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Nyt fra bestyrelsen
( Af Anders Haarup )

Vi er nu godt i gang med sæsonen 2009/2010 og der sker hele tiden noget nyt. Det er
naturligvis meget glædeligt, for som en klog person engang udtalte ”Stilstand er et tilbageskridt”, så det må jo alt andet lig betyde, at vi til stadighed gør fremskridt. Nogle af de
ting, som er sket siden sidste udgave af vores klubblad, er følgende:
I 2010 skal vi igen afvikle Ungdoms DM på samme vis som tilfældet var i år. Vi har fået
ualmindelig mange positive tilbagemeldinger og DSU har derfor igen gerne villet placere
turneringen i Skanderborg. En beslutning som vi naturligvis er glade for. Med hensyn til
tidspunktet, da vender vi naturligvis tilbage så snart dette kendes.
Klubben har fået en ny spiller i skikkelse af IM Jens Kjeldsen. Jens har et ratingtal på
2420 og har de seneste år spillet for Skødstrup Skakklub. Jeg vil gerne ønske Jens rigtig hjertelig velkommen i Skanderborg Skakklub og håber naturligvis, at han vil falde
godt til.
Mads har igen gjort det rigtig godt. Denne gang var det ved en hurtig-skak-turnering i
Kolding. Der var 90 deltagere og Mads endte med at blive den samlede vinder. Inden da
havde han deltaget ved europamesterskaberne for juniorer, som blev afviklet i Italien.
Her sluttede han på en meget flot 6. plads, hvilket er den bedste placering nogen dansk
spiller har opnået siden 1990.
Når vi nu er ved hurtig-skak-turneringer så husk, at vi afholder vores egen hurtig-skakturnering søndag den 3. januar.
I starten af september modtog klubben en samling af ”Skakbladet”. Den dækker årene
fra 1966 til og med 2008, så hvis der skulle være en/flere, som gerne vil læse en bestemt artikel i et af de blade indenfor den pågældende periode, da skal man blot rette en
henvendelse til Jørgen, da han ligger inde med samlingen.
Det er altid en fornøjelse, når man bliver positivt overrasket. Dette skete for klubben her
i sensommeren. Klubben fik overført et økonomisk tilskud til afvikling af en kommende
IM- eller GM-turnering. Vi havde tidligere planer om at afvikle den i efterårsferien, men
der var dog mest stemning for, at en sådan turnering skulle afvikles sammen med Ungdoms DM, hvorfor bestyrelsen derfor pt. går efter dette.
Afslutningsvis vil jeg lige gøre opmærksom på, at tiden nærmer sig hvor vi skal have
afholdt vores traditionsrige julefrokost. Den afholdes tirsdag den 22. december, så husk
allerede nu, at sætte et kryds i kalenderen.
På glædelig gensyn nede i klubben.
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Ekstraordinært hovedkredsmøde søndag d. 4/10
(Af Morten Rasmussen)
På ovennævnte dato repræsenterede jeg klubben ved et ekstraordinært hovedkredsmøde arrangeret i Chess House. Dagsordenen var overkommelig og indeholdt primært
emner vedr. holdskak.
For sent fremmøde til en holdkamp er stadig 60 minutter (fra ordinært starttidspunkt),
vedtaget uden de store kommentarer, dog med den tilkendegivelse at det sandsynligvis
sænkes over de næste par år.
Derudover blev der vedtaget et op/nedrykningssystem til den kommende holdturnering.
Reglerne vil jeg ikke redegøre for her, men problemstillingen var/er hvis 6., 7. og 9. hovedkreds lægges sammen til januar/februar 2010; det er der nemlig planer om. Jeg tror
ikke vi skal bekymre os om de vedtagne regler, men måske snarere om evt. sammenlægning af hovedkredsene. Planerne er for så vidt gode og vil sikre en bedre pyramideformet holdskakstruktur. Problemerne er primært potentiel længere kørsel i forbindelse
med udekampe, fælles holdopsætnings-regelsæt og enighed om holdstørrelser.
Vedr. potentiel længere kørsel gælder dette reelt kun mesterrækken (som der for øvrigt
bliver 2 af ifølge oplægget); de lavere grupper vil stadig blive inddelt i geografiske områder, så jeg tror ikke vi i Skanderborg vil opleve de store problemer her; vi vil stadig blive
parret med Silkeborg, Århus og evt. Randersklubber. Worst case vil man måske kunne
forestille sig at et evt. mesterrækkehold fra Skanderborg skulle møde Ringkøbing, men i
så fald vil kampen måske kunne afvikles midt imellem, fx i Silkeborg, men der er også
andre løsningsmuligheder. Jeg finder idéen om en stor hovedkreds god, og mener vi
skal bakke op herom. 6.hk. ved Aage Olsen lovede oplæg om hele emnet her medio
november, og så skal der stemmes om det i starten af 2010.
Vedr. holdopsætning har 7. og 9. hovedkreds ikke samme 'strenge' regler som os vedr.
låsning af spillere, at man ved 4. kamp på et ovenliggende hold låses dertil. Jeg mener
vi skal kæmpe for at de strengere regler bibeholdes, idet de modvirker 'snyd' fra specielt
de større klubber.
Sidste problemområde identificerer jeg som værende holdstørrelsen, idet 7. og 9. hovedkreds helst ser at B, C od D rækken er for 4-mands-hold. Umiddelbart ser jeg dette
som negativt, idet jeg frygter at holdfølelsen minimeres, men en snak om positive og
negative sider herved er nu mulig.
Hvad mener du om de 3 ovenstående problemområder? Måske er der også andre, og
derfor opfordrer man til debat her hen over efteråret og vinteren.
Mødet var ellers en noget skræmmende oplevelse vedr. fremmøde og specifikke sager.
Kun 5 af hovedkredsens klubber var repræsenteret; Randers, Nordre, Skødstrup, Viby
og Skanderborg. Jeg mener de 15 manglende klubber skal være flove over den manglende opbakning. Problemet er måske at nogle føler vi har en meget ineffektiv hovedkreds, men disse problemer løses ikke ved at blive væk. Reelt var det kun Nordres repræsentant, Skødstrups repræsentant og undertegnede der stillede kritiske spørgsmål
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til vores hovedkreds’ ledelse. Humlen er kort og godt ineffektivitet, bl.a. vedr. informationsniveau, hjemmeside og bestyrelsesposter (herunder et Skanderborgmedlem der
viste interesse for hovedkredsarbejdet, men som blev behandlet skræmmende uværdigt
med larmende tavshed).
På positivsiden skal dog nævnes at Byrial Jensen blev indvalgt som det 4. bestyrelsesmedlem; han proklamerede en mere opdateret og livlig hjemmeside. De øvrige i bestyrelsen mener i øvrigt at det ikke er deres problem at finde det manglende 5. medlem,
men os medlemsklubber.
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Forsigtig start i A-rækken
Skanderborg II – VRS II 4 – 4
(af Asger J. Andersen)
Vores andethold havde hjemmekamp mod VRS II, og på papiret var vi favoritter. Især
var vores øverste halvdel af holdet noget højere ratet end modstanderne, hvorimod styrkeforholdet var nogenlunde lige på de sidste fire pladser. Resultatet afspejler i nogen
grad dette forhold, idet vi snuppede 3½ point på de første fire pladser. På de sidste var
vi noget uheldige med kun at få et halvt. Mit eget parti tabte jeg regulært til en ung spiller (i øvrigt barnebarn af ham der spillede remis mod Colin!)
Jesper Pallesen kom fint fra start og opbyggede en god angrebsstilling. Desværre jævnede det sig noget ud i løbet af partiet, og det sluttede remis. Erik Hansen havde ligestilling næsten hele partiet igennem og havde fortjent remis. Hvad der skete, så jeg ikke,
men pludselig var Eriks stilling blevet svækket, og han måtte indkassere et nederlag.
Det samme var tilfældet for Jørn Andersson. Han stod på et tidspunkt til at tabe en bonde, men i forsøget på at redde den røg der en hel officer!
Morten, Tavs og Benjamin havde ingen problemer i deres partier, og det blev følgelig til
sejr til dem alle tre. Jeg så ikke detaljerne, men de gange jeg kiggede, så det særdeles
betryggende ud! Colin spillede remis mod Torben Hansen, som opnåede et flot resultat i
Skanderborg EMT 2009.
De enkelte resultater:

Enkeltresultater for Skanderborg II runde 1
Skanderborg II - VRS II 4 - 4
Br.

Spiller Skanderborg II

Res.

1

Colin Watson

½ - ½ Torben Hansen

2

Morten Rasmussen

1-0

Lars Svith

3

Tavs Bjerre

1-0

Torben Witt Jensen

4

Benjamin Christensen

1-0

Kjeld Ehlers

5

Asger J. Andersen

0-1

Adam B. Hansen

6

Jørn Andersson

0-1

Flemming Hermansen

7

Erik Hansen

0-1

Jørgen Frank

8

Jesper Pallesen

½ - ½ Svend Henriksen
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Spiller VRS II
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Kombiner med Peter
Løsninger senere i dette blad

Paez - Smerdon, Mingara 2000.
Sort trækker.
Her spillede sort det naturlige 1...h3 . Kan
du finde på noget bedre?

Levin - Kalinin, Schwerin 1999.
Hvid trækker.
Her kan hvid vinde en officer i løbet af tre
træk. Hvordan?

Pridorozhni - Fominykh, Rusland 2000.
Sort trækker.
Kan du finde sorts vindertræk?

Fra et af mine partier, hvor jeg har hvid.
Sort trækker.
Her valgte min modstander - efter lang
betænkningstid - at slå på d5.
Kan du finde en god fortsættelse for hvid?
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De Originale
Siden 1976

Troldekugler.dk

Brug for en vogn?

Skanderborg

86 51 00 00
4 - 6 - 7 - og 8 personers vogne
Side 8

Intuition er nok det bedste træk
(Af Colin Watson)
Da jeg spillede med Bjarne Tornbjerg ville jeg prøve en Colle/London-variant mod hans
Kongeindiske forsvar, og alt gik efter planen. Jeg stod godt og Bjarnes officerer stod
passivt. I træk nr. 16 nåede jeg en stilling som var afgørende og kom i tanker om Tal’s
bog ”The life and games of Mikhail Tal” med flotte varianter og super skarpe træk. Men
efter en lang sommerpause virker skakhjernen ikke helt perfekt, og der kom usikkerhed i
mine beregninger. Trækfølgen blev som nedenfor vist:
Colin Watson – Bjarne Tornbjerg

1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.Lg5 Se4 4.Lf4 Lg7 5.Sbd2 Sf6 6.e4 d6 7.Ld3 0–0 8.0–0
Lg4 9.h3 Lxf3 10.Sxf3 Sbd7 11.Dd2 c5 12.c3 Tc8 13.Tfe1 Te8 14.e5 dxe5
15.dxe5 Sd5 16.Lg5

Kan du finde hvids bedste træk i denne stilling?
Forslag fra Fritz9 findes nederst på side 16.

Partiet endte

16...S7b6 17.Lb5 Tf8 18.a4 a6 19.Lf1 f6 20.Lh6 e6 21.Lxg7 Kxg7 22.exf6+
Dxf6 23.Te4 Sf4 24.Tae1 Tcd8 25.Dc2 Sbd5 26.g3 Sxh3+ 27.Lxh3 Dxf3
28.Txe6 Tf7 29.Lg2 Df5 30.Dxf5 Txf5 31.c4 Sb4 32.Lxb7 Td2 33.T1e2 Td1+
34.Kg2 a5 35.Te7+ Kh6 36.Lf3 Sd3 37.Ld5 Tg5 38.T7e4 Th5 39.Le6 Thh1
40.Kf3 Se1+ 41.Kg4 Kg7 42.Tf4 Td4 43.Ld5 Txf4+ 44.Kxf4 Sd3+ 45.Ke3 Td1
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Kom og se vores nye butik/showroom og værksted.

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

www.pixojet.dk

Pixojet ApS - CISS blæksystemer
Oddervej 18
8660 Skanderborg
Danmark
CVR-nummer: 71158713
Telefon: 51 50 50 77
E-mail: ml@pixojet.com
Web: www.pixojet.dk

Denne løber er
trykt med PixoJet
systemet
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eller ring/besøg os:

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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Skanderborg Klubmesterskab 2009
Basis 1 og Basis 2
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Skanderborg Klubmesterskab 2009
Basis 3
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Kunsten at finde vindertrækket!
(af Asger J. Andersen)
I flere partier her i eftersommeren og efteråret har jeg haft gevinststilling, men ikke fundet det afgørende træk. Det er ret frustrerende at man først spiller sig frem til en gunstig
stilling og derefter sætter det hele over styr ved slapt spil eller ved at lave store fejl. Et
eksempel er mit parti mod Morten i klubturneringen 2009. Jeg har hvid.
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Hvid trækker
Jeg overvejede længe Lb3, som truer med at vinde Sorts dronning. Men efter lang betænkningstid fravalgte jeg det da jeg mente at Sort kunne undslippe med Db4?! Den går
bare ikke, for så følger Txa3, Dxa3, Sc2!! Og dronningen er fanget!
I stedet trak jeg Lxc5, som også er et godt træk og fastholder Hvids fordel. Der fulgte
Txa2, Txa2, Dxa2, Lxe7, Tc8. Jeg burde nu spille det enkle cxb5 og har stadig en solid
fordel. I stedet ”så jeg syner” og spillede Td1?? idet jeg fejlagtigt troede at jeg kunne
komme i fordel ved at besætte Sorts baglinje. Sort spillede selvfølgelig ganske cool
Txc4, og igen tabte jeg hovedet! Jeg spillede Da8+, men burde have spillet Df3. Sort
kan nemlig ikke slå e-bonden da der så følger Td8+, Kg7, Lf8+, Kg8, Ld6+, Kg7, Lxe5+.
Efter at Sort har spillet Txc4, har han et par stærke fribønder, og de blev min skæbne,
idet Morten ved godt slutspil vandt partiet. Det er ham vel undt, selv om han et par gange undervejs var ude i tovene!
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Løsninger på Kombiner med Peter.
Opgave 1.
1...Le4 vinder en officer for en bonde.
Opgave 2.
1.De3 Sg8 (1...g5 2.Sf5)(1...h5 2.Dh6+ Kg8 3.Txd6 Dxd6 4.Dxg6+ Kh8 5.Dh6+ Kg8
6.Sf5 1-0)(1...Kh8 2.Dxh6+ Sh7 3.Txd6 Dxd6 4.Sf5 Df6 5.Lg5 1-0) 2.Dd3 vinder enten
en løber eller springer.
Opgave 3.
1...Dd6 fanger tårnet. Hvis 2.Txf6 Dxe5 3.Tf1 så følger 3...De3+ og mat.
Opgave 4.
1...Txd5 2.Sh5+ gxh5 (2...Kg8 3.Dg3 vinder.) 3.Txh5! (jeg spillede 3.Dg3+?? Kf6
4.Dg5+ Kxe6 og sort vandt.) og hvid vinder. F.eks. 3...Tf6 4.Dg3+ Tg6 5.Tg5 Txg5
6.Dxg5+ Kh7 7.d4! c4 og 8.Th3#

Kalenderen
Uge

Dato

Program

47
47
47
47
48
49
50
50
50
51
1
2
2
2
4
4
5
5
5
7

171109
171109
171109
221109
241109
061209
071209
081209
081209
151209
100110
120110
120110
120110
260110
310110
010210
020210
020210
210210

Holdskak A-rækken, 2. runde, ude mod Hinnerup
Holdskak B-rækken, 2. runde, hjemme mod Hinnerup II
Holdskak C-rækken, 1. runde, hjemme mod VRS III
Holdskak 1. division, 2. runde, hjemme mod Esbjerg
Skanderborg Klubmesterskab 2009, udsatte kampe
Holdskak 1. division, 3. runde, ude mod Skødstrup
Holdskak B-rækken, 3. runde, ude mod Malling
Holdskak A-rækken, 3. runde, ude mod Aros
Holdskak C-rækken, 2. runde, ude mod Skødstrup III
Skanderborg Klubmesterskab 2009, 7. runde
Holdskak 1. division, 4. runde, ude mod Læseforeningen
Holdskak A-rækken, 4. runde, hjemme mod SK1968 IV
Holdskak B-rækken, 4. runde, hjemme mod SK1968 V
Holdskak C-rækken, 3. runde, hjemme mod SK1968 VI
Nimzowitsch foredrag ved Per Skjoldager og Jørn Erik Nielsen
Holdskak 1. division, 5. runde, ude mod Nordre
Holdskak C-rækken, 4. runde, ude mod VRS III
Holdskak A-rækken, 5. runde, hjemme mod Mårslet
Holdskak B-rækken, 5. runde, hjemme mod Åbyhøj II
Holdskak 1. division, 6. runde, hjemme mod Viborg

Hvids bedste træk (fra side 9), forslag fra Fritz9:
16.Lxg6 Sxf4 17.Lxh7+ Kxh7 18.Dxf4 Kg8 19.Sg5 Sf6 20.Tad1 Db6
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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
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. 460,00 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
Taus Bjerre
Tlf. 8652 3528

Niels Ebbesen Skolen
Jørgen Johansen
Tlf. 8652 2229

