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Lidt af hvert
(af Peter Wheadon)
GM Andrew Soltis har skrevet "How to choose a chess move". Det er en bog som jeg
varmt kan anbefale. Den udkom i 2005 og er udgivet af forlaget Batsford. Der er tre forhold, som gør bogen god.
For det første beskæftiger den sig med skakspillets mest centrale problemstilling. Hvis
man bare kunne vælge gode skaktræk så ville man nok gøre store fremskridt! For det
andet disker Soltis op med mange gode råd om, hvad der udgør den proces som hedder: at vælge et godt træk. For det tredje, er bogen let læselig og lay-out er god. Mange
korte sætninger og mange praktiske illustrationer af, hvad han egentlig mener med det,
han skriver. Bogen er nem at komme i gang med.
Soltis starter med 5 generelle principper, som kan hjælpe skakspilleren på vej. 1. Kombinationer: er der en nem kombination til stede? 2. Kan jeg angribe noget, og atter angribe noget? Kasparov citeres for den gamle visdom om, at hvis man kan angribe ti gange i træk så vil modstanderen lave en fejl når han angribes for ellevte gang. 3. Generelle principper: f.eks et tårn hører hjemme bag en fribonde, en bonde bør slå mod centrum, vær ekstra varsom, hvis en af dine officerer er udækket. 4. Konsistens: planer
som består af kun 2-3 træk kan være fornuftige, og når man spiller A så er det logisk at
følge op med B. 5. Byt modstanderens bedste officer af og udvikl ens egen værst placerede officer.
Soltis mener, at man bør overveje ét ekstra kandidattræk udover dem, man først har
tænkt på. Klubspillere overvejer oftest for få kandidattræk. Han lægger megen vægt på
vigtigheden af at forstå modstanderens sidste træk. En sådan forståelse kan ofte bidrage til, at man finder et godt træk. Man skal sætte modstanderens sidste træk under lup!
Hvorfor har han spillet det træk - hvad ligger bag? Og lige så vigtigt: har trækket svækket modstanderens stilling? Tarrasch citeres for at have sagt, at ethvert træk (bortset fra
mat) svækker noget ved en stilling.
Intuition kan også spille en rolle. Bogen citerer Bent Larsen for at have sagt, at de gamle faste regler kan forbedre ens spillestyrke et godt stykke ad vejen, men for at komme
længere skal man kunne vide, hvornår disse faste regler ikke gælder. Han kommer med
mange eksempler herpå.
Forfatteren dækker også følgende emner. 1. Hvor meget bør man analysere? 2. Kandidattræk som tjener mere end ét formål. 3. Forcerende sekvenser. 4. Hvordan man kan
stille ens modstander over for vanskelige valg. 5. Nødvendigheden af at kunne gå tilbage til kandidattræk som man midlertidigt har kasseret, i modsætning til Kotovs lære,
som går ud på, at man bør vurdere et træk én gang og kun én gang.
Bogen indeholder et hav af gode råd. F.eks. det kan være en fejl at bruge megen tid på
at finde det bedste træk, da det næstbedste træk i visse situationer kan være ok, og så
har man blot misbrugt den tid man vil komme til at mangle senere i partiet. Kasparov
sagde om Karpov, at han ofte missede chancen for at spille det bedste træk. Til gen-
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gæld spillede han 40 gode træk og det plejede at være nok til at han vandt.
Jeg kunne blive ved at citere de gode råd, som Soltis kommer med. Uanset hvilken side
man slår op på, er der kloge ord og stof til eftertanke. Men han er godt klar over, at kunsten at vælge et træk er særdeles vanskelig. Han både starter og slutte med dette udsagn.
Til sidst lidt om forfatteren. Andrew Soltis er 63 år gammel og født i Pennsylvania, USA.
Han opnåede sin GM titel i 1980 og har siden beskæftiget sig mest med at skrive bøger
og artikler. Han blev kåret som årets journalist i 1988 for sine artikler i New York Post.
Han har skrevet eller været medforfatter til ca. 30 skakbøger.

Slå en stormester!
I denne stilling har du chancen for at vise, om du kan slå en stormester. (Det blev Brunello udnævnt til kort tid efter at dette parti blev spillet). Stillingen opstod i partiet mellem
Klaus Berg (hvid) og Sabino Brunello i GM-turneringen i oktober. Hvid er i trækket, og
der er mat i to træk!! Prøv om du kan finde kombinationen, før du ser løsningen andetsteds i bladet, hvor hele partiet bringes.


+ +++
+ + ++
 +  +
++  + 
 + + + Q"
#+ +$% + &
'+ + (
( )
*+ +%+ +, ./01234567

Side 3

Interview med Kamil Miton
(Af Colin Watson)

Hvem er han?
Vi ved, at Kamil kommer fra Polen, er 26 år og
spiller fra Skanderborg. Men hvad ellers?
Jeg var så heldig at få en lille snak med en af
vore topspillere fra Skanderborg, og jeg stillede
ham et par spændende spørgsmål, så vi kom lidt
tættere på den stille og lidt sky person.

Hvordan vil du beskrive dig selv ?
Ikke normal (smiler), det er ikke nemt at planlægge mit liv. Jeg har et hårdt liv og alt går
så hurtigt.
Er det nemt at være professionel skakspiller?
Jeg startede som 6-årig, men det var ikke så nemt. Skak var ikke så populært i Polen. I
dag er der mange GM’er, men jeg kan godt lide mit job. Det er ikke så let at have et
normalt liv når man rejser meget, men man møder mange mennesker og kulturer.
Hvordan klarer du familieopgaverne, når du rejser så meget ?
Vi accepterer vores situation, men det kan være kedeligt for resten af familien i Polen.
Jeg bor i et stort hus sammen med mine svigerforældre. Så passer de på hinanden.
Hvad kan du lide ved Skanderborg ?
Det er dejligt, at den ikke er så stor og at der ikke bor så mange mennesker.
Holder du øje med vores førstehold når du ikke selv spiller?
Jeg holder mig up to date på nettet. Det er en skam, at jeg ikke kan spille så tit, der er
simpelthen ikke tid til det.
Har du en hobby?
Jeg spiller poker og fodbold. Jeg vil også gerne læse.
Hvad ville du have lavet, hvis du ikke var skakspiller?
Noget med sport! Jeg kan ikke sidde på et kontor … nej, nej.
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Hvad er dine planer for fremtiden?
Jeg vil gerne have en højere rating – det er vigtigt, ellers kommer man ikke med i de
store turneringer. Jeg vil gerne være i top 10, men har behov for en hjælpetræner og en
sponsor, ellers bliver det svært.
Hvad kan vi gøre til at skabe en større interesse for skak, gøre den mere attraktiv og
lokke flere til sporten?
Vi har behov for flere turneringer. Undervise flere børn og sørge for vi er i TV eller radio.
Vi savner en Kasparov-type, som kan sælge vores produkt. Men det var rigtigt af Kasparov at stoppe, da han var nummer et.
Hvorfor elsker du skak?
Det er fordi, det er to personer mod hinanden, du afgør selv resultatet og en enkelt fejl,
så er det slut. Skønt at møde så mange mennesker.

Jeg takker Kamil for hans venlighed, han er en stille person, men bliver mere åben, jo
mere man kender ham. Jeg håber fremtiden bringer lykke og drømmene bliver opfyldt.
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Pæn start af 3. Holdet i A-rækken
(Bjarne Tornbjerg)
3. holdet indledte den nye sæson mod Hinnerups førstehold – en svær start, hvor vi
efter ratingtallene ikke kunne forvente ret meget mere end 2½ point. Det blev dog til 3
point, takket være især fornemme præstationer på 7. og 8. bræt.
Jeg selv havde nok at gøre med stillingen på mit eget bræt og uret, så det var ret begrænset, hvad jeg fik set på de øvrige partier.
Lars Svendsen og Peter Wheadon spillede begge remis mod stærkere modstandere.
Især Peters parti så spændende ud – han spillede (efter egne oplysninger) et Wienerparti og efter 10 træk vandt han en bonde ved et midlertidigt dronningeoffer. Sort nåede
ikke at rokere og det lykkedes Peter at fange kongen i centrum, hvor den kom under et
heftigt angreb fra Peters to løbere og et tårn. I et forgæves forsøg på at finde et matangreb, som Fritz bekræfter ikke var til stede, endte partiet i et slutspil hvor Peter havde
en merbonde, men modstanderen havde en mere aktiv konge, hvorefter Peter tilbød
remis som straks blev taget imod.
På 7. bræt kørte Anders Haarup sin modstander rundt på brættet i noget der lignede en
åbningsforberedelse, som en eller anden må have vist ham(!). Jan Hansen på 8. bræt
var noget længe om at få spillet færdig, men førte så til sidst stensikkert en fribonde til
sejr over Villy Knop.
Midterbrætterne havde det mere end svært. Søren Westergaard var kommet op mod en
stærk modstander i form af Asger søn, Klaus Andersen, og det kom der ingen point ud
af. Asger J. Andersen undgik så familiekonfrontationen, men heller ikke det parti gav
point til Skanderborg. Også Leif Møller Hansen var kommet i menneskehænder mod
danmarksmesteren Tobias Dreisler. Leif fik ikke rokeret, og var under et voldsomt pres,
som han dog modstod. Efterhånden endte Leifs konge ude midt på brættet, og Tobias
var ikke sen til at fange den der. Jeg stod selv lidt i underkanten i mit parti og i tidnød.
Her fandt jeg dog noget, som lignede en angrebschance. Det så faktisk godt ud, selv
om en bonde kom til at stå i slag. Desværre havde jeg ikke fået med, at den blev slået
med skak og tvungen dronningeafbytning, og det afværgede desværre mit angreb, fordi
min dronning var hovedtruslen.

Et af årets første træk
2/1. – Et af årets første træk tages igen i Skanderborg Skakklub som hermed indbyder
til hurtigskakturnering søndag d. 2. januar 2011 kl. 10.00 på Sundhedscentret, Sygehusvej 7 i Skanderborg. Bus 107 næsten til døren; kl. 9.00 fra Århus. – Turneringsform: 7
runder Monrad. – Betænkningstid: 25 minutter pr. spiller pr. parti. – Indskud 150 kr. –
Præmier: Minimum 100 % af indskuddet. – Fortæring: Kan købes på spillestedet. Tilmelding: Senest den 30/12 til: Bjarne Tornbjerg, tlf. 86 21 34 25 eller på
www.skanderborgskakklub.dk.
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Skanderborg III - Hinnerup.
(Af Asger J. Andersen)
Umiddelbart er det ikke særlig sjovt at være i tabernes rolle, men Hinnerups hold var
altså på papiret noget stærkere end Skanderborgs. Faktisk fik vi et halvt point mere end
forventet!
Den største præstation stod Lars Svendsen (reserve!) for. Lars spillede remis mod unge
Jakob Koba Risager, som er mesterspiller og ligger mere end 250 ratingpoint over Lars.
Så mon ikke Lars kan regne med en reservetjans hver gang der byder sig én, enten på
andet- eller tredjeholdet?
Peter Wheadon på andet bræt ydede en solid præstation. En overgang havde Peter
løberpar og merbonde, og ved et overfladisk kig så det lovende ud. Men efter nogle
afbytninger var der trods merbonde ikke mere end remis i det.
På de følgende pladser kom så nedturen! Søren Westergaard spillede mod min søn
Klaus. De kan begge præstere livlig og seværdig skak, og således også her. Søren måtte affinde sig med at få sin kongestilling flået op under Klaus’ angreb, og herefter fulgte
en række skakker hvor Klaus plukkede den ene bonde efter den anden. Søren mistede
også en løber, og dermed var partiet afgjort.
Jeg selv havde en god og spændende kamp. Paradoksalt nok kæmpede vi begge to
dels for at konsolidere vores kongestillinger, dels for at angribe modstanderens! Her var
min modstander snedigst, idet han med et fikst løberoffer vandt kvalitet og bonde, og
dermed reelt partiet.
Leif Møller Hansen spillede mod unge Tobias Dreisler, blandt venner kaldet Toby. Han
er en af de mange dygtige Århus-drenge som vi kan vente os meget af i fremtiden.
Bjarne Tornbjergs stilling så længe solid ud, men han måtte desværre indkassere et
nederlag.
Som jeg skrev i overskriften: Hurra for reserverne! På de to nederste pladser gjorde
Anders og Jan et godt og solidt stykke arbejde! Ingen slinger i valsen og to fede point!
Mens den faste stamme på holdet således klarede at få et halvt point, sørgede reserverne for at det trods alt blev et hæderligt resultat i turneringens første kamp!
(Resultater på næste side)

Kom og se vores nye butik/showroom og værksted.

Industrivej 15A, Stilling. Tlf.: 26 28 47 95
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Enkeltresultater for Skanderborg III runde 1
Skanderborg III – Hinnerup 3 - 5 (2.49 - 5.51)
Br. Spiller Skanderborg III

Res.

Spiller Hinnerup

1

Lars Svendsen (0.18)

½-½

Jakob Koba Risager (0.82)

2

Peter Wheadon (0.32)

½-½

Morten Dreisler (0.68)

3

Søren Westergaard (0.18)

0-1

Klaus Andersen (0.82)

4

Asger J. Andersen (0.3)

0-1

Christian Buhrmann (0.7)

5

Leif Møller Hansen (0.31)

0-1

Tobias Dreisler (0.69)

6

Bjarne Tornbjerg (0.41)

0-1

Jørgen Niemann Jensen (0.59)

7

Anders Haarup (0.37)

1-0

Jon Halling (0.63)

8

Jan Hansen (0.42)

1-0

Villy Knop (0.58)

Forventet score i parentes.

Curt Caspersen - Henning Møller
Partiet er spillet i Hammel i 1972. Læs mere i artiklen ”Fornem gave til skakklubben…”
andetsteds i bladet. Hvid er i trækket og spiller Te2?? Det skulle han ikke have gjort!
Han har i stedet to lige gode træk som afværger truslerne og holder ham inde i partiet
med omtrent lige stilling. Kan du finde de to gode alternative træk, eller bare ét af dem,
før du kigger i selve partiforløbet?
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Kombiner med Peter
Løsninger senere i dette blad

Botvinnik-Najdorf, Moskva 1956.
Hvid trækker.
Hvid er en bonde bagud men kan spille
1.Tg7+ og få remis ved evig skak.
Hvid fandt på noget bedre.
Kan du også?

Akopian-Kramnik, Wijk 2004.
Sort trækker.
Hvid truer Sxe7+ så sort spillede 1...Tc7.
Ganske logisk skulle man tro.
Men hvid har et vindertræk.
Hvad spillede hvid?

Jones-Bates, England 2010.
Hvid trækker.
Hvid har skrevet en bog om Grand Prix
Angrebet som han spiller her. Temaet er
kontrol over a2-g8 diagonalen og åbning af
f-linjen.
Hvordan slutter hvid af?

Yanofsky-Golombek. Hastings 1951.
Hvid trækker.
Hvids konge er ikke særlig aktiv(!) men han
vinder alligevel.
Hvordan?
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Juleopgaver af Bjarne Bering Rasmussen.
Hvid trækker og sætter mat i 2 træk i alle 6 opgaver.
Løsninger senere i dette blad.

Opgave 1

Opgave 2


+ + + +
+ + + + 
 + + + +
+ + + + 
 + ++ +"
#+ + 9 + &
' $% + +, +)
* + + + ./01234567


+ + + +
(
$% + + 
8+, + + +
+ + + + 
 + + + +"
#+ + + + &
' + + + +)
*+ + + + ./01234567

Opgave 3

Opgave 4
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Opgave 5

Opgave 6


+ + + +
+ + ( +%
 + + + +
+ + 9 + 
 + +, +"
#+ + (
+ &
' + + + +)
*+ + + + ./01234567


+ 9 + +
+%+ + + 
8 +9+ +
+ + + + 
 ( ,+ + +"
#+ + + + &
' + + + +)
*+ + + + ./01234567
Side 10

Pressemeddelelser
(Af Asger J. Andersen)

Skanderborgspiller danmarksmester i hurtigskak
Lørdag d.9.10 afholdtes der i Odense DM i hurtigskak. Denne turnering afvikles på en
enkelt dag, og der spilles syv runder. Dette kan lade sig gøre fordi hver spiller kun har
en halv time til hele partiet!
Der deltog en lang række af landets stærkeste spillere, og suveræn vinder blev Skanderborg Skakklubs – og Danmarks! – stærkeste spiller Peter Heine Nielsen, som vandt
alle sine syv partier.
Selv for en særdeles stærk spiller er det en flot præstation.
Men hermed var festen ikke slut for Skanderborg Skakklub! Et af klubbens andre medlemmer, Jackie Andersen, blev en sikker nummer to med 6 point og stor afstand ned til
nummer tre! Et fantastisk rygstød for Jackie, som i den kommende stormesterturnering i
Skanderborg skal krydse klinger med meget stærke spillere.

Stormesterskak i Skanderborg
Skanderborgspillere kom fint fra start
Lørdag eftermiddag blev den spændende skakturnering skudt i gang! Skanderborg
Skakklubs formand Anders Haarup bød de ti kampberedte skakspillere velkommen til
Skanderborg, og herefter blev turneringens første træk foretaget af Frank ”Megabody”
Damgaard på vegne af Klaus Berg. Frank må have haft en heldig hånd, for det lykkedes
Klaus at spille remis mod den bulgarske stormester Petkov.
Den helt store overraskelse stod Skanderborg Skakklubs nyeste medlem Jackie Andersen for. Han er den eneste ubetitlede spiller i feltet, men alligevel slog han den serbiske
stormester Drazic – endda med de sorte brikker!
Den tredje Skanderborgspiller, stormester Miton fra Polen, slog den italienske stormester Brunello.
Efter tre runder fører Miton og den islandske stormester Henrik Danielsen med hver 2½
point.
Turneringen fortsætter de følgende dage, med kampstart kl. 14, lørdag dog kl. 10. Alle
er velkomne til at kigge ind i Morten Børup Skolens fine, nyrestaurerede aula og følge
slagets gang.
Der er gratis adgang.

Succesrig stormesterturnering i skak slut
Stormesterturneringen i skak på Morten Børup Skolen sluttede i lørdags. Det blev på
alle måder en god turnering. Der blev spillet masser af spændende kamppartier, og
mange skakspillere fra både Skanderborg og omegnsklubberne besøgte turneringen for
at følge slagets gang på stedet. Man kunne opholde sig i aulaen (absolut stilhed!), hvor
man kunne følge spillet direkte på brætterne og få en fornemmelse af spillernes voldsomme koncentration.
Man kunne også vælge at følge partierne på storskærm i kommentatorrummet, som var
indrettet i skolens kantine. De fleste dage var der besøg af en kompetent skakspiller,
som kommenterede de igangværende partier. Publikum kunne så ”lege med” ved at
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komme med forslag til fortsættelsen eller spørgsmål til den aktuelle stilling.
Yderligere var der et stort ”skjult” tilskuertal, idet alle partierne kunne følges live på internettet. Hver dag fulgte flere tusinde med på nettet. Flest fra Danmark, men også rigtig
mange fra de lande som havde en spiller med, især Island og Italien.
Resultatmæssigt blev turneringen præget af de fire stormestre, hvoraf især to var helt
fremme i feltet under hele turneringen. Vinder blev stormester Kamil Miton fra Polen
(medlem af Skanderborg Skakklub!), og på en delt 2.-3. plads kom stormester Henrik
Danielsen, Island og Sabino Brunello fra Italien, som allerede har kvalificeret sig til at
blive stormester, men mangler den officielle udnævnelse.
De fire danske deltagere klarede sig fint, idet tre af dem fik flere point end forventet.
Især må nævnes Jackie Andersen fra Skanderborg Skakklub, som formåede at spille
lige op med de fire stormestre! Det samme gjorde den internationale mester Klaus Berg
fra Skanderborg Skakklub, der fik en fin slutplacering på en delt fjerdeplads af de ti deltagere.

Mads flot fra start i skak-VM for ungdom
15-årige Mads Andersen fra Skanderborg Skakklub deltager for tiden i VM for ungdom,
som afvikles i Grækenland. Mads har fået en forrygende start med tre sejre og én remis
i de første fire runder! Alene i aldersgruppen 15-16-årige er der 140 spillere!

Grand prix-stævne i skoleskak i Skanderborg.
Lørdag d. 30.10 afholdtes et imponerende skakstævne på Niels Ebbesen Skolen.
Ikke mindre end 99 børn fra Skanderborgs og omegnens skoler var mødt op. Det er en
fremgang på ca. 20 elever i forhold til sidste år.
Et stævne af den art kræver meget forberedelse, og her trådte forældrene beredvilligt til
og gav en hjælpende hånd med, så stævnet kunne afvikles gnidningsløst.
Deltagerne var fra 7 til 16 år gamle og aldersopdelt i 6 grupper.
Det var glædeligt at 9 af deltagerne var piger. Det lyder umiddelbart ikke af mange, men
i forhold til voksenskakken er det en stor procentdel. Det er svært at gøre op med den
tradition, at skak skulle være et drenge-/mandespil!
Niels Ebbesen Skolen havde 8 deltagere med, og flere af dem opnåede pæne resultater.
I C-gruppen fik Jeppe, Mads og Jesper gode resultater, og det samme gjorde Jonathan i
E-gruppen.
I F-gruppen, som er for begyndere, havde Johan, Simon og to gange Jacob det svært,
men opnåede alligevel fornuftige resultater.
Morten Børup Skolen havde 6 deltagere med. I C-gruppen endte Nicolai lidt under midten. I D-gruppen vandt Thomas en pokal, og Mikkel endte midt i feltet. I E-gruppen
vandt Jonas en pokal, mens Shad Ali og Julie havnede længere nede i feltet. De tre
sidstnævnte er nye i stævnesammenhæng, så resultaterne var derfor rimelige.

Fremragende præstation af Mads ved skak-VM
Mads Andersen fra Skanderborg Skakklub har i de seneste to uger deltaget i VM i skak
for ungdom.
Turneringen blev spillet i Grækenland med ca. 1400 deltagere!
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Mads deltog i aldersklassen 15-16 år, og det kan han også gøre næste år! Selv om
Mads altså var i den yngre ende af feltet, lykkedes det ham alligevel at opnå en delt
tredjeplads blandt de 120 deltagere i hans aldersgruppe, kun et halvt point efter verdensmesteren! Ved ligestilling bliver den endelige placering afgjort ved korrektion, dvs.
en beregning af, hvem der har klaret sig bedst mod de stærkeste spillere. Ved denne
finjustering sluttede Mads på ottendepladsen, en særdeles flot placering i det stærke
selskab.

Skanderborg Skakklubs holdturnering, 7.11.2010
Skanderborg Skakklub indledte sæsonens holdturnering med to hjemmekampe tirsdag.
Klubbens andethold spiller i mesterrækken, og her blev det uafgjort 4-4 mod Åbyhøj
Skakklub.
Skanderborgs hold er på papiret lidt stærkere end Åbyhøj, så resultatet var ikke helt
tilfredsstillende, men alligevel en fornuftig start på turneringen. Skanderborgs vindere
var Colin Watson, Morten Rasmussen og Claus Qvist Jessen, mens Kai Munk og Tavs
Bjerre spillede remis.
Andetholdet spillede mod Hinnerup, som er et lidt stærkere hold, så et nederlag på 3-5
var til at bære. Her vandt Anders Haarup og Jan Hansen, og remis opnåede Lars
Svendsen og Peter Wheadon.
Team Nordea Skanderborg Skakklub spiller i første division, gruppe 2, hvilket vil sige
klubber fra Jylland og Fyn. I divisionerne spilles der om søndagen, og Skanderborgs
første kamp var ude mod Læseforeningens Skakklub, Odense.
Skanderborgs hold er endnu stærkere end det der opnåede en flot andenplads sidste
år, så forventningerne til årets resultater er naturligt nok høje.
De blev også indfriet allerede i første runde, hvor Skanderborg vandt sikkert med 6-2
over Læseforeningen, Odense.
Skanderborgs topspillere var suveræne, og det betød sejre til Peter Heine Nielsen,
Klaus Berg, Jens Kjeldsen, Mads Andersen og Niels Jørgen Fries Nielsen. Det sidste
point kom hjem ved remis til Jackie Andersen og Jan Rode Pedersen.

Brug for en vogn?

Skanderborg

86 51 00 00
4 - 6 - 7 - og 8 personers vogne
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Fornem gave til skakklubben
fra Henning Møller
(af Asger J. Andersen)
I foråret 2010 modtog Skanderborg Skakklub en usædvanlig gave fra Henning Møller,
nemlig et smukt skakspil forarbejdet i metal.
Redaktøren har opfordret mig til at skrive lidt om dette skakspil, både dets historie og
den fremtidige anvendelse af det.
Historien er den at Henning i 1972 deltog i en turnering, Hammel Åbne Skakmesterskab. Den blev populært kaldt Sparekasseturneringen, hvilket Hammel Sparekasse
utvivlsomt har været glad for, idet denne sparekasse sponsorerede turneringen. Den
fandt sted flere år, men det første år var der udsat en flot og meget speciel præmie til
vinderen, nemlig et kunstnerisk udført skakspil, hvor både bræt og brikker er lavet af
metal.
Ud over skakspillet lavede kunstneren også et ret særpræget skakbord i metal, og med
et skakbræt nedfældet i pladen. Og ikke nok med det: Der var også et par ret tunge
metalstole, som de to skakspillere skulle sidde på. Det var meningen at finalepartiet
skulle spilles ved dette særlige bord, som var udstillet i sparekassens vindue, så forbipasserende kunne kigge med, eller komme ind og følge partiet. Men spillerne havde
svært ved at bruge de tunge og noget abstrakt forarbejdede brikker, så de fik lov at udkæmpe finalen på et almindeligt bræt!
Selve turneringen var opbygget på den måde at der var to indledende grupper, og de to
gruppevindere skulle så spille ét finaleparti om den fine præmie.
Henning vandt den ene gruppe, og kun en buk forhindrede Erik Hansen, også fra Skanderborg Skakklub, i at vinde den anden! Det havde ellers været fint med en ren Skanderborg-finale i Hammel! Men Henning vandt altså finalen, hvad der så har gjort det
muligt for klubben hvert år at uddele den fornemme præmie. Et af Hennings partier fra
turneringen ses andetsteds i bladet.
Skakspillets fremtidige historie rækker 63 år frem! Det første kapitel i denne historie er
allerede skrevet. Det skal nemlig være vandrepræmie i klubbens årlige lynmesterskab,
som afholdes i forbindelse med generalforsamlingen. Den som vinder den årlige lynturnering, får sit navn indgraveret i et af felterne, så der går
altså en rum tid inden alle felter er udfyldt!
Klaus Berg blev i april 2010 den første vinder af lynturneringen, og hans navn er således indgraveret på det første af
felterne. Det er en fascinerende tankegang at det sidste
navn måske bliver 78-årige Mads eller 81-årige Benjamin!
Her sidder Klaus med sin præmie, det eksklusive skakspil
som Henning Møller har skænket klubben.
Opstillingen af brikker på brættet er ikke tilfældig! Klaus har
valgt en stilling fra sit parti i GM-turneringen mod Sabino
Brunello, som han afsluttede yderst elegant (og effektivt!)
med et dronningeoffer og mat i to træk!!
Partiet kan ses på næste side.
Inden du ser partiet, så prøv at studere stillingen i ”Slå en stormester” på side 3 i dette
blad.
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Parti fra GM-turneringen
(Af Asger J. Andersen)
Her er et af de mange publikumsvenlige partier som blev spillet under GM-turneringen.
Det blev spillet d. 16.10.2010, og Klaus har forsynet det med kommentarer.
Hvid: Klaus Berg
Sort: Sabino Brunello
1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. e3 {Efter mit nederlag i 4. runde i et meget gunstigt slutspil til Drazic, var jeg ikke indstillet på en lang teoretisk duel i Nimzo-indisk (1.d4, Sf6 2.c4, e6 3.
Sc3, Lb4). Trækket 3. e3 ser måske ikke ud af noget særligt, men jeg har gode erfaringer med det!} b6 4. Bd3 Bb7 5. O-O Be7 6. c4 O-O 7. Nc3 d5 8. b3 Nbd7 9. Bb2 c5 10.
cxd5 exd5 11. Rc1 Qb8 ?! {Ser lidt mystik ud med deplacering af den sorte dame. En
bedre mulighed var 11.-, Tc8} 12. Re1 Rd8 13. Qc2 g6 14. dxc5?! {Planen er rigtig nok,
men et træk for tidligt!
14. h3! forhindrer aflastningsmanøvren 16.-, Sg4.} bxc5 15. e4 d4 16. Na4 Ng4! {Nu er
Sort igen med i partiet. Med h3 indskudt, ville Sort stå yderst passivt.} 17. Qe2 Bc6 18.
Ba3 Bxa4 19. bxa4 Nge5 20. Bb5 Nxf3+ 21. Qxf3 Ne5 22. Qg3 a6 23. Bxc5 axb5 {23.,Lxc5 24.Txc5, axb5 25.Txb5, Dc7 26.Txe5 var en anden mulighed. Stillingen er ret
uklar, dog truer Hvid med h4,h5.} 24. Bxe7 Re8 25. Bf6 Rxa4 {I begyndende tidnød er
det svært at finde stillingens bedste træk! Et spændende træk kunne være 26. f4, Sd7
27. e5.} 26. Qh4 Qd6 27. Rcd1
{Tror at 27.f4, Sd7 28. e5 er bedre} d3? {Lige hjemkommet fra vores hyggelige sommerhustur, hvor jeg blev belært om, at 27.-, Txa2 ser stærkt ud. En mulig variant kunne
være 28. f4, d7 29. e5, Dc6!! med klar sort fordel.} 28. Re3 {Sætter en lille fælde op i
Brunellos tidnød, som han heldigvis falder i!!} Rxa2?? {Kom som lidt af et chok på trods
af stærk tidnød. Bedre var 29.-, h5 med ca. lige spil.}
Nu er vi ved diagramstillingen!
29.Qxh7+!! og Sort opgiver.
Der kunne følge 29.-, Kxh7 30. Th3+, Kg8 31. Th8++. 1-0. En lidt heldig sejr; til gengæld
"mistede" jeg 1,5-2 points i de øvrige partier:-( Måske godt at jeg ikke spillede 14.h3!
med klar fordel...
(Computerfrie analyser af Klaus Berg)
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Curt Caspersen – Henning Møller
(Af Asger J. Andersen)
Hammel åbne skakmesterskab, 12.2.1972 (kaldet Sparekasseturneringen)
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Ld3 Sc6 6.Sge2 e5 7.d5 Se7 8.0–0 Sd7 9.Sg3 0
–0 10.Le3 f5 11.exf5 Sxf5 12.Sxf5 gxf5 13.Dh5 e4 14.Lg5 Sf6 15.Lxf6 Dxf6 16.Lc2
Ld7 17.Tae1 Dd4 18.De2 Tf6 19.Sd1 b6 20.b3 Tg6 21.De3 a5 22.a4 Da1 23.Dh3 De5
Her har Hvid tilsyneladende ikke gjort sig klart hvilke farer der lurer! Det kan man jo sagtens komme og sige så mange år efter, men Th6 må han vel have overvejet, men sikkert ikke Sorts efterfølgende træk! 24.Te2?
Den ene variant i stedet for Te2 er 24.Lxe4 Th6 (24...fxe4 25.Dxd7) 25.Lc2 Txh3
26.Txe5 dxe5 27.gxh3 e4.
Den anden lige så gode mulighed, og den man måske bedst kunne få øje på, er 24.f4
Df6 25.Se3 Kh8 26.Kh1 Th6 27.Dg3 Tg8 28.Df2. I begge varianter beholder Sort en lille
fordel, men ikke noget afgørende.
Foruden ovennævnte varianter har Sort et par andre muligheder efter 24. Lxe4, begge
begyndende med 24 - , Te8!? Lad os kigge på dem:
24. Lxe4, Te8!? 25. Ld3? Dxe1 26. Txe1, Txe1+ 27. Lf1, Txd1. Sort har nu stor materiel
fordel. Men Hvid har en anden variant: 24. Lxe4, Te8!? 25. Lxf5, Dxe1 26. Lxd7, Te5 27.
Se3, Dc3, med den hensigt at jagte Hvids bønder. Desværre kan Hvid forpurre denne
plan med 28. Le6+! Hvis kongen går til h8, følger Lf7! med den grimme trussel Dc8+, og
hvis kongen går til f8, følger Dxh7 med hvid fordel. Så Sort må ”sælge” et tårn! Altså 28.
- , Tgxe6 29. dxe6, Dxb3 30. Dg4, Dxa4 31. Sf5, Txf5 32. Dxf5 (Her røg det andet tårn!)
De8 33. Te1, De7 34. Te3, Lf6 35. h4, med stor fordel for Hvid, fx 36 - , Lxh4. 37.
Dg4+, Kh8 38. Dxh4! Dxh4 39. e7.
24...Th6 25.Dg3 f4! 26.Dc3 Dh5. Nu truer Sort med både mat og dronningegevinst!
27.Dxg7+ Kxg7, og Hvid opgiver (naturligvis).

De Originale
Siden 1976

Troldekugler.dk
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2.holdets sæsondebut i Mesterrækken
(Af Bjarne B. Rasmussen)
Den 3/11 startede vi sæsonen på 2.holdet, som i forgangne sæson spillede sig op i Mesterrækken.
Pga. af en heldig forårssæson (resultatmæssig) blev jeg tildelt en plads på holdet og fik
samtidig hvervet som holdleder. I 1.runde mødte vi så Aabyhøj 1, som er et godt homogent hold styrkemæssigt. De har en del gode skoleskakspillere derude, hvoraf et par
stykker er på holdet.
På 1.brættet havde vi Kai S. Munk, som pga. tilgangen af spillere på 1.holdet er fortrængt til 2. holdet. Hans modstander var en gammel kending. Hvordan spillet forløb så
jeg ikke, men remis efter et par timers spil var resultatet. Nogenlunde samtidig endte
Tavs Bjerres’ parti også remis. Modstanderen var Lars Rasmussen, som står som Bmedlem her i klubben, måske derfor remis.
Benjamin spillede mod en skoleskakspiller, også her var man forholdsvis tidlig færdig,
men desværre med nederlag til Benjamin. Om det var manglende respekt eller hvad
ved jeg ikke, i hvert fald skete der et par afbytninger, som inkluderede lidt kombinatorik,
og Benjamin ville miste materiale eller blive sat mat.
På 4.bræt spillede Colin Wattson et meget lige parti langt hen ad vejen, men mod slutningen afgjorde et par fribønder sagen med sejr til Colin.
Mortens parti havde har jeg intet billede af, dog kun det at han vandt.
På 6. bræt havde vi Claus Qvist Jessen, som er en meget berejst mand, men indimellem bliver der heldigvis tid til at spille holdskakkampe for os. Han gav udtryk for før kampen, at han ikke var i træning, men hvad betyder det, når man bare sætter sig til brættet
og vinder. Det skete efter meget flot spil, i særdeleshed i slutspillet, hvor han helt udmanøvrerede modstanderen.
Undertegnede spillede et spændende parti, hvor jeg efter ca. 15 træk byttede en springer for 3 bønder. Jeg tror, at det var kompensation nok, men jeg spillede ikke præcist og
så forsvandt der et par bønder, og jeg endte med at blive sat mat.
Jørgen Johansen var med på 8. bræt og havde fint spil langt hen i partiet, men efter ca.
25 træk begyndte modstanderen at få overtaget og sluttelig vandt han partiet.
Et uafgjort resultat må vel siges at være rimeligt mod denne modstander her i 1. runde.
Men der kommer sværere modstandere senere i turneringen.
Skanderborg II
Kai S. Munk
Tavs Bjerre
Benjamin Christensen
Colin Wattson
Morten Rasmussen
Claus Qvist Jessen
Bjarne Berring Rasmussen
Jørgen Johansen

½-½
½-½
0–1
1–0
1–0
1–0
1–0
1–0
4–4
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Aabyhøj I
Per bille Sømod
Lars Rasmussen
Nicolaj Lade Laustsen
Bo Christensen
Christian Munk
Malte B. Kjær
Lars Fast Hansen
Gregor Stenderup

A-holdet i stormvejr!
(Af Asger J. Andersen)
Holdturneringen, A.rækken: Skanderborg III - Mårslet: 2-6.
Det er svært for en klubs tredjehold, i dette tilfælde vores, at præstere et godt resultat
mod et hold som tæller tre mesterspillere, oven i købet folk med over 2000 i rating!
Disse tre spillere vandt da også deres kampe. Søren spillede fornuftigt, men måtte til
sidst give sig. Jeg selv gik tiden ud, men var til sidst noget groggy! Min modstander stod
vældig godt det meste af tiden, men jeg fik mig vredet ud af skruestikken og havde visse
modchancer. Men han holdt hovedet koldt og vandt fortjent.
Peter kom godt ud af åbningen ved at spille lidt utraditionelt som sort (1.d4 c5) og fik
udligning. Hvid rokerede langt, sort rokerede kort, og så gik slåskampen i gang hvor det
gjaldt om at komme først til målet. Peter overvejede at ofre en bonde for initiativet, hvilket han skulle have gjort, men valgte simpelthen et forkert forsvarstræk. I forviklingerne vandt hvid en officer og beholdt sit stærke angreb, hvorefter der intet var at gøre, og
Peter måtte strække våben efter blot 20 træk. Retfærdigvis må det siges at hvid spillede
hurtigt og meget sikkert. Han brugte blot 25 minutter på sin gevinst.
Jan spillede sædvanen tro sikkert og solidt, og stille og roligt kørte han sejren hjem.
Bjarne Tornbjerg så ved et hurtigt blik ud til at have nogenlunde ligestilling, men modstanderen havde en bedre fribonde, som til sidst gjorde udslaget.
Heldigvis var Leif sikkerheden selv i slutspillet med et meget smart bondegennembrud
(b5) lige efter lærebogen og efterfølgende afskæring af modstanderens konge ved brug
af den nye dronning. Flot spillet af Leif.
Jørgen var ude for hele to uheld i slutfasen: Han stod godt, men kom til at gøre et ulovligt træk. Da begge spillere havde mindre end fem minutter tilbage, skulle modstanderen
have to minutters tillægstid. Det gav en kortvarig afbrydelse af partiet, og efter genoptagelsen mistede Jørgen en officer og tabte partiet. Meget ærgerligt for Jørgen, som ellers
havde spillet et udmærket parti.
Da jeg havde fuldt op at gøre med mit eget parti, så jeg ikke meget til Anders’, men kunne blot konstatere at han tabte.
Enkeltresultater for Skanderborg III runde 2
Br.

Spiller Skanderborg III

Res.

Spiller Mårslet

1

Peter Wheadon (0.06)

0-1

Peter Grove (0.94)

2

Søren Westergaard (0.03)

0-1

Morten Swayne Storgaard (0.97)

3

Asger J. Andersen (0.05)

0-1

Jens Olaf Svanholm Fogh (0.95)

4

Leif Møller Hansen (0.16)

1-0

Kevin Leutenberger (0.84)

5

Bjarne Tornbjerg (0.27)

0-1

Christian Tejlgaard Havshøj
(0.73)

6

Anders Haarup (0.5)

0-1

Aske Lynge Stubsgaard (0.5)

7

Jan Hansen (0.8)

1-0

Kurt Ohlsen (0.2)

8

Jørgen Johansen (0.75)

0-1

Thorkild Thillemann (0.25)
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Team Nordea Skanderborg fik en god aften.
af Peter Wheadon
Det blev til en sejr på 7-1 for Team Nordea Skanderborg Skakklub over Viborg da de to
hold tørnede sammen søndag den 21. november. Kampen blev spillet i Skanderborgs
klublokaler hvor hjemmeholdet var oppe imod den klub, som i forrige sæson havde pustet det i nakken. Sidste år kom Viborg nemlig ind på en tredje plads lige efter Skanderborg som var placeret som nr. 2. Selvom Skanderborg var favoritter til at
vinde over Viborg, var en sejr af denne størrelse imponerende. Det lover godt for fremtiden.
Indledningsvis skal siges, at når der spilles skak på dette høje niveau, kan man frygte,
at partierne består af lange teorivarianter med mindre spænding til følge, i hvert fald for
tilskuerne som for det meste spiller på et lavere niveau. Det var absolut ikke tilfældet
her. Mange af partierne bestod af kreative og originale åbninger hvor stillingerne hurtigt
blev meget skarpe og hvor spillerne ikke kunne falde tilbage på deres viden udi åbningsteori. De måtte finde nye løsninger. Ikke blot blev partierne mere spændende derved men det betød også at der var flere tilfælde hvor spillerne (det viste sig at være
fortrinsvis visse Viborg spillere) kom i tidsnød. I et enkelt tilfælde blev tidsnøden fatal.
På bræt 1 havde GM Peter Heine Nielsen de sorte brikker mod IM Jens Ove Fries Nielsen. Efter blot 4 træk var vi helt væk fra teoribøgerne! 1.d4 d5 2.Lf4 c5 3.e4 Sf6 4.e5
Sfd7 5.e6!? Min lærebog fortæller mig, at her har vi en åbning som hedder Morris Gambit eller en omvendt Albin Counter-gambit. I hvert fald har vi efter blot 5 træk en knivskarp stilling hvor én fodfejl kan koste dyrt. For den ofrede bonde fik hvid udviklingsfordel og sort måtte finde helt præcise træk for at forpurre hvids trusler. Peter Heine fandt
disse korrekte træk. Han stillede et effektivt forsvar op omkring sin konge og arbejdede
sig frem i centrum og på dronningeefløjen. Hvids initiativ kunne ikke udnyttes. Peter
Heine beholdt den ofrede bonde, trængte igennem med et tårn til hvids anden række,
vandt en anden bonde, jagede hvids dronning væk fra kampområdet og koordinerede
sine tropper på optimal vis. Partiet endte efter Peter Heine havde opbygget et kraftigt
tryk på hvids kongestilling og havde tre bønder i overskud. Afgørende for partiets udfald
var: 1. Sort fandt de rigtig træk i kritiske situationer. 2. Hans tropper var godt koordinerede hvorimod sorts dronning var blevet tvunget ud på en sidelinie. Hvid var kommet i
tidsnød men om det havde betydning kan jeg ikke vurdere.
På bræt 2 havde GM Kamil Miton hvid mod Olav Dalsgaard Larsen. Åbningen startede
som en Bogo-Indisk, men endte som en Dronningindisk (Klassisk version). Til trods for
en lang og trættende rejse dagen forinden, var Kamil skarpheden selv. Først byggede
han sin stilling op på en sådan måde at han havde to gode løbere mod sorts springer og
dårlig løber. I hans forsøg på at forbedre sin dårlige løber måtte sort bruge et tempo,
som han ikke havde råd til. I løbet af tre præcise træk vandt Kamil en bonde. Det var det
første vendepunkt. Herefter flyttede hvid angrebet over til dronningfløjen og stillede sort
nogle vanskelige spørgsmål. Det er altid en god idé når modstanderen er i tidsnød, hvilket var tilfældet her. Så kom det andet vendepunkt hvor sort i en serie bondeafbytninger
tillod hvid at skabe to forenede fribønder i centrum. Kamil sagde senere, at det skulle
sort aldrig have tilladt, hvorefter partiet var afgjort. Han tilføjede, at han var lidt skuffet
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over at han havde overset et genialt vindertræk. Dertil ville jeg sige, at når man laver
gode, omend ikke nødvendigvis brillante træk, når man står til gevinst, gør det ikke så
meget! Sejren blev ført sikkert i hus. Et flot parti af Kamil hvor han udnyttede omgående
den mindste fodfejl fra modstanderens side. Dertil kom den meget harmoniske opstilling
som Kamil etablerede. Det har jeg lagt mærke til tidligere og som kan siges at kendetegne hans spil. Det kan vi dødelige lære meget af.
På bræt 3 havde IM Klaus Berg sort mod FM Allan Holst. Som i adskillige af de andre
partier blev der spillet kreativt. I dette tilfælde så kreativt at jeg ikke kan finde åbningen i
min leksikon! I hvert fald efter 8 træk opstod der en stilling som ikke findes i databasen.
Partiet blev jævnbyrdigt. Begge spillere udviklede deres brikker harmonisk, rokerede
kort, og deres respektive bondeformationer gav ikke nævnværdig fordel til nogen af
parterne. Efter 20 træk havde Klaus lidt mere kontrol med centrum og hvid var vistnok
lidt i defensiv. Men efter diverse afbytninger var stillingen ikke nok i Klaus' favør til at
den mindre fordel, som han måske havde, kunne forventes øget. Der blev således taget
remis.
På bræt 4 spillede IM Jens Kjeldsen hvid mod Søren Ejdum. Partiet startede 1.d4 f5
2.Sc3 d5 3.Lf4 Sf6 4.e3. Jeg ved ikke hvad åbningen hedder ud over Hollandsk men
min åbningsleksikon har kun lovord til overs for hvids opstilling: "et enkelt med stærkt
system som har vundet indpas på det sidste". Jens fik meget hurtigt bygget en betydelig
fordel op i kraft af hurtigere og mere harmonisk udvikling. Sort blev presset tilbage ved
hvids total kontrol med e5 feltet som betød at sort kunne ikke udvikle sin løber på c8 og
tårn på a8. Derudover kunne han ikke finde et godt felt til sin springer. Måden hvorpå
Jens tog kontrol med e5 feltet er lærerigt. Han byttede løbere af på dette felt og fik derved en bonde placeret på feltet. Bonden var isoleret og ovenikøbet var der nu en dobbeltbonde på e-linien. Men det betød, at sort ikke kunne spille det befriende e6-e5, var
trængt tilbage og fik ikke plads til at udvikle sine brikker. Denne fordel blev opretholdt
gennem resten af partiet. Alle hvids brikker kom i spil. Hvid havde ganske enkelt et
jerngreb om stillingen som han aldrig slap. I et forsøg på at løse sine problemer brugte
sort for megen tid, kom i stor tidsnød, satte et tårn i slag og måtte opgive. Flot spillet af
Jens som aldrig lod sin modstander få plads til rigtigt at komme ind i partiet.
På bræt 5 havde FM Mads Andersen sort mod Claus Rossen. Det blev Engelsk - 4
Springere Varianten. Selvom åbningen kan siges at være godt kendt blev teoribogen
lagt på hylden og nye idéer spillet i stedet. Efter 20 træk var der blevet godt tyndet ud i
rækkerne. Hvid havde udviklingsfordel. Til gengæld havde Mads udsigt til en fjern fribonde på dronningefløjen. Denne fribonde blev etableret efter yderligere 8 træk hvorefter begge spillere havde tårn, løber og 4 bønder med en vis fordel til Mads pga. sin fribonde. Men det gamle ordsprog "Alle tårnslutpil ender i remis" blev desværre bekræftet.
Hvid fandt på et modigt bondeoffer for at få initiativet i midten og selvom Mads endte op
med tårn og 2 dobbelte bønder (altså to bønder på samme linie) mod tårn, viste hans
modstander hvordan man spiller et sådant defensivt slutspil. Mads kunne ikke gøre
fremskridt og måtte tilbyde remis efter 65 træk. At opnå fordel er én ting, men at omsætte den til gevinst kan være svært, når man oppe imod én som mestrer slutspillets svære
kunst.
På bræt 6 havde Jackie Andersen hvid mod WIM Esmat Guindy. Ad omveje blev det til
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en afbytningsvariant af Afslået Dronninggambit. Jackie opnåede gradvis en mindre fordel som bestod af lidt bedre kontrol i centrum samt mulighed for at lægge tryk på sorts
lidt svage bonde på c6. Sort løste dette problem, men kun på bekostning af, at hvid fik
et meget aktivt tårn som kunne vinde sorts isolerede bonde i midten. Sort blev trængt i
defensiv og skulle bruge tid på at aktivere sit tårn alt imens hvid kunne manøvrere springer og tårn på en sådan måde at yderligere en bonde kunne vindes. Denne materiel
fordel på 2 bønder lykkedes det Jackie at konvertere til en vindende slutspil på konge
og to bønder mod konge og én bonde. Jackies fik kamp til stregen men takket være
hans store tålmodighed, fik han gradvis øget sit greb om partiet hele vejen mod den
endelige slutstilling.
På bræt 7 var Niels Jørgen Fries Nielsen oppe imod Jes Uffe Harholm. Niels Jørgen
havde sort mod hvids Birds åbning. Partiet tog en utraditionel drejning og allerede after
5 træk var en stilling nået som ikke findes i min database. Hvid fik mere plads i centrum
dog lykkedes Niels Jørgen at oprette en blokade af hvids bonde på e5 med en springer
på e6. Partiet var meget kompliceret og mange varianter skulle beregnes. Der kom en
række afbytninger og da tågen lettede, havde Niels Jørgen byttet sine to springere for et
tårn, en bonde samt hvad blev udslagsgivende, tre forenede bønder mod én på kongefløjen. Disse bønder stormede frem og lagde tryk på hvids kongestilling. Hvid var kommet i stor tidsnød men klarede denne udfordring fortrinligt. Han må være en dygtig
lynskakspiller! Efter lange manøvrer fra begge spillere endte Niels Jørgen op men en
klar materiel fordel nemlig en kvalitet. Med et elegant bondeoffer splittede han hvids
ellers harmoniske bondekæde. Dette bondetræk må være en stærk kandidat til kåring
som dagens bedste træk og var slutspillets gennembrud. Derefter kunne hans tårn vinde bonden tilbage, senere en bonde mere og endnu en bonde. I slutspillet var Niels
Jørgens tårn og to mere bønder hvids løber overlegne. Et rigtigt kampparti som måtte
have været udmarvende for begge spillere.
På bræt 8 havde Jan Rode Pedersen hvid mod Peter Graves. Det blev Aljechins Forsvar og Jan valgte 4 Bønder Varianten. Jan fik det som varianten foreskriver: mere
plads i centrum og en halvåben f-linie. Sorts opgave i denne åbning er at angribe dette
centrum men sort valgte en bondeformation som svækkede f6-feltet. Det så Jan med
det samme og dominerede spillet herefter. Med kontrol over dette felt var sort trængt i
defensiv. Efter 20 træk stod Jan til gevinst pga. mange fordele: mere plads, mere kontrol med centrum, 2 løbere mod 2 springere, åbne linier til sorts kongestilling, kontrol
med f6-feltet. Jan havde også vundet en bonde. Sort forsøgte lidt kontraspil på dronningefløjen men Jan tog sin tid til at forhindre det. Jan kunne samle sine tropper og lægge
pres på sorts kongestilling hvorimod sorts tårn på a8 kom aldrig til at spille en rolle. Et
skoleeksempel på, hvordan man udnytter en svaghed i modstanderens stilling, forhindrer modstanderens mulighed for kontraangreb og øger presset, indtil det afgør partiet.
Som sagt et flot resultat for Team Nordea Skanderborg Skakklub. Da sæsonen kun har
7 kampe, er hver kamp meget vigtig. Med to sejre i hus ser klubben frem til den næste
udfordring, som foregår i Ålborg søndag den 5.december.
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Divisionskamp mellem Skanderborg og
Læserforeningen Odense.
(Af Jan Rode)
Vi vandt kampen 6-2. Selvom vi var heldige i visse situationer var vi åbenbart de bedste
alligevel. Peter ofrede et par bønder i åbningen mod en modstander der aldrig siger nej
tak til tilbudt materiale. Han elsker så at forsvare det partiet igennem, men her hjalp det
alligevel ikke. Peter vandt. Klaus var heldig til sidst med at vinde. Mod samme modstander sidste år var han også heldig med at få point. Godt kæmpet af Klaus. Jens
kæmpede som sædvanlig forbilledligt. Det kan ofte være svært at se om han står godt
eller skidt, selv om at han selv er i tvivl. Sådan også i søndagens kamp, og selvfølgelig
vandt Jens. Mads’ modstander havde en enkelt mulighed for at få remis i løbet af matchen, men udefra set virkede det som om Mads havde styr på det hele tiden. Jackie
stod fint lige indtil han faldt i staver og derved kom i tidnød.
Helt unødvendigt. Partiet kunne derfor ikke blive andet remis. Niels Jørgen Fries Nielsen et flot parti, som vises senere. Når man sådan et parti kan man godt komme til at
tænke at nogen gange er skak bare for nemt. Jan kom godt fra åbningen, men lavede
så et dårligt træk som gjorde at det var op ad bakke resten af partiet. Heldigvis fik remis.
Efter partiet ville adskillige vide, hvorfor jeg spillede 14: g4. Ja hvorfor? Jeg ved det ikke.
Dårligt var det i hvert fald. Kai kom også godt fra åbningen, men valgte en forkert plan
som bevirkede at han til sidst tabte. Alle kæmpede dog godt og det var klart medvirkende til vi vandt så stort.
Vi havde tre nye spillere med for første gang og de leverede varen. 2½ ud af 3 må siges
at være godkendt.
De enkelte resultater fremgår af nedenstående oversigt.
Peter Heine Nielsen
1-0
Carsten Bank Friis.
Klaus Berg
1-0
Torben Østergreen
Jens Kjeldsen
1-0
Per Stentebjerg
Mads Andersen
1-0
Martin Topholm
Jackie Andersen
½-½
Peter Grau
Niels J. Fries Nielsen
1-0
Chr. Furrer
Jan Rode Pedersen
½-½
Jannick Skov
Kai Munk
0-1
Jørn Moestrup
Til sidst vil jeg afslutte med at vise hvor let skak kan være. Det drejer sig om Niels Jørgens parti.
1.d4 – Sf6; 2. c4 – c5; 3. Sf3 – e6; 4. Sc3 – a6; 5. g3 – cd4; 6. Sd4 – d5; 7. Lg2 – e5; 8.
Sf3 – d4; 9. Se5 – Dd6;
10. Da4 – Sbd7; 11. Sd3 – dc3; 12. c5 – De6. Hvid fortsatte nogle træk endnu men partiet er selvfølgelig tabt.
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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
Tavs Bjerre
Tlf. 61674321

Niels Ebbesen Skolen
Jørgen Johansen
Tlf. 8652 2229
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KALENDER

Uge
2010
49
50
50
50
51
52
2011
52
1
2
2
3
3
3
4
4
5
6
6
6
7
7
8
9
9
9
9
9
10
11
11
11
12
13
14
12
12
12

Tir.
Man.
Tir.
Tir.
Tir.
Tir.

7.
13.
14.
14.
21.
28.

dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.

Lageroptælling og julefrokost
Holdskak, Nordre III-Skanderborg III
Holdskak, Skanderborg II-Randers II
Holdskak, Skanderborg IV-Malling
Juleferie (Bellis lukket)
Juleferie

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

2.
4.
11.
16.
18.
18.
20.
25.
30.
1.
8.
8.
8.
15.
20.
22.
28.
28.
1.
1.
6.
8.
15.
15.
17.
22.
29.
5.
12.
19.
26.

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

Hurtigskakturnering
Nytårshandicap
1. runde, byturnering
Holdskak, 1. division, Team Nordea-Esbjerg
Holdskak, Skanderborg II-Skødstrup II
Holdskak, Skanderborg IV-Viby III
Holdskak, Silkeborg II-Skanderborg III
Holdskak, 1. division, Team Nordea-Kjellerup
Holdskak, Århus/Skolerne III-Skanderborg II
Holdskak, Skanderborg III-VRS II
Holdskak, Skanderborg IV-Silkeborg III
Holdskak, 1. division, Århus/Skolerne II-Team Nordea
Holdskak, SK 1968 IV-Skanderborg III
Holdskak, Malling-Skanderborg IV
Holdskak, Rokaden-Skanderborg II
Holdskak, 1. division, Herning-Team Nordea i Herning
Holdskak, Skanderborg II-SK 1968 III i Skanderborg
Holdskak, Viby III-Skanderborg IV i Viby
Holdskak, Skanderborg III-Aros i Silkeborg

Generalforsamling (tirsdag efter påske)

Ændringer eller nye ting der skal optages i kalenderen bedes mailet til Jørgen på
frugt86522229@gmail.com
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Kombiner med Peter
Opgave1.
1.Tf6 og efter 2.Td6 kan sort ikke undgå at blive sat mat på d8.
Opgave2.
1.Th7!! og sort er helt færdig. Han kan ikke spille 2...Kxh7 pga 3.Sxe7+ Kh6 4.Th1+ Lh5
5.g4 og mat. I partiet valgte sort 2...Dxb2+ 3.Dxb2 Sxb2 4.Txg7+ Kf8 5.Th1 og sort opgav.
Opgave3.
1.Txg6+ Kxg6 2.Df6+ Kh7 3.Tf4 Dh5 (3...Lf3 4.Txf3 Dh5 5.Dxe7 1-0) 4.Th4 og sort opgav.
Opgave4.
1.Dg3+ Kh1 (1...Kf1 2.Sd2+ vinder dronningen) 2.Dh3+ (og ikke 2.Sf2+ Dxf2 3.Dxf2 pat)
2...Dh2+ 3.Sg3+ Kg1 4.Df1#

Bjarnes juleopgaver
Dette er en anden type opgaver end ellers. De kaldes faktisk kompositioner.
Nr.1

E. Szentgyögyi 1926

1.Tb1

Nr.2

Samme forfatter 1926

1.Tb7

Nr.3

Samme forfatter 1926

1.Ka6

Nr.4

Samme forfatter 1926

1.Lc3

Nr.5

Samme forfatter 1926

1.Lg3

Nr.6

Samme forfatter 1926

1. Kb3
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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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