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Side 1

Nyt fra Bestyrelsen
( Af Anders Haarup )
I forgårs gik vi over til sommertid, hvilket er en klar indikation på, at nu nærmer tiden sig,
hvor vi alle skal holde en velfortjent ferie fra vores almindelige skakvirke i klubben. Inden vi dog helt kan holde fri, ja så er der dog stadig nogle ting som skal overstås.
Den 20. april skal vi have afholdt vores Generalforsamling. Husk nu at møde frem. Det
er specielt på denne aften, at man kan give sin mening til kende. Det skal dog ikke afholde nogen fra løbende i løbet af året, til stadighed at komme og fortælle os i bestyrelsen, hvis der måtte være ting, som kunne gøres bedre. Konstruktiv kritik er vejen frem til
til stadighed at udvikle vores klub i den rigtige retning.
Den 7. til 9. maj skal vi så igen afholde Ungdoms Danmarksmesterskaberne. Sidste år
var på alle måder en stor succes, men bestemt også hårdt arbejde for nogle af vores
trofaste hjælpere. Derfor bliver der igen i år brug for mindst lige så mange hænder som
sidste år. Side 25 i denne udgave af Løberen er der en seddel, hvor man kan tilmelde
sig. Udfyld den derfor venligst og få den afleveret så hurtigt som muligt, så vi kan få
lavet en tilfredsstillende vagtplan.
Vores holdskakturneringer sluttede for kort tid siden og det var bestemt opløftende. Vores 1. hold, som først rykkede op sidste år, fik en meget flot 2. plads. Denne flotte placering fik vores øvrige 3 hold også hvilket for vores 2. og 3. hold betyder, at de begge rykker en række op. Dette betyder, at udover vores hold i 1. division, ja få får vi et hold i
Mesterrækken, A-rækken og C-rækken. Super godt gået til jer der har spillet holdskak.
Mads Andersen var den 22. marts nede i Kulturhuset og blev hædret af borgmesteren
for sine flotte præstationer i 2009;
Sølv ved de nordiske mesterskaber i skoleskak
Juniordanmarksmester
U14 danmarksmester
Danmarksmester for hold med 6. Hovedkreds
Danmarksmester i skoleskak.
Lige i disse dage står den så på det rigtige Danmarksmesterskab. I dag opnåede han
en flot remis mod Allan Stig Rasmussen. Utrolig flot når man tænker på, at Allan havde
fået fuld gevinst i hans 2 første partier og står til at have ca. 150 mere i rating.
I går var der Hovedbestyrelsesmøde i 6. Hovedkreds. En del dramatik, hvilket kan læses andet steds i bladet. Mødet mundede ud i, at 5 klubber – inkl. Skanderborg Skakklub - har krævet indkaldelse til et ekstraordinær Hovedkredsmøde hvor eneste punkt er
valg af en helt ny bestyrelse !
På glædelig gensyn nede i klubben.
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Op- og nedtur til divisionshold.
(Af colin watson)
Der er nogen sportsgrene, hvor det er de små marginaler, som afgøre kampen. Divisionsholdet oplevede dette er de sidste to runde. I fjerde runde skulle vi til Odense og
møde Læserforeningen, et udmærket hold men vi var stærkere på papiret. Emil vandt
stille og roligt. Havde altid lidt fordel gennem hele partiet og til sidst lavede Carsten en
fejl. Klaus og Torbens parti var meget spændende, en sicilianer hvor der var angreb
mod hinandens konge. Med korrekt spil kunne Torben havde vundet, men remis blev
det til. Jens vandt et flot angrebsparti, og Mads vandt et langt parti som tog næsten alle
6 timer, han holdt hoved koldt og til sidste måtte Morten opgive. Jan fik lidt fordel, men
efter en del afbytninger måtte han acceptere remis. Kais parti stod til remis hele vejen
igennem. Colin stod godt, men den unge fynsmester spillede sig frem til en gevinststilling. Godt forsvarsspil fra Colin redede en halv. Morten kæmpede hårdt, stod ikke helt
godt i et svært slutspil, men spillede solidt og tjente en halv. Så 5½-2½ var et flot, men
lidt heldigt, resultat. Nu er vi på andenpladsen og kæmper om oprykning.
B

Læseforeningen

Team Nordea Skb

Res.

1

FM Carsten B. K. Friis

1-2

IM Emil Hermansson

0-1

2

Torben Østergreen-Johansen

2-3

IM Klaus Berg

½-½

3

Per Stentebjerg-Hansen

3-3,5

IM Jens S. Kjeldsen

0-1

4

Morten Topholm

4-4

FM Mads Andersen

0-1

5

Peter Christian Grau

5-5

Jan Rode Pedersen

½-½

6

Jørn Moestrup

7-8

Kai S. Munk

½-½

7

Christian Furrer

8-10

Colin Watson

½-½

8

René Rauer Hansen

9-13

Morten Rasmussen

½-½
2½-5½

I vores næste kamp skulle vi køre til Chess House og møde Nordre. Nordre ligger nummer et, og vi skulle vinde over dem; ikke en nem opgave da holdet er rimelig stærkt.
Kampen startede ikke så godt. Igor spillede en vel forberedt åbning mod Emil, og vandt
et flot parti. Klaus og Jens stod begge udmærket og med fordel, men kunne ikke komme
igennem, så - to remiser. Mads tog en del chancer med en meget åben kongestilling og
tabte. Jan stod fint, havde lidt fordel, men efter afbytninger lignede det en remis. Poul
Erik spillede et flot slutspil og vandt. Antonios stilling så meget kritisk ud, men han kunne ikke holde den; brugte desværre en del tid og tabte til sidst. Kai tog remis rimeligt
hurtigt i en lige stilling. Colins parti var sidst færdig. Et uheldigt parti da et rigtigt løber-
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træk nok ville have vundet, og et rigtigt kongetræk nok ville have holdt remis. Efter 5½
timer og 80 træk gav Colin op. Et træls resultat for os, men sådan er livet. Vores chancer nu er spildt og en tredje plads er faktisk godt i vores første år i division 1.
B

Nordre

Team Nordea Skb

Res.

1

Igor Teplyi

1-2

IM Emil Hermansson

1-0

2

FM Tom Petri Petersen

2-3

IM Klaus Berg

½-½

3

WIM Nina Høiberg

5-3,5

IM Jens S. Kjeldsen

½-½

4

Johnni Veng

6-4

FM Mads Andersen

1-0

5

Poul Erik Nielsen

7-5

Jan Rode Pedersen

1-0

6

Jan Schleicher Christensen

8-6

Antonio Clerico

1-0

7

Per Holst

11-8

Kai S. Munk

½-½

8

Thomas Klitgård Andersen

12-10

Colin Watson

1-0
6½-1½

De Originale
Siden 1976

Troldekugler.dk
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A-rækken: Skanderborg II – Mårslet 3 – 5
(af Asger J. Andersen)
Ja – du læste rigtigt i overskriften! Andetholdet tabte for første og forhåbentlig eneste
gang i denne sæson! Og det med reserverne er skam rigtigt nok! Vi havde tre reserver
på holdet, og de snuppede de to point! Den faste kerne på fem formåede kun at tage et
eneste point. Nå, i al sport, også tankesport, kommer der nedture, og det her var en af
vores sorte aftener i holdskak.
For at begynde med det positive: Jørn Andersson spillede et godt parti og kom ud i et
slutspil uden officerer men med fem bønder mod fire. Og det mestrede Jørn, som med
sikker hånd førte partiet til gevinst.
Jan spillede sit sædvanlige rolige, solide spil, og som så mange gange før sikrede han
holdet et halvt point. Erik Hansen spillede godt og aktivt, og stillingen så lovende ud,
med pres på modstanderens stilling. Men denne forsvarede sig godt, og efterhånden
var stillingen så fastlåst at remis var den logiske konsekvens.
Colin og Morten havde modstandere med et noget højere ratingtal; Tavs og jeg havde
modstandere med samme ratingtal som os selv. Men at det skulle blive fire nederlag, er
bare ærgerligt. Jeg fik ikke set dybt i de andres stillinger, men umiddelbart så det pænt
ud i lang tid. Hvordan partierne så vippede til modstandernes fordel, havde jeg ikke mulighed for at følge med i. Jeg havde jo mit eget at koncentrere mig om.
Mit parti blev faktisk godt og regulært, og vi spillede begge med stor påpasselighed, vil
jeg påstå. Hele vejen igennem var stilling og chancer omtrent lige. Sådan gik det indtil
det 30. træk, hvor jeg lavede en fejl som set i bakspejlet er uforståelig – og brandærgerlig! Den kostede partiet. Det viste sig senere at bare et halvt point kunne blive guld værd
– eller i hvert fald forøge vores chancer for at vinde rækken.
Med de bedrøvelige to point samlede interessen sig så om Niels Christians parti. Heldigvis havde han en god dag og spillede udmærket. I slutspillet havde de hver en springer, men Niels havde en merbonde, og det gjorde udslaget. Endelig en sejr til os!
Status er nu at vi står på lige med Randers på førstepladsen – og dem skal vi heldigvis
møde i sidste runde. Havde jeg snuppet et halvt point, kunne vi nøjes med uafgjort i
sidste runde. For at blive gruppevinder skal vi nu ”bare” slå dem – så lad os gøre det!

Enkeltresultater for Skanderborg II runde 5

Skanderborg II – Mårslet 3 - 5 (4.85 - 3.15)
Br.
1
2
3
4
5
6
7
8

Spiller Skanderborg II
Colin Watson (0.33)
Morten Rasmussen (0.33)
Tavs Bjerre (0.5)
Niels Chr. Christensen (0.68)
Asger J. Andersen (0.5)
Jan Hansen (0.71)
Jørn Andersson (0.88)
Erik Hansen (0.92)

Res.
0-1
0-1
0-1
1-0
0-1
½-½

1-0
½-½
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Spiller Mårslet
Peter Grove (0.67)
Jens Olaf Sv. Fogh (0.67)
Esben Nicolajsen (0.5)
Kasper Bek Aagaard (0.32)
Christian T. Havshøj (0.5)
Rene Hougaard (0.29)
Kurt Ohlsen (0.12)
Thorkild Thillemann (0.08)

Lidt af hvert
(Af Peter Wheadon)
Nu er turen kommet til elementært, måske ikke elementært, slutspil. Til skoleskak lærer
man om begrebet opposition, og så kan der gå lang tid før man kommer til at bruge ens
viden herom. Man synes måske, at opposition er noget man ikke vil have så meget brug
for senere, når man kommer til at at bevæge sig op ad ratinglisterne. Men så tager man
fejl. Opposition kan godt forekomme på stormesterniveau, og det kan være lidt sværere
end man umiddelbart skulle tro. Kig på følgende stilling som opstod mellem Timman
med de hvide brikker og Yusupov i Amsterdam 1994. Hvid trækker, og har kun ét træk
der ikke taber. Man kan bedst følge forløbet ved brug af bræt og brikker.
Hvid trækker

1.Kg2. Så tager hvid oppositionen. Hvorfor spiller sort videre, da stillingen er remis? Svar: fordi han håber at hvid vil begå en fejl, og fordi han senere vil lægge
en fælde for hvid. Havde hvid spillet
1.Kg3 ville han have tabt på følgende vis:
1...Kg5 2.Kf2 Kh4 3.Kg2 Kg4 4.Kf2 Kh3
etc. Sort vil vinde e3-bonden.
Partiet fortsatte 1...Kg7 2.Kg1 (2.Kg3 er
også fint) Kf7 3. Kf1 Ke6 4.Ke2 Kd5 5.
Kd2 Kd6 6.Kd1! Alt andet taber. Hvid beholder fjernoppositionen. Hvor utroligt det
end må lyde, så taber 6.Kc2, fordi sort
kan vende tilbage til kongesiden og bryde
igennem f.eks. 6...Ke6 7.Kd2 Kf6 8.Ke2
Kg5 9.Kf2 Kh4 etc.

Tilbage til partiet hvor hvid har lige spillet 6.Kd1! Der fulgte 6....Kc5 7.Kc1 Kb5. Hvad
foregår der her, kunne man fristes til at spørge. Giver Yusopov sin modstander en lektion i begrebet opposition? Nej, han lægger en fælde. Man kan forestille sig, at spillerne
ikke har så megen tid tilbage og trækker hurtigt. Der kom 8.Kb1 Ka5, og nu kommer
pointen. Hvad ville du så spille her? 9.Ka1 bevarer oppositionen men taber på stedet
pga. 9...f4!! og sort forvandler en bonde til dronning. Det så Timman, som i stedet spillede 8...Kc1! og nu enedes spillerne om remis. Budskabet må være, at godt nok skal man
i den slags stillinger bevare oppositionen, men man skal stadigvæk tænke sig godt om.
Kilde: "101 Chess Endgame Tips" af Steve Giddens (Gambit 2007)
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Side 7

Afslutning i C-rækken
(Af Jesper Dalberg)
De 4 hold i C-rækken var samlet i VRS' lokaler til afslutning. Vi skulle møde SK1968
mens Skødstrup og VRS spillede ved siden af. Der var ikke meget at spille for, vi kunne
hverken rykke op eller ned, men lidt ære har man vel altid!
På førstebrættet så det ud til at gå skidt fra starten, Peer havde ikke rigtigt fået gang i
sin kongefløj hvor officerene skuffede stod og beskuede hvordan dronningen fløj rundt
på brættet. Det resulterede i at hans modstander kunne gennebryde på g2 og vinde et
tårn for en let. Da vi kom længere hen i midtspillet begik hans modstander dog den,
imod peer ofte ret fatale fejl, at lade Peer komme ind i stillingen med taktiske finesser.
Det resulterede i en gaffel på to tårne hvorved uligvægtigheden i materiale var udlignet.
Desværre for modstanderen begik han flere fejl under tidspres og Peer spankulerede en
bonde til sejr. Stærkt gået!
På andenbrættet var stillingen ret lige fra start. Da vi var nede på en let og et tårn tilbage på hver side så det dog ud til at modstanderen fik et gennembrud med bondegevinst.
Da den senere blev udlignet, blev der sluttet fred uden for meget påstyr.
På trediebrættet sad jeg selv. Det blev for mit vedkommende en chokerende kort oplevelse, og jeg kan stadig ikke helt forklare hvad der skete i mit hovede under det 5 min
korte parti som endte med at jeg opgav efter 6. træk. Jeg vil helt undlade at kommentere yderligere!
Anders vandt uden kamp på 4. bræt hvilket kompenserede lidt for mit tab, som var stort
set uden kamp, selvom han sikkert helst ville have spillet om det.
Jørgen på femtebrættet spillede en dronninggambit som blev afvist, og vandt ved midtspillets start en nøglebonde i sorts forsvar. Det blev starten på enden for sort, som efter
en fejl gav en bonde mere væk. Jørgen gjorde de 2 merbønder til fribønder imens der
blev byttet af. De 2 bønder blev afgørende. Sikker sejr!
Kell var mindre heldig på sjettebrættet. Han mistede et tårn rent, og derefter blev det for
svært at holde.
Jens Kristian på 7. bræt spillede et meget interessant parti, hvor modstanderen ofrede
for at åbne, hvorefter han angrib ivrigt. Da røgen lettede var Jens K i bonde slutspil en
løber nede. Så han måtte bide i støvet.
På 8. bræt så det meget skidt ud. Søren fik sin springer fanget på fløjen ved midtspillets
start, men fik dog tilkæmpet sig en vis kompensation i form at nogle bønder undervejs.
Alt imens det syntes at komme under kontrol, smed modstanderen sin dronning i hjørnet
og vandt et tårn! - Nu så det sort ud, men Søren blevr skam reddet af vingen, og vandt
på tid!
Alt i alt en spændene afslutning på C-rækken, hvor vi bevarede vores andenplads i stil
med de øvrige hold.
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Bjarnes grubleside
Løsninger senere i dette blad
Opgave 1

Opgave 2

Hvid trækker og sætter mat .

Hvid trækker og sætter mat .

Opgave 3

Opgave 4

Hvid trækker og sætter mat .

Hvid trækker og sætter mat .
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Således har klubben spillet i 2009-2010.
Desværre er klubberne, vi har spillet mod, forsvundet.
Yderst til højre er scoringer, og scoringspoints.
Vi beklager den ringe kvalitet af printet.
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Kombiner med Peter
Løsninger senere i dette blad

Gufeld - Bukhman, Tallinn 1965.
Hvid trækker.
Hvordan kan springeren på d3 udnyttes?

De Mie - Strating, Wijk 2000.
Hvid trækker.
Sorts brikker er dårligt koordineret, og det
udnytter hvid.

Lilienthal - Aronin, Moskva 1948.
Hvid trækker.
Find det træk, som fik sort til at opgive!

Polovnikova - Kupreichik, Rusland 2000.
Sort trækker.
Hvordan slutter sort hurtigst af?
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Skanderborg mod Nordre d.31/1-10.
(Af Jan Rode Pedersen)
Kollektiv nedtur.
Dette er et referat jeg nødigt vil skrive. Jeg har længe været undervejs, men først nu
bliver det til noget. Vi tabte, som alle ved, nemlig med hele 6½-1½. Det er længe siden
noget sådant er sket for både førsteholdet og de enkelte spillere på holdet. Bortset fra
en enkelt, undertegnede, var der ingen der spillede dårligt. Netrullerne gik blot ikke vores vej. Før kampen ville Nordre være parat til at sælge kampen for et resultat på 5-3 til
os, men desværre sagde de det ikke før efter matchen. Vi ville nok heller ikke have taget imod tilbuddet. Nordre gav samtidig udtryk for at de har været tilsmilet af mange
netrullere sæsonen igennem. Det skal dog ikke være nogen undskyldning for resultatet.
Vi må rejse os ved det træ vi er faldet og vise i kampen mod Viborg at vi er et bedre
hold end det vi viste mod Nordre. Klaus, Jens og Kai spillede remis. Resten Emil, Mads,
Jan, Antonio og Colin tabte. Pizzaerne smagte endnu mere fladt end de plejer.

Skanderborg mod Silkeborg
(Af Jan Rode Pedersen)
Sæsonens sidste. 7-1 til os
Tidligere var kampe mod netop Silkeborg vel noget man så frem til med et vist ubehag,
for Silkeborg har i mange år været en meget stærk modstander. Det er holdet stadig
men vi er blevet endnu stærkere, hvilket resultatet jo klart viser. Vi stillede også op i
stærkeste opstilling i denne sæsonens sidste kamp. Der blev spillet god skak og der var
jo kun to der ikke var skarpe nok til at vinde. Vi ville være nr.2 i divisionen i år. Det skulle
der ikke være tvivl om, og det var der heller ikke rigtigt på noget tidspunkt. Vi var foran
Viborg før sidste runde, og vi øgede hurtigt forskellen.
Set over hele sæsonnen har vi spillet en god turnering. Der er ingen der har scoret under 50%, hvilket er rigtigt godt. Resultatet og sæsonen blev fejret i klubbens spillelokale
efter kampen hvor heldigvis de fleste af de, der været med til gøre dette resultat muligt
for klubben, var tilstede. Her tænker jeg på spillere, officials, tilskuere og hjælpere af en
hver art. Der skal lyde en stor tak til alle jer der står bag ved holdet. Uden jeres indsats
og støtte har holdet ikke kunnet præstere, hvad det har gjort.
Jeg slutte af med at vise Emils parti mod Per Knudsen, fordi det er et rigtig godt parti:
1) Sf3-Sf6, 2) c4-g6, 3) Sc3-d5, 4) cd5-Sd5, 5) d4-Lg7, 6) e4-Sc3, 7) bc3-c5, 8) Tb1-00,
9) Le2-cd4,
10) cd4-Da5+, 11) Ld2-Da2, 12) 00-Lg4, 13) Tb7-Lf3, 14) gf3-Ld4, 15) Dc1-De6, 16)
Dc4-Sc6, 17) De6-fe6
18) Tc1-Tac8, 19) f4-Kf7, 20) Lb5-Sa5, 21) Tbc7-Tb8, 22) Ld7-Sb3, 23) T1c2- Lb6, 24)
T7c6-Sd4, 25) Le3Sc6, 26) Tc6-Le3, 27) Le6+-Kg7, 28) fe3-Tb6, 29) Tb6-ab6, 30) Kf2-b5, 31) Ke2-Td8,
32) e5-b4, 33) e4Kh6, 34) Ke3-Kh5, 35) f5-Kg5, 36) f6-ef6, 37) h4+-Kh4, 38) ef6-Kg5, 39) e5-h5, 40) Ke4
-h4, 41) f7-Kh6,
42) Ld7-Kg7, 43) e6-Kf8, 44) Kd5-Ke7. opg. 0-1.
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Pokaljeppe
Tilnavnet er ikke uden grund. Jeppe Larsen har deltaget i samtlige ni Grand Prix
stævner i 2009-10 og i de seks af stævnerne har han taget pokal med hjem. Det
skønt han spiller i en klasse over hans alder.
Jeppe er 11 år og har gået til skoleskak på Niels Ebbesen Skolen i 4 år. Han er nu
ved at have den styrke som der skal til for at spille på voksenhold, det fik senest
Peter Wheadon at føle i et lynparti spillet på skolen den 15. marts.
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Rokaden II 1½ - Skanderborg II 6½
(af Colin Watson)
Sikker sejr til andetholdet.
Jeg blev først færdig da min modstander var så flink at give en centrumsbonde efter 6
træk; jeg fik stille og roligt en bedre stilling, og efter 17 træk opgav han; lidt for tidligt
måske. Tavs fik også en bonde efter et par træk, så en bonde til og en løber. Hans
modstander spillede bare videre i en håbløs stilling, men opgav til sidst. Ebbe fik hurtigt
fordel, men forcerede sit angreb så modstanderen fik et modangreb mod at ofre en
springer for to centrumsbønder. Efter afvikling resulterede det i et tabt tårnslutspil.
Morten spillede c6 Caro-Kann mod e4 lige efter bogen, hans unge modstander fejlplacerede begge tårne og dronning på dronningefløjen. Dette betød at Morten bare kørte
igennem i centrum og et sikkert point. Lars blev lidt forsinket til kampen, men han var
vel forberedt, hans centrumsbonde skar totalt igennem modstanderens stilling, flot spillet. Jesper vandt en bonde men skulle aflevere en tilbage senere og fik et svært slutspil.
Men det lykkedes Jesper at holde den, og en halv på kontoen. Niels stod lidt skidt i starten, men så kom han i gang og vandt en officer og stille og roligt partiet.
Peter var sidste mand. Peter havde de sorte brikker mod hvids London opstilling. Stillingen blev langsomt forvandlet til en traditionel kongeindisk men med den forskel, at hvids
sortfeltede løber blev spærret inde på h2 i stedet for at være på f2. Det betød, at hvid
ikke kunne bryde igennem på dronningefløjen. Peter kunne stille og roligt samle tropperne til et angreb på hvids kongestilling. Han missede tre gevinstmuligheder som hver
især skulle kræve et officersoffer. Den fjerde mulighed for at ofre en officer missede han
heldigvis ikke, og sort tabte på tid i en håbløs stilling. Et flot resultat for vores holdkaptajn Asger, som desværre var syg.
Enkeltresultater for Skanderborg II runde 6
Rokaden II - Skanderborg II 1½ - 6½ (1.76 - 6.24)
Br.

Spiller Rokaden II

Res.

Spiller Skanderborg II

1

Henrik Larsen (0.12)

0-1

Colin Watson (0.88)

2

Henrik Jegbjerg Hansen (0.15)

0-1

Morten Rasmussen (0.85)

3

Bent Rasmussen (0.07)

0-1

Tavs Bjerre (0.93)

4

Mark Staun Jespersen (0.09)

0-1

Niels Chr. Christensen (0.91)

5

Jan Han Petersen (0.18)

1-0

Ebbe Kristensen (0.82)

6

Mikael Møller Rasmussen (0.33)

0-1

Peter Wheadon (0.67)

7

Villy Abildgaard Andersen (0.24)

0-1

Lars Svendsen (0.76)

8

Jesper Kim Simonsen (0.58)

½-½

Jesper Pallesen (0.42)
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Team Nordea Skb – Viborg 6 -2
(Af Asger J. Andersen)
1. divisionsholdet fik den ønskede oprejsning da de dominerede kampen mod Viborg,
som ellers stod på andenpladsen i gruppen. Kamil på første bræt gav det ekstra skub
der skulle til, og holdet spillede suverænt.
Kamil vandt stille og roligt over Jens O. Fries Nielsen på topbrættet trods for vildt angrebsspil fra Jens. Emil spillede nok sin bedste kamp mod Allan Holst i et svært slutspil.
Klaus og Niels J. Fries Nielsen blev et fredeligt parti da begge spillere kendte hinanden
alt for godt, så remis ville det nok blive. Jens dominerede totalt Olav Larsen, som forsvarede sig fra start til slut, flot angrebsspil fra Jens. Mads vandt et underligt parti mod
Claus Rossen. Vi så positionsskak på højt plan som Mads uden tvivl fandt ledetråden i.
Claus spillede planløst og tabte stille og roligt til sin unge modstander. Jan Rode og Jes
Harholm spillede remis. Jan fik lidt fordel, men den blev lidt for kompleks til sidst. Nicolai
og Kim blev også remis, Nicolais stilling var svær at spille, men han fandt det rigtige
træk og holdt balancen, godt forsvarsspil. Benjamin på bræt 8 lavede en Houdini. Han
stod mildt sagt dårligt i lang tid, men fandt lige et træk hele tiden til at undgå mat. Thomas brugte mere og mere tid, og et smart dronningeoffer til sidst af Benjamin gav pat,
underholdende!

Matopgave
(Af Kell Hansen)

Stillingen stammer fra et lynparti, spillet efter en bedre frokost.
Hvid, der er i trækket, opdager
at han mangler sin konge, og
spiller derfor e7-e8(K), og forvandler bonden til en konge.
Trods protester fra sort, får han
(hvid) af turneringslederen, lov
til at fortsætte, under forpligtelse af at han skal sætte mat i 2
træk. Kan du løse opgaven?
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A-rækken, Skanderborg II – Randers II 2½-5½
(af Asger J. Andersen)
Vi rykker op!
På hjemvejen foreslog en af kammeraterne at referatet af denne kamp kunne laves ultrakort, faktisk af længde som overskriften: Vi rykker op!
Det var så den trøst der var at hente efter det store nederlag, idet vi faktisk blev nr. 2 i
rækken! Som reglerne er nu, rykker de to øverste op i M-rækken, men det rumler for
tiden med planer om ændring af den nuværende turneringsform, og ligeledes diskuteres
muligheden af sammenlægning med 9. hovedkreds.
Mens vi endnu kæmpede om og for pointene, fik vi hjælp af andre klubber! Mårslet kunne nemlig med en 8-0 sejr rykke forbi os, men de var så ”flinke” at tabe tre partier ret
hurtigt. Vi kom derfor i den groteske situation at vi var sikre på andenpladsen før vi scorede et eneste point.
Men tilbage til kampen: Der var tale om jævnbyrdighed i stort set alle partierne, og på
papiret skulle vi faktisk være lidt stærkere end dem.
For at begynde med mig selv, så spillede jeg et spændende parti, hvor vi begge kæmpede for at opnå den bedste udgangsposition for et afgørende angreb. Længe stod det
lige, men efterhånden vippede fordelen over til min modstander.
Jørn og Michael, som havde vist os den venlighed at springe ind på holdet hvis vi manglede reserver, måtte begge lide den tort at tabe. Også Niels Christian måtte bide i det
sure æble da modstanderens bønder stod bedst placeret i slutspillet.
Men der var også positive takter: Colin og Tavs spillede remis uden på noget tidspunkt
at være i fare. Jeg sad ved siden af Bjarne Tornbjerg og kunne skele lidt til et interessant slutspil med springer og bønder på begge sider. Detaljerne i det kan jeg ikke gøre
rede for, men principielt er springerne jo ikke noget værd uden medhjælpende bønder,
og derfor vil den type slutspil tit ende remis. Det gjorde det også her.
Men så kom aftenens store lyspunkt! Det var Mortens fantastiske slutspil, som jeg håber
vi får at se i bladet på et tidspunkt. Det så ud til at Morten kunne bringe en bonde til
dronningeforvandling, men det blev forpurret af modstanderen! Derefter måtte der virkelig kæmpes og beregnes! Og Mortens samlede tid var ved at rinde ud! Pludselig havde
Morten en remisvariant, som jeg håbede han fik øje på. Men nej! – Morten havde højere
planer: Han ville vinde! Det så svært ud, men Morten havde styr på både nerver og varianter, og han kørte en af sæsonens flotteste sejre hjem!
Vi har åbenbart skabt en kedelig tradition med at lade det hele smuldre lidt i slutningen
af turneringen. Lad os bryde den vane næste år!

Resultater på næste side

Side 16

Enkeltresultater for Skanderborg II - Randers II
Skanderborg II - Randers II 2½ - 5½ (5.49 - 2.51)
Br.

Spiller Skanderborg II

Res.

Spiller Randers II

1

Colin Watson (0.82)

½-½

Per Loftager Therchilsen (0.18)

2

Michael Grøne Andersson
(0.65)

0-1

Kjeld Norman (0.35)

3

Morten Rasmussen (0.69)

1-0

Jens Martin Hansen (0.31)

4

Tavs Bjerre (0.76)

½-½

Kurt Damgaard Svendsen
(0.24)

5

Niels Chr. Christensen (0.89)

0-1

Carl Evald Nielsen (0.11)

6

Bjarne Tornbjerg (0.54)

½-½

Johannes Kjær (0.46)

7

Asger J. Andersen (0.69)

0-1

Christian Murmann (0.31)

8

Jørn Andersson (0.45)

0-1

Kaj Nielsen (0.55)
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Skanderborg III – Åbyhøj II
(Af Bjarne B. Rasmussen)
Spillet i Skanderborg d. 2. Marts 2010
Denne kamp skulle have været spillet d. 2. februar. Men denne dag var der sidst på
eftermiddagen en kraftig snestorm. Formanden for Åbyhøj Skakklub ringede ved 16
tiden og anmodede om at få den aflyst og flyttet til en senere dato. Jeg indvilgede selvfølgelig, da vi havde et par stykker, som også havde meldt afbud pga. vejret. Kampen
blev så afviklet med en måneds forsinkelse. Modstanderens hold bestod af bl.a. 4 drengespillere, det er dejligt at se. Her er de enkelte resultater.
SKANDERBORG III
Peter Wheadon
Bjarne B. Rasmussen
Allan S. Andersen
Leif Møller Hansen
Jesper Pallesen
Asger C. Andersen
Dieter Dettbarn
Axel Nielsen

1–0
0–1
0–1
1–0
1–0
1–0
1–0
0–1
5-3

ÅBYHØJ II
Gregor Stenderup
Nicolai Lade Laustsen
Jens Albert Ramsdal
Søren Poulsen
Jens Finnerup Madsen
Bjarne Johansen
Buster Westh
Mikkel Ramsdal

Silkeborg III – Skanderborg III
(Af Bjarne B. Rasmussen)
Spillet i Silkeborg d. 23. februar.
Jeg har desværre ikke noget referat fra denne kamp. Når jeg selv spiller, har jeg rigeligt
at gøre med at få brikkerne flyttet bare nogenlunde rigtigt. Jeg selv var heldig. Jeg stod
til tab undervejs, men fik en fin afslutning, hvor modstanderen gik galt i byen. Jesper
Pallesen var med som reserve for Bjarne Tornbjerg, ellers var det det ordinære hold, vi
stillede med. Resultaterne følger herunder. En god og vigtig sejr blev det til.
Silkeborg
Ove Jelling
Carsten Mogensen
Knud Mogens Jacobsen
Kurt Nielsen
Tommy Falkesgaard
Mogens Hæjgaard Jensen
Iver Liin
Erik Henning Rasmussen

1–0
0–1
0–1
0–1
0–1
0–1
½-½
0–1
1½-6½

Side 18

Skanderborg
Peter Wheadon
Bjarne Berring Rasmussen
Allan Erik Schmidt Andersen
Leif Møller Hansen
Søren Westergaard
Jesper Pallesen
Asger C Andersen
Dieter Dettbarn

Skanderborg III – Randers III
(Af Bjarne B. Rasmussen)
Spillet i Skanderborg Tirsdag d. 16. marts
Dette var sæsonens sidste kamp i B-rækken for 3. holdet. Inden kampens start, lå vi på
2. pladsen, netop lige efter Randers, som vi skulle møde. Med en 5½-2½ sejr ville vi
indtage 1. pladsen. Men Randers havde haft en god turnering, så der skulle kæmpes,
og det blev der. Vi vandt 5-3, hvilket betød at Randers beholdt 1. pladsen med 1 matchpoint mere end os, men samme antal brætpoints.
På 1. brættet Peter Wheadon der spillede en lige kamp, men vist var på nippet til at
tabe, da modstanderen lavede en fejl i slutspillet, som blev straffet.
Bjarne Tornbjerg, som igen var på banen efter en tur til Kina, spillede en lige kamp, som
endte remis.
Jeg selv, synes jeg, spillede en spændende kamp med mange forviklinger. I midtspillet
stod jeg lidt i underkanten, da modstanderen overså en taktisk vending, hvor han, troede han, lavede en binding med en løber, men løberen kunne slåes med et tårn, som
han kunne slå med Damen, men så kunne give en skak med et tårn, som stod imellem
vore Damer, og hans Dame var gratis. Efter yderligere få træk havde jeg gevinsten i
hus.
Allan Schmidt Andersens parti var jævnbyrdigt, men mod slutningen kom han en bonde
i undervægt, men en form for evig skak reddede det halve point.
Leif Møller Hansen spillede et godt parti og kom ret hurtigt til at stå godt. Hvordan sejren
blev realiseret, så jeg ikke, men pointet var aldrig i fare.
Asger C. Andersen kom galt af sted, men hvad der helt skete ved jeg ikke.
Også Dieter Dettbarn missede partiet, heller ikke her så jeg, hvad der skete.
På 8. brættet havde vi en reserve med. Det var Jørgen Johansen. Han gjorde kort proces og var en af de første der var færdig. Han havde også spillet aftenen i forvejen, og
var derfor i god form.
Peter Wheadon
Bjarne Tornbjerg
Bjarne Berring Rasmussen
Allan Schmidt Andersen
Leif Møller Hansen
Asger C. Andersen
Dieter Dettbarn
Jørgen Johansen

1–0
½-½
1–0
½-½
1–0
0–1
0–1
1–0
5–3

Carl Evald Nielsen
Thomas B. Jensen
Christian Murmann
Kai Nielsen
Holger Henningsen
Arne Hansen
Evald Thorsen
Ruben Jensen

Som det ser ud nu (i skrivende stund), rykker vi op i A-rækken.
Sæsonafslutning i B-rækken
Ovenstående kamp var en af de fire kampe, der blev spillet i B-rækken denne aften her i
Skanderborg. Et hold, der også fik en topplacering, var Viby, der sluttede af med vinde
7½-½ over SK 68. Viby var kun et point fra Skanderborg og Randers.

Oversigt næste side
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Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Klub
Randers III
Skanderborg III
Viby II
Åbyhøj II
Hinnerup II
SK 68
Silkeborg III
Malling

Brætpoints
35½
35½
34½
30
25½
22
20½
19½

Matchpoints
11
10
9
8
7
5
3
3

Pressemeddelelse om påsketurneringen 2010,
kampen om danmarksmesterskabet i skak
(6.4. 2010)
(Af Asger J. Andersen)
Hvert år i påsken spilles der om danmarksmesterskabet i skak.
I år fandt turneringen sted i Hillerød med deltagelse af ca. 200 spillere. Fra Skanderborg
Skakklub deltog to spillere, som begge opnåede fornemme resultater.
Landsholdsklassen, hvor vinderen bliver danmarksmester; bestod af fire stormestre,
fem internationale mestre – og så altså 15-årige Mads Andersen!
Det afskrækkede åbenbart ikke Mads at han skulle op mod nogle af landets allerstærkeste spillere. Det lykkedes Mads at spille remis med to af stormestrene, vinde over en
international mester og spille remis med tre andre. En ualmindelig flot præstation i det
stærke selskab!
Danmarksmester blev Allan Stig Rasmussen. En sjov ting i den forbindelse er at Mads’
træner er … Allan Stig Rasmussen!!
Længere nede i rækkerne deltog Morten Rasmussen, og han vandt sin gruppe med fire
point af fem mulige efter glimrende spil. Modstanderne havde åbenbart på forhånd respekt for Morten, for tre af dem tilbød tidligt i partiet remis. Men Morten var kommet for
at vinde – og det gjorde han så!

Skakåbninger
(Af Peer Jespersen)
Nu da formanden er begyndt at interessere sig for åbningsteori, så er det relevant at
pege på stedet hvor man kan læse om teorien for åbning:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_chess_openings
Bemærk, at C21 er "Danish Gambit" og A01 er "Larsen's Opening" opkaldt efter Bent
Larsen
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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:

6. Hovedkreds forbliver selvstændig
(Af Bjarne Tornbjerg)
Søndag den 28. marts afholdtes generalforsamling i 6. Hovedkreds i Chess House. Der
var to interessante punkter på dagsordenen, dels et forslag om sammenlægning med 9.
Hovedkreds og dels valg til bestyrelsen, hvor det ville blive forsøgt at vælte den siddende formand Aage Olsen. Generalforsamlingen havde 23 deltagere, heraf ikke mindre
end 6 fra Skanderborg Skakklub. De seks mødte havde dog ikke den store indflydelse,
da der stemmes efter antal medlemmer i de enkelte klubber, og kun formanden kan
stemme.
Forslaget omkring en sammenlægning med 9. Hovedkreds var også på dagsordenen
for et år siden; den gang skulle der dog ”kun” tages stilling til, hvorvidt man ville gå videre i forhandlingerne. Det var forfatteren af dette referat, der for et år siden af bestyrelsen
havde fået et frit mandat til at stemme. Der var dengang mange uklarheder omkring,
hvad forslaget reelt ville medføre, men jeg syntes, at der var positive ting i det. Jeg valgte derfor den gang at stemme ja, da der ville være mulighed for i 2010 endeligt at sige ja
eller nej. Det viste sig dengang, at Skanderborgs (eller andres) stemmer var afgørende.
I hvert fald ville forslaget være blevet forkastet, hvis Skanderborg i stedet for ja havde
sagt nej.
Flere klubber lagde ud med at opfordre til at stemme nej til en sammenlægning. Willy
Møller Nielsen fra Skødstrup sagde blandt andet, at man var for et samarbejde, men
ikke for en sammenlægning. Morten Rasmussen fra Skanderborg anførte, at DSU også
arbejdede på en ændret struktur, og at man burde afvente deres forslag, og Anders
Haarup fra Skanderborg var inde på noget af det samme. Begrundelserne for ikke at gå
ind for en sammenlægning var mange forskellige, men et af hovedpunkterne var, at
man var bange for mulige længere køreture til holdkampe. Det syntes også at skinne
igennem, at det nok var dette problem, der flere steder havde været afgørende for de
enkelte klubbers stillingtagen – herudover nævnte flere både fordele og ulemper. Efterhånden kom tilhængerne af en sammenlægning med hovedkredsformand Aage Olsen i
spidsen på banen og anførte af kørselsproblemet kun ville omfatte mesterrækken og
måske A-rækken, men med de klubber der i den kommende sæson kan spille i mesterrækken, er problemet ikke eksisterende i den førstkommende sæson. Det anførtes også, at man ved at gå ind i en sammenlægning nu, ville få den største indflydelse på en
fremtidig struktur, da man så ikke mere eller mindre risikerede at få en ny struktur presset ned over hovedet fra DSU. Debatten flyttede næppe mange stemmer, da stort set
alle klubformænd fra deres bagland havde et mandat til, hvordan der måtte stemmes.
Da alle havde tilkendegivet deres mening valgte man derfor at gå til afstemning.
Skanderborg Skakklubs bestyrelse havde også på forhånd drøftet forslaget og havde
valgt at stemme nej. Den endelige afstemning viste 27 stemmer for forslaget, medens
der var 35 stemmer i mod forslaget. En enkelt klub med 2 stemmer var hverken for eller
i mod. Dermed var forslaget faldet. Igen ville forslaget være blevet vedtaget, hvis Skanderborgs 5 stemmer havde været ja i stedet for nej. Jeg husker ikke, hvem der for et år
siden stemte ja og nej, og om flere klubber eventuelt har ændret indstilling i det forløbne
år.
Fortsætter næste side
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Ny bestyrelse ikke valgt
Allerede ved starten af generalforsamlingen kunne man fornemme en vis form for mistillid til den siddende hovedkredsformand Åge Olsen, som blev opfordret til at stille sit
mandat til rådighed. Dette afviste han dog, da han ikke ifølge vedtægterne er på valg.
Yderligere drøftelser blev dog udsat, indtil dette punkt efter dagsordenen skulle behandles.
Den siddende kasserer, Tom Petersen var på valg og ønskede af personlige årsager
ikke at fortsætte. Der var ikke noget forslag til nogen ny kasserer, og heller ikke forsamlingen havde noget forslag. Åge Olsen havde lidt ad omveje hørt, at der fra forskellig
side var forslag til en helt ny bestyrelse, og undrede sig over, at disse personer ikke
havde noget forslag til ny kasserer, endsige ville stille op som bestyrelsesmedlem. Åge
Olsen undrede sig i det hele taget over måden dette var grebet an på, og at han end
ikke havde kunnet få at vide, hvem disse personer var, som ville stille op. Heller ikke
den nye formandskandidat havde han kunnet få oplyst, han så helst ikke at en helt uerfaren person ville stille op til formandsposten. Efterhånden kom det frem, at de, der stod
i spidsen for at ville have en ny bestyrelse blandt andet var Willy Møller Nielsen fra
Skødstrup og Morten Rasmussen fra Skanderborg. Deres nye formandskandidat var
Peer Jespersen fra Skanderborg. Begge parters udtalelser blev nu temmelig meget
skarpere, og Åge Olsen følte sig efterhånden presset til at komme med nogle hårde
udfald mod de ”nye kandidater” og Anders Haarup udtalte blandt andet, at det ikke
klædte formanden at blive sur – men noget valg af ny kasserer førte det ikke til, og hvordan skulle man i det hele taget komme videre.
Anders Nielsen fra Skødstrup foreslog så 5 minutters pause – ”måske skulle han tale
med nogle personer fra nogle klubber”. Efter pausen kom der så et forslag fra fem klubber med et krævet antal medlemmer om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling om en måned, og hvor eneste punkt på dagsorden skulle være valg af bestyrelse.
Et sådant forslag kan man ifølge vedtægterne fremsætte, og det afsluttede dette dagsordenpunkt. Forslaget medfører, at Åge Olsen ikke kan modsætte sig, at der også her
skal stemmes om formandsposten, og man må så se, hvilken bestyrelse der om en måned bliver sammensat.
Under debatten blev det ikke sagt, men dog næsten antydet, at de nye kandidater ikke
ønskede at samarbejde med Åge Olsen, hvis han forblev på formandsposten. De nye
kandidater ville den kommende tid arbejde på også at finde en kassererkandidat. Grunden til, at man ikke allerede havde gjort dette var, at man ikke havde forudset, at den
nuværende kasserer ikke ønskede at genopstille.
Vi må så se, hvorledes den ekstraordinære generalforsamling vælger at sammensætte
en ny bestyrelse for 6. Hovedkreds.
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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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Hjælp søges
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Mads hædret for sin indsats i 2009.
(af Asger J. Andersen)
Mandag d. 22.3 afholdt Skanderborg Kommune i Kulturhuset den årlige hædring af personer, som i 2009 havde ydet en særlig indsats og dermed gjort deres kommune ære.
En af dem var Mads Andersen, som i sandhed har fortjent påskønnelse for sine udmærkede skakpræstationer.
Mads fik håndtryk af borgmesteren, gave og diplom og tak for sin indsats, og naturligvis
bragende bifald fra de mange tilstedeværende.
De fleste blev hædret fordi de havde vundet DM i en eller anden sportsgren, men også
andre former for godt frivilligt arbejde blev påskønnet. Det gjaldt for eksempel årets idrætsleder, og en gruppe personer som har ydet et stort arbejde med at restaurere Vester Mølle.
Blandt Mads’ fine præstationer var ikke mindre end fire danmarksmesterskaber:
Danmarksmester i skoleskak
Juniordanmarksmester
U14 danmarksmester
Danmarksmester for hold med 6. hovedkreds
Derudover vandt Mads sølv ved nordisk mesterskab i skoleskak.
Ud over gaver, diplomer og lovord var der nogle underholdende indslag: To piger spillede violin, en anden pige sang opera, og endelig var der en flot fægtekamp mellem to
kvindelige fægtere.
Bagefter var der håndmadder og forfriskninger til alle i foyeren. En hyggelig og vellykket
aften.
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Kombiner med Peter
Opgave1.
1.Txc6 vinder en officer. Hvis 1...Dxc6 2.Se5+

Hvis 1...Txc6 2.Sf4+.

Opgave2.
1.Lxf5 vinder materiale. Hvis 1...exf5 2.Sxe7+ Txe7 og hvid vinder.
Opgave3.
1.Dxb7 og sort opgav. Der ville følge 1...De8 2.Dc7 Td6 3.Lxf7+ Dxf7 4.exd6 1-0.
Opgave4.
1...Tc1+ 2.Sxc1 d2 og så var det parti forbi.

Bjarnes grubleside
Opgave nr. 1
Forfatter: M.CVETKOVIC – Bilten 1962
1. Lh6!
... Kd1
... Kf1/Kf2/Kxf3
2. Dd3# 2. Dg2#
Opgave nr. 2
Forfatter: H.V. TUXEN – Tidskrift för Schack 1962
1. Le7!
... Dh8+
2. Sd8#

... Df6
2. Da5#

... De1
2. Se5#

... Dd2
2. Sd4#

... Da3
2. Sb4#

... Da5
... Dc5
2. Dxa5# 2. Ld8#

... Dxc6+
2. Txc6#

Opgave nr. 3
Forfatter: C.J. MORSE – British Chess Magazine 1962
1. Kg4! ... Ke5
... Df7/Dh7 ... De6/Dxd5 ... Dxf8
... Dxh8
... Dxg7+
2. Sd7# 2. g8(S)# 2. g8(D)#
2. gxf8(S)# 2. gxh8(D)# 2. Lxg7#
Opgave nr. 4
Forfatter: N.A. MACLEOD – Observer 1962
1. Sd2! ... Kd2/Kd3 ... E1(D)+ ... E1(S) ... exd2
2. Td5#
2. Tf1# 2. Tc5# 2. Tf3#

... Lxd2
2. Tb5#

Kell’s opgave
LØSNING!
1. … , Ka8 - b8 2. h7-h8(T), Kb8-c8 3. 0-0+
Her protesterer sort igen, men da hverken tårn eller konge havde været trukket tidligere,
kan der intet indvendes mod rokaden, fastslog turneringslederen.
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Uge

KALENDER

14

Tir.

15

Tir. 13. apr. Byturnering, 7. runde

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

16

Tir. 20. apr. Generalforsamling

17

Tir. 27. apr. Forsommerturnering, 1. runde

18

Tir.

18
18

Fre.
Lør.

7. maj Ungdoms-DM
8. maj Ungdoms-DM

18

Søn.

9. maj Ungdoms-DM

4. maj Forsommerturnering, 2. runde

19

Tir. 11. maj Forsommerturnering, udsatte partier

20

Tir. 18. maj Forsommerturnering 3. runde

21

Tir. 25. maj Sommerferie (tirsdag efter pinse)

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

Kom og se vores nye butik/showroom og værksted.

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

Side 28

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
Tavs Bjerre
Tlf. 6167 4321

Niels Ebbesen Skolen
Jørgen Johansen
Tlf. 8652 2229

Brug for en vogn?

Skanderborg

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

