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Sæson kalender  
(med ret til ændringer)  

 
Tirsdag den    4. maj  2. runde sommerturnering 
Tirsdag den  11. maj  3. runde sommerturnering 
 

S O M M E R F E R I E 
 

Onsdag den    4. august 1 runde Skanderborg EMT 2004 
Onsdag den 11. august 2. runde Skanderborg EMT 2004 
Onsdag den  18. august 3. runde Skanderborg EMT 2004 
Onsdag den  25. august 4. runde Skanderborg EMT 2004 
Tirsdag den 7. september  Sæsonstart 
 

Løsning på Bjarne`s grubleside!  
Opgave nr. 1. 
F.B.FEAST  Hampstead Express 1914 
1.Dc7!,     Lxe6+      2.Dc4# 
                 Sf2           2.Dg3# 
                 Sg3          2.Dxg3# 
                Dxh4         2.Df4# 
Opgave nr. 2. 
F.B.FEAST  Hampstead Express  1914 
1.Se1!   Tg5            2.Kxg5# 
              Tg4+         2.Sxg4# 
              Tg3            2.Kxg3# 
              Tg2/Txf7    2.Lxg2# 
              Txg1           2.Ke3# 
              d5               2.Ke5# 

Opgave nr. 3 
M.MARBLE & H.W.BETTMANN  Pitts-
burgh Gazette Times 1915 
1.De8!   exd6         2.Th5# 
              cxb6          2.Dh5# 
               c6             2.Dh5# 
              c5              2.De4# 
              Kc5           2.Db5# 
Opgave nr. 4 
E.WOODARD  Pittsburgh Gazette 
Times 1915 
1.Kg7,   Te3          2.fxe3# 
              Tf4/Th3   2.f3# 
              Txf5         2.f4# 
              Tg3+        2.fxg3# 
              Txd3         2.Db4# 
              Txf2          2.Lxf2#         

 
Løsning på Kombiner med Peter!  

 
Opgave 1:  Nej! Hvid spillede 1. Sxd8 og blev mødt med 1.  – Dh1 mat. 
 

Opgave 2.  1. Txf4 – exf4 2. e5 – dxe5, 3. Sce4 – Dd4+, 4. Kh1 og Hvid vinder- Hvis 
3.  – Lf5, 4. Sxf6+ og vinder. Hvis 3.  – Te8, 4. Sxf6 og vinder 
 

Opgave 3 .  1. fxg6 – Lxg3, 2. Txf7+ - Sxf7, 3. g7 mat. Hvis Sort spiller 1.  – Lf6, 2. 
g7+ - Ke7, 3. Txf6 – Kd7, 4. Lg4 vinder. 

 

Opgave 4  Ja. Hele partiet! 
1. Lxf6 – Lxf6 (1.  – gxf6, 2. Tg8 mat) 2. Dxh7+ - Sxh7, 3. Txh7+ - Kxh7, 4. Th1+ og 
mat I næste træk 
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7. Man skal aldrig have alt for megen respekt for ens modstander! Fortsat 
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Sidste blad i denne sæson  
(af Hans Buttenschøn) 

Det er så sidste blad i denne sæson du sidder i hånden. 
Som redaktør har det været en sjov sæson med mange aktiviteter og frem for alt 
mange der har sendt indlæg til ind til bladet. Hvor andre klubbladsredaktører sukker 
efter stof til deres blade, så er det jo skønt at kunne fortælle, at til dette blad er der 
faktisk to indlæg der ikke er kommet med. 
Hans Rose og Bjarne Rasmussen har begge indleveret partier, som der ikke har 
været plads til. Men glæd jer, de kommer i det første nummer i den nye årgang. 
Jeg håber på samme flotte opbakning fra medlemmerne i den kommende sæson 
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Tavs Bjerre ny formand.  
(af Hans Buttenschøn) 

Generalforsamlingen 2004 blev en af de mere stille generalforsamlinger. Det suve-
rænt mest bemærkelsesværdige blev at Morten Rasmussen som tidligere varslet i 
medlemsbladet gik af som formand og blev afløst af Tavs Bjerre. 
 

Årets generalforsamling samlede 27 medlemmer. 
Generalforsamlingens  ”normale”  dirigent Asger J. Andersen var ikke blandt de 27 
deltagere, idet han netop denne dag fejrede sin 70 års fødselsdag. I stedet blev  den 
”normale” 1. reserve Kai Munk valgt til dirigent, hvilket han klarede til forsamlingens 
fulde tilfredshed. 
 

Morten Rasmussen aflagde sin sidste formandsberetning, hvor han som første del 
oplæste de resultater foreningens medlemmer havde opnået i de forgangne år. Da 
disse resultater tidligere har været omtalt i dette blad, vil de ikke blive gengivet her. 
 

Herefter gik Morten over til at omtale de organisatoriske tiltag. 
På sidste generalforsamling havde Peter Wheadon foreslået, at man lavede en tur-
nering, hvor man mødte andre klubspillere der ratingmæssigt havde en større af-
stand, end det normale. Resultatet blev den turnering der netop har kørt her i foråret. 
Det var Mortens opfattelse, at medlemmerne havde taget godt mod dette initiativ.  
Under eventuelt kom der en debat om emnet, hvor mange medlemmer gav udtryk 
for deres positive syn på turneringsformen.  
Den turnering der netop er afsluttet blev ikke ratet. Flere medlemmer gav udtryk for, 
at de ønskede turneringen ratet. En anden gruppe talte imod rating, idet man var 
bange for, at det vil få flere medlemmer til at undlade at deltage i turneringen. Speci-
elt vore bedste spillere kan man frygte vil undlade at deltage, hvis deres forventet 
score vil komme til at ligge på over 5 point i en 7 runders turnering. Nogen konklusi-
on blev ikke truffet. 
 

På sidste generalforsamling blev drøftet op og nedrykningsregler i klubturneringen. 
Morten havde her opfordret til en debat i medlemsbladet, men kunne her et år sene-
re konstatere, at debatten var udeblevet. 
 

Medlemstallet er i dag på 62 medlemmer, hvor det på tilsvarende tidspunkt et år 
tidligere var på 57. 
 

Davor Palo var blevet kåret til året idrætsmand i Skanderborg 2003 
 

I anledning af 80 års jubilæet, havde Erik Kjærgaard og hans kone stillet deres 
gårdsplads m.m. til rådighed for en grilleftermiddag/aften. Alle tilbagemeldinger hav-
de været positive og Morten havde stillet sig i spidsen for et forsøg på at gentage 
succesen igen i år.  Formentlig i august måned.  
 

Som de tidligere år havde foreningen været repræsenteret ved Vestermøllemarked, 
Kræmmermarked, ”Lyse nætter” og ”Sort nat” . Det sidste arrangement burde måske 
kaldes ”Kold nat”, det har i al fald været en meget kold oplevelse de senere år og 
Morten sagde, at man bør overveje om man vil rykke Skakklubbens deltagelse nogle 
timer frem på aftenen. 
 

Hjemmesiden er fortsat et dagligt tilløbsstykke og Morten havde i sommerferien sid-
ste år lavet et nyt dessin til siden. 
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Klubturneringen – Skoleskak 2003/04  
(Slutstillingen) 

Gruppe C  (1991 – 1992)  
Nichlaes Harder Morten Børup skolen 77 Point 
Rupan Ralf Paramasivam Morten Børup skolen 66 Point 
Benjamin Christensen Stilling skole 62 Point 
Magnus Berliner Morten Børup skolen 52 Point 
Benjamin Meier-Andersen Morten Børup skolen 43 Point 
Kristian Nymann Jacobsen Niels Ebbesen skolen 41 Point 
Niels Sonich Poulsen Stilling skole 26 Point 
Arwin Sørensen Mallinggård skole 1 Point 

Gruppe D  (1993 – 1994)  
Aleksander Daasbjerg Niels Ebbesen skolen 66 Point 
Aleksander Hersom From Morten Børup skolen 63 Point 
Mathias Christiansen Morten Børup skolen 61 Point 
Oskar Lund Niels Ebbesen skolen 56 Point 
Aksel Kaas Bjedstrup skole 51 Point 
Mathias Als Jørgensen Niels Ebbesen skolen 40 Point 
Rasmus Grønbæk Morten Børup skolen 24 Point 
Kewin Nielsen Voerladegård skole 21 Point 
Simon Justenborg Morten Børup skolen 3 Point 

Gruppe E  (1995 – 1996)  
Mads Andersen Morten Børup skolen 63 Point 
Anton Lund Niels Ebbesen skolen 61 Point 
Patrick Bruun Jensen Niels Ebbesen skolen 56 Point 
Martin Storm-Madsen Skanderborg Realskole 48 Point 
Thorbjørn Kaas Bjedstrup skole 41 Point 
Peter Bjerggaard Morten Børupskolen 16 Point 
Morten Wildenhoff Pedersen Morten Børup skolen 14 Point 
Nicolai Salvo Sørensen Morten Børup skolen 10 Point 
Tobias Frich Pedersen Niels Ebbesen skolen 8 Point 
Markus Juul-Nyholm Niels Ebbesen skolen 6 Point 
Pirashaanth Nanthakumar Morten Børup skolen 6 Point 

Gruppe F  (1997 og senere)  
Mark Constantin Sloth Morten Børup skolen 49 Point 
Victor Kjær Kæseler Skanderborg Realskole 30 Point 
Martin Lassen Dam Morten Børup skolen 8 Point 
Mikkel Posselt Bakkeskolen 3 Point 

Pige gruppen  
Angelika Christiansen Morten Børup skolen 69 Point 
Susie Paramasivam Morten Børup skolen 61 Point 
Asta Nyyssönen Morten Børup skolen 58 Point 
Laura Vang Sparsø Morten Børup skolen 47 Point 
Laura Haarup Skanderborg Realskole 26 Point 
Kamilla Haarup Skanderborg Realskole 22 Point 
Kirstine Bundgaard Lassen Morten Børup skolen 21 Point 
Emilie Poulsen Stilling skole 21 Point 
Laura Pedersen Realskolen 6 Point 
Karoline Nymann Jacobsen Niels Ebbesen skolen 3 Point 
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Skanderborg Skoleskak  
Regnskab 1. april  2003– 31. marts 2004  

Udgifter:   Indtægter:  
 
Kontingent DDS  1.000,00 kr. Kontingent 9.100,25 kr. 
Indkøb af materiel      0,00 kr. Tilskud     1.000,00 kr. 
Undervisningsmateriel 685,00 kr. Skanderborg ordningen 7.544,00 kr. 
Deltagelse i turneringer 6.962,50 kr. Renter 6,71 kr. 
Porto       0,00 kr. Egenkapital 1. april 2003 307,14 kr. 
Kørsel 0,00 kr.  Akkumuleret underskud 1.763,65 kr. 
Præmier 8.992,50 kr.   
Skanderborg stævnet     3,75 kr. 
Afslutning m.m.   628,00 kr.  
Kontingent DSU 1.200,00 kr. 
Tilskud til skoleskaklejre   250,00 kr. 
Balance 19.721,75 kr. Balance 19.721,75 kr.  
 

 
 
 

Skoleskaksæsonen 2004/05  
(af Hans Buttenschøn) 

I skrivende stund forventes den ny skoleskaksæson at begynde mandag den 16. 
august. 
Et ligger dog helt fast. Alle 49 elever der på et eller andet tidspunkt har gået til sko-
leskak i den netop afsluttede sæson, vil få et brev umiddelbar efter skolerne er be-
gyndt igen efter sommerferien. 
Jeg håber selvfølgelig at se rigtig mange vil være med igen til næste år og håber 
også, at man tager en kammerat med. 
Alle skoleskakelever ønskes en god sommerferie. 
 
 
 

Klubturneringen – Skoleskak 2003/04  
(Slutstillingen) 

Vi kan glæde os over, at der har været så mange med i klubturneringen i år, at det 
ikke er muligt at have alle deltagerne på en side. 
Nedenstående og på næste side ser du slutstillingen i skoleskakturneringen 
2003/04.  

Gruppe A  (1985 – 1988)  
Jonathan Rasmussen Morten Børup skolen 9 Point 

Gruppe B  (1989 – 1990)  
Pascar Paw Paramasivam Morten Børup skolen 72 Point 
Morten Grønkjær Morten Børup skolen 60 Point 
Mads Nielsen Gedved skole 54 Point 
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Årets EMT havde samlet 96 deltagere, hvilket er på niveau med de senere år. 
Året havde også bragt en nyskabelse, idet der var oprettet en Støtteforening til klub-
ben. 
4-by-turneringen havde fået et nyt medlem, idet Horsens ikke længere havde ønsket 
at være med. I stedet var Rokaden, Randers kommet med. Morten opfordrede klub-
bens bedste spillere om at bakke op om turneringen, idet de tre andre klubber stiller 
med deres bedste hold.. 
 

Året havde også budt på et besøg af Bent Larsen, endda to dage i træk. Morten 
havde oplevet begge dage som meget positive. 
 

1. Samba Cup havde selvfølgelig været klubbens største arrangement i det forløbne 
år. Et utal af positive tilkendegivelser havde han fået – ikke blot fra lokale skakkred-
se, men også nationale og internationale. 
Der arbejdes på at få en 2. Samba i efterårsferien 2005. 
 

Som et led i de mange aftaler der havde været op til 1. Samba var bl.a. at Peter 
Heine Nielsen skulle besøge klubben og fortælle, hvad man som spiller gør sig af 
overvejelser op til en sådan turnering.  En meget positiv og interessant aften. 
 

Skoleskakstævnet i december, julefrokosten, Nytårshandicapcuplynturneringen, 
efterårsturneringen og hurtigskakturneringen blev afviklet som tidligere år.  
 

Colin Watson havde tilbudt sig med en temaaften, som havde været meget vellyk-
ket. Morten opfordrede andre til at tage lignende initiativer. Principielt er der afsat 4 
aftener i løbet af sæsonen til andet end turneringsskak.  
 

Skanderborg havde fået tillagt holdskakafslutningen for hele hovedkredsen. Niels 
Ebbesen skolen havde lagt lokaler til og det var forløbet godt. Morten var dog i tvivl 
om man fortsat vil holde en samlet afslutning eller man vil gå tilbage til ”det gamle 
system” med at hver gruppe har sin afslutning. 
 

Næste års holdkampe bliver med ny betænkningstid. 1 time og 45 minutter til de 
første 40 træk, og herefter en halv time til resten. 
 

Skoleskakafslutningen havde Morten oplevet som et meget positiv arrangement. 
 

På årets delegeretmøde i Køge var Morten blevet valgt til DSU forretningsudvalg og 
Skanderborg var blevet tildelt  initiativpræmien 2004. 
 

Morten sluttede sin beretning med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde og 
tak til medlemmerne for deres støtte i de år han havde været formand. 
 

Der blev nu lagt op til debat, men den udeblev.  
 

Bjarne Tornbjerg oplæste regnskabet som er gengivet i sidste medlemsblad. Under-
skuddet kan se alarmerende ud, men det er helt på linie med de budgetter man hav-
de lagt og i 2004 forventes igen et mindre overskud på driften. 
Hans Buttenschøn gennemgik regnskabet for skoleskak. Også dette viste et under-
skud, men det kan udelukkende henføres til ekstraordinære udgifter ved 1. Samba 
Cup. 
Regnskabet for skoleskak er endnu ikke revideret. 
 

Såvel formandens beretning, som de to regnskabet blev enstemmigt godkendt 
 

Morten Rasmussen redegjorde for årsagen til forslaget om kontingentforhøjelse. 
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Folketingets beslutning om bortfald af portostøtte til foreningsblade rammer også 
skakfolket. Derfor havde DSU delegeretmøde besluttet at forhøje kontingentet til 
DSU med 80 kr. Hertil kommer at 6. hovedkreds havde besluttet at forhøje deres 
kontingent med 16 kr.  
 
Bestyrelse lagde derfor op til, at kontingentet stiger med 100 kr. 
Efter en kort debat blev flg. kontingentsatser vedtaget: 
 A. medlemmer 600 kr. årligt 
 Pensionister 325 kr. årligt 
 B. medlemmer 100 kr. årligt 
 Juniorer og børn 325 kr. årligt 
 Skoleskakspillere 350 kr. årligt 
NB: For at blive B medlem skal man stå som aktivt A medlem i en anden forening. 
I skoleskakspillernes kontingent er inkluderet deltagergebyr i samtlige turneringer de 
deltager i. 
 

Bestyrelsens plan for aktiviteter i den kommende sæson har været omtalt i det se-
neste nummer af bladet. Medlemmerne tog planen til efterretning. 
 

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. 
 

Så var man nået frem til valgene. 
Tavs Bjerre blev valgt til ny formand. Valgperioden er i første omgang kun et år, idet 
formanden er på ordinært valg i ulige år. 
Herefter var der genvalg over hele linien. 
 

Under eventuel blev der drøftet den faldende tilslutning til den traditionsrige Ny-
tårshandicapcuplynturnering. Nogen konklusion blev vist ikke truffet. 
Referenten må også her erkende, at hans koncentration ikke længere var  i orden. 
Nichlaes Harder (12 år) deltog i generalforsamlingen – ikke så meget for mødtes 
skyld – men mere for den efterfølgende lynturnering. Han kedede sig bravt og for at 
han ikke helt skulle falde hen, så sad vi og spillede lidt skak, samtidig med at jeg 
skulle referere. Begge ting gik skidt for mig! Nichlaes tævede mig den ene gang efter 
den anden og referatet fra sidste del af mødet er så elendigt, at jeg slutter her.  
Dog fik jeg med, at Mathias Haarup fik overrakt præmien for at være vinder af ”de ti 
værste” og Peter Wheadon fik ”vandreskakbrættet” for bedste score i holdskakturne-
ringen. 
 

Mødet sluttede med, at Bjarne Tornbjerg på bestyrelsens vegne takke Morten for et 
godt og veludført samarbejde. Helt kontant kvitterede Bjarne med en vingave. 
 

Sæsonstart  
(af Hans Buttenschøn) 

Sæsonstarten i klubben er som sædvanlig den første tirsdag i september 
I 2004 falder denne tirsdag den 7. september. 
Klubturneringen begynder formentlig den 21. september. 
Men alle medlemmer vil få nærmere information i det klubblad der udkommer op til 
sæsonstarten. 
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Byturneringens korteste parti?!?!  
(af Asger J. Andersen). 

D.30.3 havde vi en festlig skoleskakafslutning. Bagefter skulle jeg spille mod Hans. 
Om skoleskakbørnene havde tappet alle hans kræfter, ved jeg ikke, men jeg har før 
set ham spille bedre! Jeg var egentlig tilbøjelig til ikke at sætte det i bladet, da løjer-
ne er bygget op om et enkelt fejltræk - men Hans har faktisk opfordret mig til det hvis 
jeg lovede at vise hvordan han kunne have spillet fornuftigt videre UDEN at modtage 
springerofferet, og det løfte holder jeg så i mine kommentarer. 
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Hvid trækker og vinder. – Stillingen 
ser lidt mystisk ud, og Hvid kan let 
bringe sig i fordel. Men hvad er det 
superstærke træk som gør det af med 
Sort lige på stedet (eller helt korrekt: i 
det efterfølgende træk)? – Se svaret i 
partiet hvis du ikke allerede har fundet 
det. 
 

Asger J. Andersen - Hans Butten-
schøn 
Byturneringen, 30.03.2004 
 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 I dag er det nok 
mere almindeligt at spille Sd2, så man 
senere kan dække d-bonden med c3. 
Det er i hvert fald solidt, men jeg kan 
godt lide varianterne med 3 Sc3. Nu 
vælger Sort gerne én af hovedvarian-
terne Sf6 eller Lb4. 

Jeg har næsten kun været ude for Lb4 i praksis. Efter Lb4 spiller jeg e5, og herefter 
følger nøgletrækket i fransk, nemlig c5!  3...c5 Her vælger Sort et - efter min mening 
- for tidligt c5. Der findes varianter med c5 i 3. træk, men efter andre begyndelses-
træk af Hvid. Jeg viser et par eksempler efter partiet. 4.exd5  Det stærkeste ifølge 
Fritz 7! 4...cxd4 5.dxe6 !? Et chancerigt træk! Ikke det stærkeste, som er Dxd4 eller 
Lb5+. 5...dxc3 ?? Uha! Fritz foreslår 12 (tolv!) træk som er bedre. Bedst er Lxe6, 
hvorefter Sort står en ubetydelighed bedre end Hvid. [5...Lxe6 6.Sb5 Sc6 7.Sf3 Lc5 
8.Lf4, og stillingen er lige. ] 6.exf7+  Pointen i Hvids springeroffer. Det er et tema 
man en gang imellem får chancen for, nemlig et såkaldt magnettræk, hvor man lok-
ker/tvinger dækningen væk fra en brik. Sort kan selvfølgelig ikke slå igen. 6...Ke7  
Her er vi så fremme ved diagramstillingen. Hvid kan uden videre få sin springer igen, 
hvorefter han fører med en bonde og vel også har den stærkeste stilling. Men nu 
kommer "vittigheden" i partiet, et rigtigt knock-out-træk, nemlig 7.fxg8S+ !! Egentlig 
nærliggende, men sjovt alligevel - især for Hvid! 7...Txg8 8.Lg5+  - og nu er det dybt 
godnat!! 1–0 
 
Til sidst et par varianter i fransk med et tidligt SORT c5: 
1 e4, e6 2 d4, d5 3 e5, c5, hvorefter Hvid bedst spiller dxc5 eller Sf3 eller c3.  
1 e4, e6 2 d4, d5 3 Sd2, c5, hvorefter Hvid spiller dxc5 eller Sgf3 eller exd5. 
Det vil føre for vidt at bringe de forskellige forgreninger her. 
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Klubblad for et kvart århundrede siden  
(af Bjarne Tornbjerg) 

 

Løberen nr. 8 udkom først i september 1979 i forbindelse med sæsonopstarten og 
indeholdt dagsorden til generalforsamlingen. Formand og redaktør Jørn Andersson 
oplyste i dette nummer at han var på valg og af personlige årsager ikke genopstille-
de. Han anførte endvidere at de fire år på formandsposten havde lært ham en del 
om de forskellige sider af klublivet, hvilket han var meget glad for. For sin efterfølger 
ville han håbe, at han fik lige så gode år som han havde haft, men kunne dog ønske 
at lidt flere ville tage del i de mere prosaiske sider af klublivet, så som: kaffebryg-
ning, opvask, oprydning osv. Posten som redaktør trak han sig ligeledes fra, og 
denne havde Bjarne Tornbjerg lovet at påtage sig. 
 

Lynturneringen den 1. maj 1979 havde dette år i alt 34 deltagere. 22 var tilmeldt den 
øverste gruppe og blev delt i to indledende grupper. De to bedste fra hver gruppe 
spillede herefter alle mod alle og lynmester blev R. Rode Pedersen. Gruppe 2 med 
12 deltagere vandtes meget sikkert af Knud Christensen med 11 points. 
 

Den traditionsrige ”Søren Olsens Sommerturnering” var færdigspillet. Der spilledes 
om en vandrepokal som kunne vindes til eje efter 5 sejre. Situationen var den at 
Jacob Jacobsen i år kunne få den til eje, hvis han vandt, idet han efter sidste års sejr 
havde vundet turneringen 4 gange.  
 

Før sidste runde førte Knud Christensen med 5 p. foran Jacob, som havde 4½ p. 
Knud spillede mod P.V. Søndergaard, som efter en drabelig kamp vandt og dermed 
sikrede pokalen til Jacob. Der var bagefter røster fremme om at Jacob have ”dopet” 
Søndergaard med en halv gris, men dette kunne dog ikke påvises ved den efterføl-
gende prøve, hvorfor sagen må betragtes som uvedhæftige rygter, som hermed er 
bragt til torvs. 
 

Skakklubbens regnskab for 1978/79 udviste et overskud på 2.608 kr. og en egenka-
pital på kr. 8.520. Af egenkapitalen tilhørte 2.554 kr. juniorafdelingen. 
 

Årets Sommer-EMT havde samlet 50 deltagere, og der var ved bladets deadline 
spillet fire runder. Mesterklassen førtes af Henning Møller, Skanderborg og John 
Hansen, VRS, begge med 3 point. 
 

Klubratinglisten pr. 1. august 1979 førtes af Henning Møller med 2149 foran Kaj 
Munk med 2076. Lynratinglisten pr. samme dato førtes af Kaj Munk med 2126 foran 
Henning Møller med 2111. Der var spillet rigtig mange lynpartier, blandt andet havde 
R. Rode Pedersen spillet 661 partier, Erik Hansen 671, Carsten R. Thomsen 370, 
Bjarne Tornbjerg 451, Svend Larsen 463, Jacob Jacobsen 497 og Jørn Andersson 
504. 
 

Det var lykkedes for klubben at erhverve et sæt meget smukke udendørs skakbrik-
ker til fremstillingsprisen (kr. 700) af Rasmus Rasmussen, som selv havde fremstillet 
dem hjemme på drejebænken. Klubben måtte nu forsøge at overtale kommunen til 
at lægge fliser i skakbrætfacon på et af de planlagte nye torve i byen. Den kunne 
blive en spændende fornyelse i klubben og i byen.  
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Kommende sæson kan kun blive bedre !  
V/ Anders Haarup  

 

Rammerne var i top – vi stod nemlig selv for dem – da vi skulle spille vores sidste holdkamp 
på 3. holdet. 
 

Og lad os blot sige det som det var, endnu et skuffende resultat for holdet. Vi skulle i 
den sidste kamp møde Åbyhøj, som vi – noget ufortjent – havde tabt til i efteråret i 
Åbyhøj. Vi ville derfor gene slutte af med en sejr, hvilket også ville have været den 
første, men sådan gik det ikke. Vi tabte desværre hele 1 – 4. 
 

På 1. bræt havde vi Hans Rose, da Jens Kr. Vigen havde meldt fra, da han i dagens 
anledning var blevet forfremmet til ”Køkken-chef”. Han mødte Malte Kjær og de stod 
meget lige under hele matchen, men desværre ”vippede” den til Maltes fordel, da 
kampen var forbi. 
 

På 2. bræt spillede Axel Nielsen, som var blevet ”fortrængt” af 1. bræt p.g.a. reser-
ven Hans Rose. Denne ændring hjalp desværre ikke. Axel Nielsen måtte se sig be-
sejret af Michael Würtz. 
 

På 3. bræt stillede vi med Dieter Dettbarn og med en usvigelig sikker hånd førte han 
til vores endelig point. Dette selv om han havde meget travlt, da han skulle hjem og 
se fodbold i fjernsynet!! Sejren gik udover Jens Madsen. 
 

På 4. bræt spille undertegnede. Jeg spillede mod en MEGET ung mand ved navn 
Kristian Nielsen, som knap nok kunne se over bordkanten. Dette skulle dog ikke 
være nogen forhindring for ham til at vinde. Så jeg måtte endnu engang se mig be-
sejret hvilket er ved at være en dårlig vane ved holdskak !! 
 

På vores 5. bræt skulle vi have haft Børge Lodal Pedersen. Han havde dog i sidste 
øjeblik meldt afbud hvorfor vi i huj og hast måtte finde en afløser. Vi fik tilsagn fra 
Michael Sommer Mikkelsen og skyldt os at hente ham. Dette betød dog, at han var 
bagud med tid på 30 min. i forhold til hans modstander Benny Weibel inden han 
kunne trække sit første træk. Som kampen skred frem, måtte han tillige kæmpe med 
et par bønder mindre, hvorfor han til sidst måtte ”strække” våben. En stor tak skal 
dog lyder for hans villighed til at træde ind i 11. time. 
 

Som indledningen antyder, da kan det da vis kun gå fremad for den kommende sæ-
son, så vi ser frem til at få ”tavlen vasket ren”. 
 

Resultaterne 
 

Hans Rose  Malte Kjær 0 – 1 
Axel Nielsen Michael Würtz 0 – 1 
Dieter Dettbarn Jens Finnerup Madsen 1 – 0 
Anders Haarup Kristian Nielsen 0 – 1 
Michael S. Mikkelsen Benny Weibel 0 – 1  
 

Byturneringen 2004  
Som det fremgår af referatet fra generalforsamlingen, så blev årets bymesterskab 
afviklet under lidt andre former end normalt. Det har været lidt problematisk at få 
afviklet partierne. På side 11 – 13 kan du aflæse de resultater, der er i skrivende 
stund. 

Side 5 
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Man skal aldrig have alt for megen respekt  
for ens modstander!  

Nedenstående parti og kommentarer er modtaget fra Peter Wheadon 
 
Hvid: Peter Wheadon, Skanderborg 
Sort: Henrik Christensen, SK 68 
Chess House EMT 2004 
 
1. e4 – c5, 2. Sc3 – Sc6, 3. g3 – g6, 4. Lg2 – Lg7,  5. d3 – d6  efter nogen betænk-
ningstid. 6. Le3 – e6, 7. Dd2 – Tb8  Sort vil ikke af med sin løber på b7 ( 7.  – Sge7, 
8. Lh6). Teksttrækket er blevet spillet af bl.andre Dautov. Et alternativwe 7.  – Da5. 
8. Sge2 8. Sf3 er lidt mere almindeligt, men teksttrækket er blevet spillet af bl. andre 
Karpov og Bronstein. 8.  – b5  8.  – Sd4 er næsten altid spillet her. Spørgsmålet er 
så, om efter 8.  – Sd4, 9. Lxd4!? – cxd4, 10. Sb5 den anden springer er bedst place-
ret på f3 eller e2 (8.   - Sd4, 9. Lxd4 – cxd4, 10. Sb5 – Db6, 11. Db4 – Lf8, 12. Dxd4 
med lille fordel til Hvid.) 9. 0-0 – Ld7  Udvikling 10. f4 (10. a4 – b4, 11Sb5 – Lf8, 12. 
e5 – dxe5, 13. Lxc6 – Lxc6, 14. Sxa7 – Lf3 er godt for Sort.) 10.   - Sge7, 11. Kh1  
Har Hvid råd til dette luksustræk? (11. e5! – dxe5 (11.  – Sf5 er Sorts stærkeste 
svar. 12. Se4 – 0-0, 13. Sxd6 – Sxd6, 14. exd6 – Lxb2, 15. Tab1 – Ld4, 16. Sxd4 – 
cxd4, 17. Lf2 med lille fordel til Hvid) 12. fxe5 – Lxe5, 13. Lxc5 – 0-0, 14. d4 – Lg7, 
15. d5 med lille fordel til Hvid) 11.  – 0-0 Hvid har brugt 8 minutter og Sort 20 minut-
ter. Mere præcis er 11. b4 og springeren sendes til d1, hvorefter den kan ikke kan 
lande på d5 efter det nærtstående bondeafbytning på f5. 12. g4 – f5  Spillet á tempo. 
Sort vil ikke have spillet f5, hvis ikke Hvid havde spillet g4. 13. gxf5 – exf5, 14. Tab1   
14. a3 eller e5 er måske lidt stærkere.  14.  – b4 spillet efter 18 minutters betænk-
ningstid. 15. Sd5 – Sxd5, 16. exd5 – Se7  ifølge computeren står Sort lidt stærkere 
her. 17. c4! – Kh8  For langsomt. Bedst er: 17.   – bxc3, 18. bxc3 – Dc7, 19. c4 og 
Sort har spil på dronningfløjen. 18. d4!  I løbet af to træk har Hvid erobret initiativet 
ved aktivt spil. 18.  – cxd4, 19. Lxd4 – Sg8?  (bedst for Sort er: 19.   -  Da5, 20. 
Lxg7+  - Kxg7, 21. Sd4 selvom Hvid har et lille forspring.  20. Lxg7+  ( 20. Lxa7! – 
Ta8, 21. Ld4 – Txa2, 22. Dxb4 blev valgt fra fordi Hvid ikke så, at bonden på b4 
hang)  20.  – Kxg7, 21. b3  Forhindrer Sort i at skabe ubalancer på dronningefløjen 
ved f. eks 21.  -  b3. Teksttrækket gør Sorts løber endnu dårligere end Hvids. Samti-
dig understøttes bonden på c4 og dronningen derved frigøres fra en evt. forsvarsrol-
le. Alt imens en farlig lang diagonal a1 – h8 er åbnet mod Sorts konge. 21.  – Te8, 
22. Sd4 – Db6  Sort mente efter partiet, at 22.  – Dh4 havde været stærkere, men 
23. Sc6 (23. Df2 – Dxf2, 24. Txf2 – Sf6 med klar fordel til Sort) 23.  – Tb7, 24. Sxb4 
– Sf6, 25. Sc6 med lille fordel til Hvid) 23. Tbe1 – Sf6, 24. Qb2  Hvid var ret stolt af 
dette træk, men åbenbart er 24. Se5+ noget stærkere. Her tilbød Hvid remis, hvilket 
blev afslået. (24. Se6+ - Lxe6, 25. dxe6 – Te7, 26. Te2 – Kg8, 27. Tfe1 med lille 
fordel til Hvid) 24.  – Kf7  Stillingen er lige. Hvid skal finde en plan. 25. Sf3 Efter lang 
betænkningstid. Både 25. Se6 og Te6 blev  forkastet. (25. Se6 – Lxe6, 26. Txe6 – 
Txe6, 27. dxe6+ - Kxe6, 28. Te1+ - Kf7 med klar fordel til Sort.  25. Te6 – Lxe6, 26. 
Sxe6 – De3, 27. Sg5+ . Ke7 med klar fordel til Sort. 25.  – h6  se diagram: 
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Chess House   Februar – marts 2004  
 Navn  Gl.ra  Forv  1 2 3 4 5 6 7 Total N.ra Pla 
 
1 

Nordre Skakklub
Mikkel Nørgaard 

 
1794 

 
4,00 

8
1 

2
½ 

3 
0 

4
½ 

5 
1 

6
½ 

7 
½ 4 

 
1794 2-4 

 
2 

Randers Skakklub
Carl Erik Nielsen 

 
1717 

 
3,10 

7
½ 

1 
½ 

8
1 

3
½   

4 
½ 

5
½ 

6 
0 3½ 

 
1729 5-6 

 
3 

Skakklubben af 1968
Henrik Christensen 

 
1869 

 
4,80 

6
1 

7 
½ 

1
1 

2 
½ 

8
0 

4
0 

5 
1 4 

 
1845 2-4 

 
4 

Randers Skakklub
Jørn Bach Sørensen  

 
1815 

 
4,20 

5
 ½ 

6 
1 

7
1 

1 
½ 

2
½ 

3 
1 

8
½ 

 
5 

 
1839 

 
1 

 
5 

Skødstrup Skakklub
Leo Christiansen 

 
1682 

 
2,70 

4 
½ 

8 
½ 

6
½ 

7 
0 

1
0 

2 
½ 

3
0 

 
2 

 
1661 

 
7-8 

 
6 

Aarhus Skakklub
Kasper Dreiberg 

 
1781 

 
3,80 

3 
 0 

4
0 

5 
½ 

8 
1 

 7
½ 

1 
½ 

2
1 

 
3½ 

 
1780 

 
5-6 

 
7 

Skanderborg Skakklub 
Peter Wheadon 

 
1670 

 
2,60 

2 
½ 

3
½ 

4 
0 

5
1 

6 
½ 

8 
1 

1
 ½ 

 
4 

 
1712 

 
2-4 

 
8 

Viby Skakklub
Berno Hansen 

 
1683 

 
2,80 

1 
0 

5
½ 

2 
0 

6
0 

3 
1 

7
0 

4 
½ 

 
2 

 
1659 

 
7-8 

”De 10 værste”  
(af Anders Haarup) 

Her er så slutstillingen for ”de 10 værste” for sæson 2003/04. 
Noget tilløbsstykke har turneringen ikke været, men vi kommer igen næste år!!! 
 

Spillede partier  Vundne partier 
Mathias Haarup 32  Mathias Haarup 21 
Robert Rode 24  Robert Rode 17 
Anders Haarup 14  Kai Munk 8½ 
Kai Munk 12  Peer Jespersen 7 
Michael Grøne Andersson 12  Bjarne Tornbjerg 4 
Peer Jespersen 11  Michael Grøne Andersson 3½ 
Jørgen Johansen 11  Jørgen Johansen 3½ 
Michael F. Jensen 8  Michael F. Jensen 3½ 
Bjarne Tornbjerg 7  Anders Haarup 2 
Søren Vestergaard 7  Søren Vestergaard 2 
Nichlaes Harder 6  Nichlaes Harder 2 
Knud Mogens Jacobsen 6  Asger J. Andersen 2 
Asger J. Andersen 4  Knud M. Jacobsen 1 
Niklas Jørgensen 4  Niklas Jørgensen 1 
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Medlemmer ude  
i den store verden  

(af Hans Buttenschøn) 
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ca. 40% der gør det hvert år! Men vi må også erkende, at nogle kommer fordi de fra 
en kammerat har hørt om skak og hvor sjovt det er at gå til skak og det vil de også 
prøve. De oplever så virkeligheden helt anderledes og dropper ud efter nogle gange.  
 
Som det fremgik af sidste nummer af Løberen, så klarer vore elever sig rigtig godt 
ved Grand Prix stævnerne rundt omkring i amtet. 
 

Aldersfordelingen på skoleskakeleverne gennem årene 
 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 

18 år      
17 år   2   
16 år  2 1   
15 år 2 2 3 1 1 
14 år 2 4 5 1 1 
13 år 3 5 2  5 
12 år 5 4 5 4  
11 år 2 3   11 
10 år  1 5 11 6 
9 år 1 7 4 10 5 
8 år   3 4 8 
7 år  1 1 5 10 
6 år   1 4 3 
5 år   2 2  

 15 29 34 42 49 
 
 

Mads Andersen jydsk mester  
(af Hans Buttenschøn) 

Vist nok for første gang nogensinde er der blevet afholdt jyske mesterskaber i skole-
skak. 
Arrangementet var henlagt i Skive den sidste lørdag i marts. 
For at kunne få lov til at deltage skulle man have kvalificeret sig til Danmarks me-
sterskabet. 
Det betød, at Skanderborg kunne stille med et hold bestående af Pascar Paranasi-
vam, Nichlaes Harder, Aleksander Daasbjerg og Mads Andersen. 
 

Bedst gik det Mads, der vandt F klassen (født 1995 eller senere) med kun et enkelt 
nederlag og herefter kun sejre. 
Mads fik en flot vandrepokal, en pokal til ejendom og retten til at kalde sig jydsk me-
ster i det næste år.. 
 

I E klassen (født 1993 og 94) fik Aleksander Daasbjerg 3 point og en 8. plads ud af 
de 14 deltagere. 
 

Nichlaes Harder spillede i D klassen (født 1991 og 92). Hans resultat vil vi ikke skri-
ve om, men til gengæld fortælle, at det var et godt arrangement i Skive, som vi hå-
ber vil blive gentaget i årene fremover. 
 

I C klassen var Pascar med som reserve, idet en af dem som havde kvalificeret fra 
Århus havde forfald. Pascar fik 2 point og en placering i nederste halvdel.  
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26. Se5+! igen lang betænkningstid. 
Valget stod mellem teksttrækket og 
26. Sg5+ som ikke duer p.g.a. (26. 
Sg5+ - hxg5, 27. fxg5 – Sh7 og Sort 
har ikke noget) 26.   – dxe5, 27. fxe5 
– Sg4, 28. e6+ - Kg8,  (28.   – Lxe6, 
29. dxe6+ - Txe6, 30. Txe6 – Kxe6 
(30.   – Dxe6, Ld5 og Hvid vinder. Det-
te var pointen ved Se5+) 31. Te1+ - 
Se3, 32. Df2 – Kd7, 33. Txe3 og Hvid 
har vindende fordel. 29. h3! – Se3, 30. 
Df6 – Sxf1, 31. Dxg6+ - Kh8, 32. 
Qxh6+ - Kg8, 33. Dg6+ - Kh8, 34. 
Dh6+ remis  
Men Hvid overså helt det nemme  34. 
Txf1 og Sort er helt færdig. F.eks 34.  
– Lxe6, 35. Df6+ - Kg8, 36. dxe6 – 
Txe6, 37. Ld5 
Man skal aldrig have alt for megen 
respekt for ens modstander!  

 

Tavs Bjerre lynmester for andet år i træk 
med maksimumpoint  

(v/Bjarne Tornbjerg) 
 

Kun 14 deltagere meldte sig til årets lynmesterskab, der traditionelt afholdes når 
generalforsamlingen er afsluttet. Deltagerantallet var dog nøjagtig det samme som 
for 2003. Grunden til det lave deltagerantal kendes ikke, og der var et ganske pænt 
fremmøde til årets generalforsamling, så der burde nok have været nogle flere til at 
kæmpe om titlen. Måske er forklaringen at generalforsamlingen trak en smule ud, og 
at folk hellere ville hjem fremfor at spille en halv snes lynpartier. Nu blev det i stedet 
til 2 grupper, hvoraf den øverste fik 6 deltagere. 
 
Deltagerantallet var altså det samme som i 2003, og mesteren blev altså også den 
samme, og som om det ikke var nok, så var maksimumpointene også en gentagelse 
fra sidste år. Al modstand blev fejet tilside, og på andenpladsen måtte Kai Munk 
nøjes med 3 point. Peter Wheadon og Morten Rasmussen fik hver 2½, Bjarne Ras-
mussen 1½ og Leif Møller Hansen ½ point. 
 
Basisklassen havde 8 deltagere og de 7 runder resulterede i endnu en maksimum-
score, idet Mathias Haarup besejrede alle de øvrige deltagere – flot! Der var for øv-
rigt ikke et eneste remisparti og der skete endvidere det usædvanlige, at alle slog 
dem, som i slutstillingen havde mindre point end en selv, dvs. pointrækkefølgen blev 
7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0! Peer Jespersen tabte således kun partiet til Mathias 
Haarup, og slutstillingen blev: Mathias Haarup, Peer Jespersen, Jens Kr. Vigen, 
Knud Mogens Jakobsen, Anders Haarup, Nichlaes Harder, Jørgen Johansen og 
Lieu. 
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C:\TL\Privat\Skak\Bladet\2003\nr09\2003-09-tilpdf.doc  

Brand på motervej og sværvægter i bagagerum  
(af Morten Rasmussen) 

Under denne overskrift vil jeg indlede min lille beskrivelse af DM i Køge! Et DM som 
jeg vil huske som godt og velorganiseret samt mit eget valg til FU. 
 

Efter sidste års arrangørrolle var det nu tid til at tage spille-rollen igen og det havde 
jeg glædet mig til. Min faste DM følgesvend Christian Schmidt (Skolerne) var ikke til 
at lokke med i år pga. forestående familieforøgelse, men i Chess House var vi en 
lille flok det lejede et sommerhus nær Køge, og så var DM 2004 sikret. 
 

Henning Møller vil også med og da han fra år tilbage kørte med mig til DM i greve, 
var det hans tur til at have mig med som passagerer. Onsdag formiddag drog vi så 
afsted fra Skanderborg Banegård, og hurtigt viste det sig at det blev en begiven-
hedsrig Påske – mellem Horsens og Vejle kørte vi forbi en brændende lastbil. 
Alarmcentralen blev kontaktet med de var orienteret og heldigvis blev de resterende 
begivenheder af en hel anden karakter. 
 

Det blev en hyggelig tur med megen skak-snak og kager! Køge lykkedes det at finde 
trods Hennings bilkort fra før krigen ... og hurtigt stod det klart at forholdene var i top 
på Hotel Hvide Hus. 
 

Henning kørte mig venligt til sommerhuset med min bagage hvorefter han måtte på 
den anden side af Køge for at finde sit logi. 
 

Sommerhuset. Det blev nogle hyggelige dage blandt hyggelige skakfolk (Henrik 
Christensen (Sk68), Lars Hansen (Sk68), Thomas Christensen (Sk68), Jesper Maul 
Hansen (Sk68), Henrik Dahl-Andersen (Sk68) og Henning Reiths (Nordre)), og vi 
klarede det godt: Hver dag tippede vi en tyver om hvor mange point der kom med 
tilbage i sommerhuset, vi var 7 personer og kom gennemsnitlig hjem med 4½-5 point 
i bilen! ’I bilen’ ... ja 7 personer går fint når en ligger på tværs ... og en opholder sig i 
bagagerummet!! Det havde vi en del sjov ud af; Henning Reiths (Nordre) fortalte en 
aften at han tidligere havde bokset, og da han meldte sig frivilligt til bagagerummet, 
ja så gik snakken jo højt vedr. at hvis vi blev overfaldet havde de ikke en chance når 
der som skudt ud af en æske kom ’en sværvægter op af bagagerummet’! 
 

Ud over at deltage i turneringen deltog jeg også i en del møder da jeg havde lavet et 
IT oplæg til FU og HB. Så med møder, festligt sommerhus og ondt i ryggen (plagede 
mig første halvdel af turneringen) skulle man tro det blev en skaklig katastrofe, men 
nej af en eller anden grund lykkedes det mig at spille en god turnering. Trods ærger-
ligt nederlag i sidste runde sluttede jeg på en delt 4. plads, ligesom Henning også 
gjorde i Veteranklassen. Nedenunder følger mit første gevinstparti fra 3. runde. 
Morten Rasmussen,Skanderborg (1768) -  
Lars Schøning,Skive (1788) [D02] 
10.04.2004 

1.d4 d5 2.Nf3 e6 3.c3 Be7 4.Bf4 Nf6 5.Nbd2 b6 6.e3 
Nh5 7.Bg3 0-0 8.Bd3 Ba6 9.c4 g6 10.Rc1 Nd7 11.Qb3 
Nxg3 12.hxg3 c5 13.cxd5 Bxd3 14.dxe6 c4 15.exf7+ 
Rxf7 16.Nxc4 Bxc4 17.Qxc4 Kg7 
Se diagram 
18.Rxh7+ Kxh7 19.Qxf7+ Kh8 20.Ke2 1-0 
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Skoleskaksæson 2003/04 set i bakspejlet  
(af Hans Buttenschøn) 

Så er den 5. sæson for skoleskak i nyere tid omme. 
Det blev et år med en lille tilbagegang i antal elever pr. mødedag. 
 

Sæson Gennemsnits fremmøde pr. mødedag. 
Fremmødte 1999/00 10,46 
Fremmødte 2000/01 17,55 
Fremmødte 2001/02 18,93 
Fremmødte 2002/03 29,70 
Fremmødte 2003/04 26,38 

 

Nedgangen er dog ikke noget der har givet mig søvnløse nætter. Ved årets start 
kom 26 elever af dem som var med sidste år og der kom faktisk også en del nye 
elever.  Men allerede efter nogle få gange begyndte der at blive et vist frafald. 
Et par af ”de gamle” fortrød og ville alligevel ikke gå til skak i år. En valgte udeluk-
kende at gå til voksenskak. Nogle af de nye var kun med nogle få gange, hvorefter 
de fandt ud af, at skak ikke lige var noget for dem. En af dem stoppede da han skul-
le betale kontingent. En anden var bange for at være alene sammen med os!! Han 
er nu heller ikke så stor, så ham tror jeg bestemt kommer igen til den nye sæson. 
Men det der har været meget atypisk i år. Vi fik faktisk ikke fik nogen tilgang i perio-
den fra efterårsferien og indtil jul. Det undrede os, for tidligere sæsoner har vi fået 
mange nye i denne periode. Til gengæld plejer vi ikke at få særligt mange efter jul. 
Men i år har også det været helt anderledes. Vi har fået 12 – 15 nye i den periode. 
Ganske vist er 4 – 5 af dem stoppet igen, men på sidste skoledag havde vi alligevel 
32 elever og det lover godt for den nye sæson. 
Til og afgang gennem de 5 år kan ses i nedenstående skema. 
 

 1999/002000/012001/022002/032003/042004/05
Elever ved årets start  8 17 20 26 ? 
Årets tilgang 15 21 17 22 24  
Årets afgang 7 12 14 16 17  
       
Elever ved årets udgang 8 17 20 26 33  
       
Frafaldsprocent 47% 41% 41% 38% 34%  
       

 

Spændende er det selvfølgelig at se, hvor mange af de 33 elever der mødte op den 
sidste skoledag, der også kommer den første i den nye sæson. 
 

Aldersmæssigt er vi også begyndt at få yngre elever.  
Som det fremgår af nedenstående oversigt, er over halvdelen 9 år eller yngre. 
For at styrke interessen hos de større elever vil vi næste sæson lave et tilbud, hvor 
den gruppe bliver undervist af klubbens mesterspillere hver tirsdag fra kl. 18.30 til 
godt 19. 
Men mere om det ved en senere lejlighed. 
 

Vi bør selvfølgelig også fokusere på de elever der dropper ud. Det er der trods alt  
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Kombiner med Peter!  
(af Peter Wheadon) 

Her er fire mere af  Peter Wheadons kombinationsopgaver. Løsninger side 24. 

 

Side 9 
 

Opgave 1  













Forintos – Paoli, Ungarn 1958 
Hvid trækker 
Kan Hvid vinde ved at slå på d8? 

Opgave 2  












Fra et af mine partier fornylig. Sort har 
lige spillet f4 og Hvids angreb ser ud til at 
blive standset.  
Hvid trækker og vinder! 
 

Opgave 3  













Binham – Horn 1998 
Hvid trækker. 
Både dronningen på g3 og løberen på h5 
er truet, 
Hvad spiller Hvid?. 

Opgave 4  













Short – Muir, Gibraltar 2004 
Hvid trækker. 
Hvid kan vinde en kvalitet med Lxf6. Er 
der mere han kan vinde? 
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Bjarne´s grubleside  
(af Bjarne Berring Rasmussen) 

 
Her følger fire studier/opgaver af forskellig sværhedsgrad. 
 
God fornøjelse!! 
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Også i Veteranklassen er der seniorer. Frode Helvig Thomsen og Ejner Auchenberg 
er begge 89 år, spillede en glimrende tunering og tog begge 1½ point. Godt gået! 
Veteranmester blev Hans Dahl Pedersen åp bedst korrektion. Nr. 2 blev sidste års 
mester Sten Grabow. 
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Opgave 1 












Hvid trækker og sætter mat i 2 træk 

Opgave 2  












Hvid trækker og sætter mat i 2 træk 

Opgave 3  












Hvid trækker og sætter mat i 2 træk! 

Opgave 4  












Hvid trækker og sætter mat i 2 træk! 
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Til DM i Køge med en solidarisk formand!!  
(af Henning Møller) 

Til Dm i Køge med en formand, der er meget solidarisk! 
For at tage enden først. Morten i Basis – 5. runed og HM i Veteranklassen – før sid-
ste runde har vi begge 3 point og skal møde en med 3½. Vi er altså involveret i to-
popgør.  Efter 2 timers spil har jeg flg. stilling. 












 

Jeg har Hvid og er i trækket. Det har 
hele tiden været planen at spille b2-b3 
for at forhindre Sc4, eller at jage den, 
hvis den skulle komme der. Men jeg 
spiller 19. a3, og efter 19.   - Sxb2, 20. 
opgivet. 
Lettere rystet går jeg hen til Morten, der 
har en fin stilling og en solid merbonde. 
Han får min bedrøvelige afslutning at 
vide og da jeg lidt senere vender tilbage 
er han færdig! Han har bukket en officer. 
 

Veteranklassen var stærk i år. 26 delta-
gere i 5 runder. Den burde være delt i to 
grupper, selvom følgende 1. runde resul-
tater antyder noget andet. 
Kaare Vissing Andersen 2148 – Torben 
Autzen 1697 remis 

Bjørn Laursen 1867 – Einer Auchenberg 
1470 remis 
Keld Eriksen 1756 – Eskild Christoffer-
sen 1439  remis 
Heller ikke partiet i 3. runde mellem 
Hvid: Henning Forsmann 1629 og Sort: 
Henning Møller 1903 
Stillingen efter Sorts 33. – La7 (Diagram) 
Hvid trækker 34. Lxa7?.  Der var remis 
med 34. Ld6 – Lb8, 35. Lc5 osv.. Men 
Hvid mente at stå bedst. Et tidligere 
medlem af Skanderborg Skakklub Knud 
Peder Jensen erklærede engang: Sprin-
gere er djævle! og denne randfyr viser-
sig at være en sådan. 
Partie fortsatte: 34.  – Sxa7, 35. Kf1 – 
Kf7, 36. La4 – Ke6, 37. Ke2 – Kd6, 38. 
Le8 – Kc5, 39. Lf7 – Sc6, 40. Lg8 – g6, 
41. Kd2 –  (eller 41. Lxh7? – Se7) 41.  – 
Se5, 42. h4 (bedre remischancer gav 
42. Lxh7 – Sxc4+, 43. Kc2 – Se5, 44. h4 
– for at udrydde så mange bønder som 
muligt) 42.  – Sxc4+, 43. Kc2 – h5, 44. 
Kb3 – Se5, 45. Le6 – Kd6, 46. Lg8 – 
Ke7, 47. Ld5 – Sg4, 48.  












Kxb4 – Sxf2, 49. Kc5 – Kf6, 50. Kd4 – 
Sd3, 51. Lc4 – Se1, 52. g3 – Sc2+, 53.  
Kc3 – Sxe3, 54. Le2 – Ke5, 55. Lb5 – 
Sd1+, 56. Kd2 – Sf2, 57. Le8 – Sh1  En 
noget provokerende Springer. Den har 
nået ”superfeltet”!  
58. Lxg6 – Sxg3, 59. Ke3 – f4+, 60. Kf2 
– Kd4, 61. Ke1 – Ke3, 62. Opgivet.  
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Nr Navn, klub Rat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Po. Pl. 

1 
Alexander Hersom 
Skanderborg Skakklub 

1052 
4,60 

110 ½ 2 3 ½ ½ 4 5 0  6 7 1  8 9 0 3½  

2 
Jonathan Rasmussen 
Skanderborg Skakklub 

1082 
5,00 

0 9 1 ½ 110 0 3 4 0 1 5 6 0 1 7 8  ½ 4  

3 
Henrik Dygaard 
Skanderborg Skakklub 

1000 
3,90 

 8 9   ½ 1 2  1 110 ½ 4 5 0 0 6 7   3  

4 
Nichlaes Harder 
Skanderborg Skakklub 

1083 
5,00 

 7 8 ½ ½ 9 1 ½ 1 2 3 ½ 110 1 5 6 ½ 5½  

5 
Knud Aage Jensen 
Skanderborg Skakklub 

1087 
5,10 

1 6 7   0 8 9 1 1 1 2 0 1 3 4 0 110 5  

6 
Mads Andersen 
Skanderborg Skakklub 

1075 
4,90 

5 0 101 1 7 8 1 1 9 1   1 2 3 1 ½ 4 5½  

7 
Erling Sørensen 
Skanderborg Skakklub 

1000 
3,90 

4    5 6  0 101 0 8 9   0 1 2    3 1  

8 
Niklas Jørgensen 
Skanderborg Skakklub 

1066 
4,80 

3   ½ 4 5 1 0 6 7 1 101  9 1   ½ 2 4  

9 
Michael D. Jensen 
Skanderborg Skakklub 

1000 
3,90 

2 1  3 4 ½ 0 5 6 0   7 8   101 1 1 3½  

10 
Bent Skånvad 
Skanderborg Skakklub 

1000 
3,90 

1 0 0 6 2 0 0 7 3 0 0 8 4 0 0 9 5 0 0 10. 
 

Mangler du 2000 kr?  
(Du afgør selv om du vil have dem!!) 

 

Hvis ikke du lige står og kan bruge et par tusinde, så lad endelig være med at læse 
mere og gå straks videre til de andre indlæg i bladet. 
 

Men kunne du godt bruge lidt ekstra, så har du en enestående chance. Opskriften er 
enkel: 
1. Ring straks til Bjarne Rasmussen 8652 3528 og ti lmeld dig til årets EMT. 
2. Du kommer op på Niels Ebbesen skolen onsdag den 4. august kl. 19 og 
 vinder et parti skak.  
3. Det samme gør du igen den 11. august. 
4. Og sådan fortsætter det de følgende onsdage indt il du har været på sko  
 len 7 gange i alt. 
5. Når du så kommer til den almindelige klubaften d en 19. september, så   
 får du en gavekurv til en værdi af 2000 kr.  
Så vil du måske indvende, hvad hvis jeg nu ikke vinder alle syv gange. Så har du 
fortsat  en god chance. Kurven går nemlig til det/de medlem(mer) der har fået flest 
point ved årets EMT. (Og med medlemmer menes alle – både A og B, pensionister 
og børn. Eneste betingelse er, at man har spillet en klubturnering på et eller andet 
tidspunkt inden EMTen starter. 

Udsæt ikke til i morgen, som kan gøres i dag 
Tilmeld dig nu!!!  
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