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Find kombinationen! (Sort i trækket.
Find Sorts i særklasse stærkeste træk.
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Sort står stærkt, men han har et noget
tilsyneladende med stærkt angreb. Men overraskende træk1
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Kontingent 2004-05
I sidste nummer af løberen var der en ultrakort meddelelse om at 14 medlemmer ikke havde betalt deres kontingent. Det er nu nogle uger siden, og endnu
nogle medlemmer er forsvundet fra min mangelliste. I oktober måned startede
jeg med 66 medlemmer, som skulle betale kontingent og 57 medlemmer har
klaret deres mellemværende med klubben. Der mangler altså stadig 9 medlemmer, som står på den liste, der bliver til noget der mere og mere ligner de
brikker, som ikke er hvide på skakbrættet. Vil I 9 ikke være rare at få klaret
mellemværendet – kassereren hader at skulle gå og stikke til medlemmerne
om dette!
Kassereren

Søndag d. 2/1 2005
Et af årets første træk tages igen i Skanderborg Skakklub som hermed indbyder til
hurtigskakturnering søndag d. 2. januar 2005 kl. 9.15 i Sundhedscentret, Sygehusvej
7 i Skanderborg.
Turneringsform: 7 runder Monrad.
Betænkningstid: 30 min. pr. spiller pr. parti.
Indskud: 100 kr.
Præmier: Minimum 100% af indskuddet.
Fortæring: Kan købes på spillestedet.
Tilmelding: Senest d. 30/12 til: Bjarne Berring Rasmussen, tlf. 8652 3528 el. e-mail:
tilmelding@skanderborgskakklub.dk

En remis på udebane med problemer!
(af Jørgen Johansen)

En udekamp der var lidt vanskelig, at få op og stå, da ingen af de faste spillere på
holdet har bil. Samtidig er to af holdets spillere skoleskakspillere, og de deltager
ikke så gerne i udekampe på grund af det sene tidspunkt vi er hjemme på. Heldigvis
meldte Erling Bleld og Bjarne Rasmussen sig, og så var der både bil og et stærkt
hold ( troede vi da ).
Erling Bleld var den første der var færdig, det blev en hyggelig remis. Peer Jespersen tabte lidt senere med bukserne helt nede.Leif M. Hansen sled som vanligt i lang
tid, men det stod ikke til at redde. Nu var vi ved første tidskontrol, vi var bagud ½ 2½ det så ikke godt ud. Jeg spillede mod en der hele tiden talte og analyserede højlydt under partiet ( hvad skal man gøre ) det værste var dog, at han også kommenterede de træk jeg foretog. Han pressede hårdt under hele partiet og jeg stod dårligst, men i 37. træk opstod en situation hvor jeg med en løber på diagonallinien fik
en binding på dronning / konge og herefter var det let vundet. Nu stod vi alle som
tilskuer til Bjarne Rasmussen. Det så ikke godt ud for Bjarne som dog ikke ville give
op,og belønningen kom da også med et overraskende mattræk. Denne flotte afslutning på partiet har Bjarne lovet at bringe andet sted her i bladet.
Skødstrup IV
Hans Krabbe
Karl Aage Mikkelsen
Karl Christensen
Knud Andersen
Herbert Balling
Total

0-1
1-0
1-0
0-1
½-½
2½ - 2½
Side 2

Skanderborg IV
Bjarne Rasmussen
Leif Møller Hansen
Peer Jespersen
Jørgen Johansen
Erling Bleld Christensen

En rigtig omgang hold og kampskak!
(af Morten Rasmussen)

14 dage efter start på denne sæsons holdskak gik det løs igen, det var på udebane
mod Sk1968. Vi mødte et på papiret meget stærkt hold bestående af ene mesterspillere, så planen måtte være sejre i toppen og remiser i bunden. Jeg vandt heldigvis
retten til at skrive kampreferat, men da jeg havde haft nok i mit eget parti, bad jeg
folk maile mig lidt om deres eget parti.
Kai fortæller at han åbnede centrum med bønderne, og fik lagt et voldsomt pres mod
hans modstanders kongestilling, hvilken til sidst kostede såvel en officer for et par
bønder, og da modstanderen havde udsigt til at tabe mindst en officer mere, valgte
han at opgive.
Niels Christian, den gode forstærkning til vores hold og klub, spillede så vidt jeg så
et lige parti mod Bjarne P, og det endte skam også remis. Jesper Lykke havde ikke
lykken til at banke en tidligere 2100 mand så her blev det et nederlag.
Colin spillede Najdorf varianten som sort men blev presset i meget lang tid, hans
modstander stod godt men kunne ikke kom videre, hvor Colin fik chancer til at udvikle sig til en fordelagtigt position. I tid nøden truede hvid mat på h7 men Colin spillede
korrekt og med held kun har vundet en bonde, men med få minutter tilbage til begge
sider kom der en del aflytning og et halv point til hver.
Michael spillede hvid mod acceleret dragevariant i siciliansk - en rigtig kampåbning.
Med et tidligt f2-f4 fik Michael hurtigt stor terrænfordel på kongefløjen, og han var i
færd med at føre et godt angreb igennem. I tidnøden overså han desværre, at han
kunne sætte modstanderen mat i 3 træk, og på grund af den skarpe stilling med
chancer til begge sider, var han selv sat mat 8 træk senere, lige inden tidskontrollen.
Tavs’s parti lignede en meget vanskelig stilling men alle brikker på brættet og ’kampskak’ til begge parter på kongefløjen. At der var nok at holde øje med gav sig også
udslag i en forrygende tidsnøds kamp ved de 40 træk og det kostede vist partiet
Stillingen var nu 4-2 med Nicolai og jeg selv siddende tilbage. Jeg mødte Henrik
Dahl som jeg har mødt flere gange men aldrig vundet over. Jeg spillede min vanlige
opstilling med hvid (!) og da jeg slog på d2 med kongen frem for springeren gik min
modstander for alvor i boksen, hvilket gav mig et solidt tipsforspring resten af kampen. Vi endte i et klassisk slutspil med et tårn hver og jeg havde en bonde, et efter
teorien vist dødt remis slutspil. Men på trods af den ’negative’ aktuelle stilling skulle
det spilles helt ud, det gav også pote, da Henrik ikke forsvarede sig korrekt.
Med 4-3 til Sk1968 afslog Nicolai remis, han referere selv: Jeg har Hvid i Colle systemet. Et system jeg kender rimelig godt men spiller det ad h.......... til idag. Vi følger faktisk teorien i 10 træk hvilket jeg ikke vidste under partiet selv om jeg har haft
stillingen på brættet hjemme. Først udligner Sort derefter får han stor fordel om det
er vundet for den sorte mand ved jeg ikke men jeg bliver gradvis udspillet. Vi ender i
forrygende tidnød hvor han skal sætte mat med konge og dronning mod konge men
heldigvis skrider han på tiden måske lidt usportsligt at spille videre i sådan en stilling,
men i holdkampe skal der ikke deles gratis fløde boller ud ;-)
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På forhånd så det ud til at blive en topkamp, hvilket det også blev, men Nordre II har
bragt sig solidt i spidsen og fører med 3½ point til nr. 2 (Sk1968 III), men de har heller ikke mødt os endnu!
Enkeltresultater
SK1968 III
Jesper Maul Hansen
½-½
Andreas Kastberg
1–0
Karsten Nymann Pedersen
0–1
Bjarne Pedersen
½-½
Henrik Christensen
1–0
Thomas Hauge Vestergård
½-½
Henrik Dahl-Andersen
0–1
Niels Helles Olesen
1–0

Skanderborg 1
Nicolai Löwenstein
Tavs Bjerre
Kai S. Munk
Niels Chr. Christensen
Michael Grøne Andersson
Colin Watson
Morten Rasmussen
Jesper Lykke Petersen

Først efter 100 træk måtte 3. holdet give sig!
(af Michael F. Jensen)

Så blev det endelig 3 holdets tur til at komme i kamp. Første kamp var på hjemmebane mod Hinnerup.
Det blev nogle meget intense matcher. Bl.a. en match med over 100 træk inden
Skanderborg måtte give sig.
Resultatet blev desværre 2-3 til Hinnerup.
For Skanderborg hentede Jens Kr. Vigen og Per Buttenschøn de 2 point.
Der var lidt diskussion om fejltræk, som ASGER og MICHAEL var ude for.
Der efterlyses en klar fortolkning af reglerne, da der på aftenen var ikke færre end
3 forskellige udlægninger af reglerne.
SÅ HERMED ØNSKES LIDT HJÆLP GERNE IFORM AF ET INDLÆG I BLADET,
SÅ VI NYE MÅSKE KAN HITTE UD AF DET NÆSTE GANG
De enkelte resultater:
Skanderborg III
Dieter Dettebarn
Michael F. Jensen
Asger C. Andersen
Jens Kr. Vigen
Per Buttenschøn
Total

0-1
0-1
0-1
1-0
1-0
2-3

Hinnerup III
Gunnar Hansen
Anton Koudal
Sandor Helle
Erik Christensen
Erik Eriksen

§§§§§§§§§§
(af Hans Buttenschøn)

I ovenstående indlæg fra Michael efterlyser har regler ved fejltræk.
Kort fortalt, skal rørt brik flyttes og sluppen brik skal stå.
Laver man et ulovligt træk, så skal trækket gøres om. Kan man lave et lovligt træk
med den brik man har rørt, skal man flytte den brik. Kan man ikke lave et lovligt
træk, skal man blot lave et andet træk.
Tilskuere og andre spillere må ikke tale om eller på anden vis gribe ind i partiet. Om
nødvendigt kan turneringslederen bortvise pågældende fra spillestedet!
Det er den superkorte version. De eksakte regler kan læses i Skakhånden, der kan
lånes i klubben
Side 4

Solid indsats af A-holdet.

Rutchebane i efteråret

Slog Århus III med 5½-2½.

(af Michael Grøne Andersson)

(af Asger J. Andersen).

Som i første runde vandt vi en sikker sejr over et hold som mand for mand var noget
svagere end os – på papiret. Men som jeg skrev om kampen mod Viby: der er gerne
et par stykker der taber alligevel. Denne gang ”gik det ud over” Peter Wheadon og
Rode. Peter fik ellers en flot sejr i søndagens kamp i mesterrækken, men kunne så
ikke følge op her. Godt at alting ikke er forudsigeligt i skak!
Jesper spilleder remis i et parti hvor stillingen efterhånden var mere og mere fastlåst.
Til de øvrige var der lutter sejre.
Mortens gevinst var aldrig i fare. Lars Svendsen var tilsyneladende ude i høj søgang
på et tidspunkt da jeg havde tid til at kaste et blik på partiet. Hans dronning og en
springer var truet, men det negligerede Lars og slog en bonde! Det var fornuftigt
fordi det indebar en mattrussel. Det fortsatte forløb så jeg ikke, men pointet var godt
nok.
Hans Buttenschøn fortalte mig at han havde været heldig! Jeg tror nok at modstanderen var kommet til at forære en officer væk, og sådan en chance griber Hans naturligvis.
Søren Westergaard brugte igen sit hemmelige ( ?!?!) våben: g4 i første træk! Han
fik oparbejdet en god, overlegen stilling og stillede derfor meget naturligt sin dronning til afbytning. Modstanderen ville ikke bytte af og flyttede følgelig sin dronning.
Umiddelbart efter udstødte han et højt råb, tog sig til hovedet, var lige ved at falde
ned af stolen og strøg ud af lokalet. Jeg var overbevist om at han havde fået et migræneanfald (hvad gør en holdleder hvis det virkelig havde været tilfældet?), men
manden kom ind igen og forkyndte med høj røst at han kunne have taget én af Sørens officerer med skak! Det var sådan set rigtigt nok, men situationen var lidt overspillet!
Jeg indledte mit parti med e4, som blev besvaret med d5. Jeg slog bonden, som de
fleste så slår igen med damen. Men min modstander spillede et andet udmærket
træk: Sf6. Jeg spillede så c4 og dækkede min (mer)bonde. Jeg ved godt at det ikke
er særlig ”fint” at spille c4, og heller ikke det stærkeste(!), men jeg er tit fristet til at
prøve at holde en ofret bonde. Det lykkedes i dette tilfælde, men på bekostning af en
lidt knudret stilling. Jeg fik efterhånden styr på tropperne og lidt initiativ,og da han
truede min dronning, slog jeg en bonde og truede hans dronning! Og det var til min
fordel. Resten var ren teknik, som frasen vist hedder.
Vi ligger nu på andenpladsen, men skal møde de tre stærkeste hold i de tre sidste
runder. En udfordring – men den tager vi da bare op!
De enkelte resultater:
Århus III
Skanderborg II
Morten Rasmussen
1-0
Birger Møller
Peter Wheadon
0–1
Christoffer Munk
Jesper Lykke Pedersen
½–½
Carsten Nielsen
Asger J. Andersen
1-0
Thomas Andersen
Lars Svendsen
1–0
Kjeld Ehlers Nielsen
Robert Rode Pedersen
0-1
Lars Holm
Hans Buttenschøn
1–0
Øjvind Høstmark
Søren Westergaard
1–0
Søren Hørning
Total
5½ - 2½
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er meget op og ned for mig i øjeSkak
blikket - i klubturneringen går det rigtigt
med 1 point ud af 5, til gengæld
dårligt
har jeg udspillet alle modstandere i
holdskak - men alligevel uden at vinde
alle (naturligvis…).
dem
Jeg plejer at skulle et par runder for at
spille rusten af, efter sommerpausen,
tog jeg med glæde imod Colins
derfor
forslag om at spille et par partier under
sommer - EMT'en, så vi kunne være
til sæsonstart. Vi fik et par gode
klar
partier, og jeg troede jeg var klar, men
det var jeg nu ikke! Et fælt kiks i en lige
mod Morten, hvor jeg blev grisk,
stilling
gav et fortjent nul. Siden hen tabte jeg
Diagram 1
til! Kai (som sædvanlig!) og fik en halv
Sort trækker og sætter mat i 7 træk!

mod Tavs. ½ af 3 var ikke lige den start jeg havde drømt om.
Da startede holdskakken for mit vedkommende, 1. bræt på 2. holdet mod Viby, og
det var med godt spil, officersoffer og kongeangreb og matsætning, og jeg skal
komme efter dig! En god start
Holdskakken fortsatte på 1. holdet mod
SK 68 III. Igen godt spil, og følgende
stilling opstod, (se diagram 2) hvor jeg
har hvid mod Henrik Christensen:
Jeg har givet (mistet?) en officer for 3
bønder og kæmpeangreb. Der er spillet
25 træk, og vi har ca. 11 minutter tilbage
begge 2, så tidnøden kommer snigende.
Partiet fortsatte med 26. f5, Db4. Sort
kan ikke bytte bønder på f5, og opstiller
i stedet modtrussel mod b2. 27. Dxg6+,
Kg8. Går sort den anden vej med kongen mister han mindst løberen, og er så
bare 3 bønder bagud, f.eks. 27. -, Ke7
28. Dxg7+, Tf7 29. f6+, Kxd6 30. Dxf7,
Dxb2+ 31. Kd2 og uden direkte modspil
Diagram 2
bør sort tabe til de fremskudte bønder
Hvid trækker og bør naturligvis vinde,
eller gå mat. 28. Dh7+, Kf7 29. Dg6+,
da sort ikke har modspil i B-linien…
Kg8 trækgentagelse pga tidnød. 30. f6, Dxb2+ 31. Kd2 og alt er forbi for sort, f.eks.
denne sjove variant 31. -, Lc8, 32. Dg7+, Kf7 33. fxg7, Tg8 34. g6+, Ke7 35. Dxg8
og et par nye dronninger i løbet af få træk. Sort gør det dog let med 31 -, Tf7? og
der er mat med 32. Dh7+, Kf8 33. Dh8+!, Lxh8 34. Txh8 mat! Men det ser jeg ikke!!!
- og i stedet går det nu hurtigt den anden vej, da jeg er mat i en halv snes træk!!!
Begyndende med 32. Tb1???, Da3 33. Td3, Txb1 34. Txd7??, Dc1 35. Ke2, Df1
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36. Kd2, De1 37. Kd3, Txd7+ 38. Kc4, Tb4+ og her opgav jeg så i et parti der viste
at den der begår den sidste fejl taber… Det var ikke så godt - Uglen Niels Chr. var
nødt til at gå fra brættet da han så mit træk 32, for han havde naturligvis set matten i
3 træk.
2 dage efter var der holdkamp igen, denne gang for 2. holdet, hvor Søren Christensen fra Skødstrup har hvid i diagrammet først i artiklen. Jeg fører med 2 bønder men
var bange for at jeg ikke kunne komme igennem, da hvid har et par aktive tårne omkring min konge. Tiden var igen en faktor. Heldigvis er der en udvej, med en snedig
finesse undervejs. Hvid har spillet 56. T7c6 for at bytte det ene tårn af og derefter
æde bønder på kongefløjen, men sort trækker 56. -, Tdd1! Kræver lige man regner
lidt på 2 tårne mod konge, truer til gengæld The1 mat! 57. Tc7+, Kb6 58. T7c6+,
Kb5 59. T6c5+, Ka5! Ikke Kxb5? da tårnet på c5 kan blive ved med at skakke uden
at jeg kan gøre noget ved det, eller alternativt den sjove variant 60. T5c4+, Kb3, 61.
T2c3+, Kb2 62. Tc2+, Kb1 63. Tb2+! Kxb2 (ender med samme resultat hvis kongen
går i hjørnet) 64. Tc2+! og på et eller andet tidspunkt skal sort tage tårnet med kongen som ellers bare bliver ved med at skakke i C-linien, og dermed er det en ret
usædvanlig pat med 2 tårne og 3 bønder i overskud!! Partiet fortsatte 60. Ta2+, Kb3
Opgivet! Nu kan metoden med at ofre de 2 tårne ikke bruges, da hvid stadig har en
bonde på b4 som kan flyttes!
I klubturneringen fortsatte jeg det dårlige
spil, tab mod Nicolai, og så opstod følgende stilling mod Colin (sort) i 5. runde: Se diagram til venstre
Jeg har faktisk med vilje givet 2 bønder
foran kongen for en officer, da jeg ikke
kunne se hvordan sort kunne komme
igennem med et angreb, og planen var
at konsolidere og derefter vinde med
den materielle overvægt! Jeg har netop
spillet Te1-e2 for at dække f2, og som
forberedelse på åbning i centrum, og
frigørelse af mine officerer der står noget passivt. Der fulgte 16. -, dxe4 17.
Sxe4, f5 18. Sed2?, Tf6 19. Kf1?, Lxf2
20. Sc4 Ikke Txf2, da familieskakken på
e3 godt nok giver 3 lette for dronningen, men sort har også 3 bønders overvægt. 20.
-, Lg3 21. Ld2, Tg7 22. Tg2 Og efter en del parlamenteren over brættet enedes vi
her om remis! Det viser sig faktisk at sort har en del problemer med at komme videre, og hvid kan i visse varianter få fordel, men de fleste sort-spillere havde nok fortsat, så trods alt en heldig halv. Efter partiet brugte vi et par timer på analyser uden at
komme frem til et klart svar, men det var der andre der hurtigt gjorde. Computerprogrammet Fritz8 finder (naturligvis) en mat i diagram-stillingen! Sort kunne have spillet 16. -, Lxf2+!! Hvis hvid slår tilbage med tårnet kommer 17. Txf2, Se3 18. Db3,
Dg6+ 19. Kh1, Dxf2 truer mat på g2, og kun Sh4 og Se1 kan dække matten. Sort
slår dog bare springeren med dronningen, med mat i 2-3 træk! Lader hvid løberen
stå og spiller Kf1 følge Dg3 med udækkelig mat på eksempelvis Dh4. På Kh1 følger
ligeledes Dg3 efterfulgt af Dh3 og mat på h2. Så lidt held har jeg dog haft…
I 3. runde i holdkamp i mesterrækken vandt jeg igen forholdsvist ubesværet, så efteråret har været optur i holdkampene og nedtur i klubturneringen - det sidste skal
der snart sættes en stopper for..
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Kombiner med Peter!
Her er fire mere af Peter Wheadons kombinationsopgaver. Løsninger side 24.
Opgave 2

Opgave 1











Emanuel Lasker – Blackbone,
London 1899
Sort trækker og vinder materiale. Sorts
træk fik Hvid til at vælte sit glads på
gulvet!
Opgave 3

Euve – Davidson,
Amsterdam 1925
Hvid trækker.
Hvordan kan han vinde en bonde?
Opgave 4











Menchik – Graf
Semmering 1937
Hvid trækker. Hvis du mener, at du har
fundet vindertrækket indenfor 10 sek., så
er det sandsynligvis forkert!
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Korchnoi – Chekhover, USSR 1951
Hvid trækker. Sort har lige spillet Txb2 i
forventningen om 1. Txc7+ - Dxc7, 2.
Dxc7+ - Kxc7, 3. Kxb2 – Kg2+ med lige
stilling. Men Hvid fandt et bedre træk end
Txc7+.

Greco varianten.

Nytårs-handicap-cup-lyn-turnering

(af Mads Andersen)

Ude i Åbyhøj skulle jeg i andensidste runde spille hvid mod Sebastian Matz. Han
plejer at spille Caro-Cann ligesom mig selv, så jeg følte mig godt forberedt. Men i
stedet blev det til en såkaldt Greco variant af Giuoco Piano næsten efter bogen.
Varianten havde jeg læst om på en CD-ROM, hvor der var nogle analyser fra 1619
af en der hed Gioacchino Greco.
Hvid: Mads Andersen,Skanderborg
Sort: Sebastian Matz,Skødstrup
[C54] Åbyhøjmesterskabet Gruppe B,
Åby Skole, 20.11.2004
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Lc5 4.c3 Sf6
5.d4 exd4 6.cxd4 Lb4+ 7.Sc3 Diagram,
grundstillingen i Greco varianten.
7...Sxe4 8.0–0 Sxc3 9.bxc3 Lxc3 Her
kunne han have spillet 9...d5! 10.cxb4
dxc4 11.Te1+ Se7 12. De2 Le6 med
gode chancer for remis ifølge Bent Larsens bog, Åbningsspillet i skak. 10.Db3!
Et stærkt tårnoffer hvor sort lige er blevet grådig og hurtigt kommer ud på glat
is. 10...Lxa1 11.Lxf7+ Kf8 12.Lg5. I
klubturneringen spillede












Benjamin Christensen 12...Sxd4 og svaret burde have været 13.Da3+ Kxf7 14.Lxd8
Txd8 15. Txa1 med udviklings forspring, og dronning for tårn, løber og to bønder, øv!
12...Se7 13.Se5 Her fortsætter teorien Lxd4 14. Lg6! d5 15. Df3+ Lf5 16. Lxf5 Lxe5
17. Le6+ Lf6 18. Lxf6 Ke8 19. Lxg7. Sebastian valgte i stedet at spille 13...d6
14.Lg6! d5 15.Df3+ Lf5 16.Lxf5 g6 17.Le6+ Ke8 18.Df7# 1–0
Partiet blev afgørende. I sidste runde kunne jeg nøjes med remis, men det vandt jeg
også, og endte derfor på 6/7 og en 1.-plads.

2. Samba Cup
Mit nødråb i sidste nummer af klubbladet har givet yderst positiv respons - det vender jeg tilbage til!
Ellers fortsætter planlægningen fremad, der kommer af og til en sponsor i hus, enten
på baggrund af det materiale der udsendes, eller fordi personlige relationer muliggør
det. Derudover deltager klubbens egne medlemmer med anseelige sponsorater! Mit
nødråb med hensyn til privat indkvartering er blevet flot modtaget, og der er hidtil
givet tilbud om privat indkvartering af 6 spillere/TL! En stor tak skal lyde til de "frivillige". Der er fortsat ønske om yderligere privat indkvartering i Skanderborg, så I skal
endelig ikke holde jer tilbage!
Derudover har der været holdt det første møde med handelsstandsforeningen, og
der er et møde på vej med erhvervsråd/turistforeningen. Alle er også denne gang er
interesseret i et samarbejde, og muligheden for at gøre det til byens turnering, er i
høj grad til stede, og naturligvis ønskelig.
Alting er samlet set dog meget løst endnu, og der er endnu ikke noget endeligt fastlagt endnu. - Og dog, turneringen spilles i efterårsferien 2005, med åbning i Kulturhuset torsdag d. 13. okt., og afslutning på Hotel Skanderborghus søndag d. 23. okt.
Michael Andersson
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Husk at tirsdag, den 4. januar 2005 afvikler klubben

for 82. gang sin
Nytårs-handicap-cup-lyn-turnering
Nu i ny forbedret udgave og med bedre præmier
Gå ikke glip af denne tradition!
Som anført i sidste nummer af Løberen sker der en måske lidt tiltrængt fornyelse af
Nytårs-handicap-cup-lynturneringen. Et af problemerne med turneringen har været,
at nogle har været så uheldige kun at spille to partier eller i aller værste fald kun et
enkelt parti på denne traditionsrige aften. Det rådes der nu bod på med et nyt turneringssystem.
Alt er dog ved det gamle både med hensyn til indledningen og ti sekunder til hvert
træk. Som altid er der lodtrækning til første runde og her spilles der om at komme i
vindergruppen eller tabergruppen. Herefter sker det nye, som dog er en smule afhængig af deltagerantallet, men det ligger fast at hver gruppe inddeles i grupper,
hver med ca. 4 deltagere, som spiller alle mod alle. 1 eller 2 fra hver gruppe går videre til de afsluttende runder, hvor cup-systemet overtager efter de sædvanlige regler.
Som altid er det svært at sige, hvorledes turneringen præcist vil forme sig, da dette
afhænger af deltagerantallet, men ved for eksempel 24 deltagere vil turneringen
forløbe således:
1. runde: alle mod alle, hvorefter man inddeles i en vinder- og en tabergruppe med
12 i hver.
2-4. runde: Inddeling i 2 x 3 grupper med 4 spillere i hver gruppe. Alle spiller mod
alle i grupperne. Med dette deltagerantal er alle således sikre på at komme til at
spille 4 partier.
5. runde: De to bedste fra hver gruppe og de to bedste af 3’erne spiller kvartfinaler
efter lodtrækning.
6. runde: Vinderne af kvartfinalerne spille semifinale efter lodtrækning.
7. runde: Semifinalisterne spiller finaler om i alt 8 præmier.
Når vi nu er ved det med præmierne – så er det de sædvanlige; men herudover vil
der til vinderen af henholdsvis vinder- og tabergruppen være udsat henholdsvis en
vinpræmie og en flot bogpræmie.
Så derfor – mød op på denne traditionsrige aften!
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Basis 3

Klubmesterskabet 2004

Navn

(af Hans Buttenschøn)

Kampen om klubmesterskabet 2004 samlede 44 deltagere og er næsten færdigspillet, selv om man ikke troede det muligt på et tidspunkt i efteråret p.g.a. mange
udsatte partier.
Klubmester 2004 blev Henning Møller og Colin Watson – og måske vores formand
Tavs Bjerre. Et af de partier som mangler er Tavs mod Leif Linnenann. Vinder Tavs
det parti, så er han også oppe på 4½ point som de to andre.
Det får mig til at skrive, at de der vil have turneringstabellerne komplette må
selv søge de sidste resultater. I næste blad bliver det tabellerne til bymesterskabet
der kommer i bladet.

Gl.ra Forv

Skanderborg Skakklub

1 Knud Christensen
2 Knud M. Jacobsen

5 Erling Christensen Blel 1152 4,40

Basis 2 er færdigspillet. Vinder blev Bjarne Tornbjerg med Michael F. Jensen og
Jens Kr. Vigen på de næste pladser.

6 Anders Haarup

Basis 3 er til gengæld helt uafklaret. Knud Christensen har 6½ point, men hvis Pascar Paramasivam vinder sine to sidste partier, så kan han komme op på 7 point.

7 Pascar Paramasivam

Mesterklassen
Navn

Gl.ra Forv 1

2104 5,20 ½

Skanderborg Skakklub

0

Skanderborg Skakklub
Skanderborg Skakklub
4

Skanderborg Skakklub

4

5

0

0

½

½

6

0

0

34

½

7

Total N.ra Pla

8

1

½

½

½

1

2001 4,20 ½

½

1

½

½

½

0

1

½

1

1

½

2½ 1880
8

4½ 1936
3

1

1
56

52
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½

0

71

34

1

½

4½ 1922
2
1

1

½

63

1123 4,00

Skanderborg Skakklub

½

3½ 1838

74

0

4

1996

½

1

½

0

0

1

Skanderborg Skakklub

1

½

0

78
10

½

0

1

0

1

1

0

1

½

0

½

½ 4½

½

0

1

1

½

½

4

78

½

73

3

91

½

2

10

½

1

0

84

0

5

10

12

1

0

1

23

56

0

½
34

10

1

0
56

0

89
67

½

½ 5½

½

10

1

1

62

0

0

91

34

1

1085 3,40

0

6½

67

12

45

2

1085 3,40

0

1

0

0

0

0

56

3

1200 5,00

Skanderborg Skakklub

10 Trieu Dong Lieu

1

Ialt

78

23

½

10

1

9

½

45

0

1

0

1

0

10

89

4

Skanderborg Skakklub

0

4

95

1

1

½

Basis 1
Navn

Gl.ra Forv 1

1 Asger J. Andersen

1

1640 4,15

Horsens Skakforening

3 Søren Westergaard

4

1

5

6

0

1

1597 3,65

7

Total N.ra Pla

1

1549 3,15

Skanderborg Skakklub

½

0

0

0

½
1

1

1616 3,90

1

½

1
56

1

1

Side 12

3

0

0

2

½

½

½
8

0

3½ 1615
1

0

63

0

½

71

52

0

1

1

3½ 1565
8

12

34

0

1

23

8

½

0

0

½
45

45

½

67

2

Skanderborg Skakklub

1

0

5½ 1681 1

½
8

71

3

1435 2,00

0

0

8

1
56

12

0

½

34

1

56
4

0

1
8

67

Skanderborg Skakklub

8 Hans Buttenschøn

1

1

4 Bjarne B. Rasmussen 1558 3,25

7 Hans Rose

3

71

Skanderborg Skakklub

5 Jørn Andersson

2

28-9 5-10 19-10 2-11 9-11 23-11 14-12
8
23
67
45

Skanderborg Skakklub

8

½

5

1200 5,00

6 Robert Rode Pedersen 1631 4,05

½

0

Skanderborg Skakklub

Skanderborg Skakklub

12

8

0

8

56

91

1

7

1

1

1

0

67

2 Søren Grymer-Hansen 1614 3,85

23

1

3½ 2070

45

0

½

½

Skanderborg Skakklub

Skanderborg Skakklub

56

67

1
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½

71

2

1794 2,05

½

12

45

2010 4,30 ½

0
8

3

Skanderborg Skakklub

8 Kai Munk

0

8

1

1871 2,80

Skanderborg Skakklub

7 Morten Rasmussen

½

56

0

1891 3,00

Skanderborg Skakklub

6 Tavs Bjerre

1

67

3 Michael G. Andersson 1896 3,05 ½

5 Henning Møller

½
71

2 Leif Linnemann Larsen 1924 3,35

4 Colin Watson

3

28-9 5-10 19-10 2-11 9-11 23-11 14-12
8
23
67
45

Skanderborg Skakklub

1 Nicolai Löwenstein

2

½

0

12

0

6

34

1

78

1160 4,50

5

1

10

1

½

1197 5,00

9 Thomas K. Laursen

4

19. 2.
9. 23. 30. 14.
okt. nov. nov. nov. nov. dec.
45
67
89

1

89

Skanderborg Skakklub

8 Erik Grønkjær

0

1

1197 5,00

4 Nichlaes Harder

3

91

Skanderborg Skakklub

3 Jørgen Johansen

2

1

1223 5,30

Silkeborg Skakklub

Basis 1 er heller ikke færdigspillet, men uanset resultatet i de to resterende partier,
så kan ingen fravriste Asger J. Andersen førstepladsen. De næste placeringer er til
gengæld meget usikre.

Basis 4 er heller ikke færdigspillet, men her ligger det fast, at Kristian Nymann Jacobsen vinder. Han mangler godt nok et parti, men med 7½ point i de første 8 partier, kan han ikke hentes. Lige så sikkert er det at Mads Andersen får 2. pladsen, idet
han med 7 ud af 9 mulige ikke kan nås. Og det er også ganske vist, at Aleksander
Hersom From bliver nr. 3 med 5½ point. Altså tre skoleskakspillere på de første
pladser!

1

28. 5.
12.
sep. okt. okt.
10
23

0

2

1435

74

½

1

½

3½ 1604

Basis 4
Navn

Gl.ra Forv

1

Skanderborg Skakklub

1

1000 4,05

Skanderborg Skakklub

Skanderborg Skakklub

5

0

1000 4,05

Skanderborg Skakklub

8 Aleksander H. From

3

Skanderborg Skakklub

9 Mads Nielsen

½
0
0

0

0

1

1

1

½

1

½

78

0

3

1

1

½

1

2

10

0

1

5½
1

0

84

1

½

91

1

7

0
95

1

1

½

Basis 2
Navn

Gl.ra Forv 1

1

1421 4,70

Skanderborg Skakklub

2 Asger C. Andersen

0

1307 3,40

4

1

Total N.ra Pla

0

0
0

1

1335 3,75

1

1
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1

1319 4

1

1159 8

0

½

2½ 1301 6
1

0

0

3

1243 5

74

1

(af Hans Buttenschøn)

Mads Andersen der aldersmæssigt hører hjemme i D klassen som 1. års elev, (1. års
elev betyder, at han spiller i samme klasse igen næste år) men som p.g.a. tidligere flotte
resultater spiller i B klassen, vandt suverænt denne ved stævnet i Åbyhøj. Med 6
point ud af 7 mulige lod han ikke nogen tvivl tilbage. Nu venter Skanderborg stævnet
og A klassen næste gang. Og jeg ved Mads glæder sig, selv om han udmærket ved,
at det er nogle hårde ”nysere” han kommer til at møde.
Pascar Paramasivam fik en 7. plads. Selv var han ikke tilfreds. Et par fejltræk kom til
at koste dyrt. Men Pascar er meget seriøs med sin skak og har mange flotte partier.
Nichlaes Harder havde en rigtig dårlig dag. Intet – absolut intet ville lykkes for ham
denne dag. Det samme kan siges om Oskar Lund. Her skal dog tilføjes, at Oskar var
rykket et række op p.g.a flot resultat ved sidste stævne og måtte som så mange
andre konstatere, at de altså er en tand skrappere når man kommer en række højere op.
I C rækken havde vi tre med.
Og igen var det Benjamin Christensen der kom fra baghjul og sneg sig ind på den 6.
plads, der i Åbyhøj gav pokal. Benjamin spiller solidt og flere har erfaret, at giver
man ham en lillefinger, så tager han hele hånden! Det fik Mads Nielsen at føle. I
deres indbyrdes parti var Benjamin vist nok ”puttet helt ned i sækken”, den manglede blot at blive snøret. Men en lille fejl fra Mads og vups havde Benjamin vundet
partiet!
Samme Mads spiller næsten finale ved hvert stævne – forstået på den måde, at
vinder han det sidste parti, så er der pokal. Og igen – fristes man til at sige – tabte
han igen i Åbyhøj. Hvor uheldig kan man være?
Aleksander Hersom From havde en lidt blandet dag. 2½ point og en 14. plads blev
det til.
I D. klassen var der pokal til Anton Lund. Han spillede igen en flot turnering og nogle
flotte partier. Aziz Zadran kom i gruppen af dem som havde en lidt blandet dag. Han
fik 3½ point og en del erfaring ud af dagen.
Den helt store overraskelse for mig blev Marcus Bækgaard Fries Hansen, der går på
Mølleskolen i Ry. Han er netop begyndt at komme til skoleskak, har været med tre
gange, så da jeg skulle tilmelde ham, var jeg usikker på, hvor jeg skulle placere
ham. Aldersmæssigt hører har til i D klassen, men kunne han klare sig der?
Men godt jeg ikke tilmeldte ham en klasse lavere, for så havde jeg fået problemer
med de andre skoleskakledere. For ud af 20 deltagere blev han nr. 8, kun et mulehår fra de attraktive pokaler. Så man kan roligt sige, at han klarer sig udmærket i
denne klasse og det havde været et kæmpe flop af mig, hvis han var kommet til at
spille i E rækken. Flot debut. Det skal blive spændende at følge ham ved de kommende stævner.
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Skanderborg Skakklub

8 Michael F. Jensen

7

56

71
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0
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0

12

1
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Skanderborg Skakklub

7 Axel Nielsen

6

34

0

56

Skanderborg Skakklub

6 Dieter Dettbarn

5

1
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0
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Skanderborg Skakklub

5 Peer Jespersen

4

1

67

Skanderborg Skakklub

4 Leif Møller Hansen

1
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Skanderborg Skakklub

3 Jens Kr. Vigen

3

28-9 5-10 19-10 2-11 9-11 23-11 14-12
8
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Skanderborg Skakklub

1 Bjarne Tornbjerg

2

Flot resultat af Mads i Åbyhøj!
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Skanderborg Skakklub

7 Morten Grønkjær

1

67

0

1000 4,05

½
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Skanderborg Skakklub

10 Kristian Nymann
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6 Knud Aage Jensen

1

0
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5 Mads Andersen

4

0

91

Skanderborg Skakklub

4 Henrik Dygaard

0

0

Skanderborg Skakklub

3 Michael D. Jensen

3

28. 5.
12.
sep. okt. okt.
10
23

1 Benjamin Christensen 1000 4,05
2 Brian D. Trøster

2

1

½

5½ 1414 2

For første gang i denne sæson var der tilmeldinger nok, så der kunne oprettes en
pigeklasse. Det benyttede vore to piger sig af, idet Asta Nyyssönen hentede en pokal hjem til Skanderborg for en 3. plads i gruppen. Og lige efter hende på en 4. plads
kom Susie Paramasivam. Rigtig godt gået af de to piger.
Alt i alt, en rigtig gos dag for Skanderborg Skoleskak i Åbyhøj.
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Klubblad for et kvart århundrede siden

To flotte placeringer ved DM i skoleskak!

(af Bjarne Tornbjerg)

I Løberen nr. 5 for sæsonen 1979/80 skrev formanden Asger J. Andersen nogle formandsbetragtninger. Han anførte blandt andet:
”Det var naturligvis med nogen spænding jeg tiltrådte som formand for en god, gammel skakklub med fine traditioner, bl.a. en tradition for et godt formandskab og en
dygtig og solid bestyrelse. Med hensyn til arbejdets fordeling har det været glædeligt
at konstatere at det ikke er formanden alene der trækker læsset. Tværtimod! Hvis jeg
gjorde arbejdet op i timer er jeg sikker på at jeg kun ville komme ind på tredjepladsen!
En anden positiv ting er medlemmernes stabilitet og præcision. Der er aldrig problemer i retning af at nogen ”glemmer” aftaler og mødetider, eller bare udebliver fra fastlagte runder i turneringen uden afbud. Systemet med at hvert hold har sin holdleder,
der ordner holdets kampe, fungerer udmærket.
Det er ikke de strålende resultater vi opnår udadtil for tiden, men nok så vigtigt er det
at klubben fungerer i det daglige. Vi har fine spilleforhold, klubaftnerne er særdeles
hyggelige, man sludrer lidt om partierne undervejs, og fremmede har somme tider
svært ved at forstå at der spilles seriøs skak!”
Kontingent var tidligere blevet opkrævet kontant på klubaftenerne, men nu var man
gået over til at udlevere girokort. Indbetalingen af kontingent var forløbet udmærket,
men der var dog fortsat mulighed for på klubaftenen at betale direkte til kassereren.
Ratingtal og hvad deraf fulgte var i 1980 fortsat noget meget nyt og uforståeligt for
mange. Lynratinglisten i klubbladet gav anledning til en mængde spørgsmål om, hvorledes tallene blev udarbejdet. I dette nummer af klubbladet forsøgte redaktøren at
løfte lidt af sløret for, hvorledes hele systemet var opbygget, blandt ved at give nogle
eksempler på hvordan resultat af 5 lynpartier mellem to spillere ville påvirke den enkelte spillers ratingtal.
I Århus-mesterskabet deltog 5 spillere fra Skanderborg, men efter 5 af de syv runder
havde ingen gjort sig særlig positivt bemærket. I mesterklassen havde Henning Møller
og Knud Peder Jensen begge opnået lidt i underkanten af deres forventede score.
For Henning Møllers vedkommende var en del af årsagen, at han på brættet havde
været lidt for galant overfor Nina Høiberg, ligesom han i Skanderborg havde tabt et
parti til Erik Pedersen fra Evans. I anden klasse lå Bjarne Tornbjerg med kun to halve
point til nedrykning. I tredje klasse havde Bjarne Rasmussen og Genno Jensen ikke
klaret sig stort bedre, men her var der dog lidt trøst i at de ikke kunne rykke længere
ned.
Der forelå en indbydelse til at deltage i DM 1980. Påsketurneringen skulle dette år
foregå i Odense.
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(af Hans Buttenschøn)

I år havde vi to elever som havde kvalificeret sig til de danske mesterskaber i Skoleskak.
Jvf. sidste klubblad, så blev Nichlaes Harder og Kristian Nymann Jacobsen, henholdsvis nummer 2 og 3 ved udtagelsesstævnet. Og da der netop skulle tre med fra
Århus amt, så var billetterne hjemme.
Og de klarede sig rigtig flot!
Kristian blev nr. 4 ud af de 40 deltagere, men Nichlaes blev nr. 11.
Et resultat og en præstation de kan kan være stolte over.
Resultattavlen er der desværre ikke plads til i denne omgang, men slå op på adressen: www.skoleskak.dk/dm2004/rundetavle_d.htm

Når enden er god……
Af Anders Haarup

Starten var ikke for lovende, da vi ( 5. holdet ) skulle spille vores 3. hold-kamp tirsdag den 7. december. Kampen stod mod Viby på udebane. Jeg fik besked om afbud en halv time før vi skulle spille, så gode råd var dyre. Efter et par forsøg fik jeg
fat i Pascar og 5 minutter efter sad han i bilen sammen med os andre med fuld fart
over stok og sten mod Viby.
Kort blev resultaterne følgende: Pascar tabte ifølge ham selv, på grund af et forkert
bondetræk i slutspillet. Alexander vandt ved en flot skakmat i bunden. Michael D.
Jensen vandt efter et meget skiftende parti. Mads vandt ved solidt spil hvor det materielle overskud blev større og større og sidst vandt jeg efter et par fejl fra min modstander
Samlet resultat blev derfor 4-1 i vor favør. Vores første men forhåbentlig ikke sidste.
Skanderborg V
Pascar Paramasivam
Anders Haarup
Alexander H. From
Michael D. Jensen
Mads Andersen

0-1
1-0
1-0
1-0
1-0

Viby VII
Hans Rohde
Erik Bock
Michael Solberg
Vincent Pedersen
Svend Aage Jensen

Mangler!
(af redaktøren)

Denne lille plads var hvad jeg havde tilbage, da alt materiale jeg havde fået ind var
kommet i bladet.
Det betyder, at det parti af Bjarne Rasmussen som Jørgen Johansen efterlyser andet sted i bladet ikke kommer før i næste blad.
Samme skæbne er overgået et indlæg fra Aleksander Hersom From fra Sahl Skaklejr 2004.
Henning Møller efterlyste i sidste nummer et parti fra vores formand. Det er sikkert
også med i næste blad. Det samme med et referat fra 1. holdets kamp mod Sk68 IV.
(Som de vandt stort!)
Alt dette og meget mere først i februar.
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Bjarne´s grubleside
(af Bjarne Berring Rasmussen)
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!

Flot comeback til Kristian Nymann!
(af Hans Buttenschøn)

Som de fleste har bemærket, så har Kristian Nymann igen fået lysten til at spille
skak tilbage. I klubturneringen kom han med i aller sidste øjeblik og har indtil dette
øjeblik vundet alt. Som skrevet andet sted i bladet, så blev han nr. 4 ved DM i skoleskak.
Ved skoleskakstævnet på Morten Børup skolen deltog han for første gang i et år ved
et stævne. Det gjorde han godt og eftertrykkeligt med seks sejre ud af seks mulige.
Selv i skoleskak er det et usædvanligt resultat! Et flot comeback!
Det gav naturligvis gruppesejren.
I samme gruppe sluttede Nichlaes Harder som nr. 6 og Rupan Paramasivam som
nr. 13 af de 20 deltagere i gruppen. Begge var noget utilfredse med deres resultater.
Men vi fik en gruppesejr mere! Mads Nielsen vandt C gruppen. Han fik 5 point ud af
6 mulige. Mads har nogle helt utroligt svingende resultater i denne sæson. Ikke fordi
han spiller hasarderet, men mere et udtryk for det held og uheld der også hører skak
til.
Benjamin Christensen måtte gå og bide negle lidt men slutresultatet blev gjort op.
Men da det kom, viste det at han havde bedste korrektion af de tre som havde fået
3. point. Det blev honoreret med en pokal. Oskar Lund og Rasmus Glud Madsen
havde en lidt blandet dag. Rasmus var uheldig i mindst to partier, hvor han havde
godt fat i modstanderen, men kom så til at lave et fejltræk som kostede partiet.
I den meget stærke A klasse havde Mads Andersen kvalificeret sig efter gruppesejren i Åbyhøj. Han havde den store fornøjelse at spille remis med Jakob Risager, der
er mesterspiller. Og ikke nok med det. Mads kunne have vundet . Han havde selv
set planen og den kunne ”holde vand”, men han valgte bevidst det sikre for at få det
halve point.
I næstyngste gruppe blev Aziz Zadran bedste Skanderborgenser med en 5. plads.
Aziz gør sig godt bemærket ved hvert stævne. Det skal blive spændende at følge
ham fremover. I samme gruppe var der også pokal til Anton Lund. Anton er altid
blandt favoritterne i denne gruppe, så hans resultat er ikke så overraskende. Men
for Marcus Bækgaard Fries Hansen var det spændende at se om hans resultat i
Åbyhøj var en enlig svale. Det var det bestemt ikke! Marcus kan blive en fremagende spiller. Han skal lige have lidt rutine og lidt tålmodighed, så vil han være at finde i
toppen af gruppen fremover.
Malthe Iversen og Rasmus Rasmussen havde en af de dage, hvor ikke alt lykkedes.
Men det blev til flere spænende partier. Mathias Christiansen blev dårlig efter et par
runder og valgte at trække sig.
I yngste gruppe født 1997 eller senere var der pokaler til Kristian Andersen. Når
man kun er 6 år, så er 5 timer til et stævne lang tid. Men Kristian klare hele dagen og
klarede det flot. Mark Konstantin Sloth var med ved et stævne for første gang. Han
valgte at trække sig efter et par runder, da han ikke følte sig helt i topform.
I pigegruppen tog alle fire piger fra Skanderborg præmier. Det var Asta Nyyssönen,
Susie Paramasivam, Laura Vang Sparsø og Saranya Sundrmoorth. Sammen med
skoleskaklederen fra Hornslet ens Teglgaard havde pigerne havde en rigtig hyggedag.
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Se i øvrigt resultatlisten på næste side.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A rækken - 6 runder
Jens Fogh
Mårslet
Asbjørn Korsholm
Læssøesgade
Bjørn M. Ochsner
Ellekær
Malte B. Kjær
Aabyt
Jakob Risager
Hinnerup
Christian Havshøj
Hornslet
Mads Andersen
Skanderborg
C rækken - 6 runder
Mads Nielsen
Skanderborg
Jonas Odgaard
Mårslet
Maria Kjær Petersen Læssøesgade
Emil Poulsen
Aaby
Noujan Rashani
Læssøesgade
Jonas R. Niesson
Mårslet
Mikkel B. Leimand
Hornslet
Nicklas Corneliussen Ellekær
Rasmus Nielsen
Hornslet
Benjamin Christensen Skanderborg
Peter Christensen
Midtjysk
Søren Poulsen
Aaby
Oskar Lund
Skanderborg
Morten Bille Eriksen Mårslet
Jon Stubsgaard
Mårslet
Jørgen Risager
Hinnerup
Lukas Jensen
Læssøesgade
Rasmus Glud MadsenSkanderborg
David Lo
Ellekær
Nikolaj Thomsen
Hinnerup
E rækken - 14 runder
Lukas Paysen Thillemann Mårslet
Lau Stubsgaard
Mårslet
Mark Bjerre Müller
Hinnerup
Lasse Emil Petersen Midtjysk
Kristian Andersen
Skanderborg
Tobias Guild
Aaby
Mark Konstantin Sloth Skanderborg
Lukas M. Carli
Aaby
Pige rækken - 12 runder
Frederikke Trønninge Hinnerup
Maria Theresa Jaazaeri, Ellekær
Sif Linde
Aaby
Asta Nyyssônen
Skanderborg
Susie Paramasivam Skanderborg
Laura Vang Sparsø Skanderborg
Saranya Sundrmoorth Skanderborg

B rækken - 6 runder
5 1. Kr. Nymann
Skanderborg
5 2. Christoffer Hansen Aaby
3 3. Kristian Seegart
Læssøesgade
3 4. Sebastian Matz
Skødstrup
2½ 5. Mads Kring
Mårslet
2 6. Nichlaes Harder
Skanderborg
½ 7. Tobias Boje
Læssøesgade
8. Aleksander Almasy Midtjysk
5 9. Aske Stubsgaard Mårslet.
4½ 10. Kristian Træholdt Læssøesgade
4½ 11. Jeppe Breinholt Hinnerup
4 12.Thomas Brodersen Hinnerup
4 13. Rupan Paramasivam Skborg
4 14. Yury Shevtsov
Læssøesgade
3½ 15. Jon Halling
Hinnerup
3½ 16. Malthe Parylewicz Læssøesgade
3½ 17. Morten V. Nielsen Korning
3 18. Andreas Simony Korning
3 19. Søren Langelund Korning
3 20. Christian Hartvigsen Korning
2½
D rækken - 7 runder
2½ 1. Nicolas Poulsen
Mårslet
2½ 2. Peter Emil Tybirk Hinnerup
2 3. Mathias Vinter
Mårslet
2 4. Tobias Aakjær
Hornslet
1½ 5. Aziz Zadran
Skanderborg
1½ 6. Bjarke Andreasen Hinnerup
1 7. Anton Lund
Skanderborg
8. Marcus Bækgaard Skanderborg
12½9. Asbjørn Juul Petersen Mårslet
11½10. Kårre Pewdersen Hornslet
11 11. Simon Vestergaard Aaby
8. 12. Thomas Øther
Korning
6 13. Malthe Iversen
Skanderborg
5 14. Frederik Nielsen Aaby.
1x) 15.Christian KamstrupSkødstrup
1 16. Rasmus Rasmussen Skborg
17. Kristoffer Vinding Vinding
11 18. Asbjørn Lien-Iversen Aaby
9½ 19. Mathias Christiansen, Skborg
7½
7
5 x) Udgået p.g.a. sygdom
1
1
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Flot sejr til Michael D. Jensen
6
4½
4½
4½
4
4
3½
3
3
3
3
3
2½
2½
2
2
2
2
1
0
6
6
5
4½
4
4
4
3½
3½
3½
3½
3½
3
3
2½
1½
1½
1½
0 x)

Af Anders Haarup

5. holdets anden holdkamp var ude mod Vejlby-Risskov Skakklub´s 2. hold. Dette
forgik mandag den 15. november og selv om der ikke var storm ude så blev det det
inde !!
Vi var bestemt også oppe mod overmagten. Dem vi mødte havde 1332 i gennemsnit
mens vores var/er på beskedne 1050.
På anden bræt sad Alexander From som havde det meget svært mod deres Torben
Hansen hvilket da også betød, at efter en lille time var det slut.
11.Jeppe
Breinholt
Brian D. Trøster kæmpede på vores bræt
4 mod Svend
Henriksen.Læssøesgade
Det så nogen- 3
lunde ud den første times tid indtil der blev lavet en ”gaffel” hvilket betød, at han
mistede dronningen. Så var der ikke så meget mere at spille om.
På vores 4. bræt spillede Mads Andersen mod Jørgen Thinggaard. Her var stillingen
noget uklar helt hen til slutspillet. Da havde Mads 6 bønder mod en springer, løber
og 2 bønder, så hvis han kunne komme af sted med, at slå disse bønder, så ville
han kunne opnå en remis. Dette lykkes dog desværre ikke, så da han tillige skulle
kæmpe mod en dronning, ja så var slaget tabt.
Jeg selv spillede mod Peter Fisker Hansen. Det var næsten som sangen ”10 små
cyklister”. Sangen skulle her blot hedde ”8 små bønder”. For på forunderlig vis, så
mistede jeg stille og roligt en efter en, så da jeg var nede på 4, ja så havde han stadig sine 8 !!! Det var lidt skidt.
Den stor overraskelse denne aften stod Michael D. Jensen for på bræt 3. Mens Michael har 1000 p. ja så mødte han Torben Witt Jensen som har hele 1327 p. Ikke
nok med at han mødet en stærk spiller, han kom tillige bagud med en kvalitet i starten af partiet, men ved flot gejst og kampiver, ja så formåede han vende modgangen
og sætte sin modstander mat ved et flot slutspil.

Bymesterskabet 2005
(Bjarne Tornbjerg)

Bymesterskabet afvikles efter stort set samme turneringsform som i 2004, dvs. i
ottemandsgrupper, hvor man også møder enkelte modstandere som man ikke normalt spiller mod. Bestyrelsen har siden sidste års eksperiment modtaget mange
positive tilkendegivelser for denne turneringsform. I 2004 blev turneringen ikke ratet,
og det spørgsmål har siden været drøftet en del. Tilkendegivelser for og i mod har
svinget noget, og bestyrelsen er noget i tvivl om, hvad deltagerne egentlig ønsker.
Da turneringen er nært forestående har bestyrelsen derfor besluttet at der udarbejdes tilmeldingslister, hvor man skal tilkendegive, hvorvidt man ønsker at deltage i en
ratet eller ikke-ratet gruppe. Desuden skal man så krydse af for om man alligevel
ønsker at deltage, såfremt man ikke ”får sin vilje” i dette spørgsmål. Når bestyrelsen
så har et nogenlunde overblik over hvem der vil deltage i hvad, tages der stilling til
om man skal vælge det ene eller det andet, eller eventuelt begge dele. Bestyrelsen
forbeholder sig ret til at beslutte, hvordan grupperne inddeles, da der kan opstå den
situation, at tilmeldingen til enkelte gruppe bliver så spredt, at ønsket om at møde
andre modstandere allerede dermed er opfyldt, og at det så ikke har noget formål at
lave yderligere spredning.
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Parti fra klubturneringen

Et rigtigt kampparti!

Hvid: Hans Rose
Sort: Asger J. Andersen
Klubturneringen, 30.11.2004
(Noter af Asger J. Andersen)
1.e4 e5 2.f3 c6 3. b5 a6 4. a4 f6 5.c3 c5 6.d3 b5 7. b3 h6 8.d5 d6
9.a4 b4 10.a5 0-0 11. d2 g4 12.h3 Svækker Hvids stilling, men Sort følger ikke op
på svækkelsen med Lxf3, Dxf3, Sxd5, eller Sd4. 12... h5 13.g4 g6 Ikke noget
med at ofre på g4! Dertil står Hvids officerer alt for stærkt. 14.h4 Ser fristende ud,
men er et fejltræk! Det truer ellers slemt med Sxg6 efterfulgt af afdækkerskak − men
Sort trækker jo hver anden gang!Hvid kunne ellers have bragt sig i fordel med
Sxf6+, efterfulgt af g5! Nu er vi fremme ved diagram 1 (find kombinationen). Der er
faktisk to; den jeg spiller, som er chancerig, og en stærkere som er svær at beregne
ved brættet. 14... xf2+ [Den stærkeste kombination: 14...5xe4 ! Et meget stærkt
træk. Bedre end det jeg valgte (Lxf2+) 15.5xg6 8xf2+ 16.9f1 5xd2+ 17.;xd2 Ikke
Kxf2? pga fxg6+! 17...fxg6] 15.xf2 xe4+ 16.dxe4 xh4+ 17.e2 Ikke det stær−
keste. Men det er svært at finde det bedste træk når man er under voldsom beskyd−
ning! [17.9e3 5d4 18.;e1 ;d8 19.Bf1 c6 20.5xb4 c5 21.5d5 og Hvid står bedst,
selv om hans konge står noget udsat.] 17...d4+ 18.d3 c6 ! 19. e1 g5 20. d2
d8 21.xb4 d5 ! 22.c4 ?? Det direkte tabstræk, men Hvids stilling er svag.
22... xe4+ 23.c3 Så er vi fremme ved diagram 2. Her kunne Sort have gjort kort
proces med det overraskende, men dog så enkle Se2+!! Dxe2, d4+mat! Jeg vil dog
sige at jeg med det følgende træk havde dette matbillede i tankerne. 23...xb3
24.xb3. Hans' hånd svævede faretruende tæt over dronningen, og havde han
brugt den, havde der været mat med d4! 24...dxc4+ 25.a4 xh1 26.xh1 xd2
Spillet er klart vundet for Sort, og efter yderligere nogle træk strakte Hans gevær. 01

Nedenstående parti blev spillet i holdkampen mod Rokaden. Hvid ofrer officerer for angreb og det giver pote.
Kommentarerne til partiet er fra Fritz
Hvid: Per Buttenschøn,Skanderborg (1300)
Sort: Gunnar Bach,Rokaden (1054)

God og udbytterig tur til Randers!
(af Michael F. Jensen)

D. 7/12/04 ar Skanderborgs 3 hold på besøg ved Rokaden .
Det blev en god aften med en samlet sejr på 3-2 til Skanderborg.
Specielt var der 2 meget flotte og spændende partier som Asger C. Andersen og
Per Buttenschøn stod for. Specielt Per`s afslutning, hvor han ofre et tårn i stedet for
at spille det mere sikre. Han kom derved til at stå stærkt, og i løbet af kort tid tvang
han sin modstander til at give op.
Der nogle som lige skal huske, at der er 15 min mindre til de første 40 træk, det kan
give lidt hektisk spil til sidst, og måske tvinger nogle til at give en remis, i stedet for at
gå efter det ene point.
Resultaterne blev som følger:
Bræt 1
Bræt 2
Bræt 3
Bræt 4
Bræt 5

Ronald Højbjerg
Hans Nørregård
Egon Velling
Zafer Aidoghu
Gunnar Bach

½-½
½-½
0–1
1–0
0–1
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Dieter Dettbarn
Michael F. Jensen
Asger C. Andersen
Jens Kr. Vigen
Per Buttenschøn

Holdturneringen 2004/05,
D13: Slavisk forsvar 1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.f3 f6 5. g5 [5.e3
e6=] 5...e6 [5...5e4 6.8d2=] 6.a3 Forhindrer indtrængnnng på b4 6... d6
7.c3 c6 8.,c1 d7 9.e3 dækker f4 9...h6 10. h4 a6 kontrollerer b5
11. d3 b5 12.0-0 e7 [12...b4 13.axb4 5xb4 14.5e5F] 13.h3 [13.e4 dxe4
14.5xe4 Bc8G] 13...0-0 14. b1 g5 [14...Bfc8 15.e4 g5 16.5xg5 hxg5
17.8xg5-] 15.xg5 [15.8g3!?G] 15...hxg5= 16. xg5 ,fc8 [H16...b4
17.axb4 a5G] 17.c2?? svækker stillingen [H17.e4!? b4 18.axb4+−]
17...f8 [17...b4 18.axb4 5xb4 19.;d1I] 18.,fd1 [18.f4 b4 19.axb4 ;d8=
(19...xb4? 20. f2+−) ] 18...d8 [18...b4 19.axb4 5xb4 20.;d2=] 19.e4=
dxe4 [19...8e7 20.8h6+ 9e8 21.e5=] 20.xe4 e7 21. h6+ e8 22.d3
[22.;e2 ;c7=] 22...xe4 [H22...5a5!? et andet alternativ 23.d5 5xe4
(23...xd5 24. g3 f6 25.d6+ e7 26.xc8 xc8 27.xc8+ xc8
28.g7 xg7 29. xg7=) 24.;xe4 Bxc1 25.8xc1 8c6I] 23.xe41 g5
24.d5
xh6 25.dxe6 [25.dxc6 8xc1 26.cxd7+ ;xd7 27.Bxd7 9xd7
28.;d4+ 9e7 29.;h4+ 9f8 30.;f6G] se diagram
xc1?? [H25...8xe6 er
 25...
meget bedre 26.Bxd8+ 5xd8=]
 26.exd7++− f8 27.dxc8
[27...Bxc8 et alternativ til
 xc8
at ændre kursen I partiet
 28.Bxd8+ 5xd8 29.;b4+ 9e8
 30.8f5+−] 28.,xc1 b7
ændrer ikke resultaet
 [28...;e8
af
partiet
29.Bxc6 ;xe4
 30.8xe4+−] 29.xc6 [29.;h4
30.;h8+ 9e7 31.Be1+
 Be8
9d6
32.;xe8
9c7+−]
 29...xc6 30.,xc6 1-0



Bliv medlem af

Skanderborg Skakklubs Støtteforening
Kontakt Jesper Lykke Pedersen
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Igen Danmarksmesterskab til Skanderborg!!!
(af Hans Buttenschøn)

I forbindelse med Danmarksmesterskaberne i Skoleskak afvikles der også DM i
lynskak for skoleskakspillere.
Som det fremgår af nedenstående resultatliste fra Dansk Skoleskak, så blev Nichlaes Harder vinder af D klassen
DM i Lyn - resultater:
A-gr: 1) Andreas Wiwe, 6,5 p, 2) Morten Kjær Poulsen, 4,5 og 3) Peter Leimand,
4p.
B-gr: 1) Benjamin Skjoldan 8,5 p, 2) Rasmus L. Petersen, 8,0 p.
C-gr: 1) Peter Grove, 6,5 p, 2) Alexei C. Hansen, 6,5 p og 3) Asbjørn Korsholm,
4p.
D-gr: 1) Nichlaes Harder, 6,5 p, 2) Kasper Aagaard, 6p og Sune Kwon, 4p.
E-gr: 1) Michael Vesterli, 7p, 2) Emil Poulsen 6p og 3) Andreas Petersen, 4p.
F-gr: 1) Søren Poulsen, 7p., 2) Asbjørn Pedersen, 5p og 3) Magnus Aagaard, 4p.
Et stort tillykke fra både skoleskak og voksenskak til Nichlaes!!!

Sæson kalender
(med ret til ændringer)
Tirsdag den
Tirsdag den
Søndag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Søndag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Torsdag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Søndag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Tirsdag den

21.
28.
2.
4.
11.
16.
18.
18.
18.
20.
25.
1.
6.
8.
8.
8.
8.
15.

december
december
januar
januar
januar
januar
januar
januar
januar
Januar
januar
februar
februar
februar
februar
februar
februar
februar

Juleafslutning
Ingen skak i Skanderborg
Hurtigskakturnering.
Nytårs-handicap-cup-lyn-turnering
Bymesterskabet 1. runde
Skanderborg 1 mod Skødstrup i Skødstrup
Skanderborg IV mod Vejlby-Risskov i Skborg
Skanderborg V mod Rokaden i Randers
Udsatte partier
Skanderborg II mod Silkeborg i Silkeborg
Bymesterskabet 2. runde
Bymesterskabet 3. runde
Skanderborg 1 mod Vejlby-Risskov i Skborg
Skanderborg II mod Nordre i Skanderborg
Skanderborg III mod Tjele i Tjele
Skanderborg V mod Viby i Skanderborg
Udsatte partier
Temaaften

Løsning på Kombiner med Peter!
Junior Cyklus.
(af Hans Buttenschøn)

Når man får en vis styrke som skoleskakspiller, så får man behov for at få udfordringer, der ligger udenfor skoleskakregi. For at dække dette behov, har Chess House
arrangeret fire lørdage i 2004, som man har kaldet Junior Cyklus.
Mads Andersen har deltaget i to af disse arrangementer og har sat et godt fingeraftryk., idet han begge gange blev nr. 1 i sin aldersklasse. De to gode placeringer betød, at han samlet kunne få 2. pladsen i årsresutatet for 2004. Tillykke med det lotte
resultat!!
I 2005 er der planlagt flere af disse Junior Cyklus dage.
Den første løber af stablen
Lørdag den 15. januar kl 10.00
Overvej om det ikke er noget for dig!
En lang række af de skoleskakspillere, der spiller med ved skoleskakstænerne vil
kunne få stor fornøjelse af at være med en sådan lørdag.
Der arrangeres ikke fælles transport til disse Junior Cyklus stævner, men jeg vil gerne koordinere, hvid der er behov for det.
Hvis nogen vil vide hvorledes det er at være med, så spørg Mads Andersen. Han
har prøvet det! Hvis der er forældre der gerne vil vide om deres barn vil kunne klare
sig i turneringen, så kan I blot kontakte mig.
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Opgave 1: 1. – Th1+, 2. Kxh1 – Lxg3, 3. Sxg3 – Sf2+, 4. Kg1 – Sxd1, 5. Texd1
– Dxg3 og Sort har vundet dronning for tårn.
Opgave 2. 1. Dd8+ -Kg7, 2. Dxf6+ - Kxf6, 3. Sxe4+ Egentlig meget enkelt – bare
man får øje på det.
Opgave 3. 1. Td7 - Dxd7+, 2. Dxh5 – gxh5, 3. Lh7 mat. Hvis du valgte 1. Dxh5 så
kunne Sort spille 1. Dxh2+, 2. Dxh2 – Sxh2, 3. Kxh2 – Lxg5 og Sort overlever
Opgave 4 1. Td8+ – Kb7, 2. Txc7+ - Dxc7, 3. Td7 – Dxd7, 4. Dxd7+ og vinder.
Eller 1. Td8+ - Kxd8, 2. Tf8+ - De8, 3. Txe8+ - Kxe8, 4. Dxg6+ og vinder

Løsning på Bjarne`s grublerier!
Opgave nr. 1
Forfatter: T. R. DAWSON – Chess Amateur 1920
1.b8(S) ! Kxe8
2.Dg8#

Opgave nr. 3
Forfatter: B. HARLEY & C.G.WATNEY
– 1.HM Good Companion 1920
1.Dc8!
Kh6
2.Dh8#
h3
2.Dxh3#
Opgave nr. 2
Opgave nr. 4
Forfatter:D. MACKAY – The Observer Forfatter: H.G.M. WEENINK – Eigen
1920
Haard 1920
1. Tc2!
Lxc2+ 2.Sxc2 #
1.Te3!
Dg7+
2.Tc3#
Kd8
2.Lb6#
Kd4
2.Dc3#
L~
2.Dxd7#
La2/La4/Lc4/Ld5/Le6/Lf7/Lg8
2.Dg1#
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