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Side 1

Nyt fra Bestyrelsen
( Af Anders Haarup )
Når dette blad er på ”gaden”, ja så har I forhåbentlig alle haft en rigtig god og solrig
sommerferie. Et par måneder uden skak – for de fleste – så batterierne rigtig er blevet
ladet op til den kommende sæson, og for dem som måtte have ”holdt formen ved lige”
via diverse turneringer, ja I er blot blevet endnu skarpere her op til den nye sæson.
Det bliver en sæson, som på mindst et punkt bliver anderledes end de tidligere år, nemlig, at vi nu skal prøve kræfter i 1. division. Vi håber naturligvis, at vores 1. hold vil kunne
begå sig i dette stærke selskab og derved blive i rækken. Det bliver utrolig spændende
at følge holdet og jeg kan i den forbindelse blot håbe, at der vil være lige så mange af
klubbens medlemmer, som vil komme og støtte holdet, som der var i den foregående
sæson. Det var utrolig flot og noget holdet har sat rigtig stor pris på.
Som det blev oplyst på Generalforsamlingen, så arbejder vi også på at kunne afholde
en IM og/eller en GM turnering i efterårsferien. Vi er dog kun i opstartfasen, men når der
er noget mere konkret, så skal vi naturligvis nok holde jer alle orienteret. Der vil nemlig
blive brug for al den hjælp fra jeres side, som I hver i sær har overskud til at kunne yde
☺
Når vi nu er ved hjælp, så vil jeg gerne på klubbens vegne rette en rigtig stor og varm
tak for den hjælp, som så godt som alle ydede ved afholdelse af Ungdoms DM i maj
måned. Det var utroligt flot og bestemt medvirkende til, at stævnet fik så flot en afvikling
som tilfældet var. Vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger på stævnet og det er
bestemt jeres fortjeneste. For dem som måske ikke har set/hørt så meget omkring dette
stævne, da vi jeg opfordre jer til at gå ind på hjemmesiden: u-dm.dk. Her står der – så
godt som – alt om stævnet. Vores egen Mads Andersen, som var favorit i hans aldersgruppe og derfor klubbens store håb, vandt meget overbevisende med 4½ af 5 mulige
og blev derfor Ungdoms Danmarksmester i gruppen U14.
Når vi nu er ved Mads, så har jeg netop modtaget en mail fra hans far Ivan, som kan
oplyse, at klubben har fået en titelholder mere. Mads kan nemlig nu kalde sig FM ( FIDE-mester ). Denne titel har han opnået via sine utrolige flotte resultater i bla. Sveins 2.
Minneturnering i Norge og i Reykjavik Open hvilket har betydet, at han nu har en rating
på den rigtige side af 2300 ( er faktisk pt. på 2361 og Elo på 2336 ) STORT STORT TILLYKKE !
Med håb om, at vi igen må få en super sæson, vil jeg gerne ønske jer alle rigtig hjertelig
velkommen tilbage fra sommerferien.
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Kom og se vores nye butik/showroom og værksted.

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

Referat fra generalforsamling 2009
Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Kai. Applaus.
Kai startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at forsamlingen var beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsens beretning:
Anders gennemgik beretningen for det forgangne år:
Overordnet set har det været et godt år for vores klub.
Der har været fremgang på flere fronter – dette skal vi udnytte i de kommende år.
1. Holdet rykkede op i 1. Division – vi har aldrig ligget så højt før !!
Mads Andersen blev nr. 4 ved det ”rigtige” DM kun overgået af 3-GMér og opnåede tillige sin første IM-norm.
Vores klub er blevet forøget med i alt 5 medlemmer til i alt 88 (2 seniorer)
U-DM afholdes i næste måned i Skanderborg
Og der har også været en del ikke målbare succeser:
Vores utrolige gode sammenhold/sociale fællesskab – der bla. har givet sig udtryk ved;
•
opbakningen til 1. Holdets kampe.
•
opbakningen til julefrokosten.
Vi bliver ved med at deltage i vores ”nabo-klubbers” arrangementer:
•
DM i Silkeborg – 3 stk.
•
Evans i Vejle – 1 bil-fuld
•
Grenaa Skakklub – Bjarne Tornbjerg
•
Kjellerup Skakklub – en del juniorer
•
Chess House – flere forskellige
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•
Kai – Ringkøbing weekend-EMT – 4½ af 5 – 1. Plads og 80 ratingpoint.
•
Klaus – Kolding Bymester – 4 af 5 – samlet mester.
Mads har igen i år vist Skanderborg/ Danmark på skak-verdens-kortet. Han deltog bla. i:
•
Gøteborg – nr. 1 af 42 – i aldersgruppen 13-14 år. 6½ af 7
•
Norge – nr. 5 af 60 ( flere stormestre ) . 6 af 9.
•
Vesterhavsturneringen i Esbjerg – fik 5½ af 10.
•
Politiken Cup sammen med Morten –5½ af 10.
•
EM i Montenegro – nr. 34 af 100 – under 14 år. 5 af 9.
•
Calvia open / Mallorca – nr. 1 af 95 – seedet som nr. 26 – 7 af 9.
•
Palma/Mallorca – samlet præstationsrating på næsten 2400.
•
Reykjavik Open - nr. 38 ( bedst placerede uden titel ) – 5 af 9
Han vandt bla. flg. titler:
•
Ungdomsdanmarksmester i 2008 – 13-14 år. 4½ af 5.
•
Junior-hold-danmarksmester 2008 – spillede 1. Bræt for 6. HK.
•
DM i skoleskak 2008 – gr. C – 7½ af 8.
Klubbens titler fordelte sig således:
•
Lynmester 2008 – Mads
•
Forsommerturneringen 2008 – 16 deltagere – Benjamin
•
Sølystturneringen – Bjarne Rasmussen
•
Skanderborg EMT 2008 – 64 deltagere – Klaus Berg
•
Klubmester 2008 – 34 deltagere – Kai
•
Hurtigskakturnering 2009 – 46 deltagere – Jacob Vang Glud
•
Nytårshandicapcuplynturnering 2009 – Mads
•
Bymester 2009 – 36 deltager – Benjamin/Kai
På holdskakfronten lykkedes det igen i år at tilknytte et par profiler der begge spiller gratis:
•
Kamil Miton - 2580
•
Antonio Clerico – 2144 (der først sagde ja til at være reserve, men endte med
at spille 5 af 7)
Vi har nu 4 juniorer – udover Mads – hvor der er blevet lavet en ”Mentor-aftale”. Det er
utroligt positivt – håber dette kan fortsætte.
Øvrige tiltag/arrangementer:
•
Sommerskak i Kulturhuset – ca. 20 deltagere
•
1. Holdet tog på ”træningslejer” i Mortens sommerhus.
•
Skoleskak på 2 skoler.
•
Lys-Nat
•
Kræmmermarked
•
Afholdelse af 4-by-turneringen.
•
Sort-Nat
•
Temaaften – Klaus Berg
•
Afholdelse af 2 Grand-Prix stævner under Skoleskakken.
•
Julefrokost
•
Skole-skak-afslutningen i klubben
Ved generalforsamlingen i 6. Hovedkreds var Kell Hansen opstillet og blev valgt.
Og til sidst den negative del ☺:
•
2. Holdet rykkede ud af Mesterrækken. Det skal vi have gjort noget ved.
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Beretningen blev herefter godkendt.
Regnskabet:
Bjarne startede med at konstatere, at regnskabet udviste et overskud på 5.343 kr. og
gennemgik herefter de enkelte poster.
Herefter var der en kort debat om regnskabet:
Genno ville gerne have præciseret for hvilken periode han havde betalt kontingent.
Bjarne svarede at kontingentet fulgte sæsonen, dvs. nyt kontingent opkræves når sæsonen starter efter sommerferien
Søren foreslog at man overvejede at lade kontingentet følge kalenderåret og dermed
regnskabsåret, så man undgår periodiseringer.
Peter spurgte om vi er trygge ved at have så mange penge til gode ved Dansk Skaksalg
Bjarne svarede at det er nogle støttekroner der er bundet til materialer, og det kan være
svært at få dem vekslet til kontanter.
Morten opfordrede til at handle i Dansk Skaksalg gennem klubben for derved at konvertere de bundne midler.
Herefter blev regnskabet godkendt.
Regnskab for skoleskakafdelingen:
Jørgen gennemgik regnskabet for de 27! skoleskakspillere, 16 på Morten Børup Skolen
og 11 på Niels Ebbesen Skolen. Også dette regnskab udviste et lille overskud i størrelsesorden 1000 kr. Og efter en lille korrektion kom balancen også til at stemme.
Så blev det også godkendt.
Søren havde en generel bemærkning til begge regnskaber, nemlig at det ville være rart
med tidligere år i parentes, så man kunne sammenligne.
Fastsættelse af kontingent:
Bjarne Tornbjerg redegjorde for bestyrelsens forslag, der var begrundet i en kontingentstigning på 100 kr. pr. medlem til DSU. Klubben havde været imod denne stigning, men
Senior

Pensionist

Junior

Skoleskak

B-medlem

Nuværende

700

400

300

375

100

Forslag

800

500/800

450

200

den var alligevel blevet vedtaget på påskens delegeretmøde. Forslaget så således ud:
Specielt vedr. pensionister, så foreslog bestyrelsen at eksisterende pensionistmedlemmer kunne vælge en overgangsordning, hvor man betaler 500 kr. årligt.
Så var der debat:
Peer ville vide om man har sammenlignet med de omkringliggende klubber.
Bjarne oplyste at det var på samme niveau, bortset fra Randers der havde tæret på formuen, men nu planlagde en mere markant stigning.
Søren ville vide hvor længe man er junior. Svar: Til man bliver 20 år
Bjarne forklarede at juniormedlemmer hidtil havde været en underskudsforretning idet
de har kostet 350 kr. i kontingent til DSU.
Lars ville vide hvornår man er pensionist. Svar: Som normalt fra 65 år.
Genno spurgte om man var kontingentfri når man var over 80.
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Kai kunne oplyse at det er man ikke, men at vedtægterne giver mulighed for at bestyrelsen kan indføre sådanne regler. Genno opfordredes til at stille forslag om en generel
regel på næste års generalforsamling.
Aktivitetsplan:
Anders gennemgik bestyrelsens aktivitetsplan for den kommende sæson:
Som minimum vil vi fastholde vores nuværende stilling/status samt aktivitets niveau.
Bibeholde samtlige ”faste” turneringer og arrangementer.
Skoleskakken – fast på 2 skoler. Hvis et par stykker interesseret, så kunne vi starte op
på en 3. skole – f.eks Ry.
I 2009 var vi ikke på Vester Mølle og ej heller på Brøruphus Efterskole, det vil vi gerne
igen
1. Holdet skal forblive i 1. Division, mens 2. Holdet skal tilbage til Mesterrækken. Dette
kunne eventuelt ske via træning på samme vis som for 1. Holdet.
Afholdelse af en GM og/eller en IM turnering i løbet af efteråret. Kunne evt. være i efterårsferien.
Tiltag der kan forøge vores medlemstal. ( kunne bl.a. være skak i dagtimerne )
Tiltag der kan forøge vores sponsorer.
Og han sluttede med en opfordring til samtlige om at komme med gode ideer til en videreudvikling af klubben og vores nuværende aktiviteter.
Genno spurgte om Samba Cup er død.
Anders kunne fortælle at midlerne ikke er der. Samba vil stadig gerne være med, men
vil ikke stå for så stor en andel, og kræver samtidig at ambitionsniveauet skal bibeholdes. Men en IM turnering er klart inden for rækkevidde.
Genno mente at man skulle opgive at søge de små virksomheder om sponsorater. De
har ingen penge.
Peer mindede om at vi i egne rækker har to oplagte titelholdere til en IM-turnering, nemlig Kamil og Emil.
Morten fortalte at IM-turneringer kan laves som low-budget. Han er selv i gang i sin
egenskab af bestyrelsesmedlem i ChessHouse. Og så var der lige den med annoncer i
klubbladet. Det er en møgtjans at indhente dem, men pengene er der. I klubbladet i
hans svømmeklub er der flere annoncer end tekst.
Kai mente også at pengene til annoncer findes.
Indkomne forslag:
Ingen
Valg:
Formand: Anders var på valg og modtog genvalg. Applaus.
Bestyrelsesmedlem: Vigen var på valg og modtog ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog i
stedet Peer. Applaus
Suppleant: Peer var jo nu indtrådt i bestyrelsen. I stedet blev Kell foreslået. Applaus.
Suppleant: Søren Villefrance modtog genvalg. Applaus.
Revisor: Jørn modtog genvalg. Applaus.
Revisorsuppleant. Erik modtog genvalg. Applaus.
Eventuelt:
Colin var den første til at bede om ordet. Han ville gerne høre forsamlingens holdning til
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temaaftener, idet der til de seneste, bortset fra Per Andreasens foredrag, ikke havde
været den store tilslutning.
Leif mente ikke at der var plads nok til udsatte partier i klubturneringen. Derfor havde
han benyttet en temaaften til at få afviklet sådan et.
Anders opfordrede til at udsatte partier spilledes på andre dage, og luftede samtidig muligheden for at droppe efterårets temadag, for at give lidt mere luft i et presset program.
Søren bemærkede at det vel er frivilligt om man vil møde op til temaaftener, og at et
fremmøde på 12 mand stadig udgør over 20% af medlemsskaren, hvilket må siges at
være flot.
Peer slog til lyd for at temaaftenerne indeholdt en kombination af foredrag og spil f.eks.
simultan. Vi vil gerne selv røre ved noget træ.
Peter bakkede Peers holdning op, og mindede samtidig om, at foredrag om bestemte
åbninger normalt kun havde interesse for en lille del.
Morten understregede vigtigheden af at få den rigtige person til foredragene. Per Andreasen havde f.eks. formået at underholde bedre end vi har været vant til.
Her lukkede debatten om temaaftenerne.
Morten beholdt ordet til en snak om at han mener det kan være for svært at få spillet
skak. Specielt er 1. holdets træningsaftener i vejen, og når en turnering bliver trukket ud
over 4 måneder synes han ikke det er interessant. Derfor havde han selv valgt at spille
med i turneringerne i ChessHouse i stedet.
Søren bakkede op om Mortens indlæg.
Ivan nævnte muligheden for at spille udsatte partier om søndagen samtidig med 1. holdet. Så kan man samtidig gå og nyde lidt god skak.
Bjarne forsvarede forårsturneringen, hvor han mente at vi havde haft en god plan. Påsken gjorde dog at det blev trukket lidt ud. Til gengæld gav det hele to aftener til at få
indhentet forsømte partier inden sidste runde.
Anders synes det ville være fint, hvis 1. holdet selv kunne finde en anden træningsaften.
Peter bakkede op om dette. Det griber forstyrrende ind i turneringen at 1. holdet bruger
tid på forberedelsesdage. Han var derfor glad for faste dage til udsatte kampe, og var
meget imod at spille partierne i privat regi.
Colin var heller ikke til partier afviklet privat. Han er ikke sat op på samme måde. Og
han erkendte at det kan give dårlig samvittighed at sidde til holdforberedelse, når man
burde sidde inde ved siden af og spille.
Morten mente ikke at de planlagte dage til udsatte partier benyttes. Han nævnte muligheden for i stedet at spille et udsat parti i ChessHouse på en af deres åbningsdage.
Bjarne bakkede op. Friaftenerne bruges ikke.
Peer foreslog at man lavede en anden aktivitet samtidig på disse dage for at få lidt liv i
klubben. Det kunne f.eks. være en hurtigskakturnering.
Morten bakkede dette synspunkt op.
Colin slog et slag for vores støtteforening. Både penge og gode ideer til aktiviteter var
meget velkomne.
Bjarne var kommet til at bruge de penge, der skulle være uddelt som præmier, så de
måtte lige til han havde fået vekslet.
Søren ville gerne høre lidt fra delegeretmødet.
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Morten fortalte om et møde der alt i alt havde været afviklet i en positiv atmosfære. Den
planlagte kontingentstigning var gledet igennem. Hvenekilde havde oven i købet foreslået at den blev dobbelt så stor, og havde nævnt de eneste to eksempler han kunne komme på, der var billigere end at spille skak. Der bliver indført en udvalgsstruktur i DSU,
og vigtigst af alt, så fik vi ny formand Lars-Henrik Bech Hansen. Han havde udtalt: ” Vi
har en pragtfuld hobby, så lad os udvikle den i stedet for at afvikle den”. Skakserveren
trænger til mere tid for at bevise sit værd. Skakbladet står for halvdelen af udgifterne,
men opfattes som en livsnerve, og ydermere er der ikke meget at spare ved at skære
halvdelen af numrene fra.
Genno mente at generalforsamlingen skulle placeres inden delegeretmødet, så vi kunne
stemme imod.
Anders anførte at bestyrelsen havde været imod kontingentstigningen.
Bjarne forklarede at vi var blevet nedstemt i 6. hovedkreds.
Søren opfordrede til at der fremover var et fast punkt der orienterede fra delegeretmødet.
Til slut klappede vi lidt mere af:
•
Kai som var blevet klubmester i efteråret.
•
Kai og Benjamin fordi en af dem vinder forårsturneringen
•
Klaus for at score 6/6 i holdskak (samme som Mads men så siger reglen at
Klaus skal have skakbrættet)
•
Vigen for lang og tro tjeneste i bestyrelsen. Ingen kunne huske hvornår han var
kommet ind.
•
Bestyrelsen for et godt stykke arbejde.
Kai erklærede herefter mødet for afsluttet, og vi kunne gå over til lynskakken.

De Originale
Siden 1976

Troldekugler.dk
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Pressemeddelelse vedr. DM for Ungdom i Skak.
(Asger J. Andersen)
I weekenden 15.-17. maj har der været afholdt danmarksmesterskab i skak for børn og
unge. Begivenheden fandt sted på Morten Børup Skolen i Skanderborg. Det er en turnering under Dansk Skak Union, men arrangementet var uddelegeret til Skanderborg
Skakklub.
Det var et stort arrangement idet der deltog 64 spillere i alderen 7-18 år foruden mange
pårørende og ledere. Mange var indkvarteret på skolen, og to af klubbens medlemmer
og nogle frivillige medhjælpere stod for kantinedriften.
Derudover stillede klubben turneringsledere og it-folk til rådighed. Til disse vigtige hverv
var der også nogle frivillige uden for klubben som arbejdede med under hele turneringen.
Den officielle åbning blev foretaget af viceborgmester Jan Krogh Rasmussen, som i sin
tale fremhævede Skanderborg Skakklubs evne til at arrangere gode turneringer og producere dygtige spillere! Viceborgmesteren udførte også det første skaktræk i turneringen.
Deltagerne var opdelt i aldersgrupper med to årgange i hver. I de enkelte runder kunne
hele ni partier følges live på computerne derhjemme så interesserede i hele landet kunne følge med i de spændende partier.
Vinderen af hver aldersgruppe blev danmarksmester, med ret til senere at deltage i en
EM- eller VM-kamp.
Skanderborg havde fem spillere med, og én af dem, Mads Andersen, indfriede forventningerne og vandt klassen for 13-14årige med 4½ point af 5 mulige. Mads har prøvet
det før, og han er et meget stort talent, som også har opnået flotte placeringer i turneringer med voksne deltagere.
De øvrige skanderborgspillere opnåede beskedne placeringer i det skrappe selskab.
Et ekstra krydderi ved turneringen var at de spillere der ønskede det, kunne få lov at
spille mod en stormester! Det var en såkaldt simultanmatch, hvilket vil sige at stormesteren, Allan Stig Rasmussen, spillede mod alle spillerne på én gang. Hver spiller har
kun sit eget parti at administrere. Børnene gik til sagen med liv og sjæl, og det lykkedes
faktisk to af dem at holde remis!
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Kombiner med Peter
Løsninger senere i dette blad

McNab - Sherwin, England 2002.
Hvid trækker.
Her kan hvid gøre kort proces.

Cramling - Armbrust, Gibraltar 2009.
Hvid trækker.
Hvis hvid spiller 1. Dxe4 så kommer 1...
Db2+ hvorefter stillingen er uklar.
Kan du finde et bedre træk for hvid?

Ghitescu - Hebden, Capelle 1994.
Sort trækker.
Sort har spillet kongeindisk og har et fint
angreb i gang.
Hvordan skal han fortsætte?

Shibut - Gufeld, USA 2000.
Sort trækker.
Her har sort mat i 5 træk.
Hans første træk er måske nemt at finde
men hans andet træk er brilliant.
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Afslutning på bymesterskabet 2009
(Af Kai Munk)
De 2 oprindelige kampe med fuld tid, var efter megen spil, og megen spænding begge
endt remis.
Det var herefter aftalt at der skulle spilles 2 hurtigpartier, med hver ½ times betænkningstid.
I første parti havde Benjamin hvid, og forsøgte at presse sort i den Franske åbning (e4 ,
e6). Hvid fik også en lidt bedre stilling end sort, men pressede lidt for hårdt med en
springer ud på a4, som efter kombinationer i midtspillet blev spist af sorts dronning. En
officer under for en bonde kæmpede hvid indædt. Hvid havde brugt megen tid og havde
efterhånden kun sekunder tilbage, medens sort havde flere minutter tilbage; alligevel er
det sort der sætter sin dronning direkte i slag – haps sagde hvid --- og med tid nok havde hvid vundet partiet, men med flere officerer og bønder tilbage på brættet rakte hvids
få sekunder ikke, og hvids vinge faldt kort efter.
Sådan er skak jo !.
I andet parti havde Kai så hvid. Ikke noget med at spille på remis, men ud i Bird som
jeg ikke har spillet et stykke tid, jeg satsede imidlertid på at Benjamin kendte den dårligere end jeg. (1. f4, d5. 2. Sf3, sf6 3. e3, e6 4. Le2 d4 …. Sort gik aggressivt mod
hvids e3 bonde, men efter hvid får rokeret og
spillet De1 hænger det
godt sammen, og senere
fik hvid et tematisk angreb på kongefløjen, hvor
sorts officerer var stillet
op til angreb på dronningefløjen. Det kostede sort
en bonde, senere en kvalitet og kort efter partiet.
Benjamin Christensen –
Kai S. Munk 0 - 2
Benjamin har vist store
resultatmæssige fremskridt, og ungdommens
pust i nakkken mærkes
tydeligt, og det var med
største besvær at ungdommen blev holdt stangen lidt endnu.
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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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FM MADS ANDERSEN
(af Morten Rasmussen og Asger J. Andersen)
Mads Andersen, som fyldte 14 i foråret, har efter nogle fremragende resultater i andet
kvartal af 2009 og senest i Sveins 2. minneturnering, som fandt sted i Norge i juni, fået
tildelt titlen FIDE-mester (FM). I denne turnering opnåede Mads en fornem femteplads
med flotte 5,5 point af 9.
Med det fine resultat i Sveins 2. minneturnering, og før det i Reykjavik Open, passerede
han den magiske grænse på 2300 i ELO-rating, som er hovedkravet for at få titlen FM.
Skanderborg Skakklub ønsker Mads tillykke med den flotte titel, og held og lykke i jagten på endnu mere!

Brug for en vogn?

Skanderborg

86 51 00 00
4 - 6 - 7 - og 8 personers vogne
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Vi er i 1. division! – Festlig dag i Kolding.
(af Asger J. Andersen)
Søndag d. 8.3 vil altid stå som en milepæl i klubbens historie. Det var den dag vores
førstehold spillede sig op i 1. division. Og sikke en afslutning på turneringen: 6-2 over
Centrum, og dermed en overlegen førsteplads i 2. division med to point ned til nr. 2.
Holdet har spillet godt og konstant hele sæsonen igennem: 6 sejre og en enkelt uafgjort!
Og uden at forklejne nogen kan jeg vist godt tillade mig at nævne at Klaus Berg og
Mads Andersen vandt alle de 6 kampe de deltog i!
Adskillige af klubbens spillere var taget med til Kolding for at ”heppe” på holdet. Holddeltagerne siger at det luner med den opbakning, og vi der fulgte slagets gang, fik en herlig
eftermiddag ud af det! Der var hele tiden noget spændende at se på, og tiden fløj af
sted. Den eneste reelle trussel kunne komme fra Viby, men der indløb hurtigt en række
remiser fra Vibys hold. De var faktisk forbløffende hurtigt færdige med deres kamp, og
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de fik 5½ point. Det var en fin strømpil for os, for nu vidste vi at vi kunne nøjes med 4
point for at være sikre på oprykningen!
Lidt om slagets gang: Tavs var den første der blev færdig, og han måtte indkassere et
nederlag. Han fik desværre dronningen lukket inde så den gik tabt for et tårn. Derefter
var der reelt ikke mere at gøre. Ærgerligt for Tavs, som flere gange i løbet af turneringen har været uheldig.
Den næste var Antonio. Han spillede særdeles sikkert og stilrent og vandt hurtigt en
bonde. Lidt efter lidt stabiliserede han sin stilling, og merbonden var samtidig en sund
fribonde. Modstanderen prøvede at neutralisere bonden, men Antonio byttede damerne
af på det rette tidspunkt og vandt endnu en bonde. Så var det løb kørt!
Næste gevinst stod Klaus Berg for. Han havde ellers fået så mange officerer byttet af at
der blandt uglerne var en smule frygt for at han ”kun” skulle få remis. Begge havde
dronning og springer plus en del bønder. Modstanderen tog en chance og ”ofrede” en
springer. Uheldigvis for ham tog Klaus ikke mod offeret, men gik sine egne veje, og disse veje førte til at han satte forceret mat i fem træk!
Det havde Klaus naturligvis set da han gav modstanderen chancen for at forsøge sig
med et offer. En rigtig publikumsbasker, og interessant var det også bagefter at følge
Klaus’ gennemgang af partiet.
Jan Rode spillede som så ofte før et aktivt og godt angrebsparti. Han havde en fremragende (gevinst)stilling, men lavede uheldigvis et dårligt træk, som skaffede modstanderen ligestilling. Jan havde springer og bønder mod løber og bønder, og partiet endte
remis.
Mads’ parti var interessant at følge. Det fik mig til at tænke på en tidligere danmarksmester, Christian Poulsen, som vandt DM adskillige gange i midten af forrige århundrede.
Han havde kælenavnet Plovjernet, ikke på grund af sit erhverv som landmand, men fordi han havde en formidabel evne til at pløje modstanderens bondeformation op! Mads
fulgte samme taktik i sit parti! Han ødelagde modstanderens bondestilling, hvilket oven i
købet kostede ham selv en bonde! Men Mads havde den bedste position, og med tårn
og tre bønder mod tårn og to bønder kørte han sejren hjem i sikker stil.
Nu havde vi 3½ point , og vi kunne se på Vibys score at et point mere i de tre sidste partier var nok. Nicolai og hans modstander havde rokeret til hver sin side, og det giver gerne spændende angrebspartier efter ”først-til-mølle”-princippet. Nicolai var hurtigst, vandt
et par bønder og satte et stærkt angreb ind. Modstanderen svarede igen med et springeroffer, men Nicolai havde paraderne oppe og vandt det spændende parti.
Emil stod gennem det meste af partiet presset, og Morten Andersen vandt materiale og
forbedrede hele tiden sin stilling. På et tidspunkt kom Emil bagud med officer for bonde.
Efter nogle afbytninger var situationen den at Morten havde tårn og fire bønder mod tårn
og én bonde! Det måtte helt klart være gevinst til Morten, og jeg må indrømme at jeg gik
over for at se på Kais parti og stillingerne i de øvrige kampe. Da jeg kom ind i spillelokalet igen, stod der en vældig kødrand omkring Emils bord! Helt uforståeligt for mig (jeg
har desværre ikke set partiforløbet) stod Emil nu pludselig med remischancer – og han
fik remis!! Morten må have fået det der i tennissproget hedder gummiarm, endda en ualmindelig slatten én. Selv om man selvfølgelig holder med Skanderborg, kan man godt få
lidt ondt af en mand der var så tæt på at slå en international mester!
Kai spillede i øvrigt et fornemt parti. Stilen var den sædvanlige sikre: solid stilling og orden i egne rækker, og derefter pres på modstanderens stilling. Materielt stod de lige,
men Kai havde en stærk løber mod en svag springer, og det gjorde udfaldet: sejr til Kai,
og seks point til holdet.
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Oprykningen til 1. division var en realitet efter en formidabel indsats, ikke bare på den
sidste spilledag, men hele sæsonen igennem.
Efter hjemkomsten samledes holdet, fansene og enkelte pårørende til en hyggelig sammenkomst i klubbens lokaler. Vi var godt en snes stykker, og vi fejrede sejren og oprykningen med pizzaer, som blev skyllet ned på behørig vis. En af de største og festligste
dage i klubbens historie var forbi.
De enkelte resultater:

Team Nordea Skb

Centrum

Res.

Forventet

1

IM Emil Hermansson

- Morten Andersen

½-½

0,85 - 0,15

2

IM Klaus Berg

- Poul Grydholt Jensen

1-0

0,92 - 0,08

3

Mads Andersen

- Jean Bloch Mikkelsen

1-0

0,81 - 0,19

4

Jan Rode Pedersen

- Mesud Desevac

½-½

0,81 - 0,19

5

Nicolai Lövenstein

- Jens Nielsen

1-0

0,79 - 0,21

6

Antonio Clerico

- Damir Desevac

1-0

0,82 - 0,18

7

Tavs Bjerre

- Allan Kaarsberg

0-1

0,79 - 0,21

8

Kai S. Munk

- Jens Arne Christensen

1-0

0,96 - 0,04

6-2

6,75 - 1,25
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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.
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Løsninger på Kombiner med Peter.
Opgave 1.
1.Dg7+ Txg7 2.e7+ Kh8 [2...Tf7 3.exd8D#] 3.exd8D+ Tg8 4.Dxg8#
Opgave 2.
1.Txf5 exd3 2.Txf6 Txf6 3.Ld4 Taf8 4.d6 og hvid vinder. Hvis 1. ...Dxf5 2.Ld4+ Tf6 3.
Dxe4 Dxe4 4.Lxf6#.
Opgave 3.
1...Lxa6 2.Txa6 Sh3+ 3.Kf1 Dxa6 og hvid er færdig. Partiet sluttede 4.Dc3 Sxf2 5.Kxf2
Dh6 og hvid opgav.
Opgave 4.
1...Dh3 2.Tg1 Sg5! 3.Lxf8 (eller hvilketsomhelst træk) 3...Dg2+ 4.Txg2 fxg2+ 5.Kg1
Sh3#.

Pressemeddelelse vedr. skakresultat.
(Af Asger J. Andersen)
Fire spillere fra Skanderborg Skakklub har deltaget i en stor turnering i Vejle, som har
strakt sig over de seneste 7 uger, med ét parti om ugen.
Der deltog 64 spillere, fordelt på otte grupper. De fire spillere fra Skanderborg deltog i
hver sin gruppe og opnåede fine resultater.
Den næstøverste gruppe blev vundet af Colin Watson med 5 point af 7, hvilket gav ham
titel af mesterspiller.
Længere nede i rækkerne blev Asger J. Andersen nr. 2 i sin gruppe med 4½ point af 7.
Jens Kr. Vigen vandt sin gruppe med flotte 5 af 6 mulige, og endelig opnåede Jørgen
Johansen i sin gruppe en tredjeplads med 3 af 6 mulige.
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Kalender
Uge

Dato

Program

32
33
34
35
36
37
37
38
39
41
42
45
45
46
47
48
49
51
1
4
7
9

050809
120809
190809
260809
020909
080909
090909
160909
220909
061009
131009
031109
081109
101109
221109
241109
061209
151209
100110
310110
210210
070310

Sommerpause
Skanderborg Sommer EMT, 1. runde
Skanderborg Sommer EMT, 2. runde
Skanderborg Sommer EMT, 3. runde
Skanderborg Sommer EMT, 4. runde
Skanderborg Sommer EMT, 5. runde
Opstartsskak
Skanderborg Sommer EMT, 6. runde
Skanderborg Sommer EMT, 7. runde
Skanderborg Klubmesterskab 2009, 1. runde
Skanderborg Klubmesterskab 2009, 2. runde
Skanderborg Klubmesterskab 2009, 3. runde
Skanderborg Klubmesterskab 2009, 4. runde
Holdskak 1. division, 1. runde
Skanderborg Klubmesterskab 2009, 5. runde
Holdskak 1. division, 2. runde
Skanderborg Klubmesterskab 2009, 6. runde
Holdskak 1. division, 3. runde
Skanderborg Klubmesterskab 2009, 7. runde
Holdskak 1. division, 4. runde
Holdskak 1. division, 5. runde
Holdskak 1. division, 6. runde
Holdskak 1. division, 7. runde

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