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Løsning på Kombiner med Peter!
Opgave 1:
1. Ta6 og Sort opgav. Hvis 1. – Dxa6, 2. Dc7 mat. Hvis 1. – Dc5, 2. Dxc5 – Txc5, 3. Txc5
– d2, 4. Lf3 – d1D, 5. Lxd1 – Txd1+ og Hvids kvalitet og merbonde vinder.
Opgave 2:
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Nyt fra Bestyrelsen
(Af Anders Haarup)
Med en lille forsinkelse, ja så er vores medlemsblad ”Løberen” igen på gaden. Som det er de
fleste bekendt, så ønskede Hans Buttenschøn at blive fritaget fra sine opgaver i
Skakklubben p.g.a. sygdom. Da Hans altid har udvist og påtaget sig en ualmindelig stor
arbejdsbyrde for klubben, ja så har det naturligvis også betydet, at vi stod overfor en stor
opgave med hensyn til at udfylde disse ”huller” efter ham. Det har dog været en stor glæde
at erfare, at når nøden er størst, ja så er hjælpen – heldigvis – nærmest. Dette har betydet,
at vi nu har fået fordelt alle opgaverne. Dem som har tilbudt deres hjælp, men som vi – i
denne omgang – ikke fik brug for, vil jeg dog på det varmeste gerne takke og I er bestemt
ikke glemt, så vær blot klar, vi skal nok senere få brug for jeres hjælp. Denne ”omrokering”
har betydet følgende:
Asger J. Andersen tager sig af kontakten til pressen.
Thomas K. Laursen tager sig af redigering og trykning af bladet.
Jørgen Johansen tager sig af indsamling af stoffet til bladet. (Dette betyder, at stof man
ønsker at få i bladet sendes til Jørgen. Han laver en samlet registrering af alt det materiale
som vi gerne skal/vil have med i det kommende blad ligesom han vil stå for at ”rykke” folk for
diverse indlæg).
Undertegnede står sammen med Bjarne Rasmussen for undervisning af skoleskak eleverne
på Morten Børup Skolen.

Basis2
Nr

Navn, klub

1

2

3

4

1 23

1 Knud Mogens Jacobsen

5

6

7

Po.

0

1

45

67

0 34

56

0,5

45

1

2 Asger C. Andersen

½ 71 0

3 Erik Jørgensen

0

67

12

4 Jørgen Johansen

0 56 1

71

23

67

12

3

1

71

2

1

5 Søren Westergaard

4

1

6 Leif M. Hansen

3

1

7 Jens Chr. Vigen

2

½

1

0 45
34

Pl.

1

56

1 1 1,5

Vi håber i bestyrelsen, at denne løsning vil være til alles tilfredshed.

Basis3
Vi er nu ellers godt i gang med vores Bymesterskabs-turnering, ligesom diverse holdkampe
går ind i de afgørende kampe, og det ser rigtig godt ud for mange af vores hold. Jeg håber
så blot at vi kan holde dampen oppe, så det kan blive til en enkelt samlet sejr eller to for
vores hold.

Simon og Mads ved JM.
(Af: Asgar Andersen)
De jyske mesterskaber i skoleskak blev afholdt i Kolding i weekenden.
Skanderborg havde to spillere med, Mads Andersen fra Morten Børup Skolen, og Simon
Aarup fra Niels Ebbesen Skolen.
Mads er en rutineret ”herre” i det selskab. 3 gange ud af 4 har han vundet, og den fjerde
gang måtte han ”nøjes” med en andenplads! I år vandt han suverænt ved at vinde 6 partier
og spille ét remis!
Simon har ikke spillet skak så længe, så derfor var det flot at han blev nr. 3 i sin
aldersklasse. Han var lidt benovet i starten og tabte de to første, men vandt så de fem sidste
på stribe, bl. a. over den senere jyske mester!
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Nr Navn, klub

1

2

3

4

1 23

1 Dieter Dettbarn
1
½7 0

2 Trieu Dong Lieu
3 Erik Grønkjær

167½

4 Axel Nielsen

1560

5

6

7

Po.

45

67

1

34

56

0,5

45

1,5

12

1 71

23

7

12

3

0

71

2

2

1

1

5 Knud Christensen

4

0

6 Benjamin Christensen

3

0

1 45 1

7 Peer Jespersen

2

½

½ 34 0
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56

2
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Andersen, Mads (2026) - Nygren, David (2196) [B03]
Rilton Cup 06/07 (7), 03.01.2007
[Andersen, Mads]
Dagen før havde jeg tabt på en dum fejl, så idag var der lagt op til hævn! 1.e4 Sf6 2.e5 Sd5
3.d4 d6 4.c4 Sb6 5.exd6 cxd6 6.Sc3 g6 7.Le3 Lg7 8.Tc1 Sc6!? [Den normale variant går:
8...0–0 9.b3 Sc6 10.d5 Se5 11.Le2 med trækomstilling til partiet. Med det han spiller skal jeg
lige være vågen] 9.d5 Se5 10.Le2! [Endelig ikke 10.b3? Sg4 og det er ikke helt klart.]
10...0–0 [Selvfølgelig ikke 10...Sexc4?? 11.Lxc4 Sxc4 12.Da4+ med officergevinst. ] 11.b3
Fryser Sb6 ude af spillet. 11...f5 12.f4 Sg4 13.Lxg4 fxg4 14.Sge2 h5? En forfærdelig
svækkelse! 1) Truer ingenting 2) Laver et hul på g5 3) Svækker g6 forfærdelig meget. 15.0–
0 Lf5 16.Sd4 Sd7 17.Sxf5 gxf5 18.Ld4 Sf6 19.Dd3 Dd7 20.Tfe1 Nu ser vi pludselig endnu
en svækkelse i sorts stilling. Feltet på e6! 20...Tf7 21.Te6 Truer på f5, og det må sort jo tage
stilling til, så hans springer på f6 må opgive drømmen om at komme til at stå på e4. 21...Sh7
22.Se2 Springeren har både idéer om at stå på d4 hvor den presser på f5 samtidig med at
de kan gå ind på e6 og næsten være lige så god som en dronning, eller stille sig på g3 og
presse på h5 og f5 på samme tid! 22...Sf8 23.Lxg7 Txg7 [Det ville have været bedre at få et
tårn og en bonde for to officerer med 23...Sxe6 24.dxe6 Dxe6 25.Lc3] 24.Th6 Th7 25.Txh7
Kxh7 26.Sd4 [Jeg skulle lige til at spille 26.Sg3 da jeg opdagede at 26...Kg6 ville dække
begge hans bønder, samtidig med at springeren på g3 ikke står specielt godt.] 26...Sg6 [Hvis
han nu havde spillet 26...Kg6 ville 27.Te1 true med at gå ned på e6, og sort er så godt som
død!] 27.Se6 Sh4 28.Kf2! Umiddelbart tror man bare at jeg har tænkt mig at spille 29.g3,
men jeg havde tænk mig noget andet... 28...b5?! 29.Kg3! KONGEANGREB!!! 29...Sg6
30.Dxf5 h4+ 31.Kxg4 De8 32.Dh5+ Kg8 33.Kg5 Sh8 Sjovt nok har mit konge-angreb
resulteret i at hans springer er gået fra h4 til h8! 34.Dxe8+ Txe8 35.cxb5 Her ser vi grunden
til at b5 ikke var et specielt godt træk. 35...h3 36.gxh3 Kf7 37.Kf5 Sg6 38.a4 Tg8 39.Sg5+
Kg7 40.Se6+ Kh6 41.Tc7 Ta8 42.Td7 Kh5 43.Td8 1–0

Hurtigturnering i Vejle
(af Asger J. Andersen)
Lørdag d. 20.1 deltog 3 spillere fra Skanderborg Skakklub i Evans’ hurtigturnering over 7
runder. Hver spiller havde en halv time til hele partiet. Der var 40 deltagere, som var delt op i
en mesterklasse med 12, en 1. klasse med 12, og en 2.+3. klasse med 16 deltagere.
Bedste Skanderborgspiller blev Morten Rasmussen, som fik 3½ point i 1.kl. (rating 17001899). Asger J. Andersen fik også 3½, men i 2.+3. kl. (under 1700). I samme gruppe fik Jens
Kristian Vigen 2 point.
Turneringsvinder blev en tidligere Skanderborgspiller, nemlig Ejner Tatari, Øbro. Han
startede med to remiser, men vandt så de sidste fem. En meget flot præstation! Nr. 2 blev
Kim Pilgaard, BSF med 5 point.
1. kl blev vundet af Michael Madsen, Erritsø med 6 point, 2.+3. kl. af Jens Ove Vedel, Evans
med 6 point, og bedste spillere under 1500 i rating blev Niels Sevelsted og Benny
Christensen, Evans, begge med 3½. Point.
Det var en hyggelig og veltilrettelagt turnering, og i samme område af skolen afvikledes en
skoleskakturnering, hvilket gav lidt mere liv i kludene, uden at det på nogen måde var
forstyrrende for de voksne spillere.
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Flot og overraskende resultat af 4. holdet!
(af Søren Villefrance)

4. holdet havde besøg af Hadsten som var favoritter på papiret.
Her et par ord om partierne.
1. Dieter Detbarn spiller sort mod Anders Schildt på 1ste bræt. Her havde ellers så
klippefaste Dieter problemer i afslutningen af et langt og ellers velspillet parti, og måtte
denne gang se sig slået. 0-1.
2. På bræt 2 havde Axel Nielsen de hvide brikker mod Claus Kristensen, hvor Axel desværre
overså en Dronningtrussel, og ret hurtigt efter måtte kapitulere. 0-2.
3. Bræt 3 spillede Peer Jespersen sort mod Jens Jørgen Ploumann, hvor Peer igen vinder
forholdsvist let. Det er nu tredie gang i træk at Peer hiver et bræt hjem til holdet. Godt gået
Peer! 1-2.
4. Knud Åge Jensen(Genno) har hvid mod Sten Bo Andersen, hvor Genno først i partiet får
en officer gevinst, som han holder, og vist nok også udbygger. Sten måtte til sidst give op. 22.
5. Selv spillede jeg de sorte brikker mod Ramadan Saliev, hvor jeg ret hurtigt fik en dobbelt
bonde gevinst, og efter at jeg i 20`ende træk fik narret Dronningen fra ham, gik det slag i
slag. 3-2
Alt i alt et godt resultat, der også hilses velkommen af skanderborgs 5 hold.
Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår!
Enkelt resultater:
Skanderborg 4
Dieter Dettbarn
Axel Nielsen
Peer Jespersen
Knud Aage Jensen
Søren Villefrance
Total

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

Hadsten
Anders Schildt
Claus Kristensen
Jens Jørgen Ploumann
Sten Bo Andersen
Ramadan Saliev

3-2
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84. Nytårs-handicap-cup-lyn-turnering
(Bjarne Tornbjerg)
Turneringen, der altid afvikledes på årets første klubaften samlede ligesom sidste år 20
deltagere, heraf 15 gengangere fra 2006. De 20 deltagere trak lod om modstanderen i første
runde som var afgørende for hvorvidt man kom i vindergruppen eller tabergruppen. Efter
første runde foretoges en ny lodtrækning, hvor alle deltagerne inddeltes i to vindergrupper
og to tabergrupper. Fra de enkelte grupper ville herefter nr. 1 og nr. 2 gå videre til
semifinalerne. I grupperne opstår nemt ligestilling, og og igen i år havde vi valgt at tilgodese
de lavest ratede deltagere lidt, da disse ved ligestilling ville blive bedst placeret. Reglen kan
diskuteres, da der i forvejen spilles med handicap, og næste år vil reglen nok blive ændret til
at indbyrdes partier er afgørende, og dernæst ratingtallet. I alle 4 grupper blev der tale om
ligestilling enten om første- eller andenpladsen. Der var ligestilling ved 2 førstepladser, men
begge spillere gik videre til semifinalerne. Havde indbyrdes parti været afgørende, ville den
ene af deltagerne have fået en anden modstander i semifinalen. Der var også ligestilling
omkring andenpladen (3 spillere med hver 2 point) i to grupper. I det ene tilfælde havde alle
slået hinanden indbyrdes, så her ville resultatet være blevet det samme. I det andet tilfælde
ville en anden spiller været gået videre til semifinalen, da han havde vundet begge indbyrdes
partier. Resultaterne i de enkelte grupper blev:
Vindergruppe A:1.
2.
3.
4.
5.

Bjarne Berring Rasmussen
Michael Andersson
Jørgen Johansen
Ebbe Kristensen
Asger J. Andersen

2½
2½
2
2
1

point
point
point
point
point

Vindergruppe B:1.
2.
3.
4.
5.

Benjamin Christensen
Genno Jensen
Søren Westergaard
Anders Haarup
Morten Rasmussen

3
2
2
2
1

point
point
point
point
point

Tabergruppe C: 1.
2.
3.
4.
5.

Leif Møller Hansen
Peer Jespersen
Erik Grønkjær
Peter Wheadon
Trieu Dong Lieu

4
2
2
2
0

point
point
point
point
point

Tabergruppe D: 1.
2.
3.
4.
5.

Knud Mogens Jacobsen
Jan Hansen
Jens Kristian Vigen
Henrik Dygaard
Knud Christensen

3
3
2
1
1

point
point
point
point
point
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Rilton Cup 06-07
(AF: Mads Andersen)
I juleferien skulle jeg for første gang deltage i Rilton Cup. Kravet for at deltage i øverste
gruppe var min. 2000 i ELO, og jeg havde 2026 på listen fra oktober, så jeg kunne lige
præcist være med.
Vi skulle flyve fra Kastrup 2. Juledag om aftenen. Turen gik fint, og vi kom til vores første
stop, et hotel ved lufthavnen i Stockholm. Her sov vi til næste dag, hvor vi tog ind til
spillestedet og blev registreret. Far blev først krævet fuld pris, fordi de havde regnet med at
mit fødselsår (1995) måtte være forkert, men efter lidt snak slap vi med at betale juniorpris.
Første runde startede meget kaotisk. Man skulle bare sætte sig klar og vente på, at ens
modstander dukkede op. Hvis den rigtige modstander ikke kom, blev man efter en lang
ventetid parret med en ny. Det skete selvfølgelig for mig, og selv om jeg fik én (Per Isakson,
2027), der på papiret var lettere end ham jeg rigtig skulle have haft, kom jeg rigtig skidt fra
start, og tabte en bonde tidligt. Jeg fik dog spillet mig op, og vandt partiet på en fiks lille
kombination.
I anden runde skulle jeg møde Victor Nithander (2309), som vi kendte fra EM sidste år, hvor
han bl.a. vandt over Jacob Glud. Siden havde han lavet IM-norm, og bl.a. vundet over flere
stormestre. Det blev den variant i Karo-Cann, som jeg havde forberedt, men han var altså for
stærk. I 3. runde mødte jeg Yuri Agafonov (2221) fra Letland. Igen kom jeg lidt skidt fra
åbningen, men jeg fik stabiliseret det så meget, at han tilbød remis i tidsnøden, og det synes
jeg var et ok resultat.
I 4. runde tabte jeg til Fredrik Andersson (2219), og i 5. runde på nytårsaftensdag vandt jeg
over Sten Säfholm (2143).
Under turneringen boede vi på Sjøfartshotellet, som lå 20 minutters gang fra spillestedet.
Værelset var lille, men ok. Morgenmaden var super, og vigtigst af alt, så var der gratis
internet, så jeg kunne forberede mig sammen med Davor på ICC, og vi kunne se dansk TV
på Sputnik og dr.dk.
Nytårsaften var der fin middag i hotellets restaurant, og klokken 24 var vi oppe på
tagterrassen for at skåle Godt Nytår med de andre gæster og nyde udsigten ind over
Stockholm, hvor der var vildt gang i fyrværkeriet – det var noget voldsommere end
Skanderborg!
Nytårsdag var fridag, og vi gik en lang tur i Gamla Stan og til kongeslottet, hvor vi så
livgarden lave et flot tattoo.
I 6. runde mødte jeg Rikard Engman (2142) i et rigtig træls parti. I tidsnøden afslog jeg
remis, fordi jeg mente, at jeg stod bedst (og Fritz gav mig senere ret), men jeg kunne
desværre ikke holde det partiet ud, og endte med at tabe. Surt, når man havde haft ½ point
inden for rækkevidde, men som far sagde, så spiller jeg altid et godt parti dagen efter at jeg
har afslået remis og tabt. Det gjorde jeg også denne gang – se partiet nedenfor.
8. runde gav et dumt tab mod Josef Ask (2222) og 9. runde en remis mod Tobias Pettersson
(2108). Det gav et slutresultat på 4 af 9, som jo er fint nok, men det var irriterende at tabe
alle sine sorte partier. De andre danskere sluttede også midt i feltet, bortset fra Lars Bo, der
hele turneringen spillede på de øverste brætter og spillede meget sikkert. Turneringen gav i
øvrigt en ny stormester, idet David Howell (15 år) fra England lavede sin 3. stormesternorm,
og på januarlisten lige akkurat opfyldte ratingkravet med 2501.
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Dødsfald

I vindergruppe A lagde Ebbe Kristensen ud som lyn og torden og vandt sine to første partier,
men tabte så de to sidste og røg ud. I vindergruppe B tabte både Anders og Genno de to
første partier, men tog sig så begge sammen, dog med det bedste resultat for Genno.

Den 23. december 2006 måtte et af klubbens medlemmer, Hans Rose opgive kampen med
et par års alvorlig sygdom – han ville være blevet 69 her i januar måned.

I tabergruppe C ærgrede Leif Møller Hansen sig gevaldig over et nederlag i første runde,
men gjorde så helt rent bord i mellemgruppen. Peter Wheadon havde tabt sine første tre
partier, men vandt de to sidste. Lige akkurat for sent til at gå videre. I tabergruppe D lagde
Knud Mogens Jacobsen hårdt ud med tre sejre, og kunne tåle at tabe til Jan Hansen, så han
også gik videre.

Hans Rose boede i Mesing, ligesom jeg gjorde indtil 1987. Vi var ikke nære naboer, men
kendte dog hinanden, da hans datter og en af vore børn gik i samme klasse. Jeg var ikke
den gang klar over at Hans kunne spille skak på et rimeligt klubniveau.

Semifinalerne fik herefter følgende udseende og gav disse resultater:
Det var først indenfor den seneste halve snes år, at Hans Rose blev medlem af
skakklubben, men det var tydeligt at han vidste hvad spillet gik ud på, og at han et eller
andet sted fra havde en vis styrke, men i starten var han dog ikke altid den bedste ven med
uret, nærmere betegnet tidnødspøgelset. Når han imidlertid fik opbygget sin stilling som han
gerne ville, kunne han være ganske ubehagelig at spille mod, og jeg husker et parti fra en
EMT, hvor han spillede mod Svend Svendsen, der den aften ikke fik et ben til jorden og
under partiet udtrykte det således: ”Den mand kvæler mig.” Jeg er dog aldrig blevet ”kvalt” af
ham, men jeg var dog ligesom som så mange andre, så vidt jeg husker, i et af vor første
partier i ganske alvorlige vanskeligheder, som jeg den aften kun med nød og næppe
reddede mig ud af. Jeg har spillet mod ham nogle gange, men husker ikke alle resultaterne.
Hans så ud til at trives i det miljø, som Skanderborg Skakklub efterhånden er så velkendt for,
og han hyggede sig med såvel spillet som med de øvrige medlemmer, og når der manglede
en spiller til en holdkamp, var han også den der gerne hjalp os af med det problem. Siden
sygdom forhindrede ham i at møde op, har vi savnet ham på klubaftenerne, og vi havde
også fortsat jævnlig kontakt med ham, men han måtte hver gang beklage at meddele, at han
desværre endnu ikke så sig i stand til at genoptage spillet. Så sent som et par dage før
julefrokosten i 2006 talte vi med ham i telefonen, og vi blev desværre klar over at
sygdommen stadig ikke rigtig så ud til sådan lige at ville slippe sit tag i ham.
Hans Rose var i de år, han kom i klubben medvirkende til at gøre klubaftenerne hyggelige og
rare og han er og vil blive savnet i klubben.

Vindergruppen: Bjarne Berring Rasmussen – Genno Jensen
Benjamin Christensen – Michael Andersson

0–1
1–0

Tabergruppen: Leif Møller Hansen – Jan Hansen
Knud Mogens Jacobsen – Peer Jespersen

0–1
0–1

Finalen i vindergruppen blev afgjort efter ganske få træk og Benjamin Christensen blev
således den 84. nytårs-handicap-cup-lynmester. Som belønning fik han en kontant præmie
samt to flasker vin og vil senere også få sit navn indgraveret i pokalen. Trediepladsen blev
vundet af Michael Andersson.
I tabergruppen stod den ene semifinale mellem Leif Møller Hansen og Jan Hansen, der
begge tidligere har vundet turneringen. Det blev Jan Hansen, der vandt dette opgør og i
finalen mødte Peer Jespersen, og ham kunne han ikke ordne i denne aftens parti. Som
belønning fik Peer Jespersen en kontant præmie og en flaske vin. Leif Møller Hansen fik lidt
trøst, da han vandt partiet om trediepladsen.

N.E. SKOLEN TIL GP. STÆVNE I SILKEBORG.
(AF Jørgen Johansen)
Det første GP. stævne efter en lang juleferie. Var alt skak nu glemt? Nej det var det bestemt
ikke, da dagen var gået og vi kunne gøre pointhøsten op, var det nok den bedste dag vi har
haft for holdet som helhed .

Æret være hans minde.
Bjarne Tornbjerg

I D rækken var der deltagelse af Martin, Jesper og Simon. Martin og Jesper havde været i
det selskab før og sluttede denne gang med pæne placeringer Martin 4½ og Jesper 2½point
Simon der var debutant i denne række havde tilsyneladende ikke problemer med at spille i
en stærkere klasse, spillede syv partier, vandt de fem, og spillede et remis
og dermed førstepladsen en stor pokal og oprykning til C rækken. Tillykke.
I E rækken bliver de bedre og bedre og et lille bette nyk mere og vi ryger lige ind i pokaler,
oprykning og al det sjove. Kasper fik 4 point, Jonas 3½, Jeppe 3, Emil, 2point.
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Spændende dyst mod Viby
A-rækken: Viby III – Skanderborg II: 3½ - 4½
(af Asger J. Andersen)

Et hold med et par knægte på 12 og 13 år på de to første pladser - sådan et hold har man
respekt for! Og det var netop et sådant hold Viby havde. De to lovende drenge snuppede 1½
point fra os. Til gengæld tog vi andre 4 point på de sidste 6 pladser, så vi trak altså det
længste strå!
Tobias Bøje og Niels blev sidst færdig, og selv om de kun havde bønder og uligefarvede
løbere, lignede det gevinst for Niels. Den fandt han da også efter partiet, men måtte nøjes
med remis ved brættet.
Morten tabte til Kristian Segert, og ifølge de nærmeststående var der tale om en klar sejr.
Ebbe spillede remis for tredje gang i de tre holdkampe. Det er han ved at være træt af, siger
han selv, men jeg kalder det et godt, solidt resultat. Sejrene skal nok komme! Det er hans
styrke til. Han vandt jo basis 1 ved sin første deltagelse i vores klubturnering, á point med
Peter.
Peter Wheadon vandt en solid sejr. De nærmere detaljer kan jeg ikke gøre rede for da jeg
havde mere end nok at se til i mit eget parti! Det blev livligt og spændende. Min modstander
havde hvid og åbnede med aggressivt angrebsspil, men jeg slap godt ud af åbningsspillet,
med merbonde, men knap så god udvikling som modstanderen. Vi lavede begge nogle
småfejl, indtil jeg lavede en stor! Jeg havde på det tidspunkt to lette for tårn, men klokkede
så en let officer væk, så han nu havde kvalitet. Heldigvis fik jeg senere lejlighed til at lave en
smart kombination som ville resultere i mat eller tårntab for ham. Af de to onder valgte han
det sidste, og så var jeg pludselig en officer foran! Den holdt jeg godt fast i og kørte partiet
hjem.
Lars Svendsen vandt! Sikke en reserve vi har dér, 2 point i 2 kampe! Det så en overgang lidt
broget ud, sådan ved et overfladisk kig, men Lars klarede paragrafferne i fin stil.
Leif Møller Hansen tabte, men jeg havde ikke tid til at se ret meget af partiforløbet.
Derimod så jeg at Bjarne Rasmussen stod halvskidt (eller helskidt, tror jeg). Alligevel fik han
remis ud af stillingen!
Den chance fik han fordi modstanderen kom til at røre en anden brik end den han havde til
hensigt at flytte.
Status efter 3 runder er at vi står solidt, og i de 4 manglende kampe er vi favorit i én,
modstanderen (Silkeborg) favorit i en anden, mens de to sidste ser jævnbyrdige ud. Og når
de gør det, tror jeg selvfølgelig på at vi vinder dem!
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§§§§§§§§§
(af Hans Buttenschøn)

For efterhånden lang tid siden modtog jeg nedenstående mail fra Peter Wheadon.
Hans, hermed en ide til et indslag i klubbladet.
Der hersker på klubniveau forskellige opfattelser af, om man skal, må godt eller ikke må sige
"skak" under et parti.
Min modstander i søndags som havde en rating på over 1800 sagde under vores parti "Du
glemte vist at sige "skak". Det var for mig uklart om det var en vittighed eller ej. Og i
forbindelse med Asgers parti var der en tilskuer som sagde "Men han (Asgers modstander)
sagde ikke "skak"" hvortil en anden sagde "At sige "skak" er usportsligt" eller noget i den
retning.
Det eneste jeg ved er at på topniveau siger man aldrig "skak".
Er der en i klubben som kunne belyse både reglerne og etikken og skrive lidt om det? Det
ville sikkert være relevant for mange af os inkl. mig selv.
mvh Peter.
Når mailen har ligget I et stykke tid er årsagen, at det er umuligt at finde noget på tryk om
spørgsmålet.
Jeg har haft kontakt til flere og der er bred enighed om, at der I FIDE regelsæt står, at man
ikke må sige "skak" under partiet.
Når jeg så har spurgt videre til, hvor det står I de danske regler, så meldes der pas fra en
kant af.
Jeg tror derfor man må konkludere, at reglen er, at man ikke må sige "skak".
Skulle man alligevel komme til at sige det, så er der ikke nogen regler der kan straffe en for
“forbrydelsen”!
Vi der er tilpas gamle er nok vokset op med, at man skal sige "skak", når man kan slå
modstanderens konge I næste trræk.
Den yngre generation tror jeg ikke på samme vis har fået det ind under huden.
I praksis siger jeg stort aldrig "skak", men kan høre en række medlemmer af klubben gøre
det.
Jeg mener, at begge episoder som Peter omtaler I sin mail er ude på overdrevet.
At laste en modstander for, at man ikke har sagt "skak" må være direkte forkert. Man skal
ikke sige "skak" og derfor har modstanderen heller ikke begået fejl ved at undlade det. At
bebrejde ham det, kan man til gegæld kalde usportslig optræden!
Det mener jeg til gengæld ikke man kan sige om en spiller som siger "skak". Det var tidligere
om ikke en regel, så I al fald en kotume at sige "skak". Når ikke har skrevet noget ind I de
danske regler,
Og jeg er ret overbevist om, at I begge situationer vil man ikke få medhold hos
turneringslederen, hvis man beder om hans hjælp.
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Flot start på 2007 i Silkeborg
(af Hans Buttenschøn)
Det nye år var ikke ret mange dage gammel, før 12 skoleskakelever fra klubben på Morten
Børup skolen tog til stævne i Silkeborg.
Om det var fordi der havde været ”skak” under juletræet eller man blot havde øvet sig lidt
ekstra i juledagene ved jeg ikke, men det blev et rigtig godt stævne resultatmæssigt.
Bedst gik det Helena Lorenzen som vandt alle sine partier og dermed fik en suveræn
førsteplads i pigegruppen. Skal Helena have mere modstand, skal hun til at spille mod
drengene.

Enkelt resultater:
Viby 3
Tobias R. Bøje
Kristian Seegert
Finn Laursen
Berno Hansen
Arne Nielsen
Eskild Ebbesen
Ove Kehlet
Kurt Frede Nissen Aalbæk
Total

I E klassen (yngste deltagere) fik Konstantin Lorenzen en flot 2. plads. Jeg var ”desværre”
turneringsleder i en anden gruppe og kunne derfor ikke følge spillerne som jeg plejer. Men
efter en rigtig flot start, var Konstantin vist lidt uheldig i de sidste par runder, som betød, at
han missede førstepladsen i gruppen.
Kristian Andersen fik en flot pokal med til Skanderborg i samme gruppe, efter solidt spil
gennem alle partier siger mine kilder.
Solstråle historien stod Mikkel Kousgaard Rasmussen for. Han har kun gået til skoleskak
een gang og vi måtte efter første runde lige have lært hvad en rokade er. På trods af denne
begynderstatus fik han to point i E gruppen. En god start på skakkarrieren.
D rækken havde de tre venner Andreas Paul, Daniel Lindbo og Morten Christensen som
deltagere fra Skanderborg.
Morten og Daniel fik 4 point ud af anstrengelserne, men Andreas fik tre. De sluttede alle ca.
midt i feltet. Som tidligere nævnt, så havde jeg ikke mulighed følge deres partier, men det
lyste langt væk, at de havde en rigtig god dag i Silkeborg – også selv om det ikke blev til
pokaler.
Brødrene Anton og Oskar Lund følger hinanden i tykt og tyndt. Ved stævnet i Silkeborg blev
det i C klassen de boltrede sig. Og det må siges, at denne dag var det Oskar der boltrede sig
mest. Han førte gruppen fra start til slut og vandt derfor gruppen og den udsatte
førstepræmie. Anton kom godt fra start, men faldt så lidt tilbage i løbet af turneringen, men
sluttede i øverste halvdel af feltet.
Ved dette stævne var A og B gruppen slået sammen. Det betød, at Benjamin Christensen (A
gr.), Rupan Paramasivam (B gr.) og Nichlaes Harder (B Gr.) kom i samme gruppe.
Det var denne gruppe jeg var turneringsleder for og kunne derfor følge partierne noget
tættere.
Nichlaes valgte at spille lynpartier ved stævnet og et par stykker hoppede på den limpind, og
så er Nichlaes stærk. Det gav et par point på kontoen.
Rupan fik også et par point, men var vist ikke helt tilfreds med sin indsats.
Bedst gik det Benjamin, der opnåede 3 point. Som sædvanligt spillede Benjamin godt og
solidt.
Men alt i alt, en rigtig god dag i Silkeborg.
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Skanderborg 2
½-½
Niels Chr. Christensen
1–0
Morten Rasmussen
0–1
Peter Wheadon
½-½
Ebbe Kristensen
0–1
Lars Svendsen
0–1
Asger J. Andersen
½-½
Bjarne Berring Rasmussen
1–0
Leif Møller Hansen
3½ - 4½

Bjørnen blev tæmmet!
(Af: Morten Rasmussen)
Jens Kr., Asger J. og jeg selv valgte at bruge en lørdag (d. 20/1) blandt hyggelige
skakkollegaer i Evans, til en velarrangeret hurtigskakturnering.
Ved 4. runde skulle jeg møde vores allesammens hyggelige ratingkartoteksfører Bjørn
Laursen, de sidste par år har vi spillet remis 3 gange i nærskak og jeg har fået klø i
hurtigskak. Lad os se hvordan det gik denne gang …
Hvid: Morten, Sort: Bjørn
1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 3.Lf4 Bf5 4.c3 c6 5.Db3 Qb6 6.Sbd2 Sbd7 7.e3 e6 8.h3 h3 spiller jeg for
at kunne bibeholde løberen der nu ikke kan fanges med Sh5 8...Dxb3 9.axb3 Ne4 10.b4
Hold øje med planen! 10...Le7 11.Sb3 0–0
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Klubblad for et kvart århundrede siden
12.Sa5! Dejligt! Vinder en bonde, og måske mere! Dette er en af mange finter mit
åbningssystem byder på, jeg tror dette er mit første parti hvor denne finte lykkedes. Nogle vil
sikkert sige jamen det er kun en bonde, ... ja men vent og se hvad der sker! 12...b6 13.Sxc6
Ld6 14.Lxd6 Sxd6 15.Le2 Sb8 16.Se7+ Kh8 17.Sxf5 Sxf5 18.0–0 Sc6 19.Lb5 Tfc8 Nu slår
hvid
for
alvor
til,
min
inden
da
gav
Bjørn
en
øl,
gad
vide
om (-;...
20.Lxc6 Txc6 21.Ta6 Sd6 22.Se5 Tc7 23.Tfa1 Sc8 24.b5 f6 25.Sc6
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25...Kg8 26.b3 Kf8 27.c4 Sd6 28.Txb6 dxc4 29.bxc4 Sxc4 30.Tba6 Rb7 31.Sxa7 Ke8?
32.Txe6+ Kd7 33.Tea6 Tb6 34.Sc6 Tbxa6 35.Txa6 Txa6 36.Sb8+ Kc7 37.Sxa6+ Kb6
38.Sb4 Dette træk fortrød jeg, Sc5 havde været bedre men ... 38...Kxb5 39.Sd3 Kc6 40.Sf4
g5 41.Sh5 f5 42.Sg7 f4 43.e4 Kd6 44.f3 Ke7 45.d5 Se3 46.Se6 h6 47.Kf2 Her stopper min
notation, jeg har 10 min. tilbage og Bjørn ganske få, der bliver spillet en 10 træk mere. 1–0 .
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(af Bjarne Tornbjerg)
Der var afholdt hovedkredsmøde i 6. hovedkreds, og på mødet var to vægtige punkter.
Vedtægterne som sådan havde ikke i de senere år betydet ret meget for vor klub, og de nye
vedtægter lignede da også de gamle på de fleste punkter. Nyt var det at amtskredsene
(Århus, Randers, Skanderborg og Viborg) ikke længere behøver at bestå. For
Skanderborgkredsen havde Fritz Kortegaard gennem en årrække været formand og dermed
siddet i hovedkredsbestyrelsen. Endvidere ændrede man på afstemningsreglerne.
Ændringen af vedtægterne medførte at hele bestyrelsen var på valg, og kampvalget
medførte at Fritz Kortegaard med 6 stemmer lige nøjagtigt fik sæde i hovedkredsbestyrelsen
som femte sidste menige medlem. Udover de menige medlemmer blev Victor Juul Hansen
og Knud Herskind genvalgt som formand og kasserer. De 6 stemmer var de 6, som
Skanderborg Skakklub i kraft af sit medlemstal rådede over! Det andet vægtige punkt på
mødet var en ændring af hovedkredsturneringen. Det var svært at opnå fuldstændig enighed
om ret meget, og det hele endte med at der blev nedsat en arbejdsgruppe der skulle
fremkomme med et forslag. Af diskussionen fremgik det at man nok ville arbejde sig frem
mod et forslag med kun en mesterrække med 8 hold, mod de nuværende to mesterrækker.
I holdturneringen var situationen før sidste runde den, at Skanderborg skulle have et point
mere mod Åbyhøj en Viby fik mod Århus Skakklub (top mod bund), så det var hårde
betingelser for at vinde gruppen. Skanderborg stred så godt de kunne, og faktisk vandt de
med 4½ - 3½ den fjerde sejr på stribe! Men lige lidt hjalp det, da Viby også vandt – den
femte sejr af lige så mange kampe! Men alt i alt havde det været en god sæson, med stabilt
spil. Det var svært at vide at allerede første kamp (mod Viby) skulle blive ”skæbnekampen”.
Andetholdet mødte også i sidste runde Åbyhøj, men var uden chance for at vinde gruppen.
Holdet fik dog nøjagtig samme resultat som førsteholdet, nemlig en sejr på 4½ - 3½. Af
referatet fremgår at ”Næsten som sædvanlig, når vi er i Åbyhøj, virkede det hele til at være
noget rod. Kl. 19 var der tilsyneladende ingen modstandere, men efter er par minutter over
syv at have rykket Hans Albertsen (Åbyhøjs formand), fik vi urene startet. Enkelte af
modstanderne var kommet, og resten af holdopstillingen fik vi i løbet af en halv times tid,
efterhånden som medlemmerne dukkede op!”
Tredjeholdet i D-klassen spillede sidste kamp mod Malling på hjemmebane og spillede 4-4.
Fire medlemmer, Ejnar Tatari, Jens Kr. Vigen, Knud Christensen og Bjarne Rasmussen
havde deltaget i Horsens EMT og opnået ganske udmærkede resultater, idet der opnåedes
en førsteplads til Ejnar Tatari og to andenpladser. Bjarne Rasmussen refererede at Knud
Christensens andenplads og score var virkelig fortjent; han kæmpede næsten hver gang til
ud på de små timer; én aften var klokken 1, næste aften blev den 2. En tredje gang var han
så uheldig ved ankomsten at falde, hvilket medførte en forstuvet hånd og et tabt parti, hvor
han ellers var favorit.
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Bjarne´s grubleside
(af Bjarne Berring Rasmussen)
Her følger fire studier/opgaver af forskellig sværhedsgrad.
God fornøjelse!!

Opgave 1

Opgave 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvid trækker og sætter mat i 2 træk

Opgave 3

Skakure
I en holdkamp i Rander kort før jul var det lidt overraskende at se der var stillet an med
meget særpræget el. skakure af helt ukendt fabrikat. Skødstrup var til stede samme aften og
holdlederen forlangte at man som minimum fik en demonstration, det fik vi så og kampene
blev som følge deraf udsat i ti minutter. Findes der virkelig ikke regler der siger at man i hvert
tilfælde til holdkampe burde have en vis materiel standart.
I en hjemmekamp spillede Dieter forleden mod Jørgen Christensen fra Hørning
Dieter stod i en klar vinderstilling og havde god tid til tidskontrol men kendte ikke el.uret og
med et tabte han på tid. Det får mig til at opfordre alle der ikke er dus med el.uret, bed
klub/holdleder om at få et mekanisk ur til rådighed. Det tror jeg ikke nogen vil modsætte sig.
Netop det point Dieter tabte her kan få stor betydning til slut for begge hold i D rækken.
Basis4
Nr

Navn, klub

1

2

3

4

3
02 0

1 Henrik Dygaard

5

6

7

Po.

45

67

0

0 34

56

1

45

2

Hvid trækker og sætter mat i 2 træk
2 Søren Villefrance

71

1

3 Thomas Laursen

67

0

Opgave 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvid trækker og sætter mat i 2 træk!
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1121

½ 56 1

4 Nichlaes Harder
5 Knud Aage Jensen

4

6 Oscar Lund

3

0 45

7 Anton Lund

2

1 34

½

71

23

67

12

3

0,5

1 71

2

1

1

1

56

Hvid trækker og sætter mat i 2 træk!
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0

1,5

Pl.

Kombiner med Peter!
4. juledag i Silkeborg
(af Hans Buttenschøn)
Lige så fast tradition det er med juleaften den 24. december, ja lige så fast en tradition er
det, at 4. juledag er der hurtigskak i Lunden i Silkeborg.
I år var vi fem deltagere fra Skanderborg.
Basis 1 havde fornøjelsen af Morten Rasmussen. Og det gjorde han faktisk vældig godt. Det
blev til en 3. plads i gruppen og dermed kolde kontanter ned i tegnedrengen.
Vi andre vil vist være bedst tjent med, at referatet slutter her, men sandheden må jo hellere
komme frem.
Peter Wheadon og undertegnede spillede i basis 2.
Peter gjorde det ganske udmærket, men satsede vist for hårdt et par gange, hvilket gav tab i
stedet for gevinster.
Min egen indsat kan aller bedst betegnes som forfærdelig.
Jeg vandt et regulært parti, var heldig i et andet, hvor jeg fik remis fordi modstanderen (Villy
Knop) skulle et ærinde i Silkeborg. Selv da jeg førte med en officer tabte jeg partiet. Hvor
ringe kan det blive??
Jørgen Johansen og Jens Kr. Vigen spillede i basis 3.
Jørgen sluttede midt i feltet efter en lidt blandet indsats. Jørgen gav selv udtryk for, at det var
helt i orden med de point han havde fået.
Vigen var med fremme under hele turneringen og lå til at vinde gruppen. Men et par kiks til
sidst gjorde, at han sluttede lige uden for præmierækken. Under vejs havde han lavet i al
fald en enkelt buk, som kostede ham et halvt point. Han bandede slemt over det resten af
dagen!
Turneringen (mestergruppen) blev vundet af Kim Pilgaard med Allan Holst på 2. pladsen og
Karsten Rasmussen på 3. pladsen.
Skal der drages en konklusion må det være, at turneringen er utrolig hyggelig. Lokalerne er
perfekte. Køkkenet er i top.
Så evt. manglende præstationer kan vi ikke give omgivelser skylden for.
Jeg håber at endnu flere vil med til Silkeborg 4. juledag i år.
Det er værd at køre efter.

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerstner – Korneev, Ubeda 2000
Hvid trækker og finder en genial måde
at opnå en vindende fordel på.

Grabarczyk – Danielian, Capella 2000
Hvid slutter af!

Opgave 3

Opgave 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vladimiror – Smyslov, Sovjet 1961
Det var ikke så ofte, at Smyslov tabte.
Men her spiller Hvid et træk som får
Smyslov til at opgive.
Kan du finde det?
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Opgave 2

Opgave 1

Johansson – Romsdal, Gausdal 2000
Sort trækker
Sort har mange mulige træk at vælge
imellem.
Kan du finde det bedste?
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Mester
Nr

Navn

1

2

3

4 5 6 7

Niels Chr. Christensen

2

Colin Watson

71

3

Tavs Bjerre

67

12

8

4

Klaus Berg

1561

71

23

8

2

5

Kai S. Munk

4

0 67

12

3

0,5

6

Henning Møller

3

8

71

2

1

7

Michael Grøne
Andersson

2

8

1

0,5

8

Ebbe Kristensen

1

1

½

1

1

0

8

0

23

Po.

8

½
0451

8

45

67

34

56

1,5

45

0

34

56

½520

63

½

Pl.

1

74

(Af: Morten)
Jørgen bad mig skrive lidt fra det organisatoriske i Dansk Skak Union.
Som I har kunnet læse i skakbladet og på dsu.dk, lykkedes det ultimo 2006 at træffe
beslutning vedr. leverandør af den kommende skak spilserver på Internettet. Valget faldt på
Tomas Hutters, der leverede et meget professionelt forarbejde. Udviklingsarbejdet er
allerede i fuld gang, og målet er at kunne vise produktet i Påsken. Derefter følger test og
videreudvikling, frem til efteråret hvor skak spilserveren gerne skulle iværksættes.
Målet med alt dette, er at få en professionel dansk skak spilserver i Dansk Skak Unions regi.
Herigennem er håbet så at vi kan skabe kontakt til de mange skak interesserede, og på den
måde vende mange års medlems tilbagegang.
Når dette nye produkt skal i gang, er det meget vigtigt at der kommer liv/besøgende ind og
spiller skak, ikke bare os selv men også andre. Derfor er det også planen at køre en større
medlemskampagne til efteråret, der skal skabe opmærksomhed om skak og den nye
mulighed på nettet.

0,5

Basis1
Nr Navn

1

2
8

1 Morten Rasmussen

3

123

1 71 0

2 Bjarne Tornbjerg

4

6

7

Po.

45

67

1

34

56

1

3 Jan Hansen

0

0

12

4 Peter Wheadon

1 56 1

1 71

23

8

3

1 67

12

3

1

71

2

1

5

Bjarne
Rasmussen

Berring 4

6 Asger J. Andersen

3

7 Jørn Andersson

2

8 Anders Haarup

1

0

67

8

5

8

1

5
04 0

0

1340

56

52

63
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45

8

8

8

0

1

74

Lidt fra HB mødet i januar

Pl.

Gennem hele arbejdet med denne idé, har et centralt spørgsmål været om vi vil miste nogle
medlemmer der fremover vil blive hjemme foran skærmen. Dette er nok svært at svare 100%
sikkert på, men for dem der har denne nervøsitet er det vigtigt at huske på de mange
potentiels nye medlemmer der gerne skulle vise sig. Det er også vigtigt at klubberne
begynder at tænke på hvad de tilbyder, og et af de vigtigste forhold for at møde fysisk op i en
klub må være det sociale, og at se sin modstander svede.
HB mødet i januar beskæftigede sig meget den føromtalte medlemskampagne. Det er som
sagt meget vigtigt at der sker noget over hele landet der markerer vores spil og at vi nu har
en skak spilserver, samt at dette kommer ud i medierne. Desværre kan vi i Skanderborg
Skakklub ikke hjælpe hermed vha. en 3. Samba Cup, men gode idéer – både på klub- og
landsplan - er rigtig meget velkommen (mail dem til mig: mail@mortenrasmussen.net). Af
idéer der kom frem på mødet kan nævnes (frit fra leveren): Noget med Bent Larsen, noget
ala ismatchen mellem England og Rusland, skak på alle vores caféer, få nogle synlige links
på Google, konkurrencer i radio/tv, email kartotek så nuværende medlemmer kan informeres
og hverve nye medlemmer, reklame ved sports arrangementer, holdtrøjer (på lokalt plan)
m.fl.
Har du den helt rigtig idé så hold den ikke tilbage, vi har brug for dem!

1
0
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Flot præstation af 2.holdet i holdturneringen:
Skanderborg II - Hinnerup 5½ - 2½
(af Asger J. Andersen)

Skanderborg – Skødstrup 5 – 3
Under vores hold møde bestemt vi for at spille sikre men ikke for passiv. Vi viste at
Skødstrup vi satser på alt og vil afslår remis. Men dette resultat har vi ikke forventet og
måske 4 – 4 vil har været mere rigtigt, men der skal en del helt til at vinde.

Det var én af de rigtig gode aftener! – Kun ét eneste nederlag, og lad mig få det overstået
med det samme: det var mig der var ”synderen”. Jeg ved ikke om jeg ligefrem har udviklet et
kompleks over for Hans Mikkelsen, men faktum er at jeg har tabt til ham de seneste tre
gange jeg har mødt ham. Denne gang var der ellers lagt op til narrestreger, idet jeg fik
chancen for at spille en åbning som Rode og jeg har dyrket en del. Jeg har lånt en hel bog af
Rode om netop den åbning!! Det drejer sig om Marshall-angrebet i spansk. Jeg havde sort
og ofrede en bonde for at få hurtig udvikling og godt angreb. Uheldigvis fandt Hans et
sjældent spillet modtræk som jeg ikke kendte. Jeg kunne dog have vundet bonden tilbage
hvis jeg havde kendt min besøgelsestid. Men lidt efter lidt fik Hans greb om spillet og vandt
partiet.

1. Klaus Berg – Jens Kjeldsen
½-½
Som sort spillede Klaus Nimzo- Indien og valgte en variant som Jens ikke kendt så godt,
Klaus dermed udlignede ret hurtigt og remis. Jeg mener dette gav os et positiv lift og faktisk
det modsat til skødstrup, som skal kæmpe på alle brætter.

På grund af egne problemer fik jeg ikke tid til at følge så godt med i de øvrige partier, men
jeg så da at Bjarne Rasmussen fik et halvt point foræret, og Niels satte et halvt over styr!
Morten og Jørn spillede sikkert og solidt og vandt i fin stil.

3. Tavs Bjerre – Torben Sørensen
½-½
Under forberederelser valgte Klaus en aktiv variant i Mora gambitten. Den så meget livlig
ude men alt gik efter planen og vores tredje remis var i huset.

Klubbens bedste reserve slog til igen! Lars Svendsen har været reserve tre gange - og
vundet hver gang! Ebbe har ikke tabt endnu - men til gengæld heller ikke vundet. Han har
ikke fundet killer-instinktet frem endnu, siger han, men efter min mening skal det nok dukke
op. Nu er han tændt når han skal til at spille mod de skrappe drenge i mesterklassen i
byturneringen!

4. Mads Andersen – Michael Andersen
1–0
Meget spændende parti hvor fordelen skiftede frem og tilbage. Mads fik angreb med at giv
kvaliteten, men det lignede evig skak før Michael fejlede og blev set mat.

Det var ikke lige familien Andersens aften! Min søn Klaus mødte nemlig en veloplagt og
velspillende Peter Wheadon. Klaus, som er noget højere ratet end Peter, tabte og havde kun
lovord om Peters spil.
Vi ligger på andenpladsen, skarpt forfulgt af tre hold. Min personlige prognose siger at vi
holder andenpladsen! Silkeborg på førstepladsen er suveræn og helt urørlig.
Bræt
1
2
3
4
5
6
7
8
Total

Skanderborg II
Niels Chr. Christensen (0.66)
Morten Rasmussen (0.6)
Peter Wheadon (0.28)
Ebbe Kristensen (0.71)
Lars Svendsen (0.41)
Jørn Andersson (0.58)
Asger J. Andersen (0.54)
Bjarne B. Rasmussen (0.78)

Res.
½-½
1-0
1-0
½-½
1-0
1-0
0-1
½-½

Hinnerup
Carsten Koudal (0.34)
Keld Thomsen (0.4)
Klaus Andersen (0.72)
Jørgen Niemann Jensen (0.29)
Henning Poulsen (0.59)
Villy Knop (0.42)
Hans Jørgen Mikkelsen (0.46)
Jørgen Lysholm Nielsen (0.22)

2. Nicolai Løwenstein – Jan Sørensen
½-½
En rolig åbning, hvor jeg ikke bør få de store problemer, men Jan spiller lidt slapt og jeg får
et mindre overtag. Under normale omstændigheder ville jeg have afslået remis tilbud, men
efter nogle dage under dynen hvor jeg skævede efter reserve toilet rullen var remis et ok
resultat.( Nikolaj )

5. Kai Munk – Claus Nørregård
1–0
Meget lige parti hvor Claus pressede og første tabt den en bonde og så den anden.
Mr.Rutine Kai afsluttede parti ganske flot.
6. Henning Møller – Kim Poulsen
1–0
Vores tredje sejre efter endnu en fejl fra Skødstrup. I en totalt remis stilling lavet Kim en fejl
på træk 40 og så vandt Henning en kvalitet og partiet.
7. Michael Andersson – Christian Jensen
½-½
Dette parti havde remis tendenser gennem hele partiet. Michael forslog også at del point
men Christian blev ved men der var ikke noget.
8. Colin Watson – Willy Nielsen
0–1
Endnu en gang stod jeg til gevinst og missede den rigtigt forsættelsen. I stedet for ofrede jeg
en officer og fik rigtigt meget spil men ikke officeren tilbage. Min sidste håb var en offer mere
men den gik hellere ikke så deværre fik jeg en nul.
Dette flotte resultat betyder at vi har 5 points forspring til Skødstrup med kun 3 kampe
tilbage. Mon ikke det lykkes for os i år, vi er tæt på !!

5½ - 2½
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