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Lørdag d. 29. Januar var der jysk mesterskab i skoleskak i Skive. Der var tre fra
Skanderborg som havde kvalificeret sig, Nichlaes Harder og Kristian Nymann, som
spillede i samme gruppe havde begge kvalificeret sig til DM og skulle derfor også
med til JM. Derimod havde jeg ikke kvalificeret mig til DM, men var så heldig og vinde JM sidste år, og måtte derfor med igen, for at kunne aflevere vandrepokalen til
dem.
I D-gruppen, hvor Kristian og Nichlaes spillede, blev det til en 5. plads til Kristian og
en 4. plads til Nichlaes, meget uheldigt når man tænker på at der kun var præmie til
nr. 1, 2 og 3.
I E-gruppen hvor jeg spillede deltog nr. 1, 4 og 5 fra DM. Jeg fik selv
5,5 point ud af 7, og så måtte jeg ud i korrektion med Kristian Seegert og Bjørn
Oschner om 1. pladsen. Kristian Seegert vandt på første korrektion, og blev dermed
Jysk Mester, mens mig og Bjørn måtte ud på 2. korrektion, hvor jeg havde flest og
blev nr. 2. Det var egentlig fair nok, at Kristian Seegert vandt, når man tænker på, at
han var den eneste jeg havde tabt til.

Sort trækker og sætter mat i 7 træk!
Eller en halv snes stykker hvis
Hvid trækker pinen ud!

opstod i partiet mellem Vigen
Stillingen
og Asger J. Andersen i klubturneringen.
Hvid står skidt, men har lige trukket c6,
hvorefter Asger afgør partiet med mat i
7 træk.
Hvid kunne godt have sprællet i nettet
lidt længere. Løsning side 20.

Afslutning på skoleskak
(af Hans Buttenschøn)

Sæsonen for skoleskak nærmer sig med hastige skridt sin afslutning.
Tirsdag den 22. marts fra kl. 18.30 – 19.30 er der afslutning i skakklubbens lokaler
på Sygehusvej.
Dagens højdepunkt bliver selvfølgelig overrækkelse af pokaler. Og der bliver mange
i år. Over 25 skal uddeles.
Reserver allerede nu dagen og inviter alle dem med du har lyst til! Forældre, søskende, bedsteforældre, naboer og skolekammerater. Alle er velkommen til at overvære, at du får din pokal.
Som sædvanlig så tilbydes elever, som ikke har fået nok skak endnu, til at spille
sammen med de voksne nogle aftener i april og maj. Har du lyst til at være med her,
så kontakt mig.
Side 2

2. Samba Cup
(af Michael Andersson)

Med små skridt fremad, sker der hele tiden noget omkring arrangementet af 2. Samba Cup.
Efter lange overvejelser, er det besluttet at forsøge med et nyt spillested, nemlig i
den store sal i Kulturhuset! Med det nye spillested, løftes kvaliteten i turneringen,
men det er på bekostning af noget andet, nemlig den forholdsvis intime atmosfære
der var omkring spillested og kantine som vi havde sidst. Til gengæld er turneringen
rykket ind i byen, forhåbentligt med flere tilskuere til følge, også blandt ikkeskakspillere. På det nye spillested bør der også være bedre plads til tilskuere under
tidsnød, og den halvdårlige luft efter 3-4 timers spil, bør vi helt kunne undgå!
På spillestedet bliver der naturligvis også plads til kommentering, analyser og sideturneringer, men hvordan vi lige skal få os indrettet er endnu uklart. Men hele Kulturhuset står til vores rådighed under hele turneringen.
Ved at flytte spillestedet, giver vi også afkald på kantinen, men det er lykkedes os at
få en nogenlunde fornuftig aftale i stand med Cafe K i Kulturhuset.
Derudover er ambitionen fortsat at spille i 3 grupper, men det er dog endnu usikkert
om det lykkes.
En del af spillerne i B- og C-gruppen skal i givet fald indkvarteres privat, og selv om
mange allerede har tilkendegivet at de kan have plads til en spillerunder turneringen,
og så vil det være fint hvis endnu flere af klubbens medlemmer (eller måske hos
nogle de kender) kunne tilbyde overnatning i ca. 10 dage. Man skal som tidligere
nævnt ikke skulle underholde spillerne på noget tidspunkt - de vil formodentligt passe sig selv og deres analyser.
Selv om der fortsat er længe til, er flere spillere begndt at henvende sig om turneringen, heriblandt også rigtigt stærke spillere. Og uanset hvor interessant det kunne
være at lave aftaler allerede nu, er det besluttet at vente til april/maj, hvor økonomien er bedre kendt.
Men det nærmer sig….!

Topskak i Holland
Sammen med familien kombinerede jeg en ferie- og skaktur til Holland her i januar
måned. På 5 dage fik vi besøgt familie og Amsterdam, og jeg fik 2 ture til Wijk-AnZee, hvor den kendte Corus skakturnering blev spillet. Corus turneringen hed tidligere Højovnsturneringen, og har alle årene haft det samme firma som hovedsponsor.
Turneringen er spillet hvert år i omkring 50 år! Wijk-An-Zee er en temmelig lille by
ved kysten, cirka 30 km fra Amsterdam. Byen er en udpræget ferieby, og kan vel
bedst sammenlignes med Løkken eller Blokhus.
Corus turneringen er et temmelig omfattende arrangement: Udover verdens bedste
spillere, deltager 1.500(!) spillere i diverse sideturneringer, der er turneringer for piger, for journalister, for tidligere parlamentsmedlemmer osv osv osv. Alle spiller i
samme lokale, uanset hvilket niveau man er på. De bedste spiller dog bag indhegning, men der er ikke mere end nogle få meter ned til "pøbelen".
Den internationale del af turneringen er opdelt i 3 grupper á hver 14 spillere. I år
havde A-gruppen deltagelse af bl.a. 9 af verdens 10 bedste spillere (kun Kasparov
manglede), og ratinggennemsnittet var pænt over 2700! Der deltog en enkelt deltager fra Samba 1 i A-gruppen, nemlig Nigel Short. A-gruppen blev vundet af viceverdensmesteren Peter Leko fra Ungarn, tæt fulgt af Anand og Topalov. Sidstnævnte
havde ført turneringen i lang tid, og havde stadig chancen i næstsidste runde, hvor
han skulle møde netop Leko, men partiet sluttede remis.

Skanderborg Skakklubs Støtteforening
Generalforsamling
Der indkaldes til ordinær generalforsamling
Tirsdag den 29. marts kl. 19.30
I Klublokalerne på Sygehusvej
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab (se side 11 i dette blad)
4. Valg:
Formand: Jesper Lykke Pedersen
Bestyrelsesmedlem:
Revisor og revisorsuppleant
5. Ansøgning om støtte til 2. samba
6. Eventuelt
Side 3

Top opgøret i næstsidste runde mellem Topalov og Leko endte remis. Leko
vandt siden hen turneringen.
For første gang i mange år var der dansk deltagelse i turneringen idet Peter Heine
spillede med i B-gruppen. Peter var 4. højest ratede i gruppen, og var således den
17. eller 18. stærkeste spiller af dem alle - det siger vist alt om et meget stærkt arrangement! Øvrige deltager i B-gruppen var blandt andet de unge stormestre, CarlSide 4
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sen fra Norge (14 år), Karjakin fra Ukraine (15 år), Cheparinov (16 år) fra Bulgarien
og juniorverdensmesteren Mamedyarov (18 år) fra Aserbajdsjan. Heine havde i første halvdel af turneringen en del gode stillinger som han desværre ikke kunne vinde.
Efter 6 runder lå han og rodede nede i bunden af feltet med 5 halve og et tab. De
sidste 7 runder gik dog anderledes godt, og med 4 sejre og 3 remisser (blandt andet
vandt han de 3 sidste parteier), slutter Peter på en 4. plads. Heldet han ikke havde i
starten, havde han dog sidst i turneringen, hvor den senere vinder Karjakin i 12.
runde i en vanskelig stilling (men nok ikke tabt stilling) satte et helt tårn direkte i slag!
Det skete efter 100 træk, så spillerne var trætte, og det tog således Peter 30 sekunder at se at tårnet stod i slag! På en eller anden måde glædeligt at se, at den slags
også kan ske på dette niveau.

Jeg var selv til stede under 11. og 12. runde, og fik også mulighed for at se hvordan
tingene foregik bag de lukkede døre, da jeg fik adgang til presserummet. I det lukkede område fik man en bedre chance for at spillerne folde sig ud, da al analyse og
partigennemgang kun skete med pressen som tilskuere. Noget som jeg synes er et
af de få minusser ved turneringen.

Peter Heine møder 15-årige Sergey Karjakin fra Ukraine. Heine vandt partiet,
men Karjakin vandt B-gruppen.
I C-gruppen deltog en del kvinder og lokale hollændere, men også en del teenagere,
bl.a. en 11-årig inder. Derudover en tidligere Samba deltager, nemlig Evgeny Alekseev, som var topseeded i gruppen. Han endte dog i det slagne felt.
Tilskuermæssigt er det også en del anderledes end i Danmark, der var hele tiden
mange mennesker omkring topspillerne, og det kunne være svært at komme til at se
spillerne. A-gruppens partier kunne følges på fladskærme i spillesalen, men de øvrige 2 grupper kunne kun følges direkte på internettet. Live-dækningen virkede dog
ikke optimalt i turneringens første halvdel. I samme bygning som spillelokalet var
også en god bar, med et vældigt leben hen på dagen. Mange af topspillerne var
også at finde i baren efter partierne, men ellers var der ikke meget nærkontakt mellem publikum og spillere. Kommentatorrummet var et kæmpetelt et par hundrede
meter fra spillelokalet. Der var som regel et par
hundrede tilskuere til kommentering, men da alt foregik på hollandsk var det svært
som udlænding at følge med. Teltet blev også brugt til diverse middage, samt åbning
og afslutning. Omkring kommentatorteltet og spillelokalet var der opstillet et hav af
flag, både "turneringsflag" og nationalflag fra deltagernes lande.
Side 5
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Under 12. og næstsidste runde fik jeg også lejlighed til at tale med Leon Muys, vores
hollandske TL under 1. Samba Cup. Jeg har holdt kontakten ved lige siden Samba,
og vi havde aftalt at mødes denne lørdag. Et godt gensyn, og jeg skulle i øvrigt hilse
- især hans TL assistent Bjarne T! Leon bliver i øvrigt TL igen ved 2. Samba Cup.
Jeg fik også lejlighed til at hilse på Dirk Jan Geuzendam, som er ansvarlig redaktør
på et af verdens vigtigste skakblade, New In Chess. Vi fik talt om muligheden for at
han lagde vejen forbi under 2. Samba Cup, og det vil givetvis være med til at sprede
kendskabet til turneringen yderligere.
Se mere om turneringen på dens hjemmeside www.coruschess.com.

Spillested for mesterklassen?
(af Asger J. Andersen)

Mesterklassen har i en periode spillet sine hjemmekampe i Kulturhuset, lokalerne på
1. sal. Jeg har gjort mig nogle overvejelser om dette spillested sammenlignet med
Sundhedscentret.
Jeg har selv enkelte gange deltaget på holdet, og andre gange har jeg været tilskuer.
Begrundelsen (måske var der flere?) for at vælge Kulturhuset var større synlighed.
Der går efter sigende ca. 300.000 mennesker gennem Kulturhuset hvert år, men det
er forbløffende få af dem der har været omme ad skaklokalet! Ja, faktisk har jeg hørt
om to tilfælde hvor en person enten ikke kunne finde skakspillerne eller havde store
problemer med det (i sidste tilfælde var holdet dog blevet ”forvist” til scenen!)
Jeg har observeret en del ulemper ved Kulturhuset som spillested:
Lokalet er ret lille, og når først spillerne er placeret, er der ikke meget plads til tilskuere. Det har store vinduer mod syd, og en skarp vintersol giver for meget varme.
Solen kan lukkes ude med persiennerne, men rart er det ikke.
Side 6

Udenomsfaciliteterne er sløje. Man kan ganske vist anbringe et bord og et par stole
til analyse ude på afsatsen, men her er der en del støj fra cafe og foyer.
Med hensyn til fortæring er det nok fifty-fifty: I Kulturhuset kan man købe kaffe m.v. i
cafeen, til højere priser end i Sundhedscentret. Til gengæld slipper man for at lave
kaffe selv.
Endelig er der den – måske ret beskedne – ulempe at materiellet skal fragtes frem
og tilbage.
Fordelene ved Sundhedscentret er mange. Dem kender vi, så jeg skal ikke remse
dem op her.
Det er naturligvis stamspillerne der skal have den væsentligste indflydelse på spillestedet, men i den sidste ende er det en bestyrelsesbeslutning. Jeg vil foreslå at spillerne drøfter emnet indbyrdes og udtaler sig om det ved generalforsamlingen (eller
ved andre lejligheder).
Efter at have læst ovenstående vil du ikke være i tvivl om at min sympati ligger i
Sundhedscentret!

Skulle have valgt og set valg!
(Af Anders Haarup)

Den 8. februar – på selve valgaftenen – tog vi på 5. holdet hjemme i mod Viby VI. Et
par dage forinden talte jeg med en fra klubben som foreslog, at vi fik kampen flyttet,
da det var valgaften. Dette råd skulle jeg nok have taget imod, for så ville en enkelt
eller to af os have vundet. Nu blev resultatet noget andet!
På vores 4. bræt spillede Michael D. Jensen mod Tobias R. Boje. Der var tale om
ren tju-bang, så inden vi andre næsten var kommet i gang, ja så var de færdige.
Desværre dog ikke til vores fordel.
På vores 3. bræt spillede Alexander From mod den enlige pige nemlig Maria Kjær
Pedersen. Hun fik en rigtig fin åbning hvorfor Alexander var presset lige fra start og
til sidst måtte han ”strække våben”.
På vores 5. bræt spillede Mads Andersen mod en anden ung spiller nemlig Malthe
Parylewicz. De kom efter et par timer ind i et spændende slutspil med hver 5 bønder
udover kongen. Da ingen af dem dog lavede nogen fejl, ja så endte stillingen med
remis.
På vores 1. bræt havde vi en forstærkning i form af Leif Møller. Han spillede mod en
lovende ungdomsspiller nemlig Kristian Seegert. Om det var i forbløffelse over, at
Kristian spillede ualmindelig aggressivt skal være usagt, men først lavede Leif et
ulovligt træk hvorefter der var rod med noteringspapirerne. Leif kom dog stærkt igen,
men det ville ikke rigtig lykkes denne aften, så til sidst var partiet tabt.
Jeg selv på bræt 2. spillede mod Max Parylewicz. Midvejs slog jeg med en bonde,
hvor jeg nok skulle have slået med et tårn. Det betød, at min stilling blev lidt sårbar
og brød stille og rolig sammen.
Det samlede – nedslående – resultat blev derfor som følger:
Leif Møller
0-1
Kristian Seegert
Anders Haarup
0-1
Max Parylewicz
Alexander From
0-1
Maria Kjær Pedersen
Michael D. Jensen
0-1
Tobias R. Boje
Mads Andersen
½-½
Malthe Parylewicz

Gevaldig øretæve til 2.holdet!
Skanderborg II – Nordre III: ½ - 7½
(af Asger J. Andersen)

Referatet kunne godt kortes ned til: De var stærkere end os! Jeg ved ikke om redaktøren ville sætte pris på den længde, så han kunne få plads til mere stof, eller han
gerne ser et lidt mere udførligt referat.
Jeg havde selv hænderne fulde, så jeg kan ikke fremlægge mange detaljer. Men
Peter Wheadon har hjulpet mig ved at give gode stikord til sit parti mod den meget
stærke modstander (ratingforskel på ca. 400!). Peter spillede som sædvanlig kongeindisk forsvar mod d4. Hvid fik nogen terrænovervægt og stærkt kongeangreb. Det
lykkedes Peter at stække angrebet ved at ofre kvalitet for bonde. Derefter angreb
Hvid på dronningefløjen, men Sort fik en nogenlunde stabil stilling med remischancer. Desværre lavede Peter en gevaldig buk og tabte.
Mit eget parti forløb stille og roligt et godt stykke af vejen. Jeg fik etableret et vist
pres på hans kongefløj, og det fristede mig over evne til et officersoffer, som nok var
chancerigt, men ikke helt korrekt. Mads Borup fik opstillet et solidt forsvar og spillede
derefter naturligt nok på afbytninger og forenkling af spillet. Vi kom ind i en slutfase
hvor jeg havde to bønder for let officer. Ikke uden chancer, men igen kunne jeg
mærke at det var en erfaren spiller jeg sad overfor.
Hvad de øvrige partier angår, bemærkede jeg løseligt at der manglede en bonde her
og der, en kvalitet ét sted og en officer et andet. Dog syntes Søren Westergaard at
opnå en tilfredsstillende stilling. Behøver jeg at sige at han startede med g4?!
Aftenens lyspunkt var Erling Bleld, som i sidste øjeblik sprang til som reserve – og
blev den eneste som opnåede point!!
Det er ejendommeligt at spille i en gruppe hvor forskellen mellem holdene er så kolossal. Vi er et midterhold, og alligevel får vi store klø. Vi mangler endnu et par stærke hold, men har point nok til at blive i gruppen.
De enkelte resultater:
Skanderborg II
Peter Wheadon
Asger J. Andersen
Hans Buttenschøn
Søren Westergaard
Bjarne B. Rasmussen
Jørn Andersson
Bjarne Tornbjerg
Erling Bleld christensen
Total

0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
½-½
½ - 7½

½ - 4½
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Nordre III
Michael H. Poulsen
Mads Borup
Lars Noe
Mikkel Nørgaard
Knud Erik Juhl
Kim Hardlei
Pedram H. Javan
Anton David

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

Opgave 2

Opgave 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
King – Howell, London 2003
Hvid trækker.
Der er mat i 2 træk, men hvordan?

Carlsen – Nijboer, Wijk 2005
Sort trækker.
Her fandt Sort det eneste træk som
vinder på stedet. Kan du finde det?

Opgave 3

Opgave 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Humphrey – Bjelobrk, Auckland 2005
Strikovic – Kurajica, Ibercaja 1994
Hvid trækker
Hvid trækker
Den sorte konge er i centrum. Det Her spillede Hvid Lh6+. Hvis Sort svarer
skulle få alarmklokkerne til at ringe hos med 1. – Kxh6, 2. f6 truer mat med Dh4.
Hvid
Men kan Sort ikke bare spille 2. – g5
efterfulgt af 3. – 3. Kg6?
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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!
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Hvid trækker og sætter mat i 2 træk!

Skanderborg Skakklubs Støtteforening
Regnskab fra stiftelsen til 31-12-2004
Indtægter

Udgifter

Medlemskontingenter
Renter

23.885,00 kr.
30,67 kr.

Blanketter
353,75 kr.
Tilskud x)
1.200,00 kr.
Egenkapital 22.361,92 kr.

Balance

23.915,67 kr.

23.915,67 kr.

Note:
Tilskud bevilget til skoleskakelevs deltagelse i udenlandsk turnering.
Egenkapitalen står på bankbog i Skanderborg Sparekasse
Hans Buttenschøn

Gik ikke helt som planlagt!
(af Tavs Bjerre)

Vi havde planlagt at spille 4 – 4 mod rækkens nummer et, men det lykkedes altså
ikke. Med en 8 – 0 sejr i sidste runde kan førstepladsen måske stadig nås, så det
må vi jo gå efter …
Tro mod taktikken spillede jeg en hurtig remis. Analyserne bagefter tydede imidlertid
på at jeg havde fordel og burde have spillet videre. Næste afsluttede parti var Mortens. Morten snuppede en bonde, og da modstanderen ikke fandt den bedste fortsættelse, var det hurtigt slut. Jesper fik med sort ikke gang i modspillet i en Volgagambit og blev stille og roligt mast. Kai kom under pres, men netop som han så ud til
at have klaret skærene løb han ved træk 40 ind i en fiks matkombination. Michael
vandt et flot og vildt parti, hvor han lod kongen blive i centrum mens han kørte hårdt
på på kongefløjen. Henning mistede en bonde, men fik styret ind i et remisagtigt
springerslutspil. Den lille kombination der skulle sikre remisen, viste sig dog at have
et hul, og Henning tabte. Colin stod en smule under det meste af partiet, men det
lykkedes ham at holde et spændende tårnslutspil. Niels kom i stormvejr da modstanderen rokerede langt. Han tabte en officer for en bonde og måtte efter sej kamp
ned.
Enkeltresultaterne blev:
Nordre II
Per Holst
Peer Ole Pedersen
Lars René Andersen
Per Oehlerich
Frode Søby
Hans Rasmussen
Leif Møller
Jan Rewitz

½
1
1
1
0
½
0
1

Total

5 -

- ½
- 0
- 0
- 0
- 0
- ½
- 1
- 0
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Skanderborg I
Tavs Bjerre
Kai S. Munk
Niels Chr. Christensen
Henning Møller
Michael Grøne Andersson
Colin Watson
Morten Rasmussen
Jesper Lykke Pedersen

Velfortjent sejr.
(af Tavs Bjerre)

Vi kæmpede os til en velfortjent stor sejr over VRS. Planen er nu at spille lige op
med Nordre i 6. runde og så vinde stort i sidste runde. Som det ses nedenfor er
gruppen helt åben.
De enkelte partier:
Nicolai manøvrerede rundt og slog så hårdt til og vandt. Jeg satte helt vanvittigt en
springer i slag i en vundet stilling og burde have tabt, men fik reddet remisen i land.
Kais modstander ofrede ukorrekt en officer for to bønder. Kai holdt hovedet koldt og
vandt uden slinger. Niels spillede en meget uambitiøs åbning, men da modstanderen vovede sig for langt frem, vandt Niels en bonde og siden springerslutspillet.
Henning spillede sin elskede Volga-gambit, men modstanderen var ufin nok til at
holde bonden helt til slutspillet, som Henning trods hårdnakket modstand tabte. Michaels modstander fandt en kombination der kostede en dronning for et tårn, og så
var det slut. Colin fik lagt et godt tryk på modstanderen, vandt en bonde og senere
partiet. Morten kæmpede så hårdt for at få partiet over remisgrænsen at han faktisk
stod til tab da de tog remis.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Skanderborg I
Nicolai Löwenstein
Tavs Bjerre
Kai S. Munk
Niels Chr. Cristensen
Henning øller
Michael Grøne Andrsson
Colin Watson
Morten Rasmussen

1
½
1
1
0
1
1
½

-

0
½
0
0
1
0
0
½

Total

6

-

2

Vejlby-Risskov I
Uffe Leth
Claus Vangsgaard
Steen Schou
Carsten Schjødt Pedersen
Henrik Wendelbo Nielsen
Peter Christian Fisker Hansen
Torben Hansen
Torben Witt Jensen

Stillingen i toppen efter 5. runde:
Nordre II
24 p.
Skødstrup I
23½ p.
SK 68 III
23½ p.
Skb I
23 p.

Hvem vil med til Vejle?!
(af Hans Buttenschøn)

De senere år har jeg sluttet sæsonen af med at deltage i Vejle mesterskabet.
Der spilles altid på torsdage i tidsrummet 18.30 til 23.30.
I år er spilledatoerne 14/4 – 21/4 – 28/4 – 12/5 – 19/5 – 26/5 – 2/6
Hvis nogen har lyst, så har jeg plads i bilen – i al fald til fire mere!!
Sidste tilmeldingsfrist er 7. april.
Så sig til, hvis du har lyst til at være med

3
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Uvejr værre i Viby end kørselen dertil

God tur til Tjele!
(Af Michael F. Jensen)

(af Jørgen Johansen)

D.8/2/05 var Skanderborgs 3. hold i Tjele, hvor vi hentede en 4-1 sejr.
Der var afbud fra Asger Andersen, så vi havde lånt Pascar.
20 min efter urene var sat i gang havde Pascar vist vejen.. Det var et meget hurtigt
parti, hvor Pascar fik udraderet sin modstander.
De andre som hentede point var: Dieter Dettbarn, Michael Jensen og Per Buttenschøn. Sidstnævnte havde store problemer med at finde Tjele og kom først 54 min
efter urene var startet. Lidt af en præstation så også at kunne vinde sit parti. Skulle
andre prøve at finde Tjele Skakklub, så ligger den i Hammershøj og ikke i Tjele.
Resultater:
1.
2.
3.
4.
5.

Tjele I
Anders Knudsen
Bjarke Carsens
Samuel Stougaard
Jens Neergaard
Jens Jacob Andersen

0
0
1
0
0

-

1
1
0
1
1

Total

1

-

4

Skanderborg III
Dieter Dettbarn
Michael F. Jensen
Jens Chr. Vigen
Per Buttenschøn
Pascar Paramasivam

§§§§§§§§§§§
(af Hans Buttenschøn)

Nogen er lidt i tvivl om, hvornår man har tabt et parti ved at kommer for sent.
Reglerne findes i Skakhåndbogens 3.3.1 § 6.7 Skakuret
Partiet skal erklæres for tabt for den spiller som ankommer til skakbrættet
mere end én time efter den annoncerede spilletids begyndelse, medmindre andet fremgår af turneringens reglement eller turneringslederen beslutter noget andet.
Det skal forstås på den måde, at skal partiet begynde kl. 19.00, så har man tabt partiet kl. 20.00 hvis man ikke er kommet frem til brættet på det tidspunkt. Ofte ser man
at uret først sættes i gang kl. 19.05. Selv om det er tilfældet, så har man alligevel
tabt kl. 20.00, fordi timen regnes fra det tidspunkt partiet er fastsat til at skulle begynde.

Sådan!!!

Det var holdets sidste udekamp i denne sæson, en turnering der ikke har været alt
for gunstig for Skanderborg. Det skulle da også vise sig mod Viby, at vi endnu en
gang skulle klippes tæt. Anders Haarup og Thomas K. Laursen var de første der
tabte, jeg ved ikke noget om partiet ,men kunne forstå på dem, at de var rendt ind i
et uvejr, der var værre en det vi var kørt derud i (Der faldt islag og det sneede med
mange biler i grøfte). Selv spillede jeg med en skoleskakspiller, det var hårdt arbejde
fra først til sidst, og jeg blev sat mat i 31 træk, næsten befriende for uret viste mindre
en to minutter tilbage. Pascar Paravamisam spillede et flot parti med hvide brikker
på tredjepladsen, Pascar modtog ret sent i partiet remis, jeg mener ikke det var
klogt, men det var hel sikkert forståeligt, at han gerne ville sikre Skanderborg det
første halve point. Nu var der Peer Jespersen tilbage som sidste mand. Peer var
under hele partiet en anelse foran modstanderen, men det førte kun til remis.
1.
2.
3.
4.
5.

Viby VI
Per Kjær
Kristian Seegert
Max Parylewicz
Maria Kjær Petersen
Tobias R. Boje

½
1
½
1
1

-

½
0
½
0
0

Total

4

-

1

Guld – sølv og bronze springeren.
(af Hans Buttenschøn)

Skoleskakelever har mulighed for at gå op til en duelighedsprøve i skak.
Disse prøver forestås af Asger J. Andersen og han har haft en meget travl sæson.
Den 7. februar blev lidt af en mærkedag, idet han for første gang havde elever der
bestod Guldspringeren!
Indtil dette øjeblik er der taget flg. i denne sæson:
Bronzespringeren:

(af Michael F. Jensen)

D. 1/3/05 havde 3 holdet besøg af Hadsten, der var desværre et afbud fra 1 spiller
så Hadsten kunne kun stille op med 4 spillere, efter lidt søgen efter
skakmateriel, der var ingen som havde låst op/eller havde en nøgle, lykkedes det
Jens at finde en nøgle et andet sted på sundhedscenteret. resultatet
blev følgende
Hadsten I
Skanderborg III
1. Dieter Dettbarn
1 0
Jens Plouman
2. Michael F. Jensen
1 0
Frits Clausen
3. Asger A. Andersen
1 0
Thomas Brodersen
4. Jens Chr. Vigen
1 0
Ole Johannesen
5. Per Buttenschøn
1 0
Ubesat
Total
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Skanderborg IV
Peer Jespersen
Jørgen Johansen
Pascar Paramasivam
Thomas K. Laursen
Anders Haarup

Rasmus Rasmussen, Morten Børup skolen
Sølvspringeren:
Rupan Paramasivam, Morten Børup skolen
Aleksander Hersom From, Morten Børup skolen
Mads Andersen, Morten Børup skolen
Pascar Paramasivam, Morten Børup skolen
Guldspringeren:
Rupan Paramasivam, Morten Børup skolen
Aleksander Hersom From, Morten Børup skolen
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Klubblad for et kvart århundrede siden
(af Bjarne Tornbjerg)

I holdturneringen havde førsteholdet i mesterklassen inden sidste runde kun en teoretisk chance for enten at rykke op eller ned. Kampen havde derfor ikke den store betydning, og det viste sig da også bagefter, at kun en 8 – 0 sejr kunne have givet ret til
at spille om oprykning. Selv om ingen i starten stod dårligt, troede man ikke rigtigt på
chancen og måske derfor blev der hele fire remiser: Henning Møller, Torben Kortegaard, Asger J. Andersen. Knud Peder Jensen. Carsten Thomsen og Leif Linnemann
vandt deres partier, så vi sluttede sæsonen med en 5 – 3 sejr.
Andetholdet, der i forvejen var næsten sikker på sidstepladsen i mesterklassen, løb
mod Åbyhøj ind i en ordentlig dukkert. Skylden herfor må tillægges tredjeholdet, der
et par dage forinden havde givet Åbyhøjs tredjehold hænderne mere end fulde, så
førsteholdet sikkert havde –fået ordre til en gengældelsesmassakre. Bedre blev det
ikke af at Skanderborg stillede svækket op, så resultatet blev 8 – 0. Sidstepladsen
betyder, at der skal spilles et kamp mod Århus Skakklub om at undgå nedrykning til
A-klassen.
Hvad andetholdet ikke formåede, magtede tredjeholdet som ovenfor nævnt. Erling
Madsen havde til sidst en springer og 2 bønder mod 3 bønder og skulle have vundet,
men det er ikke spor rart at være sidste mand med en snes tilskuere, der alle mener
at kunne se gevinstmulighederne og den deraf følgende 8 – 0 sejr. Åbyhøj fik derfor
det halve point efter sejre til Erik Holm, Svend Larsen, Jens Chr. Vigen, Henry Nielsen, Bjarne Rasmussen, Erling Blel og Benny Blel. Med den store sejr fik Skanderborg andenpladsen langt foran de øvrige, men stadig 4 points efter Brabrand.
Fjerdeholdet reddede ligeledes en andenplads efter 4 – 4 mod Malling. Kun Mårslet
og lidt manglende held i den indbyrdes kamp forhindrede, at holdet vandt klassen. I
den sidste runde vandt P. V. Søndergaard, Benny Blel og Leif Pedersen. Jørgen Johansen og Heine Jensen spillede remis.
Med sæsonens sig hastigt nærmende afslutning var det på tide at tænke på planlægningen af den årlige sommer-EMT. Dette års EMT er speciel derved, at rating i alle
klasser bliver indført den 1. august 1980, og Skanderborg bliver således den første
klub i landet, der arrangerer turnering under denne nye form.
Ratingtal tildeles alle på grundlag af resultatet i den sidst spillede turnering, og for de
der har klaret sig skidt i den sidste turnering, er der således billige points at tjene ved
at opnå et bedre resultat inden 1. august. Samtidig med indførelse af rating nedlægges den bestående klasseinddeling delvis. Det er herefter meningen at de tilmeldte
spillere skal stilles op i styrkeorden, hvorefter man så inddeler i f.eks. ottemandsgrupper. Det medfører at det ikke længe er nødvendig med mindst 8 spillere for at starte
en bestemt klasse. Oprykning fra en klasse til en anden kan heller ikke længere finde
sted, men i stedet kan man tjene points, og dermed i næste turnering få nogle stærkere modstandere. Det nye system vil betyde at også sidste runde betyder noget for alle
spillere.
Næste nummer af ”Løberen” udkommer i forbindelse med generalforsamlingen, der
afholdes omkring den 1. september.
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F4 er ikke farligt, hvis …..
(af Colin Watson)

Kampen mod Vejlby-Risskov var meget vigtig for os. Med en stor sejr vil der stadig
være håb om oprykning til tredje division. Jeg skulle møde Torben Hansen på 7.
bræt og på ratinglisten burde jeg vinde, men det er nemmere sagt end gjort.
Hvid: Torben Hansen (1486)
Sort: Colin Watson (1881)
1. f4 Nå, det er ikke så tit man ser f4, men Morten sagde til mig, det er ikke farligt,
hvis man spiller stille og roligt. 1. – d5, 2. Sf3 – c5, 3. e3 – Sc6, 4. Lb5 – Ld7 (Lg4
er mere udfordrende) 5. O-O – e6, 6. b3 – Sf6, 7. Lb2 – Le7 (vi følger teori) 8. Sc3
(jeg forventede d3 og Sd2) 8. – O-O, 9. Se2 – Se4, (jeg vil spille Sd6 og f6) 10.
Lxc6 – Lxc6, 11. Se5 – Le8 (jeg vil beholde Løberen) 12. d3 – Sd6, 13. Sg3 – f6,
14. Sf3 – b5, 15. De2 – Db6, 16. Kh1 – Sf5 (nu skal der ske noget. Hvis han bytter
springer af, bliver det svært for ham at gennemføre e4) 17. Sxf5!? – exf5, 18. c4 –
dxc4, 19. bxc4 – bxc4, 20. dxc4
20 – De6! Jeg var tilfreds med dronningetrækket. Nu tror eg på sejr.21.
Sd2 – Lc6, 22. Tac1! – Tfe8, 23. Tc3
– Tad8, 24. Sf3 – Ld6 Jeg truede
Lxf4, 25. Sd2 – g5 Lidt risikabelt måske!, 26. fxg5 – Le5! 27. Tb3 – Lxb2,
28. Txb2 – fxg4, 29. Df2 – Tf8, 30.
Sf3 – Lxf3 (Bondegevinst, men position er stadig åben.31. gxf3 – Dxc4,
32. Tfb1 – Dd5 Jeg mente at Tg1 gav
mig flere problemer, 33. Tb7 – Tf7,
34. Txf7 – Dxf7, 35. Db2 – Te8, Jeg
var i tidnød nu og var klar til spille forsigtig, 36. Dg2 – Dg7, 37. Dc2 – De5,
38. Tb3 – Dd5, 39. Dg2? Han fejler i
min tidnød, dejligt. 39. – Dd1+ 40.












Dg1 – Dxf3+ Jeg vandt efter et stykke tid. Vi vandt kampen 6 – 2, som betyder, at
gruppen er meget spændende med kun 1 points forskel blandt de første fire hold.


opgave!
En ny(aflille
Asger J. Andersen)
Denne stilling opstod i partiet mellem
Rasmussen og Asger J. AnderMorten
sen i forsommerturneringen 2004.
(Morten) er i trækket.
Hvid
Kan han tillade sig det yderst fristende
løberoffer på f7, efterfulgt af (evt!) K
Dxf7, Td7 med gevinst?
eller
Når du har besluttet hvad DU ville have
gjort, kan du se hele partiet på side 23
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Hård kamp – for stort nederlag!
Skolerne III – Skanderborg II: 6½ - 1½
(af Asger J. Andersen)

Ja, undskyldninger er der som regel nok af – og især da når man har tabt stort!
Men lad mig alligevel prøve at være nogenlunde objektiv i min vurdering.
Det var en spændende og ret jævnbyrdig kamp, og der blev spillet længe ved mange af brætterne før afgørelsen faldt.
Jeg sad ved siden af Jesper og så hvordan han tilsyneladende maltrakterede sin
modstander, en stærk mesterspiller. Helt så galt/godt var det vel ikke, men Jesper
stod på et tidspunkt til gevinst, men missede sejren. Jeg selv spillede en lang, sej
forsvarskamp. Til gengæld brugte min modstander enorm meget tid på at finde vejen
til det afgørende gennembrud. Det betød at han kom i tidnød, så han måtte udføre
de sidste 6-7 træk før tidskontrollen meget hurtigt. Han klarede tiden, men til gengæld havde jeg fået udlignet! Han tilbød så remis, som jeg tog imod. Han havde da
tårn og fire bønder mod to springere og tre bønder. Hvis han ville spille på remis,
kunne han bytte nogle af bønderne af og for den sags skyld ofre tårnet på min sidste
bonde! To springere alene er jo ikke noget værd da de ikke kan sætte mat.
Lars Svendsen opstillede en fantastisk stærk mattrussel, og modstanderen måtte
afgive materiale for at dække den. Jeg troede/håbede at Lars kunne vinde, men det
blev kun remis. Hans Buttenschøn stod vist ganske pænt men spillede unøjagtigt og
tabte. Bjarne Rasmussens parti havde jeg ikke rigtig nogen fornemmelse af, men
nederlaget var vist i orden.
Hans Rose så ud til at have chancer. Han havde 3-4 bønder for let officer, og et
halvt point havde han nok fortjent. Det var også tæt på, men gik altså ikke. Bjarne
Tornbjerg røg ind i en meget vanskelig stilling, og jeg tror ikke der var nogen vej ud
af matklemmen.
Leif Møller Hansen har det med at komme til at spille mod meget unge talenter. I
sidste runde en Jyllandsmester, og denne gang en 10-årig Danmarksmester som
blev nr. 2 ved Nordensmesterskabet. Derfor var det fint at Leif spillede remis! Hans
modstander var søn af min modstander, altså remis til både far og søn!
Summa summarum synes jeg at et 3 – 5 nederlag havde været mere rimeligt efter
spil og chancer.
De enkelte resultater:
Skolerne III
Sune Rej Andersen
Henrik Ochsner
Jesper Mygind
Christian Korup Schmidt
Jesper Riis Larsen
Søren Karlberg
Jens Henrik L Jensen
Bjørn Møller Ochsner
Total

1- 0
½-½
½-0
1-0
1-0
1-0
1-0
½-½
6½ - 1½
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Skanderborg II
Jesper Lykke Pedersen
Asger J. Andersen
Lars Svendsen
Hans Buttenschøn
Bjarne B. Rasmussen
Hans Rose
Bjarne Tornbjerg
Leif Møller Hansen

Susie overraskede positivt!!!
(af Hans Buttenschøn)

Set med Skanderborg briller var den største overraskelse ved Århus mesterskaberne i skoleskak, at Susie Paramasivam opnåede en 5. plads og pokal i E klassen.
Ved dette mesterskab spiller man i rene aldersgrupper, hvilket vil sige, at der ikke er
nogen speciel pigegruppe. Så Susies præstation var altså, at hun er den 5. bedste i
amtet af både drenge og piger. Det er flot!
Martin Storm-Madsen var også med i denne gruppe, men var nødsaget til at tage
hjem lidt før p.g.a. en fødselsdag. Det afskar ham fra at blande sig i kampen om
pokalerne.
Susies storebror Pascar var med i B klassen og opnåede 50% i det skrappe felt.
Pascar har etableret sig i gruppen og er farlig for alle. Selv var han vist ikke helt tilfreds med sin indsats i denne turnering. Efter eget udsagn skulle han have vundet et
parti over Michael Würtz fra Aaby.
I C gruppen havde vi fire deltagere med. Det var Asta Nyyssönen, Nichlaes Harder,
Benjamin Christensen og Alexander Hersom From.
De tre drenge sluttede med henholdsvis 3½ - 3 og 3½ point i de 6 runder som man
nåede i denne gruppe.
Nichlaes værste modstander er så ubetinget ham selv!!!
I stillinger, hvor han står i overkanten, forfalder han alt for ofte til at spille lynskak.
Når så modstanderen bruger sin tid, så finder han somme tider et træk, hvor Nichlaes ikke altid finder det bedste modtræk. Lidt mere tålmodighed og Nichlaes vil være mellem de tre første hver gang.
Benjamin Christensen udvikler med forrygende fart i denne sæson. Han spiller bund
solidt, tænker sig godt om og når han endelig taber et parti, så er det næsten altid
fordi modstanderen reelt er bedre end Benjamin.
Aleksander Hersom From har lidt af det samme problem som Nichlaes med at flytte
for hurtigt. Hans styrke ligger i stor kreativitet ved brættet.
Men tre drenge, som er blandt de bedste i C rækken.
Asta Nyyssönen havde ”fornøjelsen” at komme til at spille med de stærke drenge i C
gruppen. Det er ikke lige Astas ”kop the”. Hun foretrækker de rene pigegrupper, hvor
man kan få lov til at gå rundt og hygge sig med andre piger.
I D klassen havde vi fem elever med.
Saranya Sundrmoorthy er i samme båd som Asta og foretrækker helt klart også en
ren pigegruppe og frem for de stærkt konkurrerende drengegrupper. Saranya savnede helt klart samværet med de andre piger.
Mads Andersen var blandt favoritterne til førstepladsen i denne gruppe, men et kiks i
et af partierne spolerede denne mulighed. Mads lod sig dog ikke slå ud af dette kiks
og en 4. plads blev det til. En anden af favoritterne var Bjørn Oschner fra Ellekær
skolen. Ugen før var han blevet nr. 2 ved de nordiske mesterskaber. Det samme
blev han ved Århus-mesterskabet. Det siger noget om styrken i denne gruppe.’
Anton Lund kom stærkt i de sidste runder og fik en 8. plads med tilhørende pokal.
Storebror Oskar startede meget stærkt, hvor han bl.a. vandt over Anton, men sluttede med at være uheldig i flere af de følgende partier. Han mødte flere fra toppen,
spillede rigtig godt, men måtte til sidst bide i ”det sure æble”
Marcus Bækgaard Fries Hansen fik 4 point ud af 7 mulige. Jeg synes han spillede
flot og kan være stolt af sit resultat, men selv var han ikke helt tilfreds.
Men igen en god dag for Skanderborg skoleskak
Side 18

Mads Andersen var med ved Århusmesterskaberne i år og fik et meget flot resultat

(af Hans Buttenschøn)

Runde
Nr. Navn

2

3

Jørgen Lysholm Niel1 sen
Hinnerup Skakklub

1457

Thomas Huulbæk An2 dersen
Århus Skakklub

1393 ½10 3 0

9

1380

4

Søren Bennedsen
Skakklubben Af 1968

1332

5

Thomas O. Kristensen
1330
Nordre Skakklub

6

Lasse Friis
Nordre Skakklub

1291

1

7

Øjvind Høstmark
Århus Skakklub

1219

15

8

Kristian Seegert
Viby Skakklub

1200

0

9

Søren Hørning
Århus Skakklub

1177

10

Mads Andersen
1162
Skanderborg Skakklub

11

Tobias R. Boje
Viby Skakklub

1117

12

Michael Jochimsen
Viby Skakklub

1105

13

Poul Ulrik Nielsen
Skakklubben Af 1968

1094

Roberto Sanchez
14 Gonzalez
Skakklubben af 1968

1028

16

Allan Hildan
Noujan Rishani
Viby Skakklub

11

½

1
13

1

1

2

½
9

1

14 16

1

½

16 12

1 1

2

5

4

0
0

0

0

ø
8

½

1

1
5

1

8

4

½

0

7

0

5

1

1

2

1

7

114

½
9

½

16 12

1
9

11

0
3

10

13

6 11

ø

0

8

2

1

1

0

0

8

6

0

11 10

½
7

½

1

11

10

2

05

9

½

0

0

1

1
6

3

0 2

ø

1

15

1

3½

9

5

8

5

1

4½

11

5

1

½

0

5

0

3½

1

4½

½

5

4

16

7

15

14

1

16

0

1

12

ø

13

4½

4

5

0

½

7

1

12

15

1

1

½

1

3

1

3

1

1
2

3

13

½

1

½

130

0

½

1

Vi var kun repræsenteret med 6 elever ved skoleskakstævnet i Hornslet og vi fik
ikke noget ”sølvtøj” med hjem!
Men det er jo ikke ensbetydende med, at vi dermed gjorde det dårligt.

6

0

½

16

ø

0

1

4

1

0

14

6

1

12 10

1

0

0

½

1

115
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3 5

115

ø

9

1

0

7 14

13

0

1
6

14

1

1

3 10

6

4

0

15

8

0

½

½

0

6
8

1

11 14

½

4

5

16
7

1

12 7

1000
1000

13

1

Søren Karlberg
Skolernes Skakklub

4

0

0

3

15

Point

Rating

1

Ingen pokaler med hjem fra Hornslet

½

12

3

0

3
2½

0

1

ø

ø

10

3

Til at spille i A klassen havde Mads Andersen kvalificeret sig ved sidste stævne.
Hans store mål var at få så mange point, at han kunne blive i klassen. Og det lykkedes.
Med en gevinst og to gange remis sikrede sig forbliven i klassen. Det tredje point var
også inden for rækkevidde, idet han havde Malthe Kjær fra Aabyhøj næsten helt
nede i sækken, men tabte så på tid. Ærgerligt!
I B gruppen havde vi både Benjamin Christensen og Nichlaes Harder med.
Begge fik 3 point og dermed 50% score. Når man ”kun” nåede 6 runder skyldtes det,
at man i denne gruppe udnyttede spilletiden fuldt ud i hver runde. Det sås også på
spillet, der var af høj klasse!
Flot præstation synes jeg de to drenge gjorde det, men selv var de absolut ikke tilfredse.
Nichlaes er meget kritisk over for sig selv og sit spil og kunne bagefter se, at han i
flere partier kunne have gjort noget bedre. Om det er rigtigt ved jeg ikke. Nichlaes er
efterhånden så stærk, at jeg ikke længere kan vurdere hans stillinger og spil!
Benjamin ærgrede sig voldsomt. Ved en fingerfejl kom han til at sætte en modstander pat, som var spillet helt ud af brættet.
Oskar Lund var vores deltager i C gruppen. Også han fik 3 point og 50% score. Et
absolut pænt resultat, men lidt mere ro på i afgørende øjeblikke havde helt sikkert
givet et point mere. Oskar er en glimrende spiller, men trækker somme tider lidt for
hurtigt!
Anton Lund, lillebror til Oskar var vores deltager i D klassen. og måtte nok leve med,
at han var en af favoritterne til at få pokaler. Det blev ikke Antons dag. Godt nok fik
han fire point, men det var ikke nok til at komme blandt pokalmodtagerne. Bare en
anelse mere held i et par situationer og han var sluttet helt i top.
I pigegruppen blev Asta Nyyssönen nr. 4 i pigegruppen.
Jeg havde selv fornøjelse at være turneringsleder i denne gruppe. Det er en fornøjelse at se pigerne spille. I modsætning til drengene, hvor det drejer sig om at vinde,
så tager pigerne det meget mere roligt. Tag ikke fejl, de vil helst vinde, men det vigtigste er at have det rart sammen. Og det har de!!!

Sort trækker og sætter mat i 7 træk!
Løsning på Mat i 7 træk fra side 2:
1...xc6 2.dxc6 xc6+ 3. f4 f2+ 4. g3 xg2+ 5. h4 g5+ 6. h5 e8+ Opgivet,
da der er mat i næste træk (Kxh6, Te6#) 0-1
Side 20

Holdskak for skoleskakspillere

Medlemmer ude
i den store verden

(af Hans Buttenschøn)

I mit fravær var det Bjarne Berring Rasmussen, der stod for at danne hold til det
årlige skoleskakstævne for skoleelever.
Og det kunne ganske enkelt ikke gøres bedre.
Vi sendte to hold af sted, som deltog i klassen med elever fra 0 – 6 klasse.
Og de gjorde rent bord ved at besætte både 1. og 2. pladsen.
Vi blev godt nok ikke amtsmester fordi holdene består af elever fra flere skoler, men
en flot præstation under alle omstændigheder
1. holdet havde flg. sammensætning:
Kristian Nymann Jacobsen, Niels Ebbesen skolen
Nichlaes Harder, Morten Børup skolen
Benjamin Christensen, Stilling skole
Mads Nielsen, Gedved skole x)
x) Mads blev syg i sidste øjeblik og deltog alligevel ikke på holdet
2. holdet bestod af

7-8
9
10
11

Division
1
1
1
1
1
2
1

Points
15½
14½
14½
14
14
14
13½

1

13½
11
8½
5

Matchpoints
9
8
7
9
7
7
7

Nr Navn

3
4
5
6

2
2
2
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2
3
4
5
6

klasse: Basis gruppe: 3
Rating Fv. 1 2 3 4

Hasse Hjortsberg,
Aros
Kristan Nymann,
Skanderborg
Thomas Kristensen,
Nordre
Jesper Karup,
Sk 1968
Henning Staugaard,
Gudenå.
Søren Bennedsen,
Sk 1968

Nr Navn
1

7
5
4
2

Holdene blev inddelt i to divisioner ud fra spillernes styrkegruppe.
Skanderborg II fik dermed 1. præmien i 1. division, Skanderborg I fik 2. præmien og
Læssøesgade II 3. præmien. Da begge hold fra Skanderborg var blandede hold,
blev Læssøesgade II amtsmester.
Mårslet II fik 1. præmien i 2. division, mens Aaby fik 2. præmien.
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Som det fremgår af nedenstående tabel, så vandt 2. holdet den åbne klasse, mens
1. holdet blev nr. 2.
1. holdets præstation skal ses i lyset af, at man kun spillede med tre mand på holdet.
Hold
Skanderborg II (*)
Skanderborg I (*)
Læssøesgade II
Læssøesgade I
Ellekær I
Mårslet II
Rønbækskolen, Hinnerup
Mårslet I
Aaby
Mårslet III
Ellekær II (*)
(*) betyder: Blandet hold

Et par af vore unge talenter har prøvet kræfter uden for klubben ved at deltage i en af Chess
House løbende turneringer. Og det gik rigtig godt!
Kristian Nymann var efter en pause på ca. et år igen med i en turnering, hvor der var hård
modstand i hvert parti. Som det fremgår af nedenstående tabel, så var hans forventede på 2
point og det hev han hjem.
Mads Andersen deltog i gruppe 4 og blev her nr. 2 med en pæn ratinggevinst.
De to drenges præstationer lover godt for fremtiden

1

Mads Andersen, Morten Børup skolen
Oskar Lund, Niels Ebbesen skolen
Marcus Bækgaard Fries, Mølleskolen Ry
Anton Lund, Niels Ebbesen skolen

Placering
1
2
3
4
5-6
5-6
7-8

(af Hans Buttenschøn)

1467

2.85

0

6

1359

2.00

0

5 1

1330

1.75

½4 50

1561

3.55

3

½

1498

3.10

2

1

13

1332

1.75

1

1

½4

6

0
1

2 3

1
6

½

½

1

2½

0

3 4

½

2

01

2

1

1 6 2½

15

1

½

½2

3

4

0

6

0

01

2

2

½

0

3

½

15

klasse: Basis gruppe: 4
Rating Fv. 1 2 3 4

Christian Jørgensen, Sk 1968
Anders Knudsen,
Tjele
Philip Møller,
Århus
Mads Andersen,
Skanderborg
Asbjørn Christensen, EM
Samuel Stougaard,
Nyborg

Ø

6

Ø

2 3

5 Po. Pl.
4 5

5 Po.
4 5

1113

1.70

1325

3.35

05 11

16

1270

2.95

14 51

11

2

0

16

1162

2.05

3

0

15

1

1

½ 2 3½

1308

3.20

2

1

0340

6

½

1 1 2½

1118

1.75

1

1

0420

6

1

Ø

Ø

3

Ø

13 4½

½530

1-2

1-2

Pl.
Udgået

3½

2-3

4

1
2-3

1½

Fortsættes næste side
Side 22

Kalender
Tirsdag den
Søndag den
Mandag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Tirsdag den

8.
13.
14.
15.
15.
15.
22.
22.
29.
29.
5.
12.
19.
26.

marts
marts
marts
marts
marts
marts
marts
marts
marts
marts
april
april
april
april

Bymesterskabet 5. runde
Skanderborg 1 mod Viby II i Randers
Skanderborg III mod Grenå i Hadsten
Skanderborg II mod SK 68 V i Skødstrup
Skanderborg IIV mod Viby VII i Skanderborg
Skanderborg V mod Skødstrup IV i Skanderborg
Skoleskakafslutning kl. 18.30
Bymesterskabet 6. runde
Generalforsamling i Støtteforeningen
Udsatte partier
Udsatte partier
Bymesterskabet 7. runde
Forårsturneringen 1. runde
Generalforsamling

Løsning på Kombiner med Peter!
Opgave 1:
1. Dxf6+ - Dxf6, 2. Sxc7 mat

En lille opgave – fortsættelse fra side 16
Morten Rasmussen - Asger J. Andersen]
(Noter af Asger)
Forsommer−, 04.05.2004
I foråret 2004 spillede Morten og jeg et parti som langt hen ad vejen ikke var sinds−
oprivende. Der kom lidt liv over det da Morten ofrede en officer, hvorefter han drev
mig rundt i manegen. Da han ville give mig dødsstødet, opdagede han for sent at
han i stedet var på vej mod selvmord!! Han reddede dog livet for en stund, men
kunne ikke undgå sin bitre skæbne! 1.d4 f6 2.f3 d6 3. f4 g6 4.e3 g7 5. d3 00 6.bd2 bd7 7.h3 e8 8.c4 c6 9.a4 b6 10.0-0 b7 11.e4 d5 12.cd2 dxe4
13.xe4 d5 14. h2 e5? I stedet for e5 burde Sort have spillet c5 15.d6 ! Med
hvid fordel.Det ser ud som om Sort mister kvalitet eller officer, men helt så galt be−
høver det ikke at gå. 15...e6 16.xb7 (c7 17.a5 Redder ikke officeren, men
giver Sort en elendig bondestilling. 17...bxa5 18.b3 (b6 19.dxe5 xe5 20.xe5
xe5 21. xe5 xe5 22.(d2 ae8 23.fe1 Hvid vil gerne afvikle og forenkle for at
få et gunstigt slutspil. Men det næste "snedige" træk af Sort bringer balance i stillin−
gen. 23...(d4 24.ad1 Hvid kunne selvfølgelig ikke slå tårnet på e5 da han så mi−
ster tårnet på a1 med skak. 24...f4 25.xe5 xe5 26. c4 (e4 27.f3 (f5 28.(d8+
g7 29. xf7 Se diagramstillingen! Offeret er fristende og forståeligt, men ikke helt
korrekt. Sort finder dog ikke det stærkeste modspil. 29...e2 [Bedre er følgende va−
riant: 29...:xc2 30.<d2 :c5+ 31.>h2 >xf7 32.:c7+ >f6 33.<d7 :f8 og Sort står
bedst] 30.(g8+ h6 31.(f8+ g5 32.h4+ xh4 33.(h6+ h5 34.d4+ ?? Ser
fristende ud, men her begynder selvmordet! [34.Cc4 :c5+ 35.>h1 og Hvid står
bedst.] 34... g3 35.g4+ (xg4 UPS!! Først nu ser Hvid tårnmatten i bunden.
36. f1 f2+ 37. g1 xg2+ 0-1
Side 23
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Opgave 2:
1. – Tfc8!! Og Hvid er hjælpeløs til trods for, at Sorts løber er i salg. Hvis 12. Txe7 –
Dd3+ vinder dronningen ellers 2. Dxd3 – Tc1 mat. Hvis 1. Tc4 – Txc4, 2. Sxc4 –
Dxc4, 3. Lxd6 – Df1+ og mat i næste træk
Opgave 3:
1. Txd7 – Sxd7, 2. Lb6 og Sort opgav. Der følger 2. – Dxb6, 3. Lxd7+ med dronninggevinst. Hvis du satsede på 1. Lb6 – Dxb6, 2. Lxd7+ så er det lige så godt.
Opgave 4:
1. Lh6+ er et vindertræk. 1. – Kxh6, 2. f6 - g5, 3. f7! Nu vinder Hvid tårnet, da han
truer mat med Df6. Partiet forløb 1. Lh6+ - Kg8, 2. fxg6 – Sd8, 3. Df6 og Hvid vandt
få træk senere.

Løsning på Bjarne`s grublerier!
Opgave nr. 1
Opgave nr. 2
Forfatter: B. J. DE ANDRADE – Morning Forfatter: G. SCHWEIG – Magyar SakPost 1922
kvilág 1922
1.Dh3!, L~
2. Dh6#
1.Le7!, Ke3
2.Df2#
Lxg4+ 2.Dxg4#
Kxe5 2. Df6#
Kxf4
2.De3#
S~
2.Df4”
S~
2.Tf5#
L~
2.Lc5#
Opgave nr. 4
Opgave nr. 3
Forfatter: M. DE MOARES Jr. – 2.pr. Forfatter: A. SIMAY-MOLNÁR – Good
Companion 1922
Good Companion 1922
1.Dg4! Ta1/a2el.Tb1/b2 2.Dd7#
1. Tf3#, S~
2.Td5#
exf3
2.Sxf3
Txb4+
2.Dxb4#
Txc3
2.Lxc3#
e3
2. fxe3#
S~
2.Sc5#
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