28. g4 hxg4 29. Th7 Td7 30. Tg7+ Kh8 31. Sxf7+ Txf7 32. Txf7 e5 33. Tf1 exf4 34.
Txf4 Se5 35. Te7 Sf3+ 36. Txf3 1-0
I 3. runde havde Jonas sort mod Verma fra England, som han tabte til ved EM i august.
Verma spillede ikke det vi havde forberedt os mod, og Jonas fik en passiv stilling mod 2.
c3 i siciliansk. Modstanderen spillede godt i fortsættelsen, og Jonas måtte ned. Tårerne
trillede da Jonas kom ud fra spillesalen, men efter kager og is til dessert, lidt lynskak
med Thomas og Filip og en tur i poolen var det (næsten) glemt.
4. runde var en katastrofe. Der røg en løber og derefter en dronning. Øv! I 5. runde
havde Jonas sort mod en israeler. Jonas fik et forrygende angreb, men han spillede ikke
helt præcist, og det endte med at modstanderen fik reddet sig ud i et remisslutspil med
uligefarvede løbere. Ærgerligt! I 6. runde tabte Jonas til en stærkt spillende amerikaner.
Jonas greb ikke de få chancer for fordel han fik undervejs, og så måtte han ned. 5. og 6.
runde spilledes samme dag, hvorefter der var hviledag, som blev brugt til lynskak, babyskak og badning.
I 7. runde havde Jonas sort mod en kroat. Jonas stod i overkanten det meste af partiet,
men modstanderen spillede godt, og partiet endte remis.
I 8. runde afsluttede Jonas effektfuldt mod en vietnameser.

Jonas – Quoc Phap Nguyen

Hvid trækker.

32. Dh6 Tg8 33. Tg4 De3 34. Dxh7+ Kxh7 34. Th4+ mat.
I 9. runde kom Jonas ud i et meget interessant slutspil mod endnu en vietnameser.
Duc Tri Ngo, Vietnam – Jonas
Sort trækker.
Sort fører med en bonde, men kan hvid ikke
skabe en fribonde i h-linjen?

Side 10

Partiet fortsatte 37. – f5 38. f4 f6 39. g3 Kc6 remis.
I analyserne efter partiet mente vi længe at sort var fortabt efter 38. g3 f6 39. f3 Ke6 40.
Kc5 Ke5 41. Kxb5 Kd4 42. Kc6 Kc4 43. b5 d4 44. b6 d3 45. b7 d2 46. b8D d1D 47.
Db4+ Kd3 48. Dd6+ Ke2 49. Dxd1+ Kxd1 50. g4 fxg4 51. fxg4 f5 52. gxf5 gxf5 53. h5
f4 54. h6 f3 55. h7 f2 56. h8D f1D 57. Da1+ Ke2 58. Dxf1 Kxf1 59. Kb5, og hvid vinder.
Det virker lidt urimeligt at sort skulle være fortabt i diagramstillingen med en bonde mere, og der er da også et forsvar. 37. – f5 38. g3 f6 39. f3 f4 40. g4 g5! Umiddelbart
svært at finde fordi det giver hvid en garderet fribonde. Pointen er at det fastlægger den
hvide bonde på g4, så sort på rette tidspunkt kan spille f5 og selv skabe en fribonde. 41.
h5 Ke6 42. Kc5 Kf7 43. Kxd5 (Kxb5? f5! og sort kommer først) f5 44. Kd4 fxg4 45.
fxg4 Kg7 og ingen af parterne kan komme videre.
10. runde spillede Jonas hvid mod en russer. Han fik en god stilling, men modstanderen
spillede fornuftigt, og det endte remis. I 11. og sidste runde havde Jonas sort mod en
spiller fra Mongoliet. Jonas overså en taktisk vending der kunne have givet ham klar
fordel, og han endte med at tabe et ret lige slutspil.
Facit blev altså 5 af 11, absolut godkendt i det stærke selskab. Og så var der endda
stillinger til mere undervejs. Men det vigtigste er selvfølgelig at Jonas havde en rigtig
god tur. Han hyggede sig meget med de andre, og han har lært en masse skak han vil
få glæde af fremover.

Side 11

Kombiner med Peter
Løsninger senere i dette blad

Short - Rublevsky, Poikovsky 2012.
Hvid trækker.
Stillingen ser noget låst ud, men er den nu
også det?

Khenkin - Idani, Baku 2012.
Hvid trækker.
Der er kun én måde hvid kan vinde på.
Kan du finde den?

Short - Harvey, England (Simultan)
Hvid trækker.
Her spillede Short Txd8.
Var det godt?

Carlsen - Aronian, Brasilien 2012.
Sort trækker.
Verdens nr. 1 mod verdens nr. 2!
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Bjarnes grubleside
Løsninger senere i dette blad
Opgave 1

Opgave 2

Hvid trækker og sætter mat i 2 træk.

Hvid trækker og sætter mat i 2 træk.

Opgave 3

Opgave 4

Hvid trækker og sætter mat i 2 træk.

Hvid trækker og sætter mat i 2 træk.
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En udfordring mod en mesterspiller
(Bjarne Tornbjerg)
Her i efteråret har jeg spillet flere partier mod spillere med et højere ratingtal. Resultaterne har været nogenlunde med en enkelt gevinst mod en mesterspiller (Claus Vangsgaard, VRS) og nogle halve point mod andre gode spillere. I klubturneringen skulle jeg
så i 7. runde forsøge at holde stand mod Kai Munk. Kai er kendt for først at beslutte sig
for en åbning, når han sidder ved brættet, så han er lidt svær at forberede sig mod. Derudover har jeg ikke inden for de seneste år mødt Kai med de sorte brikker. Kai valgte at
begynde med b3.
1.b3 Nf6 2.Bb2 g6 3.Nf3 Bg7 4.e3 Allerede nu er jeg på herrens mark – jeg kan ikke
huske, hvordan jeg bedst besvarer denne opstilling. 4.-, d5 5.c4 e6 6.d4 0–0 7.Nbd2
Nbd7 8.Bd3 c5 9.0–0 Ifølge Fritz er hvids åbningsspil ikke det bedste, men det er sorts
heller ikke! Stillingen var lige efter 4 træk, men nu bedømmes hvids stilling at være
bedst. Jeg mangler et par tempi i udvikling, men får den idé at forsøge at gøre stillingen
symmetrisk. Eneste forskel er reelt, at kongeløberne ikke er placeret ens. 9. -, b6
10.Rc1 Bb7 11.Qe2 Rc8 12.Rfd1 Qe7 Her skulle hvid ifølge Fritz have spillet e4 – det
ville også ødelægge sorts plan om en symmetrisk opstilling. Jeg havde frygtet hvids 13.
træk lidt, men ifølge Fritz giver dette ikke sort nogen problemer, da sort kan spille Se4.
13.Ba3 Rfd8 14.cxd5 exd5 15.Bb5 Ne4 16.Nxe4 dxe4 17.Ne1 Springeren skulle ifølge
Fritz have været til d2. 17. -, a6 Hvid er tvunget til at bytte løberen af. 18.Bxd7 Rxd7
19.Rc2 Ved brættet frygtede jeg lidt (ubegrundet) at der er så meget pres på c5, at jeg
ved forskellige afbytninger vil tabe denne. Jeg finder dog efterhånden ud af, at Dd8 forhindrer dette og tilmed truer med, at det i stedet er hvid der vinder bonden på d4. Kai
udtalte efter partiet, at Dd8 var det eneste som holdt stillingen – det er Fritz langt fra
enig i. 19. -, Qd8 20.Rdc1 Nu taber hvid bonden – ifølge Fritz skulle der have været
spillet Lb2. 20. -, cxd4 21.Rxc8 Bxc8 22.exd4 Bb7 23.Nc2 Bxd4 24.Nxd4 Rxd4 25.Re1
Rd2 26.Qe3 (se diagram)
Uensfarvede løbere, en relativt uvæsentlig merbonde og som sædvanlig brug lidt for
meget tid; men jeg kan vinde en bonde mere på a2, hvis jeg tør!
Hvis jeg slår på a2, kommer tårnet lidt på afveje, og jeg frygter, at hvid spiller løberen til
c1 og senere videre til h6, og på en eller anden måde får dronningen i diagonalen og
truer med mat på g7. Jeg spiller derfor 26. -, Qd4 med remistilbud – det vil trods alt være et godt resultat for mig mod Kai! Efter nogen betænkningstid vælger Kai at tage imod
dette.
Efter partiets afslutning afprøver vi flere varianter, og i dem alle falder min stilling fuldstændig sammen. Dd4 er ikke det bedste, og skal jeg holde stillingen, skal dronningen
nok hurtigst mulig tilbage til d8.
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Til gengæld kunne jeg (stadig
ifølge Fritz) uden videre have
slået på a2 i 26. træk. Hvid har
ikke tid til at angribe den sorte
kongestilling, da der også er visse mattrusler mod den hvide konge, og skal hvid først sikre sig
mod dette, kan sort spille Kg7 og
skubbe en bonde lidt frem, så
stillingen stabiliseres, så sort har
gevinststilling ifølge Fritz. Et er
dog at have gevinststilling, og så
mod en bedre spiller – noget helt
andet er at føre en sådan stilling
med modtrusler til gevinst. På
den baggrund var jeg også efter
partiet ganske godt tilfreds med
resultatet, også da jeg med mit
26. træk allerede begik den første
fejl i en stilling, som jeg ikke følte,
at jeg havde den fulde kontrol
over!

Rema 1000, Vroldvej
Et godt sted at handle.
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Hjerne - Arm
(Bjarne Tornbjerg)
Årets julefrokost nærmer sig med hastige skridt – en aften, hvor det efterhånden er en
tradition, at ”mesterskabet” i denne specielle disciplin afvikles, og hvor det vist ikke helt
kan afvises, at enkelte af deltagerne har indtaget et og andet, som kunne påvirke ydeevnen – ikke et ord om doping og lignende.
Det er vel også på tide at få offentliggjort navnene på ”mestrene” fra 2011. Otte par havde tilmeldt sig konkurrencen, og de mødtes indledningsvis i 2 grupper. Derefter spilledes en finale og tre placeringskampe, så alle par spillede 4 partier. Den endelige placering blev følgende:
Peer Jespersen og Kai Munk (2 point i indledende gruppe)
Knud Mogens Jacobsen og Tavs Bjerre (3 point i indledende gruppe)
Leif Møller Hansen og Morten Rasmussen (2 point i indledende gruppe)
Axel Nielsen og Benjamin Christensen (2 point i indledende gruppe)
Anders Haarup og Bjarne Rasmussen
Søren Westergaard og Bjarne Tornbjerg
Kell Hansen og Allan E. S. Andersen
Jørgen Johansen og Asger C. Andersen

3 point
3 point
3 point
2 point
2 point
1 point
2 point
0 point

Peer og Kai tabte i 1. Runde til Kell og Asger, men vandt så til gengæld det indbyrdes
parti mod Leif og Morten. Af denne årsag var det Peer og Kai, som kvalificerede sig til
finalen.

Lynmesterskabet 2011
(Bjarne Tornbjerg)
Ved generalforsamlingen i april måned blev lynmesterskabet som sædvanlig afviklet. 9
deltagere meldte sig og spillede alle mod alle.
Efter lodtrækning sad en af favoritterne, Tavs Bjerre over i 1 runde, så den gav ingen
point. 2. runde blev næsten endnu dårligere, da Tavs her tabte til Kell Hansen. Så var
det til gengæld også slut med gavmildheden fra hans side, og de resterende 7 partier
blev alle vundet, så lynmesterskabet var hjemme.
Tavs Bjerre
Kai S. Munk
Kell Hansen (3-5)
Peer Jespersen (3-5)
Bjarne B. Rasmussen (3-5)
Leif Møller Hansen
Knud Mogens Jacobsen (7-8)
Peter Wheadon (7-8)
Anders Haarup

7,0 point
6,5 point
4,5 point
4,5 point
4,5 point
4,0 point
2,0 point
2,0 point
1,0 point
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Tilskud fra Skanderborg Kommunes Talentpulje
(Bjarne Tornbjerg)
Først i juli måned modtog vores kære formand et dejligt brev fra Skanderborg Kommune. Brevet havde overskriften ”Skanderborg Kommunes Talentpulje - fordeling af midler
til elitesportsudøvere 2012”.
I brevet anføres endvidere, at Byrådet i 2008 vedtog at afsætte midler til ”en tværgående pulje til talentudviklingsarbejde inden for musik, idræt m.v.”: Talentpuljen.
Såvel principper som den økonomiske ramme er senest lagt fast i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2012.
Puljen, som i 2012 i alt udgør 434.000 kr., prioriteres med
Kr. 75.000 til elitesportsudøvere i Skanderborg Kommune – hold eller individuelt.
Kr. 334.000 til individuel talentudvikling.
Kr. 25.000 til et særligt ”fyrtårnsprojekt”.
PULJE 1 rettes mod enkeltpersoner eller grupper, som indenfor deres sportsgren markerer sig på eliteniveau.
Der er tale om en ikke-søgbar pulje.
Fordelingen foretages af Fagsekretariatet for Kultur og Borgerservice efter dialog med
Idrætssamvirket.
Vi kan herefter meddele, at det er besluttet at tildele
Skanderborg Skakklub
Kr. 10.000
Begrundelsen er følgende:
Skanderborg Skakklub har markeret sig flot på såvel nationalt som internationalt niveau.
Senest med deltagelse af 2 spillere ved VM i skak for ungdom. Støtten ydes til fortsat
udvikling og kvalificering af klubbens unge talenter.
Vi ønsker jer held og lykke med indsatsen fremover.
Med venlig hilsen

Svend Erik Jensen (sign)
Kultur- og Borgerservicechef

De enkelte
resultater:
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Førsteholdet i Skakligaen og klubbens økonomi
(Bjarne Tornbjerg)
På forårets generalforsamling fremlagde kassereren regnskabet for 2011, som viste et
pænt overskud. Samtidig blev det dog stillet i udsigt, at regnskabet for 2012 så ud til at
give et større underskud, hvis ikke der blev taget nogle forholdsregler.
Baggrunden var, at førsteholdet i Skakligaen er en ganske bekostelig affære. Rejseudgifterne, dels til dobbelte runder på djævleøen og dels den afsluttende dobbeltrunde i
Odense er store i forhold til skakklubbens begrænsede økonomi. Rejsegodtgørelse til
udenlandske spillere tyngede også godt i foråret 2012. Det er så heller ingen større
hemmelighed, at nogle af spillerne på førsteholdet får en form for betaling.
Den situation har bestyrelsen selvfølgelig drøftet efter sidste sæsons afslutning. Vi var i
en form for nødsituation forud for vores debut i Skakligaen i sommeren og efteråret
2011, da vi pludselig af flere forskellige årsager stod uden spillere til førsteholdet, i hvert
fald hvis der skulle være en reel chance for at dette overlevede den første sæson. Derfor valgte bestyrelsen at indgå aftale med flere udlændinge, men var udmærket klar
over, at dette af økonomiske årsager ikke var en særlig holdbar løsning i længden.
”Operationen” lykkedes dog, og Skakligaholdet overlevede debutsæsonen, om end dette først stod nogenlunde klart kort efter starten af den anden og sidste kamp i den afsluttende dobbeltrunde i Odense i marts måned 2012.
Bestyrelsen vurderede situationen sidst i maj måned, da vi kunne se at økonomien på
lidt længere sigt var helt uholdbar. Vi besluttede derfor at minimere brugen af udlændinge så meget som muligt og samtidig ændre lidt i aftalerne med de danske spillere, så
klubbens udgifter totalt set kunne blive en del mindre. Samtidig skulle det dog forsøges
at skaffe yderligere sponsorindtægter. At beslutningen eventuelt ville medføre nedrykning fra Skakligaen, var bestyrelsen udmærket klar over, at der var en risiko for, men vi
ville under ingen omstændigheder komme til at stå i en situation, som kunne minde om
adskillige danske klubbers situation i de øverste ligaer inden for fodbold, håndbold og
ishockey mm.
De første to runder i Skakligaen er nu afviklet, og med resultater der gør, at vi foreløbig
ligger i den øverste ende af Skakligaen. Det bedste er, at dette er sket med udelukkende danske spillere. Der er sket det lykkelige, at vi har fået tilgang at flere endog meget
stærke danske spillere, så vi faktisk nu står med et ganske stærkt førstehold. Måske
kan vi helt undgå i denne sæson at skulle afholde rejseudgifter til spillere fra Østeuropa!
Den anden del af ”redningsplanen” med nye sponsorer er dog gået mindre godt, om end
ikke helt håbløst. Vi (reelt vores kære formand) havde kontakt til to sponsorer, men desværre lykkedes det kun med den ene. Der er tale om en sponsor, som vi gennem nogen
tid har haft kontakt til, og faktisk næsten allerede havde en aftale med. Derfor lykkedes
det at indgå sponsoratet med tilbagevirkende kraft helt tilbage til den 1. januar 2011. Det
giver en ekstraordinær indtægt i regnskabet for 2012. At vi så også, som nævnt andetsteds i dette blad uventet har fået et tilskud fra Skanderborg Kommune på 10.000 kr.
gør, at klubbens økonomi ser ud til at hænge sammen i hvert fald indtil sommeren 2013.
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Vi har endvidere fået tildelt arrangementet af U-DM i 2013, og her håber vi på at få lidt
overskud, så vi nok også har økonomisk balance indtil 1. januar 2014. Dårligere bliver
det ikke af, at vi her i november måned har fået et ganske pænt udbytte ud af vort samarbejde omkring lageroptælling i Bauhaus, og allerede har fået en opfordring til og at
deltage heri i 2013.
Derefter ser det mere kritisk ud, men dog ikke værre end, at bestyrelsen ser fortrøstningsfuldt på, at kunne finde en løsning på dette, inden vi når så langt.

Pressemeddelelser
(Af Asger Andersen)

Ny solid sejr til Skanderborg Skakklub.
Team Nordea Skanderborg Skakklubs andethold spillede søndag anden runde af holdturneringen i anden division. Modstanderen var Esbjerg Skakforenings andethold, og
resultatet blev en sikker sejr til Skanderborg på 5-3. Skanderborg vandt på de fire øverste brætter og spillede remis på de to nederste. Vinderne var Jackie Andersen, Per
Rasmussen, Peter Grove og Kai Munk, mens Colin Watson og Asger J. Andersen spillede remis. Resultatet betød at Skanderborg efter to runder ligger på førstepladsen,
men der er en del skrappe hold i vente i de sidste syv runder, som spilles hen over vinteren.

De Originale
Siden 1976

Troldekugler.dk
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Sommer - EMT
(Bjarne Tornbjerg)
Årets EMT havde et af de laveste antal deltagere i de seneste mange år. Bestyrelsen
har naturligvis drøftet denne situation, og overvejer også om der eventuelt på en eller
anden måde skal ændres i den form, som turneringen afvikles på.
Årsagerne til det faldende deltagerantal kan være flere, men følgende kan blandt andet
nævnes:
Sommerferien er blevet skubbet, og flere mente at vi måtte flytte terminen tilsvarende.
Det prøvede vi derfor for et par år siden, dog uden den forventede virkning på deltagerantallet. Vi var i bestyrelsen klar over, at vi så ville kollidere med klubturneringer rundt
omkring, men har muligvis undervurderet denne problemstilling temmelig meget. I hvert
fald har vi fra flere spillere i år hørt, at de i stedet har tilmeldt sig klub- og andre turneringer i september måned, frem for at deltage i vores EMT.
Det har i vidt omfang været de samme deltagere, som har deltaget år efter år. Dette
giver efterhånden et naturligt frafald, og uden at disse deltagere i samme omfang erstattes af nye ( og yngre) deltagere.
Vi har over en årrække nedsat størrelsen af præmierne.
Turneringen trænger til fornyelse.
Bestyrelsens er ikke nået frem til nogen konklusion, men frygter, at turneringen måske
simpelthen vil uddø i løbet af en årrække, hvis ikke der gøres nogle tiltag under en eller
anden form. Der er som anført ikke draget nogen konklusion, men forskellige ting har
været nævnt:
Turneringen kunne vende tilbage til den gamle termin med start først i august.
Turneringen kunne ændres til en 5 runders turnering.
Turneringen kunne afvikles som en weekend-turnering som den i Horsens, som har et
stort deltagerantal.
Turneringen kunne flyttes til tirsdag, og så afvikles i klublokalerne med det nu begrænsede deltagerantal – det ville være mere hyggeligt og med bedre faciliteter end Niels
Ebbesen Skolen. Det faldende deltagerantal gør alt andet lige en flytning mulig.
Turneringen skulle gøres mere attraktiv for juniorspillere, for eksempel ved at indføre
kortere betænkningstid, eventuelt kun i de nederste grupper.
Bestyrelsen modtager gerne forslag til, hvordan turneringen, der efterhånden har været
afviklet i op mod 40 år, kan forbedres for fortsat at kunne bestå. Forslag kan meddeles
bestyrelsen, eller endnu bedre, som indlæg i Løberen.
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Løsninger
Kombiner med Peter
Opgave1.
1.Lxc6 og sort opgav. Enkelt, ikke?
Opgave2.
1.Txe6+ Kxe6 2.b6 og sort opgav, da hvid vil få en dronning.
Opgave3.
Nej, det var det ikke. 1.Txd8 Sb3+ og hvid opgav. Der kommer 2.axb3 (2.Kb1 e3+ vinder dronningen) 2...Da5+ 3.Kb1 e3+ med dronninggevinst.
Opgave4.
Sort spillede 1...Lc3 men langt bedre var:
1...T8xf4 2.gxf4 Sxf4 3.Ta8+ (3.Tg1 Dxh2+ 4.Kxh2 Th3#) 3...Lf8 og hvid kan opgive.
Sort havde overset Lf8 og havde kun beregnet varianter med 3.Ta8+ Kh7 eller Kf7
4.Sg5+ som vinder dronningen.

Bjarnes grubleside
Opgave 1
Forfatter: G. Jönsson - Arbejder Skak 1963
1. Sxe5! ... Kb4
... d4
2. Tb6# 2. Sd3#
Opgave 2
Forfatter: H. V. Tuxen - Tidsskrift för Schack 1964
1. Dc1! ... Ke5
... d4
... e5
... S~
2. Df4# 2. Dc5# 2. Dh6# 2. Dc7#
Opgave 3
Forfatter: V. Lukjanov - Sahmatnaja Moskva 1964
1. Le3!
∆ 2.Dd1# ... Kxd3 ... Kxf3 ... Txd3
2. Dc2# 2. Dg4# 2. Tf2#
Opgave 4
Forfatter: J. Haring - Borsodi Vegyest 1965
1. Tb8!
... Kb3
... Ka5
... a3
... c3
2. Db2# 2. Sc7# 2. Sc3# 2. Dxc3#
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Kalenderen

Uge

Dato

Program

43

23-10-2012

5. runde, Skanderborg Klubturnering

43

27-10-2012

Skakliga, Dobbeltrunde i Ballerup

43

28-10-2012

Skakliga, Dobbeltrunde i Ballerup

43

28-10-2012

2. division, ude mod Viby

44

30-10-2012

Holdskak, 6. hovedkrede

45

06-11-2012

6. runde, Skanderborg Klubturnering

46

12-11-2012

Arbejdsdag i Bauhauss, kl. 18:00 til 23:00

46

13-11-2012

Arbejdsdag i Bauhauss, kl. 08:00 til 16:00
(morgenmad kl. 07:30)

46

13-11-2012

Udsatte partier, Skanderborg Klubturnering

46

18-11-2012

2. division, hjemme mod Esbjerg II

47

20-11-2012

Holdskak, 6. hovedkrede

48

27-11-2012

7. runde, Skanderborg Klubturnering

48

02-12-2012

Skakliga i Skanderborg

48

02-12-2012

2. division, ude mod Bov

49

04-12-2012

Julefrokost

50

11-12-2012

Holdskak, 6. hovedkrede

51

18-12-2012

Juleferie (Bellis lukket)

52

25-12-2012

Juleferie (Bellis lukket)

1

01-01-2013

Juleferie (Bellis lukket)

2

08-01-2013

Nytårshandicap

Side 22

