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Nyt fra Bestyrelsen  
Af Anders Haarup 

 

Så er det en realitet – Skanderborg Skakklub skal står for DM for Pigeskak under 
Dansk Skole Skak. Det bliver afholdt i week-enden 10. og 11. marts. Som tidligere 
oplyst, da vil deltagerantallet antagelig ligge mellem 40 og 50. Vi håber derfor at vi 
kan være på Niels Ebbesen Skolen, da de der har alle de faciliteter, som vi gerne 
skal have. Når tiden nærmer sig, da vil vi vende tilbage, da vi helt givet gerne skulle 
have nogle ”Frivillige” hænder til at hjælpe. 
 

Hvad der desværre også er en realitet, det er, at der ikke bliver nogen Samba Cup i 
2007. Det er naturligvis en utrolig stor skuffelse for os alle, at det ikke har været mu-
ligt at få dette utrolige store og flotte ”Flagskib” for Skanderborg Skakklub på bene-
ne. Det har været  omstændigheder af flere ting der har gjort, at vi allerede på nuvæ-
rende tidspunkt ser os nødsaget til at melde dette ud. Vi håber dog, at vi i 2007 vil 
kunne lancere en anden skak-begivenhed. Vi vil naturligvis vende tilbage så snart 
der måtte være noget mere konkret.  
 

Vores hold-skak er nu i fuld gang. Samtlige hold – på nær 3. holdet – har været i 
kamp. Det gav så godt som fuldt udbytte – nemlig 3. Der var godt nok 4 hold i kamp, 
men da 4. og 5. holdet mødte hinanden så kunne det af gode grunde ikke blive til 
mere. Vores 1. hold vandt knebent 4½ - 3½. Umiddelbart måske lidt skuffende, da 
de i snit havde et par hundrede rating-point mere end deres modstander, men de 
vandt og det skal vi naturligvis glæde os over.  
 

Da dette er sidste nummer af ”Løberen” i år, vil jeg og den øvrige bestyrelse gerne 
benytte lejligheden til at ønske jer og jeres familier en rigtig glædelig Jul samt et godt 
Nytår og der skal lyde en meget stor tak til jer alle, for den uundværlige hjælp I har 
ydet klubben i det for gangende år. På glædelig gensyn i 2007. 
 

Vi var skuffede.  

(af Colin Watson) 
Kampen startede lidt kaotisk, da vi mødte op til spillestedet.  
Vi  opdagede, at vi ikke havde nøglen til klublokalerne. Vi fik kun en nøgle og da 
Jørgen og Hans ikke kunne træffes skabte der lidt panik. Morten kørte til Chess 
House for at hente de brikker vi manglende og Jens Kristian Vigen fik fat i en dame 
som åbenbart havde den nøgle vi skulle bruge.  
Tak til alle dem. 
På papir stod vi stærkest, og vi håbede på en stor sejr.  
Men det blev hurtigt klar, at de var ikke så ringe og de spillede ganske godt. Dette er 
ingen undskyldning, og vi var meget skuffet med resultat. Men vi vandt, og det er 
vigtigt. Der er stadig 6 kampe tilbage. 
 

Klaus – Kim Sørensen ½ - ½ 
Klaus stod en lille smule bedre gennem hele partiet, men Kim forsøgte at bytte alle 
brikker af som hurtig som muligt. Klaus brugt en del tid til at finde sejren, men til 
sidst var der ikke mere tid tilbage og partiet endte remis. 

 

Nicolai – Eivind Simonsen 1 – 0 
Nicolai stod ikke bedst og hans modstander havde en del chancer men fejlede og 
Nicolai slog til med det samme. 
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Tavs – Svend Enevoldsen 1 – 0 
Meget lige helt til midt spillet.  Modstanderen lavede en stort fejl, som vandt nemt for 
Tavs. 
 

Mads – Søren Jensen 0 – 1 
Søren udspillede Mads, trods rating forskellen kunne Mads ikke forsvare sig og gik 
ned til sidst. 
 

Kai – Mikkel Stephensen ½ - ½ 
Kai kommenterer sit parti således: Jeg havde sort, åbning startede 1.d4 e6. 2.c4 b6. 
3.Sc3 La6 
Forsigtig åbning af sort. Hvid står en smule bedre efter 15 træk, men efter 20 træk 
har sort fuldt udlignet.  Hvid bytter af for at forenkle spillet, og det når aldrig udover 
remis grænsen. ½-½.  
 

Henning – Tobias Bøje ½ - ½ 
Endnu et parti hvor modstanderen byttede brikker. Et generelt plan fra Viby’s side. 
 

Colin – Kristian Seegert 0 – 1 
Jeg spillede Najdorf med e5 og min unge spiller var utrolig hurtig og kendte varian-
ten meget godt. Jeg kom en time bagud på uret og følte mig under pres. 
Partiet var spændende med angreb på begge sider af brættet. Jeg mistede en bon-
de i tidnøden og Kristian spillet meget sikkert - desværre for mig. 
 

Morten – Kurt Aalbeck 1 - 0 
Morten kommenterer sit parti således: Jeg mødte en hyggelig kending fra Chess 
House, men vedr. det skaklige blev 
mødet nok knapt så hyggeligt set fra hans synspunkt. Jeg vandt forholdsvis enkelt 
både 2 og 3 bønder. Dette kostede lidt udvikling, og da jeg samtidig så syner og  
dermed ikke turde at rokere, fik han reelt potentielle remischancer. Men sådan gik 
det ikke, og pointet kom sikkert i hus. 
 
Enkelt resultater: 
 

  Skanderborg 1   Viby 2  
 1.  Klaus Berg ½   -   ½ Kim Eskegaard Sørensen 
 2. Nicholai Löwenstein 1    -   0 Ejvind Simonsen 
 3. Tavs Bjerre 1   -    0 Svend Enevoldsen 
 4. Mads Andersen 0    -   1 Søren Jensen 
 5. Kai Munk ½   -   ½ Mikkel Stephensen 
 6. Henning Møller ½    -   ½ Tobias Bøje 
 7.  Colin Watson 0    -   1 Kristian Seegert 
 8.  Morten Rasmussen  1    -    0 Kurt F. Nissen A albæk  
 

  Total 4½ - 3½ 
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Reformtid – en replik til Peer.  
(af Asger J. Andersen) 

 

I Skanderborg-Løberen nr. 3 har Peer en interessant og tankevækkende artikel om 
beregningsgrundlaget for at blive ”Skanderborgmester”, altså den Skanderborgspil-
ler som klarer sig bedst i vores EMT. Det har hidtil ganske enkelt været den spiller 
som scorede flest point i turneringen! 
 

Jeg må indrømme at jeg ikke tidligere har tænkt over det måske lidt uretfærdige i 
den beregningsmåde. Peer påviser det med de faktike tal fra 2005. Jeg kunne illu-
strere det samme med et enkelt spørgsmål: En spiller med forventet 3 opnår 5 point. 
En anden spiller med forventet 5 opnår 5,5 Hvem af dem har egentlig gjort det 
bedst? Svaret giver nok sig selv, men det er ham med det halve point over forventet 
som løber med præmien efter de nuværende regler, mens ham der har scoret 2 
point over forventet altså ikke får noget. 
 

Kvotientmetoden måler hvor mange % man får over det forventede, og den lyder 
rimeligere end den nuværende. Den har dog også sine ulemper. Lad os tage en 
spiller med forventet 5 som vinder samtlige kampe og altså får 7 point, 2 point mere 
end forventet. En fantastisk præstation, vil alle sige. Det giver ham en kvotient på 
1,4. En anden spiller har en forventet på  3, men scorer 4,5. Det er også en meget 
flot præstation og giver en kvotient på 1,5, så han er altså bedst af de to selv om han 
”kun” scorer 1,5 point over forventet mod førstnævntes 2. 
 

Peers artikel har givet mig en ide til en anden beregningsmetode: differensmetoden. 
Man måler simpelt hen forskellen mellem forventet og opnået. I mit sidste eksempel 
ville spilleren med de 7 point vinde fordi han har scoret 2 point over det forventede, 
mens ham med 4,5 har scoret 1,5 point over forventet. 
 

Hvis vi vender tilbage til tallene fra 2005, ville de samme to spillere blive nr. 1 og 2 
efter både kvotient- og differensmetoden. På de følgende pladser ville der være 
småforskydninger. 
 

Når jeg foretrækker differensmetoden, er det fordi kvotientmetoden i lidt for høj grad 
favoriserer dem med lav forventet score. Men den nuværende metode favoriserer i 
for høj grad dem med høj forventet score. 
 

Endelig er differensmetoden lettere at administrere, da man ved simpel hovedreg-
ning runde for runde kan se hvordan man står. 
 

Ved kvotientmetoden er ligestilling nok meget usandsynlig, mens den ved differens-
metoden er mere sandsynlig. Jeg er spændt på om Peer vil give mig ret i den be-
tragtning – jeg er ikke matematiker! Mon jeg kommer for langt ud på overdrevet ved 
at foreslå at ved ligestilling efter den valgte metode kan man bruge den anden me-
tode som korrektion!? 

Et af årets første træk  
7. januar – tages et af årets første træk tages igen i Skanderborg Skakklub som 
hermed indbyder til hurtigskakturnering søndag d. 7. januar 2007 kl. 9.45 på Niels 
Ebbesen Skolen 
Turneringsform: 7 runder Monrad. – Betænkningstid: 30 minutter pr. spiller pr. parti. 
– Indskud 125 kr. – Præmier: Minumum 100 % af indskuddet. 
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Mesterhold sæson 2006 – 2007  
(af Colin Watson) 

Som holdkaptajn er jeg meget spændt til denne sæson.  
Med Klaus Berg på bræt 1 har hele holdet reagerede utrolig positiv og alle vil give 
lige den tand mere. Bare se – alle er allerede i mestergruppen i vores klubturnering. 
Vi har så mange gange sagt at vi kan, men for mange afbud har svækket holdet for 
meget i løbet af en sæson.  
Alle spillere vil vinde i år og jeg tror på det, vi har simpelthen så meget energi, at det 
er fantastisk at være med. Jeg er ked af at der ikke er plads til Niels Christian, Mor-
ten og Peter på de 8 brætter, men sikke nogle reserver vi har. Se her er holdet…… 
 
Klaus, Nicolai, Tavs, Mads, Kai, Henning, Michael, Colin. 
 
Alle top motiveret mesterspillere ( Michael og Colin var over 1900 sidste år ) 
 
Skanderborg er en stærkt og velfungerede klub, alle bakker hinanden oppe, så lad 
os håbe at heldet er med os i år!! 
Her er turneringstabellen:  
 

   Mesterrækken  
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Mød op til vore hjemmekampe!! 
 
 

Side 5 

Rettelse  
(af Hans Buttenschøn) 

Normalt er det mig, der er årsagen til rettelser i dette blad. Det er dog ikke tilfældet 
denne gang. 6. HKs turneringsleder skriver følgende: 
 

Rettelse til hovedkredsprogrammet  
Af Steen Andersen 

Knapt har vi fået hovedkredsprogrammet på gaden, før jeg bliver nødt til at gen-
nemføre nogle ændringer. Det viser sig, at en besked/et ønske fra SK 1968 om 
ikke at få hjemmekampe i uge 3, ikke er blevet noteret på min liste. Desværre har 
SK 1968 netop fået hjemmekampe i uge 3 i A- og D-rækken.  
For at løse dette problem har jeg besluttet følgende:  
I A-rækken ombyttes runde 4 (uge 3) med runde 6 (uge 9). Det betyder, at A-
rækken i uge 3 får følgende program:  

• Silkeborg II – SK 1968 IV  
• Skanderborg II – Hinnerup  
• Skødstrup II – Viby III  
• Århus III – Randers II  

Og i uge 9 følgende program:  
• SK 1968 IV – Randers II  
• Skanderborg II – Silkeborg II  
• Skødstrup II – Århus III  
• Viby III – Hinnerup  

A-rækkens skema her på hjemmesiden er blevet tilrettet i forhold til disse æn-
dringer. (se skemaet neden under) 
I D-række II er det blevet besluttet, at kampen SK 1968 VI - Viby V spilles i 
Vibys lokaler.  

A rækken  
 Uge 44 47 50 3 6 9 12 Point MP Plac 
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7 
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3
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Hurtigskak i Kjellerup – en succes!  
(af Asger J. Andersen) 

 
Søndag d. 22.11 inviterede Kjellerup til en jubilæumsturnering i hurtigskak. 30 års 
fødselsdag var det, og jeg må sige at det er blevet en særdeles livskraftig klub i de 
forløbne 30 år. 
Der var ca. 50 deltagere, naturligt nok flest fra Kjellerup, men også fra Struer, Vi-
borg, Skive, Århus, m.fl – og så altså 5 deltagere fra Skanderborg! 
Vi havde en god, hyggelig  og spændende dag. For nogle af os gik forventningen om 
en topplacering ret hurtigt fløjten! Men nu lidt om forløbet. 
Vi var delt op i 6 klasser, en M-klasse, 1.– 4. klasse efter rating, og en skoleskak-
klasse. 
Af praktiske grunde (en kombination af tilmeldte og ratingtal) var 1. og 2. klasse slået 
sammen i én gruppe, med spillere fra 1500 til 1900. Jeg vil i det følgende behandle 
disse to klasser som én gruppe, bestående af 10 spillere, heriblandt Colin, Morten, 
og Asger J. 
Jørgen Johansen spillede i 3. klasse, og Genno i 4. 
I første runde mødte jeg Morten – en barsk start! Morten vandt da også helt fortjent 
partiet. I samme runde vandt Colin, mens Jørgen og Genno tabte. 
2. runde var en ”sørgelig” historie, idet kun Colin vandt, mens vi andre fire tabte. 
I 3. runde tog vi os gevaldigt sammen og tabte ikke et eneste parti! Remis til Colin, 
Jørgen og Genno, mens Morten og Asger vandt. 
I 4. runde mødtes Morten og Colin, og her trak Morten det længste strå! Det var rig-
tig Mortens dag, og nu var han for alvor tændt! Jørgen vandt, og Asger og Genno 
tabte. 
I 5. runde mødte jeg vores gode ven Kjeld Ehlers og vandt. Genno vandt  en sikker 
sejr, Morten spillede remis, Jørgen tabte, og Colin tabte til John K. Jensen fra Struer 
som jeg også havde tabt til, og Colin var dermed reelt ude af kapløbet om 1. pladsen 
i gruppen. 
I 6. runde vandt Colin dog, og det samme gjorde Morten idet han slog Colins og min 
onde ånd, John K. Jensen fra Struer! 
Nu var der kun 2 kandidater til topplaceringen, nemlig Morten og en spiller som ikke 
havde tabt et eneste parti hidtil.  
Denne spiller mødte i 7. runde Kjeld Ehlers, og her viste Kjeld sig som en sand ven 
af Skanderborg Skakklub ved at slå vinderkandidaten! Nu skulle Morten ”bare” vinde 
– og det gjorde han!! Det samme gjorde Colin – over mig! Genno sluttede af med 
manér ved at vinde, og det samme gjorde Jørgen – dog uden kamp, da de var et 
ulige antal i hans gruppe. 
Resultatet blev en udelt førsteplads til Morten med flotte 5½ point af 7. Også Colin 
leverede med 4½ en god præstation, mens jeg måtte tage til takke med 2. Jørgen fik 
3 og Genno 2½. 
Alt i alt en vellykket turnering, hvor det kulinariske også var helt i top!  
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DM-kvalifikationsstævne i Århus.  
(af Bjarne B. Rasmussen) 

Her havde vi 10 deltagere med. Mads Andersen var forhåndskvalificeret. 
 

B-gruppen 
Pascar Paramasiwam  spillede i denne gruppe, som bestod af 3 spillere, hvoraf  2 
kom med til DM. 
Desværre blev det Pascar der ikke kom med. Lidt uheldigt, men med lidt koldblodig-
hed  var det gået. 
C-gruppen 
Her var der deltagelse af  Nichlaes Harder, Rupan Paramasiwam og Benjamin Chri-
stensen. Rupan scorede 2 p., mens Rupan scorede 3 p.. Benjamin var meget tæt 
på, men tabte altså i det afgørende parti.. Han havde bedre korrektion end dem der 
kom med. 
D-gruppen 
Her var der deltagelse af Konstantin Lorentzen, som scorede 3½ p. og Daniel Lind-
bo scorede 3 p. 
E-gruppen 
Helena Lorentzen scorede 3 p. i denne gruppe, mens Simon Hostrup scorede 2p. 
F-gruppen 
Her deltog Søren Åby-Nielsen og scorede 3 p. Kristian Andersen scorede 4½ p.  og 
besatte 4. pladsen., kun ½ p. skilte ham fra at komme med. Det ½ p. blev sat over 
styr i et Løber-Springer slutspil, som med øvelse giver gevinst. 
 

3. Samba Cup  
(af Michael Grøne Andersson) 

Det er nu desværre endegyldigt, at der ikke bliver organiseret en 3. Samba Cup. 
Klubben har viljen, men ikke kræfterne til at der spilles international topskak i efter-
årsferien 2007, som ”traditionen” ellers ville byde. 
Det er et fuldtidsjob at organisere Samba, og tid er blevet en mangelvare.  
Det er meget ærgerligt, men måske kræfterne rækker igen senere, da jeg personligt 
synes det er både sjovt og spændende med stjerner i byen. 
Elvirasminde er fortsat positiv, så foreløbig er turneringsrækken ikke afsluttet, men 
alene sat på pause. 
Vi ser på igen om et års tid… 

Beslutning om skakspilserver  
Dansk Skak Unions hovedbestyrelse har besluttet at investere i en skakspilserver, 
hvor der bl.a. bliver mulighed for at spille skak på nettet. 
DSUs formand Erik Søbjerg skriver bl.a. på DSUs hjemmeside: 
   Et vigtigt element i skakserverplanerne er indførelsen af en ny medlemsform af 

Unionen, Netmedlem, som giver ret til at spille online på den kommende skakspil-
server. Endvidere ønsker HB at overføre det nuværende enkeltmedlemskab fra 
hovedkredsene til Unionen, i forbindelse med at det gøres muligt at blive medlem 
af Unionen direkte via skakspilserveren, som Personligt medlem, hvor bl.a. Skak-
bladet og retten til at spille koordinerede turneringer er obligatorisk. Disse forslag 
om ændring i medlemstyperne vil blive forelagt delegeretmødet 2007. 

Har du spørgsmål til projektet, så spørg Morten Ras mussen. Han ved meget 
mere om, hvad serveren kan og de muligheder den giv er. 
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Parti fra VM  
(af Mads Andersen) 

Andersen,Mads Danmark(1914) 
Suntharalingam,Jathavan Norge (1366) [B45] 
EM 2006 (9), 19.09.2006 
1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.Nc3 Nc6 4.d4 cxd4 5.Nxd4 Nf6 6.Ndb5 Bb4 ØV!!! jeg 
ville hellere have haft en Sveshnikov med 6...d6 7.Bf4 e5 8.Bg5  7.a3 
Bxc3+ 8.Nxc3 d5 9.exd5 exd5 10.Bd3 Qe7+?! Lidt dumt da man for alt i 
verden ikke vil bytte dronninger af i denne åbning 11.Qe2 Qxe2+ Bedre var 
Be6 12.Kxe2 Nd4+ 13.Kd2 Ser lidt dumt ud da det spærer for løberen men 
ved hjælp af udelukkelses −metoden kom jeg frem til at Kd2 måtte være 
bedst: 1. Det holder kongen nær ved centrum 2. Efter 13.Ke3 ville f.eks 
13...Ne6 true med 14...d4+, og min konge ville stå lidt dumt 3. 13.Kf1 og e1 
ville begge spærre for at tårnet på h1 ikke kunne komme let  med i spil 4. 
Efter 13.Kd1 Bg4+ ville jeg alligevel skulle spille 14.Kd2 p.g.a. at 14.f3 ville 
blive besvaret med 14...Nxf3 o.s.v.   13...Be6 14.f3 Nd7 15.Re1 0-0 16.Ne2 
Nf5 17.Nf4 Nd4 18.b3 Nc5 19.Bb2! Jeg blev enig med mig selv om at det 
at han fik to bønder og et tårn for to springere var til min fordel, p.g.a. mine 
brikkers aktivitet... 19...Ncxb3+ 20.cxb3 Nxb3+ 21.Kc2 Nxa1+ 22.Bxa1 
Rac8+ 23.Kd2 ...Se blot nu. Min konge står rimelig sikkert, jeg har løberpar 
der peger lige ned mod hans konge, min springer truer med at vinde en 
bonde tilbage eller hoppe ud på h5 og dominere sammen med mine løbere 
og sidst men ikke mindst står mit tårn i en halvåben linie.  23...Rfe8 24.Nh5 
f6 25.Bxf6 gxf6 26.Nxf6+ Kg7 27.Nxe8+ Rxe8 Sådan! Efter at have spillet 
en åbning hvor man altid kommer til at stå lidt passivt, men skal forsøge at 
komme ud i et slutspil og spille på hans isolerede d−bonde er alt næsten 
gjort. Jeg mangler bare at undgå at komme ud i tårnslutspil  28.Bf5 Bf7 
29.Rxe8 Bxe8 Her står jeg klart bedst 30.Kc3 h5 31.Be6 Bf7 Jeg regnede 
længe på Bxf7 (som Arne ville have haft mig til i analysen), men var bange 
for at bodeslutspillet skulle blive remis, så jeg valgte det sikre. Prøv evt. selv 
mod Fritz (uden engine). 32.Bc8 b6 33.Bb7 Kf6 34.Kd4 a5 35.Bxd5 Nu 
kan han ikke bytte, da han mangler sin d−bonde. 35...Be8 36.Bb7 Ke6 
37.g4 Bg6 38.h4 Be8 39.Bc8+ Kd6 40.g5 b5 41.Bf5 b4 42.axb4 axb4 
43.g6 b3 UPS, hans b−bonde er lige pludselig farligere end jeg havde for−
udset. Ovenikøbet har min løber den forkerte farve til at dække forvand−
lingsfeltet h8. 44.f4 Forhindrer Ke5 og videre til Kxf3. 44...b2 45.Kc3 Ke7 
46.Bb1 Kf6 47.f5 Bd7 48.Kxb2 Py−ha, så er faren drevet over. 48...Bc8 
49.Kc3 Bd7 50.Kd4 Bc8 51.Kd5 Ba6 52.Kd6 Bb5 53.Bc2 Be8 54.Bd3 
Ba4 55.g7 Lokker kongen væk fra dækningen af e7. 55...Kxg7 56.Ke7 Bb3 
57.f6+ Kg8 58.Bf5 Kh8 59.Be6 Bxe6 60.Kxe6 Kg8 Nyt noteringsark. Det 
kunne ikke være bekendt, men han ville nok se om jeg var idiot og spillede 
f7+ og remis. 61.Ke7 Kh8 62.f7 Kh7 63.f8Q Kg6 64.Qf6+ Kh7 65.Qg5 Kh8 
66.Kf7 OK, når vi skulle på et nyt ark, kunne han da godt have ladet mig 
sætte mat :−) 1-0                                  Side 9 

Odense mesterskabet 2006  
(af Hans Buttenschøn) 

 

Mads Andersen have den glæde, at blive inviteret(!) til at deltage i kampen om 
Odense mesterskabet 2006, som blev arrangeret af Skakklubben Frem i Odense. 
 

Der var tale om en 7 runders Monrad med to partier om dagen og et den sidste dag. 
Unægtelig et barsk program. 
Mads fik en  god turnering, hvor han hentede 5 ratingpoint hjem på kontoen, så ra-
tingtallet nu er 1925. 
Runde for runde så modstanderen og resultatet således ud: 
 

 1. runde  Gunnar Andersen Midtfyns Skakklub  1335 1 point 
 2. runde  Lars Borgbjerggaard Sydøstfyns Skakklub 2350 0 point 
 3. runde  Yann Le Besq Frem Odense  1667 ½ point 
 4. runde Bjarne Lindenskov Fåborg Skakklub  1742 1 point 
 5. runde Jonas G. Nilsson Frem Odense  1820 1 point 
 6. runde Claus RossenViborg   2190 0 point 
 7. runde Mads Hansen Frem Odense  1449 1 point 

 

  Total    4½ point    
 

Den endelige placering kender jeg ikke i det 40 mands store felt, men jeg ved at 
Mads var den 12. bedste fra start og de 4½ point rækker til en delt 6. plads. sammen 
med 5 andre. 
 
 

Simon spillede sig til DM i Odense.  
( af Jørgen Johansen ) 

 
Lørdag d. 4. nov. drog seks elever fra N.E. skolen til Brobjerg skolen i Århus for at 
spille kvalifikation til DM.  
Hvad skulle vi nybegyndere egentlig der efter i det skrappe selskab? Børn tænker 
heldigvis anderledes. 
Sidsel Knudsen som var holdets ældste deltager spillede i D rækken. Uha som det 
er synd for Sidsel, hun tabte  -   dog ikke modet og fik en masse god træning. 
 
Martin Jacobsen, Jonas Mathiasen og Jesper Larsen spillede i E rækken. Her fik 
Martin 4 flotte point og sluttede i den bedste del af feltet. Jonas sluttede med 2½ og 
Jesper 2 point, for to sidstnævnte må det virkelig være en om`er. I er da meget bed-
re end resultatet viser. 
 
Kasper Larsen, Simon Aarup spillede i F. rækken der er for årg. 98.  Kasper fik tre 
point og en flot placering. Simon var dagens spiller, og ikke uventet efter, at han tog 
sølvtøj ved tidligere stævner i både Hinnerup og Mårslet. Denne gang fik han ad-
gangsbillet til DM i Odense, det skete med fem point og en andenplads. 
Det bliver spændende at følge Simon I Odense d. 25-26. nov. Held og lykke herfra. 
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Dream team holdet vandt  
(af Hans Buttenschøn) 

Jørgen Johansen har til denne sæson lavet sit eget dream team hold, bestående af 
fire unge skoleskakspillere og så ham selv som holdkaptajn. 
I fagsproget hedder holdet Skanderborg 5 og spiller i D rækken. 
Første kamp var mod Skanderborgs 4 hold og her følger Jørgens rapport fra mat-
chen: 
 
Det var begyndelsen på en ny sæson for holdkampene. 
Skanderborg IV havde hjemmebane mod Skanderborg V, der befinder sig godt på 
denne udebane!! 
Begge hold stillede i bedste opstilling uden reserver.  

 

Benjamin Christensen spillede hvid mod Peer Jespersen. Denne kamp/nedslagt-
ning glemmer Benjamin ikke lige med det samme. 
 

Nichlas Haarder mødte Søren Villefrance i et lynparti som Nichlas vandt ret nemt  1-
1. 
 

Rupan Paramasivam og Genno mødtes i en meget larmende duel hvor Rupan 
vandt. 1-2. 
 

Selv mødte jeg Axel Nielsen, i åbningen så jeg en mulighed for, at lave en gaffel på 
Axel, det lykkedes ikke rigtigt, og var årsag til, at jeg blev udsat for et stort pres i 25 
seje træk, og det forfærdelige skete Axel taber en springer der samtidig er årsag til 
mat i tre træk.( Skak er ikke altid retfærdig) 1-3.  
 

Pascar Paramasivam mødte Dieter Dettbarn. Lidt uheldigt for Pascar mødte han 
Dieter på en aften, hvor han er umulig at vinde over, og en remis få minutter før 
tidskontrol var forståelig 1½-3½. 
     

Enkelt resultater: 
 

 Skanderborg 4  Skanderborg 5  
 1.  Dieter Dettbarn ½   -   ½ Pascar Paramasivam 
 2. Axel Nielsen 0    -   1 Jørgen Johansen 
 3. Peer Jespersen 1   -    0 Benjamin Christensen 
 4. Knud Aage Jensen 0    -   1 Rupan Paramasivam 
 5. Søren Villefrance 0   -    1 Nichlaes Harder 
 

  Total 1½ - 3½ 
 

Opfordring til folkekrav!  
(af Hans Buttenschøn) 

Jeg synes vi skal rejse et folkekrav om, at Knud Christensen på et tidspunkt i løbet 
af vinteren viser sin samling af frimærker med skakmotiver. 
Jeg ved udmærket, at det kræver en del forarbejde at fremvise en sådan samling, og 
at der skal være en vis afskærmning, så mærkerne ikke lider overlast.  
Men jeg vil opfordre Knud og bestyrelsen til at lave en sådan lille miniudstilling. 
Alle øvrige medlemmer vil jeg opfordre til at skubbe på. 
Vi kan jo sige: Folket kræver!! 
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God solid start af 2. holdet  
(af Hans Buttenschøn) 

Tirsdag den 31. oktober  blev en ny sæson med holdskak skudt i gang. 
Vores 2. hold skulle på hjemmebane møde Skødstrups 2. hold. En på papiret jævn-
byrdig dyst og slutresultatet blev da også meget lige, idet Skanderborg vandt så 
knebent som 4½  - 3½. 
Før dette resultat var en realitet var der gået nogle nervepirrende timer for begge 
hold. 
Om de enkelte partier er der at sige følgende  set med mine både overfladiske og 
ukyndige øjne. 
Vi havde ikke vores sædvanlige holdleder Asger J. Andersen med denne aften. I 
stedet havde vi vores viceholdleder Bjarne B. Rasmussen.  

 

Om det er med henblik på at vippe Asger af pinden som holdleder ved jeg ikke, men 
Bjarne var forrygende denne aften. Efter bare to timers spil rejste han sig fra bordet 
med sit lidt forlegne smil. Modstanderen var blevet kvalt i en af Bjarnes Caro Can´er. 
Det hele sluttede med, at Bjarne fik en bonde ombyttet til en dronning! 1 – 0 
 

Så havde holdlederen vist vejen og vi andre sad nu tilbage som en flok artige skole-
drenge som skulle leve op til lærerens gode eksempel.  
Vi havde en debutant på holdet, idet det var første gang Ebbe Kristensen stillede op 
for Skanderborg. Det blev til remis. Selv sagde Ebbe efter partiet, at stort set alle 
brikker var på brættet, da man tog remis. Stillingen var noget fastlåst og remis var en 
logisk udgang af det parti. 1½ - ½.  
 

Jeg var selv den næste der blev færdig. Jeg tilbød remis i en stilling, hvor jeg netop 
vandt en bonde. Når jeg tilbød remis var årsagen, at han havde løberparret og at 
min konge ville blive låst fast af en løberne med en konstant trussel om mat i bun-
den.  Min modstander takkede ja til mit tilbud. Vi analyserede videre på stillingen og 
kunne heller ikke få mere end remis ud af det for nogen af parterne. Før remis var 
en kendsgerning var vi begge kommet helskindet gennem åbningen i en dronninge-
gambit. Min modstander som spillede  Hvid, slog med c4 bonden på d5. Jeg slog 
igen med e6 bonden og så havde jeg ikke flere problemer med udviklingen af den 
hvide løber.  Hvid havde dog en god terræn overvægt, men da han et par træk sene-
re spillede e4, så fik jeg rettet op på denne uligevægt. Jeg fik hele min udvikling kla-
ret, mens han flyttede rundt med sin dronning. 2 – 1. 
 

Mens jeg sundede mig over mit parti, opstod der ”uro” hos Lars Svendsens bræt. 
Hvad der var gået forud ved jeg ikke, men da jeg så stillingen havde Lars givet mod-
standeren en god gammeldags ”familie skak” med en springerskak på kongen og 
trussel på dronning. Der var intet at gøre. Modstanderen havde tabt sin dronning og 
valgte klogelig at opgive op stedet. Hvad der var gået forud ved jeg ikke. Men jeg 
tror modstanderen var så presset, at en sådan fejl var naturlig. Det har vi vist alle 
prøvet! 3 – 1. 
 

”Uglerne” var på dette tidspunkt ved at tale om en 6 – 2 sejr, hvis vi havde lidt held i 
sprøjten. 
 

Det kom nu ret hurtigt til at stå 3-2. Leif Møller Hansen havde et vældigt angreb i 
gang. Vanen tro, så ofrede han en officer. Men denne gang kiksede beregningerne.  
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Leif kunne ikke afslutte angrebet og resultatet af anstrengelser blev en tabt kvalitet., 
der af modstanderen langsomt, men sikkert,  blev omsat til gevinst. 
 

Dagens absolutte største præstation stod Jørn Andersson for. Han havde et godt og 
solidt tryk mod modstanderens kongestilling. Modstanderen var kommet håbløst 
bagud i udvikling, havde ikke fået rokeret og havde trusler både her og der. Jørn 
ofrede en officer for at få det afgørende angreb ind, men havde overset, at en løber-
skak kunne dækkes. I stedet for at få det afgørende angreb sat ind, fik modstande-
ren både officeren og lidt gang i sin udvikling. Men trods en officer i undervægt for-
satte Jørn ufortrødent. Og for at gøre en lang historie kort, så vandt Jørn både offi-
ceren tilbage og et par bønder oven i købet. Men selv til sidst måtte der kæmpes 
hårdt og passes meget på. Men Jørn klarede den flot 4 – 2. 
 

”Uglerne” var begyndt at hænge lidt med hovedet. Niels Chr. Christensen og Morten 
Rasmussen havde efter deres opfattelse stået til gevinst på et tidspunkt, men nu 
stod de begge til tab. 
  

På dette tidspunkt gik jeg hjem og kunne næste dags morgen se, at Niels Chr. hav-
de spillet remis og dermed sikret os sejren 4½ - 3½. Lidt gammelklogt vil jeg også 
sige, at jeg synes også det så noget remisagtig ud, da jeg gik. 
Morten tabte og jeg tror, at han har fået problemer med en fribonde modstanderen 
havde fået etableret. Det så i al fald faretruende ud sidste gang jeg så på stillingen. 
 

Men alt i alt – en god solid start for 2. holdet i dette års holdturnering. 
 

Enkelt resultater: 
 

  Skanderborg 2   Skødstrup 2  
 1.  Niels Chr. Christensen ½   -   ½ Villy Møller Nielsen 
 2. Morten Rasmussen 0    -   1 Knud Poulsen 
 3. Ebbe Kristensen ½   -   ½ Mads Gregers Nørby 
 4. Lars Svendsen 1    -   0 Niels Gade Christensen  
 5. Hans Buttenschøn ½   -   ½ Bent Ole Petersen 
 6. Jørn Andersson 1    -    0 Leo Christiansen 
 7.  Bjarne Berring Rasmussen 1    -    0 Preben Gr een 
 8.  Leif Møller Hansen  0    -    1 Carsten Bentse n  
 

  Total 4½ - 3½ 
 

     GP.  turnering i Mårslet.  
Niels Ebbesen skolens skoleskakklub  

(af Jørgen Johansen ) 
Det var NE skolens 2. turnering.  Der var seks elever der valgte, at være med denne 
dag, tre af dem var også med i Hinnerup, og tre var debutanter 
 

Sidsel B. Knudsen deltog i pige-rækken, og fik spillet hele ni partier med et rigtigt 
pænt resultat. 
 

I det skrappe selskab i d-rækken deltog Jesper Larsen, helt upåvirket, og fik en fin 
pladsering i den bedste del af rækken. 
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I e- rækken deltog Jeppe Larsen, Jonas Rasmussen, Martin Jakobsen og Simon 
Aarup. E-rækken er en meget lige gruppe og der bliver virkelig  gået til stålet, intet er 
her afgjort før det sidste parti og korrektionsberegning, Simon var denne dags stær - 
keste med 5 point, fik fjerdepladsen og sin pokal nr. to. Martin kom ikke så godt fra 
starten denne gang, men spillede sig op, og efter sjette parti var der muligheden for 
en pokal. I  syvende parti gik det galt for Martin og han sluttede på en flot ottende-
plads. Jeppe og Jonas spillede godt og sluttede midt i feltet. 
 

Det har for mig igen været en rigtig god GP.dag ,hvor jeg kunne køre hjem og være 
stolt af. 
 
 

Morten Børup skolens skoleskakklub  
(af Hans Buttenschøn ) 

Helena Lorenzen og Susie Paramasivam var helt suveræne I pigeklassen, hvor de 
besatte de to første pladser. Det gav en rigtig flot pokal til Helena og en lidt mindre til 
Susie.  
 

Kristian Andersen kommer jo let til at stå lidt I skyggen af storebror Mads. 
Men Kristian kan også! I Mårslet blev det til en pokal for en flot 5. plads I E rækken. 
Så måske skal Mads til at passe på!! 
 

Storebror Mads gjorde det igen fantastisk flot. I A rækken, der talte flere mesterspil-
lere, vandt Mads med et helt points forspring. Det er bare flot! 
I samme række kom Pascar Paramasivam kom ind på en flot 7. plads. Et “uheld” 
mod Peter Grove Mårslet/Viby (rating over 2000) kostede ham et par placeringer!  
 

Også I B rækken var der “sølvtøj”. 
Nichlaes Harder fik en 2. plads efter flot spil. Nichlaes var heldig I et par situationer, 
men det skal man også have lov til at være en gang I mellem. Nichlaes vidste også 
stor kampgejst. F.eks. I  en situation, hvor han havde en dronning for to tårne, en 
løber og et par bønder, blev han ved, indtil modstanderen kvajede sig. 
Benjamin Christensen og Rupan Paramasivam spillede også I B rækken og begge 
spillede meget solidt. De fik en score på 50% og kom ind på en delt 7. plads. 
 

I C rækken fik Konstantin Lorenzen 2½ point.  Det er en svær række at spille I, idet 
der blandt deltagerne altid er nogle meget skrappe spillere, hvilket også var tilfældet 
denne gang. 
 

I D klassen sluttede Daniel Lindbo 3½ point og Morten Christensen  3 point. Grup-
pen var denne gang uhyre jævnbyrdig. Eksempelvis gik 2. pladsen for “kun” 5 point. 
Så med blot lidt held, kunne det være blevet til pokaler.  
 

Julefrokost  
 

Reserver allerede nu  
 

Tirsdag 19. dec.  Kl.    19.30 
 
 

Her har vi vores traditionsrige julefrokost. 
Detaljer vil komme som opslag i klubben, når vi kommer tættere på jul. 
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Kombiner med Peter!  
(af Peter Wheadon) 

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













Glek – Kroeze, Holland 1996 
Hvid trækker. 

Hvid har ofret en officer for at lancere et 
angreb. Hvordan slutter han af? 

Opgave 2 













Alterman – Kuijf, Wijk 1998  
Hvid trækker. 

Hvid finder den hurtigste og smukkeste 
vej til gevinst. 

 
 
 
 

 

Opgave 3 












Miezes – Lobzhanidze Tyskland 2000 

Sort trækker 
Når man ved, at der findes en vindende 
kombination, så er Sorts 1.  –  Txf4 måske 
ikke så svært at finde. Men efter 2. gxf4 
er Sorts forsættelse noget sværere at 
finde ! 

Opgave 4 













Palac – Minasian, Slovenien 1997 
Hvid trækker 

Hvid kunne marchere sine bønder på 
dronningfløjen frem, men vælger en 
hurtigere løsning! 
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Bjarne´s grubleside  
(af Bjarne Berring Rasmussen) 

 

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

 

 
. 
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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 frimærke og partiet der ligger til grund.  
 
 

 
 

At spille skak er dejligt. 
At samle på frimærker er også en både sjov og interessant 
hobby. 
Og gør man så begge ting, ja så må man jo nærmest være 
i den syvende himmel! (Hvor den så end måtte være). 
Jeg er så heldig at Erik Pontoppidan i Vejle er så venlig at 
sende mig klubbladet for Evans i Vejle. 
I sidste nummer var der et indlæg, der fortalte om partiet 
bag det viste frimærke. Jeg synes at både historien og par 
tiet var så sjovt, at det skulle medlemmerne i Skanderborg 
ikke snydes for.  

Som det første skulle jeg have fundet mærket. 
Jeg ved at Leif Møller Hansen er en ivrig frimærkesamler, så jeg kontaktede ham og 
spurgte om samlede Sverige. Det gjorde han ikke, men han vidste hvem det samle-
de på skakmotiver! Så det skulle han nok klare. 
Mindre end 24 timer senere kom Knud Christensen med mærket. Knud har ifølge 
Leif en stor samling af frimærker fra hele verden udelukkende med skakmotiver. 
For nu at gøre det med frimærket færdigt, så hedder det i fagsproget AFA Sverie nr. 
1343. Det blev udgivet i 1985 og var et af seks mærker der omhandler spil. Jeg kan 
se at et af mærkerne omhandler kortspil, et andet kinaskak, et bach gammon. 
På billedet af frimærket er det svært at se, men det har kun takker på den korte side. 
Årsagen er, at svenskerne i mange år har udgivet frimærker i ruller, mens Danmark 
udgiver dem i ark. 
Bemærk i øvrigt hvor smukt det er stemplet. Mærket er ikke svinet til med et stempel 
og alligevel kan man aflæse stemplingsdatoen. Et perfekt mærke! 
Og dog – der er faktisk en fejl på mærket, som skakspillere helt sikkert ser. Men 
mere om det senere. 
Og nu til partiet 
Mærket har været genstand for en nøje-
re undersøgelse af en herre, der har 
skrevet et indlæg i det engelske blad 
Stump News om det. Han har fundet 
frem til, at stillingen stammer fra et parti, 
der blev vundet af den svenske mester i 
korrespondanceskak Arvid Sundin. 
Hvid: Arvid Sundin  Sort: ?? 
1. d4 – e6, 2. e4 – d5, 3. Sc3 – Lb4, 4. 
e5 – Dd7, 5. Ld2 – b6, 6. f4 – Se7, 7. 
Dg4 – g6, 8. Lb5 – c6, 9. Ld3 – La6, 
10. Lxa6 – Sxa6, 11. De2 – Db7, 12. 
Sf3 – Tb8, 13. Kf2 – Lxc3, 14. bxc3 – 
c5, 15. Db5+ - Sc6, 16. Tab1 – 0-0, 17. 
g4 – Sa5, 18. f5 – Sc4, 19. f6 – Sc7, 
20. Db3 – Dc6, 21. Lh6 – Tfc8, 22. h4 – 
a5, 23. a4 – b5, 24. h5 – bxa4 . Nu be-
gynder det sjove! 
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Slutstillingen 

Hvid er ikke bange for at miste sin 
Dronning, hvad de fleste nok vil være. 
25. hxg6!  Sort bliver nødt til at reagere 
på denne udfordring og må erkende, at 
han ikke kan tage Hvids dronning på 
nuværende tidspunkt. 25.  – fxg6, 26. 
Sg5 – axb3, 27. f7+ - Kh8, 28. Sxh7 – 
bxc2, 29. Sf6 – cxb1D, 30. f8D+ - Txf8, 
31. Lg7+ Det sidste offer inden matten. 
Hvid har således kun 2 officerer tilbage 
mod Sorts 6. 31.  – Kxg7, 32. Th7 mat.  
Og så er vi tilbage ved begyndelse. Fri-
mærket viser kvadraten h6 – f8. 
Men havde det været en skakspiller, der 
havde lavet frimærket, så havde han 
ikke spejlvendt diagrammet. 
En grov fejl!!! 

 
Klaus Berg i Hamborg  

(af Hans Buttenschøn) 
Klaus Berg har med succes deltaget I en turnering I Hamborg I Tyskland. 
Det blev til en delt førsteplads sammen med vennen Jens Ove Fries Nielsen. 
Klaus gik som den eneste ubesejret gennem turneringen. 
Slutstillingen ses her: 

 Rangliste  
Nr. Deltager ELO V R T Pkte  SoBerg 

1. IM Fries-Nielsen, Jens-Ove 2380 3 5 1 5.5 23.00 

2. IM Berg, Klaus 2392 2 7 0 5.5 22.75 

3. IM Kopylov, Michael 2469 3 4 2 5.0 22.50 

4. IM Breutigam, Martin 2387 4 2 3 5.0 21.25 

5. FM Sawatzki, Frank 2386 3 4 2 5.0 21.25 

6. Abel, Dennes 2286 1 7 1 4.5 20.75 

7. Chevelevitch, Dr. Evgueni 2431 1 7 1 4.5 20.25 

8. FM Breuer, Stefan 2330 2 4 3 4.0 17.00 

9. FM Pajeken, Wolfgang 2360 2 3 4 3.5 13.75 

10. Bakker, Sven 2237 1 3 5 2.5 12.00 
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Klubblad for et kvart århundrede siden  
(af Bjarne Tornbjerg) 

Med kun 23 deltagere havde den traditionsrige Nytårshandicapcupturnering den lave-
ste tilslutning i mange år. Baggrunden for det relativt lille antal fremmødte skal ses i 
lyset af at vejret den 5. januar 1982 ikke var alt for godt. Vejene truede med at fyge til 
og temperaturen var krøbet adskillige grader under nul. 
I indledende runde ville skæbnen at Kai Munk og Henning Møller skulle mødes. Hen-
ning Møller havde i det parti mest styr på brikkerne, så Kai Munk måtte indkassere et 
nederlag og var dermed afskåret fra at forsvare sin sejr fra 1981. Henning Møller løb 
senere ind i en af denne turneringsforms specialister, Leif Møller Hansen og måtte 
forlade turneringen. Leif Møller Hansen nåede senere finalen, hvor han dog måtte 
bøje sig for Leif Linnemann, der stille og roligt sørgede for at Leif Møller Hansens 
brikker aldrig kom i spil. Handicapforspringet forsvandt efterhånden, og Leif Linne-
mann fik for første gang sit navn på det vandrende fad. 
 

Kai Munk endte med nederlaget i første runde i tabergruppen, men tabte så heller 
ikke mere denne aften. I finalen mødte han Fritz Kortegaard. 
 

Den holdkamp, som førsteholdet skullet have spillet mod Århus Skakklub på folke-
tingsvalgaftenen den 8. december 1981 var blevet udsat og spilledes senere. Kam-
pen blev meget spændende, og kun et af partierne fik en hurtig remisslutning og to 
partier blev afgjort ved tidsoverskridelse. Århus stillede op med den tidligere dan-
marksmester I. E. W. Gemsøe på førstebrættet, men Carsten Thomsen fik efterhån-
den åbnet Gemzøes stilling, og da der manglede nogle få træk i at nå 40, overskred 
Gemzøe tiden i den håbløse stilling. Fritz Kortegaard skød sine bønder frem mod 
Jesper Lykke, der tidligere har været medlem hos os. Afbytning lettede noget af pres-
set, men Fritz slap dog aldrig helt taget og vandt slutspillet. Asger Andersen fik initia-
tiv fra starten og lånte en bonde, der dog ødelagde bondestillingen noget. Til sidst var 
der dog gode chancer for sejren, men afslutningen var meget kompliceret, og det hele 
endte med at Asger overskred tiden. Bjarne Tornbjerg tog imod en kvalitet. Offeret var 
næppe korrekt, men gav gode chancer. To bønder forsvandt og Bjarne tog efter sam-
råd med holdlederen mod et remistilbud efter syv kvarters spil. Herudover var der 
gevinst til Kai Munk, medens Torben Kortegaard og Helge Simmelsgård spillede re-
mis, så det blev til en kneben Skanderborg-sejr på 4½ - 3½. 
 

Førsteholdet fik sig endnu en kneben sejr på 4½ - 3½ den 26. januar, da den hold-
kamp mod Nordre, der først var udsat på grund af kommunalvalg og siden var blevet 
afbrudt på grund af strømsvigt i forbindelsen med stormen i november, blev spillet. 
Selv om det en overgang under kampen så temmelig sort ud, lykkedes det alligevel at 
vinde. Da det stod 3½ - 3½ spillede Henning Møller dygtigt og omhyggeligt sejren 
hjem; godt at han er med på holdet igen! Fritz Kortegård er den store points-sluger i 
denne turnering! Tredje sejr på stribe i sikker solid stil. Desuden vandt Knud Peder 
Jensen og Leif Linnemann, medens Kai Munk spillede remis. Med sejren slap holdet 
væk fra bunden og er faktisk kun 1½ point efter Viby (som Skanderborg tabte til i 1. 
runde) på førstepladsen. 
 

Efterårsturneringen i klubben var endnu ikke langt henne i januar måned afsluttet, og 
formanden Asger Andersen havde uden det helt store held forsøgt at finde mulighe-
der for at få deltagerne til at få afsluttet de manglende partier. Problemerne var op-
stået da holdkampenes spilletidspunkter var blevet ændret flere gange. 
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Sådan spillede vi!  
Tirsdag den 14. november havde bestyrelsen annonceret temaaften. 
Colin Watson og Nicolai Löwenstein stod for arrangementet. 
Det blev en rigtig god aften! 
De havde valgt at vise et parti, de netop havde spillet i klubturneringen. Det foregik 
på den måde, at de hver for sig kommenterede de træk de havde udført og hvilke 
planer og overvejelser der lå bag de enkelte træk. 
Indledningsvis fortalte de begge, hvilke forberedelser og overvejelser de havde gjort 
sig inden partiet. 
Det er min klare opfattelse, at de fremmødte medlemmer havde en rigtig god aften, 
hvor der var en god snak med de to spillere. Og selv om de begge er noget bedre 
end mange af os som lyttede på, så gav de hver gang en god begrundelse for, hvor-
for de ikke havde spillet det som vi foreslog. 
En rigtig god aften, som jeg tror mange med mig, vil opfordre bestyrelsen til at gen-
tage senere på sæsonen. 
Til slut kom der et stærkt ønske om, at partiet blev bragt i medlemsbladet. 
Colin har fremsendt det: 
 
Partiet fra Skanderborg klubmesterskab 2006 
 
Sort: Colin Watson   
Hvid: Nicolai Løwenstein  
 
1.d4 Sf6 
2.c4 g6 
3.Sc3 Lg7 
4.e4 d6 
5.f4 0-0 
6.Le2 c5  Så har 4 bondes variant i Benoni forsvar. 
Sort kan spille mere stille med Sa6. Efterfulgt af 7.Sf3 e5 8.fxe5 dxe5 9.d5 c6 10.0-0 
cxd5 11 cxd5 Se8 12. Db3. 
7. d5 e6 
8. Sf3 exd4 
9.cxd4 …………….mange muligheder her. Sbd7 forhindre d5. Te8 mest spillede 
hvor efter kommer 10.e5 dxe5 11.fxe5 Sg4 12. Lg5 Db6 13.0-0 Sxe5 14.Sxe5 Lxe5 
15. Lc4 og hvid står udmærket trods en bonde mindre. 
9…….Lg4 
10.0-0 Te8 
11.d5 Lxf3 
12. Lxf3 dxe5 
13.fxe5 Txe5 
14.Lf4 Te8………………..Hvid har to flotte løber for bonden 
15.Sb5 Sa6  
16.d6 Db6…….Hvid har også 16.Sd6 Te7 17.Db3 Db6 18.Dxb6 axb6 19. Tad1 
17.a4 !! Tad8 
18.Kh1 c4 …..Sort skal fri sin stilling 
19.Lg4 ……….Måske Tc1 er bedst her. Se4 20. Lxe4 Txe4 21.Df3 f5 22. Txc4 Txc4 
23.Dd5+ !! 
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19.   - Sb4 
20.Dd2 Sd3………………Dc5 eller a6 var bedst. Nu kan hvid spille 21.Lxf6 Lxf6 
22.Ld5 Dc5 23. Txf6 Dxd5.24.Sc7 De5 25.Sxe8 Txe8 26.Taf1 Se5 27.a5 Te6. 
21.Lxf6 Lxf6 
22.Ld5 Kg7 
23.Txf6 !! Kxf6 
24. Tf1+ Kg7 
25.Lxf7  ?.......Her var Txf7+ med gevindst. Kh8 26. Dc3+ Te5 27.Lxc4 Dc5 28. Dxd3 
Te1+ 29.Tf1 De5 30. Df3 Txf1+ 31. Lxf1 a6 32. Sc3 
25.  -  De3 !!  
26.Dc3+ Te5…sort overtage magten 
27.Lxc4 Sc5 
28. Da5 Se4 
29. Dc7+ lidt desperat med hvid er tabt g3 holder lidt længere. 
29.  -  Kh6 
30.Dxd8.nu er det slut…………..Le2 holder på smerten  
30.  -  Sf2+ 
31.Txf2 Dxf2 
32.h4 Te1+ 
33.Kh2 Df4+ 
34.g3 Df2+ 
35.Kh3 Thi+ 
36.Kg4 Df5 mat 
 
Det viser bare hvor meget et forkert træk kan betyde! 
 
 

Sort nat på Adelgade  
 

Igen i år var Skanderborg Skakklub med ved det arrangement som byens handlende 
og kulturfolk havde taget initiativet til og som de kalder ”Sort nat”. 
Denne gang blev skak placeret ud for Foto-Shoppen, der altid gerne stiller både 
plads og strøm til rådighed.  Michael F. Jensen og Jørgen Johansen stod for arran-
gementet. 
Det var også de to klubmedlemmer som åbnede spillet, dog uden at finde en vinder. 
Årsagen var, at spillet hurtigt blev overtaget af flere interesserede som holdt brikker-
ne i gang hele tiden næsten til kl. blev 22,00 
 

I år var arrangementet begunstiget af en mild og tør aften. Visse år har det været en 
overordentlig kold omgang at passe brættet.  
Morten Rasmussen har vist ikke fået varmen i tæerne endnu, efter hans medvirken 
for nogle år siden!! 
 

Den følgende dag havde Århus Stiftstidende ryddet forsiden på deres lokaltillæg og 
bragte lørdag morgen et billede, hvor to piger var i færd med at dyste mod hinanden. 
 
Der er ingen tvivl om, at med et initiativ som dette og alle de øvrige som bestyrelsen 
tager initiativ til, så er der ikke ret mange skanderborgensere, der ikke ved at der 
spilles skak i Skanderborg. 
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Skoleskak 2006/07  
Klubturneringen – Niels Ebbesen skolen  

(26. november) 
Gruppe B  (1992 – 1993)  

    
Gruppe C  (1994 – 1995)  

Jesper Larsen Niels Ebbesen skolen 30 Point 
Michael Dorman Niels Ebbesen skolen 30 Point 
    

Gruppe D  (1996 – 1997)  
Martin Jakobsen Niels Ebbesen skolen 39 Point 
Jonas B. Mathiesen Niels Ebbesen skolen 34 Point 
Emil Schmidt Niels Ebbesen skolen 20 Point 
Marcus Damgaard Niels Ebbesen skolen 13 Point 

Gruppe E  (1998 – 1999)  
Kasper Larsen Niels Ebbesen skolen 31 Point 
Simon Aarup Niels Ebbesen skolen 28 Point 
Jonas Rasmussen Niels Ebbesen skolen  26 Point 
Jeppe Larsen Niels Ebbesen skolen 20 Point 
Frederik Knudsen Niels Ebbesen skolen 7 Point 
   Point 

Gruppe F  (2000 og senere)  
    

Pige gruppen  
Sidsel Knudsen Niels Ebbesen skolen 26 Point 
Jasmin Knudsen Niels Ebbesen skolen 7 Point 
    
 

 

ANNONCE! 
 
Kom en tur forbi Morten Børup skolen lørdag den 9. december 
Fra kl. 9 og 5 – 6 timer frem vil du kunne se de kommende skakstjerner udfolde ved 
Skanderborg Skoleskak årlige skakstævne. 
Der forventes over 100 børn fra hele Østjylland 
Du finder os i klasseværelserne på 1. sal 
 
 
 

! 
HUSK alt du ikke må glemme!!!  

Reserver allerede nu 
 

19. december julefrokost 
 

2. jan Nyårshandicapcuplynturnering  
 

7. januar hurtigskakturnering  

Bemærk!! Hurtigskakturneringen er på N.E. skolen  
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Klubturneringen – Skoleskak 2006/07  
Klubturneringen – Morten Børup skolen  

(26. november) 
Gruppe A  (1987 – 1991)  

Pascar Paramasivam Morten Børup skolen 31 Point 
    

Gruppe B  (1992 – 1993)  
Benjamin Christensen Stilling skole 36 Point 
Rupan Ralf Paramasivam Morten Børup skolen 29 Point 
Nichlaes Harder Morten Børup skolen 23 Point 
    

Gruppe C  (1994 – 1995)  
Konstantin Lorentzen Rudolf Steiner Skolen 30 Point 
Malte Frøling Iversen Morten Børup skolen 27 Point 
Oskar Lund Niels Ebbesen skolen 24 Point 
Daniel Lindbo Skanderborg Realskole 24 Point 
Anton Lund Niels Ebbesen skolen 22 Point 
Aziz Zadran Niels Ebbesen skolen 20 Point 
Morten Christensen Skanderborg Realskole 18 Point 
Martin Korsgaard Rudolf Steiner Skolen 9 Point 
Mads Andersen Morten Børup skolen 3 Point 
Martin Larsen Niels Ebbesen skolen 3 Point 
Andreas Paul Morten Børup skolen 3 Point 

Gruppe D  (1996 – 1997)  
Simon Hostrup Morten Børup skolen 27 Point 
Martin Storm-Madsen Morten Børup skolen 7 Point 
Emil Elvin Nielsen Morten Børup skolen 3 Point 
    

Gruppe E  (1998 – 1999)  
Søren Aaby Nielsen Morten Børup skolen 29 Point 
Kristian Andersen Morten Børup skolen 28 Point 
Albert Bundgaard Gosvig Skanderborg Realskole 9 Point 
Jeppe Nørgaard Jensen Skanderborg Realskole 9 Point 
Emil Asbjørn Storm Olesen Morten Børup skolen 5 Point 

 
Pige gruppen  

Susie Paramasivam Morten Børup skolen 30 Point 
Saranya Sonja Sundrmoorthy Morten Børup skolen 28 Point 
Helena Lorentzen Rudolf Steiner Skolen 27 Point 
Stine Aaby Nielsen Morten Børup skolen 16 Point 
Louise Velgaard Hansen Morten Børup skolen 13 Point 
 

4. juledag i Silkeborg  
Vil du gerne have en rigtig god og hyggelig 4. juledag, så tilmeld dig Silkeborgs hur-
tigsskakturnering. 
Vi kan ikke love, at du vinder noget eller overhovedet får point, men en hyggelig dag, 
kan vi garantere!! Sådan plejer det i al fald at være ved Silkeborgs julestævne! 
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Kalender  
Tirsdag den 28. nov. 7. runde i klubturneringen 
Tirsdag den 5. dec. Udsatte partier 
Lørdag den 9. dec. Skoleskakstævne på Morten Børup skolen 
Søndag den  10.  dec. Skanderborg 1 ude mod Rokaden 1 
Mandag den 11. dec. Skanderborg 3 ude mod Randers 3  
Tirsdag den 12. dec. Skanderborg 2 ude mod Viby 3 
Tirsdag den 12.  dec. Skanderborg 4 hjemme mod Hadsten 1 
    Skanderborg 5 oversidder i denne runde 
Tirsdag den 19. dec. Julefrokost (se annonce på side 1) 
Tirsdag den 26. dec. Ingen skak 
Tirsdag den  2. jan. Nytårs-handicap-cup-lyn-turnering 
Søndag den 7. jan. Hurtigskakturnering 

 

Løsning på Kombiner med Peter!  
Opgave 1:  
Ved at ofre en officer til! 1. Lf6+ - Lxf6, (nu kan Sorts f bonde ikke flyttes) 2. Dh6+ 
- Kg8, 3. Ld3 – Te8, 4. Lh7+ - Kh8, 5. Lg6+ - Kg8, 6. Dh7+ - Kf8, 7. Dxf8 mat 
Opgave 2:  
1. Tf6 – Dd3 (Dronningen skal vogte g6 bonden, fordi Hvid truer med Txg6 mat) 2. 
Tf8+ - Txf8, 3. Dh8+ - Kxh8, 4. exf8D mat 
Opgave 3:  
1.  – Txf4, 2. gxf4 – Lg2+ og Hvid opgav i lyset af  3. Lxg2 – Txe1+, 4. Txe1 – 
Dxe1+ og mat i næste træk 
 Opgave 4:  
1. Dc6 – Kf8 (hvis tårnet flytter så kommer 2.  – Sxe7+ med dronning gevinst) 2. 
Dxe8+ - Kxe8, 3. Sc7+ - Kf8, 4. Td8 mat 
 
 

Løsning på Bjarne`s grublerier!  
 

Opgave nr. 1 
Forfatter: E. J. EDDY – The  Problemist 
- 1943 
1.De8!    Lxg4+   2.Tf3# 
                Kxg4    2.De2# 
                Kg6      2.Tf6# 
                Txg4    2.Tfxh7# 
                Lg~      2.Tg7# 
 
Opgave nr. 2 
Forfatter: R. J. GUNN – Chess - 1944 
1.Th2!    Dxf4     2.Tc2# 
               Dd2+     2.Dxd2# 
               S~          2.Dxe3# 

 

Opgave nr. 3 
Forfatter: B. GLÔBEL – Polistidningen - 
1945 
1.De4!     Lf3    2.Kd2# 
                Lxe4  2.0-0-0# 
1.Df3?     Lxf3! 
 
Opgave nr. 4 
Forfatter: E. M. HASSBERG – New 
York Post - 1945 
1.Dc2!     Kh3/Kh5     2.Dh7# 
                Txc2            2.Th7# 
                Tg5/Tg6/Txg7    2.Dxh2# 
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