Februar 2011

Sæson 2010 - 2011

Nr. 3

36. Årgang

Skanderborg Skakklub
Klublokaler:

Bestyrelse:

Skanderborg Sundhedscenter
Sygehusvej 7, 8660 Skanderborg
Tlf.: 86 52 31 77

Formand:

Klubaftener:
Tirsdage - fra kl. 19.00
(i perioden 1. sep. - 30. apr.)

Hjemmeside:
WWW.Skanderborgskakklub.dk

Redaktion:
Jørgen Johansen
Elmevej 14, 8660 Skanderborg
Tlf.: 86 52 22 29
frugt86522229@gmail.com
Thomas Laursen
Søfaldet 1, Stilling
8660 Skanderborg
Tlf.: 86 57 10 27
thomaskyndilaursen@gmail.dk

Anders Haarup
Adelgade 104 A, 8660 Skanderborg
Tlf.: 86 51 09 18
abh@codan.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Peer Jespersen
Hasselbakken 26
8361 Hasselager
Tlf.: 86 28 58 54 mob.: 20 78 54 51
peer_jespersen@webspeed.dk
Colin Watson
Tornå 26, 8751 Gedved
Tlf.: 75 66 59 60
colin.watson@r82.dk
Jørgen Johansen
Elmevej 14, 8660 Skanderborg
Tlf.: 86 52 22 29
frugt86522229@gmail.com

Kasserer
og turneringsleder:
Bjarne Tornbjerg
Besservej 37, 8240 Risskov
86213425
btornbjerg@ofir.dk

Indhold i dette blad
1.

Indholdsfortegnelse

2.

Nyt fra bestyrelsen

3.

Lidt af hvert.

4.

Fjerde sejr på stribe!

6.

Divisionskamp mellem Skanderborg og Ålborg

8.

Nordre III – Skanderborg III: 5½ - 2½

10.

Julefrokost - En dejlig dag!

11.

Julefrokost og hjerne-arm

12.

Kombiner med Peter.

13.

Bjarnes grubleside.

15.

Til forretninger der støtter Skanderborg Skakklub.

16.

II. holdets kamp i Mesterrækken mod Vejlby-Risskov I d. 22-11-2010.

17.

Skanderborg II mod Randers II i Mesterrækken d. 14-12-2010.

18.

II holdet’s kamp i Mesterrækken mod Skødstrup d. 18. Januar 2011 i Skb.

19.

Hæderligt nederlag til A-holdet: Silkeborg II – Skanderborg III 2½-5½.

20.

Skanderborg IV -- Viby

21.

Pressemeddelelser.
21
Skaktalenter i Skanderborg Skoleskak
21
Mads blev årets skakspiller!
22
To sejre og et nederlag til Skanderborg Skakklub

23.

Løsninger.

24.

Kalender.

5½

- 2½.

Side 1

Nyt fra Bestyrelsen
( Af Anders Haarup )
På et tidspunkt skrev jeg, at "nu kunne det ikke blive større"! Det var da Peter Heine
meldte sig ind i vores klub, men jeg tog fejl. Ikke fordi Anand eller et andet verdensnavn
har meldt sig ind i klubben, men fordi, at et af vores medlemmer har lavet en danmarksrekord, som bliver endda ualmindelig svær at slå. Det var da Mads Andersen i december måned fik sin tredje og sidste norm for at kunne kalde sig international mester (IM).
Dette er et resultat, der virkelig har givet genklang i hele Danmark. Ikke kun i skakkredse, men også blandt den menige dansker. Dette har da også resulteret i diverse TV-,
radio- og avisindlæg, hvor han på bedste vis har gjort en uvurderlig reklame for vores
sport. Vi er sammen med Mads naturligvis rigtig stolte over dette flotte resultat. Et
STORT TILLYKKE skal naturligvis lyde fra os alle. Året sluttede da også af på flotteste
vis for Mads, da han helt fortjent blev kåret blandt samtlige skakspillere under DSU, som
årets skakspiller i Danmark.
Det var også i 2010 at vi fik genoplivet vores GM-turnering. En turnering der forløb
yderst tilfredsstillende i en nyrenoveret aula på Morten Børup Skolen. Efter rigtig mange
spændende partier, hvor der de fleste dage var kommentering med mange gæster, ja
der var vi så ubeskedne, at vores eget medlem GM Kamil Miton endte med at løbe af
med sejren. Vi er på nuværende tidspunkt i fuld gang med at forberede en ny turnering i
uge 42. Jeg vil i den forbindelse naturligvis gerne rette en stor tak til alle I, som ydede
en uvurderlig hjælp i forbindelse med afvikling af turneringen.
I 2010 prøvede vi også at have et par fælles arbejdsdage. Det var et par rigtig gode
dage, hvor vi var sammen på en anden måde end normalt. Alle gik virkelig til den og vi
har da også kun fået positive tilbagemeldinger fra Bauhaus. Vi i bestyrelsen er utrolig
glade og stolte over, at der er så stor en opbakning fra I medlemmer til vores klub. Jeg
vil gerne sige jer alle EN RIGTIG STOR TAK!
For vores holdskak går det også helt som ønsket. Såvel vores 1. hold som 2. hold ligger
på en behagelig førsteplads i henholdsvis 1. division og Mesterrækken. Det bliver
spændende at se, om dette også kan holde helt i mål, da det i givet fald vil betyde, at vi
for første gang i klubbens historie vil have et hold i den bedste række og derved komme
til at spille med om danmarksmesterskabet.
I forbindelse med 1. holdets kampe var det også i indeværende sæson, at vi havde premiere på live-skak. Dette har været en stor succes og er noget vi vil blive ved med resten af sæsonen. Der er faktisk små 1.000 besøgende inde pr. gang og følge de 3 partier, som vi har mulighed for at vise.
Vi er nu startet op med vores Bymesterskab, men allerede tirsdag den 1. februar har vi
valgt at holde vores første temaaften. Vi får besøg af GM Jacob Aagaard. Et indlæg der
ud fra det proklamerede lyder rigtig spændende. Vi håber naturligvis, at rigtig mange af
jer vil finde vej til klubben denne aften og få noget spændende inspiration til jeres nuværende skak færdigheder.
På rigtig glædelig gensyn nede i klubben.
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Lidt af Hvert
(af Peter Wheadon)
Visse åbninger f.eks. Dronninggambit og Spansk (Ruy Lopez) har altid været populære
på topplan. Andre åbninger udsættes for kraftige svingninger i popularitet. Et godt eksempel herpå er Kongegambit. I det 19. århundrede var denne åbning ofte spillet. "Det
udødelige parti" mellem Adolph Anderssen og Lionel Kieseritzky fra 1851 åbnede med
trækkene 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Lc4. Sådan blev skak spillet dengang! Senere gik denne
åbning af mode, og har aldrig helt kommet sig - og dog. I matchen mellem Short og
Kasparov om verdensmesterskabet i 1993 havde Short forberedt Kongegambit som en
slags hemmelig våben hvis Kasparov skulle have besvaret Shorts 1.e4 med 1...e5. Desværre valgte Kasparov konsekvent andre forsvar. Heldigvis er Kongegambit ikke helt
død endnu på topplan. Så sent som nov. 2010 vandt Judit Polgar over ikke mindre end
Veselin Topalov med den i Mexico; dog skal det retfærdigvis siges, at der kun var 10
minutter til hver spiller. Men alligevel! Judit Polgar valgte ligesom Anderssen den spændende 3.Lc4 variant. Den legendariske David Bronstein har udtalt: "Hvis du ønsker at
spille Kongegambit, så husk at sort kan udligne efter 3.Sf3. Hvis du ønsker at vinde, spil
3.Lc4 !".
Andre åbninger har det med at være højeste mode, hvis verdensmesteren spiller den,
for senere at blive anset som lidt suspekt så snart verdensmesteren skifter den ud. Et
godt eksempel er Kongeindisk, som engang var Kasparovs faste valg. Så blev den spillet hyppigt på topplan. Men så gik Kasparov over til andre forsvar, og så blev den meget
mindre populær. Blandt verdens bedste spillere har det på det seneste kun været
Ruslan Ponomariov, som har været tro mod Kongeindisk. Man kunne fristes til at tro, at
åbninger bærer betydeligt præg af at være modefænomener. Men gamle moder har det
med at blive moderne igen, hvis man venter længe nok. I tilfældet Kongeindisk har vi
ikke skullet vente særlig længe, idet Nakamura brugte det som sort til at slå ingen ringere end Boris Gelfand i Tyrkiet i 2010 i et ekstremt spændende parti, hvor det ene offer
fulgte efter det andet.
Det kan også hænde, at en åbning bliver spillet for senere at blive "opdaget" og blive
navngivet efter en anden spiller, for igen senere stort set at blive ignoreret, og så efter
adskillige årtier blive "genopdaget". Et godt eksempel er Trompowski, som kendetegnes
ved 1.d4 Sf6 2.Lg5. Pseudo-Trompowski lyder: 1.d4 d5 2.Lg5. Åbningen blev opkaldt
efter den brasilianske spiller Octavio Figueira Trompowski de Almeida (1897-1984), og
blev kendt, efter at Almeida brugte den ved Olympiaden i München i 1936. Men det var
først i 1980'erne at Julian Hodgson gjorde denne åbning meget kendt. Det pudsige er
dog at åbningen allerede i 1920 blev brugt til at slå den senere verdensmester
Max Euwe - hvor utroligt end det må lyde - i sølle 10 træk. Selvom Euwe kun var 19 år
gammel på dette tidspunkt, må han allerede have været en meget stærk spiller. Her er
partiet.
Oskam-Euwe, Amsterdam 1920. Åbning: Pseudo-Trompowski. 1.d4 d5 2.Lg5 Lf5 3.Sf3
Sf6 4.c4 e6 5.e3 h6 6.Lxf6 Dxf6 7.Db3 Sc6 8.Dxb7 Kd7 (beskytter tårnet da Dxa8 besvares med Lb4+) 9.cxd5 exd5 10.Lb5 og sort opgav da der er intet forsvar mod Se5+
f.eks. 10....Le7 11.Lxc6+ Dxc6 12.Se5+.
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Fjerde sejr på stribe!
Team Nordea Skanderborg Skakklub–Esbjerg Skakforening 5-3
(af Asger J. Andersen)
Først lidt om de ydre rammer: Det var en fornøjelse at træde ind i lokalet og bemærke
hvor nydeligt og praktisk bordene var stillet op. Der var god plads til aktørerne og gode
forhold for tilskuerne. Spilleområdet var fint afgrænset med bånd, så man ikke ligefrem
”stod på nakken” af spillerne, men alligevel kunne betragte brætterne på en rimelig kort
afstand. Som sædvanlig var den kulinariske side af sagen i gode hænder, og når man
dertil lægger at tre af partierne blev sendt live, så kan man kun glæde sig over det samlede arrangement.
Spille- og resultatmæssigt kunne man også glæde sig. Der blev gået til sagen med dyb
alvor og stor koncentration, hvilket også gav sig udslag i at kun et af partierne blev tabt.
Der var afbud til kampen, så Benjamin fik chancen. Han spillede mod en solid mesterspiller, som stille og roligt fik initiativet, satte Benjamin under pres, vandt en kvalitet, og
senere et par bønder, hvorefter Benjamin måtte kapitulere.
Ret hurtigt fik vi to remiser ved Niels Jørgen og Antonio, samt en sejr ved Nicolai. De
næste to resultater var sejre til Mads og Jan, og hermed var den endelige sejr sikret.
Efter et langt og jævnbyrdigt parti kom Jackies remis i hus.
Niels Jørgen og Torsten tog remis i en lige stilling efter kun 13 træk. Også Antonio og
Niels Jørgens bror Poul Flemming blev enige om remis efter 13 træk. Nicolais modstander spillede med hvid en for mig ukendt åbning (hvilket ganske vist ikke siger så meget!), nemlig d4, d5, f4?! Ifølge sagkundskaben står hvid allerede næstbedst! Nicolai
beholdt overtaget partiet igennem, og efter at modstanderen havde forspist sig på en
bonde, satte Nicolai det dræbende træk ind!
Jens spillede denne gang på første bræt, og han spillede et godt, solidt parti. I slutstillingen kunne modstanderen vinde en bonde, men Jens havde udmærket modspil, så de
enedes om remis.
Jans parti var en fornøjelse at følge. Stille og roligt tilkæmpede han sig større og større
stillingsfordel. Han satte et stærkt angreb ind på dronningefløjen, med dublering af tårnene i b-linjen, og en meget stærk a-bonde. Dette pres kunne modstanderen ikke vikle
sig ud af, og til slut skakkede Jan et tårn af, hvorefter partiet naturligvis var endeligt afgjort.
Mads’ modstander kom egentlig godt ind i partiet, og efter en snes træk var stillingen
nogenlunde lige. Men i 22. træk fejlplacerede modstanderen sin dronning, og hans efterfølgende træk var en decideret fejl, som Mads udnyttede med et smukt og effektivt
springertræk. Dette træk indbragte ham to bønder og en klar gevinststilling. Resten var
spil for galleriet, men afslutningen var elegant: Modstanderen ville bytte dronninger. Det
ville Mads også gerne!! – for i det efterfølgende træk satte han mat med en løber!
Resultater næste side:
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1
2
3
4
5
6
7
8

IM Jens S. Kjeldsen
FM Mads Andersen
Jackie Andersen
Niels J. Fr. Nielsen
Nicolai Löwenstein
Jan Rode Pedersen
Antonio Clerico
Benj. Christensen

Rating/Elo

Rating/Elo

2417/2416
2390/2382
2351/2358
2250/2326
2132/2188
2124/2179
2102/2146
1899/1821

5 - 1 2247/2226
6 - 2 2209/2218
7 - 3 2132/2159
8 - 5 2106/2216
9 - 6 2028/2055
10 - 7 2057/2090
11 - 8 1908/2042
14 - 9 1960/1958

Styrkelistenummer
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FM Ove Weiss Hartvig
Gunnar Pedersen
Michael Maarup
Torsten Lindestrøm
Ole Bønnelykke
Henrik Tranberg Jensen
Poul F. Fries Nielsen
Torben Richard Jensen

½-½
1-0
½-½
½-½
1-0
1-0
½-½
0-1

Divisionskamp mellem Skanderborg og Ålborg
(af Peter Wheadon)
På en rigtig snevejrsdag skulle vores 1. hold til Ålborg. Det var en god tur idet vi nåede
frem til spillestedet og ovenikøbet vandt med 5-3. Holdet var uden sine GM'er. Der
var også med kort varsel lavet om på holdopstillingen således at de 4 spillere, som spillede på bræt 5-8, måtte spille med en anden farve end den de havde forberedt og mod
andre modstandere. Men det overvandt vore spillere på fornemste vis.
Holdskak er en holdsport men alligevel kan man ikke lade være med at pege på Benjamins præstation som noget særligt. Han havde sort mod en spiller der havde en del
højere rating. Han opnåede at komme ind i sine forberedelser (Afslået Dronninggambit
Cambridge Springs) og fandt nogle præcise træk for at holde skansen, da han kom under pres. Han har forklaret, at han valgte en strategi som gik ud på at bytte nogle brikker
af og spille på hvids svage a-bonde i et evt. slutspil. Så åbnede han spillet og pludselig
stormede hans dronning og tårn ind i hvids stilling, samtidig med at det lykkedes ham at
udvikle sin dårlige løber på c8. Nu var det Benjamin, der havde fordel. Han byttede
dronningerne af, vandt en bonde, havde to bønder mod én på dronningefløjen og fik sit
tårn velplaceret på anden række. Hans modstander brugte for megen tid på at prøve at
løse sine problemer og Benjamin vandt på tid. Flot spillet. Rigtig kampgejst fra Benjamin!
Kai valgte en meget harmonisk og solid opstilling, som hans modstander åbenbart syntes var så god, at han valgte den samme. Efter 8 træk var sorts opstilling et spejlvendt
billede af Kais. Begge spillere fortsatte deres meget solide spil. Brikkerne blev byttet af
og efter 30 træk havde begge spillere tårn og 7 bønder. Selvom Kai havde mere kontrol
med centrum og fuld kontrol med 5. række levnede hans modstander ham ingen chancer for at bryde igennem. Og da Kai var sikkerheden selv fik hans modstander heller
ingen chancer. Til trods for den beskedne positionelle fordel vurderede Kai korrekt at
han måtte nøjes med remis.
Antonio havde sort mod hvids Stonewall opstilling som går for at være ufleksibel. Men
det var absolut ikke tilfældet her. Hvid fik lov til at lancere et kraftigt angreb mod Antonios kongestilling og hvids dronning trængte igennem til den 8.række. Antonio kom i tidsnød og måtte se sig slået.
Jan havde hvid og valgte fremskudsvarianten i Caro-Kann. Han spillede den solide positionelle Short system med Le2 og kunne snart lægge pres på sorts svage bonde på c6.
Han fik initiativet (altid vigtigt!) og, som han har forklaret, vandt et par bønder og en kvalitet. Jan stod til gevinst. Hans modstander kunne ikke finde en redningsplan, kom i meget stor tidsnød og tabte på tid efter 29 træk. Meget godt spillet af Jan og en sikker sejr.
Jackie beretter, at hans parti var ikke noget at skrive hjem om. Han havde sort og
har forklaret, at han fik meget hurtigt fordel og ofrede en bonde i midtspillet for angreb.
Bondeofret på b5 lignede for mig det bondeoffer der sker i Benkögambitten. Alle officererne stormede frem og hvid nåede ikke at rokere. Jackie ofrede et tårn i et matangreb
og hans modstander kom i meget stor tidsnød. Efter eget udsagn havde Jackie mange
muligheder for at vinde men valgte desværre den forkerte løsning. Hans modstan-
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der klarede tidskontrollen på et hængende hår. Min vurdering var at Jackie havde en vis
kompensation for det ofrede tårn i form af et par stærke bønder i midten. Han kæmpede bravt for at få en af sine bønder frem til 8. række men måtte til sidst strække våben.
Et meget ærgeligt nederlag, især da Jackie udspillede sin modstander i midtspillet og
havde meget bedre styr på uret.
Mads havde hvid mod en Caro-Kann Bronstein-Larsen variant. Det kan lyder frygtindgydende men Mads brugte kun 3 minutter på de første 10 træk og valgte med g3 og
Lg2 den bedste opstilling ifølge mine teoribøger. Ved træk 20 havde Mads' modstander
kun 20 minutter tilbage mod Mads' næsten 1 time. Her kom vendepunktet hvor sort
tænkte længe og valgte en svag tilbagetrækning af sin løber. Mads fandt det stærkeste
svar, hvorefter han havde en klar fordel, som bestod af 2 stærke løbere mod sorts passive løber og springer. Nu havde sort 12 minutter tilbage til 19 træk og kunne ikke modstå Mads' angreb. Sort begik en fejl ved træk 30 og opgav efter yderligere 4 træk. Til
den tid havde Mads vundet en kvalitet og havde fuldstændigt styr på slutspillet. Selv
Anand som modstander ville ikke have kunnet redde det! Flot spillet af Mads.
Jens havde lovet snestorm til sin modstander. Det blev i hans egne ord desværre kun til
snefygning. Han havde sort mod Bird (1.f4) og nåede at presse sin modstander i midtspillet. Han forklarer, at hans modstander fandt 2 gange "only move". Selvom Jens
vandt en bonde, endte partiet i et tårnslutspil hvor Jens' tårn var noget passivt. Remis
måtte det bliver til.
Klaus havde hvid mod en Semi-Slav forsvar. Sort virkede noget presset da han efter
blot 9 træk svækkede sin kongestilling. Klaus cementerede sin dronningefløj mod sorts
forsøg på at gøre fremskridt dér og stille og roligt styrkede sin stilling, indtil han kunne
skabe et gennembrud i midten med e4-e5. Mod starten af slutspillet havde begge spillere tårn og springer og selvom Klaus havde et par bønder mere var slutspillet aldeles
kompliceret. Klaus lod sin konge vandre over til den anden side af brættet for at tage sig
af sorts fremstormende fribonde. På den anden side af brættet ofrede han to bønder for
at få fat i modstanderens springer. Derefter havde han en springer og en bonde som
begge var så genialt placeret, at modstanderen ikke kunne slå springeren med sin konge uden at lade bonden marchere til baglinien. Derefter kunne Klaus i ro og mag lade
sin konge vandre tilbage til den anden side af brættet for at ledsage fribonden til forvandlingsfeltet. Men i stedet for at se det ske valgte sort at opgive. Klaus har selv forklaret, at han følte at han havde kontrol i hele partiet. Hvortil jeg ville tilføje: takket være,
blandt meget andet, tålmodighed og avanceret slutspilkunst.
Med denne sejr fører Skanderborg divisionen med 18 point og hele 5 point ned til nr.
2. Det må være en ønskestilling at gå ind i det ny år med.
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Nordre III – Skanderborg III: 5½ - 2½
A-holdet får stadig klø!
(af Asger J. Andersen)
Som antydet i overskriften har A-holdet ikke ligefrem succes i turneringen! Men der er
ingen grund til at fortvivle. For det første mangler vi at spille mod to hold som vi har gode chancer for at vinde over, ét hold som vi måske kan spille lige op med, og endelig ét
hold som vi nok ikke kan klare. Jeg skal afstå fra at nævne navne! Meget kan ske.
For det andet har vi haft en del reserver på holdet. De har gjort det fint med en score på
50 %, men med fuldt hold rykker de solide ”midtbanespillere” lidt længere ned på holdet,
og dette skulle samlet set give flere point.
Lad os se lidt på de enkelte resultater: Ratingmæssigt var Nordre lidt større favoritter
end det endelige resultat viser, så vi kan da være resultatet bekendt.
På første og sidste bræt fik vi ret hurtigt en sejr, så det så lovende ud. Peter spillede et
fremragende parti, sikkert og konsekvent, og med stærkt og uimodståeligt pres på modstanderens kongestilling. Det fik en ejendommelig afslutning idet modstanderen i en
truende matstilling tog fat om sin dronning, løftede den op, hvorefter han igen placerede
den på udgangsfeltet. Ingen var i tvivl om rørt brik-reglen, og et hvilket som helst dronningetræk ville føre til øjeblikkeligt tab. Derfor tog modstanderen konsekvensen og opgav; men selv om han havde fundet det bedst tænkelige forsvarstræk, ville Peter vinde
materiale.
Peer spillede et glimrende parti! Fik bønder og officerer strategisk godt placeret og pressede modstanderen hårdt. Efter et stærkt angrebstræk fra Peers side var modstanderen
så mør at han valgte at opgive. Han kunne have sprællet lidt i nettet, men udfaldet var
der ikke tvivl om.
For mit eget vedkommende var der tale om et ærgerligt nederlag. I en kompliceret stilling valgte jeg efter lang betænkningstid at ofre en bonde. Modstanderen indrømmede
bagefter at han havde undervurderet styrken i dette offer. Det førte nemlig til at jeg fik to
lette officerer for tårn og bonde. Ganske vist fik han opbygget et vist pres på min stilling,
men ikke værre end at jeg kunne have afværget det og kommet til at stå bedst. Desværre havde jeg ”set” en kombination som så lovende ud, men han fandt uheldigvis et
stærkt modtræk som gav ham fordelen og sejren. En dum afslutning på et godt parti,
hvor han faktisk skulle have kæmpet for blot at holde remis.
Bjarne holdt ud længst, og det så meget spændende ud. Bjarne havde let officer for to
bønder, men hesten var ude at gynge i tovene og kunne risikere at blive skakket af. Da
der ikke var meget tid tilbage, valgte modstanderen remis ved evig skak.
Efter fornuftigt og interessant åbningsspil blev Leif trængt i defensiven, og hans modstander slap aldrig grebet!
Allan spillede en god, solid åbning, men modstanderen lavede en binding på en springer, hvilket senere kostede en bonde, hvorefter modstanderen stod bedst.
Anders spillede langt hen et stilrent parti, men desværre blev hans kongefløj flosset op,
og man må lade hans modstander at han lavede et flot matangreb!
Ærgerligt var det for Jan, som stod klart bedst indtil det 19. træk efter godt spil og med
merbonde, men i det 20. lavede han desværre en fejl som kostede en officer, og dermed reelt partiet.
Resultater næste side:
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Nordre III - Skanderborg III 5½ - 2½ (6.1 - 1.9)
Br
.

Spiller Nordre III

Res.

Spiller Skanderborg III

1

Steen Farup Christensen (0.78)

0-1

Peter Wheadon (0.22)

2

Mikkel Hansen (0.85)

1-0

Asger J. Andersen (0.15)

3

Kim Hardlei (0.87)

1-0

Leif Møller Hansen (0.13)

4

Kristen Hedelykke (0.77)

½-½

Bjarne Tornbjerg (0.23)

5

Leif Nørholm Jensen (0.75)

1-0

Allan Erik Schmidt Andersen (0.25)

6

Knud Erik Juhl (0.72)

1-0

Anders Haarup (0.28)

7

Henning Kragelund (0.68)

1-0

Jan Hansen (0.32)

8

Uffe Vestergård Thomassen (0.68)

0-1

Peer Jespersen (0.32)

Forventet score i parentes.

De Originale
Siden 1976

Troldekugler.dk
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Julefrokost - En dejlig dag!
Tirsdag den 7 december 2010, en dag jeg længe havde glædet mig til, blandt andet
fordi det var den dag vi skulle holde julefrokost i skak klubben. Noget af det bedste jeg
har gjort efter jeg gik på efterløn var at melde mig ind i Skanderborg Skakklub, her har
jeg kun mødt dejlige mennesker og mange gode oplevelser er det også blevet til i de år
der nu er gået, og igen i år glædede jeg mig til nogle timer i godt selskab og god mad.
Da jeg gik på efterløn var det slut med at stå op midt om natten for at møde på en arbejdsplads, nu skal jeg helst have min skønhedssøvn hver nat/morgen!
Men sådan var det bare ikke tirsdag den 7 december, vi var en del det stod op midt om
natten og mødte i Bauhaus i Viby, men vi tjente penge til skakklubben så det var en
glæde at være med, men det blev en lang dag for vi kom lige hjem og fik et bad, lidt
pænt tøj på, og så af sted til klubben og Julefrokost.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle jer der købte Amerikansk lotteri, og derved var med til at lave nogle penge til klubben.
Lotteriet indbragte 1.840 Kr. som ubeskåret gik til Skanderborg Skakklub
Jeg havde kontaktet en del forretninger her i byen, og mange af dem havde været venlige at give noget til lotteriet, derudover fik jeg fra Skakklubbens Støtteforening 1000 Kr.
som der var købt nogle spændende præmier for, i alt var der 16 præmier i hver af de 3
serier, og derudover var der også 3 Mandelgaver til den dejlige Ris à lá mande, som
Nancy Vigen havde lavet, og der var 3 mandelgave trøstepræmier, derudover var der
også en god flaske Cognac, som der blev trukket lod om, blandt alle deltagerne.
Jeg syntes det var en rigtig rigtig dejlig Julefrokost (det jeg lige kan huske)
Jeg vil gerne endnu engang opfordre alle der vandt noget til at sige det i de forretninger
der støttede os med gevinster, det ville jo være rart hvis vi kan gentage det i år 2011.

Følgende støttede Skakklubbens lotteri!
Støtteforeningen
Jørgen Johansen
Jyske Bank
Hugo Mortensen
Syn Optik
Profil Optik
Click Foto
Østjydsk Bank
Flugger
Fricykler
2Tal
Skoringen
Vero Moda
Vinoble
Butik Elle
Fru Nielsen
Expert
Jackson
Andersen (guldsmed)
Olesen Tøj
Schmidt, Bog & Ide
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Julefrokost og hjerne-arm
(Bjarne Tornbjerg)
Traditionen fra de senere års julefrokoster blev også i 2010 holdt i hævd. Efter indtagelse af mad og drikke og afholdelse af amerikansk lotteri meldte 16 deltagere sig til 5 minutters lynskak efter hjerne-arm princippet, hvor de lavest ratede vælger sig en formodet stærkere medspiller. En ene deltager bestemmer så, hvilke benævnte brikker der
skal flyttes på brættet. Den anden vælger, hvor brikken skal flyttes hen. Bliver der valgt/
benævnt en bonde, kan der være op til 8 forskellige at vælge i mellem, så der kan være
lidt at tænke over efter indtagelse af en enkelt eller to øl og snaps!
Det kan give adskillige sjove situationer, når ikke tanker og planer i doublen helt går i
samme retning, eller man ikke har ”set planen”. Resultater fra årets turnering blev følgende:
Gruppe 1:
1.
Jan Hansen/Morten Rasmussen
2.
Peer Jespersen/Kell Hansen
3.
Holger Heiredal/Benjamin Christensen
4.
Jørgen Johansen/Bjarne B. Rasmussen
Gruppe 2:
1.
Anders Haarup/Jens Kjeldsen
2.
Genno Jensen/Leif Møller Hansen
3.
Knud M. Jacobsen/Allan E. S. Andersen
4.
Asger C. Andersen/Kai Munk
Semifinaler:
Jan Hansen/Morten Rasmussen Genno Jensen/Leif Møller Hansen
Peer Jespersen/Kell Hansen Anders Haarup/Jens Kjeldsen
Placeringskampe (5. - 8. plads):
Holger Heiredal/Benjamin Christensen Asger C. Andersen/Kai Munk
J. Johansen/Bjarne B. Rasmussen Knud M. Jacobsen/Allan E. S. Andersen
Finale:
Anders Haarup/Jens Kjeldsen Jan Hansen/Morten Rasmussen
Placeringskampe (3. - 8. plads):
Genno Jensen/Leif Møller Hansen 3. - 4.
Peer Jespersen/Kell Hansen
Asger C. Andersen/Kai Munk 5. - 6.
Jørgen Johansen/Bjarne B. Rasmussen
Knud M. Jacobsen/Allan E. S. Andersen 7. - 8.
Holger Heiredal/Benjamin Christensen
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2,0 point
2,0 point
1,0 point
1,0 point
2,5 point
2,0 point
1,0 point
0,5 point
1-0
0-1

0-1
1-0

1-0

1-0
1-0
1-0

Kombiner med Peter
Løsninger senere i dette blad

Bezruchko - Flohr, Kemeri 1939.
Hvid trækker.
Her spillede hvid 1.f3 som truer løberen på
g4.
Kan du finde et godt træk for sort?

Kasimdzhanov - Kasparov, Batumi 2001.
Sort trækker.
Her spillede sort 1...Ld6 2.0-0 0-0 .
Hvad synes du om stormestrenes træk?

Hickl - Beliavsky, Tyskland 2002.
Sort trækker.
Både 1...Sxa5 og 1...cxb4 er stærke, men
sort valgte et endnu stærkere træk.
Hvilket?

Crespo - Cantillo, Camaguey 2003.
Hvid trækker.
1.Dxg5 dur ikke pga. 1...Da1+.
Hvid kan heller ikke spille 1.Th3 pga.
1...Da1+ 2.Kg2 Dg1+ 3.Kf3 Sd4# .
Men hvid kan vinde.
Hvordan?
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Bjarnes grubleside
Løsninger senere i dette blad

Opgave 1

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

Opgave 2

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

Hvid trækker og sætter mat i to træk.

Hvid trækker og sætter mat i to træk.

Opgave 3

Q+ + + +
+ + + + 
 +.+0+ +
 +12+ 
 + +0+ +
+ + + + 
+ 34 + +
+ + + + "
#$%&'()*+,

Opgave 4

+ + + - 2
+ + + + 
 + +/Q +
+ + + +
 + + + 3 4
+ + +1+ 
 + + + +
+ + + +"
#$%&'()*+,

Hvid trækker og sætter mat i to træk.

Hvid trækker og sætter mat i to træk.
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Til forretninger
der støtter
Skanderborg Skakklub
Endnu engang vil vi fra Skanderborg Skakklub takke for Din/Jeres støtte til skakklubbens Amerikanske lotteri i 2010.
Skanderborg Skakklub er, som mange andre klubber, afhængig af at så mange som
muligt bakker op omkring klubben.
Klubbens indtægter kommer primært fra kontingentet og derfor er det glædeligt, når vi
kontakter byens forretninger, at de så hjælper os, bla. i form af gevinster til vores årlige
lotteri og annoncer i vores klubblad.
Vi vil gerne forære jer det nyeste klubblad hvor man bla. kan læse om klubbens julefrokost og det Amerikanske lotteri hvor der kunne vindes gode præmier skænket af byens
forretninger.
Bladet udkommer 8 gange årlig, og skulle I være interesseret i at vide mere om Skanderborg Skakklub, stiller vi os meget gerne til rådighed og på vores hjemmeside,
skanderborgskakklub.dk
kan man finde alt om klubben og læse om de mange både nationale og internationale
spillere der er i Skanderborg, skakspillere der er med til at sætte Skanderborg i fokus,
og man kan altid læse nye og gamle numre af klubbladet Løberen.
Med ønske om at vi må kontakte jer igen i 2011, november måned, siger vi endnu engang tak for støtte, og ønsker alle et godt nytår.

Anders Haarup

Venlig hilsen
Formand for
Skanderborg Skakklub

Kom og se vores nye butik/showroom og værksted.

Industrivej 15A, Stilling. Tlf.: 26 28 47 95
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II. holdets kamp i Mesterrækken mod
Vejlby-Risskov I d. 22-11-2010
(Af Bjarne Berring Rasmussen)
Til denne kamp var der et afbud i forhold til den forhåndstilmeldte opstilling. Claus Qvist
Jessen havde afbud og ind på holdet trådte Ebbe Kristensen. Da jeg har fuldt op at gøre
med at hænge på i mit eget parti, kan jeg ikke følge med i andres partier. Derfor har jeg
ikke meget at referere fra kampen..
Jeg mødte en spiller, der ofrede hæmningsløst foran min konge, og jeg følte, at jeg
balancerede på en knivsæg. Jeg holdt dog skansen.
Kai Munk’s parti så jeg slutningen af. Kai stod bedst og havde initiativet, men modstanderen forsvarede sig formidabelt trods tidnød. Tidnøden blev dog afgørende og Kai
vandt.
Vi vandt og endte dermed på en 4 delt 3. plads.

Enkelt resultater for Skanderborg II runde 2
VRS - Skanderborg II
Br.

3½ - 4½ (4.36 - 3.64)

Spiller VRS
Lars Michael Agergaard
1
(0.77)
Anders Michael Nielsen
2
(0.58)
Claus Vangsgaard
3
(0.48)
Birger Poul Møller
4
(0.61)
Jesper Korsgaard
5
(0.56)
Per Pedersen
6
(0.46)
Carsten Schjødt Pedersen
7
(0.55)
Erik Møllmann Bøye
8
(0.35)
Forventet score i parentes.

Res.
0-1
½-½
0-1
½-½
1-0
½-½
1-0
0-1
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Spiller Skanderborg II
Kai S. Munk
(0.23)
Tavs Bjerre
(0.42)
Benjamin Christensen
(0.52)
Colin Watson
(0.39)
Morten Rasmussen
(0.44)
Niels Chr. Christensen
(0.54)
Ebbe Kristensen
(0.45)
Bjarne Berring Rasmussen
(0.65)

Skanderborg II mod Randers II
i Mesterrækken d. 14-12-2010
(Af Bjarne Berring Rasmussen)
Så skulle vi møde Randers. I dette opgør var vi ratingfavoritter. Vi levede op til forventningerne. Til dette opgør var vi i den ordinære opstilling. Efter denne 3. runde indtog vi
med sejren 1. pladsen og kunne således fejre Jul og Nytår med en vis ro i sindet. Herefter følger de enkelte resultater.

Enkelt resultater for Skanderborg II runde 3
Skanderborg II - Randers II 6 - 2 (5.77 - 2.23)
Br.
1
2
3
4
5
6
7
8

Spiller Skanderborg II
Kai S. Munk
(0.75)
Tavs Bjerre
(0.76)
Benjamin Christensen
(0.62)
Colin Watson
(0.67)
Morten Rasmussen
(0.68)
Claus Qvist Jessen
(0.78)
Niels Chr. Christensen
(0.88)
Bjarne Berring Rasmussen
(0.63)

Res.
1-0
1-0
0-1
1-0
1-0
½-½
1-0
½-½

Forventet score i parentes.
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Spiller Randers II
Carl Evald Nielsen
(0.25)
David Bille Maagaard
(0.24)
Kjeld Norman
(0.38)
Per Loftager Therchilsen
(0.33)
Thomas Bauder Jensen
(0.32)
Kurt Damgaard Svendsen
(0.22)
Finn Andersson
(0.12)
Christian Murmann
(0.37)

II holdet’s kamp i Mesterrækken mod
Skødstrup d. 18. Januar 2011 i Skanderborg
(Af Bjarne Berring Rasmussen)
Nu skulle vi så forsøge at bevare 1. pladsen. Vi havde kun et afbud til kampen, nemlig
Niels Chr. Christensen, som blev erstattet af Ebbe Kristensen. Heldigvis havde modstanderen også et par afbud, som burde gøre sagen lettere. Vi vandt da heldigvis også
lige så meget som den nærmeste konkurrent og bevarer dermed føringen ganske vist
kun med ½ point.
Tavs Bjerres parti så jeg afslutningen af. Det var meget lige, dog førte Tavs med en
fribonde, som der var lidt kamp om. Modstanderen forsøgte et kongeangreb, som så lidt
farligt ud, men en regnefejl kostede en officer og så var der ikke mere i det.
Jeg sad ved siden af Claus, som fik en rigtig fin stilling. Modstanderen udbad sig lov til
at benytte en såkaldt livline. Om han fik det ved jeg ikke, og hvis så hjalp det ikke.
Ebbe præsterede efter eget udsagn at spille det dårligste parti gennem mange år og
tabte til en med ca. 300 mindre i rating. Trods en kvalitetsgevinst efter en simpel kombination undervurderede han et vindende kongeangreb fra modstanderen, der spillede
irriterende korrekt. Ebbe fortsætter således sin målrettede indsats mod et lavt ratingtal.
I mit eget parti vandt jeg efter ca. 15 træk et tårn. Det betød dog ikke, at jeg hermed
stod til gevinst. Jeg havde ikke fået rokeret, og dermed havde jeg ikke det andet tårn i
spil. Efter meget intenst forsvarsspil og nogle afbytninger lykkedes det dog, hvorefter jeg
kunne køre sejren i hus.

Enkelt resultater for Skanderborg II runde 4
Skanderborg II - Skødstrup II
Br.
Spiller Skanderborg II

5½ - 2½ (6.28 - 1.72)
Res.
Spiller Skødstrup II

1

Kai S. Munk
(0.59)

1-0

Hans Hald Kristensen
(0.41)

2

Tavs Bjerre
(0.67)

1-0

Willy Møller Nielsen
(0.33)

3

Benjamin Christensen
(0.68)

0-1

Jan Oehmichen
(0.32)

4

Colin Watson
(0.69)

½-½

Bent Ole Pedersen
(0.31)

5

Morten Rasmussen
(0.85)

1-0

Per Kjærulf-Møller
(0.15)

6

Claus Qvist Jessen
(0.92)

1-0

Mikkel Fly Christensen
(0.08)

7

Ebbe Kristensen
(0.91)

0-1

Bent Faust Andersen
(0.09)

8

Bjarne Berring Rasmussen
(0.97)

1-0

Anders Mosby Larsen
(0.03)

Forventet score i parentes.
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Hæderligt nederlag til A-holdet:
Silkeborg II – Skanderborg III 2½-5½
(af Asger J. Andersen)
Da jeg var ung – og det er efterhånden adskillige år siden – var det spændende at følge
fodboldlandskampene mod Sverige, enten med Gunner Nu i radioen, eller hvis man var
heldig: i selve Idrætsparken i København! Spændingen gik ikke på udfaldet af kampen –
det var givet på forhånd! Nej, det spændende var hvor lidt Danmark kunne nøjes med at
tabe. Jeg overværede en enkelt af disse kampe: Svenskerne vandt 6-0!!
Hvorfor nu blande fodbold ind i et skakreferat? Jo, fordi jeg tog til Silkeborg med den
samme ”svenskerfornemmelse”: Hvad kunne vi begrænse nederlaget til? Det blev 2½
point vi fik, og nøgternt set er det ikke så dårligt, eftersom vi stod til noget i retning af 17! Og så kunne vi endda godt have været heldige og få lidt mere.
Ebbe spillede godt og fik også en tilfredsstillende stilling med overvægt i midtspillet,
men i slutspillet havde han en svag bonde, så det blev modstanderen der løb med sejren.
Peter havde sort og spillede kongeindisk. Han spillede lidt for afventende og fik ikke
initiativet. I midtspillet tabte han en bonde, hvorefter han tabte en til; og efter nogle afbytninger, som han ikke kunne undgå, endte han i et klart tabt slutspil og måtte opgive. Som han selv udtrykte det, var det et parti som han ikke var særlig stolt af.
Mit eget parti gik som det snart er blevet min (triste) sædvane: Jeg kom godt fra start,
stod solidt omkring det 20. træk, og fik en ønskechance med et officersoffer og en kombination, som i en senere analyse viste sig at være korrekt! Den kunne have resulteret i
en solid fordel, men i fortsættelsen fandt jeg ikke det skarpeste træk (som i parentes
bemærket også var meget svært at få øje på!). Jeg stod dog stadig bedst, men mistede
lidt efter lidt initiativet, ikke mindst fordi han havde et stærkt løberpar.
Selv om Bjarne Tornbjerg sad lige ved siden af mig, fik jeg aldrig rigtigt indblik i hans
parti, men måtte blot konstatere at han tabte. Bedre gik det for Jesper Pallesen, som
stille og roligt lagde pres på modstanderen og kørte sejren hjem. Jørgen Johansen spillede uhyre koncentreret og konsekvent, passede på ikke at lave fejl og blokerede modstanderens mulige fremstød. Bønderne endte i en lukket kileformation, og derefter var
remis den logiske konsekvens.
Thomas Laursen spillede aktivt, trængte ind i modstanderens stilling og truede med
enten matsætning eller materialegevinst, og det fik modstanderen til at opgive. Kells
modstander var en knald-eller-fald-mand, fik han at vide efter partiet, en spiller som
busede på med alt hvad han havde. I dette tilfælde blev det fald, altså for Kell, hvis stilling blev helt splittet op.
Resultater næste side:
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Enkeltresultater for Skanderborg III runde 4
Silkeborg II - Skanderborg III 5½ - 2½ (6.92 - 1.08)
Br.

Spiller Silkeborg II

Res.

Spiller Skanderborg III

1

Jack Thostrup (0.86)

1-0

Ebbe Kristensen (0.14)

2

Tom Petersen (0.82)

1-0

Peter Wheadon (0.18)

3

Arne Øland (0.86)

1-0

Asger J. Andersen (0.14)

4

David Glasscock (0.86)

1-0

Bjarne Tornbjerg (0.14)

5

Johnny Koust Rasmussen (0.86)

0-1

Jesper Pallesen (0.14)

6

Kim Kristensen (0.91)

½-½

Jørgen Johansen (0.09)

7

Søren Rud Ottesen (0.92)

0-1

Thomas K. Laursen (0.08)

8

Carsten Mogensen (0.83)

1-0

Kell Hansen (0.17)

Forventet score i parentes.

Skanderborg IV -- Viby

5½

- 2½

(af Jørgen Johansen)
Hjemmekamp spillet 18 jan. Holdet havde afbud fra Jan Hansen der spiller 1. bræt så
alle rykkede en plads op og Søren Villefrance trådte til i bunden.
Peer Jespersen spillede sort mod Jens A. L. Jørgensen. Peer bragte sig hurtigt i en god
stilling, men lavede en buk og så var nedturen endnu hurtigere. 0 -1. Per Buttenshøn
mødte Rudolph Werk og var næsten ligeså hurtig færdig dog med en sikker sejr. 1 - 1
Jørgen Johansen sort mod Jürgen Fode det blev en meget lukket stilling hvor Fode stod
klart bedst. Fode kunne åbenbart ikke finde de rigtige træk for han gik med på en trækgentagelse. 1½ - 1½. Asger C. Andersen der er kendt for de lange partier var sidst færdig, han mødte Torben Fogh, efter 40 træk var stillingen meget remisagtig, konge torn +
4 bønder på hver side. Fogh gjorde et fatalt træk med tårntab nu stod det 2½ -1½. Axel
Nielsen mødte Peter Ulrich. Peter var ratingfavorit og gennem hele partiet var Axel heller ikke tilfreds med sin stilling. Axel viste dog holdlederånd og vandt sikkert. 3½ 1½. Kell Hansen der pt. spiller stærkt måtte strække sabel mod den noget stærkere
Henrik Andersen 3½ - 2½. Søren Villefrances og Jens Kr. Vigens kampe ved jeg ikke
meget om da begge havde vundet før vi andre havde startet uret. 5½ - 2½..
Det første halvdel af turneringen er gået godt for Skanderborg der ligger på en andenplads to point efter Silkeborg. Silkeborg er meget fint kørende hvorfor vi nok mest skal
slås for at beholde andenpladsen.
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Pressemeddelelser
(Af Asger Andersen)

Skaktalenter i Skanderborg Skoleskak
I den sidste weekend af november afholdt Dansk Skoleskak årets individuelle danmarksmesterskab. Stævnet fandt sted i Odense med deltagelse af spillere fra alle dele
af landet. De enkelte kredse havde tidligere afholdt kvalifikationsstævner, så kun de
stærkeste spillere slap gennem nåleøjet.
Århuskredsen, som Skanderborg hører ind under, er den suverænt stærkeste i landet,
og halvdelen af mesterskaberne blev vundet af spillere fra denne kreds. Turneringen er
aldersopdelt i seks grupper. Fra Skanderborg Skakklub deltog 15-årige Mads Andersen.
Da han allerede er et etableret navn i internationale skakkredse, var han naturligvis storfavorit i sin aldersgruppe. Han levede da også op til favoritværdigheden ved at vinde
samtlige otte partier! Det sker sjældent at en spiller vinder alle sine kampe, så det var
en fin præstation af Mads.
Den næste udfordring bliver en stærk international turnering i Spanien, hvor Mads har
modtaget en direkte invitation til at deltage.
Weekenden forinden havde et meget ungt skaktalent fra Skanderborg Skoleskak gjort
sig gældende. Det drejer sig om seksårige Jonas Bjerre, som deltog i et grand prixstævne i Århuskredsen. Her fik Jonas seks af otte mulige point og dermed en høj placering i sin aldersgruppe.

Mads blev årets
skakspiller!
Mads Andersen fra Skanderborg
Skakklub blev i 2010 international
mester som den yngste dansker
nogensinde, men ikke nok med
det: Nu er han også blevet kåret
som årets skakspiller 2010!
Det skete efter en afstemning
blandt Dansk Skak Unions medlemmer. Stemmetallene viste
Mads som en meget klar vinder af
den fornemme og prestigefyldte Billede fra DSU
førsteplads.
Mads har haft et forrygende skakår, hvor han med fine placeringer i stærke turneringer
scorede sine sidste to normer (kvalifikation) til titlen international mester, og hvor han
tillige passerede det magiske ratingtal (styrketal) 2400.
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To sejre og et nederlag til Skanderborg Skakklub
I den forløbne uge har Skanderborg Skakklub haft tre hold i ilden i holdturneringen. De
to af holdene vandt sikre sejre, mens det tredje måtte indkassere et nederlag.
Mesterrækkeholdet (som er Skanderborgs andethold) vandt 5½-2½ over Skødstrups
andethold. Her var vinderne Kai Munk, Tavs Bjerre, Morten Rasmussen, Claus Qvist
Jessen og Bjarne Rasmussen, mens Colin Watson spillede remis.
I A-rækken mødte Skanderborgs tredjehold Silkeborgs noget stærkere andethold. Det
blev da også til et nederlag på 2½-5½. De to vindere var Jesper Pallesen og Thomas
Laursen, og Jørgen Johansen spillede remis.
I C-rækken gik det fint, idet fjerdeholdet vandt 5½-2½ over Vibys tredjehold. Her vandt
Per Buttenschøn, Asger C. Andersen, Axel Nielsen, Jens Kr. Vigen og Søren Villefrance, mens Jørgen Johansen spillede remis.
Mesterrækkeholdet fører sin række knebent. Der mangler tre runder, og holdet skal i
sidste runde møde sin hårdeste konkurrent, så spændingen er intakt hele vejen igennem.

Brug for en vogn?

Skanderborg

86 51 00 00
4 - 6 - 7 - og 8 personers vogne
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Løsninger
Kombiner med Peter
Opgave1.
1.f3 Lf8 og hvid opgav, da dronningen er fanget efter 2.Dg5 f6 3.Dh4 g5 .
Opgave2.
1...Ld6 er fint nok. 2.0-0?? Le5 ville have vundet for sort, så 2...0-0 fortjener også to
spørgsmålstegn. Det må retfærdigvis siges, at det var et hurtigskakparti.
Opgave3.
1...Sxa3 . Sort vurderede rigtigt, at to forenede fribønder var værd at ofre en springer
for. 2.Txa3 cxb4 3.Ta1 Tc3 og sort har vindende fordel.
Opgave4.
1.Tc1 lukker hvids sårbare baglinje. Hvis 1...Sxc1 2.Th3 h6 3.Dxg5 med matangreb.
Hvis 1...Bxc1 2.Df6# .
Sorts bedste forsvar er;
1...Lh6 2.Txd6 Db2 3.Tcd1 Sd4 4.T6xd4 exd4 5.Tg1 og sort er færdig.

Bjarnes grubleside
Opgave 1
Forfatter: J. Schumer - Transvaal Leader 1906
1. Lc8!
... Kxc8 ... Ka7
2. Da8# 2. Db7#
Opgave 2
Forfatter: E. Puig Y Puyg - Schackbladet 1906
1. Ta4! ... Kxa4 ... Kc5
... Kb6
2. Lc6# 2. Db4# 2. Da5#
Opgave 3
Forfatter: A. Miskolczy - Magyar Sakkszemle 1906
1. Tc3!
... Kxe4 ... Kxe6 ... S~
2. Te3# 2. De8# 2. d4#
Opgave 4
Forfatter: L. Zalkind - Deutsche Schachzeitung 1907
1. Dg7! ... S~
... Sxh4 ... T~
... Th6
2. Dg5# 2. Lg4# 2. Dh7# 2. Dg4#
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... Kxh4
2. Dg4#

KALENDER

Uge
2011
4

Søn.

30.

jan.

Holdskak, 1. division, Team Nordea -Kjellerup

5

Tir.

1.

feb.

Træningsaften med Jacob Aagaard

6

Tir.

8.

feb.

Holdskak, Århus/Skolerne III - Skanderborg II

6

Tir.

8.

feb.

Holdskak, Skanderborg III-VRS II

6

Tir.

8.

feb.

Holdskak, Skanderborg IV-Silkeborg III

7

Tir.

15.

feb.

Udsatte partier (vinterferie)

7

Søn.

20.

feb.

Holdskak, 1. division, Århus/Skolerne II-Team Nordea

8

Tir.

22.

feb.

3. runde, byturnering

9

Man.

28.

feb.

Holdskak, SK 1968 IV-Skanderborg III

9

Man.

28.

feb.

Holdskak, Malling-Skanderborg IV

9

Tir.

1. mar.

Holdskak, Rokaden-Skanderborg II

9

Tir.

1. mar.

Eventuelt udsatte partier i byturneringen

9

Søn.

6. mar.

Holdskak, 1. division, Herning-Team Nordea i Herning

10

Tir.

8. mar.

4. runde, byturnering

11

Tir.

15. mar.

Holdskak, Skanderborg II-SK 1968 III i Skanderborg

11

Tir.

15. mar.

Holdskak, Viby III-Skanderborg IV i Viby

11

Tor.

17. mar.

Holdskak, Skanderborg III-Aros i Silkeborg

12

Tir.

22. mar.

5. runde, byturnering

13

Tir.

29. mar.

Skoleskakafslutning

13

Tir.

29. mar.

6. runde, byturnering

14

Tir.

5.

apr.

Udsatte partier/eventuelt temaaften

12

Tir.

12.

apr.

Udsatte partier

12

Tir.

19.

apr.

7. runde, byturnering (tirsdag før påske)

12

Tir.

26.

apr.

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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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

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.

