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Midt i sommervarmen fik vi den glædelige meddelelse, at Davor Palo havde scoret
sin 3. GM norm og vil blive udnævnt til Stormester ved næste møde FIDE.
Fra Skanderborg Skakklub vil vi ønske
Davor rigtig hjertelig tillykke med den
flotte præstation.
Allerede i den følgende Grundfos
Young masters turnering som Davor
deltog i, gentog han præstationen og
scorede endnu en GM norm.
Vi glæder os på hans vegne og håber
hans fortsatte udvikling vil bringe ham
op i den absolutte verdenselite – spillere > 2600
Næste store opgave bliver på hjemmebanen i Skanderborg Kulturhus, hvor
han er selvskreven deltager i 2. Samba
Cup.

En ny sæson og en ny årgang af Løberen.
(af Hans Buttenschøn)

Første tirsdag i september markerer sædvanen tro, at Skanderborg Skakklub har sin
første klubaften. I år er det den 6. september og som sædvanlig er mødetidspunktet
kl. 19.
Det er bestyrelsens håb, at medlemmerne vil få en god omgang skak og mange
hyggelige timer i klubben. Vi vil gøre vores bedste til, at rammerne bliver i orden.
Klubbladet som du sidder og læser nu, vil alt andet lige udkomme otte gange mere i
denne sæson.
Hvor spændende bladet bliver afhænger af hvor meget materiale jeg får fra medlemmerne. Jeg håber I vil være lige så aktive, som tidligere år.
I ønskes alle en god skaksæson!

TRADITIONSRIGE KRÆMMERMARKED
Lørdag den 3. september er der ”Kræmmermarked” i Skanderborg. Vi har – som
altid – opstillet vores STORE BRIKKER på Adelgade. Vi satser på, at vi igen vil kunne stå ud for forretningen Photo Shoppen ( Adelgade nr. 69 ).
Hvis netop ”Du” skulle have lyst til at stå ved brikkerne en time eller to, så giv venligst lyd fra dig. Så vil jeg lave en tidsplan, så du vil komme til at stå der et par timer
sammen med en anden fra klubben.
Du kan træffe mig i klubben eller på telefon 86 51 09 18.
På glædelig gensyn.
Venlig hilsen
Anders Haarup
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Side 2

Göteborg Cup 2005
(af Ivan Andersen)
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Den 3. juni om formiddagen mødtes 24 forventningsfulde unge skakspillere, 7 ledsagende voksne/søskende og en noget vrissen buschauffør ud for Læssøesgade
Skole i Århus. Mads og jeg var iblandt dem, da vi i år havde fået fedtet os ind på
deres fælles tur.
Turen startede lidt kaotisk, hvilket bestemt ikke gjorde chaufførens humør bedre.
Først havde den (efter ratingtallene at dømme) klogeste af drengene læst forkert i
en busplan, og skulle derfor hentes på banegården, og siden var motorvejstilkørslen
spærret, så vi måtte køre ad landevejen til Hadsten. Dette førte til en lidt kritisk forsinkelse, og da Jesper ville orientere Stena Line om dette, opdagede han, at han
havde glemt sin jakke (med penge, VISA-kort etc.) på et cykelstativ i Århus. Alt i alt
altså en rigtig skidt start, men efter en kollektiv spurt lykkedes det alligevel at nå
færgen.
Efter ankomst og indkvartering på skolen tog vi ud til Laserdome. Det er en gammel
fabrikshal, hvor man kan få lov at pløkke løs på hinanden med nogle lasergeværer,
og bagefter får et computerberegnet resultat af krigen. Resultatet kan sammenfattes
til: ”Det var godt jeg blev kasseret på session, lad os håbe, at Mads bliver det samme.”
Lørdag morgen gik turneringen i gang. For de yngstes vedkommende, som Mads
stadig tilhører, spilles der med 15 min. betænkningstid. Da Mads sidste år blev nr. 2
med 12½ af 14 var han opsat på, at i år skulle det være. Det gik også rigtig godt. De
første 3 partier blev vundet i suveræn stil, og så var han klar til at møde, ham der vel
efterhånden udvikler sig til en arvefjende, Michael Vesterli fra København. Mads
havde sort, og selv om han efter sigende havde et lille overtag mod slutningen måtte
han nøjes med en halv.

Herfra var der lagt op til et udskilningsløb med Mads og Michael som naboer ved
bræt 1 og 2. Resten af dagen gav også lutter sejre til begge, så 6½ af 7 efter lørdagen.
Om aftenen gik de fleste i Liseberg – i regnvejr. Vi foretrak dog sammen med Søren
fra Åbyhøj og hans far at tage på Nya Ullevi og mærke historiens vingesus. Det blev
en kæmpe oplevelse. Sverige udklasserede Malta 6-0, så bølgen kørte og stemningen var høj (og vi havde fået plads under tag).
Søndag skulle der spilles 5 runder, og uden de store dikkedarer kørte både Mads og
Michael gennem uden pointtab. Faktisk brugte de tit mere koncentration på at se om
naboen var i problemer end på at kigge på eget bræt. Imellem partierne spillede de
naturligvis skak – med hinanden.
Sidste runde søndag sluttede tidligt, og derefter gik turen i Liseberg. Her blev der
kørt rutsjebaner resten af dagen, bl.a. 3 ture i nordens største trærutsjebane, Balder.
Mandag var der kun en kort spurt i form af 4 partier. Igen satte ingen af de to point
til, men inden næstsidste runde skiftede korrektionen over i Michaels favør, dog ikke
mere end det sagtens kunne svinge tilbage igen. Efter sidste parti, var der bare tilbage at pakke og rydde op i klasseværelset, hvor vi havde sovet, og derefter vente i
spænding på præmieoverrækkelsen. Det blev endnu en 2.-plads, denne gang med
14½ af 15, og som Mads sagde bagefter: ”Så kan jeg altså ikke gøre mere.” Sandt
nok. Han blev slået med 2 korrektionspoint efter 15 runder hvor han kun afgav ½
point, og hvor han mødte mindst 5 top 3 placeringer fra diverse danske og svenske
mesterskaber.
Alt i alt en fin tur, som vi bestemt gentager næste år.

En ny sæson i skoleskak
Så er den nye sæson i skoleskak
begyndt og de første klubdage er
afviklet.
Kender du en pige eller dreng der
kunne tænke sig at spille skak, så
fortæl dem, at de blot kan møde op
på Morten Børup skolen mandag kl.
16. Her finder man os i lokalet over
for tandlægen.
Man behøver ikke at kunne reglerne,
ligesom man også kan komme, selv
om vi er begyndt sæsonen.
Interesserede er altid velkommen til at
komme for at ”snuse” til stemningen.
De tre første gange er gratis, herefter
koster det 350 kr. for en sæson incl
deltagergebyr ved stævnerne.
De to vindere i Gøteborg med 14½ ud af 15
Mads Andersen, Skanderborg – Michael Vesterli, København
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Ungdoms VM 2005
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(af Mads Andersen)
Vores tur til VM startede meget tidligt mandag morgen. Vi kørte hjemmefra allerede
klokken 5. Kristian (Seegert fra Viby Skakklub) og mig sov videre i bilen, og da vi
vågnede var vi allerede langt nede i Tyskland. Køreturen gik fint bortset fra at far
havde lidt problemer med at finde hotellet, fordi der var masser af vejarbejde i Belfort. De andre danskere (Nikolaj, Peter, Alexei, Emilie og træner Jacob) kom med fly
fra København, og dem mødte vi da vi var ude for at blive registreret på spillestedet
om aftenen.
1. dag startede med en meget forsinket åbningsceremoni, så vi kom først i gang
med at spille 3 timer senere end vi skulle. Jeg mødte Aleksander Morev fra Bulgarien, og jeg var presset hele partiet, og han kunne have vundet, men overså, at han
kunne have fået en ny dronning, og derefter blev partiet remis.
I 2. runde mødte jeg Eng Chiam Yeap fra Malaysia. Han havde 1772 i rating, men
jeg fik da en remis. Og det er jeg selv stolt af, for han sluttede nemli’ med at blive nr.
6!
Dagen efter skulle jeg møde Mark Lapidus fra Estland. Jeg kom dårligt fra åbningen
og tabte uden at jeg rigtig havde været inde i partiet. Da vi kom ind for at spise aftensmad, var der så lang kø, at far gav burgere til hele holdet.
4. runde var mod Christopher Heung fra USA. Det blev fransk, hvor han rokerede
langt!? Jeg kunne dog ikke bruge det til noget. Lidt efter vandt han en kvalitet, og
vandt let.
De 4 første dage var næsten ens. Efter morgenmaden forberedte vi os på eftermiddagens parti, og klokken 1 kørte vi ud til spillestedet for at spise frokost inden vi skulle spille. Den 5. dag var anderledes, for der skulle vi spille dobbeltrunde. 1. runde
var mod Sudharsan Surya Kandanathan fra Indien. Det parti er vist nedenunder.
Om eftermiddagen spillede jeg mod Sheldon Grant Jurrius fra Sydafrika. Jeg synes
egentlig at jeg havde læst på lektien med at spille lidt offensivt, men det gik lidt galt,
og jeg tabte en bonde i midtspillet, som jeg vandt tilbage senere. Derefter kom jeg i
tidnød, men jeg afslog alligevel remis 2 gange, fordi jeg mente, at jeg kunne vinde
partiet. Da jeg havde 1 minut tilbage, kom jeg til at gå ind i en gaffel. Øv, øv, øv.
Så var der hviledag. Vi (Emilie, Kristian, far og mig) var i en kæmpe labyrintpark. Der
var 4 store labyrinter mellem nogle høje majs, og en lille trælabyrint af plankeværk.
Det var rigtig sjovt, og vi kom igennem alle labyrinter, selv om den ene var meget
svær, og Emilie blev væk i en anden.
Dagen efter var det 2. dobbeltrunde. Det regnede helt vildt om morgenen, men vi
havde da en paraply. Det hjalp bare ikke noget, for der kørte en græker hurtigt forbi i
bil på gangstien, og så blev vi sprøjtet til. Far blev gal og råbte en masse ting efter
ham på engelsk.
I 1. parti mødte jeg Branko Grbic fra Serbien Montenegro. Vi kom ud i et slutspil,
som efter Jacob og Nikolajs mening var remis, men han spillede ikke helt korrekt, så
jeg vandt let. I middagspausen kørte far os hjem til hotellet, så vi kunne hvile og forberede os. 2. parti var mod Gary Giroyan fra Frankrig, her kom jeg jeg bagud med 2
bønder, og så gav jeg op, selv om jeg nok skulle have forsøgt at spille videre.
9. runde var igen en almindelig runde. Jeg mødte Nizami Ousmand fra Sri Lanka.
Han kendte vist ikke rigtig Caro Kann, for han tabte en del tempi i åbningen, og senere vandt jeg et tårn for en bonde.
Side 5
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Næstsidste runde Kohi Arman fra Afganinstan. Her regnede jeg i 10 minutter på en
kombination, men til sidst fandt jeg ud af, at min egen løber kom til at stå i vejen. Det
blev et hårdt parti fordi det var meget varmt. Jeg havde hurtigt drukket alt mit vand,
og været ude for at hælde koldt vand i hovedet. Jeg fandt dog koncentrationen igen,
og vandt partiet. Bagefter havde vi fået fribilletter til svømmebadet, så der var Emilie,
Kristian, far, Jacob og jeg ovre og blive kølet af.
Den sidste dag skulle vi spille om formiddagen ligesom på dobbeltrunderne. Jeg
skulle møde Calle fra Sverige. Det blev et hurtigt parti, fordi vi tog remis efter 15
træk. Vi var begge godt tilfredse med at ende på 5½ point. Det blev fejret med endnu en tur i svømmebadet.
Om eftermiddagen var der afslutningsceremoni, og da den var slut kørte far,
Kristian og jeg hjemad. Vi var hjemme i Skanderborg klokken 6 om morgenen.

Det danske hold Jacob, Mads, Alexei, Emilie, Nikolaj, Peter, Kristian
Og her er et parti fra turneringen:

Hvid: Kandanathan,Sudharsan Surya, Indien
Sort: Andersen,Mads, Danmark
UVM 2005 Belfort, France (5), 23.07.2005
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.Nf3 e6 5.a3 Ikke det mest spillede, normalt spiller man
Be2, men dette træk er blevet spillet af spillere som Kasparov og Short. 5...c5
6.Bb5+ Nd7 7.Bxd7+ Giver mig bare løberparret. 7...Qxd7 8.0-0 Bg6 Bedre var
Bg4. 9.Nh4? Angriber en brik der lige har bragt sig selv i beskyttelse. 9...Ne7
10.Bg5 Nf5 11.Nxf5 Bxf5 12.Be3 Rc8 13.c3 Fritz foretrækker f.eks. c4 eller b6 men
jeg vil gerne have rokeret. 13...Be7 14.Nd2 Bd3 15.Re1 0-0 16.Nb3 c4 17.Nc1 Bg6
18.b4 cxb3 19.Qxb3 Rc6 20.Qa4 Qc7 21.Ne2 Bd3 22.Bd2 Bc4 23.Rab1 Det koster
en bonde. Jeg tror hans plan var at slå på a7 og true bonden på b7, men han havde
overset Ra6. 23...Ra6 24.Qc2 Rxa3 25.Ra1? Koster en let officer. Hertil havde han
spillet fint, men nu kom der flere fejl. 25...Rxa1 26.Rxa1 Bxe2 27.Rxa7 Ba6 Så er
tårnet fanget. 28.Qb3 Rb8 29.h3 h6 30.Qb2 Bd8 31.Qa3 Qb6 32.Qc5 Qb1+
33.Bc1? Qxc1+ 34.Kh2 Qf4+ 35.Kg1 Bh4 36.g3 På f.eks. [36.Qc7 kommer
36...Qxf2+ 37.Kh1 (37.Kh2 Bg3+ 38.Kh1 Qe1#) 37...Qe1+ 38.Kh2 Bg3#] 36...Bxg3!
37.fxg3 Qxg3+ 38.Kh1 Be2 0-1
Side 6

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

Opgave 2

Opgave 1
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Yakorenko – Pataki, Halkidiki 2001
Hvid trækker.
Har Sort nogle svage felter?
Det tør siges!

Tal – Golombek, München 1958
Hvid trækker.
Hvids springer er truet.
Hvad skal han gøre ved det?

Opgave 3

Opgave 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kasimdshanov – Kasparov,
Batumi 2001
Hvid trækker
Her spillede Hvid 1. o-o og Sort svarede
1. – o-o.
Hvad overså verdensmester Kasparov?

Korchnoi – Agdestein, Haninge 1988
Hvid trækker
Det siges om Korchnoi, at han plejer
kun at tænke 3 træk frem. Til gengæld
overvejer han altid alle kandidatræk og
misser aldrig et godt træk.
Her er et godt eksempel!
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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!

2. Samba Cup
Nyhedsbrev nr. 2, dateret 15. august 2005:
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2. Samba Cup har nu næsten fået feltet på plads, og det er på samme niveau som
ved 1. Samba Cup.
Der er på nuværende tidspunkt 8 navne klar til den Internationale Gruppe, og de er i
ratingorden:
GM Vasil Ivanchuk, Ukraine 2752
GM Liviu-Dieter Nisipeanu, Rumænien 2679
GM Lazaro Bruzon, Cuba 2662
GM Artyom Timofeev, Rusland 2661
GM Baadur Jobava, Georgien 2621
GM Zhang Pengxiang, Kina 2616
GM Curt Hansen, Danmark 2613
GM Davor Palo, Danmark 2519
Feltet er en god blanding af etablerede stjerner og nye unge navne som vil kæmpe
for at vippe de "gamle" af pinden!
Der bliver således gensyn med Ivanchuk, som siden 1. Samba Cup er kravlet helt op
som nr. 4 på verdensranglisten, og som utvivlsomt kommer for at vinde denne gang.
Ved sidste turnering ødelagde en "kort rokade" midtvejs i turneringen hans sejrschancer. Han har i den forløbne periode bl.a. vundet OL for hold og det individuelle
EM.
Den nykårede europamester Nisipeanu bliver et meget spændende bekendtskab, og
med en spillestil som ofte er sammenlignet med Ivanchuks, bliver han interessant at
følge. Med sine seneste resultater tyder alt på at han også vil passere 2700 på den
kommende ratingliste.
Bruzon kommer også i storform. Den tidligere juniorverdensmester har netop vundet
det Pan-amerikanske mesterskab foran bl.a. Kamsky.
Timofeev er af den nyeste generation af unge russere i rivende udvikling. Han er
aktuelt den 4. stærkeste junior i verden og i fortsat fremgang. Absolut en mulig turneringsvinder, hvis han kan holde stabiliteten over hele turneringen.
Jobava er forholdsvist ukendt i Danmark, men blev ikke desto mindre OL topscorer
sidste år, blandt samtlige deltagere. Også en spiller som kan levere et godt resultat
hvis stabiliteten holder.
Pengxiang er en ung kineser som netop har passeret 2600. Han vil være ivrig efter
at vise at han hører til i et stærkt felt som dette.
Curt er jo forsvarende mester, og må alene af den grund være at regne blandt mulige turneringsvindere!
Davor spiller sin første turnering som GM, og det bliver spændende at følge hvilken
betydning det får for hans spil. Davor vil dog i hver runde være op mod modstandere
med mindst 100 ratingpoints mere end ham selv, så han vil få det svært. Han gør
det i øjeblikket fremragende i Grundfos Young Masters.
Den skarpe iagttager bemærker at Danmarks bedste spiller Peter Heine Nielsen
mangler. Han har desværre været nødsaget til at melde afbud til turneringen, og vi
ser i øjeblikket efter en mulig afløser. Et stort tab for turneringen.
Turneringen afvikles fra fredag d. 14. oktober 2005 til søndag d. 23. oktober 2005
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(efterårsferien) i Skanderborg Kulturhus (www.kulturhuset-skanderborg.dk).
I løbet af et par uger tages der endelig stilling til om der kan etableres undergrupper,
hvor der kan scores GM og IM normer.
Sideløbende vil der blive spillet en række turneringer for breddespillere.
For
yderligere
oplysninger
kan
Michael
Andersson
kontaktes
på
GM@skanderborgskakklub.dk eller man kan følge turneringens udvikling løbende
her på hjemmesiden.

Vester Mølle 2005
Af Anders Haarup

Endnu engang forløb denne dag på bedste vis, dels hvad vejret angik som fremmødet såvel på pladsen generelt som ved vores skakbrikker.
Igen i år var nogle af vores medlemmer mødt frem og fik et spil såvel mod hinanden
som mod nogle af de besøgende. Der var både stor som små og tillige nogle gengangere fra de tidligere år. Et par af disse var bestemt ikke uden visse kvaliteter,
men desværre for Skanderborg Skakklub, da kom disse langvejs fra.
En del af de besøgende fik vi dog en hyggelig sludder med og fik fortalt om vores
klub samt, for de yngre, om vores Skoleskak. Vi kan så kun håbe, at de vil indfinde
sig et af stederne.
Alt i alt en hyggelig dag som jeg kun kan anbefale på det varmeste.

Indbydelse til klubturnering 2005
(Bjarne Tornbjerg)

Hermed indbydes til klubturneringen for 2005, også kaldet efterårsturneringen. I foråret blev der for anden gang spillet efter et andet turneringssystem, som i 2004 gav
mange positive reaktioner. I foråret 2005 var stemningen dog skiftet noget, og nu var
reaktionerne lidt mere negative. Under alle omstændigheder bliver den forestående
klubturnering efter den gamle og velkendte model med som udgangspunkt ottemandsgrupper. Forårsturneringen 2006 er der ikke taget endelig stilling til, men et og
andet taler for, at der også her bliver tale om ganske almindelige otte-mandsGrupper.
Tiden er som om efteråret altid knap, når der både skal være tid til holdkampe og
julefrokost og oven i købet Samba Cup 2, så første runde i efterårsturnerinen bliver
den 20. september. Med dette nummer af Løberen er der udleveret en tilmeldingsblanket, som bedes afleveret til bestyrelsen, så denne kan få et overblik over de
forhåbentlig mange, som ønsker at deltage i klubturneringen. Der er samtidig plads
til at tilkendegive, hvorvidt man ønsker at deltage i sæsonens holdturnering og den
nært forestående firebyturnering (1 aften). Bestyrelsen håber på mange deltagere i
såvel klubturnering som i holdkampene og firebyturneringen, således at der kan
stilles nogle slagkraftige hold.
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En skoleskakspiller sætter sig i respekt!
(af Hans Buttenschøn)
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Ved årets EMT er Benjamin Christensen den eneste skoleskakspiller der er
med. Han har til gengæld sat sig respekt i sin gruppe fra starten af. Efter 2
runder har han maksimum point.
Stillingen nedenstående opstod da Sort skulle tage sit 18. træk. Benjamin
fandt det rigtige. Kan du også finde det. Her følger hele partiet med kom−
mentarer fra Fritz.
Mortensen,Hobro (1011)
Søren
Benjamin Christensen, Skander−
borg (1077)
Skanderborg EMT 2005 10.08.2005
d5 2.Sf3 Sc6 3.e3 Sf6 4.c4
1.d4
dxc4 5.Lxc4 Lg4 [5...e6 6.Sc3B]
6.0-0 [6.Db3!? e6 7.Dxb7 Lxf3
8.gxf3F] 6...e69 kontrollerer d5
Sb4 8.a3 Lxf3 9.gxf3 [ikke
7.Te1
9.Dxf3 Sc2 10.Ta2 Sxe1 11.Dxb7
Sd7-+] 9...Sc6 10.Lb5 a6 11.Lxc6+
12.Dc2 [12.Da4 Dd7 13.b4
bxc6
a5B] 12...Dd7 [12...c5 13.dxc5 Sd7
14.b4=] 13.Ld2 [13.e4 Le7B] 13...h6

[13...c5 14.dxc5 Dd5 15.Lc3 Dxc5 16.b4 Dg5+ 17.Kh1=] 14.Sc3 [14.e4
Le7B] 14...Sh7 [14...c5 15.dxc5 Lxc5 16.Se2=] 15.Se4 Sg5 16.Dd1
[16.Sxg5 hxg5 17.Tac1 c5 18.dxc5 Th4B] 16...f5 [16...Dd5=] 17.Sc5
[J17.Sg3B vil give Hvid mere spil] 17...Lxc5∓ 18.dxc5?? [J18.h4 Sh3+
19.Kg2 Sxf2 20.De2∓] 18...Dxd2!!-+ meget overbevisende 19.Kf1 [19.Dxd2
f3 19...Sgxf3 dobbelt angreb] 19...Dxd1 [19...Dxb2!? måske bedre 20.h4
Sf7 21.f4-+] 20.Texd1 [20.Taxd1?? Sxf3 21.Te2 e5-+] 20...Sxf3 21.Kg2
[21.Ke2 er ikke bedre 21...Se5-+ (21...Sxh2 22.f3-+) ] 21...Se5 22.b3
[22.f4 er ikke til nogen hjælp 22...Sg4 23.Td3 e5 24.fxe5 Ke7-+] 22...Sg4
[22...Ke7 og Sort kunne allerede slappe af 23.h4-+] 23.h3 [23.Td3 hjælper
heller ikke 23...Sf6-+] 23...Sf6 24.Td4 [24.f3 heller dette hjælper 24...Ke7-+]
24...e5 25.Ta4 0-0 26.f4 [26.Tb4 ikke et bedre træk 26...Sd5 27.Ta4 a5-+]
26...exf4 27.Txf4 Sd5 28.Tf3 Tfe8 29.Kf2 Te5 30.Te1 [30.Td1 heller ikke
godt 30...a5-+] 30...Sc3 31.b4 [31.Kg2 hjælper ikke meget 31...Td8-+]
31...a5 32.Tf4 [32.Kg1 er ikke et frelsende træk 32...axb4 33.axb4 Tb8-+]
32...Sd5 [32...axb4 synes endnu bedre 33.axb4 Ta2+ 34.Kf3-+] 33.Td4
axb4 34.e4 [34.axb4 er ikke bedre 34...g5-+] 34...fxe4 [J34...bxa3 vil gøre
det en smule lettere for Sort 35.Ta1 fxe4 36.Ke2-+] 35.Tdxe4 [35.Txb4 Der
er ikke noget bedre 35...e3+ 36.Kg2 Sxb4 37.axb4-+] 35...Txe4 36.Txe4
bxa3 37.Te1 a2 38.Ta1 Sb4 39.Ke3 - Sc2 40. opgivet 0 − 1
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EFTERLYSNING!
13. juli (09:17)
Kære klubmedlemmer. Håber at I alle nyder sommeren. Webmasteren prøver at få
opdateret hjemmesiden inden næste sæson snart begynder med Skanderborg EMT.
Jeg mangler at få oplyst nogle enkelte resultater fra hele 3 turneringer (!):
Sommerturneringen 2005, Bymesterskabet 2005 og Klubmester 2004!
Kender du nogle af de manglende resultater bedes du maile dem til
mail@mortenrasmussen.net. På forhånd tak, og fortsat god sommer.

Ovenstående eftterlysning kunne ses på vores hjemmeside midt i sommerferien.
Bag efterlysningen gemte der sig et lille råb om hjælp fra Morten Rasmussen, der
gerne ville styr på sine tabeller.
Ser vi nærmere på manglerne, så er der omkampen om klubmesterskabet 2004.
Den aktuelle turneringsplan/resultattavle ser således ud:

Omkamp om Klubmesterskabet 2004
Nr Navn, klub

Rat.

1

1

Henning Møller
Skanderborg Skakklub

1871
1,60

2

Tavs Bjerre
Skanderborg Skakklub

2010
2,70

3

Colin Watson
Skanderborg Skakklub

1891 2
1,70

2

3

4

5

123½
1 31 0
0

6

2

3

½1

03
1

2

1

1

Po. Pl.
1½

2.

1

3.

1½

1.

Bymesterskabet 2005
Med hensyn til Bymesterskabet 2005 mangler der flg. partier:
Jan Hansen – Søren Vestergaard
Pascar Paramasivam - Erling Bleld Christensen
Erling Bleld Christensen - Nichlaes Harder
Henrik Dygaard – Aleksander Hersom From
Trieu Dong Liev – Henrik Dygaard
Endelig er der Forårsturneringen 2005, hvor de manglende prtier kan ses på modstående side.
Skulle resultatet blot mangle at blive opført, så kontakt Morten Rasmussen snarest.
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Forårsturneringen 2005

En fars dagbog

Basis 1
Nr Navn, klub

Rat.

1

2

3
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Po.

Pl.

½

½

3.

1

Søren Westergaard
Skanderborg Skakklub

1586
2,25

04

2

Pascar Paramasivam
Skanderborg Skakklub

1257
0,60

0 31

04

0

4.

3

Bjarne Tornbjerg
Skanderborg Skakklub

1442 2
1,50

1

4

½1

1½

2.

Michael F. Jensen
Skanderborg Skakklub

1463 1
1,60

1

4

23

32

Så er vi klar – næsten - 19.juli

1

2

1.

3

Po.

Pl.

2½

1.

Basis 2
Nr Navn, klub

Rat.

2

1215
1,50

1 4 1 23 ½

Asger C. Andersen
2
Skanderborg Skakklub

1274
1,85

1 31 0

2

2.

0 ½1

½

4.

1

3.

Po.

Pl.
1.

Benjamin Christensen
Skanderborg Skakklub

1090 2
0,80

0

4

Knud Mogens Jacobsen
Silkeborg Skakklub Af 1930

1269 1
1,80

0

1 32 0

1

2

4

Basis 3
Rat.

3

Morten Grønkjær
Skanderborg Skakklub

1054
1,50

1 4 1 23 1

3

2

Mads Nielsen
Skanderborg Skakklub

1000
1,20

0 31 0

04

0

4.

3

Trieu Dong Lieu
Skanderborg Skakklub

1000 2
1,20

1

01

2

2.

4

Erik Grønkjær
Skanderborg Skakklub

1172 1
2,15

0

1

3.

1
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Parringen til første runde er ikke kommet endnu, men det skulle være nogenlunde
sikkert, at Mads undgår ELO-ratede spillere i første runde; men derfor kan der jo sagtens vente en svær modstander. Spillestedet er det lokale isstadion, hvor alle 500+
partier spilles i samme lokale!

4

1

0 32 1

Åbningsceremonien startede med 1,5 timers forsinkelse, og derefter var der rod med
gruppeinddelinger og ELO-tal, så klokken 18 (med 3 timers forsinkelse) blev der sagt
PLAY.
Men de er stadig sure over, at London og ikke Paris skal være vært for OL i 2012.....

14

3

Nr Navn, klub

Efter en fin tur herned og lidt obligatoriske bryderier med at finde vores hotel (jeg bliver aldrig helt fortrolig med den færdselslov, der gælder i franske byer) er det nu endelig ved at være tid for første parti.

Endelig i gang!
1

Anders Haarup
Skanderborg Skakklub

1

Ivan Andersen – far til Mads – har været overordentlig flink til at sende rapporter hjem
til klubben i forbindelse med sønnens deltagelse ved VM for ungdom.
Rapporterne blev løbende sat på klubbens hjemmeside, men da ikke alle har adgang
til dette medie, har jeg valgt at sætte dagsrapporterne i klubbladet.
Og her kommer de så:

På tavlen fra start
Mads fik sort i første runde mod Aleksander Morev fra Bulgarien. Han mener selv,
at han slap nogenlunde fra åbningen, selv om det ikke var noget han spiller ret tit.
Men det blev alligevel en hård kamp (med fejl fra begge sider) for at holde sig inde i
partiet. Til slut enedes de om remis, og selv om flere af de andre danskere helst ville
have Mads’ brikker i slutstillingen, kunne ingen af dem dog vinde mod computeren.
Andre danske resultater (modstandernavnene har jeg ikke lige fået fat i):
Kristian Seegert tabte
Emilie Ellegaard Christensen vandt
Alexi Hansen vandt
Peter Skovgaard spillede remis
Nikolai Mikkelsen tabte
Onsdagens parti bliver hvid mod Eng Chaim Yeap fra Malaysia, der vandt i 1. runde

Endnu en halv - 20. juli
2. runde partiet gave endnu en remis. Mads havde hvid mod Eng Chiam Yeap
(1772) fra Malaysia. De spillede "Accelereret Drage" (den undrende far har altid
troet, at det var det man gjorde som barn, når man spænede af sted for at få dragen
til at flyve), og Mads kom efter sigende helt pænt ud af det, selv om han ikke kendte
al teorien. Han havde terpet siciliansk hele formiddagen, men som han selv siger, så
var det et eksempel på, "hvor irriterende det kan være at forberede sig i siciliansk,
fordi der er en million varianter." Så da de var nået til et dødt punkt, hvor ingen af
dem rigtig kunne finde en god fortsættelse og modstanderen foreslog remis slog
Mads til. Dagens modstander bliver Mark Lapidus fra Estland med sort.
Side
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Ærgeligt nederlag - 21. juli
Mads havde sort mod Mark Lapidus fra Estland. Det blev Caro-Cann helt som ønsket, dog ikke en af de mest spillede varianter. Mads valgte desværre lidt overmodigt
at rokere langt, og selv om han holdt materiel ligevægt længe, endte det i et slutspil,
hvor modstanderen havde en springer for en bonde.
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Dagens på forhånd mest spændende parti set med lidt større danske briller var Alexei's parti med sort mod det tyske vidunderbarn Sebastian Bogner (2361). Alexei stod
presset allerede efter 12-15 træk, og tænkte faktisk på at give op. Men stille og roligt
fik han arbejdet sig ind i partiet, og på et tidspunkt løb grådigheden af med den unge
tysker, der begyndte at spise bønder, i stedet for at udnytte sin gode stilling. Så slog
Alexei til, og Bogner tænkte ½ time - dog kun for at finde et træk der holdt ham inde i
partiet et par træk mere. Alexei har dermed stadig maximum.
Det kan godt være, at den franske kogekunst er berømt verden over, men så må kokken være på ferie, for spillerne er allerede ved at være godt trætte af den mad, der
serveres på spillestedet. Da vi kom ind efter, at alle var færdige i dag, var køen imidlertid så lang, at jeg lod mit gode hjerte løbe af med mig, og inviterede holdet på burgere.

Op ad bakke - 22. juli
Dagens modstander var Christopher Heung fra USA med de hvide brikker. Mads
var fra morgenstunden opsat på, at nu skulle der altså et helt point på kontoen, så
formiddagen blev brugt på at repetere de mest spillede varianter i siciliansk (hvordan I
husker den ene fra den anden er mig til stadighed en gåde). Spildt var det vel ikke,
men modstanderen valgte fransk. Mads stod længe bedst, men et par lidt forsigtige
træk lukkede amerikaneren ind i partiet igen, der smuttede en kvalitet, og så var det
op ad bakke. Endnu et 0, og pludselig ser det lidt magert ud med 1/4. Mads er dog
fast besluttet på, at der skal kæmpes for at komme tilbage på 50% allerede i morgen,
hvor der er dobbeltrunde med start 9.30 og 15.30.
Af de andre danskere, så nærmer Alexei i drenge under 14 sig topbrættet, og dermed
livetransmissionen (i den udstrækning arrangørernes hjemmeside ellers er oppe). I
dag spillede han på bræt 4 som en af de 8 der stadig havde maximum. Det har han
så ikke mere, men han er dog stadig den dansker med flest point med 3/4.
I den anden ende af skalaen har vores rejsekammerat, Kristian Seegert fra Viby
(drenge under 12), fået en rigtig skidt start på turneringen - nu med 4 nederlag. Men
Kristians spil er efter sigende meget svingende, så lad os håbe, at pilen snart svinger den anden vej.

Dobbeltrunde før hviledagen - 23. juli
Uha-da-da. De sidste par dage har med al ønskelig tydelighed vist, at der er forskel
på et hurtigskakstævne mod de bedste i Århus Amt, og så et stævne med fuld betænkningstid mod verdens 100 bedste 10-årige. Her bliver fejlene straffet med det
samme. Det kombineret med en DSU-træner, der totalt mangler forståelse for, at
drengene ikke kan alle varianter af alle åbninger indtil 30. træk kan godt være hårdt
for psyken. I går havde Mads i hvert fald ikke den store lyst til at få gennemgået sit
parti, blot for at få at vide: "Det er et forkert træk, så er der ikke noget at sige til at du
taber!" Grundholdningen synes at være, at når Mads' modstander overser en ny
dronning i 3 træk er det held. Men når en verdensstjerne in spe overser en mat mod
en af de større drenge er det godt kæmpet
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Alt i alt er der dog et rigtig godt sammenhold i truppen, og de erfarne drenge er søde
til at hjælpe de nye, specielt har Nicolaj Mikkelsen fra Skovlunde har vundet rollen
som Mads' forbillede og mentor.
Selv om to nuller i træk ikke ville være den bedste optakt for ret mange til en dag med
2 partier, så var Mads' indstilling var fra start, at det var en kærkommen mulighed for
at komme tilbage på sporet og på 50 %. Dagens første modstander var Sudharsan
Surya Kandanathan fra Indien med de sorte brikker. Det blev Caro-Cann igen, og
denne gang var der ingen slinger i valsen. Modstanderen blev franarret en springer
og fik et tårn spærret inde, og så blev der sluttet effektivt af med et løberoffer og truende
mat
i
3.
Dagens andet parti med hvid mod Sheldon Grant Jurrius fra Sydafrika. Det blev en
sicilianer som forudset, men dog ikke den variant, som pausen var blevet brugt på at
studere. Partiet svingede i lang tid fra side til side, men omkring de 3 timer var det
dog endelig som om Mads havde fået et afgørende overtag, der manglede bare lige
at blive lagt låg på. Med omkring 10 minutter tilbage på uret afslog han remis 1. gang,
og med 5 minutter tilbage kunne han have taget remis med evigskak. Med det system
der spilles her, (90 min. + 30 sek. pr. træk), er det umuligt at komme ud af tidsnød,
når den først er indtrådt, og med 1 minut tilbage på uret gik Mads ind i en gaffel, som
kostede et tårn. Sådan et nederlag føles næsten umenneskeligt tungt, men da Nikolaj
hørte historien om den afslåede remis udbrød han: ”Sejt!”, og straks så verden lidt
lysere ud, selv om der stadig er en verden til forskel på 2/6 og 3/6.
I morgen er der så hviledag. Mads, Emilie, undertegnede og måske Kristian har planer om at besøge en kæmpe labyrintpark, og om eftermiddagen skal svensken sættes på plads i det altafgørende arvefjendeopgør i fodbold.

Hviledag - 24. juli
Hviledagen blev i første omgang brugt på at sove længe. Og det var der brug for.
Hernede er nemlig ikke langt fra tanke til handling, og når man på få dage har spillet 2
af 3 hvide partier mod siciliansk, så skal der studeres! Lommepengene blev, allerede
inden vi forlod spillestedet lørdag, brugt på "Experts vs. The Sicilian", og så blev der
ellers terpet til langt ud på natten. End ikke det faktum, at Emilie, der er en rigtig sød
pige på 13 år, sad på sengen få meter fra Mads og så DVD-film, kunne flytte den unge mands fokus fra bogen og brikkerne.
Fra formiddagen af drog Mads, Kristian, Emilie og undertegnede af sted for at besøge
nogle kæmpelabyrinter en lille times kørsel herfra. Og da vi kom hjem kunne vi konstatere at svenskerne, de udspekulerede banditter, havde forlangt fodboldlandskampen afviklet lige over middag. Deres taktik for at komme i bemandingsmæssigt overtal
hjalp dem dog ikke, og de havde fået en fortjent lussing på 8-4.
Om eftermiddagen forsøgte Kristian og Mads at give et par svenskere en tilsvarende
lektion i babyskak, dog uden helt samme held.
Dagen blev rundet af med endnu et par timers "Experts vs. The Sicilian" - Sune
Bergs afsnit om svar mod Kan og Taimanov.
I morgen venter så turneringens anden dobbeltrunde. Mads har fra morgenstunden
sort mod Branko Grbic fra Serbien Montenegro.
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2. dobbeltrunde. 25. juli
Dagen startede med et skybrudsagtigt regnvejr, og det gjorde ikke det
traditionelle
morgenkaos
ved
spillestedet
mindre
uoverskueligt.
Det
lykkedes
dog
at
komme
frem
uden
at
blive
gennemblødte.
Indenfor startede dagen med 1 minuts stilhed for ofrene for terroraktioner
i England, Egypten og Brasilien.
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Mads havde i første parti sort mod Branko Grbic fra Serbien Montenegro.
Caro Cann igen, og det hele ebbede ud i et slutspil med et tårn på hver
side og 4 bønder mod 3 i Mads' favør, og så var der ingen pardon. En
rigtig god start på turneringens 2. halvdel.
Eftermiddagen bød på hvid mod Gary Giroyan fra værtsnationen Frankrig. Mads
kom desværre relativt hurtigt bagud, og med udsigten til at blive kørt over valgte han
at opgive - lidt for tidligt efter Nicolajs mening.
Som om det ikke var nok at tabe, så fandt Mads og Nicolaj bagefter, ved
gennemgangen af lørdagens tabsparti, en kombination, der havde givet to
tårne for en springer.
Dagen blev sluttet af med pizza i byen - en tradition når der scores 100%
i en runde, hvilket skoleskakspillerne Mads, Kristian og Emilie præsterede
i formiddagens 7. runde.

Dramatisk dag - 26. juli
Tirsdagen startede med dramatik, da Mads og jeg var inde i en lokal bank for at veksle danske kr. til euro for en af deltagerne. Vi afleverede intetanende 4 stk. 500 kr.
sedler, og så tog begivenhederne fart. Det viste sig nemlig, at en af sedlerne sandsynligvis var falsk. I hvert fald stod vi øjeblikket efter skoleret for en meget bestemt
bankdirektør. Jeg ved ikke hvordan det lykkedes, men vi kom derfra uden at være
konfronteret med det lokale gendarmeri, medbringende for 1500 kr. euro (til en meget
dårlig kurs) OG den falske seddel.
Hvis nogen af jer har læst Jacobs beretninger på www.dsu.dk, har I nok
bemærket, at han ikke altid er lige begejstret for arrangørerne. I dag var
det pay-back-time. Bussen der skulle fragte ham og de 3 "store" fra
hotellet til spillestedet kørte 10 min. for tidligt, så jeg måtte køre en
ekstra tur til hotellet og tilbage.
Så til skakken. Mads havde sort mod Nizami Ousmand fra Sri Lanka. e4, og så slog
gode gamle Caro Cann til igen. Mads havde på et tidspunkt 2
dronninger på brættet, og selv om den ene blev slået i trækket efter, tog
han sig naturligvis tid til at hente en rigtig dronning fra et andet bord.
Eneste lille skønhedsfejl var, da han "kom til" at røre det tårn han havde
i overskud - det kostede en kvalitet og en bonde, men derefter blev
partiet kørt sikkert i hus.
Kristian er efter sin dårlige start kommet rigtig i omdrejninger, og har
med sin sejr i dag nu scoret 3½ point i de sidste 5 runder.
Emilie er bare hammer stabil. Hun fik besked hjemmefra om, at hun skulle
kigge på Caro Cann. Som sagt så gjort - Mads terpede med hende, og det har foreløbig givet 1½ af 2. I dag blev det dog til en remis med hvide brikker
mod en repræsentant fra Guds eget land.
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Om aftenen var det så skotternes tur til at få klø i fodbold. Det gik dog
ikke helt efter planen, men med remis 2-2 er vi stadig ubesejret.

Tilbage på 50% - 27. juli
Mads havde i dag hvid mod Arman Kohi fra Afganistan, og nu skulle det
altså være - der skulle et helt point på kontoen med hvid. Nicolaj og Mads
havde forberedt lidt om formiddagen, og en af de ting de havde snakket om, var at
Mads sommetider
er
lidt
for
forsigtig,
og for
tilbøjelig til
at
tage remis.
I dag var nok en af de dage, hvor de fleste ville have været glade for ½
point, bare for at slippe ud af hallen. Termometeret viste 35 grader i
skyggen udenfor, og inde i hallen var der bare ulideligt varmt. Mads lod
sig dog ikke ryste, heller ikke af modstanderens franske åbning. Partiet
blev kørt sikkert i hus, også selv om Kohi forsøgte med et remistilbud i
slutspillet, hvor Mads havde springer og 5 bønder mod 6 bønder.
Det bringer med 5 af 10 scoren op på 50%, og morgendagens parti skal bare afgøre,
om
det
bliver
et
rigtig
godt
eller
et
fantastisk
resultat.
Totalt var det en lidt mager dansk dag hernede. Udover Mads' gevinst var
der remis til Emilie, Alexei og Nicolaj, mens Kristian og Peter tabte.

Slut på VM.
Jeg tog fejl, da jeg i går skrev, at dagens parti kun havde betydning for
hvor godt Mads' endelige turneringsresultat ville blive. Det blev noget
andet og meget vigtigere, nemlig kampen om, at være nordens bedste
skakspiller under 10 år. Carl Eidernert (Kalle) fra Sverige, som vi har
boet på hotel med og spillet fodbold med i fritiden hele ugen, var nemlig
dagens modstander med Mads som sort.
De store drenge havde psyket svenskerne hele vejen til spillestedet i
bussen - "Vi har alle forberedt Mads hele aftenen!". Måske derfor valgte
Kalle et lidt overraskende åbningstræk: c4 - ups, det var ikke en del af
forberedelsen. Efter en række fornuftige træk blev de derfor naturligt nok
enige om remis, og dermed ender begge på 5½ og 50% i deres debut ved et VM
(og Kalle forhindrede svenskerne i at få et æg - nederlag i fodbold og i
indbyrdes parti i drenge under 18).
Jeg kender endnu ikke alle de andre danske resultater, men både Emilie og
Kristian spillede remis og dermed ender Emilie på 5 point og Kristian på
4. Også et par rigtig flotte debuter.
Nu pakker vi bilen og kører ud til afslutningsceremonien. Og når den er
slut, vender Mads, Kristian og jeg snuden hjemad med en kæmpe oplevelse, en stor
portion rutine og en masse lyst til mere skak i bagagen.
Efterskrift:
Slutplaceringen blev nr. 58 af de 124 deltagere

Sidste nyt!!!
Mads er blevet udtaget til at repræsentere Danmark ved EM der spilles i Montenegro
midt i september. Vi vil tilstræbe at følge ham lige så tæt, som tilfældet var ved VM.
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Et brag af et parti!!

Medlemmer ude
i den store verden

I 3. runde af årets EMT blev der spillet et sandt gyserparti i basis 5.
Vi har ladet partiet blive analyseret af Fritz og Asger J. Andersen har som sædvanlig
været behjælpelig med oversættelsen.
Her følger så partiet med Frtiz´s kommentarer
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Nenad Kikanovic,Silkeborg Skakklub (1334)
Søren Bennedsen,Skakklubben af 1968 (1335)
Skanderborg EMT 2005 (3), 17.08.2005
C35: Modtaget kongegambit 1.e4 e5 2.f4 [2.Sf3!?=] 2...exf4= 3.Sf3 Le7 4.Lc4 Lg5
[4...Sf6 5.d3M] 5.g3 [J5.0-0!?F] 5...fxg3= Se diagram. Det er vist ikke alle der for−
venter kort rokade i denne stilling (Kommentar fra redaktøren)
6.0-0 [6.hxg3 d6=] 6...Sh6 7.Se5?
[J7.Sxg5!? og Hvid hænger på 7...Dxg5
8.d3M] 7...gxh2+ 8.Kh1 Lf6 [J8...Tf8!?
9.Dh5 g6 10.Dxh2 d6-+] 9.d4 d6
[9...d5!? 10.Lxd5 c6∓] 10.Lxh6 dxe5
[10...gxh6? ser fristende ud, men
11.Dh5 De7 12.Sc3+− (12.Lxf7+?! er
klart værre 12...Kd8 13.Sc3 Lg7M a)
13...dxe5 14.Sd5 Lg4 15.Dxg4 Dxf7
16.Txf6+− (16.Sxf6 exd4 17.Tad1 c5+−)
; b) 13...Lxe5?! 14.dxe5 Dxe5 15.Dxe5
dxe5 16.Tad1+ Ld7 17.Td5=; ) ] 11.Dh5
g6 [J11...0-0!? ville tillade Sort at spille
på 12.dxe5 Dd4 (12...gxh6 13.exf6 Dd6
14.Sc3+− (14.Dxh2?! Dxh2+ 15.Kxh2












Le6#) ) 13.exf6 Dxe4+ (13...Dxc4? ser nok interessant ud, men har nogle alvorlige
ulemper 14.Sd2 g6 15.Sxc4 gxh5 16.Lxf8 Kxf8 17.Se5+−; 13...gxh6 14.Dxh6 Dxe4+
15.Kxh2 Dxc2+ 16.Sd2 Dxd2+ 17.Dxd2 Kh8 18.Dh6 Tg8 19.Ld3 Tg6 20.Lxg6 fxg6
21.Df8#) 14.Kxh2 Dxc4= (14...gxh6 fører frem til en tiltalende mat 15.Dxh6 De5+
16.Tf4 Dxf4+ 17.Dxf4 Kh8 18.Dh6 Tg8 19.Ld3 Tg6 20.Lxg6 fxg6 21.Dg7#;
14...Dxc2+?? bonden er ufordøjelig 15.Sd2 g6 16.Dc5+−) ] 12.Df3+− Sd7 13.Sc3 c6
14.Tad1 Dc7 [14...exd4 15.Txd4 De7 16.Txd7 Txd7 17.Dxf6 Dxf6 18.Txf6+−]
15.dxe5 [J15.d5 a6 16.dxc6 Dxc6 17.Sd5+−] 15...Sxe5?? forværrer simpelthen
situationen. [J15...Dxe5 16.Txd7 Udrydder en forsvarsbrik: d7 16...Lxd7 17.Dxf6
Dxf6 18.Txf6 b5 19.Lxf7+ Ke7F] 16.Dxf6+− Tg8 17.Lxf7+!! Smadrer bondestruktu−
ren. 17...Sxf7 [17...Dxf7+ Tema: Trækker dækningen væk fra d8. 18 Td8: En smuk
matkombination.] 18.Lf4 [18.Sd5 cxd5 19.exd5+−] 18...De7∓ 19.Dd4 [19.Ld6 Dxf6
20.Txf6 h5∓] 19...Lg4 [19...Lh3!? 20.Tf2 h5∓] 20.Tde1 h5?? Med dette træk mister
Sort sit initiativ [J20...Dh4 21.Te3 Lh3M] 21.Sd5? cxd5 22.Te3 [Dårligere er 22.exd5
Le2 23.Df2 De4+ 24.Kxh2 Kd7 25.Txe2 Dc4+−] 22...Kd8?? en overseelse. Men Sort
var fortabt alligevel. [J22...Le6 23.exd5 Sd8 24.Da4+ Dd7 25.Dxd7+ Kxd7 26.dxe6+
Ke8+−] 23.exd5+− Dd7 [23...Lf5 24.Tfe1 Dh4 25.Lc7+ Kxc7 26.Te7+ Ld7 27.Dxh4
Tad8 28.Dg3+ Sd6+−] 24.Df6+ Kc8 25.Tc3+ 1-0
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(af Hans Buttenschøn)

Henning Møller var med i Skødstrup sommerturnering. Fik en 3. plads og en del
rating.
Her er turneringstavlen.
Nr Navn
1 Frank Vang

Rat.
klub
1
2039 Enkeltmedlem 2 1

2 Knud Poulsen

1680 Skødstrup

3 Peter Grove

1887 Viby

4 Henning Møller

1919 Skanderborg

5 Torben Hansen

1624 VRS

6 Leo Christiansen

1608 Skødstrup

7 Bjarne Hansen

2253 SK1968

8 Hans H. Kristensen
9 Torben K. Sørensen

1808 Grenå
2019 Skødstrup

10 Henning Matzen
1898 Viby
Henrik
Dahl11
1800 SK1968
Andersen
12 Allan Westenborg
1698 Skødstrup
13 Poul Vestergård

1590 Grenå

14 Hans J. Mikkelsen

1561 Hinnerup

15 Bjarne Andersen

1585 Gelsted

16 Evert Loftager

1493 Skødstrup

1 3

0
4

0
1

6

0

1

0

2

3 1

1
0
0

12

1

0 110 1 6 3,00 13,5 R1

1725
1848

1

0

12

1
14

1 1

1 03
4

1

16 11

11

0 0
1 1
0

14

2 9

110

15

0

0 ½

16

½

13 15

114 011

15 13

0

½

3

1942
1623

1 2,00
0 2,00

1622
1

1823
1979
1856

1

0

3,00

10

1829

0 1,00

1665

0 ½3 1,50
0 8 0 2,00

1580

0 1 9 3,00 12,0 R2

1635

12

1453

1

1

0 0

0

5

0,50

Morten Rasmussen var i Chess House. Fik 2½ og tabte lidt rating.
Her er turneringstavlen.
klasse: Basis gruppe: 1
Spilletidspunkter: 25/5, 1/6, 8/6, 15/6 og 22/6 alle dage kl. 18.30.
Nr Navn
Rating
Fv.
1
2
3
4
5 Po.
6
2 3
4 5
½ ½ 0
1 0
1 Johnny Jensen, SK 1968
1756
2,80
2
½5 1½
1 6 0 3 41
2 Berno Hansen, Viby
1621
1,75
3
1 1 21
06 4
1 4 51
3 Peter Grove, Viby
1879
3,75
6
0
1 5 10
02 1
4 Hasse Hjortsberg, SK 68
1633
1,85 3 0
2
3 4
6
0 0
1
1 1 2½
5 Morten Rasmussen, Skb
1782
3,05 ½
1
4 2
5 3
1 0
0 1
6 Flemming Pagh, SK 68
1620
1,75 ½
2½
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2253

0 2,50

16

9 6

0 1

1

½ 3,50
16

0 112 2,00

2

10 4

1
16

7

8 15

1 07

011 9 0 0 5
14

½ 2,50

1 4½ 4,50
0 114 3,00

½ 1

1

13

13 2

12 13

9 11

1

Ny rat.
2052

16 5

08

7 5

10

8

6

5 7

1
8

2 3 4 5 Point Korr. Plac.
1 4 0 7 115 111 4,00
2

1590

Pl.
2.
1.

Vejle mesterskabet 2005.
(af Hans Buttenschøn)

Havde man spurgt mig før turneringen, så ville jeg have været pavestolt over et sådant resultat, men set i bakspejlet, så er jeg knap så stolt.
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Min efterlysning efter medlemmer som ville med til årets Vejle mesterskab gav pote.
Vi blev fire, nemlig Bjarne Rasmussen, Jørgen Johansen, Asger J. Andersen og
undertegnede.

Når jeg før turneringen ville være stolt over både at tabe partier og rating, så skal det
ses i lyset af, at de modstandere jeg skulle møde alle tidligere har lagt betydeligt
højere i rating og skrækscenariet for mig var syv x tab.

Når man skal skrive fra en sådan turnering, så har man altid problemet om man skal
tage den gode nyhed først eller man skal gemme den til sidst!

Realiteten blev en gevinst i 1. runde, herefter 4 x remis og så tab i de sidste to partier. Specielt de to tabspartier er jeg utilfreds med.
Det første var mod Thorkild Kristiansen fra Evans. Vi har mødtes 2 – 3 gange tidligere og altid remis efter meget lige spil. Men en unøjagtighed fra min side i dette parti
betød, at Thorkild fik overtaget og når han først har fået det, så slipper han ikke. Så
fuldt fortjent at han vandt.
Sidste tab var mod Palle Møller Rasmussen fra Stouby. Han løb mig fuldstændig
over ende og alt andet end gevinst til ham havde været uretfærdigt. Forklaringen på
mit totale kollaps skal måske findes i det faktum, at jeg rent arbejdsmæssigt havde
været til møde i Hobro de sidste to dage før jeg skulle spille mod Palle og kørte direkte fra Hobro til Vejle. Men det gjorde bestemt ikke Palles præstation dårligere.
Han spillede et blændende parti.

Jeg tager den gode først!
Jørgen Johansen vandt sin gruppe og 104 ratingpoint. Bortset fra 3. runde, så var
der ingen slinger i valsen. Jørgen spillede ret solidt med fire gevinster, 2 remis og så
tabet i 3. runde. Det skal dog siges, at jævnbyrdigheden i toppen af denne gruppe
var stor. Før sidste runde var der 5 spillere med 4 point. Jørgen vandt ret hurtigt sit
parti og var derfor sikker på en delt 1. plads. Men han måtte gå og bide negle i nogle
timer. Men den ene efter anden spillede remis og til sidst var der kun en tilbage, som
kunne nå Jørgen. Men det gjorde han til gengæld også.
Men slutresultatet altså en delt 1. plads! Et stort tillykke.
Bjarne fik en 3. plads og en gevinst på 11 ratingpoint. Jeg er lidt usikker på om Bjarne selv er helt tilfreds med resultatet, idet han ved et par lejligheder vist kunne have
fået lidt mere ud af det.
Men nogle utroligt underholdende partier blev det til. Flere aftener stod der en kødrand rundt om hans bord, der med tilbageholdt åndedræt fulgte slutspillet. Kamplederen var henne og genne på tilskuerne ved flere lejligheder, for at spillerne kunne
få den fornødne ro til at afslutte partiet.
Men altså en 3. plads til Bjarne og dermed den bedst placere i denne gruppe – efter
præmietagerne!!!
Asger lagde ud med at vinde 1. parti over en stærk Evans mand. Runden efter blev
det til remis mod en modstander fra Nr. Snede.
Så var vi nået til 3. runde. Her var modstanderen Erling Rasmussen fra Søndersø.
Et meget spændende parti, som kan ses i forlængelse af dette indlæg. Desværre
med tab for Asger.
Det blev indledningen til ”en lang rokade”.
I fjerde runde fik jeg en større forskrækkelse!
Asger og jeg spillede godt nok i hver sin gruppe, men i samme lokale. Opsætningen
af brætter betød, at vi denne aften sad med ryggen til hinanden. Pludselig lød der et
suk fra Asger som skulle han forlade denne jord. Jeg vendte mig selvfølgelig hastigt
om og kunne konstatere, at Asger måske ikke havde det godt, men at årsagen ikke
var helbredet, men at han netop havde opdaget, at hans dronning var fanget.
Også 5. runde bød på et tabsparti
Men så var den lange rokade også overstået og det blev igen til en gevinst og en
remis.
Når regnebrættet gøres op, så blev det til 3 point og et tab af 12 ratingpoint. Gruppen var utroligt jævnbyrdig. Et halvt point mere i sidste runde og Asger var kommet
på en delt 3. plads med fire andre.
For mit eget vedkommende så tabte jeg 16 ratingpoint. Fik 3 point og en 6. plads
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Jeg tror jeg på alle fires vegne kan sige, at det som sædvanligt var dejligt at være i
Vejle. En altid hyggelig atmosfære, god stemning og gode og ordnede forhold gør, at
Vejle mesterskabet ser man hen til hvert år.
Jeg er med igen næste år!

Parti fra Vejleturneringen 2005
Hvid: Asger J. Andersen, Skanderborg
Sort: Erling Rasmussen, Søndersø
1.e4 e5 2.Bf3 Bc6 3.Cb5 f5 4.exf5 Bestemt ikke det bedste træk. Solidt er d3. Lidt
stærkere er Sc3 eller d4 eller De2. 4...e4 5.Cxc6 dxc6 6.Be5 Dg5 7.0-0 Cxf5 8.d4
Df6 Hvid står solidt og burde nu spille f3 i stedet for det næste træk, hvorefter stillin−
gen er lige. 9.c3 0-0-0? Giver hvid chancen for godt spil med f3, men Hvid vælger en
anden plan.10.Db3 Ce6 11.Da4 Eb8
12.Ce3 Cd6 13.Bd2 Hvid har en meget
solid stilling. Sort kan ikke bytte Hvids
stærke centrumsspringer af pga. truslen
mod a7. 13...Cf5 14.Bdc4 Be7 Nu bør
hvid (igen!) spille f3! Ærgerligt at man
ikke ser det ved brættet. 15.Ba5 Cd7
16.Db3 b6 17.Bxd7+ Fxd7 18.Bc4
Bd5 19.Be5? Et svagt træk. Jeg havde
set at jeg "solgte" en bonde, men havde
regnet med kompensation i form af kon−
geangreb. 19...Cxe5 20.dxe5 Dxe5
21.Ffe1 Fe8 22.a4 Bf6 23.h3 Dd5
24.c4 De5
Hvid skal gerne i gang med kongeangreb! Til det formål vil det være godt
med et bondefremstød – men hvilken
Stillingen efter 24.c4 De5
bonde skal han vælge – a eller c?
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25.c5 ? Den forkerte bonde! a5 havde nogenlunde genoprettet ligevægten. 25...Fd3
26.Dc2 Eb7 Nu har Hvid sin sidste chance for modspil og endda en lille fordel med
cxb6, cxb6, a5. 27.a5 b5 28.a6+ Ec8 29.b4 Bd5 30.Cd2 Dd4 31.Fab1??? Kæm−
pebrøler, men spillet er tabt for Hvid 31...Fxd2 32.Dxd2 Tvunget, og Sort vinder 0-1
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Skanderborg deltog i stormesterturneringen

Grundfos Young Masters
(Bjarne Tornbjerg)

Overskriften er korrekt, om end noget tvetydig. Historien er den, at turneringen spilledes på Scandic Hotel i Århus i ugen 14. – 20. august. Man var
kommet lidt i bekneb for en turneringslederassistent med international erfaring (!). Den havde jeg, om end i meget begrænset omfang fra 1. Samba
Cup, og jeg assisterede derfor som turneringsleder i 1. og i 4. runde. Det er
som altid spændende at se hvordan de dygtige spillere forstår at spille stillingerne med fine naturlige angrebstræk uden at svække sig for meget andre
steder på brættet. I 4. runde overværede jeg på nærmeste hold, at to af mine
tidligere modstandere, Davor Palo og Jakob Vang Glud, mødtes. Ak ja, det er
ikke så mange år siden, at man på papiret havde samme styrke som dem!
Davor så ud til at have et overtag i starten, men efter en del afbytninger var
det vist temmelig lige. Jakob lavede dog en fejl, og det udnyttede Davor
straks til at sikre sig en merbonde på randen. De fleste mente dog ikke partiet
kunne vindes, men Davor fandt efter lang betænkningstid en måde hvor på
det kunne lade sig gøre. Jeg må indrømme, at jeg var lidt imponeret over,
hvad Davor kunne få ud af stort set intet. Kunne man dog blot selv gøre lidt i
den retning, bare en gang i mellem!
Davor Palo klinger også lidt lokalt i Skanderborg, og da Morten Rasmussen
assisterede ved internetdækningen, var Skanderborg rigt repræsenteret ved
turneringen. Davor fik i øvrigt 6½ point (af 9) og en delt andenplads. Hvis ikke
han allerede i sommer havde opnået sin tredje stormesternorm, ville resultatet have været nok til her at opnå stormestertitlen. Flot præstation!

Huskede du det??
(af Hans Buttenschøn)

Med i kuverten med dette blad var også et brev fra Skanderborg Skakklubs Støtteforening.
Og så var der også et lille girokort!
Det er dette lille kort som dette indlæg drejer sig om.
Dette lille kort har indtil videre skaffet Støtteforeningen over 24.000 kr. Penge som er
blevet anvendt til skoleskakelevers deltagelse i turneringer uden for landets grænser
og ikke mindst til støtte for 2. Samba Cup.
Vi håber der fortsat vil være medlemmer, forældre til skoleskakelever og venner af
klubben, der vil støtte med et beløb ud over, hvad der opkræves i kontingent.
SÅ - GLEM IKKE KORTET!!!!
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Kalender
Onsdag den
Tirsdag den
Onsdag den
Tirsdag den
Onsdag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Torsdag den
Fredag den

31.
6.
7.
13.
14.
20.
27.
4.
11.
13.
14.

aug.
sep
sep.
sep
sep.
sep
sep
okt.
okt
okt
okt

5. runde EMT 2005
Sæsonstart
6. runde EMT 2005
1. runde i klubturneringen
7. runde EMT 2005
2. runde i klubturneringen
4 – by – turnering i Skanderborg
3. runde i klubturneringen
4. runde i klubturneringen
Åbning af 2. Samba Cup i Skborg Kulturhus1. runde i 2. samba Cup i Skborg Kulturhus

Løsning på Kombiner med Peter!
Opgave 1:
1. Dxh7+ - Kxh7, 2. Th4+ - Kg8,3. Lf6 – Le4+, 4. Ka1 og Hvid sætter mat i næste
træk.
Opgave 2:
Intet!
1. Tf4 – bxc5, 2. Txh4 og Sort kan ikke undgå at blive sat mat. 2. – Txh4, 3. Dg7+ Ke8, 4. Dg8+ - Kd7, 5. Dxf7+ - Kd6, 6. De7+ - Kd5, 7. Dxc5+ - Ke4, 8. De5 - mat
Opgave 3:
At han kunne have spillet: 1. – Le5 og vundet en officer ved 2. Sc3 – Lxc3. 3. Tb1.
Opgave 4:
1. d5! – Lxd5, 2. Da7 – g6 (2. – Df7, 3. Sh6+), 3. Txd5! Og Hvid vandt efter få træk.

Løsning på Bjarne`s grublerier!
Opgave nr. 1
Forfatter: L. I. KUBBEL – De Tribune
1923
1. Df2!,
Lxd3+
2.Df5#
Kxa5
2.Dc5#
Sb6/sSc7 2.Dxb6#

Opgave nr. 2
Forfatter: A. ÅKERBLOM - !. pr. Sveriges Scackförbund 1924
1.Ta4! ∆
2.b5#
Kc4
2.Dd3#
d5
2.Df4#
e5
2.Dd3#
Sa5
2.bxa5#
Sc5
2.bxe5#
Opgave nr. 4
Forfatter: K. HARCZ – Magyar Sakkvilág 1925
1.Th4! f4
2. Dxg4#
L~
2.Df2#
Kf4
2.De3#
Kxh4 2.Dh2#

Opgave nr. 3
Forfatter: E. BRUNNER – Basler Nachrichten 1925
1.Kc7! b3
2.Sb6#
Ka5
2.Txa3#
Kb3
2.Dc2#
Dxa2 2.Dxa2#
S~
2.Dxb4#
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