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Nyt fra Bestyrelsen
(Af Anders Haarup)
1. udgave af vores klubblad i sæsonen 2008/2009 kom på gaden for et par måneder
siden lige inden starten af vores traditionsrige EMT, og selv om skaksæsonen egentlig
først nu er gået rigtig i gang, ja så er der faktisk sket en hel del i forhold til vores klub og
dets medlemmer siden da.
Vores medlemstal er blevet forøget med hele 4 personer. Det kan godt være, at det
umiddelbart ikke lyder af så meget, men i forhold til, at der på landsplan bliver udmeldt i
gennemsnit 1 person pr. dag, ja så mener jeg faktisk godt, at vi kan være såvel glade
som stolte af vores ”beskedne” forøgelse.
Den første var Jan Rode Pedersen. Mange vil givet nikke genkendende til navnet. Det
er nemlig sønnen til vores alderspræsident - Robert Rode Pedersen.
Jan Rode Pedersen, som er 59 år, har de seneste år spillet i Århus/Skolerne. Han havde, før hans deltagelse i Versterhavsturneringen, som han her i sommer har deltaget i,
en rating på 2206, hvorfor det naturligvis må betragtes som værende en betydelig styrkelse af såvel vores klub men ikke mindst af vores 1. hold.
Den næste som meldte sig ind i klubben var GM Kamil Miton. For de som var med,
eller blot fulgte vores seneste Samba Cup i 2005, vil givet kunne huske ham. Inden sidste runde stod han til selv at kunne afgøre, om han skulle slutte turneringen som vinder.
Dette blev det dog ikke til, men et meget flot 2. plads i det meget stærke selskab vidner
naturligvis om hans store styrke. Det kan i den forbindelse oplyses, at han var en af de
kun to, som slog Magnus Carlsen, der i dag ligger nr. 6 i verden og rent faktisk har ligget nr. 1 for en kort bemærkning. Kamil Miton har i dag en rating på 2580 og derfor en
meget stor styrkelse af vores 1. hold.
Den tredje som fandt til klubben var Antonio Clerico med en rating på 2144.
Der er måske nogle der vil genkende dette navn. Han har nemlig tidligere deltaget i vores EMT-turnering og hele 2 gange vundet den.
Han bor i dag på Samsø, men har noget nær familie boende i Skanderborg, hvorfor han
jævnligt kommer til byen. Han vil i år gerne stå som reserve til vores hold-skak, men
såfremt vi måtte mangle en spiller og det kan indpasses i hans program, ja så vil han
meget gerne træde til.
Den sidst ankomne er Kell Hansen. Det kan godt være, at han ikke har den samme
styrke som de øvrige, men det gør ham bestemt ikke mindre velkommen – tværtimod !
Vi i bestyrelsen er meget bevidste om, at det er spillere som Kell og mange af I øvrige,
som har jeres ugentlige gang i klubben, der gør, at vi har en klub. Dette er og skal også
fremadrettet være vores værdigrundlag i klubben.
Med hensyn til den afsluttende EMT-turnering, så var det en meget stor glæde og bestemt også meget fortjent, at sejren gik til vores egen Klaus Berg med hele 6 point af 7
mulige. Med dette resultat kunne han derfor også kalde sig bedste Skanderborgmedlem.
Vi har dog også haft en række af vores medlemmer ude og repræsentere vores klub.
Jeg håber meget, at de enkelte vil ulejlige sig med at sætte et skriv i vores blad, så vi
alle kan glæde os sammen med dem og forhåbentlig blive påvirket/motiveret til selv at
komme af sted!! Jeg vil dog godt lige nævne et par enkelte resultater.
Det første er Kai S. Munks resultat ved en EMT-turnering i Ringkøbing, som løb af sta-
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ben i week-enden 3. – 5. oktober. Han kom, spillede og sejrede ! 4½ af 5 mulige taler
vel sit eget sprog. Dette betød da også en meget flot rating-fremgang fra 1939 til hele
2015!!
Men ungdommen kan så sandelig også. Jeg fik i går en mail fra Mads' far som kunne
berette, at Mads netop havde vundet en turnering på Mallorca, som havde fundet sted i
efterårsferien – uge 42. Han var seedet som nr. 26 af de 95 tilmeldte, men løb med den
samlede sejr ved at få 7 point af de 9 mulige. Dette gør tillige, at han i dag har en rating
på 2218 ( næsten 1000 mere en mig)
Begge nogle resultater, som vi i klubben skal være såvel glade som stolte af. Disse er
dog ikke de eneste resultater som der har været, der er mange flere!!
På skole-skak-siden går det også rigtig flot. Vi har i dag i omegnen af 30 børn der kommer fast hver mandag eftermiddag og spiller skak på vores to lokale skoler. I de her tider hvor konkurrencen/tilbuddene er mangfoldige, da syntes vi faktisk at dette er helt
flot.
På juniorsiden har vi haft den store glæde, at vi har fået 4 af vores absolut bedste spillere i klubben til at påtage sig en ”mentor” ordning for disse 4 juniorer. Dette betyder, at
disse hver for sig tilknyttes sig en ”personlig træner”, hvilket gerne skulle udvikle deres
spil yderligere, men bestemt også binde deres tilknytning til skakklubben endnu mere,
end den måtte være i dag.
Afslutningsvis vil jeg gerne ønske jer alle et rigtig godt efterår med ønske for os alle, at
vi må få nogle rigtig gode timer sammen.

Resultatet af Skanderborgkonkurencen 2008
af Jørgen Johansen
1.
Pl.
2.- 4. "
"
"
5.
"
6 - 8. "
"
"
9. - 11 "
"
"
12.
"
13.
"

Klaus Berg
Morten Rasmussen
Søren Villefrance
Thomas K. Laursen
Asger J. Andersen
Peter Wheadon
Knud M. Jacobsen
Benjamin Christensen
Kaj Munk
Søren Westergaard
Andreas Paul
Bjarne Tornbjerg
Trieu Dong Lieu

6 point
5 "
5 "
5 "
4½ "
2½ "
2½ "
2½ "
2 "
2 "
2 "
1½ "
1 "
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Fornem gave fra Rode
( af Asger J. Andersen)
Tirsdag d. 23.9 var en ganske særlig dag for både Rode og skakklubben.
Rode havde nemlig besluttet at skænke klubben en kostbar pokal. Og kostbar er den i
to betydninger: Det er en flot sølvpokal, men hvad der er vigtigere: Rode har modtaget
pokalen for en imponerende indsats i skoleskakkens første år.
Pokalen bærer
i nskri pt ionen
”Idepokal
og
æ r es p r æ m i e”
og har navnet
”Bent
Larsen
pokalen”.
Derudover inskriptionen ”R.
Rode
Pedersen”.
Rode fik pokalen overrakt af
Dansk
Skak
Union i 1963,
og han fik den
for sin helt enestående indsats
for Dansk Skoleskak.
Foruden sit arbejde med skakbørnene var Rode formand for skakklubben, som også
dengang var særdeles levende og velfungerende. Man forstår næsten ikke hvordan han
kunne overkomme det.
Man taber helt pusten når man hører at Skanderborgs skoleskakhold tre år i træk, 196162-63, blev dansk mester. Og ikke nok med det! I de samme tre år lykkedes det Rode,
sammen med andre organisationsfolk, at etablere landskampe mod Norges bedste skoleskakhold.
I 1961 var det her i Skanderborg, hvor nordmændene vandt 13½-6½.
Næste år foregik det i Norge, denne gang med dansk sejr 13-7.
I 1963 var det igen i Danmark, og med dansk sejr 10-6.
I alle tre tilfælde spilledes der dobbeltrunde med 10- eller 8-mandshold.
Det var en virkelig stor ære for Rode at modtage denne pokal, og han var selvfølgelig
glad for denne fine påskønnelse.
Rode modtog i anledning af denne æresbevisning et brev fra formanden for Norges
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Skakforbund. Et lille uddrag af brevet:
”Oslo, d. 7. oktober 1963.
Gode ven.
Først må jeg få lov at gratulere med udmærkelsen fra Dansk Skak Union. Det
var hyggeligt at forbundet sætter så stor pris på din indsats.
Hilsen, Arne S. Krogdahl, formand for Norges Skakforbund.”
De følgende to år blev Skanderborg nr. 2 ved danmarksmesterskabet.
Fra 1964 blev der arrangeret nordensmesterskab for skoleskak.
I 1966 kulminerede Skanderborg Skoleskaks flotte præstationer, idet klubben vandt både danmarksmesterskabet og nordensmesterskabet.
Når Rode nu ønsker at skænke klubben denne fine pokal, er det fordi Rode selv har haft
så meget glæde og udbytte af at være en del af Skanderborg Skakklub igennem de
mange, mange år.
Rode vil overlade til bestyrelsen at bestemme det fremtidige formål med pokalen, men
hvis man fortsætter i Rodes ånd, bliver det nok noget med en påskønnelse af ideer og
initiativer fra klubmedlemmer.
Rode overrakte pokalen til formanden, Anders Haarup, som på klubbens vegne takkede
for den fornemme gave.

Hurtigskak i Kjellerup
(af Asger J. Andersen)
Der er ved at være tradition for at Skanderborg Skakklub fylder godt op ved Kjellerup
Skakklubs årlige hurtigturnering. Sidste år var det endda lige ved at Skanderborgs deltagelse reddede afviklingen af den.
I år var den ret pænt besøgt. Der var 40 deltagere, heraf hele otte fra Skanderborg! Spillerne var fordelt med 10 i mesterklasse + 1. klasse, 10 i 2. klasse, 14 i 3. klasse og 6 i
skoleskakgruppen, heraf 3 fra Skanderborg!
Det blev en hyggelig dag, med god stemning og god og billig forplejning. Som Jørgen
sagde om kantinepriserne: ”Det kunne vi nok ikke gøre det for i Skanderborg.”
Vigen var mere direkte: ”De priser på rundstykker er den rene underskudsforretning!”
Det skaklige bliver jeg nok også nødt til at skrive lidt om! Her var vi temmelig nøjsomme!
I 7 runder lykkedes det Vigen at score 3½, mens Peter, Asger og Jørgen alle scorede 3.
Colin måtte tage til takke med 3 remiser, men han var også kommet i rigtig skrapt selskab.
Lyspunktet var de tre skoleskakbørn vi havde med, alle fra N. E. Skolen. De spillede 5
runder alle mod alle, og her vandt Jonas med 4½.. Flot! Kasper fik 3 point, og Andreas
2½, hvilket er godt da det er hans første skoleskaksæson.
Da skoleskakgruppen var afviklet efter 5 runder, blev der spontant arrangeret en lynturnering for dem (i et andet lokale, forstås!). Jeg kunne høre at de havde det sjovt.
Oplevelsen kan kun inspirere til deltagelse næste år – gerne med endnu flere fra Skanderborg!
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Kombiner med Peter
Løsninger senere i dette blad

Ward - Hennigan, England 1999
Sort trækker.
Her gør sort kort proces.

Korchnoi - Short, Island 1987.
Hvid trækker.
Her spillede hvid 1. Sxd5 og efter
1. ..., Lxd5 opgav hvid.
Hvorfor det?

Hernandez - Urrutia, Linares 2000.
Sort trækker.
Her kan sort opnå vindende fordel.
Hvordan?

Savitskaya - Ovechin, Moskva 1998.
Sort trækker.
Hvid truer både dronning og springer.
Hvordan reagerede sort?
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Carl Evald Nielsen – Asger J. Andersen
Skanderborg EMT 2008
(Af Asger J. Andersen)
1.e4 e5 2.Nc3 Nf6 3.f4 d5 4.fxe5 Nxe4 5.Nf3 Nc6 6.d4 Bb4 7.Bd2 Bg4 8.a3 Ba5 9.
Bb5 Bb6 10.Bxc6+ bxc6 11.Be3 Bxf3 12.Qxf3 Nxc3 13.bxc3 Qh4+ 14.g3 Qh3 15.c4
Ba5+ 16.Kf2 Qe6 17.cxd5 cxd5 18.c4 c6 19.cxd5 cxd5 20.Rab1 Bb6 21.Rb5 Rd8 22.
a4 0-0 23.Kg2 f6 24.Qe2 fxe5 25.Bg5 Rde8 26.Qxe5 Qxe5 27.dxe5 Rxe5 28.Bf4 Ref5
29.a5 Bd8 30.Rd1 g5 31.Be3 Re5 32.Rbxd5 Rxe3. ½-½
I et forsøg på at gøre de bragte partier mere livlige, har Asger denne gang sendt et parti
spillet mod Carl Evald Nielsen, Randers, EMT 2008.
To interessante stillinger fra partiet Carl Evald Nielsen – Asger J. Andersen
Skanderborg EMT d. 10.9.08.
I begge stillinger er Sort i trækket.

I det øverste diagram kunne han have spillet
Sxd4!! Hvis Hvid tager løberen på b4, følger
Lxf3, og hvis Hvid slår igen med bonden, så
Dh4 MAT!

I det nederste diagram er Sort ligeledes i
trækket. Han har et overraskende træk,
Tf2+!! Hvis kongen slår, følger ganske enkelt
Dxd5. Hvid skal selvfølgelig ikke slå tårnet,
men Sort får en masse initiativ.
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Vores debut kamp i B-rækken gav sejr.
( Af Anders Haarup )
Da vi sluttede sæsonen sidste år med at rykke op i B-rækken, var det med lidt bange
anelser, da vi ikke rigtig vidste, hvordan vi stod styrkemæssigt i forhold til holdene i denne række. Ville vi blive sendt retur i C-rækken med et ordentlig brag, eller ville vi kunne
begå os?
Da vi nærmede os tidspunktet hvor holdet skulle sættes, må jeg dog erkende, at min
nervøsitet svandt en hel del. Jeg har nemlig aldrig stået for så stærkt et hold før, så jeg
var rimelig fortrøstningsfuld da tiden kom, hvor vi skulle i ilden.
Vores hold ligger styrkemæssigt mellem 1329 og 1650 hvilket må betegnes som værende utrolig flot, når man tager i betragtning, at det trods alt ”kun” er vores 3. hold.
Vores modstandere denne aften kom fra Skødstrup. Dette var deres 4. hold og ud fra
deres styrke, så var vi dem noget overlegen og skulle faktisk vinde med hele 6,31 mod
deres 1,69. Så godt spillede klaveret dog ikke denne aften, men mindre kunne dog også
gøre det.
I de første 45 minutter skete der ikke det helt store. Leif Møller førte med en bonde, men
ellers så det rimeligt lige ud over hele flokken. Der skulle dog ikke gå mere end yderligere en halv times tid inden Leif Møller fik fingrene i en kvalitet og umiddelbart herefter
opgav hans modstander Gert Hasager.
Da der var spillet et par timer begyndte det at se bedre og bedre ud flere steder. Dieter
havde fået en officer for en bonde og både Bjarne Tornbjerg og Ebbe havde sikret sig
en bonde. Kort tid herefter valgte Ebbe – noget risikabelt hvis man spørger mig – at bytte sin dronning for et tårn og en løber. Det skal siges, at hans løber var kommet til at stå
lidt skidt, men alligevel… Der blev spillet noget videre men det hele endte med remis.
Jan havde fået rigtig godt fat i sin modstander Anders Mosby Larsen. Han havde fået
lavet et meget tungt pres ned mod hans konge og til sidst var der da heller ikke noget at
gøre, kongen faldt.
Dieter vandt lige omkring de 40 træk. På dette tidspunkt var det meste af deres materiel
væk og slutspillet var i fuld gang. Dette håndterede Dieter på bedste vis og vandt fortjent mod Karl Åge Mikkelsen.
Peers spil så jeg desværre ikke så meget til, men det plejer nu også at være færdigt
inden vi andre næsten får sat os☺. Dette var dog ikke tilfældet denne aften. På et tidspunkt mener jeg bestemt, at han var bagud med sit materiel, men pludselig vinkede han
farvel med en finger i vejret, så kampen mod Henrik Trolle Schütter var tilsyneladende
faldet ud til hans fordel.
Min sidekammerat Bjarne Rasmussen spillede et meget lige parti. Selv da de havde
spillet i flere timer og slutspillet var godt i gang, så det meget remisagtigt du. Hans
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modstander Karl H. Christensen tilbød da også dette, men det skulle vise sig, at Bjarnes
løber var noget stærkere end Karl H. Christensens springer og det gav derfor også til
sidst en fuldt fortjent sejer.
Jeg selv fik et ufortjent halvt point mod Verner S. Sørensen. Efter 4 nederlag i de første
4 runder i klubturneringen, så var det naturligvis sjovt nok ikke at skulle tabe igen. Min
modstander stod dog bestemt bedst, så det 5. nederlag i stribe var bestemt på vej ,
men da han så pludselig tilbyder remis, ja så var jeg naturligvis ikke sen til at tage imod
dette.
Den eneste som tabte denne aften var Bjarne Tornbjerg. Han spillede mod Jørgen Brix
Andersen og stod så absolut bedst igennem det meste af partiet. Dette hjælper dog ikke
noget, hvis man laver en fejl, som gør, at partiet tabes og det var desværre det, som
skete denne aften.
Resultaterne blev derfor følgende:
Ebbe Kristensen
Bjarne Tornbjerg
Leif Møller Hansen
Jan Hansen
Anders Haarup
Bjarne B. Rasmussen
Dieter Dettbarn
Peer Jespersen

-

Bent Faust Andersen
Jørgen Brix Andersen
Gert Hasager
Anders Mosby Larsen
Verner S. Sørensen
Karl H. Christensen
Karl Åge Mikkelsen
Henrik Trolle Schütter

Total

½-½
0–1
1–0
1–0
½-½
1–0
1–0
1–0
6-2
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Vejleturneringen, april – juni 2008
(af Asger J. Andersen)
Traditionen tro var vi nogle stykker fra klubben der deltog i Vejleturneringen. Den begynder meget belejligt på det tidspunkt hvor vores egne turneringer slutter.
I år var der 66 deltagere, fordelt på en mesterklasse og syv basisklasser.
Mesterklassen blev vundet af Henrik Svane, som spillede solidt og gennemførte turneringen uden tabspartier. 5 point var nok til at sikre førstepladsen.
Skanderborg havde fire spillere med: Benjamin Christensen og Asger J. Andersen i basis 4, og Jens Kr. Vigen og Jørgen Johansen i basis 7.
Vigen fik en fin start med 2½ point i de første tre runder, men måtte midtvejs i turneringen melde fra på grund af sygdom.
Jørgen tabte ganske vist det første, men vandt så tre på stribe. Vi anede noget stort fra
Jørgens hånd, men i de følgende to runder mistede han pusten, men vandt så det sidste og sluttede med pæne fire point af de syv mulige.
Vi var spændt på om Benjamin ville fortsætte fremgangen fra tidligere turneringer. Han
tabte det første, men snuppede så en stribe på fem gevinster, bl.a. over Asger J. Det
betød at han i sidste runde kunne komme på en udelt førsteplads, og der var endda to
chancer: Hvis han vandt sit parti, var han sikker på førstepladsen. Hvis han spillede remis og jeg samtidig tog point fra min modstander, var den også hjemme. Desværre tabte jeg, og en overgang så det meget sort ud for Benjamin. Men ved en flot, koncentreret
indsats opnåede han remis - stik mod alle odds! Det betød at han landede på en delt
førsteplads med 5½ point, hvilket var en fin præstation.
For mit eget vedkommende vil jeg sige at jeg havde en halvsløj turnering rent resultatmæssigt. 2½ point var ikke tilfredsstillende, men jeg vil dog vove den påstand at jeg
spillede tre gode partier, men vandt kun et af dem! De to jeg tabte, var oven i købet til
Benjamins værste konkurrenter, så han fik altså ikke megen hjælp fra min side. Det er
godt han kan selv!
Som altid var det en velorganiseret turnering med flinke folk og en hyggelig, afslappet
stemning.

RETTELSE !
I det sidste nummer af løberen – august 2008 nr. 1 – stod der på side 12 under Generalforsamling tirsdag 22. april 2008 afsnit 7: Valg, at
Peer Jespersen og Søren Vestergaard blev valgt til bestyrelsessuppleanter.
Ikke fordi Søren Vestergaard ikke skulle være mere end velkommen som suppleant/i
bestyrelsen, men ved denne generalforsamling var det dog
Søren Villefrance
der blev valgt som bestyrelsessuppleant.
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Ungdoms EM 2008
(Af Ivan Andersen)
For 4. gang i træk var Mads udtaget til at repræsentere Danmark ved UngdomsEuropamesterskaberne i skak. Atter engang var turneringen henlagt til Herceg Novi ved
Montenegros Adriaterhavskyst, og jeg var igen med som altmuligmand med speciale i
computere.
De fleste ting i byen kunne stadig godt trænge til en kærlig hånd. Selv om det syntes
umuligt var det faktisk lykkedes for arrangørerne at finde et noget ældre, og en del mere
ramponeret hotel til os, end det vi har boet på de 2 foregående gange, vi har været i
byen. Vi boede f.eks. på 6. sal, men vænnede os hurtigt til at tage trappen. Elevatorerne
virkede sporadisk og stoppede somme tider mellem etager, for så at fortsætte i fuld fart
helt op eller helt ned uden en egentlig plan. Vores værelse var også mildt sagt faldefærdigt – kunne vi konstatere, da vi havde fået lavet lyset. Men ok, sådan bor de vel i Østeuropa, og der er de pisse gode til at spille skak, så det skal jo nok gå, blev vi enige om.
Selv om vi havde Evgenia med, som ud over sine gode skakmæssige kundskaber, også, qua sit bulgarske ophav, kunne bidrage på den sproglige front, så førte sproglige
misforståelser ofte til morsomme situationer. Som f.eks. til aftensmaden den første aften, da Jes skulle bestille drikkevarer og høfligt spurgte. ”What can I choose from?” Det
gav et sæt i tjeneren inden hun måbende gentog: ”Vodka juice?”
Og så til skakken. Efter den planmæssige sejr over en lavere ratet spiller i 1. runde,
skulle Mads i 2. runde møde turneringens højest ratede Ivan Bukavshin (2350) fra Rusland. Det blev en positionel lang-gaber af karat, men det er naturligvis lige meget, når
det lykkes at sikre remisen. Et virkelig topresultat, som blev understreget af, at Bukavshin i resten af turneringen kun afgav yderligere 2 halve på sin vej mod titlen. Desværre skulle der komme til at gå nogle dage, inden vi igen fik Mads at se i sådan et spillehumør.
Runde 3. gav den maksimale straf for en unøjagtighed i åbningen. 22. træk så var der
ikke mere at spille for. Men modstanderen, 5. seedede Kamil Dragun fra Polen spillede
det også godt, og 1½ af 3 når man både har mødt nr. 1 og 5 er ikke nødvendigvis en
katastrofe. Det var der så til gengæld tale om dagen efter, hvor Matija Ostovic fra Kroatien hurtigt skulle vise sig at være en noget hårdere nød at knække, end vi lige havde
regnet med. 1.Sf3 er der jo i sig selv ikke noget mærkeligt i, men fyren havde ikke spillet
det tidligere i basen, og Mads har normalt kun mødt det fra stærkere spillere, hvor han
selv kunne være tilfreds med ½ med sort. Nu følte han, at der skulle spilles på gevinst,
og han brugte derfor oceaner af tid på at finde en god plan. Det førte til en grum tidsnød
op mod træk 40, og da der smuttede en kvalitet, var kroaten nådesløs, selv om der blev
kæmpet.
Nu skulle man ikke tro, at det kunne blive meget værre, men ak, allerede dagen efter fik
vi lige en ekstra understregning af, at der ikke rigtig er nogen svage spillere med ved
disse ungdomsmesterskaber. Hvid mod en 1800-mand fra Tyrkiet lyder jo ikke umiddelbart skræmmende, men det viste sig snart, at Mads blev nødt til at vise hele klassen i
slutspillet, for at holde sammen på stillingen. Det lykkedes med hiv og sving at redde ½,
og dem der kender Mads ville jo nok forvente en lidt negativ reaktion - men ikke denne
gang. ”Det var en god mand, og det var rart at vise noget godt spil, selv om det kom lidt
for sent.”
Om det var godt eller skidt med sådan et parti op til hviledagen skal være usagt, men
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hviledag, det var der i hvert fald. Og da det viste sig, at der ikke fandtes så meget som
et enkelt parti i baserne på den kommende modstander, så kunne vi slappe helt af. Dagen blev så brugt på en sejltur, lidt sightseeing og… lektier.
Stadig uden mulighed for konkret forberedelse, blev søndag formiddag brugt på en katolsk gudstjeneste. Ud over oplevelsen gav dette også et af de 8 krævede krydser i præstens bog for den vordende konfirmand.
6. runde bød på hvid mod Sergej Golikov fra Rusland, og nu kørte det. En Accelereret
Drage gav ingen problemer, og russeren blev regulært udspillet. Dagen efter fik Matei
Blazeka fra Kroatien samme behandling i en Najdorf med Mads som sort, og så var han
pludselig på +1, og med en fair chance for et godt resultat.
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I hvert fald var modstanden nu igen mere spændende, og i 8. runde ventede den 6. seedede russer Roman Kezin. Ham havde Bjørn tabt til i 5.
runde, og han spåede at russeren ville tænke sig
selv i tidsnød. Mads spillede sin sædvanlige Grünfeld og fik en fin stilling. Ganske som forudsagt
kom russeren hurtigt i tidsnød, og her lykkedes det
for Mads at sætte en lusket fælde for modstanderens dronning. Fra diagramstillingen fulgte 18…
Tf7!? Overdækker b7, men pointen er, at f8 skal
bruges til noget andet. 19.Tfe1 b6 20.La3? bxc5
21.Dxc5?? Lf8! Tag den! 5/8 og minimum en tangering af hans bedste EM resultat fra 2006. Og
som bonus, udsigt til endnu en rigtig god modstander i sidste runde.

Og så kommer vi vel ikke uden om det. Turneringen fik en næsten tragisk afslutning for
Mads. Efter hans fantastiske comeback i 2.
halvdel af turneringen møder han med hvid
her i sidste runde den 10. seedede Dmitriy
Danilenko (2209) fra Ukraine. Med en gevinst venter en placering mellem de 15 første og et dansk ratingtal, der for første gang
runder 2200. Op mod træk 40, hvor begge
spillere er i voldsom tidsnød er Mads ved at
have overtaget, og i den viste stilling har
sort lige spillet 32…Lg7, og nu vinder 33.
Lxg6!! Men i stedet følger 33.Dg5? Dc7 34.
Lxg6 fxg6 35.Dxg6 De5 36.Kc1 Tc8 37.
Th7?? De1#
Snøft.
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Divisionsholdets tur til Klitmøller 26 – 28 september
(Af Colin Watson)
Vi var samlet alle sammen i Mortens sommerhus i flotte omgivelser ved havet. Klaus,
Mads, Colin, Morten, Jan, Tavs, Kai og Nicolai var klar til sæsons planer. Skak og det
sociale var på dagsorden.
Efter ankomsten om fredagen skulle pizzaen bestilles, da alle var sultne. Tasker pakkes
ud og sengene fordeles. Humøret var højt og med et par glas vinen til maden kom lattermusklerne i gang. Planen var en stille og rolig aften, tidligt i seng og så teori i morgen. Men stille og roligt kom det ene skakbræt frem efter det andet. Lidt lyn, lidt sjov og
så kom en hjerne-arm turnering i gang. Den vandt Morten og Mads i fin stil. Der blev
spillet masser af skak og kl 02:30 gik vi i seng.
Næste morgen var vi lidt trætte. Rundstykker blev hentet og kaffe skyllet ned. En tur ned
til havet skulle fjerne det sidste støv, og det blæste godt.
Ved klitterne så vi to Hugorme, den ene ret stor. Underligt nok var den vanskelig at få til
at bevæge sig. Den har nok ikke før set så mange skakspillere på en gang.
Tilbage til sommerhuset gik Klaus i gang med teoriundervisning. Vi lærte en masse om
grandprix angreb i siciliansk. Et flot gennemgang som alle fik meget ud af, og der kom
godt gang i snakken set fra begge siderne af brættet.
Så kom kokken Anders med mad til aften, lidt forsinket efter en punktering.
Anders lavede en flot ret med et glas vin til. Igen fik vi masser af skak-snak.
Efter morgenmaden næste dag, pakkede vi sammen og kørte hjem med masser af inspiration i bagagen. Tak til Morten for at vi kunne bruge sommerhuset, og til Klaus for
en flot gennemgang af grandprixen. Tak til Anders som ville være kok for en dag, og tak
til alle spillere som gjorde weekenden sjov og spændende, med masser af skak.

Mads vandt flot skaksejr.
(Af Asger J. Andersen)
Mads Andersen (13) fra Skanderborg Skakklub deltog i efterårsferien i en meget stærk
turnering i Spanien. Der blev spillet et parti dagligt i ni dage. I denne turnering var der
ingen aldersgrænse. Man måtte blot ikke være professionel skakspiller.
Mads var seedet som nr. 26 af 95, men vandt alligevel turneringen med imponerende 7
point af 9 mulige. De fleste modstandere havde et højere styrketal end Mads, men alligevel tabte Mads kun ét parti.
Der blev også spillet en lynturnering for under 16-årige (5 minutter pr. spiller til hele partiet), og minsandten om ikke Mads også vandt den!
Fra de ældre og mere erfarne spillere lød der mange rosende ord om Mads’ præstation,
fx ”Jeg er glad for at du vandt. Du spillede bedst og lavede kun én fejl” (i tabspartiet). Og
”Jeg sagde jo allerede til dig sidste år at jeg ikke ville møde dig i år”.
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Julegaveide til børnene.
(Af Jørgen Johansen)
Skakklubben har et særdeles godt tilbud på skakbrikker, bræt og elektronisk skakur.
Hvorfor det tilbud lige nu? Jo - det er fordi jeg de sidste par år har erfaret, at mange køber skakmaterialer til deres børn til jule/fødselsdagsgave (selvfølgelig efter bedste overbevisning).
Det har i flere tilfælde været meget dyrt, meget farvestrålende og noget der bedst egner
sig til at pynte i en reol.
Det vi fra skakklubben tilbyder er materialer af samme kvalitet som benyttes til internationale kampe. Så kan man spørge, er det nødvendigt med så god materiale? Ja, det er
med skak som med andet arbejde, har du et godt stykke værktøj kan du lave et godt
stykke arbejde, har du dårligt værktøj ... osv.
Vi har i skakklubben købt nogle sæt som vi sælger til samme pris som vi har givet og
giver yderligere en rabat på kr. 100,00 pr sæt.
Prisen er.
Bræt

kr.

150

Brikker

"

275

El - ur

"

375

Hvis det fra forældre side har interesse kan materialerne beses i skoleskaktiden både
på Morten Børup Skolen og Niels Ebbesen Skolen.
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Klubmesterskab 2008, Mester og Basis 1
Mester
Navn
Henning Møller
Asger J.
Andersen
Nicolai
Löwenstein
Kai S. Munk
Tavs Bjerre
Michael Grøne
Andersson
Benjamin
Christensen
Colin Watson

16/9 23/9 7/10 21/10 4/11 11/11 2/12
Rat.
1
2
3
4
5
6
7
1919
8
23
45
67
3,80
1565
71
8
34
56
0,85
2103
67
12
8
45
5,50
2000
4,60
1994 4
4,50
1891 3
3,55
1736 2
2,10
1853 1
3,15

Po. Pl.
½

8.

0

1½

6.

½

1

1½

5.

½ 56

1 71 1

23

8 2½

3.

½ 67 ½

12

3 2½

1.

71

2 1½

4.

1 ½

7.

0

½

0

1

½

½

8

1

0

½

45

½

8

0

34

0

½ 56

1

0 52 1

½ 63

½

8
74

2½

2.

Basis1
Navn

16/9 23/9 7/10 21/10 4/11 11/11 2/12
Rat.
Po. Pl.
1
2
3
4
5
6
7

Leif Møller
Hansen

1469
4,00

18

Peer Jespersen

1329
2,40

1 71

Jan Hansen

1448
3,75

Lars Kasten
Nielsen

1467
3,90

1 56 0

Dieter Dettbarn

1389 4
3,10

0

Bjarne Berring
Rasmussen

1404 3
3,25

½

1 45

Jørn Andersson

1473 2
4,00

0

½ 34 1

1 56

Anders Haarup

1447 1
3,75

0

0 52 0

0 63

23

½

0 45

67

1½

6.

18

1 34

56

3

1.

45

1½

5.

½ 67 ½ ½ 12 0

8

8

0 71 1

23

8 2

4.

67

0

12

3 1

7.

8

1

71

2 2½

3.

8

1 2½

2.

1
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0

8.

Klubmesterskab 2008, Basis 2
Basis2
Navn

16/9 23/9 7/10 21/10 4/11 11/11 2/12
Rat.
Po. Pl.
1
2
3
4
5
6
7

Knud Aage
Jensen

1187 2
2,25

0

Asger C.
Andersen

1250
2,50

1 13 ½

Knud Mogens
Jacobsen

1280 4
2,75

1

Erik Jørgensen

1298
2,95

0 3 110 1 1

Erik Grønkjær

1236 6
2,35

1

Axel Nielsen

1199
2,30

0 58 0

Jens Kr. Vigen

1244 8
2,70

½

Jørgen Johansen

1265
2,75

½ 7 1 63 0

Thomas K.
Laursen

1166 10
2,00

1

Kell Hansen

1200
2,40

0 94 0

10

1 9 0 46
5

1 48

1

½ 2 1 85 ½

7

2

3,5

9

3
5

0

0 2 ½ 34

1

110

0 59 0

1

1

0
6

2,5

17

10

9

2

1

1

6

1,5

1

2

2,5

17

08

3

2

0

07

1

0

Nyt fra skoleskakken.
Af jørgen Johansen
Mandag 27 aug. tog vil hul på et nyt skoleskakår både på Morten Børup og Niels Ebbesen skolen. Der var fra starten tilmeldt godt 30 elever, lidt flere end sidste år, og det er
mit indtryk, at det kører rigtig godt begge steder. Vi har allerede fået gennemført det første GP stævne der pr. tradition afholdes i Hinnerup. Det er ret bemærkelsesværdigt, at
der var 72 børn der deltog og heraf kom de 25 % fra Skanderborg.
På Niels Ebbesen Skolen er jeg så heldig at Colin Watson og Benjamin Christensen har
tilbudt deres hjælp. Det har gjort arbejdet betydeligt lettere og de stærkeste af eleverne
har fået virkeligt gode sparringspartnere.
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Klubmesterskab 2008, Basis 3
Basis 3
Navn

Rat.

16/9 23/9 7/10 21/10 4/11 11/11 2/12
Po. Pl.
1
2
3
4
5
6
7

Erling
1115
Christensen Blel 4,40

½ 8 1 23 ½

½ 45

67

2½

3.

0 34

56

0

8.

45

2½

4.

Trieu Dong Lieu

1000
3,10

0 71 0

08

Daniel Lindbo

1000
3,10

0 67 1

½ 12 1

Søren Villefrance

1155
4,80

1 56 ½

1 71 ½

23

8 3

2.

Henrik Dygaard

1000 4
3,10

0

8

0 67 0

12

3 1

7.

Ingvar
Uldall-Jessen

1009 3
3,20

1

½ 45 1

71

2 3

1.

Andreas Paul

1000 2
3,10

1

0 34 0

1 56

8

1 2

6.

Morten
Christensen

1000 1
3,10

½

0 52 1

½ 63

2

5.

1

De Originale
Siden 1976

Troldekugler.dk
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8

½

8

74

Bjarnes grubleside
Løsninger senere i dette blad
Opgave 1

Opgave 2

Hvid trækker og sætter mat i to træk.

Hvid trækker og sætter mat i to træk.

Opgave 3

Opgave 4

Hvid trækker og sætter mat i to træk.

Hvid trækker og sætter mat i to træk.
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Fra tidligere års klubblade
(af Bjarne Tornbjerg)
I 2003 stod der i Løberen nr. 3, 2003-2004 (oktober) følgende at læse:
Denne udgave af Løberen var i høj grad helliget den netop overståede 1. Samba Cup.
Skanderborg Skakklubs 80-års jubilæum skulle fejres med maner, og det skete med
nogle af verdens bedste skakspillere, og stormesterturneringen var den stærkest besatte i Danmark nogensinde. Turneringen fik bred dækning i medierne, en dækning der
ifølge ”Løberens udsendte reporter” næsten stod mål med dækningen af den samtidige
åbning af Bruuns Galleri i Århus.
Den officielle og fornemme åbning fandt sted i Kulturhuset og havde tiltrukket pænt over
100 deltagere med byens borgmester Aleksander Aagård i spidsen. Hele efterårsferien
skinnede solen over Skanderborg og ned på Adelgades blafrende, skakternede flag, og
i godt en snes butikker sad byens unge og spillede skak.
Solen skinnede i mere end en forstand, idet den også strålede på Skanderborg Skakklub, der hentede sig en ubetalelig good-will både blandt de internationale spillere, men
ikke mindst hos byens sponsorer og Skanderborg Kommune.
Hovedturneringen der havde 10 deltagere sluttede med 4 spillere på en delt førsteplads.
De 4 spillere var Darmen Kasimdzhanov fra Kazakstan, Curt Hansen fra Danmark, Peter Heine Nielsen fra Danmark og Nigel Short fra England. 5 – 6 pladsen deltes mellem
Vassily Ivanchuk fra Ukraine og Victor Bologan fra Moldavien. Den lokale Davor Palo,
der var kommet i meget skrapt selskab, fik efter en flot indsats en delt 9 – 10 plads med
5 remis-partier.
Afslutningsfest og præmieoverrækkelse fandt sted på Skanderborghus, og hvor Nigel
Short på spillernes vegne i en flot tale udtrykte stor tilfredshed med arrangementet, som
han betegnede som excellent.
I 1998 stod følgende at læse i Løberen nr. 1, 1998-99 (oktober):
Firebyturneringen vandtes suverænt af Kjellerup foran Silkeborg, Horsens og Skanderborg, men på brædt 16 (det nederste) stillede de også med en spiller med et ratingtal på
1771, så de havde et meget stærkt hold.
Leif Møller Hansen spillede et godt parti og kunne i et relativt enkelt slutspil vinde med
Kd6-c5. Han spillede dog en bonde til d4, og så var stillingen reelt tabt, men modstanderen så træt og fortvivlet ud, og til ”uglernes” store overraskelse valgte modstanderen
herefter at opgive partiet.
I 1983 stod følgende at læse i Løberen nr. 2:
Førstholdet fik ikke den bedste start på sæsonen. På hjemmebane blev det til et nederlag på 6 – 2 til Århus KFUM. Holdet var svækket på flere pladser i forhold til den foregående sæson, og et afbud fra Kai Munk til kampen forbedrede heller ikke på forhånd troen på et godt resultat.
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Holdskak 2008-2009
Hermed de sandsynlige hold samt reserver for den kommende holdskaksæson.

1. holdet – 2. Division
Kamil Miton
Emil Hermansson
Klaus Berg
Mads Andersen
Jan Rode Pedersen
Nicolai Løwenstein
Tavs Bjerre
Kai S. Munk

2. holdet - Mesterrækken
Henning Møller
Niels Chr. Christensen
Claus Qvist Jessen
Colin Watson
Morten Rasmussen
Benjamin Christensen
Peter Wheadon
Asger J. Andersen

1. holdet – reserver
Colin Watson
Morten Rasmussen
Antonio Clerico
Henning Møller
Niels Chr. Christensen
Michael Grøne Andersson
Claus Qvist Jessen

2. holdet – reserver
Michael Grøne Andersson
Leif Linnemann Larsen
Lars Svendsen
Ebbe Kristensen
Jørn Andersson

3. holdet – B-rækken
Ebbe Kristensen
Søren Westergaard
Bjarne Tornbjerg
Leif Møller Hansen
Anders Haarup
Bjarne Berring Rasmussen
Dieter Dettbarn
Peer Jespersen
3. holdet – reserver
Jørn Andersson
Michael F. Jensen
Jan Hansen
Jesper Pallesen
Nichlaes Harder
Per Buttenschøn

4. holdet – reserver
4. holdet – C-rækken
Jørgen Johansen
Asger C. Andersen
Axel Nielsen
Kell Hansen
Søren Villefrance
Andreas Paul
Daniel Lindbo
Morten Christensen
Jens Kr. Vigen
Per Buttenschøn
Jesper Pallesen
Nichlaes Harder
Erik Jørgensen
Thomas K. Laursen
Knud Aage Jensen
Erling Christensen Blel
Torben Christensen
Trieu Dong Lieu
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Løsninger på Kombiner med Peter
Opgave 1.
1 ... , Dc1#
Opgave 2.
1. Det gik op for Korchnoi, at efter 2. Txe8 , Txe8 3. Txe8+ , Dxe8 4. Dxd5 , De1+
5. Kh2 , De5+ 6. Dxe5 , fxe5 vinder sorts frie a-bonde kapløbet mod hvids konge til
a1-feltet.
Opgave 3.
1. Ved at vinde en officer.

1. ..., Dxd3

Opgave 4.
1. ... , Dxh2+! 2. Kxh2 , Th4#

Løsninger på Bjarnes grubleside
Opgave nr. 1
Forfatter: B. J. de ANGRADE - British Chess Magazine 1958
1. Sf4!
... Da3
... Db2
... Dc3
... Db8
... Dxe3
2. Ta5# 2. Tb5# 2. Tc5# 2. Lxc2# 2. Da4#

... Dxd5
2. Dxd5#

Opgave nr. 2
Forfatter: N. A. MACLEOD - Sunday Times 1958
1. Db8! ... Tb4
... Tb6
... Tb7
... Txb8 ... Th5
2. Lf4#
2. Ld6# 2. Lc7# 2. Lxb8# 2. Sh3#
Opgave nr. 3
Forfatter: S. SEDWICK - British Chess Magazine 1958
1. Sc8! ... Kd5
... Sef5 ... Shf5 ... Sd5
2. Sf4# 2. Sxh4# 2. Sxe3# 2. Sa7#
Opgave nr. 4
Forfatter: J. HARING - 1. pr. Springaren 1959
1. Te7!
... Sb5
2. Tc5#

... Sc6
2. Lc4#

... Se6
2. Ld7#

... Sf5
2. De5#

... Ta3
2. Tc5#
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... Tg4
2. De5#

... Tg2
2. De5#

... Tg2
2. Lxg2#

KALENDER

Uge
44 Man. 27.

okt. Holdkamp, Mesterrækken, VRS - Skanderborg II

44 Tir.

28.

okt. Holdkamp, B-rækken, Skanderborg III - Skødstrup IV

44 Tir.

28.

okt. Holdkampe, C-rækken, ingen kampe!

44 Søn. 2.

nov. Holdkamp, 2. division, Ribe - Nordea Skb.

45 Tir.

4.

nov. Klubturnering, 5. runde

46 Tir.

11. nov. Klubturnering, 6. runde

46 Søn. 16. nov. Holdkamp, 2. division, Viby – Nordea Skb.
47 Tir.

18. nov. Holdkamp, Mesterrækken, Skanderborg II - Århus/Skolerne IV

47 Tir.

18. nov. Holdkamp, B-rækken, Skanderborg III - Hinnerup II

47 Tir.

18. nov. Holdkamp, C-rækken, Skanderborg IV - VRS III

48 Tir.

25. nov. Klubturnering, udsatte partier

49 Tir.

2.

dec. Klubturnering, 7. og sidste runde

49 Søn. 7.

dec. Holdkamp, 2. division, Nordea Skb. – Springeren

49 Man. 8.

dec. Holdkamp, B-rækken, SK 1968 IV - Skanderborg III

49 Man. 8.

dec. Holdkamp, C-rækken, Malling - Skanderborg IV

50 Tir.

9.

dec. Holdkamp, Mesterrækken, Skanderborg II - Skødstrup II

51 Tir.

16. dec. Juleafslutning og julefrokost

52 Tir.

23. dec. Juleferie

1 Tir.

30. dec. Juleferie

1 Søn. 4.

jan. Hurtigskakturnering

2 Tir.

jan. Nytårshandicap

6.

2 Søn. 11.

jan. Holdkamp, 2. division, Nordea Skb. – Haderslev

3 Tir.

13.

jan. Holdkamp, B-rækken, Skanderborg III - Silkeborg III

3 Tir.

13.

jan. Holdkamp, C-rækken, Skanderborg IV - SK 1968 V

3 Tor. 15.

jan. Holdkamp, Mesterrækken, Silkeborg II - Skanderborg II

4 Tir.

jan. Byturnering, 1. runde

20.

5 Søn. 25.

jan. Holdkamp, 2. division, Bov – Nordea Skb.

6 Tir.

3.

feb. Holdkamp, Mesterrækken, Skanderborg II - Nordre III

6 Tir.

3.

feb. Holdkamp, C-rækken, Skanderborg IV - Malling

6 Tor.

5.

feb. Holdkamp, B-rækken, Åbyhøj II - Skanderborg III

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.

