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Reklame  

 

Der er hurtigskakturnering i Skødstrup den 11. mart s 
 
DM i skak i påsken i Ålborg 
 
22. marts er sidste tilmelding for deltagelse i Skø dstrups 5 runders EMT 
 
23 marts er sidste tilmelding for deltagelse i Århu s Skakklubs  7 runders EMT 
 
30. marts er sidste tilmelding for deltagelse i Eva ns Vejles 7 runders EMT 
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Vi begynder med en lille opgave  
(af Hans Buttenschøn) 
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Asger har sendt sit parti mod Mads An-
dersen ind til bladet. 
Med fare for at gå Peter Wheadon i be-
dene, så har Asger indledt partiet med 
en lille opgave, der blev afslutningen på 
partiet  
 
Find kombinationen!  I nedenstående 
diagram har Sorts tårn på e8 netop slået 
Hvids springer på e6. 
Hvis Hvid slår igen, vinder Sort  -  men 
Hvid har et gevinsttræk  -  hvilket? 
 
Se partiet og løsningen på side 14 

Trænger bladet ikke til en fornyelse?  
(af Hans Buttenschøn) 

I august 2000 blev jeg indsat som vikar på dette klubblad. 
Siden er det blevet til 52 klubblade og det er derfor naturligt at stoppe op og spørge 
om vikariatet og bladet  skal fortsætte.  
I dag har rigtig mange adgang til Internet og får derfor ofte oplysningerne lang tid før 
de kommer her i bladet. Modsat står naturligvis, at det langt fra er alle, der har og vil 
have adgang til Internet. Men spørgsmålet er: Skal vi fortsat have et klubblad? 
Hvis vi skal fortsætte, hvad skal indholdet så være. 
Mange vil måske sige, at der er for meget skoleskak i bladet. Det kan jeg delvis give 
ret i, men ideen er, at forældrene til børnene skal have lejlighed til at følge lidt med i, 
hvad der sker med deres børns interesse. Men - spørgsmålet er: Skal der være 
mindre stof om skoleskak? 
Der skal være flere mesterpartier i bladet er udsagn jeg hører. Det er jeg enig i, men 
mine evner rækker ikke til at kommentere partier og slet ikke mesterpartier. Spørgs-
målet er: ER der nogen der vil skrive en fast rubrik med mest erpartier? 
Pladsen her tillader ikke, at jeg begrunder alle spørgsmål, men lad mig nøjes med at 
spørge: 
 

 Er det interessant at læse holdreferater fra de and re hold? 
 Er det interessant at læse om Samba turneringerne?  
 Er det interessant at se partier af basisspillere?  
 Ser du hen til ”Kombiner med Peter” og ”Bjarnes grubl erier”? 
 Er siden ”Klubblad for et kvart århundrede siden” in teressant? 
 Skal vi have teoristof i bladet og hvem vil påtage  sig opgaven? 
 Sidder du med ideer som kan gøre bladet mere inter essant for netop dig?   
 

Mange spørgsmål der kunne være rart at få svar på, når og hvis vikariatet skal for-
længes! 
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Nordisk mester!  
(af Hans Buttenschøn) 

Som det er fremgået at såvel dagspressen, vores hjemmeside og Aners Haarups 
oplysning i klublokalet, så blev Mads Andersen Nordisk mester i skoleskak for elever 
født 1995 og senere. 
Præstationen var både flot og overbevisende. 
Der blev spillet 6 runder og Mads fik 5½ point.. Nr. 2 fik ”kun” 4 point. 

 

Hans vej til mesterskabet, kan læses på 
nedenstående oversigt. 
Det skal lige indskydes, at Estland ikke 
er med i det nordiske samarbejde, men 
værterne havde valgt at invitere den 10 
årige Estiske mesterspiller Mark Lapi-
dus med i feltet. 
Om det var for at finde værdig mod-
stand til Mads ved jeg ikke, men Esten 
kunne heller ikke fravriste Mads første-
pladsen. 
Men her kommer så de modstandere 
Mads fik og hvordan det sluttede. 
Det ser således ud: 
 

1. runde Qiyu Zhou Finland 1267 1 point 
2. runde Simon Ellegård Christensen Danmark 1433 1 point 
3. runde Carl Eidenert Sverige 1526 1 point 
4. runde Dagur Andri Fridgeirsson Island 1435 1 point 
5. runde Mark Lapidus Estland 1925 ½ point 
6. runde Jathavan Suntharalingam Norge 1224 1 point 
 Total   6½ point  
 

Mads selv startede denne turnering med et ratingtal på 1646. 
Slutstillingen blev: 
  1. Mads Andersen                     DEN  01.03.1 995  1646   5.5  
  2. Simon Ellegård Christensen  DEN  28.08.1995    1433   4.0  
  3. Mark Lapidus                      EST  28.11.1 995  1925   4.0                                           
  4. Carl Eidenert                     SWE  13.01.1 995    1526   4.0                                         
  5. Dagur Andri Friðgeirsson  ISL  22.01.1995    1 435   4.0                                         
  6. Friðrik Þjálfi Stefánsson    ISL  25.05.1996             3.5                                         
  7. Jathavan Suntharalingam NOR  02.09.1995    122 4          3.0                                    
  8. Martin Östlund                   SWE  15.03.19 96    1360   3.0                                          
  9. Høgni Egilstoft Nielsen      FAI  29.04.1997    1014   3.0                                         
 10. Tor Botheim                      NOR  06.08.19 95      828   2.5                                      
 11. Qiyu Zhou                         FIN  06.01.2 000    1267   1.5                                        
 12. Tommi Tuomola                FIN  16.10.1996   1371   1.5                                          
 13. Jóhan Hentze                    FAI  22.05.199 5   1000   1.5 
14. Harri Peltoniemi    FIN  09.06.1995   1372   1. 0 
 
Et stort tillykke fra hele klubben til Mads! 
 

Side 3 

Sælg dronningen  –  og vind partiet!!  
Skanderborg II – Skødstrup II: 2½ - 5½ 

(af Asger J. Andersen) 
Overskriften lyder måske lidt mærkelig, men ikke desto mindre er det sandheden! I 
hvert fald hvis man skal dømme ud fra Bjarne Tornbjergs parti! Da jeg kom forbi og 
kastede et hurtigt blik på det, blev jeg glad fordi jeg kunne tælle mig til at Bjarne hav-
de en officer i overvægt. Men ak og ve! – hans dronning manglede! Den havde han 
mistet for tårn og let officer. Nu er Bjarne jo en ærlig mand, så han vil nok ikke hæv-
de at han ofrede dronningen! Jeg havde afskrevet partiet, men næste gang jeg kig-
gede forbi, gav Bjarne en dræbende afdækkerskak som åd modstanderens dronning, 
og så var det parti forbi! Sæt det i bladet, Bjarne! Hans tørster efter partier. 
En anden stærk præstation stod Lars Svendsen for ved at vinde på bræt 2. Jeg har 
truet Lars med at jeg tager ham med en anden gang da han er noget af en pointslu-
ger! 
Tredje gode præstation stod Michael F. Jensen for. Jeg så at han truede med at vin-
de en kvalitet, men modstanderen er stærk, og det lykkedes ham at slæbe en remis 
hjem. Men som sædvanlig godt og solidt spil af Michael. 
Bjarne Rasmussen var så uheldig at blive offer for en i øvrigt udmærket ( og vinden-
de) kombination. Bjarne stod ellers fornuftigt og kunne godt have reddet partiet hvis 
han havde set kombinationen i tide. 
For mit eget vedkommende må jeg indrømme at jeg kort og godt var kommet op mod 
en stærkere modstander! Ganske vist lavede jeg et par svage og ret meningsløse 
træk – og det blev altså straffet ved godt og konsekvent spil. 
Peter Wheadon, Søren Westergaard og Dieter måtte også bøje sig for overmagten. 
Eftersom jeg havde rigeligt at gøre med selv at holde balancen, fik jeg ikke tid til at 
se nærmere på deres partier. 
De enkelte resultater: 
 

 Skanderborg II   Skødstrup II  
 1. Peter Wheadon 0 – 1 Willy Møller Nielsen 
 2. Lars Svendsen 1 – 0 Niels Gade Christensen 
 3. Asger J. Andersen 0 -  1 Knud Poulsen 
 4. Bjarne Berring Rasmussen 0 – 1 Mads Gregers Nør by 
 5. Søren Vestergaard 0 – 1 Bent Ole Pedersen 
 6. Michael F. Jensen ½ – ½ Leo Christiansen 
 7. Bjarne Tornbjerg 1 – 0 Henry Pedersen 
 8. Dieter Dettbarn 0 – 1 Bent Faust Andersen 
 

  Total   2½ - 5½  
 

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 6/4 – 20/4 – 27/4 – 4/5 – 11/5 – 18/5 – 1/6 
 

Hvis nogen har lyst, så har jeg plads i bilen – i al fald til fire mere!! 
Sidste tilmeldingsfrist er 30. marts. 
Så sig til, hvis du har lyst til at være med 

Side 4 
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Skoleskakstævnet i Hornslet  
(af Hans Buttenschøn) 

Pga. ferie kunne jeg ikke selv være med i Hornslet.  
Bjarne Rasmussen som plejer at være afløser i disse situationer, var også forhindret. 
Heldigvis har vi så nogle forældre som så vil træde hjælpende til. 
Per Christensen – Benjamins far – sprang til og var holdleder for børnene ved stæv-
net. 
Og det blev ganske givtigt. Se blot hvad Per har sendt mig: 
 
Lige en lille resultatliste fra Hornslet!  
Jeg starter med at skrive at Pascar meldte sig syg, i sidste øjeblik, Jeg håber han er 
blevet frisk igen! 
En elev dukkede ikke op så vi blev 12 deltagere i Hornslet. 
 
Nå - men resultatlisten kom til at se sådan ud: 
  
Pige gruppen:  
Helena Lorenzen fik 7,5 ud af 9 mulige og fik en flot 2.plads 
  
E gruppen 8 runder:  
Søren Aaby Christensen 2,5 
Kristian Andersen 3,5 
Daniel Lindbo 5   Flot 4.plads 
Konstantin Lorenzen 7 Suveræn 1.plads 
  
D gruppen 9 runder: 
Morten Christensen 4,5 
  
C gruppen 8 runder: 
Anton Lund 4 
Oskar Lund 5,5 Flot 3.plads efter korr. 
  
B gruppen 6 runder: 
Alexander Hersom From 2,5 
Nichlaes Harder 3 
Benjamin Christensen 3,5 Flot 5.plads efter korr. 
  
A gruppen 6 runder: 
Mads Andersen 4 Flot 4.plads efter korr. (sidste gruppe der manglede da jeg kørte 
hjem, men Mads var færdig med at spille ) 
  
Flot stævne med 6 pokaler til Skanderborg. 
 
Fra min side skal der lyde et stort tillykke til eleverne for de flotte resultater og en stor 
tak til Per Christensen for hans hjælp som holdleder ved dette stævne. 
 

 
Side 5 

 

IIIIIIII - Et flot stakit!  
(af Hans Buttenschøn) 

IIIIIIII sådan så resultattavlen ud for Mads Andersen, da det sidste af i alt 8 partier var 
spillet om Århus mesterskabet i Skak.  
Dette mesterskab spilles efter de gamle regler, således at børnene spiller i den al-
dersgruppe som de nu en gang er født ind i. 
For Mads´s vedkommende er det D klassen. Her blev spillet 8 runder og Mads fik 8 
point. Jeg var turneringsleder i gruppen og kunne derfor følge hans partier på nært 
hold. Ikke i et eneste parti var der tvivl om udfaldet. De 8 point betød selvfølgelig, at 
Mads blev Århus mester i sin gruppe, fik pokal og vandrepræmie. 
Men det var ikke kun Mads der gjorde det flot i denne gruppe. Efter en kanonstart 
med 3 point, så en lang rokade og en afslutning på 2 point kunne Anton Lund med 
sine 5 point indtage 6. pladsen. På 7. pladsen og også med pokal i hånden på 
hjemturen kunne Aziz  Zadran også se tilbage på en meget flot turnering.  
De to piger Helena Lorenzen og Susie Paramasivam skulle spille sammen med 
drengene p. g. a. reglen om, at Århus mesterskabet spilles efter rent alderskriterium. 
Begge piger fik 3 point og kan se tilbage på en flot indsats i turneringen. 
I yngste gruppe havde vi Kristian Andersen med. Han fik 4 point og dermed 50% 
score. Et pænt resultat, som mange andre gerne ville kunne have opnået. Kristian er 
lillebror til Mads. Det er sjovt at se så stor forskel der kan være på to brødre. Når 
Mads en enkelt taber et parti, så ærgrer det ham og man kan tydeligt se på ham, at 
det ikke er noget der passer ham. Kristian er den fødte pokerspiller. Han er 7 år og 
når han kommer ud fra et parti, så går han hen til sin mor og siger: ”Hvordan tror du 
det gik”? Moderen svarer ganske forsigtigt: ”Du har nok vundet”. ”Nej – jeg har tabt”, 
svarer Kristian. Ved alle andre børn kan man tydelig se om de har vundet tabt. Men 
ikke ved Kristian. Det er skønt med de forskelle der mellem os mennesker! 
I C rækken blev der spillet 6 runder. Bedst blev Oskar Lund med 3 point. Han var vist 
selv lidt skuffet over resultatet. Om det er berettiget ved jeg ikke, for jeg var som 
nævnt turneringsleder i D gruppen og derfor bundet til den hele dagen. Skuffet var 
Morten Christensen i al fald. I sidste parti burde han have vundet fortalte han mig. 
Han var kommet til at flytte før han havde tænkt sig ordentlig om. Men med 2½ point 
i det skrappe selskab kan han bestemt være sin indsats bekendt. Det samme med 
Konstantin Lorenzen. Ved sidste stævne vandt han E klassen og rykker derfor op i D 
klassen. Men her spillede han altså i C klassen, så de 2½ point han fik er en flot de-
but i denne klasse. Daniel Lindbos fik et enkelt point. Jeg ved ikke rigtig noget om 
hans partier, men da jeg ved, hvad han kan, så er jeg sikker på, at han blot har haft 
en meget uheldig dag. 
Pascar Paramasivam skulle spille i A rækken, som skulle vise sig at bestå udeluk-
kende af mesterspillere, en enkelt på ”kun” ca. 1400 og så Pascar. Pascar ærgrer sig 
endnu over, at han i slutspillet mod en af mesterspillerne flyttede kongen til f1 og ikke 
g1, idet det ville have givet ham mindst remis. Mod spilleren med de ca. 1400 stod 
han klart til gevinst, men missede så en officer. SURT!!  
Dagens vel nok største overraskelse – set med Skanderborg briller – stod Nichlaes 
Harder for. Han fik 2. pladsen i B gruppen med 4½ point ud af 6 mulige. Igen en flot 
præstation af Nichlaes. Benjamin Christensen fik 3½ point i samme gruppe og en 5. 
plads. På vejen hjem fortalte han, at han havde soldet et point væk, hvilket betød, at 
han ikke kom ind blandt pokal modtagerne.  
Men en stor flot indsats af alle 13 skoleskakelever fra Skanderborg. Jeg er så stolt 
over jer efter sådan en dag!           Side 6 
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Kombiner med Peter!  
(af Peter Wheadon) 

Her er fire mere af  Peter Wheadons kombinationsopgaver. Løsninger side 24. 
Opgave 1 













Spraggett – Santos, Porto 2000 
Hvid trækker. 

Kan han lancere et angreb? 

Opgave 2 













Zelcic – Miezes, Batumi 1999 
Sort trækker og måtte have givet Hvid 
en meget ubehagelig overraskelse! 
 

 
 
 
 

 

Opgave 3 













Vasiwkov – Popovic, Vrsac 1989 
Sort trækker 

Sort er en bonde bagud, men mente, at 
efter 1.  – Sxf4, 2. Dxd7 – Txd7, 3. gxf4 – 
Lxh5 kan han vinde bonden tilbage. 
Derfor spillede han 1.   - Sxf4.   
Hvad skete så?  

Opgave 4 













Topalov – Bareev, Linares 1994 
Sort trækker 

Her tog Sort lang tid til sit træk. 
Det er skak på højeste niverau. Sort 
valgte rigtigt og vandt efter 4 træk. 
Hvad skete? 

  

Side 7 

Bjarne´s grubleside  
(af Bjarne Berring Rasmussen) 

 

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

 

 
 

 
 
 
 

Side 8 

Opgave 1  













 
Hvid trækker og sætter mat i 2 træk 

Opgave 2  













 
Hvid trækker og sætter mat i 2 træk 

Opgave 3  













 
Hvid trækker og sætter mat i 2 træk! 

Opgave 4  













 
Hvid trækker og sætter mat i 2 træk! 
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Et parti fra 2. Samba Cup  
Michael Grøne Andersson har fået Curt Hansen til at kommentere et af partierne fra 
2. Samba Cup. 
Her følger partiet med Curt Hansens kommentarer. 
 

Et af de mest kreative partier ved 2. Samba Cup i efterårsferien blev spillet i 7. runde. 
Den cubanske og den norske stormester lå på dette tidspunkt som delt nr. 3-7 - et 
point efter den førende Timofeev.  
Så for at nå op i nærheden af russeren, skulle der en gevinst til. 
Bruzon (2677) - Carlsen (2570)  
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d3 Sc6 4.g3 g6 5.Lg2 Lg7 6.0-0 S ge7 7.c3 0-0 8.d4 cxd4 
9.cxd4 d5 10.e5 f6 11.Te1.  Der er opstået en fransk stillingsstruktur. Vigtigt er om 
hvid kan opretholde sin forpostbonde på e5. 11..fxe5 12.dxe5 Tf5.  Et radikalt forsøg 
på at løse sorts problemer. Han er klar til at give en kvalitet efter 13.Lh3 Sxe5 
14.Lxf5 Sxf3+ 15.Dxf3 Sxf5, hvor bonden og svagheder på de  hvide felter omkring  
Kg1 giver fin kompensation. 13.Lf4 Df8 14.Dd2 g5.  Dette træk har en indre logik, 
idet Se7 får adgang til det gode felt g6. Men derfor behøver 14..g5 selvfølgelig ikke 
være korrekt. 15.Sxg5 Sg6 16.Sc3 Sxf4. 16..Txf4 17.gxf4 Sxf4 ser chancerigt ud, 
men 18.Dc2 Sg6 19.Sxd5 giver hvid et farligt initiativ. 17.gxf4 Txf4  se diagram 











 













18.Sxd5.  Dette træk kunne - som partiet 
forløber - roses i høje toner. Men faktisk 
er hvid tvunget til at forsøge sig med 
dette offer. Da han ellers positionelt set 
ville stå rigtig skidt. 18..exd5 19.Dxd5+ 
Kh8 20.e6.  Hindrer sort i at fuldføre 
udviklingen af sin dronningefløj. 20..De7 
21.Tad1 Sd4.  Her tænkte Bruzon læn-
ge, hvilket tyder på at 17.Sxd5 blev 
valgt ud fra udelukkelsesmetoden. 
22.Kh1!  Et rigtig godt og svært træk at 
finde. Ideen er i nogle varianter at have 
muligheden Sg5-f7+ fulgt af Tg1. Men 
først og fremmest skal sort finde et 
træk. 22..Tb8?  22...a5! - Ide Ta8-a6 - 
var den kritiske test af 17.Sxd5. 23.Te5 
Sc6. 23..b6 24.Sf7+ Kg8 25.Txd4 Txd4 
26.Dxd4 Lxe6 27.Sh6+! Kh8 28.De3 er 
skidt for sort. 24.Tf5 Lxe6?  24..Tg4 
måtte forsøges. omend 25.Lh3 synes 
stærkt. 25.Sxe6 Txf5 26.Dxf5 Lxb2 
27.Le4! Se diagram 
Med materiel næsten ligestilling har hvid 
knusende angreb. Teksttrækket er end-
nu bedre end 27.Tb1. 27..Tg8 28.Td3 
Se5 29.Tb3. Truer på b2 og b7. 29..Dh4 
30.Th3 1-0 
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Et parti mere fra 2. Samba Cup  
(Noter og kommentarer af af Lars Bo Hansen) 

 

Hvid: Lars Bo Hansen (2565) 
Sort: Curt Hansen (2613) 
Samba Cup Skanderborg 2005 (3) 
Grünfeld-Indisk (D91) 
 

1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5!?  
Curt og jeg har spillet masser af partier mod hinanden, og Curt har spillet en række 
forskellige åbninger mod mit 1. d4. Men aldrig Grünfeld-Indisk. Sjovt nok havde jeg 
gættet, at han måske ville prøve Grünfeld-Inderen denne gang – men først et kvarter 
før jeg skulle af sted til partiet, så det blev ikke til de store forberedelser. 
4. Sf3 Lg7 5. Lg5 Se4 6. cxd5 Sxg5 7. Sxg5 e6 8. Dd 2 exd5 9. De3+ Kf8 10. Df4 
Lf6 11. h4 h6 12. Sxd5!?  
Den gamle Mikenas-variant. Da Curt sjældent spiller Grünfeld-Indisk håbede jeg, at 
han ikke var inde i alle finesser i denne sjældne variant. Det var jeg heller ikke selv, 
men jeg håbede, at overraskelsesmomentet i det mindste ville give en tidsfordel! 
12...Lxg5 13. De5! 
Pointen. 13...f6? duer nu ikke p.gr.a. 14. Dxc7.  
13...Th7 14. hxg5 Sc6 15. De4 Lf5 16. Df3 Dxg5!?  
Efter lang betænkning afviger Curt fra hovedvarianten, som er 16...Sxd4 17. Da3+ 
Kg7 18. Se3 med uklart og interessant spil med chancer for begge parter. 
17. Da3+? 
En stor fejl, afledt af den ovenstående variant – og grunden til Hvids forestående 
vanskeligheder. Rigtigt var her 17. De3!? Dxe3 18. Sxe3 Sxd4 19. 0-0-0 med en lille 
fordel for Hvid, som angivet af van der Tak. 
17...Kg8!  
Nu kan kongen – i modsætning til i hovedvarianten - godt stå her, hvor der ikke er 
problemer i diagonalen a1-h8.  












 

18. Dc3 
En indrømmelse, men 18. e3 Td8 19. 
Nc3 Txd4! 20. exd4 Sxd4 giver Sort et 
stærkt angreb mod hvids urokerede 
konge. 
18...a5! 
Stærkt. 18…Le4 kan besvares med 19. 
Sb4. Nu, derimod, har Hvid svært ved at 
udvikle brikkerne på en fornuftig måde. 
19. f4!? Dd8 20. Se3 Le4 21. d5 
Ikke godt nok, men det er svært at finde 
andet.  
21...Sb4 22. Dd4 
22. Sg4 Sxd5 23. Dd4 besvares stærkt 
med 23…h5!  
22...f5! 23. Td1 Ta6! Se diagram 

Et stærkt træk, der gør det umuligt for Hvid at undgå bondetab. 
24. a3 Sxd5! 25. Sxd5 Td6 26. e3 Lxd5 27. Lc4 Lf7 

 
Side 10 
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27…c6 var også fint. 
28. Lxf7+ Txf7 29. Da4 Txd1+ 30. Dxd1 Dxd1+ 31. Kxd 1 Kg7 32. Ke2 Td7 
Der er opstået et tårnslutspil, som Sort vel burde vinde ved korrekt spil. Men Hvid 
kan stadig kæmpe, og første prioritet er at søge at afbytte så mange bønder som 
muligt. 
Planlægger afbytning af flere bønder med b2-b4. 
33. Tc1 c6 34. a4! 
Bondeslutspillet efter 34 Tc5 Td5 35 Txd5 cxd5 36 Kd3 Kf6 37 Kd4 Ke6 38 Kc5 g5! 
er tabt for Hvid. 
34...Td5 35. Tc4! 
35…Kf6 36. b4 g5 37. fxg5+ hxg5 38. Kf3 Ke5 39. bxa5  Txa5 40. Tb4 Ta7 41.Tc4!  
Besværliggør fremrykningen af Sorts bønder mest muligt. 
41...Ta5 42. Tb4 b5?! 
Muligvis er det her, at Curt misser gevinsten. Varianten 42...c5! 43. Txb7 Txa4 44. 
Te7+ Kd6 45. Tf7 g4+ 46. Kg3 c4! 47. Txf5 c3 48. Tf2 Tc4 49. Tc2 Ke5 50. Kf2 Ke4 
51. Ke2 g3 52. Tc1 c2 53. Kd2 Tc8 54. Ke2 Tf8!-+ ser ud til at vinde forceret for Sort. 
Den lærelystne kan prøve at sammenligne med de berømte partier Lasker-
Rubinstein, Skt. Petersburg 1914 og Botvinnik-Euwe, Groningen 1946! 
43. axb5 Txb5 44. Tc4 c5 45. g4! 
Stræber igen efter at afbytte så mange bønder som muligt. 
45…Kd5 46. Tc1!  
Ikke 46. Tc3? fxg4+ 47. Kxg4 c4 48. Kxg5 Tb3!, og Sort vinder. 
46...f4  
46...fxg4+ 47. Kxg4 c4 (47...Ke4 48. Tc3) 48. Kxg5 Ke4+ 49. Kg4 Kd3 50. Kf4 c3 51. 
e4 c2 52. e5 Tb1 53. Txc2 Kxc2 54. e6 Te1 55. Kf5 Kd3 56. Kf6 Kd4 57. e7 Kd5 58. 
Kf7 ser ud til lige at holde for hvid. 
47. Td1+ Ke6 48. exf4 Tb3+ 49. Kf2 gxf4 50. Te1+ Kd 5 51. Td1+ Ke4 52. Te1+ 
Kd5 53. Td1+ Ke5 
Alternativet er 53...Kc6, men efter 54. Tg1! c4 55. g5 Tg3 56. g6! c3 57. g7 Txg1 58. 
Kxg1 c2 59. g8D c1D+ 60. Kh2 holder Hvid lige sammen på stumperne. 
54. Te1+ Kf6 55. Te4! Kg5 56. Te5+ Kxg4 57. Txc5 Tb 2+ 58. Kg1 Kg3 59. Tg5+ 
Kf3 60. Ta5! Tb1+ 61. Kh2 











 

Anden tidnød er overstået, og der er 
opstået en kendt remisstilling, hvor kon-
gen er på den korte side og tårnet på 
den lange. Hvis det var omvendt ville 
stillingen være tabt for Hvid. 
61...Te1 62. Ta8 Td1 63. Ta7 Ke2 64. 
Te7+ Kf2 65. Ta7 Td2 66. Ta1 f3 67. 
Kh3 Tb2 68. Kh2 Te2 69. Kh3 Td2 70. 
Kh2 Ke3+ 71. Kg1 Ke2 72. Tb1 Tc2 73. 
Ta1 Tb2 74. Tc1 Tb3 75. Tc2+ Ke3 76. 
Tc1 Tb2 77. Tc3+ Ke2 78. Tc1 Tb8 79. 
Tc2+ Ke3 80. Tc3+ Ke2 81. Tc2+ Ke3 
82. Tc3+ Kf4 83.Tc7! 
Nu er remissen klar; tårnet giver red-
dende skakker bagfra. 
½-½ 
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Mesterholdet mod Nordre II  
(af Colin Watson) 

Efter vores forberedelsesmøde med Klaus Berg, følte vi os klar til kamp 
Vi vidste godt, at holdet var temmelig svækket, da Nicholai, Henning og Niels Chri-
stian havde meldt afbud. 
Men kl. 02.00 ommorgenen(!) gav Morten os alle besked om, at Nordre havde fire 
afbud, som spolerede vores plan en del. (Så ved vi, hvad Morten laver om natten!) 
 

Tavs fik lov til at spille efter planen og fik den stilling i Nimzoindisk, han gerne vil ha-
ve. Stillingen var dog uklar og han valgte at tage imod et remistilbud. 
 

Kai er vores mest sikre spiller i denne sæson. Han spillede forsigtigt og da modstan-
deren fejlede, slog han til. 
 

Colin fik sin ønskede stilling i Tromposky. Han ofrede Løberen, men regnede des-
værre forkert. 
 

Michael mistede hurtigt en bonde, men udlignede i slutspil. Men i træk 39 mistede 
han en kvalitet og dermed partiet. 
 

Peters modstander kom 20 min. for sent, men lige meget hjalp det. Han stillede no-
get passivt op mod Peters sædvanlige Kongeinder og det lykkedes Peter at presse 
Hvid langsomt tilbage indtil han iflg. Fritz havde en vundet stilling. Men så gjorde 
Peter beskedne kendskab til slutspil sig gældende. I gensidig tidnød lykkedes det 
Hvid at få to forbundne fribønder og så var slaget tabt.  
Findes der en bog der hedder ”Hvordan man vinder vundne stillinger”!! 
 

Morten stod lidt i underkanten i hele partiet, men kæmpede længe og var lidt uheldig 
med at tabe. 
 

Asger fik en flot stilling i Fransk. Hans Springer styrede hele stillingen, men efter en 
del afbytninger gik det hele i vasken og stillingen var tabt. 
 

Kristian spillede godt mod en meget stærk modstander. Han mistede en bonde, men 
kæmpede alt hvad han kunne, men til sidst var slaget tabt. 
 

Jeg mener vi var uheldig i dag mod en meget stærk modstander. 
6 - 1½ var et uretfærdigt resultat, men sådan er livet. 
 
Enkeltresultater: 
 
 Nordre II   Skanderborg I  
 1. Per Holst  ½ - ½ Tavs Bjerre 
 2. Peer Ole Pedersen  0 – 1 Kai Munk 
 3. Frode Søby  1 – 0 Colin Watson 
 4. Mads Borup  1 – 0 Michael Andersson 
 5. Jan Rewitz  1 – 0 Morten Rasmussen 
 6. Hans Rasmussen  1 – 0 Peter Wheadon 
 7. Hans Willumsen  1 – 0 Asger J. Andersen 
 8. Michael Hansen  1 – 0 Kristian Nymann Jakobsen 
 
  Total 6½ - 1½ 
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Det kostede en omgang øl!  
Af Jørgen Johansen 

Hadsten     2 - 3   Skanderborg  
Det var en rimelig vigtig kamp for Skanderborg, vi førte D. rækken før mødet med 
Hadsten med bare ½ point, og et godt resultat i aftenens kamp var vigtigt, for at be-
holde denne position. Hvad gør man, man lover holdet en øl hvis vi kommer hjem 
med tre point eller mere ( det kan være dyrt at være holdleder ). 
Vi var fri for afbud og derfor i stærkeste opstilling. Peer Jespersen førte med to bøn-
der og to officerer og tabte ret hurtigt (hurra). Leif M. Hansen kørte en flot og sikker 
hjem. Jeg vandt selv med hvide brikker, over en der ikke gjorde meget modstand. 
Asger C. Andersen sad i lang tid og sled, med en modstander der var kommet foran 
med en bonde, det kan være godt, men denne aften gik det galt. Nu stod det  2 - 2 
Anders Haarup var den sidste der var tilbage . Det så ret godt ud for Anders, men 
ikke noget nem slutspil, der var meget materiale tilbage, men Anders pressede hårdt 
så modstanderen valgte at opgive. 
En god aften, Hadsten en god klub at besøge. Ja så måtte vi også lige en tur ind til 
tanken. 
De enkelte resultater 
 
 Hadsten:   Skanderborg:  
           Anders Schildt               0 - 1     A nders Haarup  
          Frits Clausen                 1 - 0     A sger C.Andersen  
          Kjeld Outsen                 0 - 1    Lei f M. Hansen  
          Jens Jørgen Ploumann   1 - 0    Peer Jesp ersen  
          Ramadan Saliev             0 - 1     Jørg en Johansen 
 
 Total 2 - 3  
 

”Tre raske prinser højt fra nord”  
(af Hans Buttenschøn9 

”Tre raske prinser højt fra nord hilser fra dem derhjemme” således lyder et par linier 
fra en revyvise Osvald Helmuth sang i 1930. 
I Skanderborg har vi også – om ikke tre raske prinser – så i al fald tre raske med-
lemmer som drog ud den første onsdag i marts. 
De tog ned til den sydlige del af kommunen, fordi klubben havde fået en henvendel-
se fra Brøruphus efterskole om klubben ville være behjælpelig med at afvikle en tur-
nering for eleverne. 
Jørgen Johansen, Thomas Laursen og Genno var de ”tre prinser” og iflg. Jørgen 
havde de en fortrinlig dag.  
Det var de tre som stod med ansvaret for en Monrad turnering med ca. 35 deltagere. 
De havde endvidere taget noget materiale med omkring vores klub, som blev uddelt 
til eleverne. Om det giver pote i form af medlemmer til os er ikke sikkert, idet elever-
ne kommer fra hele landet, men det kan jo tænkes, at der er et par potentielle mod-
standere. 
 En god håndfuld af deltagerne var ret skrappe til at spille fortalte Jørgen. Vinderen 
fik 7 uf 7 mulige!! 
Men en stor tak til ”de tre prinser” fordi de så velvilligt påtog sig opgaven! 
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Et parti fra forårsturneringen  
(af Asger J. Andersen) 

 
Hvid: Asger Andersen  
Sort: Mads Andersen  
Forårsturneringen, 30.01.2006 
1.e4 c6 2.	f3 d5 3.	c3 �g4 Jeg har ikke tidligere været ude for at Sort 
spiller Lg4 så tidligt. Mads fortalte mig bagefter at det var et træk Davor hav−
de anbefalet. 4.�e2 �xf3 5.�xf3 d4 6.	e2 e5 7.d3 �d6 8.	g3 	e7 9.0-0 
0-0 10.�g5 f6 Fristende, men det åbner den hvide diagonal ned mod kon−
gen, hvilket også var min hensigt. 11.�d2 c5 12.�g4 	bc6 13.�e6+ �h8 
14.�g4 �c7 15.	h5 Hvids officerer begynder at blive nærgående. 15...	g6 
16.�f5 �f7 17.�h3 Lægger pres på h2. 17...�ae8 18.f4 Hvid vil gerne have 
tårnet med i angrebet. 18...exf4 19.�xf4 �xf4 20.	xf4 	ce5 Skaber tilsy−
neladende en vis stabilitet i stillingen. 21.	e6 ! Et giftigt træk. Truer både 
kvalitet og bondegevinst. Sort vælger at redde kvaliteten. 21...�g8 22.�f4 ?! 
Et chancerigt træk, men objektivt set ikke det bedste. Jeg har fået øje på en 
interessant kombinationsmulighed! [Jeg kunne have valgt det følgende 
stærke træk med forskellige muligheder, som alle giver Hvid fordel: 22.-xc5 
0c7 (22...�f8 23.c3 dxc3 24.bxc3 Hvid har stærkt centrum og pæn fordel) 
23.-d7 ! 23...0xc2 (23...h6 24.�xg6 �xg6 25.�xf6 �e7 26.�xg6 �xd7 
27.�f1 �f7 28.�xf7 �xf7 29.�e6 og Hvid står stærkt) 24.-xe5 3xe5 
25.4xg6 h6 26.3f2 0c6 27.3af1 0c8 28.4f5 0e8 29.3c2 0f7 30.a3 med 
officer i overvægt og klar gevinst.] 22...�xe6  

���������� 
����������� 
������������ 
����������� 
������������ 
������������ 
���������� 
������������ 
������������ 
���������� 

Og så har vi igen diagrammet fra 
side 2 
 
Hvis Sort havde set den efterføl−
gende kombination, kunne han i 
stedet for tårnslag have spillet h6. 
Herefter må Hvid flytte tårnet tilbage 
til f2, og Sort kan dække c−bonden 
med b3 og opnå en nogenlunde lige 
stilling. 23.�xh7+ !! [Sort havde 
regnet på følgende trækserie: 
23.4xe6 -xf4 24.4xf7 -xh3+ 
25.gxh3 -xf7 med stor fordel (og 
gevinst) for Sort.] 23...�xh7 
24.�h4# 1-0 
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Skanderborg Skakklubs Støtteforening  
Generalforsamling 

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling 
 

Tirsdag den 28. marts kl. 19.30  
 

I Klublokalerne på Sygehusvej 
 Dagsorden: 
 1. Valg af dirigent 
 2. Bestyrelsens beretning 
 3. Fremlæggelse af regnskab  (se nedenstående) 
 4. Valg:  
  Kasserer:  Hans Buttenschøn 
  Bestyrelsesmedlem:  Søren Grymer Hansen 
   Ivan Andersen 
  Revisor Jørn Andersson  
  Revisorsuppleant Asger J. Andersen 
 5. Eventuelt 
 
 
 
 

Skanderborg Skakklubs Støtteforening  
Regnskab fra 1. januar til 31-12-2005 

 

 Indtægter   Udgifter  
 

 Medlemskontingenter    8.100,00 kr. Tilskud x) 15.000,00 kr. 
 Renter  117,25 kr.  
 Årets underskud  6.782,75 kr.  
 

 Balance  15.000,00 kr.  15.000,00 kr.  
 

 Note: 
 Tilskud bevilget til 2. Samba Cup. 
 

  
 Egenkapital  1. januar 2005   22.361,92 kr. 
 Årets underskud   6.782,75 kr. 

 

 Egenkapital 31.januar 2005  15.579,17 kr.  
 
 Egenkapitalen står på bankbog i Skanderborg Sparekasse 

Hans Buttenschøn 
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Klubblad for et kvart århundrede siden  
(af Bjarne Tornbjerg) 

 

I Løberen nr. 6 for sæsonen 1980/81 havde formanden, Asger Andersen følgende 
indlæg: ”Som det fremgår af side 5 i dette nummer, har vi modtaget e brev fra 
Skanderborgs svenske venskabsby, der hedder Lidköping. Formanden for ”Lidköpings 
Schacksäskap” spørger, om vi kan få en udveksling i stand mellem de to klubber. Han 
foreslår at Lidköping Skakklub kommer herned en weekend i maj, og at vi spiller en 
kamp mod dem med et 20-mands hold, og med begrænset spilletid til hele partiet. 
Ligeledes spørger han om vi kan skaffe privat indkvartering natten mellem lørdag og 
søndag til de svenske spillere og eventuelle ægtefæller. Det var tanken at vi skulle 
have en gemytlig lørdag aften sammen, hvor naturligvis også vore ægtefæller og lig-
nende kunne deltage. Selv om der jo ikke er plads til hele klubben på et 20-mands 
hold er det en selvfølge at alle kan deltage i hyggearrangementet, lige som det står 
enhver frit for at byde sig til med natlogi! Svenskerne ville så invitere os drop en 
weekend i maj næste år under lignende betingelser.  – Hvad siger vi til det? Selv går 
jeg positivt ind for tanken, men hvad siger klubbens medlemmer? Bestyrelsen vil være 
glad for tilkendegivelser meget snart, da vi jo hurtigt skal i gang med at ordne det 
praktiske, hvis det bliver en realitet”. 
 
I holdturneringen spillede førsteholdet året sidste kamp, og kravet og måske at kom-
me til at spille oprykningskamp var en sejr på 6½ -1½ over Åbyhøj. Det lykkedes ikke, 
da sejren ”kun” blev på 4½ - 3½, hvilket gav en tredjeplads. Torben Kortegaard, Fritz 
Kortegaard, Leif Linnemann og Kai Munk på førstebrættet vand, medens Carsten 
Thomsen spillede remis. 
 
Tredjeholdet mødtes i sidste runde gruppevinderne fra Skolernes Skakklub, som var 
en for stor mundfuld. Resultatet blev et nederlag på 6 – 2. De to enlige Skanderborg-
points blev hentet hjem af Stig Andersen og Erling Blel. 
 
I fjerde runde tabte både første- og andetholdet med 5½ - 2½ til Nordre og i femte 
runde var det så fjerdeholdets tur til at prøve lykken. Det viste sig mærkværdigvis, at 
de hverken var ringere eller bedre end de to øvrige hold, da vi nok en gang  måtte 
indkassere et nederlag på 5½ - 2½. Lars Kirstein spillede remis på førstebrættet, me-
dens de to hele points blev sikret af Chr. Jardenbæk, de stadig har lyst til at spille 
skak, når tiden tillader det, og af Allan Petersen. 
 
Til påsketurneringen, der i år finder sted i Århus, meldte der sig 10 deltagere fra 
Skanderborg. Kun en enkelt, nemlig Knud Peder Jensen spiller i mesterklassen. De 
øvrige spillere, Asger Andersen, Lars Kirstein Andersen, Stig Andersen, Genno Jen-
sen, Jens Lütken, Jesper Nordentoft, Bjarne Rasmussen, P. V. Søndergaard og Bjar-
ne Tornbjerg deltager alle i basisklassen.  
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Tabte knebent til tophold i B-rækken  
Nordre IV – Skanderborg II: 4½ - 3½ 

(af Asger J. Andersen) 
Selv set med Skanderborg-øjne kunne vi lige så godt have fået en lille sejr som et 
knebent nederlag. 
Lad os begynde med dem der godt kunne have hevet flere point hjem. 
Bjarne Tornbjerg stod godt, med et vist pres på modstanderens kongestilling. Men på 
et tidspunkt mistede Bjarne grebet og tabte. Mindst et halvt havde været på sin plads 
her. Jeg selv havde et interessant ”arbejdsparti”. Solidt uden de store udsving eller 
dikkedarer. Men på et tidspunkt tiltuskede jeg mig en merbonde og kunne måske 
have udnyttet fordelen til gevinst. Men det var svært, og da tiden var ved at ebbe ud, 
tilbød jeg remis. 
Pascars parti bølgede noget frem og tilbage. En overgang stod Pascar skidt, men 
han fik rettet op på stillingen og kom tre (!) bønder forud. Men modstanderen redde-
de sig med den klassiske ”fidus”  begge tårne på modpartens næst bageste række 
og remis ved evig skak. 
Peter Wheadon kom på den utaknemmelige opgave at spille mod en mand som har 
ca. 450 ratingpoint mere end Peter!! Det er helt efter reglerne og deres holdopstilling, 
men det er en utaknemmelig opgave for spillere i B-rækken! Peter gjorde det imidler-
tid fint, men der skal ikke en stor unøjagtighed til før modstanderen udnytter det. 
Jørn Andersson kom helt mod sædvane rent galt af sted i åbningsspillet! Hvordan de 
første træk faldt, så jeg ikke, men pludselig havde modstanderen et formidabelt an-
greb, med mattrusler og materialeerobring i stor stil. Ærgerligt, men det sker for os 
alle en gang imellem. Hans Buttenschøn spillede, så vidt jeg kunne se, et solidt og 
regulært remisparti. 
Og nu til aftenens positive oplevelser! Michael F. Jensen spillede som sædvanlig 
stærkt og opfindsomt og kørte sejren hjem. Han må da vist være kandidat til præmi-
en for højeste score i holdturneringen. 4 point af 5 mulige og ingen nederlag,  
Til sidst matchens flotteste præstation! Da jeg midtvejs kiggede på Dieters parti, så 
jeg at han havde en officer i undervægt! Men jeg havde ikke kigget særlig grundigt, 
for Dieter havde faktisk med fuldt overlæg givet to lette for tårn og bonde, hvorefter 
han indledte et formidabelt angreb. Jeg nød hvordan han på smukkeste vis eksekve-
rede dødsdommen! 
De enkelte resultater: 
 

Afslutning på skoleskak  
(af Hans Buttenschøn) 

Sæsonen for skoleskak nærmer sig med hastige skridt sin afslutning. 
Tirsdag den 4. april 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, sø-
skende, bedsteforældre, naboer og skolekammerater. Alle er velkommen.  
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.                                    
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Dysten Morten – Asger  
(af Asger J. Andersen) 

Hvid: Morten Rasmussen  
Sort: Asger J. Andersen  
 

Forårsturneringen, 14.02.2006 
1.d4 	f6 2.	f3 g6 3.�g5 �g7 4.c3 0-0 5.	bd2 d6 6.e4 c6 7.�d3 	bd7 8.0-0 h6 
9.�h4 Hvid har en solid stilling, men Le3 havde været lidt stærkere. 9...	h5 10.�e1 
	f4 11.�f1 �e8 Et slapt træk. Bedre er Te8, eller evt. g5. 12.e5 Det felt ville jeg ha−
ve haft! Meningen med De8 var at spille e5 − men det fik jeg altså ikke lov til! 
12...dxe5 13.	xe5 	xe5 14.dxe5 Min sorte løber er lidt "død", men stillingen er el−
lers lige. 14...�f5 15.�b3 g5 Bedre var Dd7, stadig med lige spil. 16.�g3 	d3?! 
Objektivt set et dårligt træk fordi jeg mister en bonde. Men jeg vurderede at jeg ville 
få en aktiv stilling og evt. vinde bonden tilbage. 17.�xd3 �xd3 18.�xb7 �b8 
19.�xa7 �xb2 20.	f3 e6 21.	d4 �a8 Eneste mulighed for at holde sammen på 
stillingen. 22.�xa8 �xa8 23.a4?  se diagram 











 











 

Stillingen er nu lige, men Hvid kunne 
med fordel have spillet følgende variant: 
[23.-xc6 3a3 24.-b4 4c4 25.3ab1 
3xb1 26.3xb1 3xc3 27.h3 og Hvid står 
bedst (merbonde).] 23...c5 24.�ed1 
�c4 Ikke det stærkeste. Bedre er føl−
gende variant, hvor Sort får fordel: 
[24...cxd4 25.3xd3 3xa4! og mat med 
det andet tårn hvis Hvid slår igen!] 
25.	c6 �b3 26.�d8+ �xd8 27.	xd8 
�xa4! Hvid kan naturligvis ikke slå igen 
da der så er mat i bunden! 28.f4 �b5 
Bedre var Lb3 for at dække e−bonden 
og spille f6. 29.	b7 Hvid kunne have 
udlignet med Ta8, Lf8, Ta7, Tc2. 
Og Morten tilføjer en bemærkning her: 
29 fxg5 ville have givet fuldstændig lige 
spil. Jeg er enig med Morten!  
Se diagram 
29...gxf4! Et stærkt træk som splitter 
Hvids stilling. 30.�xf4 �c6 31.	xc5 
�xg2+ 32.�f1 �g4 Nu kan Hvid ikke 
holde alle sine brikker dækket. 33.�g3 
�c4 34.	b3 �xc3 35.	d4 �d5 Sort har 
en solid stilling, merbonde og løberpar. 
36.�b1 �e3 37.�e1 �d3 38.	b5?? 
Decideret tabstræk, men andre træk 
kan heller ikke redde stillingen. 38...�c4 
39.	d6 En sidste chance, nemlig hvis 
Hvid spiller Txg3+, Sxc4, men... 
39...�xd6+ , og her opgav Hvid. 0-1 
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Et klip fra en finsk avis!  
Jeg er kommet i besiddelse af et udklip fra en finsk avis. Jeg synes den er meget 
sjov og der er også lidt Skanderborg islæt i den. Derfor bringer jeg den her i bladet. 
 

Quyi stal schackshowen 
Publicerad: 17/02/06 21:00 
I nordiska skolmästerskapen i schack deltog 70 barn  och ungdomar från sju 
länder, men showen stals av bara 6-åriga Qiyu Zhou från Uleåborg.  

 

 
Det ska böjas i tid Ö Bara 6-åriga Quyi Zhou 
har spelat i knappt två år. Det tog mig tio 
minuter att lära mig reglerna, sedan vann jag 
alla i klubben, säger schackprinsessan från 
Uleåborg. 

De två dagar långa tävlingarna inleddes 
på fredag eftermiddag på hotell Meri-
puisto i Esbo Stensvik.  
 
Trettiofem matcher pågick under 
tryckande tystnad, men hela den 
fåtaliga publiken stod samlad kring 
bordet där den snart 11-årige dansken 
Mads Andersen från Skanderborg mötte 
en av Finlands yngsta schackspelare 
Quyi Zhou.  
 
Quyi, som fyllde sex år i januari, går i 
engelsk förskola i Uleåborg. Schack har 
hon spelat sedan hon var drygt fyra år. 
Då bodde familjen i Frankrike.  
 

 – De franska skolorna mäter alltid intelligenskvoten på nya barn och de märkte att 
Quyi var exceptionellt intelligent, berättar mamma Zhou.  
 

Psykologerna föreslog att Quyi skulle börja med någon intellektuell hobby. 
– Det tog mig tio minuter att lära mig spelet, säger Quyi. Sedan vann jag alla barn i 
schackklubben.  
 

Förutom schack gillar Quyi att läsa och skriva dikter. Det kinesiska alfabetet har hon 
bemästrat redan länge.  
 

Hopplös kamp 
 

Quyi njuter synbarligen av att spela schack. Hon vägrade ge upp trots att förlusten i 
inledningsmatchen mot nästan dubbelt så gamla Mads var oundviklig. Enträget 
fortsatte hon flytta den ensamma svarta kungen tills ingen flyktväg återstod. 
Nonchalant kastade hon då fram vänstra handen, som Mads försiktigt tryckte.  
 

Den lille danske drengen berättar att det vanligtvis är han som spelar mot dubbelt så 
gamla motståndare. Dagens kamp var en smal sak.  
 

– Jag visste jag skulle vinna efter fjortonde draget, säger han anspråkslöst. Hon 
förstod inte att ge upp.  
 

Matchen pågick till slut i 52 drag, nästan två timmar.  
 

– Det var inte så farligt, säger Qiyu. En gång spelade jag en match i fem timmar.  
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Qiyu och hennes familj bor i Uleåborg sedan ett år tillbaka, och Qiyu säger sig trivas 
bra. Hur länge familjen stannar i Finland beror på pappa Jiehans jobb som 
systemforskare vid VTT.  
 
Blir pappas jobb långvarigt gör den finländska schackeliten rätt i att hålla ett öga på 
en blivande stormästarinna från Uleåborg.  
 
janne strang 
Hur det går för Quyi, Mads och de andra i Individuella Nordiska Skolmästerskapet i 
schack kan man följa i realtid på internetadressen 
www.kolumbus.fi/shakkiliitto/skol06li.htm Tävlingarna pågår till söndag. 
 
 
 

Et vinder hold!  
(Af Hans Buttenschøn) 

Jørgen Johansens PC er brudt sammen, så referatet fra 3. holdets dyst i 5 runde må 
vente til en senere lejlighed. 
Og det er vist ganske ærgerligt, for der var vist flere meget spændende beretninger 
fra disse partier. 
Resultatet skal læserne dog ikke snydes for. 
De kommer her: 
 

 Skanderborg III:   Randers III:  
           Anders Haarup               1 - 1     Al ex Sørensen  
          Asger C. Andersen                 0 - 1     Finn Gemzøe         
 Pascar Paramasivam              1 - 0    Kaj Niels en 
          Leif Møller Hansen   1 - 0    Evald Thors en 
          Jørgen Johansen             0 - 1     Arn e Hansen 
 

 Total 3 - 2  
 

Efter hvad ”uglerne” fortæller, så havde Anders Haarup et meget interessant parti, 
hvor han efter få træk, havde ”klippet” modstanderen for et par officerer. 
Efter et par timers spil kikkede jeg selv forbi og kunne konstatere, at Leif Møller Han-
sen var ved at tromle sin modstander total ned og der var vist heller ikke gået ret 
lang tid herefter, før modstanderen havde kapituleret. 
Pascar – der er blevet klubbens superreserve i år (3½ ud af 4 og et forventet score 
på 1,62) gik først på aften og peb lidt. Han havde sat en kvalitet over styr og var ikke 
speciel optimistisk. Men selv fortæller han, at som aftenen skred frem, så havde han 
fået et par fribønder, som var langt bedre end en kvalitet. Til sidst gav det et point. 
Det kunne være sjovt om de tre vindere ville sende deres partier til bladet.   
Asger og Jørgen tabte. De nærmere omstændigheder kender jeg ikke og ”uglerne” 
har heller ikke kunnet bidrage med noget! 
Tilbage står nu, at holdet fører med 1½ point foran nr. 2, der er Randers. Skander-
borg skal i sidste runde møde Rokaden. Det eneste hold som de har tabt til i denne 
sæson! 
Så ud over revanche, så er der også førstepladsen i gruppen at kæmpe for, når sid-
ste runde går i gang som fællesarrangement i Hadsten.. 
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3. jyske mesterskab i skoleskak  
 
Elever der har kvalificeret sig til de Danske mesterskaber i skoleskak ved udtagel-
sesstævnet i november, har også kvalificeret sig til de jyske mesterskaber. 
Som tidligere omtalt i dette blad, så havde både Pascar Paramasivam og Mads An-
dersen opnået at kvalificere sig til DM og dermed også JM 
Det Jyske mesterskab blev afviklet i Århus, og da der var et par afbud fra det øvrige 
Jylland, blev der plads til både Benjamin Christensen og Oskar Lund i Feltet. 
 
Kort fortalt, så blev Mads Jysk mester med maksimum point, Pascar og Benjamin 
sluttede midt i feltet, mens Oskar ikke havde en af sine aller bedste dage! 
 
 
Her følger resultaterne: 
 

 B-GRUPPEN (født 1989-90)  6 runder, 3 præmier   Point 
1 Jakob Risager  Læssøesgade Skoleskak, Århus Amt 4½ 
2 Jens Fogh  Mårslet skole, Århus Amt 4½ 
3 Asbjørn Korsholm  Læssøesgade Skoleskak, Århus Amt 4 
4-5 Christoffer Søholm  Nykøbing Gymnasium, Viborg Amt 3½ 
4-5 Bjarke Høj Olesen  Skive Skoleskak, Viborg Amt 3½ 
6-8 Thyge Enggaard  Hinnerup Skoleskak, Århus Amt 3 
6-8 Pascar Paramasivam Skanderborg Skoleskak, Århus  Amt 3 
6-8 Kasper Jerwiarz  Kolding Skoleskak, Vejle Amt 3 
9 Flemming Kamstrup  Parkskolen, Ringkøbing Amt 2 
10 Yuri Shevtsov  Læssøesgade Skoleskak, Århus Amt 1 
 
  
 C-GRUPPEN (født 1991-92)  6 runder, 4 præmier  Point 
1 Morten Storgaard  Herning Skoleskak, Ringkøbing Amt 5½ 
2 Andreas Larsen  Jetsmark Centralskole, Nordjyllands Amt 4 
3 Jens Erik Gade  Haderslev Realskole, Sønderjylland Amt 4 
4 Kasper Aagaard  Hornslet Skole, Århus Amt 4 
5-7 Jakob Glipstrup  Skive Skoleskak, Viborg Amt 3½ 
5-7 Esben Nicolaisen  Chess House Skoleskak, Århus Amt 3½ 
5-7 Benjamin Christensen Skanderborg Skoleskak, Årh us Amt 3½ 
8-9 Niels Peter Gade  Haderslev Realskole, Sønderjylland Amt 3 
8-9 Mikkel Selmer Nielsen Kirkebakkeskolen, Vejle Amt 3 
10-13 Johan Linnet Jensen  Kirkebakkeskolen, Vejle Amt 2 
10-13 Joakim Vestergaard  Åskov Skoleskak, Ringkøbing Amt 2 
10-13 Magnus Kviesgaard  Åskov Skoleskak, Ringkøbing Amt 2 
10-13Alexander Almasy  Midtjysk Skoleskak, Århus Amt 2 
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D-GRUPPEN (født 1993-94)  6 runder, 6 præmier 
 Point   
1 Mads Solvang  Kjellerup Skoleskak, Viborg Amt 5½ 
2 Kristian Seegert  Læssøesgade Skoleskak, Århus Amt 5 
3 Bjørn Ochsner  Ellekær Skoleskak, Århus Amt 4½ 
4 Tobias Bøje  Læssøesgade Skoleskak, Århus Amt 4 
5 Lasse Simoni  Jetsmark Centralskole, Nordjyllands Amt 4 
6 Christoffer Boisen  Struer FriskoleSkak, Ringkøbing Amt 3½ 
7 Bjarke Andreasen  Hinnerup Skoleskak, Århus Amt 3½ 
8-11 Simon Sørensen  Kirkebakkeskolen, Vejle Amt 3 
8-11 Christian M. Sørensen Daugård skole, Vejle Amt 3 
8-11 Rasmus Kvist  Parkskolen, Ringkøbing Amt 3 
8-11 Benjamin Nielsen  Kjellerup Skoleskak, Viborg Amt 3 
12-14 Mads Møller  Næsbjerg skole, Ribe Amt 2½ 
12-14 Lasse Luther  Jetsmark Centralskole, Nordjyllands Amt 2½ 
12-14 Alexander H. Andersen Kirkebakkeskolen, Vejle Amt 2½ 
15 Pernille Simonsen  Parkskolen, Ringkøbing Amt 2 
16 Oscar Lund  Skanderborg Skoleskak, Århus Amt  1½ 
17 Nicolai Jepsen  Kirkebakkeskolen, Vejle Amt 1 
18 Andreas Friis  Hestkær Friskole, Ribe Amt 0 
         
 E-GRUPPEN (født 1995-96)  7 runder, 6 præmier          Point   
1 Mads Andersen  Skanderborg Skoleskak, Århus Amt  7 
2 Frederik Svendsen  Mårslet skole, Århus Amt 5 
3 Nicklas Corneliussen  Ellekær Skoleskak, Århus Amt 4½ 
4 Søren Riis Pedersen  Rugkobbelskolen, Sønderjylland Amt 4½ 
5 Lukas Thilleman  Mårslet skole, Århus Amt 4½ 
6 Morten Randrup  Jetsmark Centralskole, Nordjyllands Amt 4 
7 Søren Poulsen  Åby Skole, Århus Amt  4 
8 Mette Line Ibsen  Sct. Severin Skolen, Sønderjylland Amt 4 
9 Jeppe Møller  Næsbjerg skole, Ribe Amt 3½ 
10 Jonas Søndergaard  Jetsmark Centralskole, Nordjyllands Amt 3 
11 Andreas Wöhlk  Roslev skole, Viborg Amt 3 
12 Alexander Jessen  Herning Skoleskak, Ringkøbing Amt 3 
13 Christian Nordholm  Korning Skoleskak, Vejle Amt 3 
14 Daniel Thomsen  Parkskolen, Ringkøbing Amt 2½ 
15 Danny Schrøder Hansen Rugkobbelskolen, Sønderjylland Amt 2 
16 Thomas S. Simonsen Parkskolen, Ringkøbing Amt 2 
17 Lasse Frank Nissen  Egtved skole, Vejle Amt  2 
18 Thomas Øther Rasmussen Korning Skoleskak, Vejle Amt 1½ 
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Klubturneringen – Skoleskak 2005/06  
(Stillingen pr. 1. marts) 

 
Gruppe A  (1987 – 1990)  

Pascar Paramasivam Morten Børup skolen 53 Point 
Mads Nielsen Gedved skole 3 Point 

Gruppe B  (1991 – 1992)  
Benjamin Christensen Stilling skole 58 Point 
Rupan Ralf Paramasivam Morten Børup skolen 56 Point 
Nichlaes Harder Morten Børup skolen 50 Point 
Kristian Nymann Jakobsen Morten Børup skolen 5 Point 
    

Gruppe C  (1993 – 1994)  
Oskar Lund Niels Ebbesen skolen 50 Point 
Morten Christensen Skanderborg Realskole 44 Point 
Daniel Lindbo Skanderborg Realskole 43 Point 
Aleksander Hersom From Morten Børup skolen 39 Point 
Konstantin Lorentzen Rudolf Steiner Skolen 31 Point 
Anders Bruun Stilling skole 6 Point 
Jonathan Bendtsen Rudolf Steiner Skolen 3 Point 
Thomas Nielsen Morten Børup Skolen 3 Point 

Gruppe D  (1995 – 1996)  
Mads Andersen Morten Børup skolen 65 Point 
Malte Frøling Iversen Morten Børup skolen 48 Point 
Anton Lund Niels Ebbesen skolen 47 Point 
Martin Storm-Madsen Morten Børup skolen 36 Point 
Aziz Zadran Niels Ebbesen skolen 27 Point 
Kasper Pedersen Niels Ebbesen skolen 3 Point 
    

Gruppe E  (1997 – 1998)  
Mark Constantin Sloth Morten Børup skolen 48 Point 
Kristian Andersen Morten Børup skolen 44 Point 
Søren Aaby Nielsen Morten Børup skolen 26 Point 
Victor Kjær Kæseler Skanderborg Realskole 3 Point 
Daniel Bendtsen Rudolf Steiner Skolen 3 Point 
Emil Knudsen Skanderborg Realskole  3 Point 
Simon Ahrent Laursen Skanderborg Realskole 3 Point 
Kasper Jordt Niels Ebbesen skolen 3 Point 

Gruppe F  (1998 og senere)  
Emil Asbjørn Storm Olesen Morten Børup skolen 19 Point 
    

Pige gruppen  
Susie Paramasivam Morten Børup skolen 53 Point 
Nicoline Sloth Morten Børup skolen 41 Point 
Hanne Lykke Jordt Niels Ebbesen skolen 29 Point 
Saranya Sonja Sundrmoorthy Morten Børup skolen 42 Point 
Helena Lorentzen Rudolf Steiner Skolen 33 Point 
Mia Louise Møller Hansen Stilling skole 3 Point 
Maria Christensen Morten Børup skolen 3 Point 
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Kalender  
 

Tirsdag    7. marts  5. runde om Bymesterskabet 
Tirsdag  14. marts  6. runde om Bymesterskabet 
Søndag  19. marts  1. holdet ude mod Skødstrup 
Mandag  20. marts  3. holdet mod Rokaden V i Hadsten 
Tirsdag  21. marts  2. holdet ude mod Århus III. + udsatte partier 
Tirsdag  28. marts Generalforsamling i Støtteforeningen 
Tirsdag 28. marts Udsatte partier 
Tirsdag    4. april Sæsonafslutning på skoleskak 
Tirsdag   4. april 7. runde om Bymesterskabet 
Tirsdag 11. april Generalforsamling 
Tirsdag  11. april Lynmesterskabet 
 

Løsning på Kombiner med Peter!  
Opgave 1:  
Ja, et angreb som afsluttede partiet brat. 
1. Lxh6+ og det er snart mat. F.eks 1.   – Kxh6, 2. Dxf8+ - Kh5, 3. Dh8 mat.  
Sort valgte i stedet at opgive på stedet. 
Opgave 2:  
1.   – Dxe2, 2. Txe2 – Td1+, 3. Kh2 – Th1+ Mat 
Meget elegant. 
Opgave 3:  
Sort tabte hurtigt efter det overraskende 2. Tc8+ - Le8, 3. Dxd7 – Txd7, 4. Txe8+, da 
Hvid vinder en officer. 
 Opgave 4:  
1.  – Kg7, 2. De4 – Te8, 3. Dxe8 men uden skak, idet Sort havde valgt Kg7 i stedet 
for Kh8. 3.   – Lf5, 4. Dxa8 – De4+ og der er snart mat. 
 

Løsning på Bjarne`s grublerier!  

 

Opgave nr. 1 
Forfatter: M. WRÓBEL - 3. Præmie 
The Austral 1928/II 
1. Tg6!   Sf4      2.Tg5# 
               Sc5     2.Sf6# 
               Sd4     2.c4 
              Le5      2.Dxa8# 
              Lxd6    2.Txd6# 
 
Opgave nr. 2 
Forfatter: O. STOCCHI – 1. HM Salut 
Public  1929 
1.Dg3!    Ke6     2.Se3# 
               Kf7      2.Sd6# 
               E6        2.Dg7# 
               E5        2.Dg6# 

Opgave nr. 3 
Forfatter: J. BERGHMANS  - 3. pr. 
Vlaamschen  1929 
1.Tg2!   exd5/Ke4    2.Te2# 
              Kxd5/S~      2.Tg5# 
 
Opgave nr. 4 
Foefatter: ER. THEIMER & ED. THEI-
MER  -  Cincinnati Enquirer  1930 
1.Df8!      Kc4      2.Se5# 
                Kd5      2.Sb2# 
               Kc3       2.Db4# 
               Kxe3      2.Df4# 
               S~          2.Dc5# 
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