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Nyt fra Bestyrelsen
( Af Anders Haarup )

Sæsonen 2007/2008 nærmer sig nu sin afslutning, og selv om der stadig er nogle uafklarede spørgsmål, så tør jeg dog godt allerede nu betegne sæsonen som værende tilfredsstillende. Nogle af de positive ting, som er sket i denne sæson, er bla.
-

Vores 1. hold har formået at blive i 2. division (står jo faktisk til at rykke op).
Vores 2. hold er rykket op i Mester-rækken.
Vores 3. hold er rykket op i B-rækken.
Vi fik tilknyttet Nordea som Stor-sponsor i klubben.
Der er blevet vist gode takter, når vi har været ude og repræsentere klubben.
Vores EMT blev igen et tilløbsstykke med knap 80 deltagere.
Vi deltog i kommunens aktiviteter overfor skolebørn i deres sommerferie.
Vi afviklede igen i år Skakturneringen på Brøruphus Efterskole.
Vi fik tilknyttet IM Emil Hermansson til klubben.
Vi har fået lagt klubbladet ud på vores hjemmeside.
Vi har 3 gange i løbet af året fået ”luftet” vores store brikker.
Mediedækningen af såvel spillere som klubben er blevet forøget.
Tema-aften med landsholdstræneren Per Andreasen.
Vi fik en Nordisk Mester i Mads Andersen.
Vi fik indgået en TV-aftale med Lokal Tv.

Dette sammen med en hel række andre ting/forhold gør, at vi I bestyrelsen godt tør sige, at sæsonen 2007/2008 har været tilfredsstillende. Uden at kende det endelige regnskabsresultat for året 2007, så tør jeg dog godt love, at tallene ikke bliver røde. Vi bør
derfor alle være glade og stolte over vores fælles klub og jeg vil naturligvis i den forbindelse gerne takke jer alle, for det er jo helt indlysende, at de enkelte resultater aldrig
ville kunne være blevet skabt uden jeres hjælp.
Afslutningsvis kan jeg oplyse, at jeg i går søndag var til hovedkredsmøde i 6. Hovedkreds og her blev det besluttet, efter mange og lange diskussioner, at Mesterrækken
skal spille på hverdagsaftner, så det er forhåbentlig en glædelig nyhed for de fleste at
dem, som måtte være berørt af dette.

Skanderborg Skakklubs Vandrepokaler
Pokal for

Pokalen er hos

Nytårshandicapcuplyn

Benjamin Christensen

Lynmesterskabet sæsonafslutning

Tavs Bjerre

Bedste holdscore

Kaj S. Munk
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Der indkaldes til

Ordinær Generalforsamling
Tirsdag den 22. april kl. 19.15
i klublokalerne, Sundhedscentret, Sygehusvej 7, Skanderborg
Dagsorden:
Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsens plan for aktiviteter i det kommende år.
Indkomne forslag ( skal være formanden i hænde senest 3 dage før
Generalforsamlingen )
Valg:
Kassereren:
Bjarne Tornbjerg
Bestyrelsesmedlemmer:
Colin Watson
Jørgen Johansen
Bestyrelsessuppleanter:
Pascar Paramasivam
Ledig (tidl. Jørgen Johansen)
Revisor:
Jørn Andersson
Revisor suppleant:
Erik Grønkjær
Eventuelt.
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Skanderborg Skakklubs regnskab for 2007
Udgifter i alt

Indtægter:
Klubkontingent
Kaffekassen
Støtteforeningen
Sponsorindtægter
Gave til klubben
Sommerskak
Holdskakpræmier mv.
Renteindtægter

26.733
6.643
6.000
1.000
1.500
1.000
600
563

Hovedkredskontingent
Turneringsaktiviteter
Administration mv.
Klubblad inkl. printer
Holdskak
Materialer
Repræsentation og gaver
Aktiviteter
Internet
Kursregulering af værdipapirer

19.945
7.399
1.081
6.013
5.350
100
0
1.770
1.122
189

Udgifter i alt
Årets overskud

42.969
1.070

Udgifter og overskud i alt

44.039

-------------------------------

-------------------------------

Indtægter i alt

44.039

Balance pr. 31. december 2007
Aktiver:
Investeringsforeningsbeviser
Indestående, Danske Bank
Indestående, Danske Bank
Checkkonto, Danske Bank
Girokonto, Danske Bank
Diverse tilgodehavender
Tilgodehavende kontingent
Kassebeholdning

19.771
382
366
1.495
15.493
9.306
2.223
8.129

Passiver:
Egenkapital:
Egenkapital 1.1.2007
Årets resultat

35.936
1.070

Gæld:
Forudbetalt kontingent
Skyldige omkostninger

----------------------------------

Aktiver i alt

57.165

37.006
15.650
4.509
----------------------------------

Egenkapital og gæld i alt

Risskov, den . marts 2008

Tranbjerg, den . marts 2008

------------------------------------------------------------------Bjarne Tornbjerg, kasserer

------------------------------------------------------------------Jørn Andersson, revisor
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57.165

Skanderborg skaklubs støtteforening
Indkalder til generalforsamling tirsdag den. 22. april kl. 18.30
sygehusvej.

i klublokalerne på

Dagsorden:
Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Regnskab.
Indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen.
Eventuelt.

Må vi bede om lidt opbakning.
(af Jørgen Johansen)
Tirsdag d. 8 april kl. 18,00 er der afslutningsfest på skoleskakken. Det foregår i skakklubbens lokaler. Bjarne Rasmussen og undertegnende har inviteret alle børn med søskende og forældre, men vi vil også gerne invitere alle klubbens skakspillere med til afslutningen. Ikke bare fordi I skal bruges som klappere eller måske blive udfordret til en
dyst, men mest af alt for at søskende og forældre skal få et godt indtryk af klubben.
Det skulle gerne igen i år blive en rigtig god aften, så husk at møde op kl. 18,00.

En skakkæmpe fylder 85
(af Asger J. Andersen)
Året 1923 er ikke indskrevet i historiebøgerne som noget særligt. Men for mange af os
er det et vigtigt årstal! Den 29. marts det år blev Robert Rode Pedersen født, og samme år blev Skanderborg Skakklub stiftet. Og det er der megen symbolik i! Man kan
nemlig ikke nævne den ene uden straks at tænke på den anden. Som et par siamesiske
tvillinger har de to fulgtes ad gennem snart seks årtier. Rodes store betydning for klubben er velkendt, og uden at gå i detaljer vil jeg nævne tre forhold: Rodes formandstid på
en snes år, hans kolossale betydning for skoleskakken, og hans smittende begejstring
ved selve skakspillet. Og over det hele står en varm og humørfyldt personlighed hvis
venskab jeg personligt gennem årene har haft stor glæde af.
Desværre er helbredet ikke længere det bedste, men Rode følger intenst med i klubbens aktiviteter. Fra Skanderborg Skakklub skal der lyde et stort tillykke, og en tak for
alt det du har været for klubben.
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Kombiner med Peter
Løsninger senere i dette blad

Blackburne - Schwartz, Berlin 1881

Totsky - Moiseenko, Capelle 2008.

Hvid trækker.
Her kan hvid gøre kort proces.

Sort trækker.
Sort har terrænovervægt. Hvordan vinder
han materiale her?

Emms - Summerscale, Hastings 1997.

Hess - Gashimov, Capelle 2008.

Sort trækker.
Her spillede sort det meget naturlige 1.
Sbd7 , og blev sikkert rystet af hvids svar.
Hvad spillede hvid?

Hvid trækker.
Han spillede her 1. d5 og seks træk
senere måtte han opgive.
Kan du finde på noget stærkere?
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Nordea Skandeborg – Tønder 6 - 2
(Af Colin Watson)
Så skulle vi møde Curt Hansens Tønder hold, som stillede op lige præcis som forventet.
Vi var klar over at kun en stor sejr ville holde os på toppen, men vi manglede både Emil
og Klaus. Vi måtte gøre vores bedste og det gjorde vi.
Jens Christian Lund ( 2171 ) – Mads Andersen ( 2005 ) 0 - 1
En stor opgave for Mads, men han kom forberedt med Grünfeld-indisk. Jens tog ikke
bonden og fik hurtigt byttet sorts farlige løber på g7. En stor afbytning i centrum gav en
lige stilling, men Mads kunne se små muligheder, og stille og roligt kom han til at stå
bedre og bedre. Efter at Mads vandt en bonde, var det slut for Jens. Rigtigt flot af
Mads !
Nicolai Lowenstein ( 2083 ) – Helge Andersen ( 2026 ) ½ - ½
Nicolai spillede Trompolski ( d4 Sf6, Lg5..). Solidt men ikke ufarligt. Helge spillede hurtigt som om han kendte varianten godt. Nicolai kiggede på muligheder for at ofre på h7,
men det var meget kompliceret. Helge’s hurtige tempo stressede Nicolai og i en åben
stilling tog de remis.
Hans Ulrik Christensen ( 1877 ) – Tavs Bjerre ( 2006 ) ½ - ½
Som forventet lukket siciliansk. Tavs blokerede for hvids angreb, men skulle skabe noget selv. Tavs byttede sit tårn for løberen og fik centrum. Der var ikke meget andet end
skakker og remis.
Kai Munk (1987 ) – Peter Elkjær Larsen ( 1807 ) 1 - 0
Symmetrisk engelsk opstilling med c4. Sort spillede hurtigt e5 og gav Kai en super
springer på d6 som styrede kampens gang. Kai vandt h bonden og hans springer stressede sorts dronning konstant. Da Kai vandt tårn for løber var det slut. Flot spillet af Kai.
Niels Falsig ( 1864 ) – Henning Møller ( 1926 ) ½ -½
Jeg har sagt til Henning, at Niels spiller b4. Så var Henning velforberedt, men Niels kom
med d4. Henning kender mange åbninger herimod og fik en fin stilling, men kom bagud
på uret. Henning forsvarede sig og vandt en officer, men i stort tidspres blev han presset til at give den tilbage. I en svær stilling efter tidskontrollen tog de remis. Alle spillere
deltog i analysen bagefter.
Morten Rasmussen ( 1819 ) – Ole Wrang ( 1807 ) 1 - 0
Mortens London/Colle opstilling er solid, men farlig. Ole byttede meget af og efter at røgen havde lagt sig, stod det klart, at Mortens stilling var bedst. Oles bonde stod svagt.
Som kom fejlen, Morten vandt tårn for løber og snart partiet.
Jørn Lassen (1726 ) – Peter Wheadon ( 1796 ) ½ - ½
Peters Kongeindisk blev angrebet med g4 til g5, centrum-bonde-afbytninger betød, at
dronningerne forlod brættet. Trods hvid fik mere plads, var der ikke andet end remis.
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Colin Watson ( 1777 ) – Erik Juul Damholdt ( 1603 ) 1 - 0
Jeg fik hurtigt en flot stilling efter Sc3. Alle mine officerer pegede på sorts konge og efter
13 træk førte næsten alle veje til Rom. Jeg fik et tårn for min løber og bagefter vandt jeg
en hel løber. Erik spillede 13 træk mere med et tårn i minus, men til sidst opgav ham.
Det var lige præcis det resultat, vi har ønsket os. En sikker sejr. Alle spillede godt og vi
er nu klar til den sidste kamp i Haderslev mod Bov. Vi ligger nu et point foran Esbjerg,
så alt kan ske. Vi regner med at Klaus bliver rask , og vi er ret sikre på, at Emil kommer.
Det bliver spændende !

Partiafslutning.
(Diagram af Henning Møller) (tekst Jørgen Johansen)
Hvid
Henning Møller
Skanderborg 1926

Sort
Torben Jensen
Esbjerg
1966
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I diagramstillingen har sort lige trukket 14...Sd7-b6 med en alvorlig trussel på hvids
dronning.
Henning lader sig dog ikke sådan kyse.
15.DxTd8+....KxTd8 16. Sxf7+ og dronningetab. Nu fører Henning med tårn og bonde.
Her kunne Rodes så kendte sætning være passende: ”en god sportsmand kendes på,
at han erkender sit nederlag og opgiver.”
Det gjorde Torben Jensen ikke. Det var dog vist nok mest af moralske grunde over for
sit hold. Han gjorde ti træk mere så var sækken helt snøret.
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Fra tidligere års klubblade
(af Bjarne Tornbjerg)
I 2003 stod der i Løberen nr. 7 og 8 (marts og april) følgende at læse:
1. holdet i A-rækken var inde i en god stime med sejre på 7½ - ½ over VRS, 5 – 3 over
Silkeborg II og 5½ - 2½ over Århus II. Holdet var dermed allerede inden sidste runde
sikker på oprykning til mesterrækken. I den sidste kamp lagde Skanderborg også hårdt
ud og førte langt henne i kampen med 4 – 0 over Hinnerup, men resten af partierne var
problematiske, og sejren endte med at blive så beskeden som 4½ - 3½.
Der var hård kamp om æren som topscorer på 1. holdet; Kai Munk scorede 6 af 6! Tavs
Bjerre 6 af 7, Morten Rasmussen 5½ af 7 og Michael Andersson 5 af 7.
2. holdet, også i A-rækken, havde det noget sværere, men ydede dog en
kraftpræstation ved at vinde 7 – 1 over VRS. Den store sejr gav håb om overlevelse i
rækken, men der måtte kæmpes hårdt i den sidste kamp. Skærene klaredes lige netop
med et 5 – 3 nederlag mod Viby II. Resultatet betød, at holdene på sjette- og
syvendepladsen sluttede á point, men Skanderborg havde ét matchpoint mere!
På skoleskakfronten deltog Kristian Nymann Jakobsen i NM i skoleskak på Færøerne
og fik en delt 6. plads med 2½ point af 6 mulige.
I 1998 stod følgende at læse i Løberen nr. 7 (august):
Hans Buttenschøn var kommet med et ideoplæg til nye skakaktiviteter. Der var
adskillige forslag at vælge imellem, alle slået op som tænkte annoncer i Ugeladet.
Blandt tilbudene kan nævnes: Spil simultanskak mod stormester i kulturhuset en lørdag.
Spil hurtigskak og spil dig til Danmarks smukkeste festival en lørdag på FØLA. Skak
mod computer i klubben en tirsdag aften. Blindskak en søndag i Den Danske Bank.
Kom og lær skak i skakklubben en tirsdag aften – en international mester holder
foredrag. Telefonskak mod færøsk klub. Skakparti med et træk ugentlig mod Hørning
Skakklub.
I 1983 stod følgende at læse i Løberen nr. 8:
I juni måned var der arrangeret udendørs skakturnering på Bibliotekstorvet i
Skanderborg. Turneringen havde samlet 26 deltagere, heraf 16 fra Skanderborg
Skakklub og 5 fra Horsens. Der var tre store brætter til rådighed, medens de øvrige
partier spilledes på små brætter; det hele foregik udendørs i aldeles udmærket vejr.
Indledningsvis startedes i 4-mandsgrupper, hvorefter de otte bedste gik videre til
finalerunden. Partiernes varighed var en time, men hvor tiden var skævt fordelt efter
ratingtal.
Finalen blev et opgør mellem Asger Andersen og Vagn Skov Andersen fra Horsens.
Asger Andersen vandt dermed det skakur, som Provinsbanken havde skænket som
præmie til vinderen.
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Andetholdet i mesterrækken vandt A-rækken.
Skanderborg II – Tjele 6-2
(af Asger J. Andersen)
Kampen om førstepladsen var hård, og spændingen var intakt til det sidste. Vi kunne
rykke op i mesterrækken med en andenplads, men der gik et par timer, før vi kunne se,
at andenpladsen var så godt som sikker. Men man spiller nu engang for at vinde! Vi var
afhængige af, dels hvor mange point vi selv kunne få, dels hvor mange point Viby kunne
tage fra vores hårdeste konkurrent, Århus/Skolerne. Efter 6 kampe havde vi 4½ point,
og vi skulle bruge 1½ på de to sidste brætter, samtidig med at Viby skulle snuppe 2.
Begge dele gik lige akkurat i opfyldelse!
De to spillere som det hang på til sidst, var Bjarne Tornbjerg, hvis parti længe så
jævnbyrdigt ud, og Niels, som var oppe mod en højere ratet spiller. Bjarne fik afviklet til
løber og bønder på begge sider, men let var slutspillet ikke. Bjarnes teknik fejlede
imidlertid ikke noget, så pointet kom i hus. Niels’ parti var spændende og kompliceret,
men endte så med den nødvendige remis.
En fin præstation ydede Henning Møller, som spillede remis med den dygtige
mesterspiller Esmat Guindy, som har 235 ratingpoint over Henning!
Bræt 3 og 4, Peter og Ebbe, spillede også remis, men på de sidste 4 brætter faldt
modstandernes spillestyrke. Det stiller sådan set også krav, men dem opfyldte vi ved at
vinde disse fire partier. Jørn var ekstremt hurtig, men snart fulgte Bjarne Rasmussen og
jeg efter.
Lad os glæde os over førstepladsen og oprykningen til mesterklassen. Det bliver
spændende at se hvordan vi klarer os dér.
Klubben skriver historie ved både at have et hold i divisionsturneringen og et i
mesterrækken.

De enkelte resultater:
Br.
1
2
3
4
5
6
7
8

Skanderborg II

Res.

Henning Møller (0.21)
½-½
Niels Chr. Christensen (0.42)
½-½
Peter Wheadon (0.62)
½-½
Ebbe Kristensen (0.68)
½-½
Asger J. Andersen (0.89)
1-0
Bjarne Tornbjerg (0.94)
1-0
Bjarne Berring Rasmussen (0.98) 1 - 0
Jørn Andersson (0.95)
1-0

Side 11
14

Tjele
Esmat Susanne Guindy (0.79)
Nicolai Kvist Brondt Petersen (0.58)
Mads Jensen (0.38)
Frederik Jessin Jensen (0.32)
Christian Hartvigsen (0.11)
Lisa Tejlgaard Havshøj (0.06)
Anders Trust (0.02)
Rene Hougaard (0.05)

Find trækket.
Hermed bringer vi Asger Andersens parti mod Gert Medom Madsen.
Tak for det!
Partiet er fra holdkampen: Århus/Skolerne – Skanderborg II, som er refereret andetsteds i bladet
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Hvid har netop
gjort sit 24. træk,
så sort er i
trækket! Han er
ganske vist en
bonde bagud, og
hans kongestilling
er ikke for køn. –
Men han har et
afgørende træk hvilket? – Se
partiet
mellem
G er t
Medom
Madsen og Asger
J. Andersen fra
holdturneringen.

Madsen, Gert Medom - Asger J. Andersen

Holdturneringen, 26.02.2008
(Noter af Asger J. Andersen)
1.d4 d5 2.c4 e6 3.c3 f6 4.g5 bd7 5.cxd5 exd5 6.e3 c6 7.d3 a5 8.xf6 xf6
9.ge2 d6 10.g3 0-0 11.0-0 $e8 12.$c1 g4 13. c2 a6 14.$ce1 h6 15.f5 c7
16.f4 xf5 17.xf5 f8 18.$f3 d7 19.$g3 h5? Hidtil har Sort haft en lille stillings−
fordel. Her mister jeg grebet. Jeg havde beregnet at jeg kunne vinde materiale og/eller
få et angreb i gang ved at ofre bonden på h6. Jeg skulle have spillet g6 med pæn fordel.
20.xh6+ (h8 21.$h3 g6 22.f5 Jeg havde set at springeren kunne gå hertil, men
"glemt" at jeg ikke kan slå den uden at miste min egen springer (og bonde). Ironisk nok
havde Hvid et endnu stærkere træk, nemlig Sxf7+!!, Dxf7, g4! I øvrigt kunne Hvid også
med fordel have spillet f5! 22...(g8 Nu truer Sxf4! da tårnet på e1 hænger. 23.(f2 Ide−
en er rigtig: tårnet skal dækkes, men bedre var Te2, som samtidig dækker dronningen.
23...f6 24.$g3??
− − se diagrammet − −
Stillingen var ellers lige, men her falder korthuset sammen! 24...e4+ 25.xe4 xf5!
Det er naturligvis denne springer der skal slås først! Den anden kan jeg jo tage bagef−
ter!! Hvid opgiver, da han ikke har noget fornuftigt modspil mod officerstabet. 0-1

Side 12
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Chr. Hartvigsen, Tjele – Asger J. Andersen
(Af Asger Andersen)
11.03.2008

1.e4 e5 2.Nc3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.Nf3 Be7 [4...Nxe4 5.Nxe4 (5.Bxf7+ Kxf7 6.
Nxe4 d5 7.Neg5+ Kg8 8.d3 h6 9.Nh3 Qf6 10.Nhg1 Be7 11.Be3 Qg6 Sort skulle
nu have en pæn fordel (-1.16), men den er nu ikke så let at få øje på.) 5...d5 6.
Bd3 dxe4 7.Bxe4 Ne7 8.Bd3 f6 9.0-0 Qd6 10.Qe2 Be6 11.Bb5+ c6 12.Bc4
Bxc4 13.Qxc4 Qd5 14.Qe2 Stillingen er lige.] 5.d3 0-0 6.Be3 d6 7.h3 Bd7 8.
Qd2 a6 9.0-0-0 b5 10.Bd5 Rb8 Her er stillingen lige, men Hvid gør nu et
passivt træk, som ganske vist muliggør et fremstød med f−bonden, men
generelt svækker stillingen. 11.Nh2 b4 12.Bxc6 Bxc6 13.Ne2 Bb5 14.f4 exf4
15.Bxf4 c5 Et stærkt fremstød, som truer med at svække Hvids bondestruktur.
16.g4 Qa5 17.Kb1?


 + +
+ + 
+   +
 + + !
"  +%+%+#
$+ +%+ +%&
'%%%Q +  (
)+.+*+ +*/
0123456789

Sort trækker.
Find det
skarpeste træk.

For passivt. c4 burde spilles. 17...c4 18.dxc4? Igen svagt. Det fremmer bare
Sorts (dobbelt)angreb. 18...Bxc4 19.b3? Sc1 var noget bedre. 19...Nxe4 20.
Qe3 Bxe2 21.Rde1?? Nu går Hvid i panik. Eneste reelle mulighed var Dxe4.
21...Nc3+ 22.Kc1 Bf6 23.g5 Lidt desperation; men Hvid har intet forsvar. 23...
Nxa2+ 24.Kb1 Bc3 Hermed er alt håb ude for Hvid. Sort kunne også have
spillet det stærke træk Da3. − Hvid opgiver, da matten er uafvendelig. 0-1
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Træerne vokser ikke ind i himlen!
Århus/Skolerne – Skanderborg II: 5 – 3
(af Asger J. Andersen)
På vej til kampen spøgte vi lidt med, at vi skulle have tre point for at bevare førstepladsen.
Men spøgen blev desværre til alvor, da det skulle vise sig, at vi netop opnåede de tre
nødvendige point! Dermed har vi i hvert fald bidraget til spændingen i rækken. Det var
vores første – og forhåbentligt eneste! – nederlag i turneringen! Men det var ikke lige
vores dag. Ud fra de stillinger jeg så i løbet af aftenen vil jeg mene at, vi på en bare nogenlunde almindelig aften skulle have haft et par point mere!
Henning og Niels spillede solide remiser, Ebbes og Bjarne Tornbjergs remiser så jeg
ikke så meget til. Derimod så jeg at Peter lavede et flot offer og fik godt angrebsspil,
men desværre lavede modstanderen et afværgetræk som Peter ikke havde set. Alligevel kunne Peter have vundet, men det var indviklet og svært at finde gevinstvarianten.
Lars, som sad lige ved siden af mig, lavede en ærgerlig fejl og mistede en officer. Bjarne Rasmussen vandt en bonde mod stærke 13-årige Nicklas, men fordelen smuldrede
desværre.
Nu hvilede der et tungt ansvar på mine spinkle skuldre, følte jeg. Jeg koncentrerede mig
stærkt og mente at jeg kunne ”sælge” en bonde for et godt angreb. Offeret var ikke korrekt, men stillingen voldte alligevel modstanderen så mange problemer at han kom til at
gøre et unøjagtigt træk, hvorefter jeg kunne sætte en vindende skak ind. Den indbragte
mig en springer, hvilket fik ham til at opgive.
Før sidste runde har vi et halvt points forspring til nr. 2 og 3, og de skal desværre ikke
spille mod hinanden! Men med to oprykkere til mesterrækken skal det gå meget skævt
for at vi ikke rykker op. Det ”sjove” er at du sandsynligvis også kan læse et referat af
den sidste holdkamp i dette blad, så betragt referatet her som første kapitel i en roman
der kun rummer to kapitler! Man fristes til at sige: Fortsættelse følger næste år i mesterrækken!?
Enkeltresultater for Skanderborg II runde 6
Århus/Skolerne IV - Skanderborg II

5 - 3 (3.43 - 4.57)

Br.
1
2
3
4
5
6
7
8

Res.
½-½
½-½
1-0
½-½
1-0
0-1
½- ½
1-0

Spiller Århus/Skolerne IV
Jacob Arnbjerg (0.33)
Kent Sølvsten Rasmussen (0.33)
Benjamin Højvang Jacobsen (0.44)
Allan Holm Corneliussen (0.57)
Birger Møller (0.52)
Gert Medom Madsen (0.59)
Leif Nørholm Jensen (0.5)
Nicklas Corneliussen (0.15)

Forventet score i parentes.
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Spiller Skanderborg II
Henning Møller (0.67)
Niels Chr. Christensen (0.67)
Peter Wheadon (0.56)
Ebbe Kristensen (0.43)
Lars Svendsen (0.48)
Asger J. Andersen (0.41)
Bjarne Tornbjerg (0.5)
Bjarne Berring Rasmussen (0.85)

Jeppe Larsen løb med pokalen.
(af Jørgen Johansen)

Når jeg i dette vinterhalvår har skrevet lidt om skolebørnenes grand-prixturneringer har det ikke været svært at finde på en overskrift, den har nemlig
været ens de sidste tre gange.
Denne lørdag var vi i Korning. Når man kommer helt derud (ikke noget om kartoffelrækker eller krager) er det meget imponerende at se, at de har nystartet
skoleskak med stor succes, og har allerede kræfter til at afholde grand-prix
med ca. 85 deltagere.
Fra Niels Ebbesen Skolen var der syv børn der deltog i tre rækker C D E. Vi
fik en rigtig fin start, og efter den første time lød glade meldinger: "jeg har vundet, vundet, vundet og jeg har også vundet". Det samme gentog sig efter runde
to. Helt fantastisk, skulle det virkelig være dagen i dag som jeg har ventet på så
længe?. 3.runde og en time senere ,tabt,tabt, tabt, og en enkelt remis. JA JA vi
har fire runder tilbage alt kan ske. Fra runderne 4 -5 - 6 og 7 fik jeg slet ingen
tilbagemelding, det vidste jeg godt hvad betød, men resultaterne kan da findes
på nettet og de kommer så her.
E. gruppen

Simon Aarup

2½

point

D. gruppen

Jesper Larsen

4

point

D. gruppen

Kasper Larsen

3

point

E. gruppen

Jeppe Larsen

5½

point

E. gruppen

Esben Tümmler

2½

point

E. gruppen

Sophus Larsen

2

point

E. gruppen

Martin Johansen

1½

point
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pokal og oprykning

Oprykningen er en realitet !
( Af Anders Haarup )
Så er oprykningen for 3. holdet en realitet. Inden sidste runde lå vi da også til at skulle
rykke op, men alt kan jo ske i skak !!
Sidste runde i såvel C-rækken som i D-rækken skulle foregå i vores egne lokaler, hvilket
betød at hele 70 personer mødte frem denne aften. Dette betød naturligvis en del forberedelse, men det forløb bestemt godt til alles tilfredshed.
Benjamin Christensen på 1. Bræt – såvel Hans Buttenschøn som Søren Westergård
havde meldt afbud – spillede utroligt overlegent mod Tommy Pless og efter blot 20 træk
førte han med et tårn. Senere lavede hans modstander en decideret brøler hvorved han
yderligere tabte sit andet tårn og så var den kamp bestemt forbi.
Til dagens kamp havde vi hyret Dieter Dettbarn som reserve. Han spillede på vores 6.
bræt og han spillede meget stabilt og sikkert, hvilket da også betød, at han hentede et
halvt point mod Frank Gerhardt Carstens.
Kort tid efter at Dieter havde scoret sit halve point, ja så ville Peer Jespersen også på
tavlen. Han spillede denne aften på vores 5. bræt mod Hans Nørregård. Det så meget
lige ud, så resultatet var nok helt i orden.
På vores 8. bræt spillede Jens Kr. Vigen mod Arne Sandberg. Det var da en kamp med
noget ”go´-daw” i !! Jens Kr. stod fantastisk midt i partiet, men kort tid efter, ja så var
han bagud med en dronning !! Så måtte dette parti jo nok være færdig, men nej-nej !!
Som Jens Kr. efterfølgende sagde, at ”Normalt ville jeg da stoppe her, men min modstander havde tidligere i partiet lavet nogle mærkelige træk, så jeg ville lige spille lidt
videre” og det var en god og fornuftig beslutning, for selv om han var bagud med en
dronning, ja så endte det med, at han vandt partiet !!! – Flot.
Den anden reserve denne aften var Erik Grønkjær på vores 4. bræt hvor han mødte
Fritz A. Justesen. Efter et par timer var han bagud med en officer og selv om han kæmpede bravt det bedste han havde lært, ja så stod partiet ikke til at kunne vindes.
På vores 7. bræt spillede Asger C. Andersen mod Egon Welling. Det så – for mig at
se – meget lige ud gennem hele partiet, men pludselig fik jeg oplyst, at Asger havde
vundet. En glædelig melding ☺
Leif Møller Hansen spillede på vores 3. bræt mod Gunnar Bach. Jeg spurgte ham under
partiet, hvordan han stod og han oplyste, at det nok var meget lige. Det bekymrede mig
en hel del !! Normalt står Leif ALTID godt, når man spørger ham ( også selv om han
kort tid efter taber partiet ☺ ), så når han pludselig ikke mener at han står godt, så må
han stå rimeligt dårligt !! Jeg fulgte hans parti – perifert – og syntes faktisk, at han stod
OK. Hans stilling blev da også bedre og bedre og det endte med, at han hjemførte yderligere et point til holdet.
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Jeg selv spillede på vores 2. bræt mod Kurt Skovstjerne Nielsen. Han spillede meget
offensivt på begge fløje, men jeg havde held til at afvise hans angreb, og så begyndte
hans spil at falde fra hinanden, og da jeg førte med 3 bønder valgte han at give op.
Det samlede resultat blev derfor som følger:
Benjamin Christensen
Anders Haarup
Leif Møller Hansen
Erik Grønkjær
Peer Jespersen
Dieter Dettbarn
Asger C. Andersen
Jens Kr. Vigen

-

Tommy Pless
Kurt Skovstjerne Nielsen
Gunnar Bach
Fritz A. Justesen
Hans Nøregård
Frank Gerhardt Carstens
Egon Welling
Arne Sandberg

Total

1–0
1–0
1–0
0–1
½-½
½-½
1–0
1–0
6-2

De Originale
Siden 1976

Troldekugler.dk
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Vi ligger nummer 1, vi ligger nummer 1 !!
(Bjarne Tornbjerg)
Under denne overskrift jublede vor kære formand i forrige nummer af Løberen over sit
holds fornemme placering i holdskakturneringen.
Turneringen er nu afsluttet, og formanden har stadig grund til at juble! Holdet indtog suverænt førstepladsen, men vi på andetholdet klarede også en førsteplads, pointsmæssigt dog knapt så overlegent, nemlig kun med ½ point og mindre matchpoints end nærmeste konkurrent. Det allerbedste er dog at vort 1. hold i 2. division ikke vil stå tilbage.
De fører inden sidste runde med 1 point, og har dermed mulighed for at rykke op i 1.
division, hvis den sidste kamp vindes stort nok. Forspringet er reelt kun på ½ point, da vi
er bagefter i matchpoint.
1. holdets placering er således nok den største præstation efter den overbevisende,
men nok også lidt overraskende store sejr over rækkens tophold, Esbjerg, og ikke
mindst den næsten lige så flotte 6 – 2 sejr over Tønder. Et stort tillykke med sejrene.
Hvis det lykkes 1. holdet at rykke op i 1. division og vore tre bedste hold således vinder
deres række, må det være den bedste holdskakpræstation i hele Skanderborg Skakklubs historie.
Der er grund til at være stolte over tre så fine placeringer, som vel kan tilskrives flere
ting. Gode resultater har en tendens til at være selvforstærkende, hvilket i hvert fald har
vist sig i denne sæson. 1. holdet er blevet væsentligt forstærket med Emil Hermansons
deltagelse. Han har, hver gang han har været med, skaffet et helt point, og endnu vigtigere – de øvrige spillere har teoretisk fået en, i hvert fald på papiret, nemmere modstander med deraf følgende bedre muligheder for at opnå point(s). Uden at have kigget
holdopstillingerne til de enkelte kampe igennem, har jeg også en stærk fornemmelse af,
at der til årets holdkampe har været et minimalt antal afbud, hvilket i sig selv styrker holdene. Endvidere har der i kalenderen været afsat tid til, at Klaus Berg forud for hver runde har kunnet samle 1. holdet til forberedelse mod de kommende modstandere. Det har
måske skaffet et par point ekstra, men endnu vigtigere – det har skabt et godt sammenhold og en god atmosfære på holdet, hvilket også giver sig udtryk i, at man efter flere af
kampene er samledes til fælles spisning! Og så kan ringen sluttes – det hele er måske
medvirkende til de meget få afbud.
På 2. holdet er der også en god stemning, dog uden den samme forberedelse og efterfølgende sammenkomst, men afbudene har været ganske få, og de der har været, er
blevet erstattet af rigtig gode reserver. 2. holdet er også styrket af at Emil Hermanson
spiller for 1. holdet. Dette har medført, at 2. holdet i år er virkelig stærkt besat med flere
tidligere førsteholdsspillere på de øverste brætter, og når der så også her er meget få
afbud, har vi været i stand til at stille et meget stærkt hold.
For 3. holdets vedkommende ser det også umiddelbart ud til at holdet står sammen om
så vidt muligt at undgå afbud. Det har så også resulteret i det, der har fået formanden til
at juble sammen med sit hold.
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En smule malurt skal der dog dryppes i bægeret. Nok stiller vi med gode hold, men det
synes som om vore modstandere desværre har lidt problemer med at kunne gøre det
samme. I hvert fald i A-rækken har vore modstanderes holdopstillinger i nogle tilfælde
været præget af flere spillere, som med al respekt i øvrigt, ikke har et ratingtal, som burde berettige til at spille i A-rækken. Det der i et vist omfang nok slår i gennem, er vel det
faldende medlemstal i mange af vore naboklubber, hvilket alt andet lige skal svække de
enkelte holds styrke. Vi er så heldige indtil nu, i hvert fald i store træk, at have været
forskånet for det store frafald til holdskak, og den forskel slår så igennem på resultaterne.
4. holdet er ikke nævnt ikke denne sammenhæng, men de er lidt svækket af at 3. holdet
i modsætning til sidste år skal bruge 8 spillere mod 5. Alligevel gør 4. holdet en god indsats under vanskelige betingelser, men det ville næsten også være for godt, hvis alle
vore fire hold skulle indtage førstepladsen i deres respektive rækker.
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KALENDER
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Søndag

25.
1.
1.
8.
8.
8.
13.

marts
april
april
april
april
april
april

Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag

15.
22.
29.
6.
13.
20.
27.
6.

april
april
april
maj
maj
maj
maj
august

Udsatte partier (tirsdag efter påske)
Byturnering, 6. runde, basisklassen
Byturnering, mesterklassen, udsatte partier
Afslutning, skoleskak (kl. 18.00!)
Træning, 1. holdet
Udsatte partier, basisklassen
Holdkamp, 2. division, sidste runde,
Skanderborg - Bov (i Haderslev!)
Byturnering, 7. runde (mester og basisklasse)
Generalforsamling og lynmesterskab
Forsommerturnering, 1. runde
Forsommerturnering, 2. runde
Forsommerturnering, udsatte partier
Forsommerturnering, 3. runde
Sommerferie
1. runde, Skanderborg Sommer-EMT

Næste nr. = nr. 8 af Løberen udkommer 22. april.
Deadline til Løberen nr. 8 er 15. april.

Ændringer eller nye ting der skal optages i kalenderen bedes mailet til
Jørgen på
frugt@johansen.mail.dk

Løsninger på Kombiner med Peter
1.
1. Dxf4 , Lxf4 2. Txh5 , gxh5 3. Txh5 og mat på h8.
2.
1. ..., Sxb4 2. Lc5 , Sxc2 3. Lxd6 , Lxd6 4. Txd6 , Txc3 og sort vandt med 3 bønder
mod 1 på dronningefløjen. Hvid kunne have valgt 2. cxb4 , Txd1 3. Kxd1 , Txe3 4.
Sd2 , Lxb4 men resultatet er det samme.
3.
1. La6 !!
4.
1. Txe5 vinder en bonde og giver hvid stor fordel. Hvis 1. .. , Sxe5 2. Lh6+ , Kxh6 3.
Dxf8+ , Kg5 4. Df4+ , Kh4 5. Dh6#
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