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Skanderborg Skakklub
Afholder generalforsamling d. 26-4 kl. 19,00

Dagsorden iflg. vedtægterne

Skakklubbens Støtteforening
Afholder generalforsamling
d. 29 april kl 18,30 i skakklubbens lokaler.
Dagsorden iflg. vedtægter.
Indkommende forslag fra bestyrelsen. Støtteforeningens bestyrelse
fratræder. Støtteforeningen fortsætter som selvstændig forening som
ledes af skakklubbens bestyrelse.
Bestyrelsen
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Lidt af hvert
(af Peter Wheadon)
Sæsonen som nu går på hæld har været en sand sejrstriumf for Team Nordea Skanderborg Skakklub. I den anledning har jeg lyst til at vise et par stillinger fra partier som blev
spillet fornylig af 1.holds spillere. De træk som blev spillet i disse stillinger kan helt tage
pusten fra en.
Hvid trækker.
Den første stilling er fra Peter Heines parti mod van
Wely i Amsterdam i nov. 2010. Peter har hvid og åbningen har været en Siciliansk Kan. Der er blevet spillet 19
træk og sort er kommet langt med sine bønder på dronningfløjen. Han har lige spillet 19...b4. Fritz 8 er ganske
imponeret over sorts stilling og giver sort stor fordel selv
når Fritz får lov til at "tænke" i nogle minutter. Men nu
spiller Peter 20.Sxh7 og Fritz synes, at sort nu ligefrem
står til gevinst. Men har Peter set længere end Fritz?
Det er der meget der tyder på! Der fulgte: 20...Kxh7 21.Dh5+ Kg8 22.Lh6 og nu dæmrer
det for Fritz, at hvids stilling ikke er så ringe endda. Efter 22...Lf6 (eneste træk) 23.Tg3
har Peter stor fordel. Men vigtigst: han har sat sin modstander under så stort et pres
at han skal finde den ene feberredning efter den anden, og det kunne sort ikke gøre sin
2650+ rating til trods. Efter 23...Se7 24.Lxg7 er der mat om få træk.
Sort trækker.
Den anden stilling tages fra divisionskampen mod Esbjerg den 16. januar 2011. Her har Årets Skakspiller
Mads hvid mod Gunnar Pedersen og der er blevet spillet 23 træk. Mads har 51 minutter tilbage til tidskontrollen og hans modstander har 43 minutter tilbage. Hvid
truer Se5 med stor fordel og det vil sort gerne forhindre
men hvordan gør han det bedst? Her brugte sort halvdelen af sin resterende tid på at finde en løsning og
valgte at spille 23...f6 selvom det svækker hans kongestilling. Et ganske logisk træk
skulle man tro. Hvad gør Mads så? Han spiller 24.Se5 alligevel!! Et helt fantastisk træk.
Sort har mange mulige svar og stillingen er kompliceret men Mads har åbenbart regnet
alle varianterne ud. Uanset hvad sort spiller så står Mads til gevinst. Hvis sort tager
springeren på e5 med bonden på f6 så kommer 25.Lxd5+ cxd5 26.Dxc7 Lxc7 27.Txc7
og i den stilling, som nu opstår, vinder hvid i kraft af, at han har vundet en bonde, har
fire bønder mod to på kongefløjen samt terrænfordel. I stedet spillede sort 24...Tac8 og
efter yderligere blot 4 træk, blandet med en god portion tidsnød, måtte han opgive.
To fantastiske træk at slutte sæsonen med.
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UNDSKYLD FEJLEN
Ved en beklagelig fejl var Ambi ikke nævnt sammen med de øvrige sponsorer i sidste
nummer af Løberen,
Ambi, var også blandt de forretninger der støttede klubben med gaver til det Amerikanske lotteri ved vores julefrokost.
UNDSKYLD TIL AMBI, og endnu engang. STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER
OS.

Velkommen til en butik fyldt med forårsnyheder fra
bl.a.:
Bubetti - Gedigio - Boheme - Masai - E Aps - Sandwich - Two Danes - Mansted - Kick & Cookies - Mc
Verdi
Adelgade 67, 8660 Skanderborg, Tlf. 86520752
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Små glimt fra andetholdets heroiske kamp mod
Aarhus/Skolerne III
(Af Claus Qvist Jessen)
Som der sikkert står andetsteds i bladet, var det her en slags topkamp. Skanderborg lå
midlertidigt nr. 1 i Mesterrækken, mens Skolerne lå et par points længere nede. Holdleder Bjarne havde da også manet til kamp og hidkaldt reserver som erstatning for Kai,
der meget upassende og misundelsesværdigt sad i Argentina, og Morten, som heller
ikke var at finde på holdet. Alligevel var det en kamp, vi skulle vinde, hvis vi ville op i
divisionerne.
Det startede ikke godt. Almindelig tvivl om spillestedets geografiske placering gjorde, at
begge biler fik sig en ufrivilligt toiur-de-Aarhus. Til gengæld fik vi, da vi omsider nåede
frem, den behagelige oplevelse, at Skolerne ikke ville starte urene, før vi var kommet.
De kendte problemerne med udehold, der ikke kan finde stedet, og vi andre kunne glæde os over et flot udslag af uselvisk sportslighed.
Kampen startede, og selv blev jeg plantet på femtebrættet overfor en ung, talentfuld gut
af den slags, som dansk skak heldigvis er fuld af. En årvågen knægt med masser af
nosser, og efter en rimeligt korrekt og ganske balanceret kongeinder fik vi byttet en
masse træ af og havnede i en slags slutspil.
Hvid: Claus Qvist Jessen; SkB II
Sort: Nicklas Corneliussen; Aarhus/Skolerne III

To tårne og en let til hver side. Det lugter af
remis, og Nicklas havde da også lige tilbudt at
dele pointet. Hm! Tre partier (Tavs på topbrættet, Michael Grøne på 3. og Colin på 4.) var
allerede endt i balancerede remiser, og oveni
stod vi næstbedst på bræt 2, 6, 7 og 8. Mit
eget bræt 5 var nærmest eneste gevinstchance, og da jeg samtidig vurderede stillingen som
svær at tabe, gik jeg i tænkeboks. Jeg havde
her 63 minutter til 16 træk, mens Nicklas kun
havde 18. Alene derfor sagde jeg pænt nej tak
og spillede videre.
24. Sc5!
Et meget midlertidigt officersoffer, og den materialistiske Fritz er ganske enig: Klart det
bedste træk i stillingen og egentlig ganske oplagt. Det tog alligevel 14 minutter at beslutte sig, men det var det værd. Sort blev i den grad taget med bukserne nede og faldt i
dybe tanker. Det kostede seks af hans 18 tilbageværende minutter, inden han slog
springeren.
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24. -, dxc5; 25. Txd8, Lxh2+
Det er fristende at spille Ld4, men hvid spiller bare Td7+ og Kf2, og sort ender med en h
-bonde mindre end i partiet.
26. Kxh2, Txd8; 27. Txe6, Td7
Det ser balanceret ud, men skinnet bedrager. Uden tårne bør denne stilling være vundet
for Hvid, idet hans fribonde rigeligt kan beskæftige den sorte konge, og så falder alle
bønderne på D-fløjen.
28. Te2, Kf6; 29. g4, b6; 30. Kg3, a5; 31. Kh4, Td3; 32. Tf2?
Unødvendig forsigtighed. Spil f4 med det samme, og nyd livet. Tf2 er vel ikke direkte
dårligt, men hvorfor ikke spille det bedste?
32. -, Kg6?
Sort svarer igen med en tilsvarende fejl. 32. -, a4 var klart bedre. Nu går det galt.
33. f4!, Td4; 34. f5+, Kf6; 35. Te2, Td6; 36. Te6+!
Av! Af sorts fire minutter brugte han nu to på at slå tårnet. Alternativerne er ikke meget
bedre, for den hvide konge trænger ind og guffer til sidst på h6. De forbundne fribønder
vinder uden de store problemer.
36. -, Txe6; 37. fxe6, Kxe6; 38. Kh5, Kf7; 39. Kxh6, Kg8; 40. Kg6, c6; 41. a4
De 40 træk blev nået med hhv. 25 og 1 minut tilbage. Sort har ikke skyggen af modspil,
og ved udsigten til, at Hvids konge spadserer mod vest og æder alle de sorte bønder,
sagde Nicklas pænt tak for partiet. En pind til Skanderborg, men det blev så også vor
eneste hele.
Kort efter tabte Bjarne og Jesper på 7. og 8. Bjarne havde kæmpet med en dårlig løber
gennem det meste af partiet, men til sidst gik det galt, og holdlederen måtte indkassere
et nul. Til gengæld kæmpede Benjamin på 2. sig en flot halv. Modsatte rokader og gensidige matchancer gjorde, at Hvid tog en evig skak, og man delte i porten.
Tilbage var Niels Christian. Modstanderen havde skubbet en
bonde helt frem til h8, og med et
hvidt tårn på g7 og en sort bonde på h7 var der ikke langt til
mål. Heldigvis overså Hvid det
øjeblikkeligt vindende Lxa5+,
som ville ofre løberen for to bønder – bl.a. Bh7, hvorefter Bh6
snart ville konvertere til en dame. Remis til NC og sæsonens
første nederlag til SkB II. Øv,
altså.
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Femte sejr på stribe til divisionsholdet!
Skanderborg – Kjellerup 7 – 1.
(af Asger J. Andersen)
De gjorde det igen! Vi er forvænnet med store sejre, men denne gang var der en del
afbud, så måske …? Men nej, holdet gjorde det endnu bedre end forventet! To remiser
og seks sejre blev det til.
Den ene ”sejr” skyldtes at Antonios modstanders mobiltelefon ringede mens de spillede.
Så er der ingen pardon, og man er også nødt til at være konsekvent; men ærgerligt er
det naturligvis – for begge parter.
Den første remis kom i hus meget hurtigt. Det var i Niels Jørgens parti at man enedes
om en fredsslutning efter 13 træk. Stillingen var materielt lige, men modstanderen så ud
til at have en lille positionel fordel. Omvendt var han nok tilfreds med et halvt mod en
stærkere modstander.
Også Colin spillede remis, og her nåede man op på 19 træk før man kom til den afgørelse. Slutstillingen var harmonisk og ganske lige.
For de øvrige fem på holdet var der tale om lutter sejre!
På førstebrættet mødtes to IM’ere, Jens Kjeldsen og Leif Kristensen. Jens er højest
ratet af de to, og han levede da også op til favoritværdigheden. Leif, som spillede hvid,
havde til langt hen i partiet en lille stillingsfordel, men i det 20. træk foretog han et bondefremstød som svækkede hans stilling. Herefter overtog Jens initiativet og kørte sejren
hjem.
Jackie spillede sædvanen tro frisk til, mistede ganske vist en kvalitet, men spillede aktivt
og opfindsomt med de øvrige brikker, hvilket indbragte ham sejren.
Jan er det solide bolværk på holdet og er for øjeblikket topscorer med 4½ point i de 5
spillede partier. Heller ikke denne gang svigtede han. Længe stod parterne lige, måske
endda med en lille stillingsfordel til modstanderen. Men lidt efter lidt fik Jan svækket
hans stilling, og en forfejlet løberafbytning gav som resultat en svag dobbeltbonde. Jan
vandt senere en bonde og førte med sikker hånd slutspillet til gevinst.
Tavs spillede med hvid et godt parti. Sort spillede i 9. træk sin dronning til a5, men
”glemte” i de efterfølgende træk at sikre den et tilbagetog. Det betød at Tavs kunne fange damen og kun måtte betale med tårn og let officer. Resten var naturligvis teknik, men
Tavs lavede nogle smarte træk som førte til en sikker sejr.
Benjamin var med for tredje gang og snuppede sit andet point. Godt klaret i det selskab!
Han spillede sikkert og konsekvent i dagens parti, og det lykkedes ham at vinde en bonde. Det udviklede sig til en god og farlig fribonde, som i den sidste ende kom til at gøre
udslaget. Ganske vist havde modstanderen tårn og løber mod Benjamins dronning, men
Benjamin havde stærke bønder og kunne desuden manøvrere rundt med dronningen og
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skakke løberen af, hvorefter modstanderen naturligvis opgav.
En fin dag, og et enormt forspring på 8½ point før de to sidste runder.
1
2
3
4
5
6
7
8

IM Jens S. Kjeldsen - Leif Søgaard Kristensen
Jackie Andersen - Erik Nilsson
Niels Jørgen Fries Nielsen - Søren Ladegaard
Jan Rode Pedersen - Niels Kristian Almtoft
Antonio Clerico - Morten Bjørn
Tavs Bjerre - Peter Kock
Benjamin Christensen - Claus Kåre Nielsen
Colin Watson - Frank Gjerning Pedersen
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1-0
1-0
½-½
1-0
1-0
1-0
1-0
½-½
7-1

A-holdet kender turen! Skanderborg III – Vejby Risskov II 2½ - 5½
( af Asger J. Andersen)
Det var et grimt nederlag, og det burde ikke være gået så galt. Noget i retning af
(mindst) 4-4 i forhold til spil og chancer, som det hedder i fodboldsproget, og desuden
ifølge Ebbes prognose først på aftenen!
Men nogle af os, jeg selv inklusive, var ikke skarpe nok. At Både Peter og jeg skulle
blive ramt af total skakblindhed på samme aften, er næsten for meget af det gode! Ikke
desto mindre var det tilfældet.
Peter kom godt ud af åbningen, en Caro-Kann, og vandt en bonde ved at opstille en lille
åbningsfælde, som modstanderen plumpede i. Senere kom han under et vist pres, men
fandt de rigtige forsvarstræk. Derefter lagde Peter en ”snedig” fælde, som gik ud på at
fange et tårn, men han faldt selv i den og mistede en springer! Det skyldtes den føromtalte skakblindhed, idet han overså at tårnet blev dækket af en springer. Officerstab, og
spillet var tabt. ”Ærgerligt at smide en god stilling væk på den måde”, som Peter selv
udtrykker det.
For så at få mig selv overstået, så stod vores parti helt lige efter en snes træk. Derefter
gik initiativet lidt efter lidt over til modstanderen, og jeg kom i defensiven. Han angreb
kongen med to tårne og løber, men jeg havde desværre for ham en næsvis og truende
fribonde. På en bestemt skak havde jeg to muligheder: et gevinsttræk og et tabstræk.
Skakblindheden var nu total, så jeg valgte tabstrækket! Det skal dog retfærdigvis siges
at hvis modstanderen havde set mit gevinsttræk (som jeg altså desværre ikke fik foretaget!), kunne han have valgt remis ved trækgentagelse.
Leif var også en af de uheldige helte! Han spillede fremragende i åbningen og lagde
gevaldigt pres på modstanderens kongestilling. Desværre fandt Leif ikke de skarpeste
træk i fortsættelsen, og modstanderen overtog initiativet og sikrede sig altså sejren.
Ærgerligt for Leif.
Søren kom mod en modstander med nogenlunde samme spillestil som Søren selv! Søren åbnede med g4, og partiet udviklede sig livligt og blev noget kompliceret. Søren fik
desværre ikke springeren på g1 udviklet. Jeg havde ikke tid til at se dybere i det, men
kunne blot konstatere at Søren tabte.
Det var så de dårlige nyheder! Eller søforklaringer og dumme undskyldninger, vil nogen
måske hævde! Men nok om det.
Nu til de gode nyheder!
Ebbes modstander syntes på forhånd noget skræmt af stor respekt for Ebbe, da han
havde mødt ham før. Han spillede da også usikkert og løb lige ind i en simpel fælde,
som kostede damen for en løber. Så var det løb kørt! Men Ebbe havde nu nok vundet
alligevel da hans stilling (og spil!) var bedre end modstanderens.
Lars var velvilligt sprunget til som reserve, og efter godt, solidt spil var remisen hjemme.
Også Anders syntes at have tingene under kontrol; også remis her.
Bjarnes spil er lidt vanskeligt at kommentere! Først fik han spillet sig frem til en gevinststilling, men fik ikke spillet det rigtige træk i fortsættelsen. Hans modstander ofrede en
løber, som ville være for giftig at tage, da den ville sikre en stærk fribonde. Bjarne var nu
en bonde bagud, men kæmpede for remisen. Den kom i hus efter reglen om samme
stilling tre gange i partiet.
Resultater næste side
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Skanderborg III - VRS II 2½ - 5½ (4.31 - 3.69)
Brt

Skanderborg III

Res.

VRS II

1

Ebbe Kristensen (0.45)

1-0

Carsten Schjødt Pedersen (0.55)

2

Lars Svendsen (0.49)

½-½

Torben Hansen (0.51)

3

Peter Wheadon (0.61)

0-1

Lars Svith (0.39)

4

Søren Westergaard (0.47)

0-1

Adam Blatchley Hansen (0.53)

5

Asger J. Andersen (0.57)

0-1

Jørgen Rasmussen (0.43)

6

Leif Møller Hansen (0.44)

0-1

Erik Møllmann Bøye (0.56)

7

Bjarne Tornbjerg (0.71)

½-½

Kjeld Ehlers (0.29)

8

Anders Haarup (0.57)

½-½

Michael Slot Nielsen (0.43)

Forventet score i parentes.

De Originale
Siden 1976

Troldekugler.dk

Side 10

2½ - 5½

Fint resultat for Team Nordea Skanderborg
mod Århus/Skolerne 2
(af Peter Wheadon)
Søndag den 20. februar skulle 1.holdet møde Århus/Skolerne 2 og det blev til 4-4. Et
resultat som betyder, at 1.holdet stadigvæk er klare favoritter til at rykke op til Skakligaen. Med kun én runde tilbage har 1.holdet et forspring på 6 points ned til Viborg på anden pladsen. Da 1.holdet stillede med fire reserver var det ekstra vigtigt (og en
god nyhed for klubben) at Klaus var vendt tilbage.
Klaus' parti var hurtigt overstået. Hans modstander tilbød remis efter 6 træk og da remis
ville være et ganske udmærket resultat for holdet tog Klaus imod tilbuddet. På bræt 2 fik
Jens hurtigt etableret en vis fordel i form af bedre kontrol i centrum. Han kunne lancere
et minoritetsangreb mod hvids konge alt imens hans egen konge var i sikkerhed. Begge
spillere brugte meget tid på midtspillet og havde begge kun få minutter tilbage til de sidste 15 træk. Dette blev desværre udslagsgivende. Selvom det lykkedes Jens at opretholde presset på sin modstander, tabte han på tid. Et ærgerligt nederlag.
Mads havde de hvide brikker og fik hurtigt etableret en vis fordel bestående af optimal
placering af sine tropper i midten af brættet. Til gengæld var hans modstanders tropper samlet på dronningfløjen, og, syntes jeg, der manglede tilstrækkeligt forsvar omkring modstanderens konge. Mads kunne lancere et angreb på kongefløjen men først
efter han på klassisk vis havde fået alle sine tropper i spil. Hans to løbere var mere aktive end modstanderens og han kunne presse modstanderen konstant med den ene trussel efter den anden. Som Kasparov har sagt: hvis man angriber ti gange i træk vil modstanderen lave en fejl når han angribes for ellevte gang. Og det var præcis det, der skete her. Mange spillere ville måske ikke have set den mulighed, som pludselig opstod
men det gjorde Mads, som fandt et genialt vindertræk og modstanderen måtte opgive et
par træk senere.
Jan vandt et meget kompliceret parti. Først vandt han en bonde og havde to fribønder til
modstanderens ene fribonde. Derefter måtte han ofre den ene fribonde for en anden
bonde for derefter at vinde modstanderens fribonde. Er I stadig med? Gennem hele
midtspillet opretholdt Jan sin fordel selvom stillingen var meget kompliceret og hvor den
mindste unøjagtighed kunne være afgørende. Og ligesom i Mads' parti, lavede modstanderen endelig en unøjagtighed hvorefter Jan med to meget præcise træk
vandt materiale og partiet.
Niels Chr. havde hvid i en Caro-Kann afbytningsvariant, hvor sort spillede meget utraditionelt. Niels Chr. kom under pres via sorts lidt bedre udvikling. I et forgæves forsøg på
at redde en truet bonde måtte han afgive selvsamme bonde og hvad værre var, måtte
afgive en kvalitet. Selvom han kæmpede bravt var dette materielle tab afgørende og
Niels. Chr. måtte opgive efter 42 træk.
I mit eget parti spillede jeg en Kongeinder mod Barry Attack. Jeg besvarede hvids angreb på kongefløjen med et angreb på dronningfløjen. På et tidspunkt måtte jeg vælge
mellem at afgive en bonde eller at ofre en kvalitet for at bevare et vist initiativ, og valgte
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det sidste. Ifølge Fritz stod jeg til tab men pludselig fik jeg kontramuligheder på kongefløjen. For at afværge mine angrebsmuligheder gav min modstander kvaliteten tilbage,
hvorefter, noget til min overraskelse, jeg stod godt. Snart derefter kunne
jeg vinde dronning og en bonde for løber og tårn og køre sejren hjem.
Colin havde sort i en Caro-Kann, fik meget aktivt spil og lancerede et angreb på kongefløjen. Senere kom han selv under et vist pres og valgte at ofre en løber for to bønder.
Han etablerede to forenede fribønder på dronningfløjen men til trods for både dette og
energisk kontraspil måtte Colin strække våben efter 37 træk.
Så stod det 3½-3½ og Tavs' parti var det sidste til at slutte. Det var nervepirrende for
tilskuerne, og formentlig også for spillerne, da begge spillere havde farlige angreb kørende mod modstanderens sårbare kongestilling. Der måtte beregnes meget lange varianter. Det lykkedes Tavs at etablere en fribonde i a-linien og jage modstanderens konge
fra d7 til h3 men mat kunne det ikke helt blive til. Da modstanderen heller ikke kunne
sætte mat enedes spillerne om remis.
Et fint resultat for holdet, hvorefter der forhåbentligt kan ses frem til en lykkebringende
dag i Herning den 6.marts.

Find en meget stor fejl.
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Kombiner med Peter
Løsninger senere i dette blad

Hebden - Ledger, England 2008.
Hvid trækker.
Sort har en merbonde, med det betyder
ikke så meget her!
Hvid har et vindertræk.
Kan du finde det?

Debs - Sasikiran, Gibraltar 2011.
Sort trækker.
Hvid har lige spillet Sc3-b5.
Kan du finde et godt træk for sort?

Rahn - Spranger, Passau 2000.
Hvid trækker.
Hvid har valgt en aggressiv måde at
bekæmpe sorts Caro-Cann.
Der er kun gået 14 træk, men hvid gør kort
proces.
Hvordan?

Spielman - Duras, Karlsbad 1907.
Hvid trækker.
Her spillede hvid Tf4.
Hvordan vurderer du stillingen?
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Nedenstående stilling opstod i partiet herunder:


+ +
++
+
++++
!+"##+$
%+"&+'
(###+&+##)
*++Q++-./
0123456789
Sort har netop spillet Db6, og hvid har nu et stærkt træk! – Hvilket?
Du finder det nok selv, men ellers kan du se det når du spiller partiet igennem.

Parti fra holdturneringen, 7. runde. 17.3.2011
Asger J. Andersen – Anders Rasmussen, Aros
(Af Asger Andersen)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 g6 6.Be2 Bg7 7.0–0 0–0 8.Be3 a6 9.f4
Qb6? Allerede her er vi ved diagramstillingen. 10.Nf5! Qc7 [10...Qxb2 11.Nxe7+ Kh8
12.Qd3 Bg4 13.Rfb1 Qa3 14.Bxg4 Nxg4 15.Rb3 Qa5 16.Bb6 Qh5 17.h3 Nh6 18.Qxd6
med stor fordel for hvid.] 11.Nxg7 Kxg7 12.e5! Der er andre gode muligheder, men bondefremstødet er det stærkeste - og mest aggressive! 12...dxe5 13.fxe5 Ne8? [13...Qxe5
Lidt bedre selv om det ser farligt ud (og er det!). 14.Bd4 Qe6 15.Nd5! Sort kan ikke slå
springeren pga. Lxf6 og dronninggevinst. 15...Nc6 16.Rxf6! Vigtigt at slå med tårnet
først! Et andet godt træk var Sc7 med trussel på dronning og tårn. 16...exf6 17.Bxf6+
Qxf6. Tvunget, da der ellers er grimme trusler efter Dd2. 18.Nxf6 Kxf6 19.Bf3 Kg7
20.Bxc6 bxc6] 14.Nd5 Hvid står overvældende, og sort foretrak at strække våben! 1–0
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UNDSKYLD FEJLEN
Ved en beklagelig fejl var Ambi ikke nævnt sammen med de øvrige sponsorer i sidste
nummer af Løberen,
Ambi, var også blandt de forretninger der støttede klubben med gaver til det Amerikanske lotteri ved vores julefrokost.
UNDSKYLD TIL AMBI, og endnu engang. STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER
OS.

Velkommen til en butik fyldt med forårsnyheder fra bl.a.:
Bubetti - Gedigio - Boheme - Masai - E Aps - Sandwich Two Danes - Mansted - Kick & Cookies - Mc Verdi
Adelgade 67, 8660 Skanderborg, Tlf. 86520752
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Pressemeddelelser
Sølle ét point fra skakkens 2. division!
Skanderborg Skakklubs andethold kunne i den forløbne uge med en sejr på 5½-2½ i
sidste runde af holdturneringen have spillet sig op i skakkens 2. division. Nu blev det
”kun” til 4½-3½, så det blev modstanderen, SK 1968 III, som rykkede op. Vinderne var
Tavs Bjerre, Benjamin Christensen og Claus Qvist Jessen, mens Kai Munk, Morten
Rasmussen og Niels Chr. Christensen spillede remis.
Tredjeholdet vandt sin sidste kamp i A-rækken 5-3 over Aros fra Århus, men holdet har
sat for mange point til i de tidligere kampe og må en tur ned i B-rækken. Vinderne i
ugens kamp var Peter Wheadon, Asger J. Andersen, Kell Hansen og Jens Kr. Vigen.
Remis til Anders Haarup og Jørgen Johansen.
Fjerdeholdet sluttede med et 2½-5½ nederlag til Viby III, men beholdt alligevel sin andenplads i rækken. Asger C. Andersen og Kell Hansen vandt, og Jan Hansen spillede
remis.

Skanderborg Skakklub rykker op i superligaen!
Søndag d. 6. marts blev en historisk dag for Team Nordea Skanderborg Skakklub, og
samtidig en rigtig festdag.
Med en sejr på 6-2 over Herning Skakklub sikrede holdet sig oprykning til Skakligaen,
som svarer til fodboldens superliga. Det er en fornem bedrift og det flotteste resultat i
klubbens snart hundredårige historie. I Skakligaen kæmper de ti bedste hold i hele landet om danmarksmesterskabet i holdskak.
Den sikre sejr i sidste runde kom i hus ved sejre til Peter Heine Nielsen, Klaus Berg,
Mads Andersen og Jackie Andersen, og remis ved Niels Jørgen Fries Nielsen, Jan Rode Pedersen, Kai Munk og Colin Watson.
Ikke nok med at holdet vandt 1. division, men det var hele turneringen igennem det suveræne førerhold. Det sluttede hele 7½ point foran Viborg Skakklub på andenpladsen.
Sidste runde blev spillet i Herning, hvor flere af klubbens medlemmer var mødt frem for
at følge holdet i den sidste kamp i divisionen. Efter hjemkomsten var der en hyggelig
sammenkomst i klubbens lokaler, hvor endnu flere medlemmer dukkede op, og hvor
triumfen blev fejret på behørig vis.
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Asger J. Andersen - Jørgen Rasmussen
(Af Asger J. Andersen)
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Bedre sent end aldrig! – Første sejr i sidste runde!
A-rækken: Skanderborg III - Aros 5 – 3
(af Asger J. Andersen)
Så lykkedes det – endelig. Vi vandt! Jeg må dog skynde mig at sige at det var over det
andet nedrykningshold, og allerede før kampstart var vi så godt som rykket ned.
Det var mere spændende i den øverste ende af rækken, hvor Nordre og Silkeborg kneb
sig ind foran SK 1968.
Faktisk spillede vi en god kamp! Jeg kom i den heldige situation at jeg for en gangs
skyld fik tid til at følge med i kammeraternes spil. Det skyldtes at jeg var færdig med mit
eget parti efter en times spilletid og 14 træk! Modstanderen forsømte sin udvikling, og
efter et dronningetræk var han tvunget til at flytte den igen i næste! To tabte tempi er
hård kost, og jeg fik lejlighed til et bondefremstød som gav mig alt initiativ og efter få
træk en klar gevinststilling.
Peter kom på førstebræt ud for det kuriosum at møde en mand han havde tabt til i en
EMT en halv snes dage tidligere! Oven i købet med sort som i første parti. Peter var
overordentligt godt forberedt, og jeg skal love for der var lagt i kakkelovnen til modspilleren. Fin, sikker sejr efter eminent forberedelse!
Bjarne Tornbjergs parti blev det længstvarende. Der var jævnbyrdighed hele vejen igennem, men da officererne var byttet af og de havde seks bønder hver, havde modstanderen den bedste position og vandt slutspillet.
Anders og Jørgen spillede begge remis efter jævnbyrdigt spil. Dog mente Jørgen at han
en overgang havde en lille fordel som måske kunne have ført til mere.
Jesper Pallesen sprang som flere gange tidligere til, og også denne gang så det fornuftigt ud i lang tid. Men så lavede Jesper et fejltræk, og det kom til at koste ham partiet.
Kell og Vigen var et par ualmindelig gode reserver, må jeg sige. Efter overbevisende
spil vandt Kell efterhånden tre bønder, som tilmed alle var fribønder! Sikker sejr til Kell.
Vigen havde længe én eller to fribønder, og slutspillet vandt han i sikker stil.
En fin afslutning på sæsonen, men vi har haft for mange ”bløde” resultater undervejs, og
nedrykningen blev altså resultatet.
Enkeltresultater for Skanderborg III runde 7
Skanderborg III – Aros 5 - 3 (4.2 - 3.8)
Bræt Spiller Skanderborg III
Res. Spiller Aros
1
1 - 0 Søren Gr. Christensen (0.65)
Peter Wheadon (0.35)
2
Asger J. Andersen (0.28)
1 - 0 Anders Rasmusen (0.72)
3
Bjarne Tornbjerg (0.32)
0 - 1 Knud Madsen (0.68)
4
Anders Haarup (0.78)
½ - ½ Ole Gasbjerg (0.22)
5
Jesper Pallesen (0.62)
0 - 1 Per Vestergaard (0.38)
6
Jørgen Johansen (0.47)
½ - ½ Ole Sørensen (0.53)
7
Kell Hansen (0.69)
1 - 0 John Andersen (0.31)
8
Jens Kr. Vigen (0.69)
1 - 0 Erik Jeppesen (0.31)
Forventet score i parentes. 2½ - 5½
Slutstilling: næste side.
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Jacob Aagaard på slap line i Skanderborg
(Claus Qvist Jessen)
Jacob Aagaard er en af Danmarks nyest udklækkede stormestre, og udmærker sig desuden ved at være både gift og have to børn i Glasgow, Skotland, plus at have vundet
intet mindre end det britiske mesterskab i 2007. Endnu større fodspor har han sat som
del-ejer af det hurtigt voksende forlag Quality Chess og som forfatter. I 2002 vandt hans
”Excelling at Chess” chesscafé.coms prestigefyldte pris for ”årets bog”, og Jacobs seneste værk, ”Attacking Manual 1 & 2”, blev i 2010 kåret som årets bedste skakudgivelse
hele to gange plus modtog English Chess Federations ypperste pris.
Sideløbende med spillet og skriverierne har Jacob dyrket en masse undervisning, og
hans ”kursister” spænder fra almindelige dødelige til den unge, italienske GM Sabino
Brunello og så altså medlemmerne i Skanderborg Skakklub. D. 1. februar var nemlig
dagen, hvor vi havde lokket Aagaard til at fortælle om det lidt luftige begreb ”positionel
forståelse”.
En masse lokale klubfolk havde fundet vej, og det samme havde en god flok fra andre
klubber, så tilhørerne spændte fra vor egen aktive juniorafdeling til Jens Kjeldsen, Jackie Andersen og Don Heine fra vort stolte divisionshold. Ca. 35 stykker i alt var en del
mere, end vi er vant til, og alle fik en glad oplevelse.
Overordnet sammenlignede Jacob positionsspillet med tennisspillets grundslag. De
uundværlige slag, der ulig en smash ikke flytter alverden i ét hug, men som er uundværlige for at holde spillet i gang. Naturligvis er der muligheder for kombinationer undervejs,
men i de fleste tilfælde drejer det sig om at få linet tropperne op så hurtigt og effektivt
som muligt. Kan man oveni få modstanderen til at fejle, er alt jo fjong.
I første etape gennemgik Jacob nogle enkle og meget Nimzowitsch-inspirerede principper for midtspillet:
Hvor er svaghederne?
Hvad er modstanderens ide?
Hvilken er den dårligst placerede brik?
En lille flod af instruktive eksempler gled forbi den undrende skare, og forbavsende ofte
lykkedes det forsamlingen ved brug af de enkle principper at finde de rette træk – selv i
stillinger, hvor verdensklassespillere som Gelfand havde fejlet.
En af de første stillinger var følgende (næste side):
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Hvid trækker og det væltede ind med gode
forslag, fx f5, The1, Dd3 og sågar a3 for at
forhindre et sort Lb4. Et lille kig på ”regel 2”
fører til et endnu bedre træk. Sort vil jo gerne udvikle løberne og derpå rokere, så kan
man genere hans planer, er meget vundet.
Ergo: Ld4! Pludselig er Lf8 stavnsbundet,
og på Lb7 følger Lxg7 og Dxd7+. Uha-uha.
Sort bliver derfor næsten tvunget til det
rædsomme f6, og hvid kan mase på med e5, f5,The1 eller andre onde sager. Ren logik
alt sammen, når først man ser ideen.

Nogle stillinger efter var vi nået til den her
med sort i trækket:

Sort er i trækket, og umiddelbart ser alt ud
til at være i balance. Begge parter har et
par bløde felter (fx e4 og e6), så tankerne
går lidt i retning af, ”hvilken brik står dårligst”? Her taber Sa6. Den laver absolut
ingenting, og det vil utvivlsomt gavne at få
den byttet af mod en af hvids mere aktive
officerer. Altså: Sb4, axb4 og cxb4+. Sa6 er
nu byttet med den bedre Sc3, og sort har vundet et par points. Hvor svært kan det være?

Derefter var det vor egen tur til at prøve kræfter med to forskellige sæt à seks opgaver.
Jeg bilder mig ind, at de tre enkle regler hjalp ganske mange til at finde de rigtige træk
langt hurtigere end normalt, for ved den efterfølgende gennemgang var der gode inputs
til selv det sværeste af de to sæt opgaver.
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Sort trækker, og efter lidt tid finder man ud
af, at især h2 er yderst svag. Kun dækket af
kongen, men oveni er de hvide felter i centrum heller ikke voldsomt godt dækkede. Af
de sorte brikker står Dg6 og Tf8 fint. Ta8 er
klar til action, mens det kniber lidt med aktiviteten af især Lb7. Det er ikke noget værdigt job for en langbenet løber at kigge på
den allerede garderede bonde på d5. Og
pludselig er det logisk, at sort skal spille La6
med truslen Le3 og Le4+.

Til sidst fik alle fremmødte en chance for at
købe bøger til favorable priser, og især Attacking Manual var der en vis interesse for. Så
alt i alt en herligt lærerig aften, som (muligvis) vil sætte sig sunde spor på medlemmernes pointkonto.

Kom og se vores nye butik/showroom og værksted.

Industrivej 15A, Stilling. Tlf.: 26 28 47 95
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Små glimt fra andetholdets heroiske kamp
mod Aarhus/Skolerne III
(Af Claus Qvist Jessen)
Som der sikkert står andetsteds i bladet, var det her en slags topkamp. Skanderborg lå
midlertidigt nr. 1 i Mesterrækken, mens Skolerne lå et par points længere nede. Holdleder Bjarne havde da også manet til kamp og hidkaldt reserver som erstatning for Kai,
der meget upassende og misundelsesværdigt sad i Argentina, og Morten, som heller
ikke var at finde på holdet. Alligevel var det en kamp, vi skulle vinde, hvis vi ville op i
divisionerne.
Det startede ikke godt. Almindelig tvivl om spillestedets geografiske placering gjorde, at
begge biler fik sig en ufrivilligt tour-de-Aarhus. Til gengæld fik vi, da vi omsider nåede
frem, den behagelige oplevelse, at Skolerne ikke ville starte urene, før vi var kommet.
De kendte problemerne med udehold, der ikke kan finde stedet, og vi andre kunne glæde os over et flot udslag af uselvisk sportslighed.
Kampen startede, og selv blev jeg plantet på femtebrættet overfor en ung, talentfuld gut
af den slags, som dansk skak heldigvis er fuld af. En årvågen knægt med masser af
nosser, og efter en rimeligt korrekt og ganske balanceret kongeinder fik vi byttet en
masse træ af og havnede i en slags slutspil.
Hvid: Claus Qvist Jessen; SkB II
Sort: Nicklas Corneliussen; Aarhus/Skolerne III
To tårne og en let til hver side. Det lugter af
remis, og Nicklas havde da også lige tilbudt
at dele pointet. Hm! Tre partier (Tavs på
topbrættet, Michael Grøne på 3. og Colin på
4.) var allerede endt i remiser, og oveni stod
vi næstbedst på bræt 2, 6, 7 og 8. Mit eget
bræt 5 var nærmest eneste gevinstchance,
og da jeg samtidig vurderede stillingen som
svær at tabe, gik jeg i tænkeboks. Jeg havde her 63 minutter til 16 træk, mens Nicklas
kun havde 18. Alene derfor sagde jeg pænt
nej tak og spillede videre.
24. Sc5!
Et meget midlertidigt officersoffer, og den materialistiske Fritz er ganske enig: Klart det
bedste træk i stillingen og egentlig ganske oplagt. Det tog alligevel 14 minutter at beslutte sig, men det var det værd. Sort blev i den grad taget med bukserne nede og faldt i
dybe tanker. Det kostede seks af hans 18 tilbageværende minutter, inden han slog
springeren.
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24. -, dxc5; 25. Txd8, Lxh2+
Det er fristende at spille Ld4, men hvid spiller bare Td7+ og Kf2, og sort ender med en h
-bonde mindre end i partiet.
26. Kxh2, Txd8; 27. Txe6, Td7
Det ser balanceret ud, men skinnet bedrager. Uden tårne bør denne stilling være vundet
for Hvid, idet hans fribonde rigeligt kan beskæftige den sorte konge, og så falder alle
bønderne på D-fløjen.
28. Te2, Kf6; 29. g4, b6; 30. Kg3, a5; 31. Kh4, Td3; 32. Tf2?
Unødvendig forsigtighed. Spil f4 med det samme, og nyd livet. Tf2 er vel ikke direkte
dårligt, men hvorfor ikke spille det bedste?
32. -, Kg6?
Sort svarer igen med en tilsvarende fejl. 32. -, a4 var klart bedre. Nu går det galt.
33. f4!, Td4; 34. f5+, Kf6; 35. Te2, Td6; 36. Te6+!
Av! Af sorts fire minutter brugte han nu to på at slå tårnet. Alternativerne er ikke meget
bedre, for den hvide konge trænger ind og guffer til sidst på h6. De forbundne fribønder
vinder uden de store problemer.
36. -, Txe6; 37. fxe6, Kxe6; 38. Kh5, Kf7; 39. Kxh6, Kg8; 40. Kg6, c6; 41. a4
De 40 træk blev nået med hhv. 25 og 1 minut tilbage. Sort har ikke skyggen af modspil,
og ved udsigten til, at Hvids konge spadserer mod vest og æder alle de sorte bønder,
sagde Nicklas pænt tak for partiet. En pind til Skanderborg, men det blev så også vor
eneste hele.
Kort efter tabte Bjarne og Jesper på 7. og 8. Bjarne havde kæmpet med en dårlig løber
gennem det meste af partiet, men til sidst gik det galt, og holdlederen måtte indkassere
et nul. Til gengæld kæmpede Benjamin på 2. sig en flot halv. Modsatte rokader og gensidige matchancer gjorde, at Hvid tog en evig skak, og man delte i porten.
Tilbage var Niels Christian. Modstanderen havde skubbet en bonde helt frem til h8, og
med et hvidt tårn på g7 og en sort bonde på h7 var der ikke langt til mål. Prøv lige at
kigge på denne stilling – opstillet lidt frit efter hukommelsen:
Hvid: Gert Medom; Aarhus/Skolerne III
Sort: Niels Christian Christensen; SkB II
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I gensidig begyndende tidnød faldt Hvid her
i dybe tanker. Sort truer med at klistre løberen fast på g6, og alt er helt dødt. I stedet
burde Hvid have spillet det formidable
Lxa5+!
Intet dur. Kxa5 taber naturligvis med det
samme, mens Txa5 følges af Txh7. Den
fremrykkede bonde på h6 vinder mindst
løberen, og tilbage er et tårnslutspil med en
solid og sund merbonde – sågar en fribonde. Be6 holder vist heller ikke længe, men
det så Hvid heldigvis ikke, og partiet endte
remis efter en håndfuld træk. Tårnafbytning
og uligefarvede løbere vandt ikke, selvom
Hvid snød sig til en merbonde.
4½-3½ til de forkerte, og sæsonens første nederlag til SkB II. Der skal mirakler til, hvis
vi skal følge førsteholdet opad i tabellerne. Øv, altså.

Rema 1000, Vroldvej
Et godt sted at handle.
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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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Vi er i Skakligaen!!
Skanderborg Skakklub skriver historie.
(af Asger J. Andersen)
Søndag den 6. marts 2011 klokken 15.08 skete det! Nøjagtigt på det tidspunkt blev oprykningen til Skakligaen en 100 % kendsgerning. Almindelig sund fornuft var næsten
nok til at vurdere at vi ville rykke op, men fornuft er én ting, matematik en anden! Jeg
skal ikke trætte med kedelige tal, men blot konstatere at en meget stor sejr til Viborg og
et stort nederlag til Skanderborg ville betyde at oprykningen glippede. Eftersom jeg alligevel var til stede og fulgte partierne, samt vores pointhøst og Viborgs pointtab, kunne
jeg ikke lade være med at registrere hvornår det store øjeblik indtraf!
Sidste runde i 1. division, gruppe 2 fandt sted i Herning, hvor alle holdene mødtes op.
Skanderborg mødte Herning, og resultatet blev en sejr til Skanderborg på 6-2, og uden
nederlag overhovedet! De fire øverste spillere vandt deres partier, og de øvrige fire spillede remis. Sådan!!
Adskillige af klubbens medlemmer havde taget turen til Herning for at følge holdet på
dets sidste trin op ad stigen! Det blev en dejlig eftermiddag, både for spillere og tilskuere. Her er lidt om slagets gang:
Efter godt et par timers spil blev både Kai og Colin enige med deres modspillere om
remis. En god begyndelse på matchen. For begges vedkommende var der tale om gedigent, jævnbyrdigt spil og lige stillinger. Nogen tid efter blev Jans parti remis. En lille pudsig ting var at begge spillere havde en isoleret dobbeltbonde i c-linjen. Da ingen af spillerne øjnede gevinst, var remis ok. Endnu et godt resultat, set i sammenhængen. Jeg
holdt godt øje med Viborg, og her var det første resultat remis! Herefter stod det klart at
endnu en remis til vores hold, eller pointtab for Viborg, ville sikre oprykningen. Niels
Jørgen stod godt, med vældigt pres på modstanderens stilling, og tilsyneladende gode
gevinstchancer. Men modstanderen forsvarede sig bravt, og afgørelsen trak ud. Men så
skete det for mig lidt uventede: Pludselig havde Jackie vundet, og dermed var oprykningen sikret! For den almindelige tilskuer var det svært at se hvorfor det gik så hurtigt,
men stillingen var kompliceret, Jackie havde initiativet, og da modstanderen så lavede
et unøjagtigt træk, var det sket!
Tilbage til Niels Jørgen: Her endte det remis, men jeg hørte modstanderen sige at Niels
Jørgen egentlig havde fortjent bedre!
Nu var kun de tre øverste spillere tilbage, og alle kunne tage det stille og roligt – bare
ikke de tre spillere! De ville simpelthen vinde! Med al respekt for de to andre var Klaus’
parti det mest spændende og publikumsvenlige! Jeg er lige ved at tro at Klaus engang
har holdt et foredrag hvor han påpegede vigtigheden af at få springerne strategisk godt
placeret. Og jeg skal love for at han fulgte sin egen parole! Klaus havde sort og fik en
springer anbragt på d3. Den var dækket af et tårn, og med denne springer og dronning
og tårn gik han hårdt til modstanderens kongestilling. Samtidig holdt han hvids løber og
tårn indespærret. Det endte med at Klaus stod med to merbønder; og modstanderen,
som ellers havde spillet påpasseligt og fundet fornuftige forsvarstræk, var åbenbart blevet så groggy at han overså en mat i ét! Men partiet var under alle omstændigheder
vundet.
Peter Heine har sikkert affundet sig med at alle venter at han vinder hver gang (hvad
han altså også gør!). Han spillede et godt og underholdende parti. Først gik han frem
med bønderne på dronningefløjen, og senere ofrede han en springer for tre bønder! De
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tre (fri)bønder var rigeligt til at vinde den sikre sejr. Mads’ parti var en jævnbyrdig affære, hvor det længe var svært at se en afgørelse. Det blev et slutspil med tårn, løber og
fire bønder på hver side, og det håndterede Mads sikkert og elegant og endte med at
føre en bonde til forvandling.
Om aftenen samledes spillere og andre medlemmer i klubbens lokaler for at fejre den
store begivenhed. Det blev en hyggelig aften, med lækre pizzaer, fin stemning og godt
samvær.
En stor dag i klubbens historie – måske den største – var forbi.

De enkelte resultater
Herning
1
2
3
4
5
6
7
8

Erik Søbjerg
Ole Helmer Mikkelsen
John Noe
Steen Vitus Bering
Ole Østergaard
Jesper Maul Vidriksen
Flemming Ekas Nielsen
Leszek Kwapinski

Skanderborg
-

GM Peter Heine Nielsen
IM Klaus Berg
FM Mads Andersen
Jackie Andersen
Niels Jørgen Fries Nielsen
Jan Rode Pedersen
Kai S. Munk
Colin Watson
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0-1
0-1
0-1
0-1
½-½
½-½
½-½
½-½
2–6

Forslag vedr. skaksæsonen / kalenderen
(Af Colin, Tavs og Morten)
Der har i lang tid været snak frem og tilbage om hvordan vi planlægger klubturneringen
og skakkalenderen. Kan vi få flere med? Kan vi møde andre modstandere? Kan vi undgå de mange friaftner? Hovedårsagen er at vi er nogle der gerne vil spille skak, og med
den nuværende struktur spiller vi reelt kun 21-28 kampe om året (EMT, efterårsturneringen, forårsturneringen og holdskak.)
Vi ønsker med andre ord at presse kalenderen en anelse! Vi ser fx ingen grund til aftner
med ’udsatte kampe’, da der alligevel møder få op på disse aftner. Udsatte kampe undgår vi aldrig, men vi foreslår at klubben programsætter to mandage dertil, hvor vi kan få
det lille rum. Alternativt er det godt at se naboklubberne, og man vil sagtens kunne få
lov til at mødes der eller i Chess House, er vi sikre på.
Umiddelbart var et ønske også at få en lidt stærkere turnering, det er som om at vores
turneringer bliver svagere og svagere. Men … det er, desværre, en generel udvikling,
og her fandt vi ikke løsningen, vi tror fx ikke højere præmier vil hjælpe. Vi tror i stedet på
at vi skal styrke de spillere der ønsker at spille, det opnår vi ved at spille lidt mere og
ligesom en skoleskakspiller kan få en voksen/træner tilknyttet, vil vi også foreslå at de
voksne klubmedlemmer der har lyst, kan få tilknyttet en ’træner/mentor’. Fx vil man kunne maile sammen om de spillede partier, eller mødes ½ time før ligesom skoleskakeleverne nogle gange gør.
Nu til kalenderen.
Efterårssæsonen er ganske ok og kan med fordel måske ikke ændres det store: Emt, 4by-turnering, klubmesterskabet og holdskak. Dog har vi talt om at:
Emt’en kunne rykkes 2 uger så den ikke kolliderer med sommerferien. Det gjorde den
ikke for 10 år siden, men da skoleferien blev rykket fulgte vi ikke med af hensyn til andre
klubbers senere start. Reelt er det kun Chess House der spiller om onsdagen, og de
laver alligevel en torsdags emt mens vores emt kører så … hvorfor ikke prøve?
4-by-turneringen kunne foreslås rykket til om foråret eller primo januar, så det i stedet er
midt i, eller ultimo, sæsonen. På den måde er det måske også nemmere at stille hold,
da medlemmerne er skakaktive på dette tidspunkt. (Lidt uden for dette emne foreslår vi
også rating max på brætterne, så det forbliver en hyggeturnering med et bredt spektrum
af spillere.)
Hvis Emt’en først slutter ultimo september, burde vi alligevel på ca. 11-12 uger kunne
nå 7 runders klubmesterskab og 3 runders holdskak.
Forårskalenderen kan man gøre mere ved, for måske burde det rette navn være vinter
sæsonen! Vi stopper alt for tidligt, 4 måneders sommerferie er for meget for dem der
gerne vil spille skak. Derfor ønskes forårssæsonen kørende til ultimo maj. Det gør den
allerede vil nogle mene, ja men måske er forsommerturneringen ikke den korrekte form!
Vi foreslår et system a la slutrunderne i håndbold, hvor man først spiller i nogle indledende grupper og derefter i nogle finalegrupper, dog møder man ikke den samme modstander 2 gange. Den dybere matematik vil vi ikke omtale her, og systemet skal også
tilpasses deltagerantal, men … kort sagt vil vi sætte nr. 1,3,5,7,9,11,13,15 og nr.
2,4,6,8,10,12,14,16 i samme indledende grupper, de 4 der ender nr. 1-4 ryger i en ny 8mands-gruppe, lige som nr. 5-8 placeringerne. Dette giver i alt 7 kampe i indledende
runde og yderligere 4 kampe i finalegrupperne, altså i alt 11 kampe frem for som nu 7.
Jamen min forventet score vil blive højere? Ja, dette er helt korrekt, men som tidligere
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skrevet er målet at styrke os der ønsker at spille skak, ikke at please de højest ratede.
Ved at mødes på denne måde vil vi altid møde nye modstandere hvilket skærper vores
eget spil.
Forårssæsonen vil således indeholde noget a la:
1 uge nytårshandicapcuplynturnering,
1 uge foredrag,
1 uge generalforsamling,
4 uger med holdskak og
11 uger med den nye turneringsform
I alt 18 uger.
Dette burde kunne nås fra januar til maj, og igen foreslår vi to mandage programsat til
udsatte kampe og ellers må I besøge naboklubberne.
Derudover foreslår vi en hurtigskakturnering med tidshandicap ud fra rating. Har man
ingen modstander pga. afbud eller deltager man ikke i turneringen, møder man alligevel
op i klubben! Hvis man så er to, ja så spiller disse to x partier og noterer resultatet. Nøjagtig som i de gamle dage med ’de-10-værste’ udnævnes en årlig vinder der får vandrepokalen.

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.f4! og der er mat i 2 træk, så sort opgav.
Truslen er 2.Sd4+ og 3.f5# Truslen kan ikke afværges! Hvis 1...exf4 2.Sd4#.
Opgave2.
1...Dxc1 og hvid opgav.
Der følger 2.Taxc1 Txe2 3.Txe2 Lxb5 og hvid har tabt materiale.
Opgave3.
1.Lxg7 og sort er færdig. Hvis ...Kxg7 2.Dg4+ Kh6 3.Tf6# . Hvis
1...Dxg7 2.Dxe6+ Df7 3.Dxf7#.
Sort valgte at opgive efter 1...Sc7 2.Lf6 1-0
Opgave4.
Tf4 var hvids træk nr. 99 og også hans sidste. Sort svarede 99...Kg5 og hvid opgav.
Efter tårnafbytning har sort oppositionen og vinder. Turneringsbogen beskriver Duras
som meget heldig, idet et hvilket som helst kongetræk i stedet for Tf4 skulle have sikret
remis.

Kalenderen
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 .

Redaktør:
Den gamle redaktør: Thomas Laursen er stærkt interesseret i at finde afløsning.
Henvendelse til Thomas Laursen; Se omslag for telefon eller mail.

Side 32

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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