Larsen Hinnerup
5½
med nogle af de andre ting.
Kirkebakkes 5½
Ud over de skoler som plejer at gæste 6. Mads Sabroe
5
os, havde vi for første gang besøg af 7. Kristoffer Jonsson Vinding
Aaby
5
Korning og Vinding skoler fra Vejle amt. 8. Søren Poulsen
9. Mads Nielsen
Vinding
5
Rart at se nye klubber dukke op!!
Som sædvanlig tog de andre skoleskak- 10. Jakob Steglich-Petersen Mårslet 5
4
ledere en tørn og hjalp til som turnerings 11. Patrick Bruun Jensen Skborg
12. Thomas Rasmussen Korning
4
ledere. Rart med gode kollegaer!
Kirkebakke 3½
Resultatmæssigt havde Skanderborg en 13. Alex Madsen
forrygende dag. Se selv på turnerings- 14. Andreas Ravn Poulsen Malling 3½
3
tabellerne, der er på denne og næste 15. Martin Storm-Madsen Skborg
16. Christoffer Hingelberg Malling 2½
side.
Skødstrup 2½
Desværre er der ikke plads til at gen- 17. Nicolai Groos
nemgå de enkelte elevers præstati- 18. Magnus Berliner Skanderborg 2
oner. Det ville ellers have været dejligt, 19. Asbjørn Lien-Iversen Aaby
2
for der var mange, der gjorde det flot!
Side 19

C:\TL\Privat\Skak\Bladet\2003\nr05\2003-05-tilpdf.doc

A rækken - 6 runder
1. Jakob Risager
Hinnerup
2. Malte Brøgger Kjær Aaby
3. Kasper Aagaard
Hornslet
4. Peter Grove
Mårslet
5. Jens Fogh
Mårslet
6. Michael Würtz
Aaby
7. Asbjørn Korsholm
Læssøesg
8. Morten Storgaard
Herning
9. Kasper Jacobsen
Malling
10.Christian Havshøj
Hornslet
11.Thomas Hansen
Kirkebakke
12.Maxim Konstantinov Kirkekeb

5
4½
4
4
3½
3½
3½
3
2
1
1
1

C rækken - 8 runder
1. Rupan Paranasivam
Skanderborg 6½
2. Mads Andersen
Skanderborg 6
3. Aleksander Daasbjerg ASkanderborg 5
4. Aleksander Almasy
Midtjysk
5
5. Tobias R. Boje
Læssøesgade 5
6. David J. Christensen
Kirkebakkesk. 5
7. Kristian Seegart
Læssøesgade 5
8. Stefan Weibel
Aaby
5
9. Kr. de Silva Nielsen
Aaby
5
10. Jeppe Breinholt
Læssøesgade 4½
11. Benjamin Christensen Sk.borg
4½
12. Mads Nielsen
Skanderborg 4½
13. Emil Poulsen
Aaby
4½
14. Jens Ole Kristensen Malling
4
15. Morten Bille Eriksen Mårslet
3½
16. Mikkel Buhl Leimann Hornslet
3½
17. Thomas Brodersen
Hinnerup
3½
18. Jon Halling
Hinnerup
3½
19. Jonas Odgaard
Mårslet
3½
20. Christian Træholt
Skødstrup
3
21. Christoffer Groos
Skødstrup
3
22. Oskar Lund
Skanderborg 3
23. Niels Jorck Ellegaard Korning
3
24. Jeppe Torp
Mårslet
3
25. Benjamin Meier-Andersen Skborg
1
26. Andreas Simony Madsen Korning
1
27. Nichlaes Harder
Skanderborg 1*
* Udtrådt af turneringen p.g.a. sygdom
1. Maria Kjær Pedersen
2. Johanne H. Hansen
3. Asta Nyyssönen

B rækken - 6 runder
1. Esben Nicolaisen Vorrevangen
2. Christoffer Hansen Aaby
3. Bjørn M. Ochsner Ellekær
4. Pascar Paranasivam Skanderborg
5. Yuri Shetvtsov
Læssøesgade
6. Kr. Nymann Jacobsen Skanderborg
7. Norten Grønkjær Skanderborg
8. Aske Stubsgaard Mårslet
9. Peter Bøgh Larsen Kirkebakkesk.
10. Mads Kring
Mårslet
11.Allan Madsen
Mårslet
12.Sebastian Matz
Skødstrup
13. Jeppe Larsen Båstrup Malling
D rækken - 7 runder
1. Lisa Havshøj
Hornslet
2. Mikkel S. Nielsen Kirkebakkeskolen
3. Malthe Parylewics Læssøesgade
4. Simon Sørensen Kirkebakkeskolen
5. Lukas Jensen
Læssøesgade
6. Jonas Nielsson Mårslet
7. Cihat Gültekin Ellekær
8. Jon Stubsgaard Mårslet
9. Aleksander From Skanderborg
10. Noujan Rashani Læssøesgade
11.Mathias Vinter Mårslet
12. Anton Lund
Skanderborg
13.Aleksander Andersen Kirkebakkesk.
14. Teit M.Christensen Hinnerup
15. Thomas Holdersen Læssøesgade
16. Jørgen risager Hinnerup
17. Emil Jacobsen Mårslet
18. Niklas Villien Læssøesgade
19. Dennis Larsen Midtjysk
20. Søren Sperling Larsen Mårslet
21. Jakob Dybdal Abrahamsen Mårslet
22. Kaare Pedersen Hornslet
23. Peter Kristensen Midtjysk
24.Andreas Vestergaard Kirkebakkesk.
25. Peter Rasmussen Kirkebakkesk.
26. Mikkel Torp Hey Mårslet

Pigegruppen
Læssøesgade 5 4. Frederikke Trønninge Hinnerup
Læssøesgade 4 5. Susie Paranasivam Skanderborg
Skanderborg 2 6. Angelika Christiansen Skanderborg
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5
4
4
4
4
3½
3
3
3
3
2½
1
1
6
5½
5½
5
4½
4½
4½
4
4
4
4
4
3½
3½
3½
3
3
3
2½
2½
2½
2½
2
2
1
1

2
1
1

Asgers jul reddet!
(af Hans Buttenschøn)

For Asger J. Andersen er årets vigtigste holdkamp ubetinget den mod Hinnerup.
Årsagen er, at på Hinnerups hold spiller hans søn Klaus. Så ud over det det rent
skakmæssige, så er der håneretten et år frem.
Og med dette års resultat, så kan jeg udmærket se for mig, at Asger ganske
rundhåndet skænker en ekstra snaps ved årets julebesøg af familien fra Hinnerup.
Man er vel en ædelmodige vinder!!
Vi vandt nemlig med 5½ - 2½! Og det var fuldt retfærdigt!!!
Det skal med det samme anføres, at hverken Asger eller Klaus var med. Begge
havde forfald af ganske naturlige grunde.
Skanderborg mødte i noget nær stærkeste opstilling for 2. holdet og håbede vel på at
kunne spille lige op med Hinnerup.
Hvordan kunne det så komme så vidt, at vi kunne vinde så overbevisende?
Morten lagde ud med at vinde. I første omgang gik rygterne på, at han været direkte
heldig. Bagefter med en kvalitet og så vinde ved at sætte modstanderen mat! Mange
var henne og analysere partiet bagefter og det var ikke held. Ingen kunne finde et
holdbart forsvar for Mortens angreb. Modstanderen var ganske enkelt spillet ud af
brættet. Morten har lovet at bringe partiet i et kommende medlemsblad, så kan I selv
vurdere partiet.
Så blev jeg selv færdig. Efter 20 træk tilbød min modstander remis og jeg
accepterede. Når jeg selv skal sige det, så spillede jeg et flot parti som Sort i en
dronningegambit. Men stillingen efter de 20 træk var blevet fastlåst efter jeg havde
haft et godt kongeangreb. Jeg havde godt nok et terrænovervægt, men heller ikke
mere.
Med en lettere omskrivning af det gamle ordsprog, så synes jeg, at et halvt point i
hånden var bedre end et helt på taget.
Erik valgte også det sikre. Han spillede som Hvid en kongeinder mod Villy Knop. Jeg
har ikke detaljer fra partiet, men umiddelbar efter, at jeg havde accepteret min remis,
så var de også færdige i en stillingen, hvor der fortsat var mange brikker på brættet.
Nu førte vi 2 – 1.
Så var det Rodes tur. Hans modstander løb ud i en gevaldig tidnød, hvilket
tilsyneladende påvirkede hans spil i den sidste ende. Som jeg vurderede partiet, så
stod Rode i underkanten i store dele af partiet. Tidkontrollen blev overstået og stadig
med Rode på hælene. I holdturneringen har man næsten fortsat problemer med
tidnød, hvis man har haft problemer i første tidkonkrol. Det var også tilfældet her. Iflg.
Rode så kunne hans modstander have vundet med lethed, hvis han havde haft noget
mere tid. Det var noget med opposition som ikke sad på rygraden og derfor fik Rode
det halve point.
Så var det Jespers tur til remis. Jeg ved uendelig lidt om det parti, men lige omkring
tidkontrol sluttede partiet i fred og fordragelighed. Vistnok meget retfærdigt.
Så førte vi 3 – 2!
Ja vi førte faktisk 4 – 2, for Bjarnes parti var der aldrig tvivl om resultatet den sidste
time før tidkontrol. Bjarne havde fået to samlede fribønder op på 5. og 6. række,
sekunderet af et tårn, der holdt modstanderens stilling i et jerngreb.
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Til sidst var stillingen sådan, at det ikke var muligt at finde en variant, hvor Bjarne
kunne tabe!
Så nu var det uafgjorte resultat hjemme!
Tilbage sad Colin og Michael. Efter min vurdering begge i klare gevinststillinger. Men
et er som bekendt at stå godt, noget andet er at vinde. Colin havde et kanonangreb
på kongen, men det sidste afgørende træk var der ikke. Det var i al fald den
almindelige mening både under og efter partiet. Skulle partiet vindes, så var der et
par fribønder, der skulle i mål, og det var ikke så let. Og slet ikke når Colin var røget
uklar med sit ur, der kun levnede ham få minutter til at køre sejren hjem. Han valgte
derfor forståeligt nok også den løsning med et halvt i hånden frem for et helt på taget.
Tilbage sad Michael med fire bønder, tårn og springer mod 2 bønder, tårn og løber.
Altså noget der umiddelbar lignede en let gevinst. Så let var det altså bare ikke.
Modstanderens ene bonde var ved at komme betænkelig nær en forvandling, ja der
truede i visse varianter en matsætning af Michael. Uret var også begyndt at blande
sig ved kun at give få minutter til at finde en løsning. Michael valgte at køre sine
fribønder til forvandling. Det kostede først en bonde så en mere, men til gengæld
måtte modstanderen ofre løberen på den sidste. På det tidspunkt var partiet overgået
til lynskak og modstanderen, der også var kommet i en frygtelig tidnød, satte sit tårn i
slag og på den måde dermed definitivt tabe partiet. Det er min klare opfattelse, at det
var retfærdigheden, der skete fyldest. De hurtige analyser efter partiet viste, at
Michael kunne vinde partiet også når tårnet til modstanderen var på brættet
Altså en sejr på 5½ - 2½
Hinnerup I
Jan Rasmussen
0-1
Carsten Koudal
½-½
Henning Poulsen
0-1
Jørgen Niemann Jensen ½ - ½
Morten Dreisler
½-½
Keld Thomsen
½-½
Villy Knop
½-½
Erik Nielsen
0-1

Skanderborg II
Michael Andersson
Colin Watson
Morten Rasmussen
Jesper Lykke Pedersen
Robert Rode Pedersen
Hans Buttenschøn
Erik Hansen
Bjarne Tornbjerg

2½ - 5½
Jeg lovede i sidste blad et referat fra 1. holdets 2. kamp. Det kan jeg desværre ikke
holde. Til gengæld kan jeg vise resultaterne af holdets 3. kamp. Jeg håber at have
referater i næste nummer.
Skødstrup I
Jan Becher Sørensen
Torben Kyhl Sørensen
Frank B. kristensen
Kim Hjort Poulsen
Claus Nørregaard
Cresten Waagner Nielsen
Christian Jensen
Villy Møller Nielsen

½-½
1-0
½-½
1-0
1-0
½-½
½-½
0–1
5-3
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Skanderborg I
Tavs Bjerre
Lars-Bo Björknäs
Kai Munk
Henning Møller
Michael Grøne Andersson
Morten Rasmussen
Jesper Lykke Pedersen
Bjarne Berring Rasmussen

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

Sæson kalender

Kalender

(med ret til ændringer)

Nej – Vi har ikke ophørt med at have aktiviteter i klubben!
Og kalenderen burde også have været på denne plads, men den har måtte vige for
løsningerne på Peter og Bjarnes opgaver.
I stedet kan du finde kalenderen på foregående side, altså side 23!
Og det skulle være ganske vist!

4. januar
6. januar
11. januar
13. januar
13. januar
13. januar
15. januar
20. januar
27. januar
1. februar
2. februar
2. februar
3. februar
3. februar

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
2. runde i bymesterskabet
1. holdet mod Åbyhøj I i Skanderborg
3. holdet mod Nordre V i Århus
4. holdet mod Randers III i Randers
2. holdet mod Viby IV i Viby
5. holdet mod Skødstrup V i Skødstrup

De dobbelt skakker – de dobbelt skakker!
Sidste aften i klubturneringen kom Peter Wheadon og gav mig et udklip af fra The
British Chess Magazine.
Heri var der en lille sjov opgave/parti.
Jeg skal i det følgende prøve at oversætte det så godt jeg formår.
Bladet skriver:
Dette parti blev spillet for knap 100 år siden.
Sort gav sin klubkammeret en lille fordel ved at Hvid måtte tage to træk, før Sort trak
sit første træk
På den måde kunne Hvids odds blive lidt bedre.
Partiet forløb således:
1. e4 og Sc3 – d6, 2. d4 – e5, 3 dxe5 –
Sc6, 4. exd6 – Lxd6, 5. e5 – Sxe5, 6.
Lf4 – De7. Nu går jeg efter din dronning
sagde Hvid og spillede 7. Sd5.
Se diagram
Værsågod sagde Sort, jeg spiller blot 7.
- Sf3 mat!
Åh nej, sagde Hvid, lad mig få lov til at
gøre trækket om. Jeg vil slå springeren
først.
Altså 7. Lxe5 – Lxe5.
Nu kan jeg gå efter din dronning sagde
Hvid og spillede 8. Sd5
Værsågod sagde Sort og spillede 8. –
Lc3 mat.
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Løsning på Bjarne`s grubleside!
Opgave nr 1.
1.Tb2!..., Txa4 2.dxc3++
Td8
2.Dg4++
Txd3 2.cxd3++
Tb1
2.Txb1++
Tc1
2. Sxc3++
L~
2.c4++
Opgave nr 2.
1. Lb1! ∆ 2.Sg4++
…, Txb1
2.g4++
Tf4
2.gxf4++
Txf6
2.De2++
Lxb1
2.Td5++
Le6
2.Dxa1 ++
Sd6/Sxf6 2.Dxd6++

Opgave nr 3.
1.Le8! , Ke4
Kc5
Ke6
T~
L~
Opgave nr 4.
1.Lb8
Th5
Tf5
Te5
Td5
Tc5
Tb5
Txa5
Txg2
L~
Ld7

2.Lc6++
2.Tg5++
2.Sf4++
2.Df5++
2.Dxc4++
2.e5++
2.exf5++
2.Sxf5++
2.exd5++
2.Sb4++
2.Dc7
2.Sxa5++
2.Se5++
2.Tc8++
2.Tb6++

Løsning på Kombiner med Peter!
Opgave 1: 1. – Dxd4, 2. Sxd4 – Txg2+, 3. Kh1 – Tg1+, 4. Kxg1 – Tg8+ og mat I
næste træk
Hvis 2. axb4 – Tg2+ & Df4+, 3. Kxg2 (hvis 3. Kh1 – Txh2+ 4. Kxh2 – Df4 og der er
snart mat) Dg4+, 5. Kh1 – Txd2 og truslen Lxc3 vinder for Sort.
Selv Hvids bedste forsvar er ikke nok: 2. g3 – Dg4, 3. axb4 – Txd2, 4. De3 – Dxf3, 5.
Dxf3 – Lxf3, 6. Txa7 – Kb8 og Sort fører med en officer.
Opgave 2: 1. Dxd7 – Txd7, 2. Te8+ - Kh7, 3. Tcc8 og Sort opgav. Sort kan vælge
mellem 3. – Dxg3+, 4. hxg3 – g5 eller 3. - Dc1+,4. Txc1 – Txd5 og i begge tilfælder er Sort et tårn bagud.
Opgave 3: 1. Sd5 eller Sxg4. Hvid spillede Sd5 – cxd5, 2. Dh6+ - Kg8, 3. Dh7 –
Mat.
Hvis Sort spiller 1 - Sg8, 2. Th6+, etc.
Alternativt kan Hvid spille 1. Sxg4 – Sxg4, 2. Th6+ - Kg8, 3. Dg5 mat
Opgave 4: 1. Sb5 – cxb5, 2. Df4 og Sort opgav.
F.eks 2. – Dxf4, 3. Txd8 og mat. eller
2. – Dxc5, 3. Txd8+ - Df8, 4. Txf8 og Hvid vinder let.
Bedst for Sort er 2. – Txd4, 3. Dxc7 – Td7, 4. De5 men Heine har sikkert vurderet
denne stilling som tabt.
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