Kalender
Tirsdag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

2.
9.
14.
16.
23.
30.
30.
6.
13.
20.

marts
marts
marts
marts
marts
marts
marts
april
april
april

4. runde klubturneringen (bymesterskabet)
5. runde klubturneringen (bymesterskabet)
Skanderborg 1 – Nordre III hos Nordre i Århus
Afslutning i holdturneringen (Niels Ebbesen Skolen)
Udsatte partier
kl.18.30 Skoleskakafslutning
6. runde klubturneringen (bymesterskabet)
Udsatte partier (bymesterskabet)
7. runde klubturneringen (bymesterskabet)
Generalforsamling + lynmesterskab

Løsninger på Bjarnes grublerier!
Opgave nr. 1
Forfatter: T. SALTHOUSE –
London Globe 1911
1.f8(S)! Sb∼
2.c8(S)#
Sb-c8
2.bxc8(S)#
Sf∼
2.g8(S)#
Sf-g8
2.hxg8(S)#

Opgave nr 2
Forfatter: G. HEATHCOTE –
More White Rooks 1911
1.c4! ∆
2.Td5#
bxc3e.p.
2.d4#
Dd4
2.Txe7#
Le4
2.f4#
Sc3
2.d4#
e6
2.Tb5#

Opgave nr. 3
Forfatter: C. MANSFIELD –
Davon & Exeter Gazette 1911
1.Ta5! Kxd4/Kd5 2.c6#
d5
2.exd6(e.p.)#

Opgave nr. 4
Forfatter: J. SCHELL –
Social-Demokraten 1912
1.Da4!
Lg1
2.Sc3#
Txb1+
2.Lc1#
Kxb1
2.Db3#
d2
2.Dc2#

Løsning på Kombiner med Peter!
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Indholdfortegnelse
Rettelser til §§§§§§§§§§§§§
Temaaften den 10/2
Medlemsmøde
9 gode år i bestyrelsen
Tæt kamp i Nordre
Nyt ærgerligt nederlag!
Afslutning på skoleskak
Nyt nederlag til 4. holdet
God tur til Skødstrup
Vibys solide betonforsvar – Holdkamp med forhindringer
Vibys solide betonforsvar – Holdkamp med forhindringer fortsat
Lidt anderledes spil!
Pokalskak
Klubblad for et kvart århundrede siden
Et rigtigt kampparti!
Manglende indbetaling af kontingent og kontingentstigning.
Usportslig optræden
Byturneringen 2004 med ny turneringsstruktur
Kombiner med Peter
Bjarnes grubleside
Mads Nielsen vinder i Hornslet
3. plads ved hold-skolestævne
Morten Børup skolen vandt 2. div.
Morten Børup skolen vandt 2. div. Fortsat.
Gevaldig øretæve til 2. holdet!
Hjerne – arm – lyn ved julefrokosten
Medlemmer ude i den store verden
Chess House vanvid
Nyt fra ChessHouse
Forårsturneringen – generalforsamling og lynmesterskab
Aktuel stilling i klubturneringen i skoleskak.
Kalender
Løsninger på Bjarnes grublerier!
Løsninger på Kombiner med Peter!

Opgave 1: Ved at sætte mat i 4 træk!” 1. Tf8+ - Lxf8, 2. Txf8+ - Kc7, (2. – Ke7, 3.
Te8 – mat) 3. Tc8+ - Kb6, 4. Sc4 – mat.
Opgave 2. 1. – Sxe4, 2. Sxe4 – Sxd5, 3. Dd2 og nu enten 3. - Sxf4, 4. Dxf4 – d5
eller 3. – Txe4, 4. Dxd5 – Txf4 og Sort har vundet to bønder.
Opgave 3. 1. – Dd2, 2. Dxd2 – Txf1+, 3. Kg2 – Tg1, Mat. Hvid kunne have afværget denne matsætning ved 1. – Lg2, 2. Txg2 – Dxd2, 3. Txd2 men Hvid er stadigvæk helt færdig, bare på en anden måde.
Opgave 4 1. Tf4+ - Txc2, 2. Tg8+ - Kh5, 3. Tf5+ - Kh4, 4. g3+ - Kxh3, 5. Th5+ –
Dh4, 6. Txh4 – mat!
Side 24
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Næste nummer af klubbladet forventes at komme i klubhuset sidst i
marts
Indlæg modtages gerne til bladet.
Bedes indleveret inden 14. marts.
Side 1

Rettelse til §§§§§§§§!!!

Jonathan Rasmussen

(af Hans Buttenschøn)

Så skete det igen!
Jeg havde ikke fået læst ordentlig korrektur på sidste medlemsblad. Ud over de
sædvanlige slå og stavefejl, så var der også et par rent faktuelle fejl.
Det er Willy Møller Nielsen, Skødstrup der har gjort mig opmærksom på fejlene.
I stedet for selv at prøve at forklare mine fejl, så har jeg valgt at sætte Willys mail i
bladet.
Hej Hans!
Jeg sad og læste i jeres udmærkede klubblad Januar 2004 nr. 6, og følte trang
til at kommentere dit afsnit om skakreglerne på side 14 i bladet.
I afsnittet "den anden regel" mangler der efter min mening en oplysning og der
er en direkte forkert kommentar.
Der mangler oplysningen om at reglen kun gælder ved partier med
"Hurtig-afslutning".
Det forkerte er at du skriver at TL skal meddele det endelige resultat inden
en vinge er faldet. Det er ikke korrrekt idet TL godt kan vente ind til vingen
er faldet, men afgørelsen skal da træffes lige efter vingefald.
Jeg håber ikke du har noget imod at jeg kommenterer det. Det er i en god
mening, og jeg ville selv foretrække at få det at vide hvis jeg skrev noget forkert.
Ud over holdkampe i aften så starter vi også forårets klubturning i aften, der
er 40 deltagere fordelt i 5 grupper, så det går godt. Det glæder mig at i også har godt
gang i skakken, i har virkelig lavet en masse gode arrangementer i det sidste års tid.

Pascar Paw Paramasivam
Morten Grønkjær
Mads Nielsen
Nichlaes Harder
Rupan Ralf Paramasivam
Benjamin Christensen
Benjamin Meier-Andersen
Magnus Berliner
Kristian Nymann Jacobsen
Niels Sonich Poulsen
Arwin Sørensen
Aleksander Daasbjerg
Aleksander Hersom From
Mathias Christiansen
Oskar Lund
Aksel Kaas
Mathias Als Jørgensen
Kewin Nielsen
Rasmus Grønbæk
Simon Justenborg

Willy Møller Nielsen
Mads Andersen
Anton Lund

1000 tak til Willy for rettelsen.

Temaaftenen d. 10/2

Patrick Bruun Jensen

(Af Morten Rasmussen)

Martin Storm-Madsen

.. ved Colin Whatson var en stor success. Hele 20-25 fremmødte selvom det var lige
midt i vinterferien.
Colin holdt et rigtig godt foredrag på en time til halvanden, hvor han kom ind på 4
varianter af Siciliansk: Najdorf, Dragon, O’kellys, Pelikan og Lowentall. Foredraget
havde et historisk præg, hvor vi fik indblik i hvilke varianter der blev spillet hvornår
(historisk tids periode?) og af hvem!
Derudover fortalte Colin om sit eget brug og erfaring med nogle af varianterne. Det
var måske uklogt!, - for Tavs Bjerre vandt den efterfølgende tema turnering.
En god aften sluttede, - mange tak til Colin (han har i skrivende stund en flaske vin til
gode). Har andre af klubbens medlemmer lyst til at fortælle os andre om lige netop
deres variant, er I mere end velkommen til at henvende jer til Anders Haarup, som er
bestyrelsens ”foredrags ansvarlig”! Idéer er også meget velkommen.
Side 2
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Thorbjørn Kaas
Morten Wildenhoff Pedersen
Nicolai Salvo Sørensen
Tobias Frich Pedersen
Markus Juul-Nyholm
Pirashaanth Nanthakumar
Peter Bjerggaard
Mark Constantin Sloth
Victor Kjær Kæseler
Martin Lassen Dam

Gruppe A (1985 – 1988)
Morten Børup skolen
Gruppe B (1989 – 1990)
Morten Børup skolen
Morten Børup skolen
Gedved skole
Gruppe C (1991 – 1992)
Morten Børup skolen
Morten Børup skolen
Stilling skole
Morten Børup skolen
Morten Børup skolen
Niels Ebbesen skolen
Stilling skole
Mallinggård skole
Gruppe D (1993 – 1994)
Niels Ebbesen skolen
Morten Børup skolen
Morten Børup skolen
Niels Ebbesen skolen
Bjedstrup skole
Niels Ebbesen skolen
Voerladegård skole
Morten Børup skolen
Morten Børup skolen
Gruppe E (1995 – 1996)
Morten Børup skolen
Niels Ebbesen skolen
Niels Ebbesen skolen
Skanderborg
Realskole
Bjedstrup skole
Morten Børup skolen
Morten Børup skolen
Niels Ebbesen skolen
Niels Ebbesen skolen
Morten Børup skolen
Morten Børupskolen
Gruppe F (1997 og senere)
Morten Børup skolen
Skanderborg
Realskole
Morten Børup skolen
Pige gruppen

9
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59
48
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Point
Point
Point

63
53
53
43
42
41

Point
Point
Point
Point
Point
Point

26
1

Point
Point

55

Point

50
48
45

Point
Point
Point

44
34

Point
Point

21
16
3

Point
Point
Point

51
48

Point
Point

46

Point

43

Point

31
14
10
8

Point
Point
Point
Point

6

Point

6
3

Point
Point

43
18

Point
Point

8

Point

Angelika Christiansen
Susie Paramasivam
Asta Nyyssönen
Laura Vang Sparsø
Emilie Poulsen
Kamilla Haarup

Morten Børup skolen
Morten Børup skolen
Morten Børup skolen
Morten Børup skolen
Stilling skole
Skanderborg
Realskole
Skanderborg
Realskole
Morten Børup skolen
Niels Ebbesen skolen

Laura Haarup
Kirstine Bundgaard Lassen
Karoline Nymann Jacobsen

Åbningstider:
Onsdage
Fredage
Lørdage

kl. 18-24
kl. 18-01
kl. 15-01

Telefon:
86 19 76 47
Hjemmeside: www.chesshouse.dk

57
49
48
38
21
16

Point
Point
Point
Point
Point
Point

13

Point

11
3

Point
Point

Fra
Chess
House har man
spurgt om vi vil
reklamere lidt for
deres aktiviteter.
Det gør vi gerne.
Vi iler først med
at oplyse adresse og tlf.nr.
Adressen er:
Foreningen
Chess House
Silkeborgvej
41, gennem
porten
8000 Aarhus
C.
Tlf./fax: 86 19
76 47
På forrige side
omtalte vi en
turnering man
har døbt
Chess House
Vanvid

Men der er også mange andre tilbud.
Man kører året rundt turneringer der afvikles på onsdage. De kan være på 5 runder
eller 7 runder. Som det fremgår af dette blad, så har Peter Wheadon og Søren Westergaard netop været med i sådan en turnering og Peter er vist begyndt på en ny.
Styrkemæssigt er der noget for alle.
Der er grupper, hvor gennemsnittet er et godt stykke på den anden side af 2000 og
der er grupper, hvor snittet ligger omkring de 1100. Så ingen Skanderborg spillere
behøver at holde sig tilbage af den grund.
Lørdag den 20. marts vil man afvikle en turnering, der henvender sig udelukkende til
skoleskakspillere. Hvis nogen af Skanderborgs Skoleskakspillere har lyst til at være
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med her, så betaler skoleskakkassen for indskuddet. Du skal blot selv sørge for
transport frem og tilbage.
Min opfordring til alle skakspillere i Skanderborg. Gør som jeg.
Klik ind på

www.chesshouse.dk
mindst hver anden dag. Så vil du være godt orienteret om deres tilbud.

Forårsturnering – generalforsamling –
Lynmesterskab.
I lighed med tidligere år, så arrangerer klubben en forårsturnering, der løber fra midt
i april og frem til midt i maj.
Generalforsamlingen afvikles den 20. april og traditionen tro, så er der lynmesterskab umiddelbar efter.
Side 22

Medlemsmøde
(af Morten Rasmussen)

På sidste års generalforsamling blev det besluttet at afholde et medlemsmøde
grundet sidste års og dette års kommende kontingentstigning.
Allerede sidste år blev det besluttet at kontingentet vil stige 40 kr. sidste år og 40 kr.
i år til DSU. Imidlertidig er dette års kontingentstigning bebudet til 80 kr., hvilket skyldes at portostøtten til skakbladet pr. 1/3 forsvinder.
Bestyrelsen foreslår derfor en kontingentstigning i Skanderborg Skakklub på 100 kr.,
forud sat, at kontingentstigningen vedtages på generalforsamlingen i DSU i Påsken.

Tirsdag d. 9/3 kl 19:00
afholdes det ønskede medlemsmøde men et punkt på dagsordenen: 1. Kontingentstigning. Umiddelbart herefter begynder 5. runde af bymesterskabet.
Mødet er kun for at afveje medlemmernes holdning om hvordan vi skal forholde os
ved generalforsamlingen i DSU i Påsken. En eventuel stigning for Skanderborg
Skakklub skal først besluttes på vores generalforsamling d. 20/4

9 gode år i bestyrelsen
(af Morten Rasmussen)

Som det måske er rygtedes, har jeg valgt at træde af som formand. Det har
været en lang og svær beslutning for mig, men klubben, sammenholdet og
kammeratskabet vil være det samme, er jeg sikker på.

Efter 9 år i bestyrelsen, heraf de sidste 3 som formand, har jeg valgt at
fratræde, idet jeg af FU (Forretningsudvalget i Dansk Skak Union) er
blevet opfordret til at stille op til valg til en post i FU. Skulle jeg
blive valgt hertil, ved generalforsamlingen i DSU i påsken, vil det ikke
være optimalt for klubben, eller mig selv, hvis jeg stadig var formand i
Skanderborg. Sker det ikke, - ja så får jeg noget mere fritid, idet jeg også går ud af
bestyrelsen i Chess House.

gen”, hvis han var gået til den anden side med Kongen, MEN DET GJORDE HAN
IKKE.
Min egen match på bræt 4 var en forfærdelig gang rod fra min side. Efter meget få
træk, ville jeg være mere en taknemlig for remis. Hvordan det lykkes mig at komme
”helskindet” ud af denne åbning var vist mere held end forstand og pludselig i slutning af kampen stod jeg helt fornuftigt. Jeg syntes dog ikke rigtigt, at jeg kunne
komme igennem og tilbød remis.
Resultaterne blev derfor som følger:

Det her skal ikke lyde som en afsked, for jeg vil stadig have
min gang i Skanderborg Skakklub og deltage i "aktiviteterne" (- og hvem
ved måske i bestyrelsen en anden gang igen?).
Alligevel føler jeg trang til at takke jer alle; takke for det gode
samarbejde i bestyrelsen, for medlemshjælp og for opbakning på alle måder.
Samtidig kan jeg her røbe at bestyrelsen foreslår Tavs Bjerre som min
efterfølger efter generalforsamlingen. Selv vil jeg stadig styre vores hjemmeside og
naturligvis hjælpe med ved bl.a. vores kommende store GM arrangementer.
Side 3

Nordre V
Henrik Brøchner
Ole Pedersen
Esben Nicolaisen
Thomas O. Kristensen
Kim Rasmussen

Skanderborg III
1-0
0-1
1-0
½-½
0-1

Axel Nielsen
Jens Kr. Vigen
Dieter Dettbarn
Anders Haarup
Børge Lodal Pedersen

2½ - 2½

Tæt kamp i Nordre
(af Anders Haarup)

Mandag den 2. februar drog vi 5 ”raske mænd” til Chess House for at spille mod
Nordre V. Vi var fast besluttet på, at vi ikke ønskede at blive ydmyget på samme vis,
som da vi sidst spille på udebane.
Vi havde til dagens dyst hentet en kompetent afløser for Leif Møller Hansen på bræt
5, nemlig Børge Lodal Pedersen. Da der var spillet godt 2½ time, kunne man høre
en mandig røst sige ”skak”, for kort tid efter at blive fuldt op med ”skak-mat”. Efterfølgende sagde Børge trøstende til sin modstander ”Den mat havde du da vist ikke
set !!” Efter hans udtyrk at dømme, da tror jeg bestemt heller ikke, at han havde set
det. DEJLIG START.
Jeg var rimelig sikker på, at vi kort tid efter ville fører 2 – 0. For ved siden af mig sad
Dieter Dettbarn ved bræt 3. Han havde tidligere i spillet tilbudt sin modstander remis
– måske fordi han havde ondt af denne unge mand på vel omkring 10 år, som konstant sad og gabte – men han afslog. Dette var jeg rimelig sikker på, at han fortrød,
for herefter ”kørte” Dieter ham ud af banen ( næsten ), for hvad der lige skete til
sidst, var vist en gåde for os alle, for pludselig stod Dieter mat selv om han havde
ført med endda meget materiel.
Axel Nielsen på 1. bræt kæmpede bravt, men havde på denne aften mødt sin overmand. Mente dog han havde stået så godt, så et ½ point burde det dog havde givet,
men….
Vores sikre mand, når det gælder om at få point, Jens Kr. Vigen på bræt 2, spillede
igen bund solidt. Da først kampen var ”fløjtet” i gang, så pressede han stille og roligt
sin modstander ned mod såvel baglinjen som hjørnet. Så det var en fryd at se, hvorledes han nød sin øl, mens modstanderen sad godt og grundigt og svedte. Det skal
dog retfærdigvis siges, at ifølge Jens, så kunne han faktisk være sluppet fri af ”kro-
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Medlemmer ude
i den store verden
(af Hans Buttenschøn)

Side 4
Peter Wheadon og Søren Westergaard har været med i en turnering i Chess House
Det blev til en 3. plads til Søren og en pæn rating gevinst. Peter fik 3 point og nogle
ganske få tabte rating point.
Chess House jan/feb onsdags EMT 2004
klasse: Basis gruppe: 1
Spilles: D. 7/1, 14/1, 21/1, 28/1, 4/2 og 11/2 kl. 18:30
Nr Navn
Rating Fv.
1 2 3 4
Peter Wheadon
1
1688
3.15 ½ 8 0 2 3 1 1 4
Skanderborg
1
2 Torben Hansen, VRS 1636
2.65 0 7 1 0 8 0 3
Søren Westergaard,
3
1606
2.35 ½ 6 7 1 0 1 2 1
Skanderborg
4 Carsten Holst, EM
1650
2.80 - 5 6 Ø 0 7 1 Mikkel Nørgaard,
5
1819
4.55 4 1 8 ½ 0 6 7 ½
Nordre
Søren G. Christensen,
6
1822
4.60 3 ½ 1 4 5 1 8 0
Skødstrup
Leo Christiansen,
2
3 4
5
7
1650
2.80 1 0
1 ½
Skødstrup

5

6

7 Po. Pl.

5

½ 0

6

7

0 3

4

1 05

6

0 2

08 14

5

½ 4

3

- Ø

½1

2

1 ½3 4

3.

½ 7 11 12 5

2.

6

3.

Ø

½

8

0 1

8

3.

2

1

0

4

Jacob Buris
1
5 2
6 3
7 4
1879
5.10 ½ ½
1 1
1 1
1 6
1.
Andersen, Skolerne
1. Præmie: kr. 400. 2. Præmie: kr. 250 (gavekort). 3. Præmie: kr. 150 (gavekort).
A = Afbud (- = modstander har meldt afbud)

Gruppe 2:

8

Nr Navn

2

3

4

5

Ialt

Plac.

Peer Jespersen & Michael Andersson

- 6

1 2

3 0

1 4

5 1

3

2.

Børge Lodal & Asger C. Andersen

0 5

1 0

- 6

0 3

4 0

0

3

Michael Mikkelsen & Morten Ras.

1 4

5 1

1 1

2 1

- 6

4

4

Leif Møller & Bjarne B. Rasmussen

3 0

6 -

0 5

1 0

1 2

1

5

Erik Hansen & Søren Westergaard

2 1

0 3

4 1

6 -

1

4

2

5

1
2

Chess House Vanvid
Marts 2004 Weekend EMT
Chess House har turneringer der kører stort set året rundt.
Der er dem som vi kender her fra klubben, hvor man kommer en gang om ugen i 5
eller 7 uger og så er den turnering slut.
Der er turneringer, hvor man spiller 5 eller 7 runder på en weekend eller måske over
to weekend.
Nu har de fundet på en ny!
Man møder Lørdag kl. 12.00 og går hjem søndag kl. 13.00. I den tid har man
spillet 5 runder med normal betænkningstid.
F.eks begynder 4. runde kl. 03.00!!!!

1

6

Blev vundet af Michael S. Mikkensen og Morten Rasmussen over Knud Mogens
Jacobsen og Hans Buttenschøn.

V/ Anders Haarup

Nogle har efterlyst resultater herfra, og dette kan ’jeg’ jo med glæde berette om!
Efter endnu en fremragende Julefrokost fra køkken personalet (Jens Kr. Vigen bagværk, Jørgen Johansen og Jesper Lykke tilberedning), var der lagt op til en tradition!
Det tillader jeg mig at kalde det idet det er 3./4. gang vi afvikler ’hjerne-arm-lyn’ ved
julefrokosten, (selv håber jeg det må vare ved mange år endnu!).
Der er ingen meldinger om hvem der er ’armen’ og hvem der er ’hjernen’ men derunder kan resultaterne af ’hjerne-arm-lyn-mesterskaberne 2003’ aflæses.
Gruppe 1:

1

Henrik Dygaard & Kai Munk

1
- 6
0 5

2

3

4

5

0 2

3 1

0 4

5 0

1

1 3

4 1

3

1 1

- 6

Ialt

2

Mathias Haarup & Michael Jensen

3

Erling & Robert Rode

0 4

5 0

0 1

2 0

4

Jens Kr. Vigen og Anders Haarup

3 1

6 -

0 5

1 1

0 2

2

5

Knud Jacobsen og Hans Buttenschøn

2 1

1 3

4 1

6 -

1 1

4

1

4

2

5

3

6

- 6

Side 20

Nyt ærgerligt nederlag !

(Af Morten Rasmussen)

Nr Navn

Tirsdag den 3. februar tog vi hjemme imod ”et hold pensionister” fra Hinnerup. Da
kampene var ovre, var det dog nærmere os, som følte os, som nogle gamle trætte
mænd !
Om det var fordi, at vi også havde spillet hold-skak dagen før og vi af den grund var
godt trætte i vores veltrimmede kroppe, det skal være usagt – nok bare en dårlig
undskyldning -, men resultatet var – igen – ikke tilfredsstillende.
Leif Møller Hansen på bræt 5 kom som den sidste, men gik som den første. Desværre efterlod han ikke nogle point på resultattavlen.

Plac.

Axel Nielsen måtte på vores første bræt desværre igen strække våben, mens vores
stabile ”Klippe” – Jens Kr. Vigen – på bræt 2 fik remis. Mente selv at dette var det
optimale der kunne opnås.

2.

Dieter Dettbarn på bræt 3 fik rejst sig i flotteste stil efter dagen før at havde ”tabt
hovedet”. Han knuste enhver modstand og fik lavet en flot mat.

0
1.

Min egen præstation var lige til klodshans. Jeg førte med en officer, men pludselig
stod alle mine brikker i vejen for hinanden og vupti, så var den match tabt ( undskyld
).
Så det samlede resultat blev 1½ - 3 ½ og desværre ikke som ønsket 3½ mod 1½..
Skanderborg III
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2

3

Finalen

Så – hvis du er træt af konen, så prøv Chess House vanvid den 27. og 28.
marts. Måske er du glad for at se hende igen efter den omgang!!!
Side 21

Hjerne – arm – lyn ved julefrokosten

0 1

1.

Hinnerup III

Axel Nielsen
Jens Kr. Vigen
Dieter Dettbarn
Anders Haarup
Leif Møller Hansen

0-1
½–½
1-0
0-1
0-1

Gunnar Hansen
Erik Nielsen
Erik Christensen
Anton Koudal
Hans Udengaard

1½ - 3½

Afslutning på skoleskak
(af Hans Buttenschøn)

Sæsonen for skoleskak nærmer sig med hastige skridt sin afslutning.
Tirsdag den 30. marts fra kl. 18.30 – 19.30 er der afslutning i skakklubbens lokaler
på Sygehusvej.
Dagens højdepunkt bliver selvfølgelig overrækkelse af pokaler. Og der bliver mange
i år. Over 25 skal uddeles.
Reserver allerede nu dagen og inviter alle dem med du har lyst til! Forældre, søskende, bedsteforældre, naboer og skolekammerater. Alle er velkommen til at overvære, at du får din pokal.
Som sædvanlig så tilbydes elever, som ikke har fået nok skak endnu, til at spille
sammen med de voksne nogle aftener i april og maj. Har du lyst til at være med her,
så kontakt mig.

For første gang i denne sæson stillede vi med det hold vi havde planlagt lige før
sæsonstart.
Hidtil er det blevet til en sejr og to nederlag.
Turen til Skødstrup skulle vise sig at give os den anden sejr!
Efter en times forløb slentrede jeg lidt rundt og synes det så meget lige ud. Dog var
Nichlaes en bonde bagud, men den kunne han måske hente hjem senere. Selv stod
jeg tilfredsstillende, men heller ikke mere. Dog – jeg havde fået mig sat godt og
grundigt på centrum og det skulle senere vise sig at blive altafgørende i det parti.
Umiddelbar efter min rundgang blev det pludselig uro ved Jonathan på bræt 4. Det
skulle vise sig, at modstanderen havde opgivet. Jeg sprang op og forhørte mig hos
Jonathan hvad der var sket. Han kunne berette, at han havde fået placeret sine brikker, så modstanderen kunne vælge mellem mat eller dronningetab I stedet valgte
han den 3. mulighed, nemlig at opgive. Vi førte 1 – 0.
Dejligt!
Så kom der et par tabspartier. Nichlaes var som før omtalt en bonde bagud næste
fra starten. Modstanderen holdt fast i den merbonde og hvad værre var, så fik han
den senere til at blive en fribonde – endda af den aller værste slags, så Nichlaes
måtte erkende nederlaget.
Næsten den samme historie kan skrives om Niklas. Han stod fornuftigt i lang tid,
men så røg der en bonde, som til sidst kostede partiet.
Tilbage sad Genno og jeg selv.
Som jeg tidligere har fortalt fra mine turneringer i Vejle, så er det ganske underholdende at sidde og høre på en modstander der tænker højt!

Side 5

Nyt nederlag til 4. holdet
(af Jørgen Johansen)

Det er en fornøjelse, at være holdleder for et hold, der hver gang vil ud at vinde, selv
om vi godt ved det nok ender anderledes.
Mathias Haarup, Peer Jespersen og Michael F. Jensen tabte.
Remis til Asger C.Andersen efter lang spil mod modstander der ikke kunne vinde og
ikke ville modtage remisen, før sejren til holdet var sikret.
Selv modtog jeg remis i en situation jeg ikke har prøvet før, kun 19 træk og alle 32
brikker på brættet.
Randers III

Skanderborg IV

Johannes Kjær
David Bille Maagaard
Finn Gemsøe
Christian Murnann
Arne Hansen

½-½
1–0
½-½
1–0
1–0

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

4 -1

God tur til Skødstrup
(af Hans Buttenschøn)
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Side 6

Gevaldig øretæve til 2.holdet!
Ikke en eneste sejr
(af Asger J. Andersen).

Så løb vi ind i turneringens største nederlag, endda mod et hold som vi havde sat
næsen op efter at slå. Før kampen sagde Colin, da han havde set vores holdopstilling: ”Det bliver 6-2!” Det blev det ganske rigtigt – men til Brabrand!
Fine præstationer blev ydet af Bjarne Rasmussen og Hans Buttenschøn, som begge
kom lige fra skoleskak – og endda var de første på spillestedet! Vi andre kom skam
også til tiden, bortset fra en enkelt, som troede at det foregik på Brabrandhus, hvor
vi tidligere har spillet. Men heldigvis fik vi ham hentet ind i varmen. Hanses parti så
ud til at udvikle sig stille og roligt, men jeg havde nu ikke tid til at følge ret meget
med i det. Bjarne Rasmussen tilspillede sig en spændende stilling med fremskudte
bønder, men hans kongestilling var noget luftig. Med et par flotte feberrredninger i
tidnøden reddede han det halve point hjem.
Den første der var færdig var Colin. Han spillede med en god mesterspiller, men
Colin havde luret ham i forvejen! Han havde nemlig fundet ud af at han havde spillet
mange af de tidligere partier remis og åbenbart var tilfreds med dette resultat. En
solid præstation ydede Jesper Pallesen. Han stod godt i et slutspil med merbonde
og desuden dronning og løber på begge sider. Men det var vanskeligt at se om der
var noget afgørende i det, så det ebbede ud i remis ved trækgentagelse.
Jeg selv burde helt klart have vundet! Jeg mindes ikke at jeg nogen sinde har stået
så godt i et parti og så alligevel tabe det. Ret tidligt overså jeg et enkelt træk som
kunne have givet mig afgørende fordel, og senere blev jeg grebet af total skakblind-

hed, da jeg troede at se fæle trusler som overhovedet ikke var der! Det forårsagede
at han fik udlignet, men jeg gjorde det hele lettere for ham ved lidt senere at sætte
en officer over styr! Uha!! – det ske sent igen!
De andre tabere var Rode, som fik sin kongestilling revet op og kom under pres, og
Dieter som løb ind i et tabt bondeslutspil. Også Bjarne Tornbjerg tabte. Han havde
selv på fornemmelsen at der var et eller andet som kunne have reddet ham, men
fandt det bare ikke.
Med dette resultat har vi befæstet vores solide position midt i rækken!

Skanderborg Skoleskak

Mads Nielsen, Gedved skole
Benjamin Christensen, Stilling
Oskar Lund, Niels Ebbesen
Ubesat
Total

1
0
0
0
1

1
1
½
0
2½

0
½
0
0
½

1
1
1
3

1
1
1
1
4

4
3½
2½
1
11

Brabrand 1 - Skanderborg 2
Heine Christensen - Colin Watson

½-½

Søren Thomas Sørensen - Robert Rode Pedersen

1-0

Peder Herborg - Asger J. Andersen

1-0

Henrik Andersen - Hans Buttenschøn

½-½

Allan Finn Sørensen - Bjarne Berring Rasmussen ½-½
Ole Schmidt - Bjarne Tornbjerg

1-0

Ove Tybring - Jesper Pallesen

½-½

Michael Madsen - Dieter Dettbarn

1-0

Morten
BøMår
slet
3

Total

0
1
½
0
1½
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0
0
1
0
1

Aaby skole

Friskolen 1
Hinnerup

Mårslet 3
1
1
1
½
3½

0
½
1
0
1½
Friskolen 2

0
1
1
1
3

Aaby
skoOver
sidder

Nichlaes Harder
Pascar Paranasivam
Rupan Paranasivam
Morten Grønkjær

Mårslet 1

Morten Børup skolen

Skanderborg

Benjamin Christensen spillede 2. bræt og fik 3½ ud af de 5 mulige.
Både Benjamin og Mads udvikler sig meget i disse måneder!
Oskar Lund var på 3. brættet, hvor han som sædvanligt spillede frisk til. Somme
tider går det godt og somme tider mindre godt. I partiet mod en pige fra Hinnerup
Friskole var det lige ved at gå galt. Oskar prøvede med nogle fiduser, som pigen
ikke hoppede på og pludselig var Oskar et tårn bagud. Med så hankede han op i sig
selv og stille og roligt fik han hevet sejren hjem. Flot klaret! Og ligeledes flot klaret at
få 2½ ud af de 5 mulige.
De enkelte resultater kan ses her:

1
3½
4½
1½
10½

Placering
Hold
Points
Matchpoints
1
Friskolen, Hinnerup I
16
8
2
Mårslet Skole I
14½
8
3
Aaby Skoleskak
13
8
4
Skanderborg Skoleskak
11
6
5
Morten Børup Skolen, Skanderborg
10½
4
6
Mårslet Skole II
10
5
7
Rønbækskolen, Hinnerup
9
5
8
Mårslet Skole III
8
4
9
Friskolen, Hinnerup II
4
2
De første 4 hold blev defineret til at være første division, men de sidste 5 hold var 2.
division.
Friskolen, Hinnerup I fik dermed 1. præmien i 1. division. Mårslet Skole I fik 2. præmien.
Morten Børup Skolen, Skanderborg fik 1. præmien i 2. division, mens Mårslet Skole
II fik 2. præmien.
Side 18
Gennos modstander var en af slagsen! Han sad uafbrudt fra 1. træk og redegjorde
for sine tanker. Willy Møller var henne og tysse på ham. Det havde han nu ikke behøvet, for der var ikke nogen af os Skanderborgensere der følte os generet af ham.
Men man kom bare til at smile en gang imellem når kommentarerne kom til et uventet træk fra Genno
Genno var sikkerheden selv. En lille fordel i åbningen blev i løbet af partiet omsat til
større og større fordele, og med stor autoritet kørte han sejren hjem.
Så var der kun mig tilbage.
Som nævnt tidligere så fik jeg lov til at kontrollere centrum fuldstændigt. Min modstander kom som følge heraf bagud i udviklingen af sine officerer og ganske langsomt blev der sat så mange trusler og bindinger op, at det kostede to officerer. Efter
at være kommet så meget foran valgte jeg at bytte såvel tårne som dronning af.
Her efter faldt der et par af hans bønder og jeg havde tre bønder der styrede direkte
mod forvandling. Min modstander valgte på den baggrund at stoppe her.
En rigtig god aften for 5. holdet.
Resultaterne blev derfor som følger:
Skødstrup V
Karl H. Christensen
Knud Andersen
Kasper Bek Aagaard
Herbert Balling

Skanderborg V
0-1
0-1
1-0
0-1

Hans Buttenschøn
Genno
Niklas Jørgensen
Jonathan Rasmussen

Christian Havshøj

1-0

Nichlaes Harder

2 - 3

Vibys solide betonforsvar!
Holdkamp med svære forhindringer.
(af Asger J. Andersen).

Til kampen mod Viby IV var vi 5 spillere der kørte sammen fra Skanderborg. Jeg
kendte vejen fra tidligere, men ak og ve! – da vi var næsten fremme ved målet, var
vejen spærret af store betonklodser! Efter en kort rådslagning vendte vi bilerne, kørte tilbage til Viby Torv , lidt til venstre mod Skanderborg, og så til venstre igen. Vi var
nu ved bagsiden af bygningen, fandt over til forsiden, og kørte ind på P-pladsen. Her
havde Viby så udført det næste taktiske træk, idet de havde plastret P-pladsen og
omliggende gader til med biler! Vi måtte så ud at lede efter (ulovlig!) parkering. (I
parentes bemærket: Da vi skulle hjem og vi fra Skanderborg var kommet frem til
vores biler, traskede Bjarne Tornbjerg videre op ad gaden, hvilket fik én til at spørge:”Er du gående?”). Endelig nåede vi frem til indgangsdøren. Vi vidste godt fra tidligere at den var låst(!!), men heldigvis havde én af de selvkørende kammerater barrikaderet sig bag glasdørene og lukkede os ind. Vi fandt frem til spillelokalet, en 6-7
minutter forsinket, og her blev vi så konfronteret med det fjerde taktiske træk! De
havde startet alle urene præcis kl. 19, så vi havde et lille tidshandicap i partiet.
Nå - tag nu ovenstående som lidt galgenhumor, idet ingen af de omtalte småtricks
er ulovlige!
Side 7
Men jeg kan ikke lade være at omtale en ejendommelighed ved deres holdopstilling!
Jeg er klar over at klubben suverænt må bestemme rækkefølgen på holdet ved turneringens start, uanset det faktiske styrkeforhold. Og jeg ved at der kan være sket
småforskydninger i ratingtallene siden turneringens start. Men alligevel! Prøv engang at se på deres ratingtal, som jeg har tilføjet i resultatlisten. Mens vores fremstår
i pinlig korrekt styrkeorden, ser deres mildest talt mærkelige ud! Det er som om de er
indstillet på at smide en 2-3 point væk i toppen, for så at redde sig et par stykker i
bunden. Eksempelvis havde Colin og Rode på de to første pladser modstandere
med 1294 og 1199, mens Asger C. på 6. pladsen spillede mod den på papiret suverænt stærkeste med 1635! – og vel at mærke en fast mand på holdet, og ikke en
reserve fra et højere sted på styrkelisten.
Og nu – endelig! – lidt om kampene!
Asger C’s modstander tilbød ret hurtigt remis, men Asger spillede videre for at prøve
at få det hele point. Det mundede dog ud i en remis (Flot, Asger!). Det samme gjorde Rodes parti, som jeg ikke fulgte med i. Asger C., Børge Lodal og Peer Jespersen
var beredvilligt sprunget til i sidste øjeblik selv om de alle havde været ude at spille
aftenen før. Peer havde på et tidspunkt rigtig gode chancer. Han havde afgivet en
officer for 3 stærke bønder, men desværre kunne modstanderen forcere en mat.
Børge var kommet i menneskehænder og mistede et par officerer, hvorefter partiet
naturligvis var tabt.
Bjarne Tornbjerg kørte i sikker stil vores første gevinst hjem, mens Erik fik en klemt
stilling og dronningen spærret inde og dermed tab. Nu var stillingen 4-2 til dem, noget imod mine prognoser, må jeg indrømme. Tilbage sad Colin og jeg og skulle sør-
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ge for det uafgjorte resultat. Det var nu heller ikke så svært da vi begge førte med en
officer.
Vi ligger fast og solidt forankret midt i feltet og kan hverken rykke op eller ned.
De enkelte resultater:

Viby 4 - Skanderborg 2
Brian Kristensen(1294) - Colin Watson(1885)
Poul Erik Andersen(1199) - Robert Rode (1675)

0-1
½-½

Per Møller(1400) - Asger J. Andersen(1619)

0-1

Kurt Frede Nissen Aalbæk(1390) - Erik Hansen(1537)

1-0

Flemming Sindberg(1125) - Bjarne Tornbjerg(1511)

0-1

Johnny Sparvang(1635) - Asger C. Andersen(1269)

½-½

Jürgen Fode(1300) - Børge Lodal Pedersen(1230)

1-0

Max Jansen-Lange(1348) - Peer Jespersen(1165)

1-0

Side 8

3. plads ved hold-skolestævne
(af Hans Buttenschøn)

Et stærkt hold bestående af
1. bræt Pascar Paranasivam
2. bræt Nichlaes Harder
3. bræt Aleksander Daasbjerg
4. bræt Aleksander Hersom From
deltog i kampen om amtsmesterskabet i holdskak.
Og det blev en succes.
Holdet kom ind på en 3. plads efter de stærke hold fra Hornslet skole og Mårslet
skole.
Alle spillede og kæmpede flot, hvilket en score på alle brætter over 50% også vidner
om.
Næste år skal vi vist prøve at stille ”rene” skole hold. Altså et hold fra Niels Ebbesen
skolen og et hold fra Morten Børup skolen og så et blandet hold. Reglerne er nemlig
således, at kun ”rene” skolehold kan gå videre til DM. Og med årets resultat, så er vi
ved at kunne blande os i kampen om dem der skal med til DM.
Men mere om det til næste år.

Morten Børup skolen vandt 2. div.

(af Hans Buttenschøn)

For dem som ikke ved det, så er der to stævner for skoleskakspillere, hvor man stiller op som et hold for sin skole.
Det første stævne er for elever der går i 6. klasse eller derunder. Dette stævne er
omtalt ovenstående.
Det andet stævne er for alle elever i folkeskolen – altså til og med 10. klasse.
Vi stillede for første gang med et hold, hvor eleverne kom fra en skole, nemlig Morten Børup skolen og så et hold som havde elever fra tre forskellige skoler.
På papiret var holdet fra Morten Børup skolen det stærkeste hold og vandt da også
den indbyrdes kamp mod det kombinerede Skanderborg hold med 3 – 1. Men ser vi
på slutstillingen, så var det, det blandede hold der klarede sig bedst, ved at få et
halvt point mere end Morten Børup holdet. Det skal så også retfærdigvis siges, at
dette hold mødte de tre hold som stod øverst da slutstillingen var klar.
Nichlaes Harder havde ”fornøjelsen” at spille 1. bræt på Morten Børup holdet. Han
mødte bl.a. Jakob Vang Glud (2162), Hinnerup, Malthe B. Kjær (1630), Åby og Jens
Fogh (1602), Mårslet. En skrap kost – men Nichlaes ydede en flot modstand
Rupan Paranasivam var nærmest flyvende i turneringen 4½ ud af 5 på 3. brættet!
Pascar fik 3½ på 2. brættet også en fantastisk flot præstation, når man ser på hans
modstandere. Morten Grønkjær satte et par ærgerlige halve point over styr, heraf
den ene en pat, han havde overset i en klar vundet stilling.
Det ”blandede” Skanderborg hold var handicappet fra start, idet der kom et afbud i
samme øjeblik som vi skulle køre, så de måtte stille med 3 mand på holdet. I de
sidste to runder lånte vi en mand af Åby skole og det var vi glade for.
Mads Nielsen spillede 1. bræt og fik 4 point ud af 5 mulige. Bl.a. vandt han igen over
Nichlaes Harder. Det er anden gang han slår Nichlaes ved et skoleskakstævne.
Side 17

Mads Nielsen vinder i Hornslet
(af Hans Buttenschøn)

Næstsidste skoleskakstævne i denne sæson var stævnet i Hornslet, og igen høstede vi en række pokaler.
Det flotteste resultat kom i C rækken, hvor Mads Nielsen blev vinder af rækken med
5½ point. Meget flot af Mads, men har i længere tid været med helt fremme, så helt
overraskende var det nu ikke.
Nr. 2 troede vi i lang tid skulle være Benjamin Christensen. Han havde også fået 5½
point ligesom Mads og en anden dreng fra Århus. Men – da man regnede korrektionstallene igennem en gang til, fandt man ud af, at Benjamin på 3. korrektion havde det dårligste tal. Rent ud sagt, så var det en tilfældighed, at han ikke blev nr. 2.
Denne placering har jeg ventet i lang tid. Benjamin har været utrolig uheldig ved
flere stævner. Men nu kom belønningen altså i form af 3. pladsen.
Pokal og en 6. plads i gruppen blev det til Nichlaes Harder. Han startede meget
stærkt., men faldt så tilbage i feltet. Til gengæld havde han også mødt alle de førende. Nichlaes havde dagens højeste korrektionstal i gruppe C.
Pascar Paranasivam, Morten Grønkjær og Oskar Lund var også med i gruppe C.
Selv var de vist noget utilfreds med deres resultater, men det synes jeg nu ikke de
har grund til at være. C klassen er en barsk klasse styrkemæssigt.
I B klassen var der pokaler til de 4 første. Det var lidt ærgerligt, at der ikke også var
til nr. 5 og 6, for så havde både Rupan Paranasivam og Mads Andersen fået noget
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med hjem til værelset. De fik begge 3½ point ud af 6 mulige. I øvrigt med samme
pointtal som nr. 4.
De spillede begge nogle flotte partier, som de kan være stolte af.
Da Mads havde trukket sit første træk i første parti, havde han vundet årets grandprix i sin aldersklasse! Det kan man roligt sige, at det er at vinde i suveræn stil!
P.g.a. nogle misforståelser kom Anton Lund først lidt senere til Hornslet. Men da han
kom, så var han helt ustyrlig. En flot pokal og en 4. plads blev det til. Kun dårlige
korrektion forhindrede ham i at få 2. pladsen!
Patrich Bruun Jensen var rykket op i D klassen efter en helt suveræn præstation ved
sidste stævne. I det første stævne efter oprykningen blev det til 3 point. Det var han
selv meget utilfreds med, men det er ikke rimeligt. 3 point første gang i en ny klasse, er der ikke mange der opnår.
Mathias Christiansen var også med i denne gruppe. Han havde været sløj fra morgenstunden, men håbede det ville blive bedre i løbet af dagen. Det blev det absolut
ikke, så efter nogle runder kørte han hjem for at passe sit helbred.
Samme skæbne overgik Thorbjørn og Aksel Kaas, der begge måtte melde fra p.g.a.
sygdom umiddelbar før vi skulle køre fra Skanderborg.
I E gruppen havde vi en debutant med. Rasmus Grønbæk fik 2½ point, hvilket er
meget flot. Han har kun været med fire mandage, så han har ikke lært alle fiduserne
endnu!
Tilbage er kun at berette om Asta Nyyssönen og Angelika Christiansen, der begge
spillede i pigegruppen. Det blev til en 5. og 6. plads efter en præstation, de vist ikke
selv var helt tilfreds med.
Nu venter det sidste grandprixstævne i Århus, hvorefter vi kan finde placeringerne til
de enkelte elever ved de 8 stævner der har været i løbet af sæsonen.
Mit gæt er, at vi får omkring 10 pokaler med hjem til Skanderborg!
Side 16

Lidt anderledes spil!
(af Colin Watson)

I vores kamp mod Silkeborg II skulle jeg møde Poul Erik Pedersen (rating 1984) på
bræt 2, hvor jeg har de hvide brikker.
Jeg havde bestemt, at i dag skulle jeg spille noget helt anderledes, efter jeg åbenbart kun kan spille remis for tiden.
Hvid: Colin Watson, Skanderborg
Sort: Poul Erik Pedersen, Silkeborg
Holdturneringen 2003/04 A rækken bræt 2
1. Sc3 (Dunst åbning) 1. – d5, 2. d4 (man kan også spille 2. e4 – dxe4, 3. Sxe4 –
Dd5) 2. – Sf6, 3. Lg5 (Veresov eller Lewickiego angreb) 3. – Lf5, 4. e3 – c6 (e6 er
normalt) 5. Lxf6 – gxf6 (exf6 er bedre) 6. Ld3 – Lg6, 7. Sge2 (måske var Sf3 bedre,
som forhindrer e5) 7. – e5!? (7. – Sd7, 8. h4 – e5!) 8. Lxg6 – fxg6 (8. - hxg6, 9.
Dd2 – Sd7, 10. o-o-o) 9. e4 Jeg er meget mere udviklet end Sort, men han glemmer
lidt denne fordel. 9. – c5 Hej! Du er ikke bange. dxe4, 10. dxe5 – d4!?
Se diagram
Jeg regnede med dxe4 11. exf6!!
(Sådan!) 11. – Da5 Dette taber for
Sort, men efter 11. – dxc3, 12. Dxd8
– Kxd8, 13. o-o-o står Hvid rigtig godt.
12. Sxd4 (en bonde til) 12. – cxd4,
13. Dxd4 Kf7 (ellers f7+ og tårn gevinst) 14. e5 – Lb4 Han kan ikke flytte







14. e5 – Lb4 Han kan ikke flytte
vinst)
noget) bedst var Dc5 15. Dc4+ - Ke8
- Kf8, 16. Dc8+ - Kf7, 17. e6+)
(15.
16. De6+ - Kd8 (en åben kongestilling
må man sige )
o-o-o+ - Kc7, 18. Sd5+ - opgivet
17.
Nok mit bedste parti i lang tid!



Pokalskak.
(af Morten Rasmussen)

Onsdag d. 21/4 afvikles den årlige pokalturnering for 4-mands-hold som hurtigskak
med 25 minutter pr. parti.
Jeg kunne godt tænke mig at deltage men mangler 3 holdkammerater! Er du klar?
Tilmeld jer til undertegnede inden Påske så laver jeg nogle fornuftige hold. Tænk
ikke på jeres styrke - alle er velkommen.

findelse og holdet består således udelukkende af tidligere og nuværende skoleskakspillere med en gennemsnitsalder på 18 – 20 år. Holdet kender en hel del til slutspil
og sejren på 5½ - 2½ er sikkert kun en mellemstation på den videre vej frem. Kampen var præget af aggressivt spil, hvilket gav sig udslag i kun et remisparti, som
Torben Kortegaard stod for. Skanderborg sejre stod Carsten Thomsen og Fritz Kortegaard for. Skanderborg kunne med lidt held have fået flere points, men til gengæld
var Fritz Kortegaards sejr var meget heldig og kom først i hus efter at Skolerne havde sikret sig den samlede sejr. Reelt var vi aldrig i nærheden af den samlede sejr.
Henning Møller og Knud Peder Jensen rapporterede fra Påskestævnet i Ålborg:
”Turen derop forløb godt, selv om vi undervejs måtte erkende, at det er svært at
huske alt hvad man skal bruge til en hel uge; Henning havde fået et campingkort i
stedet for et vandrekort og jeg havde glemt mit derhjemme. Dette er jo lidt svært at
forklare på en fornuftig måde til værten på vandrehjemmet ”Ungdomsgården” hvor vi
skulle bo. Men af en vandrehjemsvært at være, så tog han det meget pænt. Han
nøjedes med i en vrissen tone at sige: ”I er dygtige”. Vi vidste ikke rigtig om vi var
enige, men det var vi jo nok.”
Resultatmæssigt vandt Henning Møller første runde og spillede remis i anden og
tredje, det ene parti mod Curt Hansen. Senere gik det mindre godt, idet den samlede
score blev på 3 point og et ratingtab på 6 point. Knud Peder skulle have 3½ point for
at forblive i mesterklassen og de var sikret inden sidste runde. Her ”beskyldte” Knud
Peder i Løberen sin modstander for ”usportslig optræden” ved ikke at have deltaget i
stævnefesten aftenen forinden. Den samlede score blev måske derfor ikke forbedret
yderligere og medførte tre tabte ratingpoint.
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Bjarne´s grubleside

Klubblad for et kvart århundrede siden

(af Bjarne Berring Rasmussen)

(af Bjarne Tornbjerg)

Byturneringen fik i år færdigspillet alle partier inden afslutningen på sæsonen. I Mesterklassen var der til det sidste spænding om udfaldet idet der kun var et halvt point
der skilte 1. og 2. pladsen. Nr. 1 og bymester 1979 blev Henning Møller med 8 point
foran Kaj Munk med 7½ point.
I 1. klasse var der ikke stor tvivl om, at Asger Andersen ville blive den ene af de to
oprykkere med 7½ point. Der var mere spænding om andenpladsen, men med 6
point lykkedes det for Lars K. Nielsen at hente andenpladsen og dermed for første
gang at rykke op i mesterklassen.
I 2. klasse var Jan Hansen suveræn efter at have vundet de første ni runder. I sidste
runde tabte han dog til Bjarne Rasmussen, der dermed på bedre korrektion end
Jens Chr. Vigen besatte andenpladsen og rykkede op i 1. klasse.
I 3. klasse blev der spillet dobbeltrunde fordi der kun var 8 deltagere. Efter 1. omgang førte Johs. Terkelsen meget klart med 7 point af 7 mulige! (meget stærkt! Terkelsen er jo som bekendt en yngre mand fra 1895). Denne stil er jo ikke nem at leve
op til, men Terkelsen opnåede dog hele 11 p. af 14 mulige, det samme gjorde Knud
Jeppesen, disse 2 rykker dermed op i 2. klasse.
I kampen om oprykning til 3. division mod Skolerne, der blev spillet i Århus den 8.
april 1979, glippede oprykningen desværre. Skolernes Skakklub er Svendsens op-
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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 1
Opgave 3

Opgave 2

Opgave 4











Hvid trækker og sætter mat i 2 træk!

Hvid trækker og sætter mat i 2 træk!











Diesen – Thorgersen, Norge 2002
Hvid trækker
Hvids officerer er bedre koordinerede
end Sorts.
Hvordan udnytter Hvid Dette?

Westerinen – Jansson, Uppsala 1969
Sort trækker.
Her spillede Sort 1. – e6.
Han kunne have valgt et stærkere træk
Hvilket?

Opgave 3
Side 15

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

Opgave 4











Milov – Topalov, Prag 2002
Sort trækker og Hvid er helt færdig!

Minh – Quoc, Vietnam 2002
Hvid trækker og vinder med et
spektakulært træk.
Til opgave 4 har Peter knyttet en lille bemærkning til mig, som jeg tillader mig
at viderebringe:
Hans: Tænk hvis man nogensinde kunne spille et sådant træk!!
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Et rigtigt kampparti!
Peter Wheadon har sendt nedenstående parti til klubbladet.
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Peter har ladet sin skakprogram analysere partiet og bemærkningerne med store og
små fordele er skak programmets bemærkninger. De øvrige er Peters egne.
Men nu til partiet.
Hvid: Peter Wheadon, Skanderborg
Sort: Jørn Andersson, Skanderborg
1. runde bymesterskabet 2004
Wienerparti
1. e4 – e5, 2. Sc3 – Lc5, 3. g3 – Sf6, 4. Lg2 – d6, (lille fordel til Sort) 5. Sa4 – Lb6,
6. Sxb6 – axb6, 7. d3 – h6, 8. h3 (8. f4 – exf4, 9. gxf4 – Lg4, 10. Sxf3 med lige spil)
8. – Le6, 9. Se2 med lige spil d5, 10. o – o (10. f4 – exf4, 11. Sxf4 – dxe4, 12. Sxe6
– fxe6, 13. Lxe4 med lige spil) 10. – Sc6, 11. a3 (11. exd5 – Lxd5, 12. f3 med lille
fordel til Sort) 11. – Dd7, 12. Kh2 – Td8 (12. – dxe4, 13. dxe4 – Lc4, 14. Dxd7+ Sxd7, 15. Lf3 – Sd4 med fordel til Sort.) 13. Le3 – Dc8, 14. De1 med lige spil d4, 15.
Ld2 – h5?! Lille fordel til Hvid 16. Lg5 (16. f4 – exf4, 17. gxf4 med fordel til Hvid) 16.
– Td6, 17. f4 – Sh7, 18. Lh4? (18. fxe5 – Sxe5, 19. Ld2) 18. – f6, 19. f5 – Lf7, 20.
Lf3 – g5?, 21. fxg6 med fordel til Hvid Lxg6, 22. g4 – Sg5 med lige spil 23. Dg3 –
Sxf3+, 24. Txf3 – hxg4, 25. hxg4 – Dd7 med lige spil 26. Kg2 – Df7, 27. Taf1 med
fordel til Hvid f5, 28. exf5 – Lh5?, 29. Qh3 (29. Lg5 – Tg8, 30. Dh4 med klar fordel
til Hvid - 29. g5 – Lxf3+, 30. Txf3 – Dh5, 31. Kh3 – Td7 med lille fordel til Sort) 29.
Tg8, 30. Tg3 med fordel til Hvid Dd5, 31. Kg1 – Lf7, 32. g5! Med klar fordel til Hvid
Lh5, 33. Sc1 – e4, 34. f6 er OK, men g6 giver Hvid afgørende fordel. (34. g6 – e3,
35. Lg5 – e2, 36. Sxe2 – Lxe2, 37. f6 – Txg6, 38. f7+ – Dxf7, 39. Txf7 – Kxf7) 34. –
De6, 35. Dxe6+ - Txe6 Se diagram 1
41. Kf2 – Txg3, 42. Kxg3 – Lg6, 43 –
Kf4 – Th8, 44. Td5 med fordel til Sort
Th4+, 45. Kg3 – Te4



Se diagram 2







Diagram 1

36. dxe4? (36. Se2 og 37. Sf4) 36. – 
Txe4, 37. Sd3?? Tidsnød Txh4 med
klar fordel til Sort 38. Te1+ - Kf8, 39. 
Diagram 2

Se5 – Sxe5, 40 – Txe5 – Tg4,

Fortsættes side 12
Side 11
46. Td7? (46. Td8+! – Le8, 47. Kf3! Med
lille fordel til Hvid. 46. – c5, 47. Txb7 –
Te6, 48. Tb8+ - Kf7, 49. Tb7+ - Kf8, 50.
Tb8+ - Le8? Med fordel til Hvid 51. Kf4
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Tb8+ - Le8? Med fordel til Hvid 51. Kf4
– Te2
Se diagram 3
52. Kf5? (52. g6!! – Tf2+, 53. Ke5 –
Txc2, 54. f7 – Te2+, 55. Kf4 – Tf2+, 56.
Ke4 med klar fordel til Hvid) 52.
–
Txc2, 53. g6! – Tf2+, 54. Kg5?? (54.
Ke6! – Te2+, 55. Kf5 remis) 54.
–
Tg2+, 55. Kf5 – Txg6 med klar fordel til
Sort og Hvid opgav da også nogle få
træk senere.









Diagram 3

Manglende indbetaling af kontingent og
kontingentstigning
(v/Bjarne Tornbjerg)
Girokortene til indbetaling af kontingent for sæsonen 2003/04 var af forskellige årsager blevet udleveret sent i denne sæson, således at indbetalingsfristen var den 5.
december 2003. Langt de fleste medlemmer har indbetalt deres kontingent, men
enkelte, eller mere præcist 5 medlemmer har endnu ikke foretaget deres indbetaling.
De 5 medlemmer anmodes om snarest at få forholdet bragt i orden.
I det seneste nummer af Skakbladet fremgår det, at der bliver stillet forslag om at
kontingentet til Unionen stiger med 80 kr. årligt. Det betyder at skakklubben fremover årligt til hovedkredsen for hvert almindeligt medlem skal indbetale mindst 406
kroner. Klubbens kontingent for sæsonen 2003/04 er på 500 kroner. Der vil derfor på
den kommende generalforsamling blive fremsat forslag om at også kontingentet til
klubben forhøjes. Bestyrelsen har dog endnu ikke lagt sig fast på, hvor stor stigningen bliver. Et godt bud på den kommende sæsons kontingent vil dog være 600 kroner, men det skal understreges at dette indtil videre alene er kassererens bud.

Usportslig optræden
(v/Bjarne Tornbjerg)

I holdturneringen skulle andetholdet her i det nye år møde Viby på udebane. Spillestedet var som sidste gang et lokalcenter, så jeg havde kigget på kortet og set hvordan jeg fandt dertil. På mit gamle kort stod dog ikke anført at flere af vejene i området var spærret på grund af vejarbejde mv., og jeg var som sædvanlig lidt sent på
den. Jeg fandt dog spillestedet, men her var en større ombygning i gang, og alle
parkeringspladser var enten inddraget til byggeplads eller var optaget. Jeg fandt dog
et sted at parkere et godt stykke fra spillestedet og kom 10 minutter for sent. Urene
var sat i gang, og det mente jeg ikke kunne være rimeligt, når nu man havde sådanne besværligheder med at finde spillestedet, og da jeg høfligt havde hilst på
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min modstander stillede jeg mit ur tilbage. Det ville min modstander ikke finde sig i
og stillede straks uret frem igen, medens han mumlede noget om en meget uvenlig
ung mand (det var vel mig!). Jeg søgte hjælp hos min holdleder, men der var ingen
særlig hjælp at hente. Jeg måtte således affinde mig med situationen, selv om det

irriterede mig, og vil spillede partiet uden at ofre et blik på hinanden. Bagefter kunne
jeg godt se at min optræden ikke var korrekt, og vel nærmest må karakteriseres som
usportslig optræden.
For ikke at dumme mig endnu mere, forsøgte jeg at koncentrere mig ekstra om partiet, og ret hurtigt lykkedes det mig at få en fordel, og vandt da også partiet. Min
modstander var åbenbart også irriteret på mig. Da jeg efterhånden havde omkring
en officer i overvægt sagde min modstander meget kort tak for partiet, stoppede uret
og forsvandt væk fra spillelokalet uden yderligere kommentarer eller samtale med
holdkammerater. Hans noteringsliste blev liggende på bordet, og ved nærmere eftersyn viste det sig at der som modstander stod anført ”ukendt”. Det var en lidt underlig måde at afvikle et parti på, men ret beset kunne jeg vel heller ikke være min
opførsel bekendt.

Byturnering 2004 med ny turneringsstruktur
(v/Bjarne Tornbjerg)

Klubbens forårsturnering eller bymesterskabet er nu godt i gang. Turneringen er
som altid spændende, men denne gang er der en ekstra dimension, da vi efter beslutningen på sidste års generalforsamling skulle forsøge med en ny turneringsmodel, hvor man kom til at møde lidt andre modstandere end dem man plejede. Bestyrelsen udarbejdede en model, som vist ikke før er set, og det blev med nogen
spænding imødeset, hvordan medlemmerne ville tage i mod forsøget. De første runder er som anført afviklet, og de partier, hvor man skulle møde ”andre medlemmer”
var med vilje placeret i disse første runder.
Det umiddelbare indtryk er at turneringsmodellen er blevet godt modtaget. Som der
var lagt op til, har der været en del styrkeforskel i partierne, og det er overvejende
blevet til sejre til de medlemmer der på papiret er de stærkeste. Bestyrelsen har dog
interesseret fulgt de afviklede partier, og der har været en hel del partier der har
været mere spændende og jævnbyrdige end turneringstavlen umiddelbart viser. Der
har været enkelte overraskende resultater, men ellers har spillernes styrke i den
øverste klasse i flere tilfælde vist sig ved at man langt sidst i partiet har været bedre
til slutspil eller har udnyttet en lille fordel, som man måske mere eller mindre har haft
gennem et helt parti.
Nu mangler så partierne mellem de mere jævnbyrdige modstandere, og som turneringstabellen er lavet vil der formentlig i alle klasser blive større spænding end normalt. De ”svageste” deltagere i hver 8-mands-gruppe slipper nemlig for at møde alle
de ”stærke” i gruppen, mens de ”stærke” hovedsagelig møder andre ”stærke”. Det
kan næsten kun give større jævnbyrdighed, rent pointmæssigt. Bestyrelsen håber at
også den sidste del af turneringseksperimentet forløber tilfredsstillende, men er også
klar over at turneringen skal færdigspilles, før den endelige vurdering kan foretages.
Bestyrelsen modtager gerne såvel negativ som positiv kritik af turneringsformen.
Godt nok var turneringsformen et eksperiment, og planen er til efteråret at vende
tilbage til den gamle turneringsform, men medlemmerne opfordres til også her at
give deres mening til kende, så man får den turneringsform, man helst vil have.
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