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Nyt fra Bestyrelsen  

Af Anders Haarup 
 

Så er det dagen før dagen hvor…, ja når disse linjer læses, så er det blevet afgjort, om 
vores 1. hold rykker op i 2. division. Det er samtidig blevet afgjort, om vores 2. hold, der 
sluttede på 3. pladsen, rykker op i Mesterrækken. Dette skulle dog være 99 % sikkert – 
ifølge Asger J. Andersen – så mon ikke dette holder stik. Hvis det derfor tillige lykkes for 
1. holdet at holde føringen, selv om føringen kun er med et ½ point, så må vi sige, at 
årets resultater for Skanderborg Skakklub har været særdeles tilfredsstillende. Jeg vil 
endda tillade mig at sige, at selv om det ikke skulle lykkes for 1. holdet at rykke op, så 
mener jeg stadig, at året har været tilfredsstillende for klubben. Den eneste klub som 
realistisk kan true/rykke op udover Skanderborg er Skødstrup og netop dem slog vi den 
14. januar med 5 – 3. Ja, vi har faktisk vundet samtlige kampe, så det må da betegnes 
som værende meget imponerende.  
 
Om 2. hold så rent faktisk spiller i Mesterrækken til næste år, ja det er så rent faktisk pt. 
lidt uafklaret. Da Mesterrækken – og for den sags skyld 2. division – spiller deres kam-
pe de samme søndage, så vil det nemlig betyde, at vi i klubben skal kunne stille med 16 
spillere disse søndage. 1. holdet har i nogle af deres kampe måtte ty til reserver, dvs. 
spillere fra 2. holdet. Vi har forespurgt det nuværende 2. hold om de kan/ønsker/vil spil-
le skak om søndagen. Nogle af spillerne kan ikke og hvis samtidig 1. holdet skal bruge 
nogle af spillerne fra holdet, ja så vil det betyde, at en stor del til holdet skal findes på 
vores 3. og endda måske på vores 4. hold. Dette kan naturligvis ikke have nogen 
sportslig værdi, hvorfor vi gerne skal finde en løsning på dette. Løsningen kan naturlig-
vis være, at disse kampe kan spilles – som det jo er i dag for A-rækken – på hverdags-
aftenen. Dette er naturligvis noget vi må drøfte med 6. Hovedkreds. 
 
De øvrige hold har bestemt også gjort det flot. Det blev til en 3. plads til vores 3. hold i 
gruppe D 1 og en henholdsvis 3. plads til vores 5. hold og 6. plads til vores 4 hold beg-
ge i gruppe D 2.  
 
Jeg håber naturligvis at se jer alle til vores kommende Generalforsamling den 17. april 
og at I alle vil bidrage med en god og positiv dialog omkring klubben og vores såvel nu-
værende som eventuelle kommende aktiviteter således vi til stadighed kan udvikle klub-
ben til gavn for skaksporten og vores egen klub i særdeleshed.  
 
Da dette er det sidste klub-blad inden sommerferien, vil jeg/vi gerne benytte lejligheden 
til at ønske jer alle en rigtig god sommer/sommerferie og vi i bestyrelsen glæder os til at 
se jer alle i den kommende sæson 2007/2008. På rigtig glædelig gensyn. 
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Fantastisk sejr! I holdturneringen: 
 

Århus III  -  Skanderborg II  0 – 8!! 
 

  af Asger J. Andersen 
 
  
Kun én gang tidligere har jeg oplevet det: at samtlige spillere på holdet vinder på én og 
samme dag! Og det ligger helt tilbage i 70’erne. Jeg havde endda fornøjelsen af at slå 
den af de lidt ældre velkendte skakdynamo Victor Juhl Hansen, og hvad mere er: Victor 
erkendte blankt sit nederlag, selv om han – ifølge Rode – var grumme ked af at tabe et 
parti. Det var dengang  -  men tilbage til nutiden. 
 
Det skal i sandhedens navn siges at vi på papiret var favoritter, men hver enkelt sejr 
skal alligevel hives i land. Vi havde Leif Linnemann med, og allerede efter 14 træk hav-
de Leif vundet en officer og en bonde. Her vil jeg igen ty til et Rode-citat: en god spiller 
kendes på at han ved hvornår det er tid at opgive! Det havde modstanderen nok aldrig 
hørt, for han fortsatte ufortrødent selv om resten var teknik. På den anden side er det 
aldrig rart at blive for hurtigt færdig når det drejer sig om en holdkamp. 
 
Jørn Andersson spillede sin gode aggressive skotske gambit, og det var for hård kost 
for modstanderen, en fyr på vel ca. 12 år. Jørn skakkede sig til officersgevinst, og så var 
det parti hjemme. Jeg sad ved siden af Bjarne Rasmussen, som på eleganteste vis 
spandt sin modstander ind i et matnet som det var umuligt at sno sig ud af. 
 
Peter Wheadons parti har jeg spillet igennem, og som sædvanlig var det præget af om-
tanke og solidt spil. I lang tid lige (Peter sad såmænd i remistanker!), men stille og roligt 
tiltvang Peter sig en god position plus bondegevinst. På et tidspunkt havde han chancen 
for, ved at bytte om på et par afbytninger, at vinde en kvalitet; men skidt med det! Partiet 
kom sikkert i hus. 
 
Om Niels og Morten ved jeg stort set ikke andet end at de vandt deres partier ret hurtigt. 
For mit eget vedkommende måtte jeg knokle mig gennem 64 træk før den var hjemme! 
Det var på sin vis selvforskyldt, da jeg hele to gange havde chancen for en hurtig og 
effektiv afslutning. Til gengæld vil jeg have lov til at glæde mig over det træk som gav 
mig afgørende fordel! Jeg slog en centrumsbonde hvorved jeg truede hans tårn med mit 
tårn, som imidlertid var udækket! Men havde han snuppet maddingen, var han gået 
mat! 
 
Så var der Leif Møller Hansen tilbage. Han brugte ligesom jeg næsten hele spilletiden, 
og anstrengelserne blev altså belønnet med sejr! Bagefter konstaterede Leif at det var 
én af de sjældne aftener hvor både Leif og jeg vandt vores parti! 
 
Vi er nr. 2, men skal slå det stærke Silkeborg-hold med mindst 5-3 for at komme helt til 
tops! 
 
De enkelte resultater   (side 4): 

 

Enkeltresultater for Skanderborg II runde 5 
Århus III - Skanderborg II  0 - 8 (1.73 - 6.27 
 
Br.      Spiller Århus III                               Res.           Spiller Skanderborg II 
1        Allan Holm Corneliussen (0.32)      0 - 1           Niels Chr. Christensen (0.68) 
2        Birger Møller (0.43)                        0 - 1           Morten Rasmussen (0.57) 
3        Kjeld Ehlers (0.41)                          0 - 1           Peter Wheadon (0.59) 
4        Lars Holm-Rasmussen (0.05)         0 - 1           Leif Linnemann Larsen (0.95) 
5        Nicklas Corneliussen (0.08)            0 - 1           Jørn Andersson (0.92) 
6        Evald Jakobsen (0.11)                    0 - 1           Asger J. Andersen (0.89) 
7        Viggo Kallenbach (0.26)                 0 - 1           Bjarne Berring Rasmussen (0.74) 
8 Søren David Hafstrøm (0.07)          0 - 1           Leif Møller Hansen (0.93) 
 
 
 

 Mester 1           

Nr Navn, klub  Rat. 1 2 3 4 5 6 7 Po. 

1 N. Chr. Christensen  
Skanderborg Skakklub 

1896 
3,15 1 8 1 2 3   0 4 5 0 ½ 6 7   2,5 

2 Colin Watson  
Skanderborg Skakklub 

1814 
2,35 ½ 7 1 0 1 8  3 4 0 ½ 5 6   2 

3 Tavs Bjerre  
Skanderborg Skakklub 

1994 
4,05 0 6 7 1  1 2    8  4 5 ½ 1,5 

4 Klaus Berg  
Skanderborg Skakklub 

2404 
6,70 1 5 6 1 1 7 1 1 1 2 3    8 5 

5 Kai S. Munk  
Skanderborg Skakklub 

1929 
3,45 

4 0 8 ½ 0 6 7   1 1 2 ½ ½ 3 2,5 

6 Henning Møller  
Skanderborg Skakklub 

1927 
3,45 

3 1 0 4 5 1 8   ½ 7 1 ½  2 3 

7 Michael G. Andersson  
Skanderborg Skakklub 

1899 
3,15 

2 ½ 0 3 4 0  5 6 ½ 8 1  1 2 

8 Ebbe Kristensen  
Skanderborg Skakklub 

1745 
1,70 

1 0 ½ 5 2 0  6 3   0 7 4   0,5 
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Ærgerligt nederlag!  
Skanderborg II  -  Silkeborg II  3 - 5  

 
(af Asger J. Andersen) 

 
 
Silkeborg er ganske vist tophold, men dels stillede de kun med 7 mand, dels var det et 
reservespækket hold de kom med, så efter styrkeforholdet var Skanderborg svag favo-
rit! 
Men sådan skulle det ikke gå. Længe så det fint ud for os. Vi havde jo et point forud, 
idet Leif Møller Hansen vandt uden kamp. 
Silkeborgs to øverste spillere har begge over 2000 i rating, og det var sikkert regulært 
nok at Morten tabte, uden at jeg dog har mulighed for at udtale mig i detaljer om partiet. 
Derimod stod Niels godt efter en snes træk. Bagefter sagde Torben Bødskov til mig at 
Niels faktisk stod til gevinst! Ærgerligt, derfor, at Niels skulle tabe det parti. 
Aftenens absolut ærgerligste resultat var på 3. bræt, hvor Peter Wheadon spillede frem-
ragende, kom to bønder forud og havde klar gevinststilling. Jeg havde ikke lejlighed til at 
følge partiet lige før tidskontrollen, men begge spillere havde ret lidt tid. Desværre lave-
de Peter fejl under dette pres og tabte. Synd for Peter, som ellers har scoret masser af 
point i holdturneringen. 
Da mit eget parti  længe var ret lige, fik jeg ikke tid til at se Ebbes parti særlig grundigt, 
men umiddelbart stod han godt, med merbonde, såvidt jeg husker. Alligevel mundede 
det ud i remis. Dem kan Ebbe med rette siges at være ekspert i, da han nu har spillet 
samtlige sine 5 partier remis! 
Lars Svendsen (normalt vores superreserve!) blev stille og roligt presset i bund og måtte 
strække våben efter en brutal springergaffel. 
Bjarne Rasmussen knoklede ihærdigt, og det var længe vanskeligt at se hvilken side det 
skulle vippe til. Det vippede slet ikke, for Bjarne fik sig en remis. Ifølge uglerne var det 
ikke uheldigt. 
Med klædelig rødmen skal jeg indrømme at vi fik en enkelt sejr, og den stod underteg-
nede altså for! Jeg har i en tidligere holdkamp været den eneste der tabte. Men sådan 
går det op og ned i skak! 
Partiet var jævnbyrdigt næsten hele vejen igennem, og hvis min modstander ikke havde 
bukket en bonde væk, var det muligvis endt remis. En efterfølgende Fritz-analyse giver 
mig en lille fordel, men nu var det altså ikke Fritz, men mig der skulle spille det! 
Jeg skal ikke kaste mig ud i teoretiske overvejelser vedr. den manglende runde, men i 
praksis kan vi ikke blive ringere end nr. 3, og med et solidt resultat i sidste runde måske 
endda nr. 2. 
 
De enkelte resultater   (side 6): 

 
Enkelt resultater for Skanderborg II runde 6         
Skanderborg II - Silkeborg II         3 - 5 (4.96 - 3.04) 
 
Br.      Spiller Skanderborg II                     Res.         Spiller Silkeborg II 
1        Niels Chr. Christensen (0.31)          0 - 1         Torben Bødskov Andersen (0.69) 
2        Morten Rasmussen (0.13)              0 - 1         Jack Thostrup (0.87) 
3        Peter Wheadon (0.48)                    0 - 1         Kim Kristensen (0.52) 
4        Ebbe Kristensen (0.7)                     ½ - ½       Johnny Koust Rasmussen (0.3) 
5        Lars Svendsen (0.8)                       0 - 1         Karsten Mogensen (0.2) 
6        Asger J. Andersen (0.8)                  1 - 0         Steen Konradsen (0.2) 
7        Bjarne Berring Rasmussen (0.74)   ½ - ½       Tim Halvorsen (0.26) 
8        Leif Møller Hansen (1)                    1 - 0         (0) 
 
Forventet score i parentes. 
 
 

Mads er den bedste i Norden  
af Asger J. Andersen 

 
Sådan skrev Uge-Bladet i en fint opsat artikel med billede af Mads ved skakbrættet alle-
rede tre dage efter at Mads havde vundet Nordensmesterskabet. 
 
Og det er så sandt som det er skrevet! 
 
Mads spillede godt og fornuftigt i hele turneringen og var kun en enkelt gang ude i tove-
ne. Men han slap med skrækken og kørte sejren hjem i fin stil. Om selve turneringsfor-
løbet kan man læse andetstedes i bladet. 
 
Fra klubbens side vil vi gerne sige hjerteligt til lykke med det flotte resultat. Vi ved at det 
først og fremmest skyldes Mads’ store talent for spillet, men også at det koster hårdt slid 
og tålmodighed. Mads arbejder grundigt med teorien, forbereder sig omhyggeligt til de 
enkelte turneringer, og om muligt også til kampene mod de enkelte spillere. Heldigvis 
har Mads en god hukommelse så han kan huske de åbningsvarianter han har studeret. 
 
Vi er i klubben glade for  - og naturligvis også stolte over  -  at have Mads som medlem. 
Vi er nogle stykker som har fulgt ham både i skoleskakken, i klubben, og så vidt muligt 
over nettet i de internationale turneringer han har deltaget i. Og det er en fornøjelse at 
se hvordan han stadig udvikler sig. Fra klubbens side skal der også lyde en tak til Mads’ 
forældre, som på alle måder bakker ham fantastisk godt op. 
 
Da Mads før denne sæson i holdturneringen blev sat på fjerdepladsen på førsteholdet, 
var jeg lidt betænkelig ved hvordan det ville gå. Men det gik jo godt! Allerede nu er der 
en til vished grænsende sandsynlighed for at holdet næste år spiller i 2. division, og så 
vil Mads møde nye udfordringer i form af endnu stærkere spillere. 
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Fjerdeholdets nedtur forsætter  
af Søren Villefrance 

  
Den 6/2 drog vi 5 håbefulde ungdommelige mænd af sted til Viby, i håb om at få lidt op-
rejsning fra vores eftertrykkelige nederlag til Hørning, hvor vi jo tabte med hele 4,5 mod 
0,5. 
  
Viby så ”på papiret” ud til at være en modstander der var til at tale med, men vi skulle 
blive klogere! 
  
Først røg Genno på 3. bræt. Genno havde forberedt sig på at spille med sorte brikker 
på 4. bræt, men efter afbud fra Peer blev han altså kastet hovedkulds ud i de hvide på 
3. , så deeee. 
  
Så fandt Thomas på bræt 4 sig selv med en nøgen Konge mod 4 sammenhængende 
bønder, og gav op. 
  
Dagens eneste halve point stod Dieter for med remis på første brættet. 
  
Mit eget parti på bræt 5 bølgede noget frem og tilbage, men jeg var den der lavede den 
sidste fejl, og det tabte jeg så også på. 
  
Sidste mand på skansen var så Aksel bræt 2, som desværre efter mange svedige tan-
kevindinger, til sidst også måtte kapitulere. 
  
Resultat 4,5 til Viby, og sølle 0,5 til os  (tak til Dieter). 
  
På vejen hjem blev vi enige om at turen ikke var helt spildt, det kan godt være at vi al-
drig lærer at spille skak, men vi hygger os jo alligevel med det. 

 
Niels Ebbesen Skolen vandt  

Århusmesterskabet  
( af Jørgen Johansen) 

 
Lørdag var fem elever fra Niels Ebbesen skolen på Brobjergskolen for at spille om 
Århusmesterskabet i skak. 
  
i D Gruppen (10 år) deltog Martin Jacobsen og Jonas B. Mathiasen, begge elever 
klarede sig fint og fik placeringer midt i feltet. 
  
i E Gruppen (8 år) var Jonas Rasmussen med. Han har fået mange fine placeringer på 
det sidste, men i dag gik alt galt og Jonas sluttede på sidstepladsen. Kasper Larsen 
spillede rigtig fornuftigt og fik fire point og en flot sjetteplads. Simon Aarup viste lige, at 
det ikke var nogen tilfældighed, at han har spillet sig til både Jysk og Dansk mesterska-
ber. Simon sluttede dagen med seks af syv mulige point fik førstepladsen en stor van-
drepokal, og kan det næste år kalde sig Århusmester. 

Holdkamp uden nederlag !  
Af Anders Haarup 

 
Tirsdag den 6. februar tog vi imod Brabrand. Vi måtte denne aften indkalde en reserve, 
da Søren Westergaard var forhindret. Dette skulle dog vise sig at være en fuldgyldig 
reserve. I første omgang havde jeg fået fat i Morten Grønkjær, men kort tid før start 
meddelte Bjarne Tornbjerg, at Morten da ikke længere var medlem !! Heldigvis var hans 
far – Erik Grønkjær – nede i klubben, så han trådte til og det gjorde han meget overbevi-
sende. Der var ikke spillet længe, før han fik et godt overtag, som han stille og roligt kør-
te hjem til en sejr. Bedre start kunne vi ikke få. 
 
 Jens Kr. Vigen og Asger C. Andersen spillede begge remis. Jeg så desværre ikke så 
meget til deres partier, så om det kunne være blevet til mere skal være usagt. Jeg fik 
også selv remis i en stillig hvor hverken jeg eller min modstander mente det kunne blive 
til andet. Det var dog kun lige indtil Michael Andersson gik forbi og belærte mig om, at 
hvis jeg dog bare lige havde gjort sådan og sådan, ja så stod jeg da til klar gevinst !!! 
Det er måske derfor, at der er flere hundrede point imellem os ☺. 
 
Den sidste på vores hold var Bjarne Tornbjerg. Han spillede på sin vante stille og rolige 
måde og selv om partiet så meget låst ud, ja så formåede han at finde ”hullet” og sikre 
vores 3. hold den anden sejr denne aften. 
 
 
De enkelte resultater blev som følger: 
 
Anders Haarup              -          Georg M. Nielsen                     ½ - ½ 
Bjarne Tornbjerg            -          Ove Tybring                             1 – 0 
Jens Kr. Vigen               -          Orla Larse                                ½ - ½ 
Asger C. Andersen        -          Erik Jensen                              ½ - ½ 
Erik Grønkjær                -          Karl Villefrance                         1 – 0 
 
Total                                                                                         3½ - 1½  

 
Skanderborg V   3 – 2   Sk. 68  

af Jørgen Johansen 
 
Femteholdet uden reserver spillede hjemme mod Sk 68 og vandt  3-2. 
 
Nichlas Haarder vandt i vanlig hurtig og dræbende stil over Yoldaz Akkaya. Benjamin 
Christensen vandt  ligeså sikkert over Carsten Ørum Hansen. Rupan Paramasivam og 
Jørgen Johansen spillede remis mod henholdsvis Roberto Gonzalez  og Peter 
Sørensen.  Pascar Paramasivam  der er holdets topskorer måtte indkassere det første 
nederlag til Peter Christiansen. 
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Solid sejr til 2.holdet  
Randers II – Skanderborg II  3 – 5  

af Asger J. Andersen 
 
 
Vi  kunne gå til sidste runde med ro i sindet, idet det kun var helt usandsynlige resultater 
der kunne rokke os fra den 3. plads vi havde i forvejen, og det gjaldt både op og ned. 
Men hvad skete der? Med bare et sølle halvt point mere var vi blevet nr. 2! Det skyldes 
at Silkeborg nøjedes med uafgjort, og 1968 tabte for eneste gang i turneringen! 
 
Lidt om de enkelte kampe selv om jeg ikke nåede at følge godt nok med til at kunne gi-
ve særlig mange detaljer. Niels vandt ret ubesværet, og Morten spillede remis uden de 
store falbelader. Ebbe spillede remis (var der nogen der blev overrasket over det?). 
Ebbe kunne se at han med denne remis cementerede 3. pladsen! 
 
Jørn Andersson, som sad lige ved siden af mig, kom på et tidspunkt med et uartikuleret 
grynt, som signalerede at der var noget galt. Og da jeg kiggede på stillingen, var Jørn 
en officer bagud! En buk, tror jeg nok. Det pointtab blev imidlertid opvejet af Bjarne 
Rasmussen, som vandt en tvivlsom stilling på en fejl af modstanderen. 
 
Leif Møller Hansen kæmpede godt, fik sædvanen tro et angreb stablet på benene, men 
da krudtrøgen var drevet bort, var Leif en bonde bagud, og det blev hans skæbne. 
 
Mit eget parti var lidt ejendommeligt. Jeg gik på strandhugst i hans stilling, og på et tids-
punkt truede jeg dronning og tårn med springer. Han lod imidlertid dronningen stå i slag 
og nappede et par lette og en bonde for den. Jeg kunne efterfølgende godt have snup-
pet tårnet for springeren, men turde alligevel ikke. I stedet lavede jeg et par afbytninger 
til forenkling af stillingen, og med min store materielle fordel skulle jeg jo føre det til 
gevinst. 
 
En (unødig, tror jeg nok) spænding fik vi i Peter Wheadons partiafslutning. Han var den 
sidste der var færdig, så der var godt med publikum på! De havde hver en springer og 
nogle bønder. Det kan være et vanskeligt slutspil, men uglerne syntes nu nok at Peter 
stod bedst. Pludselig byttede Peter springerne af og fik to samlede fribønder med kort 
afstand til det forjættede land, forvandlingsfelterne. Men hvad Peter nok havde overset, 
var at modstanderen også skaffede sig en farlig fribonde! For tilskuerne  -  og endnu 
mere for Peter  -  blev det en nervepirrende afslutning! 
 
Men Peter fik det drejet rigtigt, sådan at modstanderen ganske vist kunne få en dron-
ning (uden at give skak!), men Peter kunne sætte mat med én af sine stærke fribønder i 
det følgende træk. 
 
De enkelte resultater (fortsættes side 10):

 
Randers II - Skanderborg II 3 - 5 (4.06 - 3.94) 
 

Br.      Spiller Randers II                     Res.           Spiller Skanderborg II 
1        Finn Larsen (0.42)                    0 - 1           Niels Chr. Christensen (0.58) 
2        Søren Rasmussen (0.73)          ½ - ½         Morten Rasmussen (0.27) 
3        Jens Martin Hansen (0.86)       0 - 1           Peter Wheadon (0.14) 
4        Carl Evald Nielsen (0.32)          ½ - ½         Ebbe Kristensen (0.68) 
5        Finn Andersson (0.42)              1 - 0           Jørn Andersson (0.58) 
6        Mikael Horslund (0.29)             0 - 1           Asger J. Andersen (0.71) 
7        Frank Tørnæs Beck (0.53)        0 - 1           Bjarne Berring Rasmussen (0.47) 
8        Kaj Nielsen (0.49)                     1 - 0           Leif Møller Hansen (0.51) 
Forventet score i parentes. 

 Basis 1           

Nr Navn, klub  Rat. 1 2 3 4 5 6 7 Po. 

1 Morten Rasmussen  
Skanderborg Skakklub 

1724 
5,05  8 1 2 3 1 1 4 5 1 0 6 7   4 

2 Bjarne Tornbjerg  
Skanderborg Skakklub 

1504 
2,80 1 7 1 0 1 8 1 3 4 0 1 5 6 1 5 

3 Jan Hansen  
Skanderborg Skakklub 

1506 
2,80 0 6 7 0 0 1 2 0 0 8 0 4 5 0 0 

4 Peter Wheadon  
Skanderborg Skakklub 

1692 
4,75 1 5 6 1 1 7 1 0 1 2 3 1 1 8 6 

5 Bjarne B. Rasmussen  
Skanderborg Skakklub 

1585 
3,65 

4 0 8   1 6 7 ½ 0 1 2 0 1 3 2,5 

6 Asger J. Andersen  
Skanderborg Skakklub 

1570 
3,50 

3 1 0 4 5 0 8 0 1 7 1 1 0 2 3 

7 Jørn Andersson  
Skanderborg Skakklub 

1552 
3,25 

2 0 1 3 4 0 ½ 5 6 0 8    1 1,5 

8 Anders Haarup  
Skanderborg Skakklub 

1448 
2,20 

1    5 2 0 1 6 3 1  7 4 0 2 
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blev sat mat på h8 – så kan han lære det !! 
 
De enkelte resultater blev derfor som følger: 
 
Marc Eld                              -         Anders Haarup                     1 – 0 
Gregor Stenderup                -         Søren Westergaard              0 – 1 
Bjarne Johansen                  -         Bjarne Tornbjerg                  1 – 0 
Jens Finnerup Madsen         -         Jens Kr. Vigen                     1 – 0 
Peter Loft                            -         Asger C. Andersen               0 – 1 
 
Total                                                          3 – 2 
 
( Beregnet resultat efter rating   1,94 – 3,06 )                                                     
 

 Basis 2           

Nr Navn, klub  Rat. 1 2 3 4 5 6 7 Po. 

1 Knud M. Jacobsen  
Silkeborg Skakklub 

1355 
3,00 

   1 2 3    4 5 1  6 7 0 2 

2 Asger C. Andersen  
Skanderborg Skakklub 

1324 
2,70 ½ 7 1 0    0 3 4 1 0 5 6   1,5 

3 Erik Jørgensen  
Skanderborg Skakklub 

1335 
2,80 0 6 7 1  1 2 1    1 4 5   3 

4 Jørgen Johansen  
Skanderborg Skakklub 

1281 
2,30 0 5 6 1 ½ 7 1   0 2 3 0    1,5 

5 Søren Westergaard  
Skanderborg Skakklub 

1429 
3,70 

4 1     6 7 1 0 1 2 1  3 3 

6 Leif Møller Hansen  
Skanderborg Skakklub 

1406 
3,50 

3 1 0 4 5      ½ 7 1    2 1,5 

7 Jens Chr. Vigen  
Skanderborg Skakklub 

1346 
2,95 

2 ½ 0 3 4 ½ 0 5 6 ½    1 1 2,5 

Lidt skuffende resultat !  
Af Anders Haarup 

 
Torsdag den 1. marts drog den faste skare på 3. holdet til Åbyhøj. Den eneste som ikke 
var med fra Skanderborg, var Bjarne Tornbjerg. Han ville komme direkte fra sit 
hjem – eller ville han?? Godt nok kan han godt komme i sidste øjeblik, men da der var 
gået 15. minutter af hans tid og vi stadig ikke havde set eller hørt noget livstegn, ja så 
begyndte vi at blive lidt nervøse. Det gjorde det jo samtidig ikke bedre, at vi ikke kunne 
komme igennem på telefonen ( efterfølgende fik konen skylden, for igen-igen at have 
ringet udenlands ), men han kom til sidst styrtende ind i lokalet og hans parti kunne 
begynde.  
 
For dem som har spillet i Åbyhøj, ja så er selve lokalet ikke noget at skrive hjem om, 
men man har til gengæld mulighed for at gå rundt i biblioteket og besigtige diverse ud-
stillinger. Det ville jeg selvfølgelig også benytte mig af ( kender faktisk biblioteket rimeligt 
godt, da jeg er født og opvokset i Åbyhøj og så er det faktisk min afdøde far, som var 
formand for Åby sogneråd, der vedtog opførsel af biblioteket inden man kom ind under 
Århus Kommune – det var noget af et sidespring ), men siden jeg havde min gang der 
for år tilbage, ja så er der tilsyneladende blevet installeret alarm, for pludselig gik den i 
gang med en forfærdelig larm til følge. Da var jeg bestemt ikke populær og det gjorde 
det absolut heller ikke bedre, at man ikke kunne slå alarmen fra !!! Den stoppede dog af 
sig selv efter en 20 minutters tid. Der gik dog ikke mere end en lille times tid, så var den 
gal igen. Alle rettede deres sure ansigter mod mig, uagtet at jeg sad stille og rolig på 
min stol og var ved at overveje et træk, men dette var åbenbart ikke nok til at bevidne 
min uskyld – jeg var bare dømt skyldig !!  
 
Med hensyn til kampene, så gik det lidt la-la: 
 
Asger vandt forholdsvis hurtigt et par bønder og dette ”forspring” blev udbygget og det 
endte derfor også med en fortjent sejr.  
 
Jens Kristian tabte først en bonde for så at tabe en officer midtvejs i partiet og så stod 
dette parti ikke til at vinde.  
 
Bjarne havde tæt spil men da det endelig slag skulle slås, ja så tabte han desværre.  
 
Jeg tabte efter kun 20 træk !!! Dette taler vel for sig selv. 
 
Søren – gud fader for et parti eller skal man sige modstander – vandt efter at vi alle var 
taget hjem ( han skulle blive i Århus ). På et tidspunkt havde modstanderen kun sin kon-
ge tilbage, mens Søren havde såvel en dronning som nogle bønder, men tror I at 
modstanderen gav op ? – nej da !! Jeg tillod mig at spørge deres holdleder, om de 
havde en intern konkurrence, med hensyn til hvem der kunne holde flest træk, inden 
vedkommende tabte. Men nej, vedkommende skal sættes mat inden han stopper og de 
er ”rimeligt” trætte af dette. Tilbage til partiet, da det var kommet så vidt som beskrevet 
ovenfor, da spurgte Søren, hvor han gerne ville sættes mat ☺ ? ”På h8” – selvfølgelig 
modsat af hvor han pt. stod – flot. Vi kørte, men efterfølgende har Søren oplyst, at han 
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Opgave nr. 1 
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Hvid trækker og sætter mat i 2 træk  

Opgave nr. 2 
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Hvid trækker og sætter mat i 2 træk  

Opgave nr. 3 
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Hvid trækker og sætter mat i 2 træk  

Opgave nr. 4 
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Hvid trækker og sætter mat i 2 træk  

Bjarnes grubleside  Skak på landet !  
Af Anders Haarup 

 
 
Vores sidste hold-kamp foregik i Tjele. De var arrangør for sidste runde i D-rækken 1 og 
det var så faktisk også dem vi skulle møde. Det var for mig personligt, som at gå en hel 
del år tilbage i tiden – faktisk til den tid, hvor jeg gik i folkeskolen. Dette skyldes følgen-
de lille episode. Jeg skulle kort før kl. 19.00 – kamp-start – på toilet. Da jeg ikke umid-
delbart kunne finde en skilt der indikerede, hvor toilettet lå, da måtte jeg jo spørge for 
mig. Det viste sig, at jeg skulle udenfor, gå langs bygningen hvorefter der kom en trap-
pe, som man skulle gå ned af og holde til højre. Da jeg stod på dette – forholdsvist – 
kolde udendørs toilet, da kom jeg til at tænke på min tid i folkeskolen.   Åh, disse min-
der   ☺    . 
 
Vi havde – endnu engang – måtte indkalde en reserve. Jens Kr. Vigen var taget til Thai-
land (burde nok spørge holdlederen omkring dette inden en sådan rejse bestilles). Det 
var Jørgen Johansen som denne dag var så behjælpelig at træde til. De øvrige var ud-
over undertegnede Søren Westergaard, Bjarne Tornbjerg og Asger C. Andersen. På 
papiret et stærkt hold i forhold til dem vi skulle møde. Vi skulle/burde kunne vinde med 
4,18 mod 0,82 i forhold til rating-tallene. Jeg kan dog allerede her røbe, at sådan gik 
det – desværre – ikke. Det skulle vise sig, at vi alle uden undtagelse havde vores pro-
blemer med vores modstander og vi var alle enige om, at de rating-tal, som de hver 
især havde, lød til at være noget i underkanten af det realistiske i forhold til deres styrke.  
 
Både Søren Westergaard og Jørgen Johansen tabte, så derfor var det bestemt op ad 
bakke. Den eneste, som vel stod rimeligt igennem hele partiet, var Asger C. Andersen. 
Han endte også med at vinde fortjent. Bjarne Tornbjerg vandt også efter en meget lige 
kamp. Modstanderen tilbød på et tidspunkt remis, som dog blev afslået. Efter nogle øvri-
ge træk var Bjarne ved at tilbyde dette, men undlod dog, hvilket – set i bakspejlet – var 
meget fornuftigt. Jeg selv var heldig at vinde, efter at min modstander bestemt havde 
stået bedst, men tilsidst lavede en fejl.  
 
 
Det samlede resultat blev derfor følgende: 
 
Simon Schleicher                     -               Anders Haarup                    0 – 1 
Jonas Raun                              -               Søren Westergaard             1 – 0 
Christian Hartvigsen                 -               Bjarne Tornbjerg                 0 – 1 
Rasmus Drægert Nielsen          -               Jørgen Johansen                1 – 0 
Anders Trust                            -               Asger C. Andersen              0 – 1 
 
Total                                                                                                   2 - 3 
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Skakstævne på Brøruphus.  
Af Thomas Laursen 

 
Den 6. marts afholdt Brøruphus Efterskole et kombineret volley- skak- og backgammon-
stævne fælles med andre lignende skoler. 
 
Eleverne havde på forhånd meldt sig til en af de tre aktiviteter, som så stod på fra kl. 9 
til 17 . 24 elever havde meldt sig til skak. 
 
Ligesom sidste år havde skolen henvendt sig til skakklubben og spurgt, om vi ville være 
behjælpelige med at få den skaklige del af arrangementet til at køre. Det ville vi jo ger-
ne, og vi var tre – Jørgen Johansen, Genno og Thomas Laursen – som derfor tog til ud 
skolen denne tirsdag morgen. 
 
Vi afviklede ligesom sidste år turneringen ved monrad-lægning. Sidste år foretog Jørgen 
monradlægningen (med håndkraft). Dette fungerede sådan set udmærket, men i år 
havde vi et computerprogram til monradlægningen, og tanken var så, at programmet 
skulle afprøves. 
 
Der blev givet 20 minutters betænkningstid til hver spiller, så at hvert spil med sikkerhed 
var færdigt efter 40 min. Da vi havde programmet til at lægge runderne regnede vi med, 
at 5 minutter var tilstrækkeligt til at få lagt en ny runde, få udskrevet nye rundekort, få 
disse delt ud og startet et nyt spil. Dette viste sig at holde stik –de allerfleste af eleverne 
var faktisk færdige efter 20 – 30 minutter. 
Alt gik som det skulle. Jørgen, Genno og jeg gik det meste af tiden rundt og hyggede os 
med at se på spillene og snakke med eleverne. Senere kom også Anders Haarup ud til 
skolen. 
 
Da klokken nærmede sig 16 havde vi inklusive frokostpause fået afviklet 8 runder, og 
mange elever var ved at være trætte, så vi var enige med skolen om, at det nu var pas-
sende at slutte. 
 
Hvor meget skakspillet ved arrangementet er blevet promoveret er selvfølgelig svært at 
vurdere, men da vi kørte hjem, mente vi alle, at både skole og elever havde haft en 
rigtig god dag. 
 
Det havde vi i øvrigt også selv. 

  
 
 

Opgave 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bronstein - Keres, Budapest 1950. 
 

Hvid trækker. Kan du finde hvids hurtigste 
vej til gevinst? 

 
 
 

Opgave 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landau - Manca, Italien 2007. 
 

Sort trækker og vinder en officer. 

 

 

Opgave 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Watson - Abramiovic, Hastings 1984. 
 

Hvid trækker. Sorts konge er fanget i cen-
trum. Hvordan slutter hvid af? 

 

 

Opgave 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonin - Vayserberg, New York 2006. 
 

Fritz 10 vurderer denne stilling som fordel-
agtig for sort. Kan du vise, hvordan maski-

nen tager fejl? 

Kombiner med Peter  
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ren lavede nogle dårlige afbytninger, og Bjarne vandt lidt heldigt partiet og havde nu 3½ 
af 4 mulige point. Michael Andersson vand en officer, men kludrede så og fik kun remis, 
og havde 2½ points og basisspillerne var fortsat ubesejrede. 
Fortsættes i næste nummer. 

 Basis 3           

Nr Navn, klub  Rat. 1 2 3 4 5 6 7 Po. 

1 Dieter Dettbarn  
Skanderborg Skakklub 

1227 
2,95 

   1 2 3 1  4 5 1 ½ 6 7   3,5 

2 Trieu Dong Lieu  
Skanderborg Skakklub 

1217 
2,85 ½ 7 1 0    0 3 4 0 1 5 6   1,5 

3 Erik Grønkjær  
Skanderborg Skakklub 

1258 
3,20 1 6 7 ½ 0 1 2 1    1 4 5 1 4,5 

4 Axel Nielsen  
Skanderborg Skakklub 

1269 
3,35 1 5 6 0 1 7 1   1 2 3      3 

5 Knud Christensen  
Skanderborg Skakklub 

1245 
3,15 

4 0    0 6 7 0  1 2    3 0 

6 Benjamin Christensen  
Skanderborg Skakklub 

1231 
3,00 

3 0 1 4 5 1    1 7 1 ½  2 3,5 

7 Peer Jespersen  
Skanderborg Skakklub 

1189 
2,60 

2 ½ ½ 3 4 0 1 5 6 0     1 2 

 Basis 4           

Nr Navn, klub  Rat. 1 2 3 4 5 6 7 Po. 

1 Henrik Dygaard  
Skanderborg Skakklub 

1000 
2,35 

   0 2 3 0 0 4 5 0  6 7   0 

2 Søren Villefrance  
Skanderborg Skakklub 

1000 
2,35 1 7 1 1    0 3 4   1 5 6   3 

3 Thomas K. Laursen  
Skanderborg Skakklub 

1124 
3,65 0 6 7 0 1 1 2 1     4 5   2 

4 Nichlaes Harder  
Skanderborg Skakklub 

1128 
3,65 ½ 5 6 1 1 7 1 1  2 3      3,5 

5 Knud Aage Jensen  
Skanderborg Skakklub 

1103 
3,40 

4 ½    1 6 7 ½ 1 1 2 0  3 3 

6 Oscar Lund  
Skanderborg Skakklub 

1063 
3,00 

3 1 0 4 5 0    1 7 1    2 2 

7 Anton Lund  
Skanderborg Skakklub 

1018 
2,60 

2 0 1 3 4 0 ½ 5 6 0     1 1,5 

Klubblad for et kvart århundrede siden  
af Bjarne Tornbjerg 

 
Juniorafdelingen var kommet op at stå igen under ledelse af Kai Munk. I ”Løberen” hav-
de Kai Munk et længere indlæg om, hvad der var sket i sæsonens løb. 
 
Skoleskaksæsonen fik sin start i september måned 1981  og efter få runder var delta-
gerantallet nået op på 15, som så senere var steget til 19. Der var afholdt en efterårs-
turnering, hvor alle spillede mod alle, og hvor tre spillere ret hurtigt skilte sig ud og skif-
tedes lidt til at føre. Man havde også deltaget i holdturneringens 3. division, dog med lidt 
svingende resultater. Forårsturneringen havde 19 deltagere, som inddeltes i 2 grupper. I 
den øverste gruppe var der stor jævnbyrdighed, medens der i den anden gruppe var fire 
spillere som ret hurtigt skilte sig ud. 
 
Afdelingen havde ligeledes deltaget i salg af lodsedler for Dansk Skole Skak og det var 
lykkedes at afsætte ikke blot de 500 lodsedler som man forlods var blevet tildelt, men 
yderligere 100.  
 
Den 21. april 1982 afholdtes sæsonafslutning med præmieoverrækkelser og en hold-
turnering, hvor alle spillede mod alle på fire firemandshold. Undervejs under anstren-
gelserne blev mistet brændstof suppleret med nye oktantal af Søndergaard himself. 
Søndergaard var bestyrelsesmedlem og mangeårig medlem og kasserer i Skander-borg 
Skakklub, og assisterede gerne, når der var skoleskak. 
 
Til den planlagte tur til Skanderborgs svenske venskabsby, Lidköping havde kun meldt 
sig 10 deltagere og to hustruer. Man havde regnet med ca. 20 deltagere, og efter nær-
mere overvejelse havde formanden, Asger Andersen besluttet sig til at afly-se arrange-
mentet. 
 
Påskestævnet afholdtes i Vejle og lidt skuffende havde kun 4 medlemmer, Henning 
Møller, Ejnar Tatari, Bjarne Tornbjerg og Michael Anderson tilmeldt sig. Bjarne Torn-
bjerg havde skrevet dagbog dag for dag indeholdende lidt om dagens partier og an-dre 
hændelser. Skærtorsdag var vejret absolut ikke til at gå i haven, da det næsten storme-
de udendørs. Under første runde hørtes pludselig bankelyde fra hallens tag. Lidt senere 
blev det over højttalerne meddelt, at det blot var civilforsvaret, der fast-gjorde tagplader-
ne, der havde fået en betænkelig klaprende lyd. Henning Møller skul-le allerede til 3. 
runde og skulle møde Nina Høiberg, Hende havde han ikke rigtig ta-get på, men und-
skyldte sig med at være blevet placeret i rygerlokalet (der var vist kun én). De tre basis-
spillere startede førstedagens to runder ganske glimrende med 5 af 6 mulige points og 
var ubesejrede. Langfredag fik Henning endelig efter 10 timers spil afsluttet sit parti fra 
1. runde med remis. I dagens ordinære parti overså han desværre i tidnøden din dron-
ning, så den kunne vindes med tårnskakker. Disse tårnskakker drømte Henning om he-
le natten og i sovesalen blev der vist spillet fodbold til klokken halv tre, så han næste 
morgen var helt groggy. Basisspillerne slappede langfredag lidt rigeligt af, men holdt 
dog alle deres partier remis. Påskelørdag skulle basisspiller-ne igen spille to runder. 
Ejnar Tatari stod vist allerede efter 5 træk til gevinst og vandt efter en times tid og havde 
nu 3 af 4 mulige point. Bjarne Tornbjerg kom til at stå di-rekte dårligt, men modstande-
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Der indkaldes til 
 

Ordinær Generalforsamling  
 
Tirsdag den 17. april kl. 19.15 
 

           I klublokalerne, Sundhedscenteret, Sygehusvej 7, Skanderborg 
 
Dagsorden:  
 
           1.        Valg af dirigent. 
 
           2.        Bestyrelsens beretning. 
 
           3.        Fremlæggelse af det reviderede  regnskab. 
 
           4.        Kontingent fastsættelse. 
                     Bestyrelsen foreslår det årlig e kontingent til følgende: 
                     A. medlemmer         kr. 700,0 0 
                     B. pensionister        kr. 400 ,00 
                     C. B-medlemmer      kr. 100,00  
                     D. junior                   kr . 300,00 
                     E. skoleskakelever  kr. 375,00  ( inkl. Deltagelse i 8 stævner ) 
 
           5.        Bestyrelsens plan for aktivite ter i det kommende år. 
 
           6.        Indkomne forslag: 
                      
           7.         Valg: 
 
                     Formand:                           Anders Haarup 
 
                     Bestyrelsesmedlem:          Je ns Kr. Vigen 
 
                     Bestyrelsessuppleanter:   Jørg en Johansen                
                                                                 Pascar Paramasivam 
 
                     Revisor:                             Jørn Andersson 
 
                     Revisor suppleant:            Erik Grønkjær 
 
           8.        Eventuelt. 

Kalender  
 

Tirsdag             03-04-2007                      Temaaften 
Tirsdag             10-04-2007                      7. Runde bymesterskabet 
Tirsdag             17-04-2007                      Generalforsamling 
Tirsdag             24-04-2007                      Temaaften 
Tirsdag             01-05-2007                      1. Runde forårsturnering 
Tirsdag             08-05-2007                      2. Runde forårsturnering 
Tirsdag             15-05-2007                      3. Runde forårsturnering 
Tirsdag             22-05-2007                      4. Runde forårsturnering 
Tirsdag             29-05-2007                      5. Runde forårsturnering 
 

Løsning på Kombiner med Peter  
 

Opgave 1 
1.   Dh6   Dxb1+          2.   Kh2   Tg8          3.   Dxh7+!   Kxh7          4.   Th4 # 
 

Opgave 2 
1.   ...   Txf2+          2.   Ke1          (2.  Kxf2  Sxe4+   3.  Ke1  Sxf3+   5.  Txf3   Dh4+   og sort 
vinder)        Dg8          4.   Txf6   Sxf3+          5.   Kd1        (5.  Lxf3   Dg1#). 
Sort er en officer foran og har en overlegen stilling. 
 

Opgave 3 
1.   Sxe5   dxe5          2.   Da3   Td6          (2 ...  Kd8  3.  Tb8#)       3.   Txc7+   Sd7 
4.   Tc6   Dh6          5.   Txd6   opgivet.       Der følger  5 ...  Dxd6         6.  Txf7+ 
 

Opgave 4 
1.   La6!!! (ja - 3 udråbstegn!)   bxa6          2.   b5   Tde8          3.   b6   Txe2 
(3  ...  Kb8  4.  Dxa6  med mat.   3.  ...  cxb6  4. Dxa6+  Kd8  5. Sb7  med dronninggevinst) 
4.   bxa7   Lxh2+          5.   Kh1   Kd8      (5. ..  Dc6   6.  Tb8#)      6.   a8D   Dxh8    og sort 
opgav. 

Opgave nr. 1 
Forfatter: W. A. WHYATT – Melbourne 
Leader – 1947 
1.Tb3! 
Kxb3:  2.Dxb4#           Kd5:    2.Sd8# 
Dxb3:  2.Sxb4#            Lc3:     2.Db5# 
Lc5  :  2.Df7# 

Opgave nr. 2 
Forfatter: 
J. R. NEUKOMM – 3. Pr. Magyar Sakké-
let – 1949 
1. Dg7!    K~          2.f8(D)# 

Opgave nr. 3 
Forfatter: C. SÉNÉCA – Bulletin Ouvrier 
des Echecs - 1949 
Sb1! 
Lb3:     2.cxb3#              Ld3:     2.cxd3# 
Ld5:     2.c4#                  Lb5:      2.c3# 

Opgave nr. 4 
Forfatter: J. KNÖPPEL – Eskilstuna Kuri-
ren – 1949 
Dd3! 
Sg6:     2.Dd5#                g5:    2.Dh7# 
g6:       2.Dxd7#               f5:     2.Dxf5# 
d6/d5:  2.e6# 

Løsning på Bjarnes grublerier  
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