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Alle odds imod Asger!
(Af: Morten Rasmussen)

Som webmaster modtog jeg, fra fotografen Velija, nogle fine billeder fra Skanderborg EMT´s 2. runde. Jeg bed specielt mærke i nedenstående billede, der med alt
tydelighed viser hvorfor Asger J. Andersen tabte!!

Dansk Skak Unions initiativpræmie 2004
På DSU delegeretmøde i Køge blev vores klub tildelt unionens initiativ pris 2004.
Begrundelsen for valget står i Skakbladet, men vi synes også vi vil viderebringe de
pæne ord her i bladet.
I Skakbladet står at læse:
Skanderborg indstilles til Dansk Skak Unions initiativpræmie 2004 for
især det store aktivitetsniveau i 2003. Skanderborg var medarrangør af
DM 2003 i Horsens og stod selv for sin egen 80. års jubilæumsturnering
1. Samba Cup 2003, som jo som bekendt også blev en stor succes. Ind
imellem disse to store arrangementer lavede de såmænd også en ”lille”
koordineret turnering med ca. 100 deltagere i august/september. Nu skulle man tro, de var blevet trætte, men det virker åbenbart modsat i Skanderborg – i marts måned 2004 var de vært ved hovedkredsens holdafslutning med over 300 deltagere – igen et fint stykke arbejde.

Indbydelse til klubturnering 2004
(Bjarne Tornbjerg)

Hermed indbydes til klubturneringen for 2004, også kaldet efterårsturneringen. I foråret blev der forsøgsvis spillet efter et andet turneringssystem, og de positive reaktioner, som bestyrelsen har fået vedrørende den ændrede turneringsform er naturligvis
taget til efterretning. I efteråret 2003 var tiden knap, især på grund af stormesterturnering mv., og der blev derfor spillet i 6-mands-grupper. Efteråret 2004 bliver knap så
hektisk, og vi vender derfor tilbage til den gammelkendte turneringsform med 8 spillere i hver gruppe og eventuelt en enkelt monradgruppe til sidst. Byturneringen (forsårsturneringen 2005) er der endnu ikke taget endelig stilling til, men overvejelserne
går på at gentage eksperimentet fra foråret 2004, måske med nogle ganske få ændringer.
Med dette nummer af Løberen er udleveret en tilmeldingsblanket, som bedes afleveret til bestyrelsen, så denne kan få et overblik over de forhåbentlig mange, som ønsker at deltage i klubturneringen. Der er samtidig plads til at tilkendegive, hvor vidt
man ønsker at deltage i sæsonens holdturnering. Også her håber bestyrelsen på
mange deltagere, så der kan stilles nogle slagkraftige hold.

Præmieuddeling, By- og Forsommerturnering
(Bjarne Tornbjerg)

Et par enkelte partier i forårets Byturnering blev sent afsluttet og blandt andet derfor
har præmieuddeling endnu ikke fundet sted. Præmieuddeling vil ske i forbindelse med
første runde af klubturneringen i september måned. Ved samme lejlighed vil der være
præmieuddeling fra Forsommerturneringen, som blev afsluttet i juni måned.
Hvem ville ikke det, når man sidder med så store en psykisk pres imod sig (bemærk opslagstavlen!).
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Side 2

Velkommen til sæson 2004/05

Göteborg Cup 2004

(Af Hans Buttenschøn)

(af Mads Andersen)

Med dette nummer af ”Løberen” tager Skakklubben hul på en ny sæson.
Godt nok har vi smugstartet med EMTen som vi nu har gjort i 28 år, men den ”rigtige” klubsæson begynder som sædvanlig den første tirsdag i september. I år den 7.
sep.

Fredag den 28. maj:
Min far hentede mig tidligt i skolen, fordi vi skulle nå en hurtigfærge i Frederikshavn.
Sejlturen tog 2 timer. Vi brugte tiden på at spise vores madpakke, købe ind (masser
af slik og et spil kort) og resten af tiden spillede vi kort.
Da vi kom til Göteborg var far en klovn til at finde vej, men til sidst fandt vi da vores
hotel. Damen i receptionen skulle vide hvad jeg ville have til morgenmad, for vi skulle tidligt op den næste dag, så hun lavede speciel mad til os.
Efter vi havde pakket ud, kørte vi en tur over til den skole hvor turneringen skulle
foregå. Da vi var hjemme igen, gik vi en tur ned og så det stadion, hvor Danmark
blev Europamestre i fodbold i 1992. Så fik vi aftensmad på Shell og så gik vi hjem i
seng.
Lørdag den 29. maj:
Vi stod op, spiste morgenmad og kørte hen til skolen hvor jeg skulle spille. Jeg vandt
mine partier i de første 3 runder. I 3. runde vandt jeg over Danmarksmesteren, Mikael Vesterli. I 3. pause gik computeren ned, vi måtte vente længe på at komme i
gang igen. Til sidst besluttede man at gå over til kortsystemet, som vi kender fra
skoleskakturneringerne. Jeg vandt i 4. runde, og spillede så remis i 5. runde. I sidste
runde skulle jeg møde ham der vandt turneringen sidste år, Kristian Seegert, som
jeg kender fra Århus Skoleskak. Ham vandt jeg også over, men føringen skiftede
flere gange. Jeg startede med at komme foran, men så snuppede han min dronning,
jeg fik en ny, tog hans, og satte ham mat.
Om aftenen gik vi en lang tur og ledte efter en Burger King, men til sidst spiste vi på
McDonalds.
Resultater for Mads ved
Søndag den 30. maj:
Göteborg Cup 2004:
Jeg tabte mit første parti til den eneste
anden spiller der havde 5½ point. Jeg
Lørdag
vandt de sidste 4, men i 3. parti lavede
Alexander Alm-Pandeya
1
jeg en bommert i starten. Jeg tilbød
Martin Havsbro
1
remis, men han afslog. Til sidst fik jeg
Mikael Vesterli
1
dog styr på det, og han tabte på tid. Jeg
Sofie Dürrfeld
1
lå på 2. pladsen efter dagen, men som
Erik Persson
½
bedste dansker og bedste på min alder.
Kristian Seegert
1
Om eftermiddagen tog vi sporvognen til
Søndag
Liseberg, hvor vi havde det sjovt resten
Aditya Gupta
0
af dagen.
Mattias Eriksson
1
Mandag den 31. maj:
Andreas Jakobsen
1
Så var det sidste dag. Jeg vandt alle tre
Mikkel
Rummelhoff
1
partier. Efter 2. runde var jeg sikret 2.
Jørgen Risager
1
pladsen. I sidste runde skulle Frederik,
Mandag
som hjalp mig ved at tage point til Jysk
Shagen Djanian
1
Mesterskab, møde den førende spiller.
Frederik Lindeman
1
Desværre tabte han, så det blev til en
Monika Havsbro
1
2.-plads med 12½ af 14. Vinderen fik 13
point og var ubesejret.
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Allerede nu kan det med stor sikkerhed siges, at denne sæson ikke bliver så hektisk,
som den foregående.
Og dog!
Michael Andersson er begyndt at se på om det vil være muligt at lave en Samba 2 i
efteråret 2005. Hvis det skal lykkes, så bliver der ”knald på” sidst på sæsonen.
Ellers vil sæsonen byde på en klubturnering her i efteråret. Længere fremme i bladet
fortæller Bjarne Tornbjerg, hvad bestyrelsen byder på i den anledning. I samme indlæg bliver klubbens medlemmer også stillet i udsigt, at sidste års vinter-klubturnering
bliver gentaget igen efter jul.
Holdturneringen deltager vi naturligvis også i med de spillere, der har viser interesse
for denne del af skaklivet.
Endnu er der ikke fastlagt temaaftener, men nogle vil der komme i løbet af vinteren.
Skoleskaksæsonen er godt i gang og igen i år er der mange børn der har taget mod
tilbuddet. Skulle du kende nogle børn som gerne vil prøve at gå til skak, så kan du
blot lade dem møde op en mandag på Morten Børup skolen. Vi spiller i tidsrummet
16.00 – 17.30.
Man finder os ved at gå ind af hovedindgangen, og så ned ad gangen til højre.
Skulle du selv have lyst til at give en hånd med, er du mere end velkommen. Vi kan
altid bruge hjælpere!
Vores julefrokost bliver der heller ikke pillet ved. Vi håber alle Vigen tryller som han
plejer!
Vi vil også søge at blive synlige i gadebilledet. Første gang muligheden er tilstede er
allerede lørdag den 4. sep. (Se Anders Haarups indlæg andet sted i bladet)
Senere på sæsonen kommer ”Sort Nat”, Kulturuge, Vestermølle og Lyse nætter.
Hvis vi overhovedet kan skaffe mandskab til brættet, vil vi være tilstede ved alle arrangementer.
4-by-turneringen (Silkeborg – Kjellerup – Rokaden, Randers og Skanderborg) afvikles den 28 september. Vi håber mange af vore bedste spillere vil være med. Det kan
jo ikke skjules, at vi har haft det svært resultatmæssigt de senere år. Men da vi skal
stille med et 16 mands hold er der plads til alle.
Fra bestyrelsen håber vi, at I vil tage godt mod vores oplæg til den kommende sæson og at vi sammen vil få nogle fornøjelige tirsdage i løbet af vinteren.
Med bladet er vedlagt et tilmeldingsblanket. I kan hjælpe bestyrelsen utrolig
meget, ved at aflevere den snarest og meget gerne i forbindelse med den første klubaften i den nye sæson

tirsdag den 7. september
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Jeg blev bedste dansker i rækken og fik udover diplom og pokal for 2.-pladsen også
en pokal for den bedste i årgang ’95.
Vi var heldige at komme med en tidligere færge hjemad, så jeg kunne følges med
nogle af mine venner fra Århus Skoleskak. Vi spillede kort og babyskak. Det var en
god afslutning på en sjov tur.

Vil du have succes i skak – Kør Opel!!!
(af Hans Buttenschøn)

Som tidligere omtalt i dette blad, så har Bjarne Rasmussen og undertegnede deltaget i Vejle mesterskabet de senere år. 2004 blev ingen undtagelse og som sædvanligt blev det til 6 hyggelige aftener. Den 7. aften blev holdt i Skanderborg og blev
resultatmæssigt mere hyggeligt for den ene af os end den anden. Men mere om det
senere.
Som alle ved, så ligger Bjarne og jeg styrkemæssigt ofte side om side. Men de senere år har Bjarne altid ligget en klasse højere end jeg i Vejle turneringen. Men i år
var der kun 3 ratingpoint mellem os, så chancen for at komme i samme gruppe var
temmelig stor og vi kom da også begge i gruppe 4.
Vi skiftes til at køre. Jeg kører i en gammel Opel, der netop har passeret ed 375.000
km. Bjarnes bil er til gengæld en næsten ny Pegeout.
Og så måtte vi jo så se, hvilken bil der var bedst til at slæbe point til Skanderborg.
Vi startede i den gamle Opel. Og den måtte første aften slæbe to hele point hjem!
Den pustede også noget det, da vi passerede bjergene ved Ejer Baunehøj.
Bjarne lagde ud mod gruppens på papiret svageste deltager og Bjarne var da også
fuldstændig skånselsløs og vandt i sikker stil. Jeg selv spillede mod en af ratingfavoritterne. Han spillede meget agressivt, men da det lykkedes mig at holde skansen,
så skete der det som så ofte sker, at når angrebet er overstået, så står man egentlig
ganske udmærket .

Skak for ”de skrappe” skoleskakspillere
(Hans Buttenschøn)

Inde på adressen Silkeborgvej 41 i Århus (gennem porten) ligger nogle lokaler, hvor
foreningen Chess House har til huse.
Chess House tilbyder en række turneringer i løbet af året, som henvender sig til
skakspillere på alle nivuaer.
De ”skrappeste” af Skanderborgs skoleskakspillere kan udmærket være med i disse
turneringer, men hvis det ikke lige er en weekend turnering, så løber man jo let ind i
problemer med sengetider!
MEN – Chess House har lavet en juniorcyklus som spilles på lørdage og udelukkende henvender sig til skoleskakspillere. Der er planlagt to lørdage i efteråret 2004.
Det er
25. september
13. november
Hvis det er noget for dig, så kontakt mig.
For at du kan få et indtryk af, hvem der har været med tidligere, gengiver jeg navnene
Pedram Javan (A)
Esben Nicolaisen (C)
David Lo (C)
Bjørn Ochner (D)
Søren Poulsen (E)
Thea Weibel (P)

Yuri Shevtsov (B)
Morten Storgaard (C)
Stefan Weibel (C)
Emil Poulsen (E)
Jacob Steglich-Petersen (E)
Maria Theresa Jazaeri (P)
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Asbjørn Korsholm (B)
Cihat Gültekin (C)
Tobias Bøje (D)
Kristian Siegler (E)
Mikkel Korstgaard (E)
Johanna Madsen (P)

Så var det Pegeouténs tur. Det var ikke godt, det blev kun til et halvt point. Det var
Bjarne der fik det mod ratingfavoritten og den senere vinder. En flot parti fra Bjarnes
side, hvor der vist var visse muligheder til sidst for Bjarne, men han valgte remis.
Jeg selv var i vanskeligheder mod Lars Friis fra Horsens fra starten og da jeg så
satte den bonde direkte i slag som skulle holde hele stillingen sammen, så var det
parti tabt.
Så var det heldigvis Opeldag igen! Og igen måtte den gamle bil slæbe to hele point
op over bjergene ved Ejer Baunehøj!
Bjarnes hele point var iflg. ham selv ikke helt fortjent. Partiet var meget lige, men så
lavede modstanderen en kæmpebrøler og så var Bjarne der som et søm.
Jeg selv halede nogenlunde smertefrit en gevinst hjem efter et et solidt spil, når jeg
selv skal fortælle det.
Så var igen en Pegeout tur! Kun et halvt point!
Bjarnes fik det halve mod en bund solid Evans spiller. Jeg selv fik aldrig et ben til
jorden i en CaroCan. Fuldt fortjent at min modstander vandt det parti.
5. runde var Skanderborg runden, idet Bjarne og jeg skulle mødes her. Partiet var
meget lige, men dog med Bjarne som den klart spilstyrende. Havde han tilbudt remis, havde jeg med kyshånd taget imod. Det gjorde han ikke. I stedet ofrede han en
kvalitet for at få to fribønder til forvandling. Jeg var nødsaget til at modtage kvaliteten, ellers var det hele brudt sammen. Men hvad hverken Bjarne eller jeg havde set
var, at det kongetræk som skulle have været med til at presse fribønderne igennem
ikke kunne udføres, uden Bjarne ville gå mat. Da det stod klart, var det en let sag for
mig at vinde med en kvalitet i overvægt. Vore gruppefælder i Vejle var meget overraskede over resultatet. De havde gættet på remis!! Men sådan er vi jo ikke!!!
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Så skulle der have været Opeltur igen, men min kone skulle have bilen, så vi måtte
nøjes med Pegeouten – desværre!
Igen kun et halvt point! Det var mig som fik det mod den bund solide Evansspiller
Thorkild Kristiansen. Partiet nåede aldrig ud over remisgrænsen.
Bjarne direkte kiksede sit parti. Efter at have stået absolut i overkanten fik han en
skak, hvor han sætter den forkerte brik imellem, hvilket kostede en officer, partiet og
samtidig chancen for at blande sig i præmierækken.
Vi sluttede med en Opeltur!
Det blev dog kun til et point, idet Bjarne tabte til Lars Friis, Horsens, der i denne turnering blev Skanderborgs onde ånd! Bjarne spillede CaroCan som han jo ellers er
godt hjemme i, men iflg. ham selv så eksperimenterede han lige lovligt meget – bl.a.
ved at rokere modsat Lars. Bjarne kom ud i et frygteligt stomvejr, som han til sidst
måtte give op over for.
Jeg fik selv et helt point ud af midt parti mod Carsten Mejer fra Fredericia. Han fik
lavet noget skidt i åbningen, som jeg udnyttede. Jeg behøver dog ikke at prale af
partiet, for jeg burde have vundet det langt hurtigere end tilfældet blev.
Slutresultatet blev en delt 2. plads til mig og lidt rating gevinst. Bjarne gik i stå efter
4. runde og måtte aflevere lidt rating.
Begge er vi enige om, at det turneringen i Vejle er en dejlig måde at slutte sæsonen
af på.
Måske vi skal afprøve et nyt bilmærke næste år. Vi kan faktisk godt være 5 i en bil,
så sig til, hvis du vil med næste år.

Malthe Kjær,Åbyhøj − Hans Rose,Skanderborg
Holdturneringem, 16.03.2004
48MB, 10.136.47.1 1.c4 c5 2.g3 e6 3.#g2 $f6 4.d3 #e7 5.$f3 0-0 6.0-0
$c6 7.$c3 a6 8.a4 *b8 9.#f4 d6 10.$d2 e5 11.#g5 h6 12.#xf6 #xf6
13.$d5 #d7 14.e3 #g5 15.$e4 #e6 16.$xg5 -xg5 17.*b1 a5 18.$c3
#d7 19.$b5 -e7 20.$c3 $b4 21.d4 exd4 22.exd4 #f5 23.*e1 -d7
24.#e4 #xe4 25.*xe4 -c6 26.d5 -d7 27.-d2 *be8 28.b3 *xe4 29.$xe4
*e8 30.-f4 *e5 31.*d1 -e7 32.f3 f5 33.$f2 g6 34.-c1 *e2 35..g2 *c2
36.*e1
*xf2+ 37..xf2 $d3+ 38..f1
-xe1+
39.-xe1
$xe1
40..xe1 .g7 41..e2 f4
I sine bemærkninger skriver
Hans Rose, at Kf6 i stedet for
det famøse teksttræk havde
været meget bedre.
42.gxf4 .f6 1-0

Skanderborg Skakklubs ”ældste” medlem stopper
(Bjarne Tornbjerg)

I Skanderborg Skakklub findes mange personer, som har været medlem i en meget,
meget lang årrække. Der er ikke rigtig nogen registrering af, hvor længe de enkelte
har været medlem af klubben, men min hukommelse og en gennemgang af medlemslisten viser, at 15 til 20 personer uden afbrydelse har været med i mere 25 år!
Rekorden tilhører ganske givet Henning Rasmussen, der ifølge sine egne oplysninger blev medlem så langt tilbage som i 1943! Henning Rasmussen, der nu er sidst i
halvfjerdserne, har således været medlem i mere end 60 år – en rekord som det vil
kun vil være ganske få beskåret at overgå.
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Mange af klubbens medlemmer kender ikke Henning Rasmussen, da han I de seneste 25 år kun har spillet klubturnering i ganske få sæsoner, og han har nu desværre
meddelt, at han nok ikke kommer i klubben mere, da det blandt andet ikke er for
godt med bentøjet. Han ønsker derfor ikke længere at være medlem, hvilket vi selvfølgelig med beklagelse har taget til efterretning.
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Kombiner med Peter!
(af Peter Wheadon)
Her er fire mere af Peter Wheadons kombinationsopgaver. Løsninger side 24.

Opgave 1

Opgave 2











Morezevich - Bologan 2004
Hvid trækker
Sort har lige spillet Dh3-g4 og det var
hans sidste træk i dette parti!
Hvad spillede Hvid her?

Opgave 3

Fries Nielsen – Brinck Clausen 1982
Hvid trækker
Her spillede Hvid 1. Db5.
Hvordan sikrede Sort sig remis?

Opgave 4











Aaron – Gligoric, Hastings 1962
Sort trækker og vinder!

Side 9

C:\TL\Privat\Skak\Bladet\2004\nr01\2004-01-tilpdf.doc

Smyslov – Euwe, Zurich 1953
Hvid trækker.
Hvordan skaber Hvid mulighed for at
spille Lxc6+ for derefter at sætte mat i to
træk?

Skovtur
(Bjarne Tornbjerg)

Pinselørdag dukkede der et brev op i postkassen. Det viste sig at være en invitation
til ”skovtur”, Grundlovsdag, det vil sige den efterfølgende lørdag. Afsenderen af invitationen var Henning Møller, og invitationen var udsendt til en lille udvalgt skare,
nemlig skakklubbens bestyrelse og tidligere formænd, i alt 11 personer. Desværre
havde flere fra bestyrelsen allerede lovet sig hen til andre arrangementer Grundlovsdag, men ikke mindre end 5 af de fremmødte kunne gå under betegnelsen som
formand for Skanderborg Skakklub, enten nu eller tidligere.
Mødestedet var Henning Møllers sommerresidens i Ry, og vi blev bedt om at medbringe kaffe med brød, gummisko, tør trøje, koner, børn og godt vejr. Humør var ikke
nødvendigt – det har vi jo, som det hed i indbydelsen.
Indbydelsen kom med kort varsel, men de der mødte frem, medbragte det ønskede,
herunder selvfølgelig godt vejr. Da vi var mødt, blev vi vist rundt i ”skoven”, der indeholder et sommerhus, som Henning Møller, der er tidligere murermester, har ombygget flot. På grunden er desuden et andet ældre ”sommerhus”, som vi dog på
grund af det gode vejr ikke gjorde meget brug af. Herudover er der ”das” og så er
der alt det andet spændende: tennisbane, udendørs bordtennis, Caisas Oase, det vil
sige udendørs skak med store brikker, dartspil og indtil flere faste borde, alle med
tilhørende samfundshjælper.
Efter rundvisningen var det kaffetid, og Henning Møller beværtede de fremmødte
med ”Gammel Dansk”. Efter at have nydt kaffe mv. blev vi alle opfordret til at deltage
i forskellige aktiviteter, og der blev udkæmpet nogle drabelige kampe på såvel tennisbanen, bordtennisbordet og selvfølgelig skakbrættet med de store brikker, som i
sin tid på bestilling er udført af et af klubbens tidligere medlemmer, Rasmus Rasmussen fra Hørning. Både de få børn og vi andre fremmødte nød således i høj grad
Grundlovsdag i det fri, og flere af dem, som prøvede andet end skakbrættet mødte
mere end god modstand i disciplinerne, der foregik på tennisbanen og bordtennisbordet. Som noget helt specielt kunne man deltage i en disciplin, der var benævnt
”Rodes analysehjørne”, men det forudsatte, at man gennem Henning Møller kunne
opnå en personlig tilladelse hertil.
Alle fremmødte skylder Henning Møller og hans kone en tak for et glimrende initiativ
og en fornøjelig eftermiddag, som sagtens kunne tåle en gentagelse, både hvad
angår aktiviteter og vejr.
Sidst i juni måned fik jeg endnu en gang lejlighed til at komme en tur i sommerresidensen i Ry, denne gang for at repræsentere Skanderborg Skakklub. Anledningen
var Henning Møllers 70 års fødselsdag, som blev fejret i de samme omgivelser med
familie og venner. Skanderborg Skakklub ønsker tillykke med den runde dag.
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Rode knockouter Asger i 14. omgang!!

Tjele Sommerlejr 2004

Voldsom start på Skanderborg EMT

(af Mads Andersen)

(af Asger J. Andersen)

Lejren blev som sædvanligt afholdt den 1. uge i sommerferien. Vi var 91 børn fra
hele Danmark. 3 af os var fra Skanderborg, nemlig Oscar, Alexander D. og mig selv.
Der var 10 ledere heriblandt stormestrene Sune Berg Hansen og Lars Bo Hansen.
Min far kørte mig derop om søndagen, og vi fik et 3-mands værelse i det gule hus.
Da forældrene var kørt, var der aftensmad og derefter var der lynturnering. Jeg tabte
kun 2 partier, begge 2 på tid.
De fleste dage gik på samme måde. Vi blev vækket kl. 8 og kl. 8.30 var der morgenmad. Kl. 9 havde vi 1. teorilektion, og derefter var der lejrturnering med ½ times
betænkningstid pr. parti. Kl. 12 var der frokost, og derefter endnu en teorilektion.
Bagefter var der Tjelelege, det var 4 discipliner: løbeskak, rundbold, fodbold og
hockey. Vi var delt ind i 8 hold, mit hold hed England. Vi klarede os ikke særlig godt,
men det var alligevel sjovt. Kl. 18 var der aftensmad, og derefter forskellige aftenaktiviteter.
Mandag aften var der simultan mod stormestrene. Da jeg tilbød remis til Lars Bo
sagde han: ”Nej, jeg tror Sune bliver sur på mig.” Jeg fik nu alligevel min remis da
det endte i en kedelig lukket stilling uden chancer.
Tirsdag aften så vi Danmark – Sverige på storskærm, hvor alle råbte som gale.
Onsdag var Tjelelegene aflyst pga. regn. I stedet spillede vi babyskak. Jeg blev nr. 3
i gruppe C sammen med Nicolai, og Alexander blev nr. 2 sammen med Jeppe. Om
aftenen var der konsultationsparti med stormestrene. Elitegruppen blev delt i 2 hold,
der hver spillede mod én stormester. Vi andre kunne give gode råd til stormestrene,
der skulle tænke højt. Sune tabte og Lars Bo vandt.

Da Rode og jeg sad og analyserede vores netop afsluttede parti tidligt på aftenen,
spurgte en forbipasserende: ”Nå, tog I jer en stormesterremis?” Svaret var et rungende NEJ!
Som det vil ses af nedenstående partigennemgang, var vi ikke i nærheden af remis!
Hvis overskriften virker lidt forvirrende, skal jeg gerne oversætte den til skaksprog:
Rode satte mig mat i 14 træk!!

Hvid: Asger J. Andersen
Sort: Rode Pedersen

Sort er i trækket. Kan han med fordel
ofre sin løber på h2?

Skanderborg EMT 04, 04.08.2004
1.d4 d5 2.c4 c6 3.$c3 e6 4.e3 $f6
5.#d3 $bd7 6.$ge2 #d6 7.0-0 En
stille og rolig udvikling. Stillingen er
helt lige. 7...e5 8.cxd5 exd4 9.dxc6
Diagramstillingen. Sort vælger at
ofre løberen. Det er fristende, men
ukorrekt, viser en senere analyse.
9...#xh2+ [9...dxc3 10.cxd7+ 0xd7
11.1xc3; 9...bxc6 10.1xd4 I begge
disse varianter taber Sort en bon−
de.] 10..xh2 $g4+ 11..g3 Nød−
vendigt (Kh3 er ikke rart på grund af
løberdiagonalen), da Kh1 fører til
mat i 2 træk: Dh5+ og mat i næste.

Også Kg1 er skidt pga. Dh5, Te1, Dxf2+, og Sort vinder. 11...-g5 Fristen−
de, men faktisk et tabstræk for Sort! Men ved andre træk må Sort erkende
at han er en officer bagud uden tilstrækkelig kompensation. 12.cxd7+ #xd7
13.exd4 ??? Utroligt at jeg overser Sorts næste træk. For at blive i bokse−
sproget kan jeg sige at jeg må være groggy! Jeg ser naturligvis truslen om
afdækkerskak og skal derfor sørge for at true Sorts dronning. Det gør jeg
også, men overser at Sort blokerer for truslen med sin springer. Faktisk har
jeg to solide vindertræk til rådighed: f4 (bedst), eller Se4 (næsten lige så
stærkt). 13...$e3+ 14..h2 Jeg kunne have trukket pinen ud med følgende
variant:14.Cf3 0g4+ 15.Ce4 f5+ 16.Ce5 f4+ 17.Cd6 0-0-0# Det havde væ−
ret en sjovere og noget usædvanlig afslutning! 14...-xg2# 0-1
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Alexander og Oscar til ledersimultan

Side 12

Torsdag var speciel, fordi vi skulle
til Djurs Sommerland. Efter morgenmaden pakkede vi madpakker
og bagefter skulle
vi med bussen. Vi
var derude det
meste af dagen og
prøvede en masse
ting.
Om aftenen var
der holdlyn, med
samme hold som
til Tjelelegene. Her
rejste vi os og
knuste alt og alle,
jeg lavede selv 7/7

Fredag aften var der ledersimultan, og lørdag aften fodbold mod lederne. De have
fået forstærkning af Peter Heine, der havde skyndt sig hjem fra VM for at være med.
Han var god med hovedet.
Søndag skulle vi rydde op og pakke. Det var nemt, fordi Alexander og Oscar var
taget hjem lørdag aften, så jeg skulle bare have resten med. Derefter var der præmieoverrækkelse. Jeg fik præmie for min remis mod stormestrene, for 3. plads i babyskak, for 1. plads i holdlyn, og for en 4. plads i C-gruppen i lejrturneringen.
Man kan se mere information og billeder på www.tjeleefterskole.dk.

Sølystturneringen 2004
(af Jens Kr. Vigen)

Sølystturneringen er afviklet for – ja jeg ved ikke for hvilken gang.
For nye læsere skal oplyses, at Sølystturneringen er en lukket turnering, der kører
mellem otte spillere fra Hørning og Skanderborg i maj og juni måned.
Som det fremgår af nedenstående oversigt, så blev det i år Aksel Madsen, Hørning
der løb med sejren. Igen!!!!
Resultaterne af anstrengelserne kan læses i nedenstående skema.
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Forårsturneringen 2004
Forårsturneringen er færdigspillet og her er resultaterne:
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Kræmmermarked den 4. september.
-

HVEM HAR LYST !!

Tiden nærmer sig, hvor vi igen skal have de store brikker ”luftet”.
Jeg står for denne ”tjans”, men vil naturligvis gerne have en enkelte, eller 10 for den sags
skyld, til at komme og afløse/holde mig ved selskab. Så hvis du kan afse en halv til hel
time den pågældende dag, så giv mig et kald. Du vil med garanti ikke komme til at fortryde
det eller for den sags skyld kede dig. Det er bestemt hyggeligt.
Det hele foregår på fortovet ved Adelgade foran Kulturhuset.
Som sagt, hvis du har tid, lyst og mulighed så ring venligst på telefon
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Medlemmer ude
i den store verden
(af Hans Buttenschøn)

Søren Westergaard har deltaget i en turnering i Chess House.
Resultatet ses nedenstående.

Chess House April/Juni 2004 Onsdags
EMT
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Vesterhavsturneringen – skoleskak 2004!

19. Vesterhavsturnering
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Vester Mølle = stor succes !
Af Anders Haarup

Dette er ment i mere end én forstand, nemlig
-

Pæn fremmøde af ”nysgerrige” skakspillere.
Der blev igen taget ualmindelig pænt imod os af arrangørerne.
Vejret var bare godt.

Alt i alt en ualmindelig dejlig dag.
Det hele foregik søndag den 16. maj og for dem, som måske aldrig har begivet sig
derud/derover, da kan dette så absolut anbefales. Det er en dag, hvor man stille og
roligt – med lidt hyggeligt musik i baggrunden – går rundt og nyder diverse kulturelle
tilbud, heriblandt Skak.
Det var 3. gang, at jeg fik æren af, at står for dette arrangement. Der var såvel nye
som ”gamle” ( her menes personer, som også har været der de tidligere år ) ansigter
iblandt de fremmødte.
En af ”de gamle” var en mand, der havde nået pensionsalderen. Han spurgte, lige
som de to tidligere år, om han måske måtte prøve at spille et parti og naturligvis
måtte han dette. På hans stille og rolige facon, men med sikker hånd, ja så tørrede
han mig endnu engang godt og grundig ( der skal måske heller ikke så meget til ),
men han nød det. Desværre kommer han langvejs fra, så jeg har ikke haft held med,
at få ham ned i klubben eller hen til en af vores kollegaer/konkurrenter. Til gengæld
er der blevet udleveret en række af vores foldere til en række andre personer, så der
er absolut håb for, at nogle stykker vil indfinde sig hos os.
En ualmindelig hyggelig dag. ( Det eneste negative der kan siges var, at da jeg skulle hjem, blev jeg ved bilens manglende evne til at starte gjort opmærksom på, at jeg
ikke havde fået slukket lyset på bilen, da jeg ankom !! )
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(Klip fra Dansk Skoleskaks hjemmeside)

Lørdag den 10. juli blev der som et supplement til den "almindelige" Vesterhavsturnering arrangeret en skoleskakturnering.
12 børn og unge under 20 år havde meldt sig til skoleskakturneringen, og de spillede
i en stor gruppe. Aldersmæssigt spredte de tilmeldte sig fra 8 til 16 år.
Der blev spillet masser af god og spændende skak, og da røgen lettede klokken
15:30, efter at der var blevet spillet i alt 42 partier kunne vinderne kåres:
1. Nikolai Holm, Tønder 6½/7
2. Andreas Damgaard Pedersen, Høje Taastrup 6/7
3. Jens Hjorth Kjølberg, Oslo 4½/7
4. Mads Andersen, Skanderborg 4/7
Desuden var der en særlig pokal til den spiller, der var født i 1995 eller senere. Den
blev vundet af : Mads Andersen, Skanderborg 4/7
Udover at der var præmie til ALLE deltagere (skænket af JyskeVestkysten) , fik de
unge talenter også et indblik i hvad der måske venter dem, hvis de fortsætter med
de gode takter. De fik nemlig en fornemmelse af skak i topklasse, da de i pauserne
havde mulighed for at følge afslutningen på selve Vesterhavsturneringen, der denne
gang blev spillet som en ”Open” med en førstepræmie på kr. 15.000 og med deltagelse af flere stormestre.
På gensyn i 2005!
Torsten Lindestrøm
Vesterhavsturneringen skoleskak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tot
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1
1
6
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5
18
2
Pedersen Gredstedbro 1993 0
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0
0
0
½
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Klubblad for et kvart århundrede siden
(af Bjarne Tornbjerg)

Løberen nr. 1 fra sæsonen 1979/80 havde fået ny redaktør. Bladets redaktør i de
første 4 år havde bedt sig fritaget på grund af manglende tid. Ny redaktør var Bjarne
Tornbjerg (!), så forfatteren af denne artikelserie får det nemt fremover – det er jo blot
at skrive, hvad der en gang er skrevet for 25 år siden. Der skal dog trods alt stadig
sorteres i indholdet, og ret skal være ret – den gang var der også andre som bidrog
med indlæg og især kampreferater.
Klubbens 4. EMT var afsluttet med 48 deltagere, heraf 17 fra Skanderborg. I mesterklassen fik Henning Møller 5½ point og tjente 38 ratingpoint, så han nu havde ratingtal på 2080. Det rakte dog ikke til førstepladsen, idet den den gang 13-årige Karsten
Rasmussen overstrålede alt og alle og vandt med 6½ point – det halve blev sat til
mod Henning Møller. De næste placeringer i mesterklassen blev John Hansen, VRS
og Erik Pedersen, Evans med 4 point, Jesper Lykke, den gang Århus Skakklub og
Hans Pitters, Horsens med 3 point, Torben Sørensen, Skolerne, 1½ point og Kai
Munk, ½ point. 1. klasse vandtes af Harald Balling, Horsens med 6 point, 2. klasse A
af Jacob Jacobsen, Hørning med 5½ point, 2. klasse B af Werner Windelboe,
Horsens med 6 point og 3. klasse af Folmer Dueholm, Odder med 5½ point.
Den 28. august 1979 afholdtes generalforsamling med 17 deltagere. Det var en rolig
generalforsamling, hvor det i beretningen blev nævnt der hos Rasmus Rasmussen
var blevet bestilt et sæt udendørs skakbrikker, som man gerne så opstillet på det nye
torv i forbindelse med centerplanen for Skanderborg. Desuden oplystes det, at man
ikke i år havde modtaget nogen anmodning om at deltage ved afholdelse af regattafesten, hvilket normal gav et tilskud til klubkassen. Den manglende anmodning kunne
måske skyldes, at skakklubben ikke var medlem af idrætssamvirket.
Kassererens regnskab for det foregående år udviste et overskud på 2.608 kr. og en
beholdning på 8.520 kr., hvoraf de 2.554 kr. dog vedrørte den hvilende juniorafdeling.
Klubbladets afgående redaktør, der også var formand, ønskede, også her på grund af
manglende tid, ikke at fortsætte, og på bestyrelsens forslag og uden modkandidat
valgtes Asger Andersen som ny formand. Svend Larsen var også på valg som menigt
medlem og blev genvalgt. Generalforsamlingen sluttede med at Asger Andersen takkede Jørn Andersson for fire års veludført arbejde som formand, og så var der som
sædvanligt gratis kaffe til de fremmødte.
Efterårsturneringen 1979 var startet med 48 deltagere, som var inddelt i 4 grupper.
På initiativ af skoleinspektøren i Virring og kroejer Viggo (kendt den gang fra Malling
Skakklub) blev det forsøgt at starte en skakklub i Virring, Fritz Kortegaard bistod ved
forsøget, men der viste sig ikke rigtigt at være noget grundlag, så planerne måtte opgives.
Firebyturneringen blev afviklet med Silkeborg som vært. Skanderborg havde vundet
turneringen de 3 foregående år, men rygterne ville vide at Horsens mødte med et
forstærket hold. Der var lidt hold i rygterne, da Horsens langt henne i partierne vandt
et par afgørende indbyrdes partier. Horsens fik derved 13½ point foran Skanderborgs
10½. Silkeborg med Per Knudsen i spidsen fik 10 point og Nørre Snede/Kollemorten
fik 6 point.
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Kanon tur til Pardubice
(af Velija Palo)

Endelig, efter mange år, var det på tide at rejse lidt uden for Danmark. Valget faldt,
ikke tilfældigt, på Pardubice i Tjekkiet. Efterhånden er turneringen eller festivalen
vokset hurtigt til en af de største skakbegivenheder i Europa. Jeg er ikke så ung
mere og havde derfor en lille dreng
med, der undervejs kan spille skak.
Rejse
Vi rejste med fly fra Kastrup og det gik
problemfrit. Folk fra Århus rejste med
tog og meget billigt. Jeg vil tro at det
har kostet ca.700 kroner t/r til Prag.
Dejligt at der er tog direkte fra Århus.
Ud over lav billetpris tager det kun et
par timer mere end med fly. Fra Prag
til Pardubice kun 5 kvarter med tog for
50 kroner.
Turnering – festival
Der var ikke mindre end 14 forskellige
turneringer i perioden 15-31.7. Navne
og
alt
andet
kan
ses
på
http://www.czechopen.net/.
Udover
skak var der også bridge samt 8 andre
spil. Første uge var der 10 forskellige
turneringer, blandt andet lyn med over
100 partier over 2 dage. En turnerings
leder fra Hviderusland fortalte at det var helt vanvittigt, til kl. 2 om natten. Hovedturneringer var i anden uge: A for rating >2200, B 2000-2200, C 1600-2000 og D
<1800. Ratinggrænserne var ikke skrappe; der var folk
<2200 i den bedste gruppe, der var en tynd GM’er og 3 IM’ere i B gruppe osv. Måske reguleres det med forøget indskud.
A turnering med 376 spillere, over 50 GM’ere og ca. 80 IM’ere var hovedattraktion.
B turnering med 549 spillere blev også kaldt for amatør VM.
C og D turneringer var lidt ”svagere” besat med henholdsvis 257 og 286 spillere.
Tilsammen 1465 spillere i de 4 turneringer fra 46 lande. Inklusiv turneringer i første
uge 2791 spillere. Inklusiv andre spil i alt 3632 spillere. Med trænere og andre ledsagere har over 4000 mennesker gæstet Pardubice i mindst 10 dage.
Organisation
Man kan spørge sig selv hvem der kan arrangere det hele og hvordan. Bag det hele
står firmaet AVE -kontakt med dr. Jan Mazuch i spidsen. De laver alle turneringer i
Tjekkiet, det er deres erhverv. Og de gør det godt. Gad vide hvor mange personer
der var involveret i arrangementet. Det er også gode til at finde sponsorer. Hver af
de 4 hovedturneringer blev opkaldt efter en sponsor. A gruppen hed Skanska Open.
Jeg tror ikke at der er tale om det dansk-svenske (eller omvendt) byggeselskab.
Det der kan være bedre, er selve tilmeldingen inden turneringens start. Det virker for
kompliceret og langsomt med for meget papirarbejde. Man skal i kø og så 3-4 forskellige borde hvor man til sidst får et stykke papir som skal afleveres ved kassen
hvor der betales indskud. Det tager lang tid. Selvom man ikke betaler indskud, skal
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man aflevere papiret. Det var tæt på at gå galt for Davor netop af den grund. Om det
senere.
Indkvartering
Der er mange muligheder afhængigt af hvor meget man vil betale. Den billigste var
på kollegiet. Pris 5,5 euro per nat. Der var ca. 13-14 hundrede der. Ikke det bedste
men det billigste. Fælles toilet – og badfaciliteter for én etage. Den positive side er
at kantinen er åben fra 6:30 til 23:30. En rigtig god forretning, jeg har ventet om aftenen op til 40 minutter. Jeg tror at Vigen vil være misundelig. Minussiden er for meget russisk og en gang imellem støj. Hvis det er ”for billigt” finder man et pensionat
for 12,5 euro med morgenmad. Hvis man vil ”vide mere” har man hotel Labe hvor
mange stormestre boede. Pris 48 euro for dobbeltværelse med morgenmad.
Bemærkninger fra salen
Dem er der mange af, men detførste der falder i øjnene, er rigtig mange spillere af
det andet køn. Fortrinsvis unge piger fra Rusland, Polen, Tjekkiet For deres forhold
er det helt almindeligt. GM Sedlak fra Serbien fortalte at det kneb med koncentrationen da han i en af runderne sad over for tre piger ved siden af hinanden. De 30
grader udenfor føltes endnu varmere. Og de kan spille skak.
Endnu mere udfordrende var kvindelige tilskuere samt dem der arbejdede ved
skranken. Så fræk påklædning at man skulle næsten tro at en sexrevolution er startet i Tjekkiet.
De unge russere >2350 er virkelig farlige. De kan alle finesser i skak og har ”ødelagt
regnskab” for mange titelholdere.
Fra Qatar kom der en gruppe på omkring 30 personer. Qatar har anset en kroatisk
GM’er på fuldtid og de spiller meget i Europa. Ligeledes var der en gruppe fra Egypten og en fra Indien.
Bemærkninger fra skranken
Det har ikke opdaget kaffemaskinen endnu. De laver noget de kalder tyrkisk kafe
(eller ”turecka kava” på tjekkisk), og kun takket være min baggrund har jeg klaret
den 3-4 gange om dagen.
Fadøl var det bedste (5 kr.) i kampen mod varme, især hvis man er i selskab med en
ung russisk mor.
Sprogproblemer var der ikke. De allervigtigste ord var det ikke svært at lære, de står
på prislisten. En fra vesten ville tro at jeg kan tjekkisk, men det var bare en kombination af flere slaviske sprog.
Kun de unge kan engelsk. De ældre russisk eller tysk.
Bemærkninger fra byen
Pardubice er en universitetsby med ca. 100.000 indbyggere ved floden Labé. Byen
med mange sports- og kulturfaciliteter. I dagligdagen betyder sprog ikke ret meget.
Tjekkerne er utrolig flinke og hjælpsomme.
Det fornuftigste er at have euro. Jeg har vekslet penge 5 forskellige steder, og kun et
sted kunne man veksle DK. Lidt sent fandt jeg ud af at man også kan veksle på spillestedet. Rart.

Side 21

C:\TL\Privat\Skak\Bladet\2004\nr01\2004-01-tilpdf.doc

Davor
Som tidligere sagt var det tæt på at gå galt inden turneringen gik i gang. Vi kom til 1.
runde præcis 5 minutter i tre men hans navn stod ikke på listen. Vi havde glemt at
aflevere et stykke papir som vi fik om formiddagen. Arrangøren spurgte om han
havde noget elorating, og da han fik svaret, blev han nervøs. Jeg skældte dem ud
og sag det at vi tog hjem med det samme, at det var useriøst osv. Ja, sydlandsk
mentalitet kan være anderledes. Så efter 20 minutter kom de: ”would you play againist one IM”? Heldigvis har den polske IM Matlak, 2492, begået samme fejl og har
allerede stille og roligt parkeret sig ved skranken. Han er træner for de bedste polske
juniorer. Ikke så rart at have sådan en modstander til opvarmning, men på mindre
end 3 timer fik han klø af en anden junior.
De to næste runder 1,5 point mod russerne, ikke så dårligt. I 4. runde fornøjelsen at
spille sort mod GM Jan Plachetka fra Slovakiet som har spillet i Esbjerg to gange og
tabt en match mod Curt Hansen 5,5-0,5. Han spurgte om hvor vi bor i Danmark. Jeg
forsøgte at forklare, tæt på Århus, næststørste by men det sagde ham ikke noget,
men da jeg sagde Skanderborg, sagde han OK, jeg har hørt. Lange live Samba
Cup. Ja, Århus ligger tæt ved Skanderborg.
I 5. runde remis mod GM Burmakin, vinderen af Bad Wørishophen og Cappele sidste år. Med 4/5 så det godt ud med præstationsrating >2700.
Runde 6. og 7. remis. Især den sidste var spændende. Meget var på spil, der var
gevinst men med 30 sek. på uret var det ikke nemt.
I 8. runde skulle der vindes. Stillingen var remis og ham der forsøger noget taber
partiet. Det var desværre Davor.
Sidste runde uden stor betydning, uden lyst til forberedelser mod en russisk IM’er.
Det var spil til et mål lige fra starten og forbedring af statistikken mod russerne: i alt
6/9 til dato, dvs. +3 uden tab.
Endeligt resultat af turneringen 6/9 blev ikke nok til norm, men +6 elo godkendt. Placering som nr. 25 ud af 376 spillere er OK. Det var 4. gang han var tæt på, men i de
afgørende partier spiller nerverne for meget ind. Planen inden sommer var at score
over forventet. Planen er opfyldt og rating er nu på 2527!. Selve titlen er ikke et
must. Man kan finde nogle lukkede turneringer i Ungarn, men det vil han ikke.
Afslutning
GM’erne, IM’erne >2500 og mange journalister fik invitation til afslutningsfest på et
meget kendt slot i byen. Jeg var positivt overrasket da Davor fik invitation til to personer. Afslutningsfesten var det bedste jeg har oplevet. Over 200 personer i en meget afslappet atmosfære med mange kendte navne og mulighed for flere billeder.
Snak med Movsesian som bor i Pardubice, med en hviderussisk musiker der var TL
i 16 dage og som spiller korrespondanceskak osv.
Andre præstationer
I B gruppen fik Jan Rode Pedersen (det lyder kendt) 6,5 point. I C gruppen fik Jakob
Koba Risager fra Hinnerup 6,5 og ca. +160 point. Ellers var det lidt svært at følge
samtlige 20 spillere fra Danmark.
I alt var der lavet 22 normer!
Præmierne var ikke særlig gode, og ingen af spillerne fik startpenge. Man kan spørge sig hvad det er der tiltrækker så mange mennesker. Det er stemningen, både på
spillesteder og i hele byen. Og ikke mindst lave priser, i hvert fald lidt endnu.
Festivalen kan varmt anbefales.
Side 22

Bjarne´s grubleside

Sæson kalender

(af Bjarne Berring Rasmussen)

(med ret til ændringer)

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

Opgave 1

Opgave 2











Hvid trækker og sætter mat i 2 træk

Hvid trækker og sætter mat i 2 træk

Opgave 3

Opgave 4











Hvid trækker og sætter mat i 2 træk!

Hvid trækker og sætter mat i 2 træk!

Tirsdag
Onsdag
Tirsdag
Onsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

7.
8.
14.
15.
21.
28.

september
september
september
september
september
september
5. oktober
12. oktober

Opstart af klubafterner
6. runde af EMT 2004
Klubaften med hurtigskakturnering
7. runde og sidste runde af EMT 2004
1. runde i klubturneringen
4 by turnering i Randers
2. runde i klubturneringen
3. runde i klubturneringen

Løsning på Kombiner med Peter!
Opgave 1: Dh8+ og Sort opgav. Der følger 1. – Kxh8,2. Txf8+ - Sg8, 3. Le5+ Dg7, 4. Lxg7 mat
Opgave 2. 1. – Ka1. Hvis Hvid spiller 2. e7 kan Sort spille 2. – De6+ og vinder
bonden. Hvis Hvid flytter kongen kan Sort slå bonden på e6. Derfor spillede Hvid 2.
Dxg3 pat!
Opgave 3. 1. – Th4 oh Hvid opgav. Vis Hvid spiller 2. Dxh4 følger der 2. –
Dxg1+, 3. Ld1 – Dxd1 mat. Så Hvid spiller 2. Txg6 – Txh1+, 3. Ld1 og Hvid er et tårn
og bonde bagud.
Opgave 4 Sorts dronning forsvarer c6, så det handler om at fjerne den fra 6. linie.
1. Lxe5 – Txe5, 2. Dxe5 – Dxe5, 3. Lxc6+ - Kb8, 4. Tb7+ - Ka8, 5. Tb5 mat

Løsning på Bjarne`s grubleside!
Opgave nr. 1
1. Sf4! Sb2/c3/e3/f2 el.Lc7/b6/a5 el. e6/e5, 2. De6# - g4, 2. Dg6# Kg4, 2. Dh3#
gxf4, 2.Txf4#
Opgave nr. 2
1.Th6! Dxe5+ 2. Td6# Dxh6/Df6 2.Sf3# Df7+ 2.Sxf7# A3 2.Da7#
Opgave nr. 3
1.Le4! Kxe4 2.Dg4# Txe4 2.Dc3# dxe4 2.Dd7# c3 2.Dd3# andre Tårntræk el.
bondetræk så De3#
Opgave nr. 4
1.Sg4!
Andre Sorte træk end nedenstående så 2.cxd7# dxe6 2.c7# dxc6
2.Lxc6# d6 2.Dxh4# d5 2.Dxd5#
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