
 

 Februar 2008 Nr. 6  

Sæson 2007 - 2008 33. Årgang 



 

Klublokaler:  
Skanderborg Sundhedscenter 
Sygehusvej 7,  8660 Skanderborg 
Tlf.:   86 52 31 77 
 

Klubaftener:  
Tirsdage - fra kl. 19.00 
(i perioden 1. sep. - 30. apr.) 
 

Hjemmeside:  
WWW.Skanderborgskakklub.dk 
 

Redaktion:  
Jørgen Johansen 
Elmevej 14,  8660 Skanderborg 
Tlf.: 86 52 22 29 
frugt@johansen.mail.dk 
 
Thomas Laursen 
Søfaldet 1, Stilling 
8660 Skanderborg 
Tlf.:  86 57 10 27 
thomaskyndilaursen@gmail.dk 
 

 

Bestyrelse:  
 

Formand: 
Anders Haarup 
Adelgade 104 A,  8660 Skanderborg 
Tlf.:  86 51 09 18 
abh@codan.dk 
 

Bestyrelsesmedlemmer: 
 
Jens Kr. Vigen 
Lillesøvej 18 A, 2 MF 
8660 Skanderborg 
Tlf.: 86 52 25 24 
jkvigen@surfpost.dk 
 
Colin Watson 
Tornå 26, 8751 Gedved 
Tlf.: 75 66 59 60 
colin.watson@r82.dk 
 
Jørgen Johansen 
Elmevej 14,  8660 Skanderborg 
Tlf.: 86 52 22 29 
frugt@johansen.mail.dk 
 

Kasserer 
og turneringsleder: 
Bjarne Tornbjerg 
Besservej 37,  8240  Risskov 
86213425 
btornbjerg@ofir.dk 

Skanderborg Skakklub  



 
Indhold i dette blad  

 
1.        Indholdsfortegnelse. 
 
2.        Nyt fra bestyrelsen. 
 
2.        Skanderborg Skakklubs Vandrepokaler. 
 
3.        Hvor er de 2 ?!? 
 
4.        Skanderborg IV 
 
5.        Ribe - Nordea Skanderborg   5½ - 2½ 
 
6.        Team Nordea Skanderborg - Esbjerg   6½ - 1½ 
 
8.        Bjarnes grubleside. 
 
9.        Bymesterskabet   Mester 1 & Basis 1. 
 
13.      Kombiner med Peter. 
 
14.      Viby III - Skanderborg II:  1 - 7 ! 
 
15.      Niels Ebbesen Skolen til GP stævne i Hornslet. 
 
16.      Skanderborg II - SK IV:  6 - 2. 
 
17.      2 jyske mesterskaber til Skanderborg 
 
17.      Kombination. 
 
18.      Bymesterskabet   Basis 2 & Basis 3. 
 
23       Løsninger 
 
24.      Kalender. 

Side 1 



Nyt fra Bestyrelsen  
( Af Anders Haarup ) 

 

Skanderborg Skakklub har indgået en aftale med en TV-station. Ja, det lyder som en 
dårlig spøg, men ikke desto mindre, så skulle den være god nok. Aftalen er indgået med 
HB-Production, som står for udsendelsen ”Sådan Set…”, som er et alsidigt magasinpro-
gram, der viser folkelige, kulturelle, erhvervsmæssige begivenheder, besøger virksom-
heder og lader borgerne fortælle historien om, hvordan ”ting” udvikles, fremstilles og 
formidles ud til seerne. 
 

Udsendelsen ”Sådan Set…” har været et fast program siden juni 1998 og haft en fast 
sendetid på Lokal TV – SBS Net Østjylland – hver søndag kl. 17.00. 
 

Aftalen er konstrueret på en sådan måde, at vi i fællesskab har fundet en række virk-
somheder, som dels gerne vil profilere deres virksomhed i udsendelsen ”Sådan Set…” 
og samtidig støtte Skanderborg Skakklub. Udover en kontant ”indsprøjtning” til klubkas-
sen, da vil der blive lavet en udsendelse i og om vores klub. Denne udsendelse vil have 
en varighed af hele 27 minutter og blive vist 4 gange!! De kommuner hvor udsendelsen 
vil kunne ses er: Århus – Randers – Favrskov – NordDjurs – SydDjurs – Skanderborg 
og Odder. Lokal TV – SBS Net Østjylland har et ugentligt seertal på 125.000, så man 
kan da sige, at vi vil blive set ! 
 

Siden sidst har vi tillige kunnet fejre to Jyske mestre i skoleskak. Mesterskabet blev af-
holdt i Kolding den 25. januar og såvel Benjamin Christensen som Mads Andersen re-
præsenterede vores klub på bedste vis ved ikke blot at vinde samlet men også så over-
bevisende som at vinde samtlige deres partier. Et stort tillykke skal lyder herfra. 
 

Et andet flot og overraskende resultat stod vores 1. Hold for, da de den 2. februar tog 
imod Esbjerg Skakklub, som på daværende tidspunkt var ubesejret og derfor også su-
verænt førte gruppen. Vores hold ikke kun spillede op med dem, men vandt suverænt 
6½ - 1½, så fra at skulle se ned i tabellen, ja så kan jeg forstå på holdet, at man nu går 
efter at kunne overraske og måske rykke op!! Det bliver spændende at følge de sidste 
kampe. 
 
 
 
 

Skanderborg Skakklubs Vandrepokaler  
  
Pokal for                                                   Pokalen er hos 

  
Nytårshandicapcuplyn                               Benjamin Christensen 
 
Lynmesterskabet sæsonafslutning            Tavs Bjerre 
 
Bedste holdscore                                      Kaj S. Munk 
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Hvor er de 2 ?!?  
( Af Anders Haarup ) 

 
Mandag den 4. februar var vi 6, som drog fra Skanderborg mod Malling, nærmere be-
stemt Malling Skole, for at møde deres 1. Hold i C-rækken. Peer Jespersen ville komme 
direkte fra hans privatbolig og tage Søren Westergaard med på vejen. Da der var gået 
godt en halv time af spilletiden, havde vi dog endnu ikke set skyggen af de to!!. Der hav-
de været en hyppig gang fra spillestedet og ud til parkeringspladsen for at se efter dem, 
ligesom der var blevet ringet en del gange til Peer dog uden held. Efter at have ringet 
nogle gange til diverse personer for at få fremskaffet et mobilnummer på en af dem, da 
lykkes det endelig at få kontakt. De havde – ifølge dem selv ☺ - været i god tid, men 
kunne ikke finde os på Sognegaarden!! Sognegaarden?? – vi spillede på skolen, så tror 
da pokker de ikke kunne finde os. Problemet var, at på Malling Skakklubs hjemmeside 
fremgår det, at deres spillested er på Sognegaarden, hvilket ikke længere er tilfældet, 
men dette har de tilsyneladende ikke fået rettet.  
 
Kvart i otte var de dog fremme og inden klokken slog otte, ja så førte Søren Wester-
gaard på vores 1. Bræt med to officer og hans modstander – Mogens Gissel – opgav. 
Det var da en entre man kunne forstå!! 
 
Inden da, ja så havde Leif Møller Hansen på vores 5. Bræt gjort det af med sin mod-
stander Ove Mikkelsen. Efter kort tid havde Leif lokket ham i en fælde hvilket betød, at 
han havde mistet såvel sin dronning som modet! 
 
Knap så godt gik det på vores 8. Bræt hvor vi stillede med Jens Kr. Vigen, der mødte Ib 
R. Andreasen. Han havde tidligt i partiet mistet sit tårn og dette var for meget til at han 
kunne vende udviklingen og han måtte derfor til sidst give op.  
 
Peer ville dog ikke stå tilbage for Sørens sejr. På vores 6. Bræt mødte han Torben Mor-
tensen og han lavede en rigtig flot mat nede i det ene hjørne.  
 
Jeg selv mødte Peder Kinch på vores 3. Bræt. Jeg kom foran med et par bønder og da 
jeg tillige vandt et tårn efter et par timers spil, ja da valgte modstanderen at give op.  
 
På vores 7. Bræt spillede Asger C. Andersen mod Ulf Felsager. Dette parti endte remis 
og på dette tidspunkt mener jeg nok, at Asger skulle være mest tilfreds med dette. Jeg 
fik dog oplyst, at Asger tidligere i partiet havde stået absolut bedst, så…. 
 
Vores coming-up mand, Benjamin Christensen spillede tillige remis på vores 2. Bræt 
mod Eske Norge-Mikkelsen. I slutning af partiet førte Benjamin med en bonde og stod – 
for mig at se! – til at vinde partiet. Han lavede dog en enkelt eller to unøjagtigheder hvil-
ket betød, at han til slut faktisk skulle være glad for at holde remis.  
 
Den sidste som blev færdig var vores reserve til dagens match - Jesper Pallesen - på 
vores 4. Bræt. Han mødte John Toft og jeg må sige, at med en utrolig omhyggelighed 
og uden slinger i valsen, da blev hans modstander stille og roligt knust.  
 

Side 3 



En rigtig god, men bestemt også fortjent, sejr på hele 6 -2. Dette betyder også, at vi sta-
dig ligger nr. 1 her inden de sidste 2 holdkampe.  
 
De enkelte resultater: 
 
Mogens Gissel                          -          Søren Westergaard             0 – 1 
Eske Norge-Mikkelsen              -          BenjaminChristensen           ½ - ½ 
Peder Kinch                              -          Anders Haarup                    0 – 1 
John Toft                                  -          Jesper Pallesen                   0 – 1 
Ove Mikkelsen                          -          Leif M. Hansen                    0 – 1 
Torben Mortensen                    -          Peer Jespersen                   0 – 1 
Ulf Felsager                              -          Asger C. Andersen              ½ - ½ 
Ib R. Andreasen                       -          Jens Kr. Vigen                     1 – 0 
 
I alt                                                                                                 2 - 6                     
 
                                                            
 

Skanderborg IV  
 
Skanderborg IV har også været aktiv! I sidste nummer var resultaterne imidlertid drop-
pet ud, så de kommer her: 
 
 

Skanderborg IV   I½  -  3½   V R S III. 
                                                   (resultat fra hjemmesiden) 
 
                                Dieter Dettbarn         1    -   0          Asger Kristensen  
                                Axel Nielsen             0     -  1          Peter Smith 
                                Jørgen Johansen      ½   -   ½         N.Chr. Toft Christensen 
                                Søren Villefrance      0    -   1          Svend Henriksen 
                                Henrik Dygaard        0    -   1          Jørgen Frank 
 

 
Hørning - Skanderborg IV    3 - 2 

(resultater fra hjemmesiden) 
  
                                Jørgen Christensen  1    -    0         Dieter Dettbarn 
                                Per Andersen           0    -    1         Nichlas Harder 
                                Nils E. Pedersen       0    -    1         Axel Nielsen 
                                Aksel Madsen           1    -    0         Jørgen Johansen 
                                Izat Abo-sini             1    -    0         Søren Villefrance 
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Peter Pharsen ( 1804 ) – Colin Watson ( 1777 ) ½ - ½  
Jeg spillede slavisk, men efter at hvid spillede Db3 blev jeg usikker og burde have sva-
ret med Db6 med lige spil. Jeg fik en meget dårlig stilling og alle regnede med at jeg 
ville tabe. Men manden med hatten (Peter Pharsen) syntes ikke jeg stod så ring og slog 
ikke til da jeg kravlede rundt. Jeg kæmpede mig tilbage i kampen, og til trods for, at jeg 
stadig stod lidt dårligere tog vi remis, phew ! 
 
Et skuffende nederlag til os.  Det var en lang tur hjem i bilen, men vi må ikke giv op og vi 
spist sammen bagefter i Skanderborg og diskuteret situationen. Hvordan kunne det gå 
så galt. 
Esbjerg venter os i vores næste kamp. Dem må vi bare slå hvis vi skal have en chance 
for en topplacering eller blive i rækken. Det var planen. Vi glemmer i dag og så skal vi 
se at komme videre.  
 
 

Team Nordea Skb – Esbjerg       6½ - 1½  
(Af Colin Watson) 

  
Vi vidste, at kun en stor sejr ville give os mulighed for at vinde gruppen. Vi gjorde hvad 
vi kunne for at forberede os mod vores mulige modstandere, men det er svært når man 
ikke ved hvem man vil møde. Vi skulle vinde, sådan var det. Vi håbede, at heldet vil væ-
re på vores side denne gang. 
 
1.     Emil Hermansson ( 2472 )– Torben Lindestrøm ( 2235 ) 1 – 0 
Torben spillede Trompolski med at spille d4 og Lg5. Emil forsøgte at hold stillingen 
åben, men da Torben i træk 7 lukkede centrum med f4 fik han det svært. 
Det blev meget kompliceret og Emil undgik afbytninger mest muligt. Emil mente selv 
han stod til gevinst, men det var svær at se og Torben missede en stor chance ved at 
ofre en springer for et vindende angreb. Begge spillere var i tidnød og Torbens vinge 
faldt. 
 
2.     Klaus Berg ( 2408 ) – Iver Poulsen ( 2151 ) 1 – 0 
Iver spillede Hollandsk hvor begge spillere rokerede langt. Klaus skabte små svagheder 
i sorts stilling og d bonden stod skidt. Med en mere bonde på kongefløjen spillede Klaus 
stille og roligt og kørte sejren hjem. 
 
3.     Nicolai Lowenstien ( 2083 )– Ole Bønnelykke ( 2041 )1 -0 
Skandinavisk fra Nicolai, hvad ellers, men han har skabt nogen flot resultater med det i 
år. Hvid gik til hurtigt angreb på kongefløjen. Men lidt efter lidt kunne hvids officerer ikke 
finde gode felter. Så byttede han af og gav Nicolai endnu en bedre stilling. Bagefter 
vandt Nicolai en bonde og efter tidskontrollen kunne hvid opgive. 
 
4.     Tavs Bjerre ( 2006) - Lesek Kwapinski ( 2019 ) ½ - ½ 
Grunfeld åbning men her spillede Tavs Db3 i træk 5. Det betød, at Tavs flyttede sin 
dronning meget rundt og det gav en mærkelig position hvor begge spillere blev meget 
usikre. Efter træk 18 endte partiet remis. 
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Ribe  - Nordea Skandeborg 5½ - 2½  
(Af Colin Watson) 

 
Efter en lang køretur skulle vi møde en af topholdene. Det var en flot dag i en flot by, så 
vi havde lige tid til at besøge domkirken, men den var lukket ! Uheldig og det var nok 
tegn på resten af dagen. Vi havde dog store forventninger efter de første tre runder, 
men det gik ikke efter planen. 
 
Lars Pedersen ( 2090 ) – Klaus Berg ( 2408 ) ½ - ½ 
Åbningen gik efter planen og Klaus beholdt fordel igennem. Men Lars fandt det rigtige 
forsvar træk hver gang. Klaus brugte meget tid til at finde vejen til kongen men i en svær 
stilling og med for lidt tid tilbage tog de remis. 
  
Peter Leimand ( 2064 ) – Mads Andersen ( 2005 ) 1 - 0 
Mads som Sort fik en lukkedt siciliansk som passede Mads fint. Han spillede dog mange 
bønder frem, byttede en springer på d4 og gav så en bonde for løberparret og lidt an-
greb på kongefløjen. Peter byttede stille og roligt af til et vanskeligt slutspil, men med en 
bonde mere. Det kunne Mads ikke holde og tabte til sidst.  
 
Jimmy Andersen ( 2038 ) – Nicolai Lowenstein ( 2083 ) 0 - 1 
Mod d4 spillede e6 og lagde op til både fransk og siciliansk. Nicolai valgte en London-
opstilling som er meget solid, men kan være giftig. Jimmy spillede meget passivt og be-
talte prisen med at Nicolai totalt tromlede ham ned. Endnu et flot parti af Nicloai. 
 
Robert Schutz ( 2036 ) – Tavs Bjerre ( 2006 ) 1 - 0 
Robert tog d4 bonden med dronningen i en siciliansk og derefter rokerede kort. Lidt 
unormalt og ikke særlig godt. Tavs stod fint og startede på en lang kompliceret kombi-
nation. Desvære glemte Tavs en lille detalje og mistede g bonden uden kompensation. 
En lidt deprimeret Tavs kunne ikke holde stillingen og tabte. 
 
Knud Jespersen ( 1981 ) – Kai Munk ( 1987 ) 1 -0  
Knud stillede op med slavisk forsvar med en løber på f5. Kai byttede C bonden og alle 
officere stod klar. Men Knud gik til angreb først, og ofrede forkert på g2 som gav Kai en 
åben konge. Men dette kunne forsvares. Efter et par skakker satte Kai sin konge på det 
forkerte felt og så var det mat. Uheldigt må man sige, da gevindsten til Kai var næsten 
sikret. 
 
Arne Nissen ( 1904 ) – Morten Rasmussen ( 1819 ) ½ - ½ 
Morten holdt sammen på det hele gennem partiet uden at give Arne chancer. Solidt spil 
fra Morten med de sort brikker. 
 
Jan Rosenberg ( 1895 ) – Peter Wheadon ( 1796 ) 1 - 0 
Jan mødte e4 med c5, men Peter spillede ikke almindelig siciliansk. Peter spillede d3 og 
f4 og gik så til angreb. Det var en meget spændende kamp hvor Peter stod bedst. Peter 
ofrede en løber for to bønder, fik selv to frie bønder og vil placere en stærk springer på 
d6. Sort fik dog h- linien og pressede Peter i forsvar, snuppede bønderne tlbage og 
vandt partiet.  
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5.     Kai Munk ( 1987 ) – Henrik Jensen ( 1958 ) ½ - ½ 
Henrik har 100% inden dagens parti så Kai skulle passe på den farlige herre, og med 
hans d5 i Kai’s dronning Indisk stod løberen meget indelukket. Hele stillingen blev me-
get lukket, og taktisk rigtigt byttede Kai begge sine løbere af for Henrik’s springer. Det 
hele endte dog remis da ingen kunne gøre noget. 
 
6.     Henning Møller ( 1926 ) – Torben Jensen ( 1966 ) 1 – 0 
Med bonde på c3, d4, e3 og springer på f3 og d2 stod Henning solidt uden svagheder. 
Torben ville noget andet og der skete en stor afbytningsrunde i centrum. Men Torben-
kalkulerede forkert, og så vandt Henning et tårn. Torben spillede for moralens skyld i 20 
træk inden han opgav. 
 
7.     Morten Rasmussen ( 1819 ) – Ingolf Nikolajsen ( 2037 ) ½ - ½ 
Morten: Mit parti blev via trækomstilling en Meraner med en af mine typiske varianter; 
slag på c4 (efter Ld3) efterfulgt af b5. En åbning som jeg har spillet oceaner af gange, 
selvom det hele point nogle gange er udeblevet. Jeg mener hvid spiller lidt ukorrekt 
(blander 2 varianter) med a3 og b3 (både og), men få træk efter gør jeg selv en fejl så 
jeg mister løberparet og kommer under pres. En fin kombi (ros fra Emil) bragte mig på 
sporet igen, og selvom Fritz er ubarmhjertelig og ikke får min stilling over -0,5, resten af 
partiet, føler jeg kontrol og remis hvis jeg vil. Selvom stillingen er helt låst får min mod-
stander besked om ikke at tage remis, hvilket han dog trodser 8 træk efter. ½-½ 
 
8.     Colin Watson ( 1777 ) – Ragnar Hansen ( 2011 ) 1 – 0 
Det var dejligt, at min stærke modstander ikke kendte min Sc3-variant. Jeg fik en fin stil-
ling. Ragnar brugte rigtigt meget tid og var under pres hele tiden. Jeg har trusler men 
ikke noget konkret, så jeg forbedrede min stilling stille og roligt. Ragnar fortsæt med at 
bruge sin tid at det var ikke nogen overraskelse, at han tabte på tiden i en dårlig stilling. 
 
Jamen, et fantastisk resultat. Så vi er med igen, nu på lige points med netop Esbjerg. 
Men Ribe og Haderslev er også med, så det bliver spændende de næste par runder. 
Stor ros til alle spillere for et flot koncentreret indsats  mod et stærk tophold. Tønder og 
Bov venter på os i de sidste to runder. 
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Opgave 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvid trækker og sætter mat i to træk. 
 

Opgave 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvid trækker og sætter mat i to træk. 
 
 
 

Opgave 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvid trækker og sætter mat i to træk. 
 
 
 

Opgave 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvid trækker og sætter mat i to træk. 
 
 
 

Bjarnes grubleside  
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 Mester 1         

          

Nr Navn 
 
1 

12/2 
2 

19/2 
3 

4/3 
4 

11/3 
5 

18/3 
6 

15/4 
7 Po. 

1 Benjamin Christensen  
Skanderborg Skakklub 1 8 ½ 2 3 0  4 5    6 7   

 
1½ 

2 Henning Møller  
Skanderborg Skakklub ½ 7 1 ½  8  3 4    5 6   

 
1 

3 Kai S. Munk  
Skanderborg Skakklub ½ 6 7 1 1 1 2    8  4 5   

 
2½ 

4 Peter Wheadon  
Skanderborg Skakklub 0 5 6 0  7 1    2 3   0 8 

 
0 

5 Asger J. Andersen  
Skanderborg Skakklub 4 1 8 0 0 6 7    1 2    3 

 
1 

6 Tavs Bjerre  
Skanderborg Skakklub 3 ½ 1 4 5 1 8 1  7 1    2 

 
3½ 

7 Colin Watson  
Skanderborg Skakklub 2 ½ 0 3 4    5 6   8    1 

 
½ 

8 Morten Rasmussen  
Skanderborg Skakklub 1 0 1 5 2   0 6 3    7 4 1 

 
2 

 Basis 1         

          

Nr Navn 
 
1 

 
2 

19/2 
3 

4/3 
4 

18/3 
5 

1/4 
6 

15/4 
7 Po. 

1 Jan Hansen  
Skanderborg Skakklub  8 ½ 2 3 ½  4 5    6 7   

 
1 

2 Bjarne B.Rasmussen  
Skanderborg Skakklub  7 1 ½ ½ 8  3 4    5 6   

 
1 

3 Leif Møller Hansen  
Skanderborg Skakklub 0 6 7 1 ½ 1 2    8  4 5   

 
1½ 

4 Erik Grønkjær  
Skanderborg Skakklub 0 5 6   0 7 1    2 3    8 

 
0 

5 Dieter Dettbarn  
Skanderborg Skakklub 4 1 8 1 1 6 7    1 2    3 

 
3 

6 Peer Jespersen  
Skanderborg Skakklub 3 1  4 5 0 8    7 1    2 

 
1 

7 Anders Haarup  
Skanderborg Skakklub 2   0 3 4 1  5 6   8    1 

 
1 

8 Bjarne Tornbjerg  
Skanderborg Skakklub 1   0 5 2 ½  6 3    7 4   

 
½ 
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Side 11 

 De Originale 
                 Siden 1976 

     Troldekugler.dk 
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Magalashvili - Dzhakaev, Batumi  2002. 
Sort trækker. 
Sort har mange måder at vinde på, men 
hvilken er den hurtigste? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shulder - Boden, London  1853. 
Sort trækker. 
Det er svært at tro, at sort har et 
vindertræk her, men det har han! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Short - Cheparina, Holland  2008. 
Hvid trækker. 
Kan sort holde skansen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ftacnic - Cvitan, Tyskland  1997. 
Sort trækker og vinder på bedste 
kongeindiske maner. 

Kombiner med Peter  
 

Løsninger senere i dette blad 



Festlig skakaften i Viby  
A-rækken: Viby III-Skanderborg II: 1-7!  

(af Asger J. Andersen) 
 
God stemning, gratis kaffe og billige håndmadder – det var hvad vi blev mødt med til 
holdkampen i Viby. Vi kvitterede så for gæstfriheden ved at vinde seks partier og spille 
to remis! Det afstedkom følgende galgenhumoristiske afskedssalut:”Vi inviterer jer aldrig 
herud mere!” 
 
Men faktum er at det var en forrygende aften. Måske var Bjarne Rasmussens remis lidt 
ærgerlig da han i et kompliceret parti tilsyneladende stod til gevinst. Til gengæld var 
Bjarne Tornbjerg glad for sin gevinst, eftersom modstanderen nok kunne have holdt re-
mis. Så det gik altså lige op pointmæssigt. 
 
Henning var en bonde bagud, men det var ikke bekymrende da han havde et stærkt 
løberpar mod løber og springer. Jeg så da han eksekverede dødsdommen, netop med 
løberparret + tårn. Niels’ stilling så længe ud til at være lige, og modstanderen tilbød da 
også remis. Fornuftigvis afslog Niels, hvis spillestyrke ligger over modstanderens. Niels 
kørte da også sejren hjem på en fribonde som løb stærkere end modstanderens. 
 
Ebbe tog remis i en lige stilling. Som nævnt fik Bjarne Rasmussen ikke fuld valuta for sit 
fine spil. Han var ganske vist først en bonde bagud, men vandt den tilbage og erobrede 
endnu én. Han lavede en god kombination, men stillingen var vanskelig med fire lumske 
springere på brættet. 
 
Bjarne Tornbjerg vandt en kvalitet, og set udefra stod han til gevinst. Men efter partiet 
fandt parterne ud af at det kunne have holdt remis. 
 
Lars Svendsen, vores særdeles solide reserve, vandt et flot parti. På et tidspunkt så jeg 
stillingen, og her var lagt op til en klassisk kvalt mat med springeren. Modstanderen så 
faren, men det kostede altså at afværge den, så Lars vandt i fin stil. 
 
Jeg var ude for den lidt usædvanlige oplevelse at spille mod en blind spiller. Jeg har før 
set situationen, hvor den blinde sidder med sit eget skakbræt. Han kan føle brikkernes 
form, og han kan mærke deres farve fordi de sorte brikker har et knappenålshoved i top-
pen. Jeg sidder med et normalt bræt, og vi meddeler trækkene til hinanden mundtligt. 
Han koder trækkene ind i en medbragt computer, og når han kommer hjem, kan compu-
teren fortælle ham trækkene! Jeg fik oparbejdet en god, aktiv stilling, og da jeg udførte 
det afgørende gevinsttræk, gav han op, med kommentaren:”Det havde jeg ikke lige set!” 
 
Peter var den sidste der blev færdig. Han stod længe klart til gevinst med to sunde mer-
bønder, men modstanderen blev ved med at tænke og spille unødigt længe. Han havde 
afgjort ikke hørt Rodes kloge ord: ”En god spiller kender man på at han ved hvornår han 
skal opgive!” 
 
Fortsættes næste side (red.) 
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De enkelte resultater: 
 
Viby III - Skanderborg II   1 - 7   (1.69 - 6.31)              
 
Br.   Spiller Viby III                                  Res.      Spiller Skanderborg II 
1.    Benno Marcussen (0.17)                 0 - 1       Henning Møller (0.83) 
2.    Finn Laursen (0.19)                         0 - 1       Niels Chr. Christensen (0.81) 
3.    Berno Hansen (0.23)                       0 - 1       Peter Wheadon (0.77) 
4.    Ove Kehlet (0.09)                            ½ - ½     Ebbe Kristensen (0.91) 
5.    Eskild Ebbesen (0.33)                     0 - 1       Lars Svendsen (0.67) 
6.    Bent Overgaard Kristensen (0.28)   0 - 1       Asger J. Andersen (0.72) 
7.    Rudolph Werk (0.15)                       0 - 1       Bjarne Tornbjerg (0.85) 
8.    Brian Kristensen (0.25)                    ½ - ½     Bjarne Berring Rasmussen (0.75) 
Forventet score i parentes.                           
 
 

Niels Ebbesen Skolen til GP stævne i Hornslet.  
(Af Jørgen Johansen) 

 
        Jesper Larsen var igen dagens store spiller og vendte hjem med en flot pokal. 
        Herunder de øvrige resultater.                  
        C. gruppen         Simon Aarup                 3½    point     9.   plads    
        D. gruppen         Jesper Larsen               5      point     3.   plads    
                                  Mads Laugesen            3      point   11.   plads    
                                  Kasper Larsen              3      point   12.   plads    
                                  Jonas Mathiasen           2½    point   15.   plads    
        E. gruppen         Jacob Rosenstand        3      point   13.   plads    
                                  Sophus Larsen              2½    point   18.   plads    
                                  Martin Johansen           0      point   20.   plads    
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Ingen slinger i valsen.  
Skanderborg II – SK 1968 IV 6 – 2  

(af Asger J. Andersen). 
 
Vi mødte op som favoritter, og vi levede op til favoritværdigheden. Begge hold havde to 
reserver med. Deres reserver spillede på de to øverste pladser, vores på de to neder-
ste. Man kan sige at alle fire reserver gjorde det godt, idet vores vandt og deres klarede 
remis. 
Det endte med fire sejre til os og fire remiser. Ebbe kom skidt fra åbningsspillet, men 
viste så sin styrke ved alligevel at få remis. Henning mødte en jævnbyrdig spiller, og 
remis syntes at være et fornuftigt resultat. Peter Wheadon og Bjarne Rasmussen kom 
ud i jævnbyrdige opgør, og da Peters modstander er noget stærkere på papiret, var re-
mis udmærket. 
Og nu til de fire gevinster! Den første der var færdig, var såmænd Benjamin, som ikke 
synes til at styre for tiden. Han kom ret hurtigt en bonde foran. Derefter foretog han nog-
le afbytninger, og jeg regnede med at han satsede på at køre et slutspil hjem med mer-
bonden. Men nej  -  lidt senere havde Benjamin ”mistet” bonden, men det viste sig at 
den var ofret i en bedre sags tjeneste. Han iværksatte et fint angreb, og modstanderen 
overså den værste af flere trusler, nemlig dronningetab. 
Næste sejr gik til Jørn Andersson, som vandt partiet i sikker stil. 
Noget sværere var det for undertegnede. Ganske vist vandt jeg en bonde og truede 
med at vinde endnu én, men modstanderen opstillede gode modtrusler (jeg havde nær 
skrevet mordtrusler). I det angreb han påbegyndte, røg der endda en kvalitet for ham, 
men jeg blev ikke klar over om det var offer eller overseelse! Han ofrede en officer, og 
da røgen havde lagt sig, førte jeg med en let officer, men i en lidt trykket stilling. For en 
gangs skyld bevarede jeg koncentrationen hele partiet igennem og kørte sejren hjem  -
  endda med en springermat! 
Sidst færdig var Bjarne Tornbjerg, og det betød at der var mange tilskuere til hans slut-
spil. Det mestrede han fint, idet han ”gav” sin løber og sit tårn for modstanderens tårn. 
Derefter var der kun bønder på brættet, og her var Bjarnes langt fremme, så sejren var 
sikker. 
Vi ligger på førstepladsen. Lad os prøve at blive liggende der! 
 
De enkelte resultater: 
 
Br.   Spiller Skanderborg II                    Res.         Spiller SK 1968 IV 
1     Henning Møller (0.5)                     ½ - ½       Thomas Hauge Vestergård (0.5) 
2     Peter Wheadon (0.39)                   ½ - ½       Niels Helles Olesen (0.61) 
3     Ebbe Kristensen (0.7)                   ½ - ½       Peter Have Jørgensen (0.3) 
4     Asger J. Andersen (0.72)              1 - 0         Per Rasch (0.28) 
5     Bjarne Tornbjerg (0.73)                 1 - 0         Mogens K. Skadborg (0.27) 
6     Bjarne Berring Rasmussen (0.93)  ½ - ½       Mads Nyeland Aaes (0.07) 
7     Jørn Andersson (0.9)                    1 - 0         Peter Sørent (0.1) 
8     Benjamin Christensen (0.88)         1 - 0         Carsten Ørum Hansen (0.12) 
Forventet score i parentes.                                     

Side 16 



 
2 JYSKE MESTERSKABER TIL 

SKANDERBORG  
  
Lørdag d. 25 januar stillede Benjamin Christensen og Mads Andersen op til JM. Det 
foregik i Kolding Storcenter. Senere på dagen kunne de to drage hjem og skrive Jysk 
Mester på deres visitkort. For Benjamin vedkommende var det første gang. For Mads 
derimod var det bare noget han har gjort de sidste fire - fem gange. Begge drenge 
opnåede den fine titel ved at vinde samtlige syv partier. Et stort tillykke til dem begge. 
 
 
 
 
 

Kombination  
 
Hermed en lille opgave fra den gamle redaktør, og som har ventet til nu. 
 
Sort er i trækket, og har en fin kombination, som fører til mat eller tårngevinst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Løsning senere i bladet. 
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 Basis 2         

          

Nr Navn 
 

1 
 

2 
19/2 

3 
4/3 
4 

18/3 
5 

1/4 
6 

15/4 
7 Po. 

1 Jens Kr. Vigen  
Skanderborg Skakklub  8 0 2 3 1  4 5   1 6 7   

 
2 

2 
Knud Mogens Jacobsen  
Silkeborg Skakklub Af 
1930 

0 7 1 1  8  3 4    5 6    
1 

3 Asger C. Andersen  
Skanderborg Skakklub  6 7 0 0 1 2    8  4 5   

 
0 

4 Axel Nielsen  
Skanderborg Skakklub  5 6 1 0 7 1    2 3    8 

 
1 

5 Jørgen Johansen  
Skanderborg Skakklub 4   8    6 7    1 2    3 

 
0 

6 Thomas K. Laursen  
Skanderborg Skakklub 3   0 4 5   8 1  7 1 0  2 

 
1 

7 Erik Jørgensen  
Skanderborg Skakklub 2 1 1 3 4 1  5 6   8    1 

 
3 

8 Trieu Dong Lieu  
Skanderborg Skakklub 1    5 2   0 6 3    7 4   

 
0 

 Basis 3         

          

Nr Navn 
 
1 

 
2 

19/2 
3 

4/3 
4 

18/3 
5 

1/4 
6 

15/4 
7 Po. 

1 Knud Aage Jensen  
Skanderborg Skakklub  8 1 2 3 0  4 5    6 7   

 
1 

2 Ingvar Uldall-Jessen  
Skanderborg Skakklub 0 7 1 0  8  3 4    5 6   

 
0 

3 Søren Villefrance  
Skanderborg Skakklub 1 6 7 1 1 1 2    8  4 5   

 
3 

4 Torben Christensen  
Skanderborg Skakklub 0 5 6 0  7 1    2 3    8 

 
0 

5 Daniel Lindbo  
Skanderborg Skakklub 4 1 8 0  6 7    1 2    3 

 
1 

6 Morten Christensen  
Skanderborg Skakklub 3 0 1 4 5   8    7 1    2 

 
1 

7 Henrik Dygaard  
Skanderborg Skakklub 2 1 0 3 4    5 6   8    1 

 
1 

8 Andreas Paul  
Skanderborg Skakklub 1   1 5 2    6 3    7 4   

 
1 



Løsninger på Kombiner med Peter  
 
1. 
1.  ..., Dh2+ (h2 er jo det eneste h-felt, som mangler en brik!)  2. Kxh2 , Tgxg2+ 
  3. Kh1 , Sg3# 
 
2. 
1.  ..., d5  2. Lxd5 (eller Lb3) , Dxc3+  3. bxc3 , La3# .  En ualmindelig flot afslutning. 
 Hvis 2. Ld4 , Sxd4  3. cxd4  mister sort en officer og står til tab. 
 
3. 
Nej.  1. Txe7+  og sort opgav.  Der følger  1 .. , Kxe7  2. Ke5 , Kf7  3. Kd6 , Kf8 
  4. Ke6 , Kg7  5. Ke7 , Kh8  6. Kf7 , Kh7  7. Kf6 , Kg8  8. Kxg6 
  og bonden guides igennem til  g8 . 
 
4. 
1. .. , Lxg2+  2. Kxg2 , Dh3+  3. Kxh3 , Sg5+  4. Kg2 , Sh4+  5. Kf1 , g2+  6. Kf2 , Sh3# . 
 

Løsninger på Bjarnes grubleside  
 
Opgave 1. 
Forfatter: W. A. Whyatt - Melbourne Leader - 1947 

 
 
 

Opgave 2. 
Forfatter: J. R. Neukomm - 3. pr. Magyar Sakkélet - 1949 

 
 
 

Opgave 3. 
Forfatter: C. Seneca - Bulletin Ouvrier des Echeces - 1949 

 
 
 

Opgave 4. 
Forfatter: J. Knoppel - Eskilstuna Kuriren - 1949 

 
 
 

 

Kombination  
 
1. ... , Lg3+!   2. Ke2   (2. Kxg3 , Dh4#) , Dxe1+   3. Kd3 ,  Db1+  o.s.v. 
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1.  Sb1! ...  Lb3 
2.  cxb3# 

...  Ld3 
2.  cxd3# 

...  Ld5 
2.  c4# 

...  Lb5 
2.  c3# 

  

1.  Tb3! ...  Kxb3 
2.  Dxb4# 

...  Kd5 
2.  Sd5# 

...  Dxb3 
2.  Sxb4# 

...  Lc3 
2.  Db5# 

...  Lc5 
2.  Df7# 

 

1.  Dg7! ...  K~ 
2.  f8(D)# 

     

1.  Dd3! ...  Sg6 
2.  Dd5# 

...  g5 
2.  Dh7# 

...  g6 
2.  Dxd7# 

...  f5 
2.  Dxf5# 

...  d6/d5 
2.  e6# 
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Tirsdag 19-02-2008 Byturnering , 3./2. runde (mester- og basisklasser) 

Tirsdag 26-02-2008 
Holdkamp, A-rækken,Århus/Skolerne IV - Skanderborg II 
Holdkamp, C-rækken, Skanderborg III - Skødstrup IV 
Træning, 1. holdet 

Søndag 02-03-2008 Holdkamp, 2. division, Skanderborg - Tønder 

Tirsdag 04-03-2008 Byturnering , 4. runde (mester- og basisklasser) 

Tirsdag 11-03-2008 

Holdskakafslutning i C- og D-rækken i Skanderborg 
Holdkamp, A-rækken, Skanderborg II - Tjele (i Århus!) 
Holdkamp, C-rækken, Rokaden III - Skanderborg III (i 
Skanderborg!) 
Holdkamp, D-rækken, Skanderborg IV - Hadsten (i 
Skanderborg!) 
Byturnering , 5. runde, mesterklassen 

Tirsdag 18-03-2008 Byturnering , 6. runde i mesterklassen, 5. runde i 
basisklassen 

Tirsdag 25-03-2008 Udsatte partier (tirsdag efter påske) 

Tirsdag 01-04-2008 Byturnering , 6. runde, basisklassen 
Byturnering , mesterklassen, udsatte partier 

Tirsdag 08-04-2008 
Afslutning, skoleskak (kl. 18.00!) 
Træning, 1. holdet 
Udsatte partier, basisklassen 

Søndag 13-04-2008 Holdkamp, 2. division, Skanderborg - Bov (i Haderslev!) 

Tirsdag 15-04-2008 Byturnering , 7. runde (mester og basisklasse) 

Tirsdag 22-04-2008 Generalforsamling 

Tirsdag 29-04-2008 Forsommerturnering, 1. runde 

Tirsdag 06-05-2008 Forsommerturnering, 2. runde 

Tirsdag 13-05-2008 Forsommerturnering, udsatte partier 

Tirsdag 20-05-2008 Forsommerturnering, 3. runde 

Tirsdag 27-05-2008 Sommerferie 

Onsdag 06-08-2008 1. runde, Skanderborg Sommer-EMT 

Kalenderen  



 


