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Nyt fra Bestyrelsen
( Af Anders Haarup )
Vi er nu godt i gang med vores Bymesterskabsturnering, men inden vi startede ud på
den, ja så har vi faktisk allerede haft 3 arrangementer i klubben. Den 16. december
skulle vi afholde vores julefrokost, inden alle kunne gå på en velfortjent juleferie. Der var
måske nogle som så frem til dette arrangement med visse bange anelser, da vores trofaste ”kok” igennem mange år jo ikke kunne stå for denne del i år, og med hele 32 tilmeldte så var det jo ikke bare en lille skare sultne skakspillere som mødte op, men en
meget stor skare som bestemt – heldigvis – kan tage godt fra. Men tvivlen blev dog gjort
til skamme, for det var et ualmindeligt stort og flot frokostbord, som Jørgen havde fået
stablet på benene. En stor tak til Jørgen skal derfor lyde herfra.
Allerede søndag den 4. januar stod den så på klubbens traditionsrige Hurtigskakturnering. Efter at have måttet aflyse den sidste år på grund af manglende tilmelding så var
det bestemt glædeligt, at vi i år havde 46 tilmeldte. Den samlede vinder blev IM Jakob
Vang Glud, men med en meget flot 2. plads til vores egen IM Klaus Berg.
Blot to dage senere afholdt vi vores egen Nytårshandicapcuplynturnering, som bekendt
blev vundet af vores unge stortalent Mads Andersen.
Vi i bestyrelsen er ualmindeligt glade for den store opbakning, som alle klubbens medlemmer viser overfor disse arrangementer. Arrangementer der ikke har noget med de
løbende turneringer at gøre, men til gengæld giver mulighed for at styrke vores gode
kammeratskab og sammenhold i klubben. I skal alle have tak for denne opbakning.
Som jeg tidligere har givet udtryk for, så har vi store forventninger til vores 1. hold. Dette
har holdet så forsøgt at leve op til, og det må siges, at det har de indtil nu gjort til fulde. I
skrivende stund er der blot få dage til, inden 5. runde skal spilles mod Bov, der ligger
sidst. En sejr vil derfor betyde, at vi ligger mere end godt til at kunne rykke op i 1. division. Den næste hjemmekamp bliver den 22. februar mod Herning, som pt. ligger nr. 2.
Jeg vil derfor godt allerede nu opfordre alle dem, som har mulighed for det, at komme
forbi vores lokaler denne dag og være med til at give holdet en super opbakning, så vores klub til næste år kan blive repræsenteret i 1. Division.
Med hensyn til det kommende Ungdoms DM da kan jeg oplyse, at dette bliver afholdt på
Morten Børup Skolen. Vi har lavet en aftale, som bestemt er tilfredsstillende. Dette gælder såvel spillestedet, kantineforholdene samt overnatningsmulighed for spillerne.
På glædelig gensyn i klubben.
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4. Axel Nielsen ........................................................ 1 point
5. Asger J. Andersen ............................................... 1 point
Tabergruppe B:
1. Daniel Lindbo ......................................................
2. Allan Andersen ....................................................
3. Morten Rasmussen ..............................................
4. Leif Møller Hansen ...............................................
5. Andreas Paul .......................................................

3 point
3 point
2 point
1 point
1 point

Som det ses af resultaterne, var der stor spænding i næsten alle grupperne, og ikke
mindre end 6 af de 8 semifinalister fik deres nøjagtige placering afgjort efter pointligestilling. I vindergruppe A lykkedes det Bjarne Rasmussen at vinde over Mads Andersen,
men Bjarne blev alligevel kun nr. 4, da han havde det højeste ratingtal. Nr. 2, 3 og 4
havde nemlig alle slået hinanden indbyrdes. Bjarnes sejr betød til gengæld, at Kell Hansen og Peer Jespersen byttede placering på grund af ratingtallet, selv om Peer havde
vundet det indbyrdes parti. Vindergruppe B var en kanongruppe, og her følte Klaus Berg
stærkt handicappet ved hver gang at aflevere et helt tårn, og i et af partierne klarede
han det ikke. Styrkeforskellen burde berettige til handicappet, men som Klaus måske
korrekt anførte, spillede såvel Kai som Claus Qvist meget på blot at bytte brikker af, og
de to herrer er ikke sådan lige, bare at vinde materiale fra. Ratingtallet kostede således
Klaus Berg semifinalen, men på vejen hjem gav han dog udtryk for, at han faktisk syntes, at det på grundlag af baggrunden for turneringsformen havde været en fornøjelig
aften.
I tabergruppe A vandt Genno i sidste runde et meget afgørende parti mod Axel og sikrede sig dermed semifinalepladsen. Havde Axel vundet, ville både Genno, Axel og Søren
have haft 2 point, og alle havde slået hinanden indbyrdes. I det tilfælde ville Axel så have fået andenpladsen og dermed have nået semifinalen. I tabergruppe B tabte Morten
Rasmussen i sidste runde til Daniel Lindbo, der dermed blev gruppevinder foran Allan
Andersen. Havde Morten vundet, ville slutrækkefølgen i stedet have heddet Allan, Morten, Daniel.
Herefter var man så klar til semifinalerne, og i vindergruppen vandt Mads Andersen over
Kai Munk, mens Kell med et tårn forud holdt skansen mod Claus Qvist og dermed som
debut i denne turnering spillede sig i finalen. I tabergruppen vandt Benjamin over en
anden debutant, Allan Andersen. Genno vandt turneringen (vindergruppen!) tilbage i
1999 og var igen på vej i en finale. Han førte meget stort over Daniel, men, men,
men ... ! Genno satte så Daniel pat! Ærgerligt, ærgerligt, for så skulle der spilles omspil
som 5 minutters lynskak, og her vandt Daniel.
Vi var så endelig klar til finalerne, og her var Mads i vindergruppen meget hård ved Kell
Hansen, som løb ind i meget store problemer, hvor der næsten ingen ende var på de
officerer som stod i slag, så efter at have mistet flere officerer valgte Kell at opgive. 3.
pladsen vandt Kai foran Claus Qvist.
Taberfinalen vandt Benjamin over Daniel, medens Genno fik lidt oprejsning ved at besætte 3. pladsen med en sejr over Allan.
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Nytårs-handicap-cup-lyn-turnering
(Bjarne Tornbjerg)
Den traditionsrige turnering afvikledes som sædvanligt på den første klubaften i det nye
år. Det var den 86. udgave af turneringen, som har været afviklet hvert år siden klubben
blev stiftet i 1923. Turneringen er speciel derved, at de stærkeste spillere forud må aflevere en eller to brikker, og at man i øvrigt får nøjagtigt ti sekunder, efter at modstanderen har trukket, til at udtænke og udføre sit træk. Disse regler gør, at også svagere spillere har en chance for at vinde turneringen, hvilket i praksis også ofte er set, og netop til
alle tider har været formålet med turneringsformen.
20 deltagere meldte sig og indledende rundes sammensætning blev bestemt ved lodtrækning. Da denne runde var afviklet, stod man med 10 vindere og 10 tabere, som herefter kun kunne mødes indbyrdes i to reelt helt selvstændige afdelinger. Ved en ny lodtrækning blev man inddelt i 4 grupper, hvor man spillede alle mod alle, og hvor de to
bedste fra hver gruppe gik videre til semifinalerne. Mellemrunden medfører, at alle deltagere er garanteret et vist antal partier. Efter de regler, der var gældende for år tilbage,
”overlevede” alle spillere selvfølgelig første runde, hvor ”vinderfelt” og ”taberfelt” findes,
men herefter røg alle der tabte et parti inden semifinalerne ud. En del nåede derfor kun
to partier, og dette var måske efterhånden en medvirkende årsag til svigtende interesse
for turneringen. De ændrede regler på dette punkt synes de senere år at have stabiliseret deltagerantallet på en lidt højere niveau.
I mellemrunden afgøres placeringen ved pointsligestilling først efter resultatet af det indbyrdes parti. Hvis ikke dette giver en afgørelse, går den lavest ratede spiller videre. I
årets turnering var der ikke i mellemrunden et eneste parti der endte remis, og det betød, at der hvor to spillere havde lige mange points, var det indbyrdes parti afgørende.
Der hvor der var tre spillere med samme pointantal, havde alle slået alle, og her fik ratingtallet så betydning. De fire mellemrunder medførte følgende slutstillinger:
Vindergruppe A:
1. Mads Andersen ...................................................
2. Kell Hansen .........................................................
3. Peer Jespersen ...................................................
4. Bjarne Rasmussen ...............................................
5. Anders Haarup ....................................................

3 point
2 point
2 point
2 point
1 point

Vindergruppe B:
1. Claus Qvist Jensen ..............................................
2. Kai Munk .............................................................
3. Klaus Berg ...........................................................
4. Knud Mogens Jakobsen .......................................
5. Jan Hansen .........................................................

3 point
3 point
3 point
1 point
0 point

Tabergruppe A:
1. Benjamin Christensen .......................................... 3 point
2. Genno Jensen ..................................................... 2 point
3. Søren Westergaard .............................................. 2 point
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Stormester på klubbens divisionshold.
Team Nordea Skanderborg Skakklub – Springeren, Kolding 5-3
(af Asger J. Andersen)
Søndag d. 7. december var dagen, hvor Skanderborg Skakklub kunne stille med en
stormester på førstebrættet!
Selvfølgelig ville alt andet end en sejr til Kamil Miton være en stor overraskelse. Men
hans modstander, Viggo Bové Quist, spillede et godt parti. Bové havde naturligvis hvid,
og for os ugler så det ud som om han fik en god udvikling og en pæn position, men
omvendt så det ikke ud som om der var direkte fordel i stillingen. Kamil spillede roligt og
omhyggeligt uden at forcere en afgørelse, men lidt efter lidt kunne man godt se at det
var en stormester der førte brikkerne. Kamils fordel voksede, og Bové måtte kapitulere.
Bagefter talte jeg med Kamil, som sagde at hans modstander havde spillet godt, men at
Kamil ikke på nogen måde havde følt sig presset. Det viste sig så også at holde stik.
På andenbrættet spillede Klaus Berg et sikkert og meget elegant parti. På et tidspunkt
hvor jeg stod og fulgte partiet, gjorde Klaus et giftigt træk. Modstanderen fandt ikke det
bedste modtræk, hvilket kostede ham en kvalitet og kort efter partiet. Jeg så dem
analysere partiet bagefter, og selv om modstanderen havde fundet det bedste, var
Klaus alligevel kommet i fordel.
Der var afbud fra tre spillere, fra Mads fordi han deltager i en turnering i Spanien, og
desuden fra Emil og Nicolai.
På tredjepladsen kæmpede Jan Rode hårdt og koncentreret for at redde en remis. Da
jeg begyndte at følge med i det spændende parti, havde Jan tårn for to lette, men Jan
mistede også nogle bønder. I slutfasen kunne Jans to tårne ikke klare sig mod tårn, to
lette og bondemajoritet.
Kai Munk spillede et seværdigt parti, aktivt og konsekvent, og langsomt men sikkert blev
modstanderen snøret ind i et uafvendeligt matnet. Flot præstation!
Antonio Clerico spillede et parti som nok blev lidt for indviklet til at tilskuerne kunne følge
med i alle muligheder. Men sluteffekten var guf! Antonio drev modstanderens konge
langt ud på brættet, og med nogle elegante træk satte han mat.
Da Tavs og Colin begge spillede remis, var sejren hjemme. Tavs stod måske lidt i
overkanten, men havde ikke tilstrækkelig fordel til en sejr.
Colin havde sort og spillede siciliansk, men i stedet for den traditionelle fortsættelse
med Sf3 valgte modstanderen at spille c3. Det viste sig i løbet af partiet at kampen kom
til at drejes sig om netop feltet c3! Colin fik en lidt bedre stilling, men der var alligevel
kun remis i den.
Morten stred hårdt, men mistede først én og derefter nok en bonde, og så var det løb
desværre kørt.
Men alt i alt var det en dejlig skaksøndag, og ikke så få af klubbens medlemmer havde
lagt søndagsturen om ad Sundhedscentret for at følge den meget seværdige dyst.
”Den enes død, den andens brød” hedder et gammelt ordsprog. Det passer fint på vores
situation, idet Herning noget overraskende tabte til Viby, hvorved Skanderborg overtog
førstepladsen!
De enkelte resultater (næste side):
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Team Nordea Skb
1
2
3
4
5
6
7
8

GM Kamil Miton
IM Klaus Berg
Jan Rode Pedersen
Antonio Clerico
Tavs Bjerre
Kai S. Munk
Colin Watson
Morten Rasmussen

1
3
5
7
8
10
15
16

- 2
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 10
- 12

Springeren

Res

Viggo Bové Quist
Jens Ingemann Madsen
Gert Aagaard
Kim Burnæs
Joachim Knudsen
Richardt Ebbesen
Poul Erik Jørgensen
Bent Samuelsen

1-0
1-0
0-1
1-0
½-½
1-0
½-½
0-1
5-3

Endnu en sikker sejr i 2. division:
Skanderborg – Haderslev 5 - 3
(af Asger J. Andersen)
Det var en stor fornøjelse at overvære holdkampen i 2. division mellem Skanderborg og
Haderslev. Fornøjeligt har det ganske givet også været for (de fleste af) spillerne, idet
resultatet konsoliderer holdets stilling i divisionen.
”Jeg kan ikke se hvem der skal kunne stoppe os nu”, som en af spillerne udtalte efter
kampen. Og det er så sandt som det er sagt! Samtlige kampe vundet hidtil, og to points
forspring til nr. to.
Sejren kunne være blevet lidt større, idet der nok smuttede et par halve point undervejs.
Emil spillede sit sædvanlige sikre spil. Hans modstander var ikke bange for at prøve
noget, da han gav to lette for tårn og to bønder. Denne afbytning blev dog i det lange
løb til Emils fordel og dermed sejr.
Uden at forklejne nogen mener jeg at Klaus’ parti blev det mest spændende! I midtspillet
var der en meget kompliceret stilling som Klaus brugte en masse tid på. Fortsættelsen
så risikabel ud, men Klaus havde fundet en god plan! Det var meget interessant efter
partiet at følge Klaus og hans modstanders analyse af det. Jeg kan kun opfordre Klaus
til at sætte det i Skanderborg-Løberen med egne kommentarer.
På bræt 3 spillede Mads særdeles sikkert og konsekvent. Mads spillede med sort
siciliansk (mon ikke det er højeste mode – eller måske det bedste forsvar – mod e4?).
Modstanderen dristede sig til at rokere til modsat side (lang rokade). Dette giver tit
muligheder for en af parterne til et stærkt kongeangreb, og her viste Mads ingen nåde!
Jan Rode spillede et meget flot parti med stærkt angrebsspil og fik hurtigt fordel i form af
hele to merbønder. En meget sikker sejr!
Fire sejre på de fire øverste brætter – flot!
Tavs spillede dagens længste parti, tidsmæssigt i hvert fald. Det var enerverende ved
tidskontrollen efter 40 træk, men Tavs klarede den med 9 sekunder tilbage! Der var
spændende momenter i spillet, og Tavs stod egentlig fornuftigt, set fra sidelinjen.
Stillingen så ud til at være lige, men igen blev tiden et problem, og Tavs tabte så partiet.
Kai havde meget snusfornuftigt set at sejren ikke syntes i fare, i alt fald hvis han kunne
spille remis. Det gik han så efter, og han modtog modstanderens remistilbud.
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Efter min vurdering så Colins stilling fornuftig ud, i hvert fald til remis, og måske endda i
overkanten. Jeg så ikke afslutningen på partiet, men Colin fortalte mig at han desværre
lavede en lille fejl i en remisstilling omkring tidskontrollen. Han skulle udføre fem træk på
tre minutter. Fejlen betød at han desværre tabte.
Morten havde grund til at ærgre sig over remisen! Han spillede godt og kom ind i et
slutspil med to merbønder og tårn mod tårn. Jeg kunne som tilskuer ikke vurdere om det
var vundet, men jeg syntes stillingen så lovende ud.
Til dem der måtte ærgre sig over deres eget resultat kan man jo så sige at det jo
primært er et holdspil!

Skanderborg
1
2
3
4
5
6
7
8

IM Emil Hermansson
IM Klaus Berg
Mads Andersen
Jan Rode Pedersen
Tavs Bjerre
Kai S. Munk
Colin Watson
Morten Rasmussen

Haderslev
-

Kai Christian Bjørnskov
Jan Garbrecht
Allan Schmidt Hermannsen
Allan Hye
Mikkel Vinter Motzkus
Michael Hedegaard
Christian Nors Andersen
Børge Schrøder
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1-0
1-0
1-0
1-0
0-1
½-½
0-1
½-½

0,85-0,15
0,90-0,10
0,70-0,30
0,69-0,31
0,53-0,47
0,70-0,30
0,50-0,50
0,57-0,43

5-3

5,44-2,56

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.

Side 8

Hurtigskakturnering 2009
(Bjarne Tornbjerg)
Som sædvanlig var der den første søndag, den 4. januar indbudt til hurtigskakturnering i
Skanderborg. For et år siden tilmeldte der sig kun 22 deltagere, og der var den gang for
få til, at vi gennemførte turneringen. I år var vi lovlig sent ude med at annnoncere i
Skakbladet (Dansk Skak Unions medlemsblad), men kompenserede herfor med annoncer mv. overfor naboklubber og på 6. Hovedkreds hjemmeside. Længe var stort set kun
Skanderborg-spillere tilmeldt, men dem var der så i modsætning til sidste år dejligt mange af. På årets sidste to dage og helt op mod tilmeldingsfristens udløb den 2. januar til
middag kom de udenbys spillere også på banen, og faktisk nåede vi helt op på 44 deltagere, da lodtrækning til første runde og dermed turneringtavler skulle foretages/
udfærdiges.
I sidste øjeblik fik vi mulighed for at spille i vore klublokaler. Det blev tydeligt offentliggjort på hjemmesiden den 2. januar og vi kontaktede også telefonisk de fleste tilmeldte.
Nogle få fik vi dog ikke fat i, og desværre betød det, at en enkelt deltager i mesterklassen gik forgæves til Niels Ebbesen Skolen og ikke fandt det rigtige spillested Der var
ellers sat en meddelelse op på dørene til Niels Ebbesen Skolen, og Asger J. Andersen
stod der oppe helt til starttidspunktet for turneringen søndag morgen. Den deltager, som
det drejede sig om, var først tilmeldt via hjemmesiden relativt kort før tilmeldingsfristens
udløb, og efter at spillestedet på hjemmesiden var ændret. Der kan dog retfærdigvis
være sket det, at deltageren allerede før ændringen næsten har haft besluttet sig for at
deltage, men blot ville vente med den endelige tilmelding. Måske har han så ikke på det
tidspunkt bemærket spillestedets ændring.
Mesterklassen endte således med 11 deltagere og efter ratingtallene måtte Jakob Vang
og Klaus Berg være favoritter. Efter ratingtallene skulle 3. og 4. pladsen gå til Per Andreasen og Mads Andersen, og rent faktisk blev dette også slutstillingen. De fire forhåndsfavoritter lagde hårdt ud, men mødtes også hurtigt indbyrdes, og alle havde efter
3. runde 2½ point. Ungdomslandstræneren Per Andreasen opnåede i 2. runde et godt
resultat i form af remis mod Jakob Vang Glud, og i 3. runde tvang Mads Andersen med
trækgentagelse også Klaus Berg til at afgive et halvt point. I 4. runde var der også indbyrdes opgør, og her var Mads Andersen hård ved landstræneren, og vandt. Klaus Berg
kom galt af sted mod Jakob Vang Glud, og så havde Mads pludselig placeringsnummer
1 med samme pointantal som Jakob. 5. runde var så også indbyrdes opgør, og her
vandt Jakob Vang Glud over Mads, og tog dermed en meget stort skridt mod den endelige turneringssejr. I det andet indbyrdes parti fik Klaus Berg lidt skuffende kun remis
mod Per Andreasen. De indbyrdes partier var nu afviklet, men udenfor denne kreds lå
Viggo B. Qvist fra Springeren godt i baghjul efter at have tabt 1. runde. Det betød fire på
papiret relativt overkommelige modstandere, og de havde i næsten al ubemærkethed
givet 3½ point. Viggo B. Qvist skulle så i 6. runde møde Jakob Vang Glud, og stod efter
forlydenderne klart til gevinst, og da også Mads stod mere end dårligt i sit parti, var der
pludselig et par forfølgere der øjnede en chance for den endelige sejr. Det lykkedes dog
for Jakob Vang Glud at ride stormen af, og han afgav ikke flere point i turneringen.
Mads havde med to nederlag i træk tabt pusten. Sidste runde var uden den helt stor
spænding, og slutresultate blev følgende:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.
11.

2451 Jakob Vang Glud, Helsinge
2427 Klaus Berg, Skanderborg (korrektion 22,5)
2281 Per Andreasen, Nørresundby (korrektion 21,5)
2218 Mads Andersen, Skanderborg
1985 Gert Aagaard, Springeren, Kolding (ratingpr. u/2150) (korr. 22,5)
1974 Joachim Knudsen, Springeren, Kolding (korrektion 22,0)
2080 Viggo B. Qvist, Springeren, Kolding (korrektion 21,5)
2115 Martin Skov Jakobsen, Århus/Skolerne (korrektion 20,0)
2086 Nicolai Løwenstein, Skanderborg
2194 Martin Rosenkilde Pedersen, Hillerød
1938 Martin Knudsen, Århus/Skolerne

6,5 point
5,0 point
5,0 point
4,0 point
3,5 point
3,5 point
3,5 point
3,5 point
3,0 point
3,0 point
1,5 point

Basisklasse 1 havde 18 deltagere og ratingmæssigt hørte Morten Rasmussen, Colin
Watson og Henning Møller til blandt favoritterne, og de lagde da også ud med kun samlet at sætte et halvt point til i de første to runder. I 3. runde begyndte problemerne at
melde sig, og såvel Colin som Henning måtte indkassere nederlag. Morten havde derimod fortsat maksimum. Det holdt dog ikke, da han i resten af turneringen ikke resultatmæssigt gjorde det store væsen af sig, og efterhånden var det Hans Nørgaard Poulsen
fra Springeren i Kolding, der mest lignede en vinder. Han snublede dog i sidste runde
med et nederlag, og så var der pludselig fire spillere, hver med 5 point og det hele skulle
afgøres på korrektion. Her viste det sig lidt overraskende, at Henning Møller havde den
bedste korrektion, og løb med førstepladsen. Ovenikøbet var han taget hjem allerede
inden præmieoverrækkelsen. Hans Nørgaard Poulsen havde efter 4., 5. og 6. runde
placeringsnummer 1, og det plejer at give den bedste korrektion. Jeg har skrevet en
kommentar til den problemstilling. Den kan forhåbentlig ses et andet sted i dette nummer af Løberen. Slutstillingen:
1. 1850 Henning Møller, Skanderborg (korrektion 23,0)
2. 1796 Hans Nørgaard Poulsen, Springeren, Kolding (korrektion 21,5)
3. 1704.Steen Farup Christensen, Nordre (ratingpr. u/1800) korr. 20,5)
4. 1754 Nenad Kikanovic, Silkeborg (korrektion 18,5)
5. 1682 Allan Westenborg, Skødstrup (ratingpræmie u/1700)
6. 1741 Erik Pedersen, Horsens
6. 1764 Knud Poulsen, Skødstrup
6. 1673 Peter Wheadon, Skanderborg
6. 1887 Morten Rasmussen, Skanderborg
10. 1867 Colin Watson, Skanderborg
11. 1740 Erik Pontoppidan, Evans
11. 1635 Carl Mortensen, Evans
11. 1733 Benjamin Christensen, Skanderborg
11. 1801 Jan Oehmichen, Skødstrup
15. 1832 Willy Møller Nielsen, Skødstrup
16. 1630 Henrik Jegbjerg Hansen, pers. medlem
17. 1745 Vagn Skov Andersen, Horsens
18. 1660 Asger J. Andersen, Skanderborg

5,0 point
5,0 point
5,0 point
5,0 point
4,5 point
4,0 point
4,0 point
4,0 point
4,0 point
3,5 point
3,0 point
3,0 point
3,0 point
3,0 point
2,5 point
2,0 point
1,5 point
1,0 point

Basisklasse 2 havde 14 deltagere, og heraf var ikke færre end 10 deltagere, der enten
er fra Skanderborg, eller deltager i vor klubturnering, så der var rigitg mange lokalopgør
helt fra starten. Bedst fra start kom en udenbys spiller, nemlig Søren Korshøj Laursen,
der viste sig næsten urørlig. Knud Mogens Jakobsen, Søren Westergaard og Jesper
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Pallesen var dog også godt med, men i det lange løb var kun Søren Westergaard en
reel trussel til førstepladsen. Søren Korshøj Laursen vandt i 3. runde det indbyrdes opgør. Kell Hansen startede med to nederlag, men fik derefter oprejsning med fire sejre på
stribe. Slutstillingen:
1. 1550 Søren Korshøj Laursen, pers. medlem
2. 1500 Søren Westergaard, Skanderborg
3. 1395 Jesper Pallesen, Skanderborg (ratingpr. u/1400) (korr. 23,5)
4. 1483 Bjarne Berring Rasmussen, Skanderborg (korr. 20,0) (23,0)
5. 1099 Kell Hansen, Skanderborg, (ratingpr. u/1200) (korr.20,0) (22,5)
6. 1462 Carsten Bentsen, Skødstrup
6. 1291 Knud Mogens Jakobsen, Silkeborg
6. 1253 Jens Kr. Vigen, Skanderborg
9. 1210 Axel Nielsen, Skanderborg
9. 1000 Magnus Aagaard, Båring Skoleskak
9. 1447 Leif Møller Hansen, Skanderborg
12. 1000 Rune Aagaard, Båring Skoleskak
12. 1178 Søren Villefrance, Skanderborg
14. 1095 Genno Jensen, Skanderborg

6,5 point
6,0 point
4,0 point
4,0 point
4,0 point
3,5 point
3,5 point
3,5 point
3,0 point
3,0 point
3,0 point
2,5 point
2,5 point
0,0 point

Kom og se vores nye butik/showroom og værksted.

Industrivej 15A, Stilling. Tlf.: 26 28 47 95

Korrektionsberegning
(af Bjarne Tornbjerg)
Efter præmieuddelingen i hurtigskakturneringen faldt der en bemærkning om, at Henning Møllers 1. plads i basisklasse 1 virkede forkert – eller rettere sagt, korrektionsberegningen måtte formodes at være forkert, men at han (ham med bemærkningen) ikke
ville bore mere i det. Jeg skal undlade i denne sammenhæng at oplyse, hvem der kom
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med bemærkningen. Det var dog ikke en af dem i klassen, som fik 5 point. Jeg svarede,
at jeg også undrede mig lidt, hvilket også fremgår af referatet fra turneringen. Jeg havde
dog inden præmieuddelingen af netop samme årsag kontrolleret mine beregninger endnu en gang. I forbindelse med referatudarbejdelsen har jeg gennemgået beregningen
endnu en gang, og der er desværre indsneget sig en fejl, som dog heldigvis ikke har
nogen betydning. Henning Møllers korrektion er faktisk 23,0 og ikke 22,5 som oplyst ved
præmieuddelingen.
Jeg har analyseret lidt på hvorfor det så gik sådan. Allerførst har jeg udeladt Nenad Kikanovic, da han ”kommer bag fra”, og helt fortjent står dårligst i korrektionsberegningen.
Han har dog betydning med sine 5 point - ovenikøbet stor betydning, da Henning Møller
som den eneste af de tre øverste har mødt ham. De tre øverste har alle mødtes indbyrdes, og alle har også mødt Morten Rasmussen. Alle har faktisk også mødt Colin Watson, men for Henning Møllers vedkommende er han ”kun” den sjettebedste modstander, sådan rent pointmæssigt. Herefter har vi den situation, at bedste korrektion afgøres
af, hvem der udover de indbyrdes modstandere og så Morten har mødt spillere med
flest point. Denne beregning ser således ud (alle har 14 point fra indbyrdes kampe):
Henning Møller:
Nenad Kikanovic ..................................................... 5,0 point
Knud Poulsen ......................................................... 4,0 point
Colin Watson ..........................................................(3,5 point)
Willy Møller Nielsen ................................................(2,5 point)
I alt ......................................................................... 9,0 point + 14,0 = 23,0
Hans Nørgaard Poulsen:
Peter Wheadon ...................................................... 4,0 point
Colin Watson .......................................................... 3,5 point
Carl Mortensen .......................................................(3,0 point)
Willy Møller Nielsen ................................................(2,5 point)
I alt ......................................................................... 7,5 point + 14,0 = 21,5
Steen Farup Christensen:
Colin Watson .......................................................... 3,5 point
Jan Oehmichen ...................................................... 3,0 point
Willy Møller Nielsen ................................................(2,5 point)
Vagn Skov Andersen ..............................................(1,5 point)
I alt ......................................................................... 6,5 point + 14,0 = 20,5
Henning Møllers korrektionssejr var nok lidt heldig, men han havde simpelthen det held,
at alle hans modstandere endte i toppen, og også i 5 runde som den eneste mødte
”opkomlingen” Nenad Kikanovic.
I sidste runde af turneringen vandt Henning over Morten. Det forlyder at partiet var meget remisagtigt, men ingen af dem ville formentlig med remis opnå præmie. Morten satsede så, og tabte! Det kan tilføjes, at Morten med en sejr ville have fået samme korrektion som Hans Nørgaard Poulsen både efter de 5 bedste og de 6 bedste modstandere,
men i første runde havde Morten mødt Asger, og den lodtrækning ville i givet fald have
kostet Morten førstepladsen!
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Holdkamp, M-rækken.
Skanderborg II - Skødstrup II 2½-5½
(af Asger J. Andersen)
”Jeg er ikke imponeret af holdets samlede score”.
Denne rammende replik kom fra én af mine medspillere på holdet.
Det var vi andre bestemt heller ikke!
Jeg vil være ubeskeden at begynde med mig selv: Jeg spillede mod en ung mand som
gik frisk til sagen, idet han med sort spillede Albins modgambit: d4, d5, c4, e5!? dxe5,
d4! Jeg har stor respekt for ungdommelig dristighed, men det blev faktisk mig der fik en
ganske stor fordel. Desværre missede jeg et meget afgørende træk, men hvad værre
var: jeg tabte senere en bonde og overlod derved hele initiativet til modstanderen, som
så kørte sejren hjem. Et ærgerligt pointtab!
Ellers blev det Morten der blev dagens mand, idet han som den eneste formåede at vinde.
Hvis jeg ellers hørte rigtigt, så forekom der efter Mortens parti følgende replikskifte.:
Skødstrup-spilleren til en holdkammerat:” Jeg stod ellers godt, men måtte til sidst give
mig”. Kammeraten: ”Ja, du skulle have opgivet for tre timer siden!!”
Colin spillede remis i et parti hvor han nok havde en lille fordel, men hans modstander
er en meget solid spiller.
Også Claus og Niels spillede remis. Niels så meget ærgerlig ud over dette resultat. Jeg
så ikke stillingen, men han havde haft sikker gevinstmulighed.
Henning, Peter og Benjamin måtte indkassere nederlag.
Jeg tror stadig at vi nok skal hænge på i M-klassen selv om vi mangler de tre stærkeste
hold! Det tager vi bare som en udfordring!
De enkelte resultater:
Skanderborg II - Skødstrup II 2½ - 5½ (4.46 - 3.54)
Br. Spiller Skanderborg II
Res.
Spiller Skødstrup II
1
Henning Møller (0.62)
0-1
Willy Møller Nielsen (0.38)
2
Niels Chr. Christensen (0.62)
½-½
Dennis Hemdorff (0.38)
3
Claus Qvist Jessen (0.62)
½-½
Christian Jensen (0.38)
4
Colin Watson (0.63)
½-½
Anders Nielsen (0.37)
5
Morten Rasmussen (0.62)
1-0
Knud Poulsen (0.38)
6
Benjamin Christensen (0.38)
0-1
Jan Oehmichen (0.62)
7
Peter Wheadon (0.39)
0-1
Mads Gregers Nørby (0.61)
8
Asger J. Andersen (0.58)
0-1
Christian Tejlgaard Havshøj (0.42)
Forventet score i parentes.
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Uafgjort mod Silkeborg
Silkeborg II – Skanderborg II: 4 – 4
(af Asger J. Andersen)
Vi må nok være ærlige og indrømme at vi havde sat næsen op efter lidt mere. Efter det
teoretiske styrkeforhold skulle vi have haft et halvt til et helt mere.
På førstepladsen spillede Henning mod den stærke mesterspiller Jack Thostrup, og remis var udmærket.
Niels’ modstander var ikke registreret med noget ratingtal, hvordan det så end kan gå til.
Men jeg kan se på deres styrkeliste at han og Niels skulle have omtrent samme styrke.
Partiet så da også langt hen ad vejen jævnbyrdigt ud, men det blev altså Niels der trak
det korteste strå.
Også Bjarne Tornbjerg mødte en spiller med stort set samme ratingtal, så her var remis
helt ok.
De øvrige på vores hold mødte modstandere med et noget lavere ratingtal. Især Morten
har grund til at ærgre sig. Han er ellers inde i en god stime, men her gik det altså galt.
Ebbe er sikkerheden selv. Den mand kan da vist ikke tabe! Til gengæld er han skrap til
at spille remis! Han er en tålmodig sjæl, som finder sig i skæbnens onde tilskikkelser,
idet han altid skal spille sort! Men remis (igen!)er fint nok. Også Claus undgår som regel
nederlag, så endnu en remis her.
Jeg havde en spændende men hård kamp der krævede megen koncentration og masser af betænkningstid. Vi fik ret hurtigt byttet centrumsbønderne af, og det gav en stilling
med mange åbne linjer og taktiske muligheder på begge sider. Jeg var ret tæt på at
komme i tidnød ved træk 40, men klarede den. Min modstander havde kun noteret 39
træk, så jeg valgte for en sikkerheds skyld at tage endnu et træk, i øvrigt mit svageste i
hele partiet. Men stort set fik jeg sat ham under et vist pres, og til sidst var han så presset at han lavede en buk og tabte.
Nu førte Silkeborg med 4-3, men heldigvis holdt Colin hovedet koldt og stillingen varm,
så han vandt sit parti.
Rækken er nu ”knækket over” i tre dele, en solid førerduo som realistisk set ikke kan
indhentes, tre solide midterhold som vi selv hører til, og endelig en bagtrop på tre hold,
som jeg tror vi fortsat kan holde os over.
De enkelte resultater:
Enkeltresultater for Skanderborg II runde 4
Silkeborg II - Skanderborg II 4 - 4 (2.8 - 5.2)
Br.
1
2
3
4
5
6
7
8

Spiller Silkeborg II
Jack Thostrup (0.6)
Hans Ulrich Christensen (0)
Johnny Koust Rasmussen (0.4)
Nenad Kikanovic (0.33)
Kim Kristensen (0.24)
Carsten Mogensen (0.35)
Søren Rud Ottesen (0.38)
David Glasscock (0.5)

Res.
½-½
1-0
½-½
0-1
1-0
½- ½
0-1
½-½

Forventet score i parentes.
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Spiller Skanderborg II
Henning Møller (0.4)
Niels Chr. Christensen (1)
Claus Qvist Jessen (0.6)
Colin Watson (0.67)
Morten Rasmussen (0.76)
Ebbe Kristensen (0.65)
Asger J. Andersen (0.62)
Bjarne Tornbjerg (0.5)

Fra tidligere års klubblade
(af Bjarne Tornbjerg)
I 2004 stod der i Løberen nr. 6, 2003-2004 (januar) følgende at læse:
Hurtigskakturnering
Den 5. hurtigskakturnering satte med 57 deltagere ny deltagerrekord, men først efter at
antallet af tilmeldinger længe havde haltet. Hans Buttenschøn tog imod tilmeldingerne,
men brokkede sig i referatet højlydt over, at den sidste deltager havde tilmeldt sig telefonisk (!!) søndag klokken 0.45.
Vinder af mesterklassen blev IM Nicolai W. Pedersen foran Mads Boe og Allan Holst.
Basisklasse 1 blev vundet af vor egen Morten Rasmussen og Basisklasse 2 af Johnny
Jensen fra SK 68. Her blev vor egen Jesper Pallesen nr. 3.
Nytårs-handicap-cup-lyn-turnering 2004
Den 81. udgave af turneringen havde kun 16 deltagere, og finalen kom til at stå mellem
Kai Munk og Nicolai Løwenstein, og med Kai som vinder. I taberfinalen vandt Asger J.
Andersen over Mathias Haarup.
Tema-aften
Tirsdag, den 10. februar er der tema-aften v/Colin Watson. Aftenens hovedemne bliver:
Sorts bedste forsvarssystem med e4, c5 dvs. siciliansk forsvar. Colin vil komme ind på
Najdorf, Dragon, O´kellys, Pelikan og Lowentall og desforuden fortælle om nogle af de
forskellige varianter, som han har brugt i sit spil hidtil.
I 1999 stod følgende at læse i Løberen nr. 4, 1998-99 (januar):
Holdkamp i A-rækken
Så erfarede vi det endnu en gang: de århusianske storklubber er kanonstærke! Vi kunne kun spille lige op med 68’s 6. hold, til trods for at vi var klare favoritter, ja, hvis vi ser
på ratingtallene for de to holds spillere var vi storfavoritter! Jeg (Asger J. Andersen) har
for sjovs skyld beregnet at ratingforskellene mellem deres spillere og vores var 378 i
gennemsnit!! Det viser også at man nok ikke skal hænge sig for meget i ratingtallene.
SK 1968 har mesterspillere på de første 40 (fyrre!!!) pladser på styrkelisten.
Nytårshandicapcuplynturnering 1999
Genno Jensen blev vinder af årets turnering foran Jan Hansen. Tabergruppen vandtes
af Morten Rasmussen foran Erik Kjærgaard.
I 1984 stod følgende at læse i Løberen nr. 4:
Nytårshandicap 1984
Nytårshandicapcuplynturneringen vandtes af Knud M. Kjeldsen foran Fritz Kortegaard.
Byturnering 1984
Til byturneringen var tilmeldt 30 deltagere, der var inddelt i 3 klasser med 10 deltagere i
hver. I 2. klasse ses blandt de tilmeldte Kell Hansen.
Ny skakspalte
Som noget nyt er der start en skakspalte i UGEBLADET FOR SKANDERBORG. Spalten redigeres af Flemming Madsen fra Hørning Skakklub.
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Sort tirsdag i Skakklubben: To sviende nederlag.
Mesterrækken: Skanderborg II – Nordre III 2½-5½
(af Asger J. Andersen)
To af vores hold havde hjemmekamp, men det så ikke ligefrem ud til at der var nogen
større fordel ved det!
Jeg vil holde mig til mit eget hold, som ganske vist mødte en solid modstander, men et
lidt bedre resultat havde vi nok håbet på.
Det begyndte ellers så godt. Efter ret kort tid havde vi den første sejr hjemme. Det var
Bjarne Tornbjerg, som var hoppet ind som reserve i sidste øjeblik, og jeg må sige at han
kvitterede for tilliden på bedste vis. Ganske vist mistede han et par bønder i starten,
men kom derefter stærkt igen og knuste sin modstander.
Min modstander spillede en gambit hvor han ofrede hele to bønder for at få en hurtig
udvikling, og jeg må sige at det lykkedes for ham! Jeg var ellers glad for åbningen da
jeg tidligere har studeret den ret grundigt og fundet gode spillemåder for Sort. Men ak, langtidshukommelsen er ikke helt intakt, så jeg kørte lidt sur i det, og da jeg ikke kendte
min besøgelsestid, var det helt i orden at han vandt.
Henning spillede godt og solidt og erobrede ret hurtigt en bonde. Den holdt han fast i og
kom i slutspil med merbonde og stærk løber mod svag springer. Sikker sejr.
På de andre brætter begyndte det at se lidt trist ud: kvalitetstab her, bondetab der, og
efterhånden faldt stillingerne helt sammen hos Niels, Benjamin, Peter og Lars.
Midt i bedrøveligheden kom Leif Linnemann glædestrålende hen til mig og sagde: ”Jeg
reddede mig en remis!” Endnu en reserve havde taget point!
De enkelte resultater:
Henning Møller – Hans Willumsen
Niels Christensen – Mads Borup
Leif Linnemann – Kim Hardlei
Benjamin Christensen – Jørgen Rudbeck
Peter Wheadon – Steen Christensen
Lars Svendsen – Knud E. Juhl
Asger J. Andersen – Kristen Hedelykke
Bjarne Tornbjerg – Henning Kragelund
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1-0
0-1
½-½
0-1
0-1
0-1
0-1
1-0
2½-5½

Kombiner med Peter
Løsninger senere i dette blad

Hector - Palo, Sverige 2005.
Sort trækker.
Her valgte sort remis ved evig skak:
1....Dc1+ 2.Ke2 Dc2+ etc.
Kan du finde et bedre træk?

Fra et af mine partier.
Hvid trækker.
Der er mat i fire træk. Hvordan?

Shaaban - Ravsis, Cairo 2002.
Sort trækker.
Hvid er lidt bagud i udvikling. Hvordan
bliver han straffet for det?

Sermek - Crisan, Portoroz 2001.
Hvid trækker.
Hvid skal blot trænge ned til syvende
række.
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Skanderborg bymesterskab Mester
N
r

Navn, klub

1 Henning Møller

Rat.

13/1 20/1
1
2
3
½8

1850

4 Morten Rasmussen
5 Kai S. Munk

0 23

5

6
67

1,5

34

56

2

8

1879

67

1

12

8

1887

56

0

71

0

23

1

67

0
4

2018 1

8

3

8

0,5

1

3

3

1

71

2

2

8

1

0

7 Tavs Bjerre

1979 2 0

0 34

0 56

8 Asger J. Andersen

1660 1 ½

0 52

0 63

Troldekugler.dk
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1,5

12

1673

Siden 1976

½ 45
8

6 Peter Wheadon

De Originale

1

45

Po.

7

1 45

1 71 1

2 Benjamin Christensen 1733
3 Colin Watson

4

½

74

0,5

Skanderborg bymesterskab Basis 1
N
r

Navn, klub

1 Søren Westergaard
2 Lars Kasten Nielsen
3 Bjarne Tornbjerg
4 Peer Jespersen
5 Allan E. S. Andersen
6 Dieter Dettbarn

Rat.

20/1
1

1500 2 1
0

1417

17/2 3/3 17/3 31/3 28/4
Po.
2
3
4
5
6
7
3

14

1

5

2

0

10

0

4

1509 1
0

1428

3

6

1500 1
0

1367

57

1478 0

8 Anders Haarup

1323

9 Jan Hansen

1482 101

10 Leif Møller Hansen

1447

11 Bjarne B. Rasmussen

1483 121

12 Erik Grønkjær

1322

1

1

27

1

1

81

0

8

7 Jørn Andersson

0

19

1

6

1 75 0
11

0 9 12½

2
12

0

4

1

11

1

3

1

2

½

98

1

011 ½106

½

Skakbræt for nybegyndere. For kontornussere er
udviklet en specialmodel med ét skaktern
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Skanderborg bymesterskab Basis 2
N
r

Navn, klub

Rat.

20/1
1

1 Søren Villefrance

1178

08

2 Thomas K. Laursen

1166

½ 71

3 Jens Kr. Vigen

1253

0 67 1

12

8

4 Knud M. Jacobsen

1291

56

1

71

23

8

1

5 Erik Jørgensen

1242 4

8

0

67

12

3

0

6 Jørgen Johansen

1317 3 1

0 45

8

71

2

1

7 Asger C. Andersen

1291 2 ½

0 34

56

8

1

½

8 Axel Nielsen

1210 1 1

1 52

63

2

17/2 3/3 17/3 31/3 28/4
Po.
3
4
5
6
7
23
8

45

67

0

34

56

½

45

1

74

2

Skanderborg bymesterskab Basis 3
N
r

Navn, klub

1 Kell Hansen
2 Trieu Dong Lieu

Rat.

20/1
1

17/2 3/3 17/3 31/3 28/4
Po.
2
3
4
5
6
7

1099

8

1000

71

0

1 23

3 Daniel Lindbo

1090

67

4 Henrik Dygaard

1000

0 56

5 Andreas Paul

1047 4 1

8

45

67

1

34

56

0

45

0

0

8

0

12

8

71

23

8

0

67

12

3

2

8

71

2

0

8

1

2

1

6 Erling Christensen Blel 1106 3

45

7 Knud Aage Jensen

1095 2 1

1 34

56

8 Ingvar Uldall-Jessen

1050 1

0 52

63
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74

0

Skoleskak i Skanderborg
Skanderborg Skakklub tilbyder skoleskak til alle elever i
Skanderborg og omegn.
Undervisningen er hver mandag fra kl. 16,00 – 17,30
Vi begynder den nye sæson mandag d. 24. august.
Det er på

Morten Børup Skolen Møllegade 45,
Skanderborg
og
Niels Ebbesen Skolen Højvangens Torv 4,
Skanderborg.
Tilbudet gælder alle drenge og piger fra ca. 5 til 16 år.
Kendskab til skak ikke nødvendigt.
Der er fire gratis prøvetimer. Derefter betales et kontingent
på kr.375,00 som dækker følgende, som du kan deltage i:
* 28
* 9
* 1
* 1
*
* 1

undervisningsuger.
Prand-Prix stævner.
DM. udtagelsesstævne
Holdstævne
Tilskud til skaklejre.
Afslutningsfest med pokaler til alle elever.

Tilmelding er ikke nødvendig man kan blot møde op.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Morten Børup Skolen
Bjarne B. Rasmussen
Tlf. 8652 3528

Niels Ebbesen Skolen
Jørgen Johansen
Tlf. 8652 2229
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Løsninger på Kombiner med Peter.
Opgave 1.
1...Dxc3+ 2.Ke2 (2.Kf1 eller Kd1 og sort spiller 2...Se3+ og vinder dronningen.;)
(2.Kf2 Dd2+ 3.Kg1 De1+ med mat til følge.) 2...Sxd4+ 3.Kf2 Dd2+ 4.Kg1 Se2+ og sort
vinder dronningen.
Opgave 2.
1.Sd6+ Kd8 2.Sf7+ Ke8 3.Td8+ Lxd8 4.Sd6#.
1.Td7 er også stærk, men fører ikke til mat i fire træk. F.eks. 1...Df7 2.Sd6+ Kf8 3.Sxf7
Txf7 etc.
Opgave 3.
1...Txd4 2.Sd2 (2.exd4 Dxd4+) 2...Txg4+ 3.Dxg4 Dxe3+ 4.Kh1 Dxd3 og sort har tre
bønder for kvaliteten.
Opgave 4.
1.Txe6 fxe6 2.Dh7+ Kd6 3.De7#.
Sort kan også prøve 1...Df8 2.Te7+ Kc8 3.Dc7#.

Løsninger på Bjarnes grubleside.
Opgave nr. 1
Forfatter: F. Lazard - 1. Com Magyar Sakkvilág - 1939
1. h8S!

... Le8
2. Sc8#

... Lg6
... Sf6
2. Sxg6# 2. exf6#

Opgave nr. 2
Forfatter: E. Svedberg - Tidsskrift för Schack - 1940
1. Tf2!
... Dxb7 ... exf2+ ... Df3
... ~
2. 0-0-0# 2. Kxf2# 2. Lxf3# 2. Ke2#
Opgave nr. 3
Forfatter: F. Gamage - 1. pr. Chess Correspondent - 1941
1. Tf4!
... Kxh6 ... g5
... Kxh8 ... gxh6 ... g6
2. Th4# 2. Tc6# 2. Tc8# 2. Tc8# 2. Tf7#
Opgave 4
Forfatter: G. F. Rose - 3. pr. Chess Correspondent Meredith Ty - 1942
1. Sd2! ... Te3
... Tf4/Th3 ... Txf5
... Tg3+ ... Txf2
...
2. fxe3# 2. f3#
2. f4#
2. fxg3# 2. Lxf2# 2.
... Txb3 ... Ld1/Lc4+ ... Lf1
... Lf1
... Ld3
...
2. Sxb3+# 2. Dc4#
2. Sxf3# 2. Sxf3# 2. Db2# 2.
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Tc3
De4#
S~
Td5#

KALENDER

Uge
4
5
6
6
6
7
8
8
8
8
9
10
10
11

Søn.
Tir.
Tir.
Tir.
Tor.
Tir.
Tir.
Søn.
Man.
Man.
Tir.
Tir.
Søn.
Man.

25.
27.
3.
3.
5.
10.
17.
22.
23.
23.
24.
3.
8.
9.

jan.
jan.
feb.
feb.
feb.
feb.
feb.
feb.
feb.
feb.
feb.
mar.
mar.
mar.

11

Tir.

10.

mar.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
20
20
21
22
32

Tir.
Tir.
Tir.
Tir.
Tir.
Tir.
Tir.
Tir.
Tir.
Tir.
Fre.
Lør.
Søn.
Tir.
Tir.
Ons.

10.
17.
24.
31.
7.
14.
21.
28.
5.
12.
15.
16.
17.
19.
26.
5.

Mar.
Mar.
Mar.
Mar.
Apr.
Apr.
Apr.
Apr.
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Aug.

Holdkamp, 2. division, Bov - Nordea Skb.
Byturnering, 3. runde i mesterklassen, 2. runde i basisklasser
Holdkamp, Mesterrækken, Skanderborg II - Nordre III
Holdkamp, C-rækken, Skanderborg IV – Malling
Holdkamp, B-rækken, Åbyhøj II - Skanderborg III
Udsatte partier (vinterferie)
Byturnering, 4. runde i mesterklassen, 3. runde i basisklasser
Holdkamp, 2. division, Nordea Skb. – Herning
Holdkamp, B-rækken, Randers III - Skanderborg III
Holdkamp, C-rækken, VRS III - Skanderborg IV
Holdkamp, Mesterrækken, Rokaden - Skanderborg II
Byturnering, 4. runde, basisklasser
Holdkamp, 2. division, Nordea Skb. - Centrum (i Kolding)
Holdkamp, C-rækken, SK 1968 V - Skanderborg IV
(hos SK 1968)
Holdkamp, Mesterr., SK 1968 III - Skanderborg II
(hos Århus/Skolerne)
Holdkamp, B-rækken, Skanderborg III - VRS II (i Skødstrup)
Byturnering, 5. runde, mester- og basisklasser
Temaaften
Byturnering, 6. runde, mester- og basisklasser
Udsatte partier (tirsdag før påske)
Udsatte partier (tirsdag efter påske)
Byturnering, 7. og sidste runde, mester- og basisklasser
Generalforsamling
Forsommerturnering, 1. runde
Forsommerturnering, 2. runde
DM i ungdomsskak
DM i ungdomsskak
DM i ungdomsskak
Forsommerturnering, udsatte partier
Forsommerturnering, 3. og sidste runde
Skanderborg Sommer EMT, 1. runde

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.

