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Side 1

Nyt fra Bestyrelsen
(af Anders Haarup)
I skrivende stund – medio juli – er der måske endnu ikke så mange, der sådan rigtig er
begyndt at tænke i skak-baner, men om godt 14 dage går det - heldigvis - igen løs med
vores traditionsrige EMT-turnering. Vi håber naturligvis, at der er rigtig mange, som igen
i år vil bakke op omkring denne turnering.
Selv om vi er en del, der har ligget lidt på den lade side med hensyn til skakken, siden vi
sidst var samlet nede i klubben, så er der dog heldigvis nogle, som har været ude og
repræsentere vores klub på meget fornem vis. Her tænker jeg ikke mindst på Mads Andersen, som har vist nogle rigtig gode og flotte takter. Den 1. juni blev han Ungdoms
Danmarksmester i gruppen U14 med 4½ point af 5 mulige. Udover Mads deltog tillige
hans bror Kristian samt Benjamin Christensen og de gjorde det begge rigtig flot.
Mads og Kristian har ligeledes i juni måned deltaget i en skandinavisk skakturnering i
Göteborg. Her vandt Mads ligeledes sin klasse (13-14 år) med hele 6½ af 7 mulige.
Herfra gik turen til en meget stærkt besat skakturnering i Norge. Her deltog 60 spillere
hvoraf adskillige var stormestre. Igen opnåede han et imponerende resultat ved at blive
samlet nr. 5 og i netop disse dage går det så løs i Vesterhavsturneringen, hvor han i de
første 6 kampe har opnået 4 point.
Som det jo nok er de fleste bekendt, så lykkedes det ikke for vores 1. hold at rykke op i
1. Division. Et halvt point skilte os og Esbjerg, så det må siges, at det var tæt på. Selv
om man umiddelbart kan være lidt skuffet, så mener jeg dog, at vi alle i stedet bør være
stolte og se fremad. Når man tænker på, at vi inden sæsonstarten i 2. Division havde
frygtet, at vi skulle kæmpe om ikke at rykke ned, så er resultatet naturligvis mere end
godkendt.
Inden vi gik på ferie havde førsteholdet da også et rigtig godt møde hvor alle gav tilsagn
om, at man i den kommende sæson ville forfølge muligheden for at spille holdet op i 1.
Division. Dette bliver indledt med en trænings-weekend i slutningen af september måned. Et ualmindelig positivt tiltag, som bestyrelsen naturligvis kun kan bakke op om.
Afslutningsvis vil jeg håbe for jer alle, at I må få en rigtig god skaksæson og at vi sammen må få rigtig mange hyggelige stunder i klubben. For at vi til stadighed kan udvikle
vores klub til alles tilfredshed, vil jeg naturligvis igen opfordre jer alle til, at hvis I måtte
have en god idé eller mener, at der er noget, som kunne gøres bedre eller anderledes til
glæde for os alle, så henvend jer endelig til en af os i Bestyrelsen.
På rigtig glædelig gensyn.
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Gøteborg Cup 2008
(Af Ivan Andersen)
En af de turneringer, der kan være svær at komme udenom, når man først har deltaget
én gang, er Gøteborg Cup. Mads deltog første gang i 2004, og har efter dette års turnering stadig en imponerende rekordliste: 1:40 ½:4 0:1. Men det er nu noget helt andet der
gør at man kommer igen år efter år, nemlig den hyggelige forlystelsespark Liseberg, der
som en del af arrangementet normalt besøges 2 ud af de 3 dage turneringen varer.
I år var Skanderborgs deltagelse fordoblet såvel på spiller- som på lederside, idet Kristian deltog i yngste gruppe og Ane Mette gjorde familieturen komplet! Vi var dog langt fra
de eneste danskere der deltog. Ud af de 179 deltagere kom de 97 fra Danmark, og flere
steder har turen været en tradition i rigtig mange år, hvilket også blev understreget ved
præmieoverrækkelsen, hvor en af de utrættelige skoleskakledere fra Fyn, John Dahlberg, fik en hæderspris for sin 25. Gøteborg Cup som leder!
Kristian leverede et fint resultat med 8 point i 15 partier, og det kunne nemt være blevet
til mere. Specielt i sidste runde blev en fin stilling sat over styr, men det er hvad der
sker, når hver spiller kun har 15 min. til hele partiet. Endnu mere ærgerligt var dog et
parti fra 1.dagen, hvor Kristian havde mest materiale, men meget lidt tid. Modstanderen
blev bare ved med at skakke med dronningen, så Kristian krævede remis ved stillingsgentagelse. Arbiter, der stod lige ved siden af bordet, gav ham ret…. i at der var stillingsgentagelse, men undlod alligevel at dømme partiet remis. Chief arbiter blev tilkaldt,
men lige lidt hjalp det - Kristian havde tabt på tid. Vi forstod aldrig rigtig hvorfor, men
gætter på, at de mente det ville være for besværligt at lægge næste runde om, og derfor
valgte de at afvise kravet på en teknikalitet.
I Mads’ gruppe spillede man med 1 time pr. spiller pr. parti, og alene det gjorde jo kvaliteten af partierne bedre. Den var nu rigtig høj i forvejen, så selv om en turneringssejr
med 6½ af 7 lyder rimelig suverænt, så var der langt fra tale om en walk-over.
Nedenfor analyserer han selv sit parti mod rækkens nr. 2, Andreas Ahlberg fra den arrangerende klub. Undervejs i partiet var der ikke den store dramatik, men bagefter mente svensken bestemt, at han kunne have fået en ”forced draw”. Det ville vi jo gerne se,
så han viste os 14 teoritræk og nikkede selvtilfreds. Mads mente nok, at der var en del
spil tilbage efter 14 træks teori i dragen, hvad partiet jo også havde vist, men modstanderen holdt på sit. ”Hvor har sort spillet forkert?” spurgte han, og det kunne han jo have
ret i. Mads svarede: ”1.e4 e5 - hvor har sort spillet forkert?”, men den slags logik, samt
det faktum at hvid i den angivne drage-variant i MegaDatabase havde scoret 81%, bed
tilsyneladende ikke på den unge mand, så vi opgav videre argumentation og gik i Liseberg.
Konklusionen ovenpå 3 dage med skak og rutsjebaneture i Gøteborg er enkel: Vi kommer igen næste år.
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Gøteborg Cup 2008
(Af Mads Andersen)
(6) Andersen,Mads (2165) − Ahlberg,Andreas [B78]

Göteborg Cup 2008 1994−95 Silkeborg (6), 07.06.2008
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 g6 Dragevarianten 6.Be3 Bg7
7.f3 0-0 8.Qd2 Nc6 Her var jeg lidt i tvivl om hvad jeg skulle spille. Det skarpe
9.Lc4 eller det lidt roligere 9.0-0-0. Jeg bestemte mig for at prøve at skære ham
midt over i noget taktisk. 9.Bc4 Bd7 10.0-0-0 Rc8 11.Bb3 Ne5 12.Kb1 [Et godt
ventetræk, eftersom hvid havde svært ved at finde fordel i den gamle variant,
som gik 12.h4 h5 13.Bg5 Rc5!] 12...Re8 Et andet godt ventetræk, som Magnus
Carlsen spillede her for nylig. Magnus vandt iøvrigt det parti. 13.h4 Nc4?!
[Bedre er 13...h5 14.Bh6 Nc4 15.Bxc4 Rxc4 16.Bxg7 Kxg7 Kig nu efter. Nu går
det for alvor løs! 17.g4! hxg4 18.h5! Rh8 (På 18...Nxh5 kommer 19.Rxh5 gxh5
20.Qg5+ Kf8 Og her har Rybka så en mat i 7 træk: Rybka 2.3.2 32−bit : 21.
Qxh5 f5 22.Nxf5 Bxf5 23.Qxf5+ Kg8 24.Qxg4+ Kf7 25.Qf5+ Kg7 26.Rg1+ Kh6
27.Qh3#! #7/12 ) 19.hxg6 fxg6 20.f4 e5 21.Nde2 Jeg kendte egentlig godt
denne variant, men jeg havde glemt den da jeg sad og spillede. Derfor var det
ret heldigt at han ikke spillede det :−)] 14.Bxc4 Rxc4 15.g4 TIL ANGREB! 15...
Qa5 16.Nb3 Qc7 17.e5! Vinder en officer. Læg mærke til at springeren ikke
kan rykke sig! 17...dxe5? [Det var klart den bedste chance at prøve 17...Nxg4
18.exd6 exd6 19.fxg4 Bxg4 selvom hvid
beholder en betydelig fordel efter 20.
Nb5 Qc6 21.Nxd6 ...] 18.g5 Nu bliver
springeren overbelastet. Dette er iøvrigt
et kendt (kendt for nogen) trick i Drage−
varianten. 18...Bf5 19.gxf6 Bxf6 20.h5!
Jeg tænkte at jeg måtte få åbnet h−
linien for tårnet hurtigst muligt. 20...b5
21.hxg6 fxg6 22.Ne4

[Dette gør at jeg nu truer 23.Dh2, hvilket kunne blive besvaret med Th4 før. Et
rigtigt computertræk er iøvrigt 22.Qd5+ e6 23.Qxb5 hvilket jeg dog ikke synes
specielt godt om. Sort får jo trods alt en masse åbne linier efter 23...Rb8] 22...
Bxe4 Han hopper lige i fælden. 23.fxe4 Rxe4 24.Qd5+ e6 25.Qxe4 Færdig ar−
bejde! 1-0
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Kristians diplom
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Skanderborg Skakklubs regnskab for 2007
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

Indtægter i alt

44.039

Udgifter i alt
Hovedkredskontingent
Turneringsaktiviteter
Administration mv.
Klubblad inkl. printer
Holdskak
Materialer
Repræs. og gaver
Aktiviteter
Internet
Kursregulering af værdipapirer
Udgifter i alt
Årets overskud
Udgifter og overskud i alt

19.945
7.399
1.081
6.013
5.350
100
0
1.770
1.122
189
42.969
1.070
44.039

Balance pr. 31. december 2007
Aktiver:
Investeringsforeningsbeviser19.771
Indestående, Danske Bank
382
Indestående, Danske Bank
366
Checkkonto, Danske Bank 1.495
Girokonto, Danske Bank
15.493
Diverse tilgodehavender
9.306
Tilgodehavende kontingent 2.223
Kassebeholdning
8.129
Aktiver i alt

57.165

Passiver:
Egenkapital:
Egenkapital 1.1.2007
Årets resultat

35.936
1.070

Gæld:
Forudbetalt kontingent
Skyldige omkostninger

Egenkapital og gæld i alt

Risskov, marts 2008

Tranbjerg, marts 2008

Bjarne Tornbjerg, kasserer

Jørn Andersson, revisor
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37.006
15.650
4.509

57.165

De Originale
Siden 1976

Troldekugler.dk

Forsommerturneringen 2008
(af Bjarne Tornbjerg)
Efter generalforsamlingen var der som sædvanlig enkelte medlemmer der syntes, at det
var tidligt helt at holde sommerferie, og derfor havde tilmeldt sig årets forsommerturnering. 16 deltagere var inddelt i 4 grupper, og resultaterne blev følgende:
Basis 1:
1. Benjamin Christensen
2. Bjarne Tornbjerg
3. Søren Westergaard
4. Anders Haarup

2,5
2,0
1,5
0,0

Basis 2:
1. Jan Hansen
2. – 3. Peer Jespersen
2. – 3. Jesper Pallesen
4. Knud Mogens Jakobsen

2,0
1,5
1,5
1,0

Basis 3:
1. Asger C. Andersen
2. Søren Villefrance
3. Morten Christensen
4. Andreas Paul

3,0
2,0
1,0
0,0

Basis 4:
1. – 2. Daniel Lindbo
1. – 2. Henrik Dygaard
3. Trieu Dong Lieu
4. Torben Christensen

2,5
2,5
1,0
0,0
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Sommerferieskak
(af Jørgen Johansen)
Igen i år var Skanderborg Skakklub medarrangør i kommunens ferietilbud til skoleelever.
Vi tog os naturligvis af skakken. Det foregik i kulturhuset d. 8. 9. og 10 juli et par timer
hver eftermiddag. Vi startede med 14 børn den første dag og sluttede med 16 den sidste dag. Børnene kom fra Galten, Ry, Bjødstrup, Stilling og Skanderborg.
Det var en rimeligt nem opgave at gå i gang med. Alle der deltog var ret godt inde i
skakken og reglerne, og med god hjælp fra Daniel Lindbo og Benjamin Christensen kunne spillet begynde med det samme, og der blev givet og taget af et godt hjerte.
Flere kunne nå 4-5 partier på en time. Den sidste time brugte vi til lidt mere afslappende
skak, hjerne/arm, lyn, Peders jul og den mest populære af dem alle babyskak.
Det har været en glæde at arbejde med sådan et arrangement når der er den opbakning
som vi har fået i år dels fra Kulturhuset, Skanderborg Kommunens Kulturudvalg og især
Horsens Folkeblad der den første dag mødte op med både journalist og fotograf og fik
lavet fint indlæg i den følgende avis med foto på forsiden og en halv side interview inde i
bladet. STORT TAK TIL ALLE
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Fra tidligere års klubblade
(af Bjarne Tornbjerg)
I 2003 stod der i Løberen nr. 9 (maj) følgende at læse:
Bymesterskabet havde deltagelse af 42 medlemmer og bymesterskabet vandtes af Nicholai Löwnestein med 6 points foran Kai S. Munk med 5½. Basis 1 vandtes af Søren
Westergaard med 6 points foran Erik Hansen med 5½. Basis 2 vandt Kristian Nymann
Jakobsen med 6½ foran Hans Rose med 6. Basis 3 vandtes af Thomas K. Laursen med
5½ foran Peer Jespersen med 5. Endelig deltes 1. pladsen i basis 4 af Nichlaes Harder
og Rupan Paramasivam, begge med 5 points.
Sidste nyt var at Davor Palo var kåret som årets sportsudøver i Skanderborg 2003.
Feltets til efterårets stormesterturnering (Samba Cup) var ved at forme sig. Danskerne
var Peter Heine Nielsen, Curt Hansen og Davor. De første udlændinge var også på
plads. Jesper Lykke og Michael Andersson kunne på klubbens generalforsamling meddele, at vice-verdensmester Vasil Ivanchuck fra Ukraine med ratingtal 2704, og nr. 12
på verdensranglisten ville komme til Skanderborg. Endvidere ville verdensranglistens nr.
21, det unge talent Rustam Kasimdzhanov fra Uzbekistan deltage.
I 1998 stod følgende at læse i Løberen nr. 7 (august):
Atter i år spilledes Søren Olsens mindeturnering, gad vidst for hvilken gang? Turneringen vandtes af Jens Kr. Vigen med 6 points foran Jørn Anderson med 4½ point.
Ry EMT havde i 4 grupper deltagelse af 36 spillere, heraf 6 med med tilknytning til
Skanderborg. Davor Palo, Kai S. Munk og Asger Andersen fik alle 4 point. Bjarne Tornbjerg, Søren Westergaard og Bjarne Rasmussen gjorde knapt så meget væsen af sig.
Årets lynmester blev Leif Larsen efter omkamp med Robert Rode Pedersen. Forsommerturneringen vandtes ret suverænt af Davor Palo, der kun afgav ½ point.
I 1983 stod følgende at læse i Løberen nr. 7:
I et indlæg af klubbens formand, Asger Andersen, anføres følgende (uddrag): ”En del af
klubbens spillere har drøftet muligheden af at ændre den nuværende turneringsform. Vi
skal stadig placere spillerne i grupper i forhold til deres ratingtal men spørgsmålet er:
hvor store skal grupperne være? Nogle mener at i hvert fald de to øverste grupper kan
være på 6 deltagere, der så spiller dobbeltrunde, d.v.s. 10 partier i alt. Det er en rar tanke, at man inden for samme halvår har chancen for at hævne et forsmædeligt nederlag!
Det vil måske også højne spillestyrken at topspillerne får mange indbyrdes kampe. De
øvrige grupper kunne stadig være på 10 eller 12, altså 9 eller 11 runder i en turnering.”
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Kombiner med Peter
Løsninger senere i dette blad

Karpov - Korchnoi, Odessa 2008.
Hvid trækker.
Hvid har 5 træk at vælge imellem, hvoraf ét
vinder.
Hvilket?

Kosten - Hennigan, England 1990.
Hvid trækker.
Hvid har et vindertræk her.
Kan du finde det?
Det kunne Stormester Kosten ikke.

Vojtek - Nedela, Tjekkiet 1999.
Hvid trækker.
Find hvids vindende træk.
Denne opgave er svær og Vojtek fandt
heller ikke trækket.

Agobov - Sommerbauer, Batumi 1999.
Sort trækker.
Hvid har materiel fordel og et par farlige
fribønder.
Hvad er sorts bedste træk mon?
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Generalforsamling tirsdag 22. april 2008
Valg af dirigent:
Asger J. Andersen blev valgt til dirigent, og konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Bestyrelsens beretning:
Anders Haarup gjorde rede for klubbens aktiviteter i det forløbne år. Hertil var der bl.a.
to reaktioner.
Peer Jespersen spurgte, om EMT kunne skubbes til efter skolestart, men dette var vanskeligt på grund af klubbens andre aktiviteter.
Morten opfordrede til, at flere af klubbens stærke spillere deltager i 4-by-turneringen.

Regnskab:
Bjarne Tornbjerg fremlagde det reviderede regnskab. Efter en kort debat blev regnskabet godkendt.

Kontingent:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Dette blev vedtaget.

Bestyrelsens planer for aktiviteter i det kommende år:
Anders Haarup gennemgik bestyrelsens planer. Disse gik i korthed ud på, at fastholde
og - om muligt - udvide klubbens aktivitetsniveau.
Der er dog desværre ikke mulighed for en ny Samba Cup.

Indkomne forslag:
Der var ingen forslag indkommet.

Valg:
Bjarne Tornbjerg blev genvalgt til kasserer.
Colin Watson og Jørgen Johansen blev genvalgt til bestyrelsen.
Peer Jespersen og Søren Vestergaard blev valgt til bestyrelsessuppleanter.
Jørn Andersson blev genvalgt til revisorsuppleant.

Eventuelt:
Der var nogen debat om muligheden for at tiltrække og fastholde unge mennesker.
Anders Haarup oplyste, at kilometertaksten til udekampe er hævet til 1,50 kr./km.
Colin Watson takkede for medlemmernes opbakning til 1. holdet.
Jens Kr. Vigen opfordrede til, at hver især rydder op efter sig selv på klubaftenerne.
Asger Andersen takkede for god ro og orden og erklærede mødet for hævet.

Side 12

Sveins Minneturnering
(Af Ivan Andersen)
Med Per Andreasen som mellemmand var Mads blevet inviteret til denne turnering som
en del af en pakkeløsning, der også indeholdt brødrene Martin og Arne Mathiesen fra
SK68 samt undertegnede som chauffør.
IM Svein Johannessen (1937-2007) var en af norsk skaks gamle kæmper. Han spillede
mod sin tids største navne f.eks. Smyslov, Petrosjan, Tal, Fischer, Spasski, Keres og
naturligvis Larsen. Han var 4 gange norsk mester, flere gange nordisk mester og 1.
bræt på det norske OL-hold.
Som skakblind må jeg stjæle fra andre for at give eksempler på Johannessens spil, så
fra Norsk Sjakk Blad har jeg hentet følgende eksempel:

Hovedkraften bag turneringen var danske Bjarke Sahl, der havde fået stablet et flot arrangement på benene i Oslo Schackselskab’s fantastiske lokaler på 7. sal i en ejendom
i det centrale Oslo. I Norge kan de det dér med at arrangere skakfædrevenlige turneringer. Hvis ikke man kan fornøje sig på Gausdals ski pister, kan man nyde solen på en
tagterrasse med udsigt over Oslo med fjorden til den ene side og Holmenkollen til den
anden! De 60 deltagere blev til gengæld budt på et anderledes hårdt program med én
runde fredag aften, og derefter 4 raske dage med dobbeltrunder.
Mads var seedet midt i feltet, og det gav et 1. runde opgør med top-seedede GM Aloyas
Kveinys fra Lithauen. Efter et fint parti måtte Mads dog bøje sig, men efterfølgende underholdt de to sig sammen med analyser i kommentatorrummet. Nogle af disse kan ses
nedenfor.
I de resterende 8 runder tabte han bare et enkelt parti, og da han vandt 5, blev slutresultatet på 6/9 og en 5. plads på deling med 6 andre heriblandt stormestrene Høj, Øgaard
og Westerinen.
Præmieoverrækkelsen bød på en lidt pudsig oplevelse. Der var præmier til de 5 første,
en til bedste U20, en til bedste U15 og endelig Sveins Gentlemanpris. Sidstnævnte kunne man dog ikke umiddelbart uddele, da alle havde opført sig eksemplarisk. Derfor gik
man videre til U15, og her blev en ung normand på 3,5 point kaldt op, men han var så
fair at påpege, at Mads da vist nok havde fået flere point. Ingen havde tilsyneladende
tænkt på, at der kunne være en 13-årig blandt hovedpræmievinderne! Det løste så samtidig problemet med at beslutte hvem der skulle modtage Sveins Gentleman Pris, for en
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sådan ærlighed er ikke hverdagskost.
Arne tog 6.5 point og en delt 3. plads sammen med GM Hebden, mens Martin efter en
skidt periode midtvejs endte på 4.5 point. Afslutningen på hans sidste parti var næsten
tragikomisk, men et meget godt billede på hans turnering. I en vundet stilling men med
kun lidt over 1 minut på uret (betænkningstiden var 90 min + 15 min ved træk 40 + 30
sek. pr. træk gennem hele partiet), satte han sig til at tænke og glemte helt at trække, så
han endte med at tabe på tid..
Turneringen blev vundet af GM Kveinys på 7.5 point foran Norges stortalent IM Jon
Ludvig Hammer på 7 point.

Kveinys,Aloyzas(2515) - Andersen,Mads(2020)
Sveins Int. Open 2008 Oslo (1), 27.06.2008
1. runde, dvs. ingen forberedelse. 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.g3 Bg7 4.Bg2 d5 [Fianchetto−
varianten i Grünfeld. En anden mulighed var 4...0-0 5.Nc3 d6 som er Fianchetto−
varianten i Kongeindisk.] 5.cxd5 Nxd5 6.Nf3 Her var jeg meget i tvivl om teorien, så
besluttede mig for at spille nogle logiske træk. 6...0-0 [Teorien anbefaler 6...Nb6 7.Nc3
Nc6 8.e3 0-0 9.0-0] 7.0-0 Nb6 8.Nc3 Nc6 9.e3 Så er vi tilbage i bogen 9...e5 [Rowson
anbefaler 9...Re8 og det ser da også mere behageligt ud.] 10.d5 Na5 [Dembo anbefaler
10...Ne7 her, men jeg vidste at springeren også tit står fint på a5 i Grünfeld.] 11.e4 c6
Tvinger hvid til at tage en beslutning i centrum. 12.Bg5 Et godt mellemtræk, der frem−
tvinger en svækkelse, som snart udnyttes. 12...f6 13.Be3 cxd5 14.Bxb6 Qxb6 15.Nxd5
Qd8 16.Rc1 Nc6 17.Qb3 Pointen med 12.Bg5 ses nu. Springeren på d5 kan flytte med
afdækkerskak. 17...Kh8?! [Teorien anbefaler 17...Rf7 18.Rfd1 Be6 hvilket jeg havde
set − desværre glemte jeg det igen.] 18.Rfd1 Qa5 Her mente Kveinys at min dronning
stod ringe. 19.h3 Spillet for at forhindre en plan med Lg4 fulgt af Sd4. 19...Rb8 [Nu får
jeg udviklet resten af mine brikker med træk som Le6 og Tfd8. 19...Be6 duede selvføl−
gelig ikke p.g.a. 20.Qxb7] 20.a3 [Nu bliver stillingen ca. lige. Bedre var 20.Ne3 hvorefter
hvid beholder en minimal fordel.] 20...Be6 21.Qe3 Rbc8 22.b4 Qa4 23.Kh2 Med planen
at bytte de hvidfeltede løbere med h4 og Lh3. 23...Rfd8 24.h4 Bg4 25.Bh3 h5?!
[Korrekt var 25...Bxf3 26.Qxf3 Nd4 27.Qe3 (27.Rxd4?? Rxc1) 27...Rc6 med lige spil.]
26.Kg2 Kh7 27.Bxg4 hxg4 28.Nd2 Nu har jeg en svag bonde på g4. 28...Nd4 Her
mente jeg at jeg stod godt. Kveinys var dog uenig, og mente at hans fordel var betyde−
lig. Hans plan er simpelthen bare at vinde min svage bonde på g4. 29.Qd3 Nb5?!
[Spillet i mangel af bedre. Computerens foretrukne er at dække f6−bonden med 29...
Rc6 30.Nf1 og nu 30...Bh6 med rimelige chancer for sort.] 30.Nc4 Qa6 31.Nce3 [Det
var mere præcist, først at indskyde 31.h5 Bh6 32.hxg6+ Kg7 (32...Kxg6?? 33.Nxe5+
fxe5 34.Rxc8 Rxc8 35.Ne7+) 33.Nce3 med afgørende fordel.] 31...Rxc1 32.Rxc1 Qxa3
[Sidste chance var 32...Nd6 33.Qxa6 bxa6 34.Rc7 som også er helt forfærdeligt for
sort.] 33.Qxa3?! [33.Nxf6+! Det var klart mere overbevisende at spille 33...Bxf6 34.
Rc7+ Bg7 35.Qxb5 hvorefter alle sorts bønder falder.] 33...Nxa3 34.Rc7 f5 Desperation.
Nu taber jeg bare en masse bønder. Resten kræver ingen kommentarer. 35.Rxb7 a6
36.exf5 gxf5 37.Nxf5 Rxd5 38.Rxg7+ Kh8 39.Rxg4 Nc2 40.Rc4 1-0
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Ungdoms DM
(Af Benjamin Christensen)
Det første ungdoms-DM blev holdt d. 31. maj til 1. juni 2008, Turneringen var ratet og
der blev spillet efter Schweizer systemet.
Man kunne også mærke at turneringen var velforberedt med et rum til analyser, en
”kiosk” hvor man kunne købe ernæring og andet, et rum med livebrætter, og så var der
noget hyggeskak ved siden af ”kiosken” (samme rum).
Vi var tre skakspillere fra Skanderborg som deltog:
Mads Andersen (rating 2165 og Elo 2020) spillede i U14 som favorit
Benjamin Christensen (rating 1695) spillede i U16 som seedet til 9. pladsen
Kristian Andersen (rating 1000) spillede i U10 som seedet til en delt 5. plads
Mads og Kristian startede begge med gevinst, mens Benjamin måtte tage til takke med
et nederlag imod Nicolai Kvist Brondt Pedersen (rating 2029, elo 1933).
Så god start for Andersen brødrene.
Efter første dag (3 partier) var pointene fordelt således:
Mads Andersen, 3 point
Kristian Andersen, 1 point
Benjamin Christensen, ½ point
En ikke alt for stærk præstation for Kristian og Benjamin på den første dag.
På dag to blev der spillet to partier, en stærkere præstation fra Kristian Andersen og
Benjamin Christensen hvad angår point.
Mads Andersen opnåede 1½ point ud af 2, hvor det sidste ½ point var grundet en meget
hurtig remis, samlet point på 4½ og dermed 1. pladsen (som forventet).
Kristian Andersen opnåede 2 ud af 2 point og fik dermed indhentet det tabte og mere til
da han kom over sin forventede score med et total på 3 point.
Kristian sluttede på en 3.-7. plads
Benjamin Christensen opnåede 1 ud af 2 point på dag 2 og fik dermed en samlet score
på 1,5 point med en forventning på 2,6 point.
Benjamin sluttede på en 11.-13. plads.
Vinderne af de forskellige grupper:
U18 – Peter Grove
U16 – Dara Sevkan Akdag
U14 – Mads Andersen
U12 – Jonathan Bräuner
U10 – Tor Joensen
U8 – Peder Galei Kjeldsen
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Nicolai Siim Larsen (1482) - Benjamin Christensen (1695)
Ungdoms-DM 2008 U16 Ballerup (2), 1/6-08
1. f4 d5 2. Sf3 Sf6 3. e3 Lf5 skulle nok spille 3.. g6 istedet 4. Sc3 c6 5. b3 e6 6. Sh4
hvis han vil bytte af 6. Lb2 Lc5 7. Le2 Dc7 for at danne et pres på kongefløjen 8. Sa4
Ld6 vil ikke bytte min Løber 9. 0−0 b5 10. Sc3 Db6 truer med Lxf4 11. Kh1 h5 offensi−
vitet på kongefløjen nu 12. a4 b4 13. a5 Dc7 14. Sa4 Sbd7 15. a6 h4 16. Tc1 h3 mulig−
vis er 16.. Se4 bedre 17. d3 Sg3+ 18. hxg3 hxg3+ 19. Kg1 Lxf4 20. exf4 Dxf4 meget
tvivlsom, men med mattrussel på De3 Tf2 Dxf2# ellers Dh6 og så med planen Dh1#
21. Dd2 Dg4 og springeren kan ikke flyttes 17. g3 Tb8 18. Sd4 Le4+ 19. Lf3 Lxf3+ 20.
Sxf3 c5 21. De2 c4 22. Tfd1 Da5 23. Se5 Dxa6 24. Sxd7 Kxd7 25. Ta1 Dc6 26. Kg1
Th6 27. Tf1 Tg6 28. Le5 Se4 Her har jeg siddet og kigget på at ofre springeren på g3
29. Sb2 Sxg3 viser sig senere at det er et svagt offer 30. hxg3 Txg3+ 31. Kh1 d4+ i
mine beregninger havde jeg helt overset 32. e4 her overvejer jeg blandt 32.. d3 og 32..
f5, og synes selv at f5 ser bedst ud.. 32.. d3 men kommer til at spille d3 efter lange
overvejelser med 32.. f5 og han skal nok spille 33. Tg1 33. cxd3 cxd3 34. Txa7+ Ke8
35. Sxd3 f5 36. Dh5+ g6 37. Dh8+ Lf8 En mattrussel for sort Dxe4+ Kh2 Dg2# 38. Sf2
fxe4 39. Kh2 Tg2+ 40. Kxh3 e3 41. Sg4 Txg4 42. Kxg4 Dg2+ Skal give evigskak i
denne situation 43. Kh4 Dxf1 44. dxe3 Df2+ 45. Kg5 Dg3+ 46. Kf6 hvis man ikke har
lagt mærke til Tårnet på b8 kan man se at det har stået i slag i en hel del træk
1−0

(5) Andersen,Mads (2165) − Christensen,Casper (1518) [B32]
Ungdoms DM 2008 U-14 Ballerup (3), 01.06.2008
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 e5 Kalashnikov varianten i Siciliansk 5.Nb5 d6 6.
N1c3 a6 7.Na3 Be7 [Her er det normale 7...b5 . 7...Le7 er en sidevariant, som Teimur
Radjabov har forsøgt sig med et par gange.] 8.Nc4 Dette udnytter at springeren kan
komme til e3 (som er der hvor den helst vil stå, fordi den peger på d5 og f5) med det
samme. Det var selvfølgelig ikke muligt efter 7...b5. 8...f5?! [Ukorrekt! Teimur Radja−
bovs idé var 8...b5 9.Ne3 Nf6 10.g3 h5!?] 9.Nd5! Nu vil jeg prøve at udnytte at min
springer står på c4, ved at trykke på b6 og d6. 9...fxe4 10.Be3! Kf8 [Der truede 10...−−
11.Bb6 Qd7 12.Nc7+ med springergaffel og gevinst.; På 10...Rb8 kom iøvrigt 11.Bb6
Qd7 12.Bc7! Ra8 13.Ncb6 med endnu en springergaffel!] 11.Bb6 Qd7 12.Bc7 Ra7
Faktisk det bedste...! 13.Nxe7! Nu ender det med at jeg får en ekstra bonde. Det mener
computeren også er bedst. 13...Qxc7 14.Nxc6? [Bedre var 14.Nxc8 Qxc8 15.Qxd6+
Nge7 16.0-0-0 b5 17.Nxe5 Nxe5 18.Qxe5 hvorefter jeg også vinder bonden på e4, og
samtidig holder dronningerne på brættet, hvilket betyder at mine angrebschancer stiger
betydeligt.] 14...Qxc6 15.Qxd6+ Qxd6 16.Nxd6 Ne7 17.Nxe4 Bf5 18.Bd3 Resten er
teknik, som Larsen sagde det. 18...b5 19.0-0 Nd5 Nu truer han med at hoppe til b4 eller
f4, så derfor 20.a4! Fratager ham muligheden for at komme til b4. 20...b4 21.g3! Og til
sidst fratager jeg ham også muligheden for at komme til f4. 21...Ke7 22.Rfe1 Kd8 23.
Nc5 Nu vinder jeg endnu en bonde, så derfor: 1-0
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(4) Christensen,Jonas (1020) − Andersen,Kristian (1000)
[A00]
Ungdoms DM 2008 U-10 Ballerup (4), 01.06.2008
Det her var min første rigtige turnering. I de første partier kom jeg til at spille lidt for hur−
tigt, men denne her gang tog jeg mig god tid, mens Jonas spillede som om at han skulle
nå en bus. 1.d3 e5 Når nu han ikke ville have centrum, så tog jeg det da bare. 2.e3 Nc6
3.Be2 Nf6 4.Bf3 Bb4+ 5.Bd2 Bc5 6.Ne2 0-0 7.Bc3 d6 8.0-0 Be6 9.Nd2 Hvids stilling er
i hvert fald meget solid og symetrisk! :−) 9...d5 10.d4 [Sammen med Per Andreasen
fandt jeg efter partiet følgende trussel: 10.−− d4 11.exd4 exd4 Nu er løberen fanget! 12.
Bxc6 Eneste træk. 12...dxc3 Truer både springeren på d2, og løberen på c6. 13.Bxb7
Truer tårnet på a8. 13...Rb8 Jeg truer igen både hans springer og løber. 14.Ne4 Truer
løberen på c5, og får springeren ud af truslen. 14...Nxe4 15.Bxe4 cxb2 16.Rb1 Bxa2
med materialegevinst.] 10...Bb4 11.dxe5 Bxc3! 12.bxc3 [På 12.exf6 ville 12...Bxf6
komme. Som Per siger: Man glemmer tit at officerer kan gå baglæns.] 12...Nxe5 Nu har
han nogle grimme bønder. 13.Nf4 Nxf3+ 14.Nxf3 Bg4 Binding på! 15.Rb1 Bxf3?! 16.
Qxf3 b6 Så er den dækket, 17.Rbd1 c6 og så er d5 også dækket. 18.c4 a6 19.Rd3 b5
Ideen med 18...a6 20.cxd5 cxd5 21.Nxd5 Re8 22.Rfd1 Ne4 23.Qf5 [Godt han ikke
spillede 23.Nc3! ] 23...g6 24.Qf6?? −Skal vi bytte dronninger? 24...Nxf6! −Nej tak, jeg
ta'r bare din! 25.Nxf6+ Qxf6 0-1

Da skakken tog til søs !
(aF Jørgen Johansen)
En dejlig juliaften var vi nogle stykker, som tog til søs. Da vi jo alle er glade skakspillere, så måtte vi naturligvis have et skakspil med. Efter en sejltur på Skanderborg Sø
gik vi i land på Æbelø og nød den medbragte kaffe inden turen gik retur til midtbyen.

Når Morten ser så glad
ud er det fordi han var
heldig at få en remis
mod Jørgen
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Evans 2008
(Af Benjamin Christensen)
Jeg deltog i Vejleturneringen (en turnering af Evans) hvor jeg fik 5½ ud af 7 med en forventning på 3,5, jeg tabte til Carl H. Mortensen og spillede remis med Rene Lorentzen,
så det blev til en delt 1. plads, med Carl H. Mortensen.
Vejleturneringen var meget godt tilrettelagt og man følte sig helt sikkert velkommen. Alle
så ud til at have det hyggeligt - dem som havde vundet deres parti, såvel som dem der
havde tabt.
Jeg vil helt afgjort også kunne få mig selv til at spille i Evans næste år, hvis jeg har tiden
til det.
Her er så mit parti imod Asger J Andersen fra Skanderborg Skakklub ved Evans.
Asger J Andersen (1600) – Benjamin Christensen (1619) runde 2
Evans 2008 – 24/4-08
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sc3 Sf6 4. e3 Lf5 5. Ld3 Lg6 6. Lxg6 hxg6 7. Db3 Dc7 8. Sf3 e6 9. Ld2 a5
10. c5 Sbd7 11. h3 Le7 12. 0-0 Se4 13. Sxe4 dxe4 14. Sh2 Sf6 15. f3 a4 16. Dc2 Dg3 bonden på
h3 er i slag 17. Kh1 exf3 18. Txf3 Dh4 for at spille Sg4 19. Tf4 Dh5 20. e4 g5 21. Tf3 g4 22.
Tg3 ikke spille 22… gxh3 23. Txh3 og Tårnet på h8 er tabt 22… Dg6 23. Te1 Td8 24. Lc3 Td7
25. De2 Sh5 skulle gerne vinde materiale for hvis tårnet rykkes spilles gxh3 efterfulgt af trussel
på g3 med springeren 26. Txg4 Sg3+ 27. Txg3 Dxg3 28. Dc2 Txd4 29. De2 Td7 30. Sg4 f6 31.
e5 Dd3 32. Dxd3 Txd3 33. exf6 gxf6 34. Sxf6+ Lxf6 35. Lxf6 Th5 36. Rxe6+ Kf7 37. Te5
Txe5 38. Lxe5 Ke6 39. Lc3 Her tilbyder Asger remis, men jeg afslog selvom det materielt står
lige troede jeg på sejren 39… a3 40. Lg7 axb2 41. Lxb2 Td2 42. Lc3 Txa2 43. Ld4 Kd5 44.
Lg1 Ke4 45. h4 Kf4 46. Lh2+ Kg4 47. g3 Tc2 48. Lg1 Kxg3 49. h5 måske et desperat forsøg
på en dronning? 49… Tc4 50. Lh2+ Kf3 Ikke op efter h-bonden men hen efter c-bonden 51. Ld6
Th4+ 52. Kg1 Txh5 53. Le7 Ke4 54. Ld8? Txc4
0-1

Adelgadeskak med de store brikker
(af Jørgen Johansen)
Eller rettere Lys nat som skakklubben sædvanligvis deltager i. Jeg vil fremhæve det positive i denne Lyse Nat i år. Det var året hvor alle kunne være med uden paraply og
regnfrakke. Der var god interesse hele aftenen. Benjamin Christensen var haren og han
sørgede for, at alle blev klippet med samme saks.
Ellers er det positive ved denne aften vel, at Klubben viser vi stadig eksisterer.
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Skanderborg bymesterskab 2008
Mester
Navn

12/2 19/2 4/3 11/3 18/3 15/4
Po.
1
2
3
4
5
6
7

Rat.

1 Benjamin Christensen 1619

1 8 ½ 23 0

2 Henning Møller

1926

½ 71 ½

1 8 ½ 34 1

½ 56 ½ 4,5

3 Kai S. Munk

1989

½ 67 1

1 12 ½

1 45 1

1796

56

½

71

0

67
8

4 Peter Wheadon

0
4

8

0
0

½ 45 1

0 67 0

18

3
6

0

23

0

0 1

0

0

12

½

0 31,5

1

1 71 1

½

5 Asger J. Andersen

1600 1

6 Tavs Bjerre

1991 3 ½

1 45 1

7 Colin Watson

1828 2 ½

0 34 ½

1 56 0

8 Morten Rasmussen

1813 1 0

1 52 0

0 63 0

8

8

½ 26
1 13,5

½

½ 74 1

2,5

Skanderborg bymesterskab 2008
Basis 1
Navn

Rat.

1

2

19/2 4/3 18/3 1/4 15/4
Po.
3
4
5
6
7

1 Jan Hansen

1434

½ 8 ½ 23 ½

2 Bjarne B. Rasmussen

1496

0 71 ½

1372

0

67

0

56
8

3 Leif Møller Hansen

1 45 1

½ 8 ½ 34 ½
½

12

½

0

71

1

1 67 0

1

½

1
½

23

1353

5 Dieter Dettbarn

1362 4 1

6 Peer Jespersen

1324 3 1

½ 45 0

7 Anders Haarup

1391 2 1

0 34 1

1 56 1

8 Bjarne Tornbjerg

1591 1 ½

0 52 ½

1 63 0

8

0
0

1 56 1
8

4 Erik Grønkjær
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0 67 ½ 4
1
0

45

4

½ 4,5
0 81

0 12 0

½ 33,5

0 71 1

0 22,5

8

0

½ 14,5

1 74 1

4

Skanderborg bymesterskab 2008
Basis 2
Navn

Rat.

1 Jens Kr. Vigen

1204

2 Knud Mogens Jacobsen 1268

19/2 4/3 18/3 1/4 15/4
Po.
3
4
5
6
7

1

2

18

0 23 1

0

71
67

1

0

12

1 67 1

34

0

56

1

0

45

½ 3

0

1275

½

4 Axel Nielsen

1271

0 56 1

5 Jørgen Johansen

1201 4 1

6 Thomas K. Laursen

1174 3 ½

0 45 ½

7 Erik Jørgensen

1268 2 1

1 34 1

½ 56 1

8 Trieu Dong Lieu

1000 1 0

0 52 0

0 63 0

1

1

1

3 Asger C. Andersen

8

0

1

8

½ 45 0
1

8

4,5
4

0 71 ½

0 23 1

1 83,5

½ 67 ½

1 12 1

½ 35,5

0 71 0

0 22

8

1

8

0 15,5

1

0 74 0

0

Skanderborg bymesterskab 2008
Basis 3
Navn
1 Knud Aage Jensen

Rat.
1000

1

19/2 4/3 18/3 1/4 15/4
Po.
2
3
4
5
6
7

18

1 23 0

71

6

34

56

0

2

0 45 1

6

1054

0

3 Søren Villefrance

1018

1 67 1

1 12 1

4 Torben Christensen

1000

0 56 0

1 71 0

23

1

0 82

5 Daniel Lindbo

1000 4 1

1 67 1

0 12 0

0 33

6 Morten Christensen

1000 3 0

1 45 0

0 71 0

1 22

7 Henrik Dygaard

1000 2 1

0 34 0

0 56 1

8 Andreas Paul

1000 1 0

1 52 0

1 63 0

0
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1

1 67 1

2 Ingvar Uldall-Jessen

8

0

8

1 45 1
0

8

0

1
18

8

0

0 12

1 74 1

4

Lynmesterskabet 2008
(af Bjarne Tornbjerg)
Årets lynmesterskab blev som sædvanlig afgjort efter generalforsamlingen. Deltagerantallet var dog relativt begrænset, da kun 10 medlemmer ønskede at deltage. Til gengæld lykkedes det at finde en ny vinder, efter at Tavs Bjerre vist har vundet de seneste
5 år, og han forsøgte da også at beholde titlen.
Med som anført kun 10 deltagere, og med vidt forskellig spillestyrke måtte der tænkes
hurtigt og kreativt for at turneringen ikke skulle blive alt for uinteressant for flertallet. Det
aftaltes derfor, at der spilledes alle mod alle i 2 fem-mandsgrupper, og de 2 første i hver
gruppe spillede semifinale. Der var herefter præmie til de to finalister. De 2 tre’ere spillede om 3. og 4. præmien. De tre højest ratede kunne dog ikke komme i betragtning til 3.
og 4. præmien.
Resultaterne i de 2 grupper blev:
1. Mads Andersen
2. Morten Rasmussen
3. – 5. Bjarne Rasmussen
3. – 5. Anders Hårup
3. – 5. Knud Mogens Jakobsen

4 point
3 point
1 point
1 point
1 point

1.
2.
3.
4.
5.

Tavs Bjerre
Søren Westergaard
Asger J. Andersen
Peer Jespersen
Andreas Paul

4 point
3 point
2 point
1 point
0 point

Semifinalerne gav favoritsejre, idet Mads vandt over Søren og Tavs vand over Morten.
Finalen stod herefter mellem de to forhåndsfavoritter, og her viste Mads sig som den
stærkeste, og hjemtog sit første lynmesterskab uden at sætte point til.
I kampen om 3. præmien vandt Asger J. Andersen over Bjarne Rasmussen.

Kombination
(Fundet i National Post i New York)

Hvad er sorts bedste træk?
Løsning senere i bladet
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Kalender for sæsonen 2008/09
(af Bjarne Tornbjerg)
Sidst i denne udgave af Løberen findes som sædvanlig en kalender. Kalenderen er at
betragte som foreløbig, da den er udarbejdet ”i god tid” før sæsonens start, og hvor datoen for nogle aktiviteter endnu ikke er helt fastlagt.
Datoerne for divisionsturneringen er fastlagt, men dette er ikke tilfældet for hovedkredsturneringen. Ugenumrene ligger dog rimelig fast i de seneste sæsoner, men enkelte
ændringer kan ikke helt udelukkes.
Et andet usikkerhedsmoment er 4-by turneringen. Turneringen har de seneste år været
afholdt en af de sidste dage i september, og det er Rokaden i Randers, der i år efter
turnusordningen skal stå for arrangementet. Der er dog lige det men, at Rokaden sidste
år ikke stillede op, da de ikke kunne stille et hold. Det bliver forhåbentlig nemmere for
dem i år på hjemmebane, i modsat fald kan det meget nemt blive Skanderborgs tur til at
være arrangør. 4-by turneringen er med alle mulige forbehold placeret i kalenderen den
30. september.
Der skulle egentlig også gerne være plads til en temaaften, da et af vore medlemmer
har lovet bestyrelsen at ”underholde” med et godt emne. Tiden er dog desværre som
altid meget presset, og der er desværre, i hvert fald ikke i oplægget, blevet plads til en
temaaften. Hvis vi starter klubturneringen allerede den 16. september har vi 14 tirsdage
at råde over indtil den 16. december. Den 23. december er nok lige lovlig sent at holde
vor traditionsrige julefrokost. Vi kan herefter opstille følgende forbrug af tirsdage, og der
er ikke meget at rutte med:
Aftener afsat til holdskak
3
tirsdage
Afsat til 4-by turnering (både Rokaden og Skanderborg har klubaften om tirsdagen)
1
tirsdag
Afsat til julefrokost
1
tirsdag
7 runder i klubturneringen
7
tirsdage
2 aftener til udsatte partier (heraf den ene i efterårsferien)
2
tirsdage
I alt
14
tirsdage
Umiddelbart ser det ikke nemt ud at lave det anderledes. Har nogen et godt forslag?
Måske kan holdkampene være placeret således, at der kan opstå en mulighed for at
afvikle klubturneringens 6. runde på et eller andet tidligere tidspunkt i de forskellige klasser. Der må vi kigge på, når det endelige program for hovedkredsturneringen foreligger.
I sidste sæson var enkelte af mesterklassens runder forskudt i forhold til de øvrige klasser. Dette kunne også blive tilfældet i den kommende sæson, såfremt førsteholdet fortsat ønsker at gennemføre forberedelsesaftener inden holdkampene.
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Løsninger på Kombiner med Peter
Opgave 1.
1. Ke1 , Sxh1 2. Dc3 , f6 (eller e5) 3. Sxc5 og fanger dronningen.
Opgave 2.
1. Dxe5+ , T8f6 (1. ... , Txe5 2. Txf8#) 2. Db8+ , Tf8 3. Dxf8+ , Txf8 4. Txf8#
Opgave 3.
1. Te6 , fxe6 (1. ... , Lxb5 2. Txb6 , Lxf1 3. Tc6 vinder for hvid) 2. Dxg6+ , Kh8
3. Ld3 og mat kan ikke undgås.
Opgave 4.
1. ... , Dd8 og truslen Dxg5+ afgør. 2. Dc6 , Dxg5+ 3. Kxg5 , h6+ 4. Kf4 , g5#

Løsning på kombination side 21
1. ... , h5+!
enten 2. Kxh5 , Df5#
eller
2. Kg5 , Df6+ 3. Kxh5 , Df5#
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KALENDER
Uge
32
33
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
40
41
42
43
44
44
45
46
46
47
48
49
49
50
51
1
2
2
3
4
5
6
8
9
10
11

Ons.
Ons.
Ons.
Man.
Ons.
Tir.
Ons.
Tir.
Ons.
Tir.
Ons.
Tir.
Tir.
Tir.
Tir.
Tir.
Tir.
Søn.
Tir.
Tir.
Søn.
Tir.
Tir.
Tir.
Søn.
Tir.
Tir.
Søn.
Tir.
Søn.
Tir.
Søn.
Tir.
Tir.
Søn.
Tir.
Søn.
Tir.

6.
13
20.
25.
27.
2.
3.
9.
10.
16.
17.
23.
30.
7.
14.
21.
28.
2.
4.
11.
16.
18.
25.
2.
7.
9.
16.
4.
6.
11.
13.
25.
20.
3.
22.
24.
8.
10.

aug.
aug.
aug.
aug
aug.
sep.
sep.
sep.
sep.
sep.
sep.
sep.
sep.
okt.
okt.
okt.
okt.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
dec.
dec.
dec.
dec.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
feb.
feb.
feb.
mar.
mar.

Sommer - EMT, 1. runde
Sommer - EMT, 2. runde
Sommer - EMT, 3. runde
Skoleskak starter
Sommer - EMT, 4. runde
Klubaften
Sommer - EMT, 5. runde
Klubaften, tilmelding til klubturnering
Sommer - EMT, 6. runde
Klubturnering, 1. runde
Sommer - EMT, 7. og sidste runde
Klubturnering, 2. runde
4-by turnering i Randers (ikke endeligt fastlagt)
Klubturnering, 3. runde
Klubturnering, udsatte partier (efterårsferie)
Klubturnering, 4. runde
Holdkampe, hovedkredsturnering
Holdkamp, 2. division
Klubturnering, 5. runde
Klubturnering, 6. runde
Holdkamp, 2. division
Holdkampe, hovedkredsturnering
Klubturnering, udsatte partier
Klubturnering, 7. og sidste runde
Holdkamp, 2. division
Holdkampe, hovedkredsturnering
Juleafslutning og julefrokost
Hurtigskakturnering
Nytårshandicap
Holdkamp, 2. division
Holdkampe, hovedkredsturnering
Holdkamp, 2. division
Byturnering, 1. runde
Holdkampe, hovedkredsturnering
Holdkamp, 2. division
Holdkampe, hovedkredsturnering
Holdkamp, 2. division
Holdkampe, hovedkredsturnering

Ændringer eller nye ting der skal optages i kalenderen bedes mailet til
Jørgen på
frugt@johansen.mail.dk
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Sølv
Der var dømt skakmat da den nu 21årige unge mand, Kim Smith Nikolajsen fra Stilling, tog

sølvmedalje.
Kim har brikker at flytte med, og det gjorde han da han d. 3. april blev tømrersvend.
Han fik en flot sølvmedalje; det er det ypperste som kan opnås inden for tømrerfaget.
Kims næste træk bliver at lave super tømrerarbejde.
Kim har for længst vist sin mester, at han har evnen til at lave de bedste træk og står bedst
placeret
Kim er en dygtig, sympatisk og kvalitetsbevist ung mand, han bliver konge indenfor sit fag.
Han har det store overblik, og hans mester kan ikke engang opnå remis.
Kim har gennem hele sin læretid, vist stor interesse for faget.
Når Kim spænder overarmen og svinger bredbilen, er der kamp til stregen.
Kim er altid beredt til ny kamp, og nye udfordringer.

