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Nyt fra Bestyrelsen
( Af Anders Haarup )
Første halvår af sæsonen 2008 / 2009 er ved at gå på hæld og juleferien nærmer sig
med hastige skridt. Inden det sker, har vi dog lige en runde holdskak kampe, som skal
afvikles. Netop indenfor holdskakken har vi i dette halvår klaret os rigtig flot. Ud af 7 spillede holdkampe er det kun blevet til et enkelt knebent nederlag for vores 2. hold i Mesterrækken. Når dette så samtidig sammenholdes med, at såvel vores 2., 3. og 4. hold i
år er rykket en række op, ja så må det betragtes som værende mere end godkendt.
Vi afholdt den 25. oktober vores første skoleskak stævne. Det var faktisk Mårslet, som
skulle have afholdt det, men på grund af manglende ressourcer, måtte de melde fra. Vi
tog over og sammen med ca. 100 dejlige skoleskak spillere, havde vi en rigtig god dag.
Denne glædelige begivenhed skal så gentages lørdag den 13. december. Her håber vi
naturligvis på lige så mange deltagere som sidst. Jeg vil i den forbindelse gerne rette en
stor tak til de medlemmer samt forældre, som her gav en hjælpende hånd med. Uden
denne store hjælp ville vi naturligvis ikke kunne magte at afholde sådan et par stævner.
Når vi nu er ved det med stævner, så kan jeg løfte sløret for, at Ungdoms DM 2009 under DSU vil blive afholdt i Skanderborg. Dette er et arrangement som strækker sig over
hele 3 dage, nemlig fra fredag den 15. maj til og med søndag den 17. maj. Vi arbejder i
øjeblikket ihærdigt på at finde et egnet sted, hvor vi vil kunne afvikle dette stævne. Der
kræves nemlig fra DSU´s side visse faciliteter, som vi naturligvis skal kunne efterkomme. Det kan bla. nævnes, at der skal være live-dækning på nogle af partierne, ligesom
samtlige spillede partier skal lægges ind på nettet. Et arrangement vi i bestyrelsen ser
rigtig meget frem til og vi vil naturligvis løbende vende tilbage omkring dette.
Sidst men bestemt ikke mindst så kan jeg meddele, at Mads Andersen har genvundet
Danmarksmesterskabet for skoleskakspillere i aldersgruppen 13-14. årige. Med hele 7½
af 8 mulige blev han en meget suveræn vinder. Den anden, som også havde kvalificeret
sig til at spille om Skole DM, var Benjamin Christensen. Det var i aldersgruppen 15-16.
årige. Han gjorde en flot figur og endte midt i feltet.
Jeg vil afslutningsvis ønske alle medlemmer, såvel stor som lille, ung som gammel, alle
vores sponsorer, gæster og venner af klubben en RIGTIG GLÆDELIG JUL SAMT ET
GODT NYTÅR. Jeg ser frem til at møde jer alle i det nye år. På glædelig gensyn.

Gave til skakklubben
De fleste girokort til indbetaling af kontingent blev uddelt i november måned, og de første indbetalinger er allerede modtaget, enten i form af kontanter eller via giro/netbank.
Som det også var tilfældet i 2007, indeholdt en af de første giroindbetalinger af kontingent tillige en dejlig overraskelse i form af en gave eller som det anføres i den mail, der
samtidig blev sendt til kassereren, støtte til klubben, og på ikke mindre end 1.500 kr. fra
et af vore medlemmer.
Klubbens formand har personligt sendt en tak til det pågældende medlem. Hele bestyrelsen vil ligeledes gerne gennem ”Løberen” rette en stor tak for støtten til vedkommende. Det formodes at giveren på samme måde som i 2007 foretrækker at forblive anonym, og noget navn oplyses derfor heller ikke i år i denne forbindelse.
På bestyrelsens vegne, Bjarne Tornbjerg, kasserer
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Et af årets første træk !
Et af årets første træk tages igen i
SKANDERBORG SKAKKLUB,
som hermed indbyder til Hurtig-Skak-Turnering
Søndag den 4. januar 2008 kl. 9.45
på Niels Ebbesen Skolen, Højvangens Torv i Skanderborg.
Bus 107 kører næsten til døren; kl. 9.00 fra Århus.
Turneringsform: 7 runder Monrad. – Betænkningstid: 30 minutter pr. spiller pr. parti.
Indskud kr. 125,00.
Præmier: Minimum 100 % af indskuddet.
Fortæring: Kan købes på spillestedet.
Tilmelding: Senest fredag den 2. januar kl. 13.00
på vores hjemmeside: www.skanderborgskakklub.dk
eller til Bjarne Tornbjerg på telefon 86 21 34 25
På glædelig gensyn
Skanderborg Skakklub
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Hvid trækker.
Find kombinationen.
Fra partiet Asger J. Andersen – Knud
Riber, VRS,
Det er én af de stillinger hvor man har
på fornemmelsen at der er en kombination! Det er der også, men jeg fandt ikke
den rigtige.
Jeg kan røbe at det første træk er en
springer som slår en bonde – men hvilken springer, og hvilken bonde?
Kombinationen er vanskelig fordi det
især er træk nr. to der er svær at få øje
på. Men se partiet nedenfor, og tjek om
du fandt den rigtige kombination.

Asger J. Andersen - Knud Riber
(Af Asger J. Andersen)
1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 g6 4.Bc4 c6 5.Nge2 d5 6.exd5 cxd5 7.Bb3 Bg7 8.0-0 0-0 9.
Bf4 a6 10.Qd2 Nc6 11.Rae1 h5 12.Bg5 Na5 13.Nf4 Nxb3 14.axb3 e6 15.Nd3 Qc7 16.
Ne5 b5 17.Qf4 Ne8 18.Bh6? En fejl som min modstander heller ikke ser. Han kunne
nu spille g5! efterfulgt af gaffel med f6. 18... Kh7 19.Bxg7 Kxg7 20.Qg3 Ra7 21.Ne2?
Lidt for optimistisk. Jeg vil gerne have springeren til f4, men Sort kunne godt have
snuppet bonden på c2. 21...Rh8 22.c3 Her bliver jeg til gengæld forsigtig! Jeg kunne
godt have spillet Sf4. 22...Nf6 23.f3 Rh6 24.Nf4 Nd7 25.Ned3 [Jeg brugte meget tid før
dette træk fordi jeg havde en fornemmelse af at der kunne være en god kombination.
Det er der også, men jeg fandt ikke den bedste. Derimod så jeg den følgende, men den
giver blot tårn og to bønder for to lette, og min fordel forsvinder. 25.Nexg6 Rxg6 26.
Qxg6+ fxg6 27.Nxe6+ Kf6 28.Nxc7 Rxc7 29.b4; Her følger den flotte kombination, men
den er ikke nem at få øje på! 25.Nxf7 Kxf7 26.Qg5!! Tårnet kan ikke reddes. Hvis han
flytter det, følger Dxg6+ med altødelæggende virkning. Og hvis han dækker med kon−
gen, følger Sxe6+ og D−gevinst. 26...Nf8 27.Qxh6 og Hvid står til klar gevinst.] 25...Nf8
26.Re5 Kh7 27.Qf2 Qd8 28.g4 hxg4 29.fxg4 Qh4 30.Qe2 Fornuftigt nok; men jeg skul−
le have spillet g5! med kvalitetsgevinst. 30...Kg8 31.g5 Rh8 32.Qg2 Qh7 33.Re3 Qg7
34.Ne5 Rh7 35.Ng4 Rh4 36.Nf6+ Kh8 37.Qg3 Rh7 38.Nxh7 Jeg vælger det sikre. Der
er ellers en smart kombination: S4xd5, exd5, Db8. 38...Qxh7 39.Qg4 Kg8 40.Nxd5!
exd5 41.Qxc8 Qh4 42.Qd8 Qg4+ 43.Rg3 Qe6 44.Qb8 Re7 45.Qf4 Nd7 46.Qh4 Qe2
47.Rh3 Qh5 48.Qxh5 gxh5 49.Rxh5 Kg7 50.Rh6 a5 51.Rd6 1-0
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Skanderborg har fået en ny dæk- og fælgspecialist!!

Kom og se vores nye butik/showroom og værksted.
Industrivej 15A, Stilling

Skanderborg Klubmesterskab 2008, Basis 2
Nr Navn
1 Knud Aage Jensen
2 Asger C. Andersen
3 Knud M. Jacobsen
4 Erik Jørgensen
5 Erik Grønkjær
6 Axel Nielsen
7 Jens Kr. Vigen
8 Jørgen Johansen
9 Thomas K. Laursen
10 Kell Hansen

Rat.

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

1187 2
3,10
1250
3,65
1280 4
3,90
1298
4,20
1236 6
3,50
1199
3,15
1244 8
3,75
1265
3,80
1166 10
2,70
1200
3,25

1 9 0 46 0

0

1 13 ½

5

0 3 110 1 1
7

0 59 0
1

0

0 94 0

0

110

½ 7 1 63 0
1

2

9

1

6
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1 17 ½

1 67 0

5
3
5,5

0

12

3,5

1

½ 61 1

13

4

1

1 24 ½

1

5

10
9

4,5

1101 1
3

1

1 96 0

0 5 ½ 89 ½

0 2 ½ 34 1

1

0 58 0

½

07 05

0

1 48 0

1

½ 2 1 85 ½

1
1

10

10

17

0 8 0 32 0

½4

2,5

0

0 7 1 15 0

08

1

Skanderborg Klubmesterskab 2008, Mester
Nr Navn

Rat.

1 Henning Møller
2 Asger J. Andersen
3 Nicolai Löwenstein
4 Kai S. Munk
5 Tavs Bjerre
6 Mich. G. Andersson
7 Benj. Christensen
8 Colin Watson

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

1919
3,80
1565
0,85

0 8 ½ 23 0

2103
5,50
2000
4,60
1994 4
4,50
1891 3
3,55
1736 2
2,10
1853 1
3,15

0 45 ½

½ 67 0

1,5

34

½ 56 0

2

45

3

1 71 ½

08

½ 67 ½

1 12

18

½ 56 1

1 71 1

1 23

½ 67 ½

½ 12 ½

½

8

1

8

0

½

0 45 ½

0

½ 34 0

½ 56 ½

1

0 52 1

½ 63 0

½

08

½ 71 ½
8

½

4,5

3 3,5

12

3,5

11

3

½ 74 1

4

Skanderborg Klubmesterskab 2008, Basis 1
Nr Navn

Rat.

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

1469
4,00
1329
Peer Jespersen
2,40
1448
Jan Hansen
3,75
1467
Lars Kasten Nielsen
3,90
1389
4
Dieter Dettbarn
3,10
1404
3
Bjarne B. Rasmussen
3,25
1473
2
Jørn Andersson
4,00
1447 1
Anders Haarup
3,75

1 Leif Møller Hansen

18

2

1 71

3
4
5
6
7
8

23

½

0 45 1

0 67 1

18

1 34 0

0 56

3,5
3

½ 67 ½ ½ 12 0

18

1 56 0

0 71 1

1 23 0

08

3

½ 67 0

0 12 1

03

2,5

8

0

1

½

1 45 ½

0

½ 34 1

1 56 ½

0

0 52 0

0 63 0
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8

1

1 45 1

½ 71 1
8

1

4,5

2 4,5

01
0 74 1

4
1
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Skanderborg Klubmesterskab 2008, Basis 3
Nr Navn
1 Erling Chr. Blel
2 Trieu Dong Lieu
3 Daniel Lindbo
4 Søren Villefrance
5 Henrik Dygaard
6 Ingvar Uldall-Jessen
7 Andreas Paul
8 Morten Christensen

Rat.

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

1115
4,40
1000
3,10
1000
3,10
1155
4,80
1000 4
3,10
1009 3
3,20
1000 2
3,10
1000 1
3,10

½ 8 1 23 ½

½ 45 ½

1 67 0

4

0 71 0

08

0 34 0

0 56 0

0

0 67 1

½ 12 1

08

1 45 1

4,5

1 56 ½

1 71 ½

1 23 0

18

5

8

0 67 0

½ 12 1

03

2,5

0 71 0

12

4

11

4

0

1

1

½ 45 1

1

0 34 0

1 56 1

½

0 52 1

½ 63 1
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8

½

8

0

1 74 0

4

Fra tidligere års klubblade
(af Bjarne Tornbjerg)
I 2003 stod der i Løberen nr. 4 og 5, 2003-2004 (november og december) følgende at
læse:
Parti af Skanderborgmesteren
Som det efterhånden er blevet tradition, så leverer Skanderborgmesteren et parti til
klubbladet.
For de der måske har glemt, hvad Skanderborgmesteren er, så er det medlem som får
flest point i EMTen.
I år blev præmien – en gavekurv til en værdi af 2.000 kr. – vundet ret suverænt af klubbens æresmedlem Robert Rode. Kun to sølle halve point afgav han i hele turneringen.
Julefrokost
Traditionen tro er der i kalenderen afsat plads til en julefrokost, og Vigen oplyste at vi
kan regne med hans deltagelse. Så der det bare om han mener ... hans tilberedning!?
Under alle omstændigheder inviteres klubbens medlemmer til julefrokost tirsdag d.
16/12 kl. 19.00.
En sejr til Mads
Med sine kun 8 år på bagen er Mads Andersen om ikke den yngste, så i al fald en af de
yngste deltagere i holdturneringen i 6 HK.
Han har været med i 5. holdets to første kampe og fik i sin 2. kamp sin første sejr. Det
skete i holdets kamp mod Brabrand II.
I 1998 stod følgende at læse i Løberen nr. 3, 1998-99 (december):
Holdkamp i A-rækken
Nordre IV – Skanderborg I: 6,5 – 1,5. Referatet af denne kamp kan gøres prisværdigt
kort. De var stærkere end os, og derfor fik vi store klø!
Skanderborgs point blev hentet hjem af Henning Møller med remis på førstebræt og af
Rode Pedersen med en sejr på femtebræt. De øvrige på holdet var Leif Linnemann, Jesper Lykke, Asger Andersen, Morten Rasmussen, Bjarne Tornbjerg og Leif Møller Hansen.
Efterårsturneringen 1998
Klubmesterskabet vandtes af Leif Linnemann med 5½ point af 7 mulige og uden
tabspartier.
I 1983 stod følgende at læse i Løberen nr. 3:
Holdkamp i Mesterrækken
Skanderborg I – Skolerne III: 6 – 2. En så stor sejr, havde vi ikke regnet med idet
”Skolerne” kun havde tabt 3 – 5 til Viby. Efter afbud fra Kai Munk, Cartsen Thomsen og
Jens Lütken, var det med en vis betænkelighed vi gik i gang med partierne, men med så
gode reserver som Asger Andersen, Rode og Knud var der ingen grund til bekymring.
For Skanderborg vandt Henning Møller, F. Kortegaard, Ejner Tatari, T. Kortegaard og
Asger Andersen. Knud P. Jensen og Knud Christensen spillede remis. Rode Petersen
mistede en kvalitet og dermed også partiet.
Brabrand I og Skanderborg I deler ved julepausen efter 3. runde førstepladsen, begge
med 14½ point, og med et forspring på 2½ point til de to næste forfølgere.
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Kombiner med Peter
Løsninger senere i dette blad

Garcia - Kaufman, USA 2000.
Hvid trækker.
Det ser ud som om, hvid er under pres,
men er han det?

Botvinnik - Yodovich, Sovjet 1933.
Hvid trækker.
Hvid har både terrænovervægt og udviklingsfordel.
Hvordan slutter han af?

Ivanov - Kudrin, USA 1989.
Hvid trækker.
Hvad synes du om sorts forsvar?

Brunner - Gallagher, Bern 1993.
Sort trækker.
Sort har et godt angreb kørende, men
hvordan kan han slutte af?

Side 10

Knebent nederlag i debutkampen
(af Asger J. Andersen)
Det er nye tider for Skanderborg Skakklub! Andetholdet i mesterrækken – det er da flot,
og noget af en udfordring. Derfor var vi også spændt på hvordan vi ville komme fra start.
Med hensyn til at stille hold var vi lige ved at snuble i starten. To af de ellers sikre spillere kunne ikke fordi det var en mandag, og én kommer først fra udlandet om nogle dage.
Til gengæld ville vores reserve, tidligere VRS-spiller Lars Svendsen gerne spille mod sin
gamle klub, men gik ned med influenza på spilledagen!
Heldigvis var der to spillere der godt ville tage en tørn med holdskak to dage i træk,
nemlig Ebbe og Bjarne Tornbjerg. Per Buttenschøn havde givet tilsagn dagen før, og på
falderebet stillede Jørn sig velvilligt til rådighed.
Med hensyn til resultatet var det ærgerligt at Per og Jørn måtte indkassere nederlag.
Det jeg så til Pers spil, så fornuftigt ud, og jeg fik at vide at Jørn helt unødvendigt tabte
en officer.
Jeg havde ikke meget tid til at følge med i kammeraternes partier da mit eget krævede
koncentration og omhu (men det gør skak vel altid!), og jeg så ikke hvordan det gik til at
Colin tabte.
Derimod spillede Henning, Ebbe og Bjarne sig til sikre remiser.
Morten var rigtig i hopla. Han behandlede sin modstander respektløst og pillede den
ene bonde efter den anden fra ham i sikker og ubarmhjertig stil. Morten stod til at få adskillige bønder forvandlet til dronninger, men havde kun brug for truslen om én da modstanderen opgav. Morten gav selv en rammende beskrivelse af partiforløbet: ”Det var da
vist spil til ét mål!” – og det har han så sandelig ret i.
Mit eget parti forløb godt, synes jeg. Modstanderen spillede forsigtigt og lidt passivt. Det
gav mig muligheden for en sund udvikling og positionel fordel. Men her er det så koncentrationen kommer ind i billedet. Hvordan omsætter man den positionelle fordel til
sejr? Jeg satte pres på hans kongestilling, og det var utvivlsomt vanskeligt for modstanderen hele tiden at være i forsvarsposition. Han blev presset til at give en kvalitet, og
derefter var resten ikke så svært.
Det ser ud til at være en interessant gruppe vi er havnet i. Holdene ser på papiret ret
jævnbyrdige ud, og flere af dem skal vi nok kunne spille (mindst) lige op med. Jeg tror
på en midterplacering til sidst og er endda så optimistisk at tro at vi havner i øverste
halvdel! Håbet er som bekendt lysegrønt.
De enkelte resultater:
VRS - Skanderborg II 4½ - 3½ (4.44 - 3.56)
Br.
Spiller VRS
Res.
1
Anders Michael Nielsen (0.58)
½-½
2
Claus Vangsgaard (0.68)
1-0
3
Carsten Schjødt Pedersen (0.34) 0 - 1
4
Henrik Wendelbo Nielsen (0.67) ½ - ½
5
Knud Riber (0.56)
0-1
6
Flemming Hermansen (0.58)
½-½
7
Mathias Holmquist (0.56)
1-0
8
Kjeld Ehlers (0.47)
1-0
Forventet score i parentes.
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Spiller Skanderborg II
Henning Møller (0.42)
Colin Watson (0.32)
Morten Rasmussen (0.66)
Ebbe Kristensen (0.33)
Asger J. Andersen (0.44)
Bjarne Tornbjerg (0.42)
Jørn Andersson (0.44)
Per Buttenschøn (0.53)

Solid sejr til M-holdet efter blød start
(af Asger J. Andersen)
Jeg er sikker på, at alle i klubben glædede sig til denne aften, hvor vi havde tre hold i
ilden på hjemmebane. Det er festligt at se så mange i aktivitet samtidig.
For M-holdet begyndte kampen lidt forsigtigt og tøvende. Henning og hans modstander
blev ret hurtigt enige om remis. Colins modstander spillede indædt på så mange
afbytninger som muligt, og hvis det var hans mål at opnå remis, lykkedes dette!
Lars måtte bøje sig for sin modstander ret tidligt på aftenen. Selv om jeg sad ved siden
af ham, så jeg ikke hvad der skete. Det er svært både at koncentrere sig om sit eget
parti og samtidig følge lidt med i kammeraternes. Jeg bilder mig ind at jeg vægter
koncentrationen om mit eget parti mere end jeg har gjort tidligere. Men det er nu nok det
der hedder at gøre en dyd af nødvendigheden!
Hvad angår mit eget parti, kom jeg godt ud af starthullerne. Fik en solid og fornuftig
stilling hvor jeg stod lidt i overkanten. Desværre fejlberegnede jeg en længere træk- og
afbytningsserie så fordelen gled mig af hænde. Faktisk kunne min modstander have
været endnu hårdere imod mig. Jeg kom ud af det med en stilling lidt i underkanten, og
derfor modtog jeg min modstanders remistilbud.
Det betød at vi kun havde 1½ point da halvdelen af kampene var spillet, og det så jo
ikke for kønt ud. Heldigvis spillede de fire tilbageværende meget stærkt og konsekvent,
og resultatet blev da også fire sejre!
Niels pillede helt glansen (og den ene bonde efter den anden) af modstanderen. Denne
forsøgte sig ganske vist med nogle angrebsmuligheder, men Niels havde situationen
under kontrol og kørte en flot sejr hjem.
Morten var sikkerheden selv i et for udenforstående at se ret kompliceret parti og tog
stikket hjem i sikker stil. Peter spillede et godt parti hvor han udnyttede sin positionelle
fordel til at føre partiet til gevinst. Og endelig Benjamin! Han spillede et virkelig flot parti
hvor modstanderen ikke fik et ben til jorden!
Så selv om vi skulle så grueligt meget igennem, blev det – som i de rigtige eventyr – en
god slutning!
De enkelte resultater:
Enkeltresultater for Skanderborg II runde 2
Skanderborg II - Århus/Skolerne IV 5½ - 2½ (5.08 - 2.92)
Br.

Spiller Skanderborg II

Res.

Spiller Århus/Skolerne IV

1
Henning Møller (0.6)
2
Niels Chr. Christensen (0.74)
3
Colin Watson (0.69)
4
Morten Rasmussen (0.8)
5
Benjamin Christensen (0.51)
6
Peter Wheadon (0.47)
7
Lars Svendsen (0.54)
8
Asger J. Andersen (0.73)
Forventet score i parentes.

½-½
1-0
½-½
1-0
1-0
1-0
0-1
½-½

Kent Sølvsten Rasmussen (0.4)
Allan Holm Corneliussen (0.26)
Kaspar Jon Dreiberg (0.31)
Nicklas Corneliussen (0.2)
Gert Medom Madsen (0.49)
Leif Nørholm Jensen (0.53)
Lars Michael Vinther (0.46)
Evald Jakobsen (0.27)
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Viby - Team Nordea 3 - 5
(Af Colin Watson)
Jesper Skjoldborg ( 2264 )
Kristian Seegert ( 2121 )
Lars Hougaard ( 2053)
Henning Matzen ( 1979 )
Tobias Bøje ( 2019 )
Torben Pedersen ( 1962 )
Kim Sørensen ( 1905 )
Mikkel Stephensen ( 1709 )

-

Klaus Berg 0-1
Mads Andersen 0-1
Jan Rode 1-0
Antonio Clerico 0-1
Tavs Bjerre ½ - ½
Kai Munk 0-1
Colin Watson ½ - ½
Benjamin Christensen 1-0

Et flot resultat og en andenplads lige efter Herning. Der var lidt panik inden afgang. Nicolai fandt meget sent ud af, at han ikke kunne spille, men jeg havde både Michael og
Henning som reserve. Lørdag forsøgte jeg forgæves at komme i kontakt med Michael,
men så var Henning klar. Lørdag aften sagde Michael, at han ikke kunne, men Henning
kunne - fint. Søndag formiddag var jeg på arbejde og lidt efter klokken 10 fik Henning fat
i mig; han havde det skidt. Jeg nåede hjem 10:45 og ringede. Morten kunne ikke denne
weekend, så til Benjamin som også var på arbejde. Han kunne og så hentede jeg ham
på vejen. Det er skønt at være holdleder!!
Nå - men til partierne:
Klaus vandt et velspillet parti. En a6 slavisk. Sort kom under pres og efter at han svækkede sin stilling med h6 og f6 gik det totalt galt.
Mads brugte kun 8 minutter til at slå sin gode ven Kristian. Totale hjemmeforberedelser
slog Kristian ud og bare et enkelt træk hvor Mads vandt hans dronning kom hjemmefra.
Vi skal kalde ham lille Fritz!
Jan kom i vanskeligheder og fik dagens længste parti. Trods en svær stilling forsøgte
Jan at klare sig, men måtte til sidste opgive.
Antonio stod først ganske lige, men kom så under pres. Stillingen blev meget kompleks
og han kom til at stå skidt. Heldigvis brugte hans modstander for meget tid og tabte.
Tavs spillede et fint parti, men mangler lidt selvtillid til at afgøre det hele. Tavs fandt under analyse det vindende træk, men det skal ske ved brættet - så et halvt.
Kai vandt en bonde og stod godt. Han kom så til at stå skidt, indtil han tog sig sammen
igen og kørte sin modstander over.
Colin spillede meget forsigtigt men stod fint. Hans modstander byttede af, da han fik
chancen og til sidst tog de et halvt point hver.
Benjamins parti var meget spændende. Benjamin fangede sin modstanders løber men
fik en meget åben kongestilling. Alle ofrede et eller andet og stillingen var uhyre kompleks. Lige før Benjamin fik styr på det hele, ofrede hvid et afgørende tårn og så var det
slut.
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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 rimeligt fortrøstningsfuld da tiden kom, hvor vi skulle i ilden.
Vores hold ligger styrkemæssigt mellem 1329 og 1650 hvilket må betegnes som værende utroligt flot, når man tager i betragtning, at det trods alt ”kun” er vores 3. hold.
Vores modstander denne aften kom fra Skødstrup. Dette var deres 4. hold og ud fra
deres styrke, så var vi dem noget overlegen og stod faktisk til at vinde med hele 6,31
mod deres 1,69. Så godt spillede klaveret dog ikke denne aften, men mindre kunne da
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 en af hans løbere 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 hårdt pres 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
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spillet i flere timer og slutspillet var godt i gang, så det meget remisagtigt ud. Hans
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 sejr.
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

Er vi uovervindelige ?
(Af Anders Haarup)
Tirsdag den 18. november skulle vi se, om vi kunne følge op på vores flotte første holdkamp i B-rækken. Denne aften skulle vi igen – sammen med såvel 2. som 4. holdet –
spille hjemme, så vi burde jo umiddelbart have en lille fordel. (Det er nu hyggeligt, når vi
er så mange mennesker nede i vores lokaliteter ☺). Denne aften stillede vi fuldtalligt, så
forventningerne til endnu en sejr kunne ikke skjules. Aftenens modstander var Hinnerup
II og på papiret burde vi kunne få en ”komfortabel” sejr. Dette er der jo dog ikke nogen
garanti for.
På vores 1. bræt spillede Ebbe Kristensen – manden der altid er god for et halvt point!!
(Har han prøvet at tabe ??). Denne aften gjorde han dog kort proces mod sin modstander Erling Degn. Der var ikke gået lang tid inden han vandt et tårn og så var det parti
forbi. En super start.
Efter godt en time var det så Peer Jespersens tur på vores 8. bræt. Han udspillede sin
modstander – Jørgen Kristensen – på kryds og tværs så hvis han ikke havde været
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”rundtosset” da de startede, så var han blevet det efter denne behandling.
Dieter Dettbarn på vores 7. bræt spillede bundsolidt og med sin rolige facon. Hans modstander Jon Halling kom aldrig ind i kampen.
Bjarne Rasmussen på vores 6. bræt spillede denne aften mod Gunnar Hansen. Jeg så
desværre ikke så meget af partiet, men hvad gør det, når han blot vinder ☺.
Foran 4 – 0, ja så skulle det jo ikke kunne gå galt, men….
Den første som bukkede under var Leif Møller Hansen på vores 4. bræt. Han var tidligt i
partiet kommet bagud med en bonde og det var som om, at han derefter hele tiden lige
var en kende bagud i forhold til sin modstander Bent Kofod. Den lille fordel som Bent
havde fået blev dog også udbygget og til sidst måtte Leif strække våben.
Den næste i rækken var så undertegnede på bræt 5. Jeg kan desværre ikke rigtig få
noget til at lykkes, så det kom ikke rigtig bag på nogen, at jeg også denne aften måtte
trække mig tilbage som taber mod Keld Juhl Jensen.
Så var det vores 3. bræt ved Bjarne Tornbjergs tur til at melde pas. Jeg syntes faktisk,
at han havde stået bedst i en stor del at partiet mod Erik Mølgård, men det hjælper jo
ikke noget, hvis man ender med at tabe . I slutspillet var Bjarne 2 bønder bagud og
det stod desværre ikke til at redde.
Så fra at vi havde ført 4 – 0, ja så stod der pludselig 4 – 3!! Vi måtte derfor sætte vores
lid til Søren Westergaard på vores 2. bræt. Han havde i løbet af den første halve time
spillet ”over stok og sten” og førte derfor allerede med to bønder. Modstanderen gav sig
dog ikke uden kamp, så der blev spillet til den bitre ende, som dog fuldt fortjent faldt ud
til Sørens fordel.
Det samlede resultat blev derfor 5 – 3.
Enkeltresultater for Skanderborg III runde 2
Skanderborg III - Hinnerup II 5 - 3 (5.75 - 2.25)
Br.

Spiller Skanderborg III

Res.

1
Ebbe Kristensen (0.81)
2
Søren Westergaard (0.6)
3
Bjarne Tornbjerg (0.86)
4
Leif Møller Hansen (0.52)
5
Anders Haarup (0.72)
6
Bjarne Berring Rasmussen (0.65)
7
Dieter Dettbarn (0.9)
8
Peer Jespersen (0.69)
Forventet score i parentes.

Spiller Hinnerup II
1-0
1-0
0-1
0-1
0-1
1-0
1-0
1-0
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Erling Degn (0.19)
Stig Holten (0.4)
Erik Mølgård (0.14)
Bent Kofod (0.48)
Keld Juhl Jensen (0.28)
Gunnar Hansen (0.35)
Jon Halling (0.1)
Jørgen Kristensen (0.31)

Ned på jorden !
(af Anders Haarup)
På papiret var dagens modstander SK 1968 IV i B-rækken et af de stærkeste hold i
rækken, men med to sejre i ryggen efter de første to runder, ja så fejlede vores optimisme absolut intet. Vi skulle dog blive belært om, at træerne ikke af den grund vokser ind i
himlen.
Vores optakt var dog heller ikke den bedste, da vi, inden vi overhovedet var kommet i
gang, var bagud med 1 point. Vi havde nemlig fået afbud af Ebbe Kristensen – altid sikker på minimum et halvt point – og det havde desværre ikke været muligt at finde en
reserve.
Leif Møller Hansen på vores 3. bræt havde dog glemt alt om, at det var et stærkt hold vi
mødte. Efter knap en time, hvor der stort set intet var sket hos de øvrige spillere, ja så
var det gået som lyn og torden hos Leif og hans modstander Gert Hansen og da røgen
havde lagt sig, ja så var det Leif der fortjent havde vundet et flot og seværdigt parti.
På vores 6. bræt spillede Dieter Dettbarn mod Christoffer Ugilt Jensen. Det så meget
lige ud og da hans modstander tilbød remis, ja så accepterede Dieter dette.
Et parti som også svingede utroligt meget, det var Peer Jespersen mod Jakob Mortensen på vores 7. bræt. Her blev der bestemt også gået til ”stålet” og det så helt klart ud
til, at dette parti ville Peer vinde sikkert. Jeg må dog tilstå, at på et tidspunkt – for mig at
se – begyndte det pludseligt at se lidt mere kritisk ud. Det var måske bare et spørgsmål
om, hvor meget snor man kan tillade at give sin modstander, for Peer trak sig sejrrigt ud
af opgøret.
Ja, så efter de første 3 spillede partier, da førte vi så 2½ mod 1½, så nu skulle det da
ikke kunne gå galt!! – men det gjorde det så alligevel.
Først var det Bjarne Rasmussen på vores 5. bræt, som måtte give fortabt. Han havde
tidligt i partiet fået en bonde, men dette havde modstanderen – Mogens K. Skadborg –
udnyttet til at få sat et massivt angreb ind og dette angreb fik Bjarne desværre aldrig
afværget.
Den næste i rækken var Bjarne Tornbjerg på vores 2. bræt, som måtte strække våben.
Umiddelbart så stillingen ellers tilforladelig ud, men hans modstander Per Rasch fandt
dog et hul hvor han kunne bryde igennem og dette betød tab af en officer og efterfølgende et tabt parti for Bjarne.
Så blev det Søren Westergaards tur på vores 1. bræt mod Peter Have Jørgensen. Det
så umiddelbart meget lige ud, lige indtil Søren ville sætte et angreb ind!! Det gik ikke
helt efter hensigten og i stedet for at vinde, ja så måtte han indkassere et nederlag .
Den sidste var så undertegnede, der denne aften mødte Mikkel Gaunø Østergaard på
bræt 4. Igennem det meste af partiet stod vi meget lige og på et tidspunkt havde jeg mulighed for at vinde en officer ved at slå den med min dronning, for han kunne ikke slå
igen uden at blive mat i bunden. I kampens hede så jeg dog – desværre – ikke dette, så
i stedet endte partiet med endnu et nederlag.
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Man kan derfor sige, at denne mandag aften fik vi en lektion i skak.
Det samlede resultat blev derfor følgende:
Peter Have Jørgensen
Per Rasch
Gert Hansen
Mikkel Gaunø Østergaard
Mogens K. Skadborg
Christoffer Ugilt Jensen
Jakob Mortensen
Jacob Bardino
Total

-

Søren Westergaard
Bjarne Tornbjerg
Leif Møller Hansen
Anders Haarup
Bjarne B. Rasmussen
Dieter Dettbarn
Peer Jespersen

1–0
1–0
0–1
1–0
1–0
½-½
0–1
1–0
5½ - 2½

De Originale
Siden 1976

Troldekugler.dk

Sort nat i Adelgade 21.nov 2008
(Af Søren Villefrance)
Anders og jeg satte ved 19-tiden vores store skakspil op på Adelgade, ud for fotoforretningen ”Click”, hvor vi stod i ca. 3 timer.
Jeg tror nok lige vi nåede at tage 2 træk mod hinanden, og siden blev der spillet af de
forbipasserende.
Desuden blev der selvfølgelig hyggesnakket om skak, og lidt om, hvor godt vi tog os ud
med projektører, på en ellers lidt ideforladt hovedgade på denne aften.
Vi havde begge en god fornemmelse af at dette er en god aften at holde i hævd, trods
kulden.
Endelig må vi takke ”Click” for venligt udlån af strøm og fortovsplads, samt tak for varm
kakao.
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Løsninger på Kombiner med Peter.
Opgave 1.
1.Sg5 Tf8 [1...Txe5 2.Td8+ og mat.] 2.De6+ Kh8 3.Df5 og sort opgav da der truer mat på både
f8 og h7. Hvis 3...Txf5 4.Td8+ og mat.
Opgave 2.
1.Sxg6 Kxg6 2.Lh5+ Kxh5 [2...Kh7 3.Sf6+ Kh8 4.Dh7#] 3.Sg3+ Kh4 4.De4+ og mat.
Opgave 3.
Sorts forsvar er utilstrækkeligt. 1.Lxf6 Lxf6 2.Dxh7+ Sxh7 [2...Txh7 3.Tg8#] 3.Txh7+ Kxh7
4.Th3+ og mat.
Opgave 4.
1...Lxb5 2.De1 [2.Dxb5 Lxh2 3.Txh2 Dxf3+ og mat.] 2...Lxh2 3.Txh2 Dxf3+ og mat. Kunsten
ligger i at lokke hvids dronning væk fra beskyttelsen af f3 feltet.
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KALENDER

Uge

51 Tir.

16.dec. Juleafslutning og julefrokost

52 Tir.

23.dec. Juleferie

1

Tir.

30.dec. Juleferie

1

Søn

4.jan. Hurtigskakturnering

2

Tir.

6.jan. Nytårshandicap

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.

20.jan. Byturnering, 1. runde

4

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

8

Søn

22.feb. Holdkamp, 2. division, Nordea Skb. – Herning

9

Man

23.feb. Holdkamp, B-rækken, Randers III - Skanderborg III

9

Man

23.feb. Holdkamp, C-rækken, VRS III - Skanderborg IV

9

Tir.

24.feb. Holdkamp, Mesterrækken, Rokaden - Skanderborg II

10 Søn
11 Man

8.mar. Holdkamp, 2. division, Nordea Skb. - Centrum (i Kolding)
9.mar. Holdkamp, C-rækken, SK 1968 V - Skanderborg IV (hos SK 1968)

11 Tir.

10.mar. Holdkamp, Mesterrækken, SK 1968 III – Skb. II (hos Århus/Skolerne)

11 Tir.

10.mar. Holdkamp, B-rækken, Skanderborg III - VRS II (i Skødstrup)

Ændringer eller nye ting der skal optages i kalenderen bedes mailet til
Jørgen på
frugt@johansen.mail.dk
Byturneringen for 2009 er endnu ikke endeligt planlagt, men man regner næppe meget
galt, hvis man regner med, at 2. runde spilles tirsdag den 27. januar 2009.
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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.

