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Side 1

Nyt fra Bestyrelsen
( Af Anders Haarup )
Julen og Nytåret nærmer sig nu med hastige skridt og det kunne derfor være meget
passende at gøre status på første halvsæson.
Hvis vi ser på vores fire hold i holdskakken, så ser dette bestemt fornuftigt ud, efter af
alle holdene har været i kamp i den forgangne uge. 4. holdet, som spiller i C-rækken og
derfor modsat de øvrige hold kun har været ude i 2 kampe, ligger på en solid 2. plads.
3. Holdet, som spiller i B-rækken, ligger på en plads midt i gruppen. Vores 1. hold ligger
på en flot 4. plads i 1. division, efter en lidt blød start. Vores 2. hold, som jo desværre
rykkede ud af mesterrækken sidste år og derfor i denne sæson spiller i A-rækken, er
efter en lidt skuffende start kommet rigtig stærkt igen, og ligger i dag på en forholdsvis
sikker 1. plads og ligger derfor også til oprykning til Mesterrækken. Det er jo ingen hemmelighed, at dette bestemt er et af klubbens målsætninger for indeværende sæson.
Med hensyn til vores egen klubturnering, ja så mangler der stadig en runde, når disse
linjer skrives. Det er dog med utrolig stor glæde at vi kan konstatere, at det ser ud til, at
det er et af vores unge medlemmer, som står til at blive klubmester 2009. Benjamin har
nemlig 5½ point mod henholdsvis 4 til Tavs og 3½ til Michael. De to sidste mangler dog
at spille deres indbyrdes parti udover sidste runde, så de kan naturligvis komme til at
”drille” Benjamin. Benjamin kan dog selv afgøre det ved at vinde sit sidste parti, og personligt ville dette glæde mig meget. Han har virkeligt udviklet sig utroligt meget de sidste
par år og ville kunne ”krone” denne udvikling ved at blive Skanderborg Klubmester
2009.
En anden af vores helt store (største) talenter var for nylig til VM for ungdom i Tyrkiet.
Her blev det til en utrolig flot 5. plads. Det kan godt være, at vi ikke har så mange unge
mennesker – desværre – i klubben, men dem vi til gengæld så har, de gør det bare beundringsværdigt godt !
Da jeg ved, at dette klubblad kommer ud inden nytår, da vil jeg igen godt lige slå et slag
for vores traditionsrige hurtigskakturnering, som løber af staben den 3. januar. Få dig nu
meldt til – det kan ske såvel i klubben, som at ringe til Bjarne Tornbjerg eller via internettet. Der deltager spillere i alle styrkeklasser, så jo - du/vi kan alle deltage ☺
Et andet kryds som I venligst bedes sætte i jeres kalender, er tirsdag den 26. januar,
hvor to skakhistorikere – Per Skjoldager og Jørn Erik Nielsen – gæster klubben og holder et fantastisk spændende og underholdende indlæg om en af skakpersonlighedernes
allerstørste, nemlig den dansk-lettiske verdensklassespiller Aron Nimzowitsch. Det bliver en forrygende aften !
Afslutningsvis vil jeg naturligvis gerne benytte lejligheden til at takke jer alle for den
uvurderlige opbakning, som I alle viser og yder overfor klubben. Det er utroligt dejligt at
være en del af vores alles klub.
Kan I nu alle have en RIGTIG GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT NYTÅR sammen med
jeres respektive familier. Jeg ser frem til at møde jer alle i starten af 2010.

Side 2

Lidt af hvert
(af Peter Wheadon)
Jeg vil til hvert nummer af Løberen komme med et kort indslag om ét måske lidt underfundigt aspekt af skakspillet. Der bliver ingen kombinationsopgaver af den traditionelle
slags, men alligevel noget som sætter en på en prøve.
Vi starter med den ofte negligerede kunst at forsvare sig. Dens vigtighed er godt illustreret af følgende:

Vurder denne stilling, som opstod i en turnering i 1996. Sort er i trækket. Hvordan ville
du have det som sort? Lidt presset måske? Hvid truer 1.Lxf6 Lxf6 2.Txh7+ Kg8 3.Th8+
Kxh8 4.Dh5+ Kg8 5.Dh7 mat. Som sort truer du Lxb2 men du bliver sat mat inden du får
ret meget glæde af det: 1...Lxb2 2.Lxf6 Lxf6 3.Txh7+ osv. Du kan heller ikke spille 1...g6
da du mister en officer.
Hvordan ville du have det som hvid, mens du venter på din modstanders næste træk?
Stillingen ser lovende ud - måske står du ligefrem til gevinst! Så har du vurderet stillingen forkert.
Her skal afsløres, at det er Kramnik som har de sorte brikker og selvom hans modstander er Anand, enedes parterne om remis efter blot 3 træk.
1...Tfe8!! Det er dét man roligt kan kalde "cool defence". Sort ofrer h-bonden, den sorte
konge har en flugtvej og hvid mister i processen sin stærke sortfeltede løber. Ved det
menes at hvid kunne have svaret: 2.Lxf6 Lxf6 3.Txh7+ Kg8 4.Dh5 (4.De3 Lxg2) Dxf4+
5.Kb1 Kf8. Anand vurderede imidlertid, at denne stilling var uinteressant for hvid. Der
fulgte i stedet: 2.De2 h6 3.Tf1 Kg8 4.Lh4 Sd5 og parterne enedes om remis.
Budskabet må være, at selv i pressede situationer kan det være, at man kun har behov
for ét korrekt forsvarstræk. Men så skal det også være korrekt!
Kilde: stillingen er taget fra "How Chess Games are Won and Lost" af Lars Bo Hansen
(Gambit 2008).

Side 3

Skoleskakelever tæt på kvalifikation til DM!
(Af Asger Andersen - pressemeddelelser)

Niels Ebbesen Skolen havde otte elever med til kvalifikationsstævne.
Forventningsfulde og med håb om en plads i finalen om danmarksmesterskabet i skoleskak tog otte unge elever med deres leder Jørgen Johansen i lørdags til kvalifikationsstævne i Århus. Det blev en stor skakoplevelse for dem alle, og nogle var meget tæt på
at nå ind i det forjættede land. Men de afgørende partier faldt ud til modstandernes fordel, og slutresultatet blev at Jesper Larsen fik 3,5 point i sin gruppe og en flot sjetteplads.
I den lidt yngre gruppe fik Jeppe Larsen med fem point en fin femteplads og en flot pokal. Her fik Mads Laugesen med fire point en flot syvendeplads og pokal. Skolens nye
talent Christian Petersen gjorde det lige så godt, men måtte på grund af lidt dårligere
korrektion tage hjem uden pokal. Esben Tümmler og Jonathan Christensen sluttede lidt
længere nede i feltet.
I begyndergruppen var August Hougaard-Boldsen og Frederik Stensgaard med og klarede sig fint med pladser midt i feltet.

Morten Børup Skolen havde fire elever med.
I D-gruppen (årg. 97-98) var Kristian Andersen (Mads’ lillebror!) meget tæt på at kvalificere sig. Han opnåede en fjerdeplads, men kun tre fra gruppen kom med. Kristian fik en
pokal for sin fine placering.
I E-gruppen (årg. 99-00) opnåede Nicolai Tobisen Tychsen fire point og var tæt på en
pokal. Theodor Gade fik tre point.
I yngste gruppe fik den talentfulde Thomas Enggaard imponerende fem af syv mulige
point. Kun to fra gruppen gik videre, og det blev netop de to som Thomas tabte til. Thomas fik en fin pokal for sin flotte indsats.
Den regerende danmarksmester Mads Andersen er selvskrevet som deltager i dette års
DM., som afholdes i Odense.

Mads suveræn danmarksmester i skoleskak
Danmarksmesterskaberne i skoleskak 2009 blev for 36. gang afholdt i Odense i weekenden 28. – 29. november.
For Skanderborg deltog Mads Andersen (14 år), og Mads vandt sin aldersgruppe suverænt uden at sætte point til.
Eftersom Mads for godt en uge siden blev nummer fem ved VM i skak for ungdom, ville
det have været en sensation hvis han ikke var blevet danmarksmester i skoleskak, også
selv om der er andre unge skaktalenter i Danmark.

Side 4

Side 5

Hinnerup – Skanderborg II: ½- 7½
(af Asger J. Andersen)
Oven på første rundes lidt forsigtige start kom der gang i maskineriet, og efter to runder
ligger vi faktisk på førstepladsen! Det vil nok være lidt arrogant at sige at dér bliver vi –
men det er da altid godt at have en målsætning.
Peters remis var der ikke noget at sige til. Jeg havde ikke tid til at kigge dybt i stillingen,
men det lignede en ret låst stilling, selv om det så ud som om Peter havde nogle fremskudte tropper.
For mit eget vedkommende var jeg heldig med at vinde. Det er selvfølgelig ærgerligt for
modstanderen, men set over flere partier under jeg faktisk mig selv en smule held! Jeg
kludrede gevaldigt i åbningsspillet og mistede en bonde, hvorefter det kunne være gået
helt galt. Men jeg forsøgte at kæmpe mig ud af den pressede stilling, og på et tidspunkt
overså modstanderen et officerstab. Han kunne have reddet officeren, men måtte så
afgive merbonden, og jeg ville oven i købet få den bedste stilling. Efter denne forskrækkelse lover jeg holdet at blive siddende på mine hænder rigtig længe de første 5-10
træk!
Som det fremgår af ovenstående, havde jeg ikke megen tid til at følge med i kammeraternes partier, men jeg kunne dog ved et kig nu og da se at det stod fint til. Jeg tror nok
Ebbe lavede en elegant afslutning, men så ikke hvordan.
Alle spillede sikkert og udmærket, og vi har nu et godt udgangspunkt for de kommende
kampe.
De enkelte resultater:

Enkeltresultater for Skanderborg II runde 2
Br.

Spiller Hinnerup

Res.

Spiller Skanderborg II

1

Jakob Koba Risager (0.52)

0-1

Colin Watson (0.48)

2

Morten Dreisler (0.39)

0-1

Morten Rasmussen (0.61)

3

Christian Buhrmann (0.2)

0-1

Tavs Bjerre (0.8)

4

Per Schmidt Sørensen (0.3)

0-1

Benjamin Christensen (0.7)

5

Hans Jørgen Mikkelsen (0.37)

0-1

Ebbe Kristensen (0.63)

6

Jørgen Niemann Jensen (0.27)

½½

Peter Wheadon (0.73)

7

Villy Knop (0.38)

0-1

Lars Svendsen (0.62)

8

Kurt Lund Nielsen (0.11)

0-1

Asger J. Andersen (0.89)

Forventet score i parentes.

Side 6

De Originale
Siden 1976

Troldekugler.dk

Solid sejr til Skanderborg Skakklub
(Af Asger Andersen - pressemeddelelser)
På grund af valget fik Skanderborgs Skakklubs fjerdehold sin kamp udsat en uge. Holdet spillede mod Vejlby Risskovs tredjehold, og Skanderborgs sejr var aldrig i fare. Vinderne var Peer Jespersen, Axel Nielsen, Anders Haarup, Jens Kr. Vigen og Thomas
Laursen, mens Jørgen Johansen og Kell Hansen spillede remis.

Skakklubben fik blød start.
Team Nordea Skanderborg Skakklubs debut i 1. division var imødeset med stor spænding. Desværre var klubben ramt af ikke færre end tre afbud, så derfor var det tilfredsstillende at klubben spillede uafgjort 4-4 mod Århus/Skolerne 2 i sin første kamp.
For første gang i den tid den internationale mester Emil Hermansson har spillet i klubben, løb han ind i et nederlag. Til gengæld vandt den anden IM’er, Klaus Berg, i sikker
stil sin kamp. Også Nicolai Löwenstein vandt en fin sejr.
Det blev remis til Jan Rode Pedersen, Kai Munk, Tavs Bjerre og Benjamin Christensen.
Med dette resultat, og forhåbentlig med holdet ved fuld styrke i de kommende kampe, er
der forventninger om en fin sæson i 1. division.

Side 7

Solid sejr til A-holdet
(af Asger J. Andersen)
A-holdet stillede med et meget stærkt hold, og de gode takter fra anden runde fortsatte.
Sejren var ventet da vi var noget højere ratet end modstanderne.
Et par timer henne i kampen så det fint ud: Jeg havde vundet mit parti ret hurtigt, fire af
de øvrige partier så godt ud, og i de tre sidste så det ikke faretruende ud.
Morten fik en god start og en gunstig stilling, men det kostede tid. Det kan være lidt
lumsk med kun 1 time og 45 minutter til 40 træk mod 2 timer i de fleste andre turneringer. I hvert fald kom Morten i voldsom tidnød, og i en kompliceret stilling fik modstanderen skabt nogle farlige fribønder som afgjorde partiet.
Tavs og Niels havde vanskelige og jævnbyrdige slutspil, i begge tilfælde med officer og
bønder på begge sider. Tavs tilbød remis i en klar remisstilling, og tilbuddet blev modtaget. Niels kæmpede videre, men efterhånden var alle bønder blokeret og stillingen lukket, så remis var en kendsgerning.
Men ellers var der lutter sejre!
Min modstander spillede unøjagtigt i åbningen, og det kostede en officer for bonde. Han
kunne have nøjedes med bondetab. Senere vandt jeg bonden plus endnu et par stykker, og min stilling var så solid at han valgte at opgive.
Colin spillede et herligt angrebsparti. Modstanderen stod meget trykket, med mattrussel
og materialetab hængende over hovedet hele tiden. Efter partiet sagde Colin om sin
modstanders chancer i en bestemt stilling: ”Han kunne ikke undgå at gøre et dårligt
træk!” Og så er der jo ikke så meget at rafle om!
Benjamin byggede stille og roligt en stærk og aggressiv stilling op. Han holdt modstanderen i et jerngreb, og da Benjamin vandt den tredje bonde, valgte modstanderen fornuftigt at opgive.
Ebbe spillede stærkt og vandt dronning for tårn. Modstanderen havde kalkuleret med at
få begge tårne for damen, men det viste sig at være en fejlberegning, og så var der ikke
mere at spille om.
Det var en fornøjelse at følge Bjarne Tornbjergs parti. Jeg var i den gunstige position for
en referent at jeg for en gangs skyld havde god tid til at følge med i kammeraternes
partier. Bjarne spillede positionelt flot, og det var baggrunden for at opbygge et angreb
hvor modstanderen måtte give dronning for tårn. Bjarne afsluttede partiet med en fæl
springerskak!
Vi ligger på en solid førsteplads, og mon ikke vi kører den endelige sejr hjem, så vi kan
komme op i M-rækken, hvor jeg faktisk synes vi hører hjemme.
Enkeltresultater på næste side.

Side 8

Br.

Enkeltresultater for Skanderborg II
Res.
Aros
Skanderborg II

1

Anders Rasmusen (0.19)

0-1

Colin Watson (0.81)

2

Søren G. Christensen (0.4)

1-0

Morten Rasmussen (0.6)

3

Johnny Sparvang (0.22)

½-½

Tavs Bjerre (0.78)

4

Knud Madsen (0.19)

½-½

Niels Chr. Christensen ( 0.81)

5

Ole Gasbjerg (0.01)

0-1

Benjamin Christensen (0.99)

6

Per Vestergaard (0.18)

0-1

Ebbe Kristensen (0.82)

7

Søren Kjær (0.09)

0-1

Bjarne Tornbjerg (0.91)

8

Ole Sørensen (0.21)

0-1

Asger J. Andersen (0.79)

Forventet score i parentes.

Kom og se vores nye butik/showroom og værksted.

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

Side 9

Kombiner med Peter
Løsninger senere i dette blad

Fra et af mine partier. Sort trækker.
Stellwagen—Rees, Serbien 2009.
Jeg har sort og har spillet en Benkö gambit.
Hvid trækker.
Her fik hvid sort til at opgive efter blot 20 Hvordan kan jeg doble tårnene i b-linjen?
Hvis jeg spiller Tb7 så kan hvid jage
træk.
dronningen væk med Sb3 og evt. Sa4 og det
Hvad spillede han?
efterlader løberen på a6 i en sårbar stilling.
Hvis jeg spiller Tb6 så kan hvid fange
dronningen med Sb3. Eller kan han det?

Nyback - Jobava, Serbien 2009.
Hvid trækker.
Her efter blot 23 træk står hvid til gevinst.
Kandidattrækkene er 1.Sxe5 eller 1.La3
eller 1.Da4.
Find det stærkeste træk!

Ehlvest - Beliavsky, Reykjavik 1991.
Hvid trækker.
Denne opgave er for viderekomne. Hvid
kan vinde materiale her - tro det eller ej.
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Henrik Svane - Mads Andersen
(Af Mads Andersen)
Syd-grandprix - Kolding (5), 24.10.2009
Jeg havde før turneringen bestemt mig for, at min førsteprioritet ville være at få spillet nogle nye
åbninger. 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 a6 En ny variant fra min side. Jeg har
ellers kun spillet Grünfeld-indisk de sidste par år. 5.c5 Nbd7 6.Bf4 g6 7.e3 Bg7
8.h3 0-0 9.Be2 Ne8 10.0-0 Nc7 11.e4 [Runden efter fik jeg præcis den samme stilling mod Lars Pedersen, igen med mig som sort, og denne gang fik jeg en hurtig sejr
efter 11.b4 Re8 12.e4 Sjovt at begge mine modstandere spiller denne plan. 12...dxe4
13.Nxe4 Nf6 14.Nxf6+ Bxf6 15.Be5 Be6 16.Qc1 Bd5 17.Qh6 Ne6 18.Rfd1 Bxf3 19.Bxf3
Bg5 og han opgav, da hans dronning er fanget!] 11...dxe4 12.Nxe4 Nf6 13.Nxf6+

Bxf6 14.Be5 Be6!

Nu synes jeg allerede, at min stilling er den mest behagelige at spille. Sorts plan er at
lægge tryk på hvids d4-bonde. 15.Qd2 [15.Bxf6 gjorde ikke noget, for efter 15...exf6
har jeg god kontrol over centrum, og det er urealistisk, at hvid får sin springer til d6.]
15...Bd5 16.Rfd1 Ne6 17.Qc3 Qd7 Sort forbedrer stille og roligt sin stilling. 18.b4
Påbegynder noget modspil på dronningefløjen. 18...Rfd8 19.Bc4? [Endelig kommer
fejlen! Sorts opgave var sværere efter 19.a4 Problemet er, at 19...Bxf3 20.Bxf3 Nxd4
ikke duer pga. 21.Bxf6 exf6 (21...Nxf3+ 22.Qxf3) 22.Kh1! og sort står pludselig i en noget uheldig binding!] 19...Bxc4 20.Qxc4 Bxe5 21.Nxe5 Qd5!

Fortsættes næste side

Side 11

Nu vinder jeg en bonde. 22.Qxd5 Rxd5 23.Nf3 Rad8 24.Rab1 Nxd4 25.Rxd4
Rxd4 26.Nxd4 Rxd4 27.a4 f5 28.Kf1 [Desværre for hvid, strander 28.b5 på
28...axb5 29.axb5 Rc4] 28...Kf7 29.Ke2 Ke6 30.b5 Sorts konge ville alligevel bryde
ind, hvorefter jeg alligevel ville vinde endnu en bonde. 30...axb5 31.axb5 Rc4
32.bxc6 bxc6 33.Rb8 Rxc5 34.Rh8 h5 35.Rg8 Kf7 Herfra er jeg ikke helt sikker
på, at jeg husker rigtigt, men partiet sluttede med noget i retning af 36.Rc8 g5 37.g3

e6 38.Rc7+ Kf6 39.Rh7 Kg6 40.Re7 Re5+ 41.Kf3 g4+ 42.hxg4 hxg4+ 43.Kg2
Kf6 44.Rc7 Rc5 45.Kf1 Rc2 46.Ke1 c5 47.Rc8 Ke5 48.Rc7 c4 49.Ra7 Kd4
50.Ra3 c3 51.Ra4+ Kd3 52.Ra1 Re2+ 53.Kf1 Re4 og han opgav, da min c-bonde
kommer til at koste ham et tårn. 0-1

Side 12

Skuffende nederlag til divisionsholdet.
(Af Asger Andersen)
1.division, 2. runde, d. 22.11.09:
Team Nordea Skanderborg - Esbjerg Skakforening 3 – 5.
Det er min opfattelse at der både hos spillerne og tilskuerne var skuffelse at spore da
nederlaget blev en kendsgerning.
På forhånd var Skanderborg svage favoritter. Ratingtallene tilsagde uafgjort eller en lille
sejr til Skanderborg. På de to øverste pladser var vi kraftigt overratet, mens Benjamin
på ottendepladsen var noget underratet. På de øvrige pladser var der tale om næsten
ens ratingtal for de pågældende spillere. De fem ”jævnbyrdige” pladser tabte vi med 2-3,
og de tre pladser med store ratingforskelle tabte vi 1-2. Esbjerg stillede i absolut stærkeste opstilling, mens vi havde et par afbud i toppen, et på grund af sygdom og et andet
fra Mads, som spillede om VM for ungdom.
Det var lidt statistik – og en del jammer! Men der er kun at sige: På med vanten, og bedre held næste gang!
Kampene var spændende at følge; enkelte af dem næsten for spændende!
Klaus Berg spillede som altid godt og konsekvent, men også hans modstander var god.
Efter de første 18 træk stod parterne faktisk lige. Men i det 19. træk slog esbjergenseren
en bonde i stedet for at gå forbi den, hvilket ville have givet ham fortsat ligestilling
(formentlig kun en tid!). I stedet gik initiativet over til Klaus, som aldrig slap sit greb. Han
vandt en bonde og satte samtidig et uimodståeligt kongeangreb ind.
Jens Kjeldsens parti var i særklasse det mest spændende og dermed også særdeles
publikumsvenligt. En overgang var ”kødranden” omkring spillerne meget tyk! Der skal
gode nerver til at spille under sådanne vilkår. Og værre var det at Jens havde brugt rigtig meget tid på de første træk, og han skulle derfor udføre de sidste 8-10 træk ekstremt
hurtigt for at klare tidskontrollen. Partiet vekslede med skiftevis chancer til begge parter:
Efter 12 træk stod Jens bedst. Derefter kom Sort i fordel den følgende halve snes træk.
Men igen vendte krigslykken, og Jens kom til at stå godt indtil det 28. træk, hvor han
lavede en fejl som kastede fordelen over til modstanderen. Denne foretog et interessant
officersoffer, og med den ekstremt korte tid Jens havde til rådighed, var det svært at
overskue konsekvenserne. Jens klarede akkurat tidnøden, men da lå hans stilling i ruiner.
Jan Rode kom med de sorte brikker fint fra åbningsspillet, men efterhånden tilspillede
Hvid sig en lille fordel. Materielt stod det lige hele partiet igennem, og selv om Jan kun
havde otte minutter til de sidste elleve træk før tidskontrollen, lykkedes det ham at holde
remis.
Når man gik fra bræt til bræt, var det bekymrende at se mange Skanderborgspillere
være noget bagud i tid. Således også Antonio. Han havde kun tre minutter til de sidste
fem træk før tidskontrollen, men klarede det; oven i købet med en stilling hvor Antonio
havde dronning og fem bønder mod dronning og fire bønder; men stillingen var meget
åben, og remis var det forventelige resultat.
Nicolai fik en noget opsplittet bondestilling, kom en bonde bagud og fik sent et af tårnene aktiveret. Men efterhånden blev der ligevægt, og Nicolai accepterede modstanderens remistilbud.
Kais nederlag var lidt ærgerligt. Han spillede godt, og efter ca. 24 træk var stillingen lige.
Kai begyndte at spille lidt for forsigtigt, samtidig med at modstanderen gik til angreb med
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kongebønderne. Kais kongestilling blev flået op og blev for svag, og det blev udslaggivende.
Colin spillede godt og solidt, og remis syntes at være et fornuftigt resultat af spillet.
Benjamin har spillet masser af gode, skarpe partier, men denne gang mødte han sin
overmand. Meget mere er der vist ikke at sige om den sag!
Dette referat er afsluttet før jeg kender resultatet af holdets kamp mod Skødstrup d.
6.12. jeg håber – og tror! – på et fint resultat!

Enkeltresultater fra kampen i 1. Division,
gruppe 2: Team Nordea Skb - Esbjerg: 3-5
Søndag 22. november 2009, kl. 12:00

Team Nordea Skb - Esbjerg
Br

Nordea

res

Esbjerg

1

IM Klaus Berg

1-0

FM Ove Weiss Hartvig

2

IM Jens S. Kjeldsen

0-1

Gunnar Pedersen

3

Jan Rode Pedersen

½-½

Torsten Lindestrøm

4

Antonio Clerico

½-½

Michael Maarup

5

Nicolai Löwenstein

½-½

Ole Bønnelykke

6

Kai S. Munk

0-1

Henrik Tranberg Jensen

7

Colin Watson

½-½

Poul Flemming Fries Nielsen

8

Benjamin Christensen

0-1

Ragnar Hansen

3-5
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Årets første træk i Skanderborg.
Husk at tilmelde dig Skanderborg Skakklubs hurtigturnering

søndag 3. jan kl. 10.00
Tilmelding online eller Bjarne Tornbjerg tlf. 8621 3425

Side 15

Brug for en vogn?

Skanderborg

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

Dronningens historie
(Taget fra Erik Jørgensen)
Da Maurerne omkring år 1000 bragte skakspillet til
Europa, var dronningen en ganske betydningsløs
brik - svarende til kvindernes ringe stilling i datidens
samfund.
Omkring år 1500 optrådte der imidlertid i historien
en række fremtrædende kvinder - blandt andre
Lucrezia Borgia, Isabella den første af Spanien og
den krigeriske Caterina Sforza, hvis betydning og
indflydelse langt overstrålede samtidens mandlige
magthavere.
Dette er, mener man, forklaringen på, at dronningen på det tidspunkt pludselig blev den mest afgørende brik på skakbrættet og har været det siden.
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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:

Divisionsholdet vandt stor sejr
(Af Jan Rode Pedersen)

Skødstrup - Skanderborg: 1½ - 6½
Selv om resultatet viser en klar sejr til os, så var det en meget spændende kamp, som
let kunne have resulteret i færre point til os end de 6½. Alle kæmpede dog forbilledligt.
Sådan som en rigtig holdkamp skal være. De enkelte kampe vil jeg beskrive i det følgende.
Emil tabte i et svært parti. På et tidspunkt så det ud for mig som om Emil havde fået
hold på det, men der var desværre en sidste finte fra modstanderens side. Efter eget
udsagn stod Klaus til tab tre gange under partiet, så det må siges at være godt gået at
klare remis.
Det var Klaus' første pointtab i 11 kampe. Noget af en præstation.
Jens styrede spillet næsten fra start til mål og vandt et fint parti. Det første for klubben.
Lad der være mange gevinster forude der venter på Jens.
Mads var med for første gang i denne sæson og vandt et svært parti, hvor det længe så
ud som om modstanderen ville vinde. Virkelig sejt. Jeg havde et nemt parti og havde
vundet efter 20 træk.
Antonio spillede et meget smukt og sikkert parti. Kai kontrollerede sit parti fra start til
mål. Et flot parti.
Til slut mangler vi Benjamin, som vandt sit første parti for 1.holdet. Det var en god præstation som lover godt for fremtiden.

Skødstrup Skakklub

Team Nordea
Skanderborg

Res.

Forv.

1

IM Nicolai V. Pedersen

IM Emil Hermansson

1-0

0,57-0,43

2

Torben Kyhl Sørensen

IM Klaus Berg

½-½

0,10-0,90

3

Jan Becher Sørensen

IM Jens S. Kjeldsen

0-1

0,10-0,90

4

Claus Nørregaard

FM Mads Andersen

0-1

0,10-0,90

5

Anders Nielsen

Jan Rode Pedersen

0-1

0,20-0,80

6

Hans Hald Kristensen

Antonio Clerico

0-1

0,23-0,77

7

Willy Møller Nielsen

Kai S. Munk

0-1

0,24-0,76

8

Christian Jensen

Benjamin Christensen

0-1

0,55-0,45

1½-6½

2,09-5,91
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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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Skanderborg IV - VRS III
(Af Axel Nielsen)
Sæsonens første holdkamp var mod VRI III, som vi sidste sæson spillede 2 jævnbyrdige
kampe mod. I år er vort hold dog noget stærkere, mens de var ramt af et par afbud, så
vi var ratingfavoritter. Vi formåede heldigvis endda at udbygge denne favoritværdighed
med en sikker 6 – 2 sejr Lidt om de enkelte kampe.
Nogle kampe lignede mest hurtigskak og var hurtigt færdige.
Thomas var efter 14 træk foran med et par officerer og nogle bønder, inden modstanderen blev sat mat midt på brættet.
Vigen vandt en officer i 6. træk, og selv om hans modstander fortsatte til den bitre ende,
lod Vigen ham aldrig komme nærmere.
Kell var vel den eneste, der kom skidt fra start, men han fik sig kæmpet tilbage og kunne nok have spillet på gevinst, da han modtog et remistilbud,
Søren spillede et lige og spændende parti, men da han overså, at modstanderen pludselig fik en dronning i stedet for et tårn på sidste række, måtte han som den eneste af
os give fortabt.
Jørgen pillede mod en ganske ung modstander, og da stillingen med en del brikker fra
brættet var totalt lige, enedes de om remis.
På de 3 forreste brædder var der anderledes hård kamp og langt hen ad vejen stor
jævnbyrdighed.
Per vandt en bonde i midtspillet og fik langsomt større og større fordel for til sidst at
kunne afvikle med 2 fribønder væk fra kongerne.
Jeg vandt også en bonde i en masseafbytning, men med minimal fordel, som min modstander flere gange kunne have udlignet. Men en forket springermanøvre gav mig til
sidst 2 forbundne fribønder og slut.
Tilbage sad formand Anders med en tilsyneladende lige stilling med chancer til begge.
Men Anders fik i aggressiv stil! skubbet en bonde frem, og det afgjorde.
Alt i alt en fornuftig start i en række med kun 4 hold, hvor Skødstrup er klar favorit, og vi
nu skal se, om vi kan snuppe andenpladsen, eller hvem ved? Efter 1. runde fører vi i
hvert fald.
Enkeltresultater:
Peer Jespersen
Axel Nielsen
Anders Haarup
Jørgen Johansen
Kell Hansen
Jens Chr. Vigen
Søren Villefrance
Thomas K. Laursen

-

Torben Vandahl Jensen
Jes Brian Skov
Niels Chr. Toft Christensen
Anders Hermansen
Bjarke Vangsgård
Svend Henriksen
Jørgen Thinggård
Kaspar Thorup
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1 -0
1- 0
1-0
½ -½
½ -½
1 -´0
0-1
1–0
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Løsninger på Kombiner med Peter.
Opgave 1.
1.Sxf7 vinder dronningen. 1...Kxf7 2.Dxe6# .
Opgave 2.
Nej! 1...Tb6 2.Sb3 Txb3 3.Dxb3 Se4 4.Tc1 Tb8 5.Dc2 Txb2 6.Dxb2 Lxc3+ og sort
vinder.
Et dobbelt kvalitetsoffer!
Opgave 3.
1.La3 og sort opgav. F.eks. 1...Tb8 2.Dc8+ Sf8 (2...Txc8 3.Txc8+ Sf8 4.Txf8#) 3.Dxa6
vinder en officer.
1.Da4 er også stærkt. 1...Sdc5 2.Txc5 Dxc5 3.Dxa6 vinder to officerer for et tårn.
1.Sxe5 giver blot stor positionel fordel.
Opgave 4.
1.Sf3 med truslen 2.Dxf6+ Kxf6 3.Ld4#.
For at afværge denne trussel er sort tvunget til at flytte springeren. Beliavsky spillede
1...Sg8 2.Lxf8+ Kxf8 og hvid vandt en kvalitet.
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KALENDEREN
53

Søn.

3. jan.

Hurtigskak

1

Tir.

5. jan.

Nytårshandicap

1

Søn.

10. jan.

Holdskak, 1. division, 4. runde, ude mod Læseforeningen

2

Tir.

12. jan.

Holdskak, A-rækken, 4. runde, hjemme mod SK1968 IV

2

Tir.

12. jan.

Holdskak, B-rækken, 4. runde, hjemme mod SK1968 V

2

Tir.

12. jan.

Holdskak, C-rækken, 3. runde, hjemme mod SK1968 VI

3

Tir.

19. jan.

Byturnering, 1. runde

4

Tir.

26. jan.

Byturnering, 1. runde

5

Tir.

2. feb.

Byturnering, 2. runde

6

Tir.

9. feb.

Holdkampe

7

Tir.

16. feb.

Byturnering, udsatte partier (vinterferie)

8

Tir.

23. feb.

Byturnering, 3. runde

9

Tir.

2. mar. Holdkampe

10

Tir.

9. mar. Byturnering, 4. runde

11

Tir.

16. mar. Holdkampe

12

Tir.

23. mar. Byturnering, 5. runde

13

Tir.

30. mar. Byturnering, 6. runde

14

Tir.

15

Tir.

13. apr. Byturnering, 7. runde

16

Tir.

20. apr. Generalforsamling

17

Tir.

27. apr. Forsommerturnering, 1. runde

18

Tir.

4. maj

19

Tir.

11. maj

Forsommerturnering, udsatte partier

20

Tir.

18. maj

Forsommerturnering 3. runde

21

Tir.

25. maj

Sommerferie (tirsdag efter pinse)

6. apr. Byturnering, udsatte partier (tirsdag efter påske)

Forsommerturnering, 2. runde

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

