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Nyt fra Bestyrelsen 
( af Anders Haarup ) 

 
Da vi i 2005 lavede en aftale med IM Klaus Berg, da havde vi et ønske og en for-
håbning om, at vi kunne avancere fra Mesterrækken og komme op i 2. division. At 
vi her blot 8 år efter kan kalde os 
 

DANMARKSMESTER 
 
det havde vi nok ikke i vores vildeste fantasi forestille os, men det er ikke desto mindre 
tilfældet. 
(Se billede af holdet s. 20. red.) 
Efter nogle lidt svingende præstationer i løbet af sæsonen, så satte holdet det hele på 
plads i den sidste dobbeltrunde i Odense. Et fantastisk resultat, som da også har skabt 
genlyd i landets skakkredse. Vi er alle i og omkring klubben utrolig stolte over dette fan-
tastiske resultat. En utrolig flot sidegevinst står IM Mads Andersen tillige for, da han i de 
9 runder opnåede hele 6½ point hvilket betyder, at han nu har opnået sin anden GM-
norm. Nu mangler han derfor kun en enkelt og lidt rating, inden han kan kalde sig 
GM´er. Hvis dette måtte ske inden for det kommende år, hvilket der vel er en god sand-
synlighed for, så vil han slå rekorden for at være den yngste dansker, som har opnået 
denne titel. En rekord, som vores nuværende medlem – GM Davor Palo – i dag indta-
ger. 
 
Det er dog ikke kun de ”voksne” som gør det godt. Her i foråret spillede Jonas Bjerre 
med om Jyllandsmesterskabet i skoleskak. Her var han helt overlegen i sin aldersklasse 
og vandt samtlige sine partier. Der er vist ingen tvivl om, at han bliver vores kommende 
store skak-spiller i klubben. 
 
Selv om holdskakken nu ”går på ferie”, ja så vil der i den kommende tid ske en hel del i 
klubben. Den 9. april står vi som arrangør for kvalifikationsstævne til Pokalturneringen, 
som finder sted Pinsesøndag den 19. maj på hotel Scandic i Odense. Denne titel vandt 
vi i 2011, mens vi blev nr. 2 sidste år, så vi håber naturligvis på, at vi igen i år kan gøre 
en god figur. 
 
I dagene 3. til 5. maj står den så på U-DM (Ungdomsdanmarksmesterskabet). Efter et 
par års pause, er dette stævne nu igen kommet til Skanderborg. Vi forventer over 100 
skakspillere samt diverse forældre og holdledere, så det bliver en weekend, hvor der 
bliver brug for alle klubbens medlemmer til at give en hånd med. 
 
Sidst men ikke mindst, så nærmer tiden sig, hvor vi skal afholde vores årlige Generalfor-
samling. Husk at møde op og giv din mening til kende. Det er utrolig vigtigt, at vi til sta-
dighed får rettet klubben til, så det forbliver en klub i udvikling. 
 
På glædelig gensyn. 
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Peer Jespersens tale til Anders 
ved  receptionen d. 16. feb. 

 
Kære Anders. 
På vegne af medlemmerne i Skanderborg Skakklub vil jeg ønske dig stort tillykke med 
50 års fødselsdagen. 
 

I skakklubben har vi to ansigter på dig. 
-- Anders Skakspiller. 
-- Formand Anders. 
 

I dag vil jeg springe over Anders Skakspiller og i stedet fokusere på Formand Anders. 
 

Du har vel været formand i 6-7 år nu. 
Før du blev formand havde vi en rigtig god klub. 
I dag har vi en rigtig god klub og noget meget mere. 
For du havde en drøm om at sætte Skanderborg Skakklub på danmarkskortet. 
 

Og dine visioner gjorde, at du rakte mod stjernerne. Det er ikke sikkert, at du fanger alle 
stjernerne, men det har betydet, at Skanderborg Skakklub  
har flyttet sig, og har flyttet sig rigtig meget. 
 

Men har du fanget nogle stjerner? 
Og har du fået sat Skanderborg Skakklub på Danmarkskortet? 
 

Svaret til begge spørgsmål er et rungende JA. 
 

Først og fremmest har dit engagement gjort, at Skanderborg Skakklub har fået et hold i 
Skakligaen. Aktuelt med en placering som nummer 3. 
Det har også været med til, at trække 2. holdet med op så det i dag er i 2. division. Og 
der skal de helst blive. 
 

En af de største succeser er skoleskakken. Her udvikles talenter. 
” Udvikles” fordi talent alene gør det ikke – og du sørger for, at sætte den rigtige coach 
på talentet så det bliver til noget. 
 

Og seneste skud på stammen er Mads Andersen, som sikkert bliver Danmarks yngste 
stormester indenfor de næste måneder En titel som han overtager fra en anden Skan-
derborgspiller; Davor Palo Begge spiller på vort 1. hold. 
Og efter Mads har vi Jonas Bjerre, som er godt på vej og er netop blevet Jyllandsme-
ster. 
 

Af andre stjerner du har plukket med succes er.  
Afholdelse af to - snart tre – DM for ungdom. 
Sommerferieskak.  -  GM. Turneringerne ” Samba Cup”   
Vinder af DM. i holdskak (2011) 
 

Anders, løft koppen til en skål. Det er altid en fornøjelse at slå dig skak.  
 
Tillykke med fødselsdagen.  
 

(Se billede side 20) 
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Lidt af hvert  
 (af Peter Wheadon) 

 
Er du nogensinde blevet lettere irriteret over hvordan din modstander stiller sine sprin-
gere i startopstillingen? Har du din egen måde at stille dine springere på? Eller har du 
måske aldrig tænkte over det? 
 
En tysk skakjournalist og FM ved navn Hartmut Metz har forsket lidt i dette emne og 
mener at den måde man stiller springerne på siger noget om ens spillestil! Hans teori er 
at angrebslystne spillere stiller deres springere således at de peger fremad. Derimod 
hos spillere med en mere positionel spillestil peger springerne mod hinanden.  
 
Personligt har jeg ofte tænkt over men aldrig kunne finde ud hvad min spillestil var. Nu 
ved jeg det. Jeg må være angrebslysten i allerhøjeste grad da jeg absolut vil have at 
mine springere peger fremad.  
 
Hartmut Metz spurgte en del stormestere i hans skakklub OSG Baden-Baden om deres 
præferencer og analyserede mange gamle billeder af berømte spillere. Resultaterne 
bekræftede i betydelig omgang hans teori. F.eks. spillere som Anand, Nakamura, Judit 
Polgar og Shirov som alle er angrebslystne spillere placerede deres springere således 
at de kiggede fremad hvorimod springerne hos mere positionelle spillere som Carlsen, 
Leko og Adams kiggede mod hinanden. 
 
Men så enkelt er det åbenbart ikke. For at forvirre billedet fandt Metz ud af at visse spil-
lere herunder Kramnik, Karpov, Kasparov og Capablanca placerede deres springere 
således at de begge pegede sidelæns og i samme retning. I øvrigt erindrer jeg at da 
Karpov blev spurgt engang om hans spillestil svarede han ”Spillestil? Jeg har ingen 
spillestil!”. 
 
Metz gennemførte en spørgeundersøgelse via sin klubs webside og de første 250 ind-
sendte svar gav følgende resultater. 
 
44% Mine springere peger fremad  
19% Mine springere kigger på hinanden 
14% Mine springere kigger begge sidelæns og i samme retning (til venstre eller til højre) 
 7%  Mine springere peger skråt fremad med ca. 45% mod centrum 
 1%  Mine springere peger mod hver sin side af brættet 
 6%  Mine springere stilles på anden måde 
 9%  Jeg har aldrig tænkt over det!   
 
Kilder: FM Hartmut Metz, Bladet ”Chess”, IM Malcolm Pein og ChessVibes.   
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6 sejre på stribe! 
B-rækken: Skanderborg III – Syddjurs II  5½ - 2½ 

(af Asger J. Andersen) 
 
Holdturneringen sluttede med endnu en sejr til tredjeholdet. Med sejr i samtlige kampe 
blev holdet naturligvis en overlegen vinder af B-rækken. Med den styrkeforskel der var 
på holdene er der ikke noget overraskende i det. Derimod var det en overraskelse for 
mig at de meget unge drenge fra SK 1968 fik en sikker andenplads; godt klaret af et 
syvendehold! 
 
For at begynde lidt ubeskedent med mig selv, så mødte jeg samme spiller som i første 
runde. Da endte partiet remis, men denne gang lavede min modstander en fejlbereg-
ning i en lige stilling. Det kostede ham en officer, og da der ikke rigtigt var noget mod-
spil, endte partiet ret hurtigt. På bræt to spillede Søren godt og uden vaklen. Han opar-
bejdede en god stilling, som han da også førte til gevinst.  
 
For Bjarne Rasmussen blev det en sort aften! Han var den første der var færdig, og det 
er aldrig sjovt når anledningen er et nederlag! Utroligt nok overså Bjarne at modstande-
ren kunne snuppe en officer gratis! Anders ”mistede”, eller måske ofrede, en officer for 
tre bønder. Det kan tit være en fornuftig disposition, alt efter stillingens karakter, og når 
så Anders var skarp nok til at vinde officeren tilbage, så var der ikke mere at rafle om! 
 
En spiller som står for den absolutte stabilitet i denne turnering, er Jan Hansen! Han 
deltog i samtlige kampe, vandt de fire og spillede to remis. Jan blev eneste ubesejrede 
spiller på holdet! Aftenens kamp var typisk: solidt spil, og en remis som resultat. 
 
Jesper Pallesen sprang til som reserve, da Jonas havde spillet for mange kampe på et 
højere hold til at han måtte være med her! Jesper kvitterede med en sejr, idet modstan-
deren efter nogenlunde lige spil lavede en grim buk i slutspillet. 
 
Leif Møller Hansen vandt to lette og bonde for tårn, en situation som er guf for Leif, og 
der var da heller aldrig tvivl om sejren. Et kig på Axels parti gav mig indtryk af en god, 
solid stilling. Den blev endda forbedret betydeligt, men Axel overså desværre noget 
materialetab, og resultatet blev altså nederlag. 
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Team Nordea Skanderborg – Brønshøj 
undertitel: Skanderborg blev Danmarksmester!  

 (af Peter Wheadon) 
 
Ja, det er ganske vist. Med en overbevisende sejr 5½-2½ over stærke Brønshoj vandt 
Team Nordea Skanderborg skakligaen for første gang i klubbens historie. Et stort tillyk-
ke til alle dem som har spillet for 1.hold i denne sæson samt til holdlederen Allan Ander-
sen. 
 
Det var spændende at følge partierne på internet. Man kunne også holde øje med hvor-
dan det gik vores største rival nemlig Århus/Skolerne som absolut var med i kapløbet. 
På sådan en dag er det holdets præstation som overskygger de individuelle resultater. 
Men alligevel her er nogle kommentarer om de enkelte partier.  
 
Der var fyrværkeri næsten fra starten. Før halvanden timer var gået havde Davor slået 
en stormester i 12 træk oven i købet med sort. Det kunne vi som fulgte med hjemmefra 
næsten ikke fatte. Men efter at have glippet et par gange med øjnene kunne vi konstate-
re at der ikke var tale om et nedbrud med live transmissionen. Davor havde spillet Le-
ningrad Hollandsk. Hvid spillede overambitiøst ved træk 10 og blev fanget af en død-
bringende binding fra Davors løber på g7. Jeg har en bog ”The 1.000 Best Short Games 
of Chess” af Irving Chernev. Davors parti hører dertil! 
 
Samtidig kunne vi se at der var blevet aftalt remis efter sølle 10 træk på topbrættet hos 
vor største rival. Det tegnede rigtig godt. Senere viste det sig at vi vandt så suverænt at 
ingen andre kunne true os. 
 
Så bidrog Jackie med et halvt point og så havde vi 1½ på tavlen. Jackie har haft en me-
get fin sæson med gode resultater. Det siger noget om holdets styrke i dybde at det har 
en 2300+ spiller som Jackie på sidste bræt! Men det er også nødvendigt da Brønshøjs 
bræt 8 var også en 2300+ spiller. Jackie havde sort og spillede Modern. Hvid fik en 
anelse mere plads i centrum (det gør man jo med hvid mod Modern!) men stillingen var 
lige og noget låst således at remis var et både logisk og udmærket resultat. 
 
Klaus bidrog ligeledes med et halvt point med de sorte brikker. Han spillede Benko 
Gambit, som han er velbevandret i, og fik fuldstændig udligning efter 10 træk. Derefter 
hvis nogen fik fordel så var det Klaus. Partiet fulgte Krush-Pogonina (2004) til næstsid-
ste træk. Remis med sort mod en spiller med samme rating var fint. 
 
Så kom holdets anden gevinst i hus. Mad B. havde hvid og var bedre til at aktivere sine 
officerer. Han sigtede henimod en stilling der var ude af balance – han havde 4 bønder 
mod to på dronningefløjen og en mod tre på kongefløjen. Han vandt en bonde, så var 
det fire mod en på dronningefløjen. Så gik det stærkt. Først marcherede han sin c-
bonde til 7.række for derefter at give den følgeskab af b-bonden. Alt imens hans egen 
kongestilling var slet ikke truet. Ganske imponerende. Gevinst efter 37 træk. 
 
Steffens remis med sort mod en lige så høj ratet spiller var et fint resultat. Han spillede 
Caro-Kann hvor hvid valgte fremskudsvarianten men afveg fra teori ved træk 8. Senere 
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lavede Steffen et midlertidigt springeroffer som endte med at være et offer af en kvalitet 
for en bonde og initiativet. Hvid vandt bonden tilbage men Steffens springer var meget 
mere aktiv end hvids andet tårn som kom aldrig ud af starthullerne. Ydermere var hvids 
konge temmelig udsat. Ved aktiv brug af springer og tårn valgte Steffen at gennemtvin-
ge remis ved trækgentagelse.  
 
Nicolai var oppe imod en af Brønshøjs stormestere. Nicolai har været holdets mest sta-
bile spiller forstået på den måde at han har spillet i samtlige holdkampe både i denne og 
sidste sæson. Men det var bare ikke hans dag i dag. Han havde hvid mod fransk for-
svar. Sort udførte en lang række dronningetræk men fik alligevel lidt mere plads i cen-
trum og det lykkedes ham at vinde en bonde. Til sidst da han stod til at øge føringen 
med en kvalitet var slaget reelt tabt og Nicolai måtte opgive.  
 
Jens vandt et virkelig flot parti. Og som så ofte med gode spillere ser det enkelt ud hvil-
ket det slet ikke er. Han havde hvid. Først byttede han sin b-bonde ud for sorts a-bonde, 
så linede han begge tårne og dronning op i den halvåbne b-linje, vandt sorts b-bonde og 
gjorde derved sin egen a-bonde til en fribonde. Sort havde valgt Hollandsk Stonewall og 
Jens udnyttede i den grad svagheden ved denne åbning nemlig sorts dårlig hvidtfeltet 
løber. Jens' springer og løber var begge meget mere aktive end sorts tilsvarende. Og så 
kom dagens træk: Jens ofrede en springer for en bonde hvilket gav ham to forenede 
fribønder på femte række og snart var der mattrusler. Sort ofrede desperat en kvalitet 
men snart derefter var mat uundgåelig. En virkelig flot gevinst fra Jens med mange fine 
positionelle aspekter.  
 
Mads A. på bræt 1. var oppe imod en stærk og meget erfaren svensk stormester med 
en del højere rating. Mads havde hvid og i midtspillet ser det ud for mig som om sort 
forsøgte unødvendigt at komplicere spillet.  I en afbytningssekvens spillede sort et par 
mellemtræk som kun førte til tabet af en bonde. Mads havde åbenbart helt tjek på situa-
tionen. Han byttet et par brikker af hvorefter hans merbonde var en helt fri b-bonde. Sort 
kæmpede indædt og spillede de bedste træk men det gjorde Mads også og stille og 
roligt avancerede hans fribonde med opbakning fra skiftende og optimale placeringer af 
springer og tårn. Kort efter tidskontrollen opgav sort selvom slaget faktisk var tabt allere-
de flere træk forinden. Sidste sæson havde han tabt til Kamil og nu denne gang til 
Mads. Tillykke til Mads med en flot sejr som kronede endnu en fantastisk sæson for 
klubben hvor han, ligesom Davor og Nicolai, spillede i samtlige kampe. For at gøre suc-
cesen endnu sødere fik han en GM-norm med hjem. 
 
Så sluttede en meget special dag for 1.hold, holdlederen og hele klubben. I hans fød-
selsdagstale til Anders i februar sagde Per bl.a. at Anders havde sat klubben på Dan-
markskortet. Det ville nu være passende at tilføje ”Det tør siges!”.  
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Skanderborg II mod Tønder 
Oprejsning til det plagede andethold 

(Af Claus Quist Jessen) 
 
Op på hesten igen! Ovenpå fjerde rundes gevaldige smæk mod Springeren, Kolding, 
skulle klubbens stolte andethold forsøge at bevise, at det ikke var helt tilfældigt, at vi var 
rykket op i divisionernes lidt højere luftlag. Runden før havde jo nok bragt lidt tvivl i de 
små sind, men med tre runder igen kan meget nå at ske. 
 
Så mens Ligaholdet forlystede sig nordpå i Pandrup, havde vi hjemmebane og stillede 
næsten op i fast opstilling. Grove havde ganske vist meldt fra, men så var det jo godt, at 
Bjerre Junior igen var klar til at passe agterlanternen. Og søreme om ikke Jonas var 
første mand, der var færdig, og det med en hel pind, efter at han effektivt havde vundet 
først én officer og siden truede med at minde én til. En gedigen nedspilning af sønderjy-
den, og da Wheadon tilbød remis i en fordelagtig stilling, førte vi hurtigt 1½-½. Allerede 
en tredobling af sidste rundes score, og vi stod egentlig ok de fleste steder. 
 
Tavs på 3. bræt fik gennemført et tematisk d6-d5 i en sicilianer, og det betyder normalt 
godt spil. Også her, men udover et planlagt kvalitets for aktivt spil kom partiet vist aldrig 
over remisgrænsen. Det så ellers flot ud set fra nabobrættet, men mere end en halv til 
Skanderborg blev det ikke til, og Bjerre Junior har stadig håneretten på hjemmebanen. 
 
Også Kai på 2. lignede længe en, der havde fordel, men var ikke i stand til at få stillin-
gen over remisgrænsen og måtte nøjes med remis. Helt så godt gik det ikke for Per på 
1. brættets uriaspost. Her var han oppe imod selveste GM Curt Hansens læremester, 
Jens Christian Lund og kom i stormvejr lige fra starten. Per gambittede som sort en bon-
de, men fik den aldrig igen og lignede en, der ville få slemme smæk. Men, nej. Vor godt 
kæmpende mand fik langsomt halet ind og endte i et meget lige slutspil – som han des-
værre tabte. Tønder havde nu udlignet til 2½-2½, og Jens Christian Lund havde rigeligt 
med overskud til at skamrose Jonas: ”Dig skal vi godt nok lægge mærke til”. 
 
Morten havde på 5. også en mindre fordel efter en klassisk, solid Caro-Kann (surprise!), 
men det blev aldrig til nogen vindende fordel til nogen af parterne, og det endte i en 
korrekt remis. Colin derimod var kommet for skade at droppe en bonde et eller andet 
sted i midtspillet, og selvom vor helt kæmpede heroisk i det tabte tårnslutspil, endte det 
galt. Tønder var nu foran med 4-3. 
 
Sidste håb var Claus Q. på 4., som i det meste af partiet havde haft en lille, men ikke 
afgørende fordel, og som klart spillede på gevinst. Desværre er tiden den stærkeste 
brik, og partiet blev i gensidig tidnød lige før træk 40 en del mere omskifteligt end højst 
nødvendigt. Claus missede utvivlsomt en sikker gevinst omkring træk 35-40, men mod-
standerens tid trykkede også, og da røgen lettede, var man endt i et dobbelt tårnslutspil 
med en ekstra officer til Skanderborg. 
 
4-4, og efter en god gang mad – som altid lavet og serveret af Don Johansen – styrtede 
vi alle hjem til de hjemlige husaltre for at nyde den forventede gulddans fra de danske 
håndboldherrer. Dvs. efter ret få minutter var vi formentlig en del, der forsøgte at zappe 
os til noget bedre, for mage til sjusk skulle man da lede længe efter. Det var som at se 
os selv for at par uger siden i Kolding, men vi tabte altså kun med syv!  
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Krewett - Koerber, Tyskland 2008. 
Hvid trækker. 
Hvid har et vindertræk her. 
Kan du finde det? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hanley - Rudd, England 2012. 
Sort trækker. 
Sort ville jage springeren på d5 væk, så 
han spillede 1...c6. 
Det blev hans sidste træk. Hvorfor? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Arnason - Keene, London 1981. 
Sort trækker. 
Sorts første træk er ikke så svært at finde 
(1...Dxc4). Ej heller andet træk. 
Men den eneste fortsættelse som vinder er 
svær at finde. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dearing - Talsma, London 2012. 
Sort trækker. 
Et typisk problem. Hvordan skal sort slå på 
e5? Der er 3 muligheder hvoraf en er rigtig 
dårlig. Sort spillede dette dårlige træk og 
det blev hans sidste. Hvad var dette dårlige 
træk, og hvorfor tabte sort? 

Kombiner med Peter 
 

Løsninger senere i dette blad 



Team Nordea Skanderborg - Øbro 
 (af Peter Wheadon) 

  
Som det står på vores webside: ”Skanderborgs 1. hold vandt flot lørdagens kamp mod 
Øbro med 6½-1½ og fører nu XtraCon-Skakligaen”. Derved indtog 1. hold det som i 
motorsport vistnok kaldes ”pole position” inden den afgørende sidste runde. 5 sejrer og 
3 remiser blev det til. Bedre kan det næsten ikke gøres og resultatet var endda bedre 
end forventet. Kampen fandt sted i Odense den 9. marts. 
 
Først færdig var Steffen med remis efter små 2 timer. Der blev spillet meget solidt. Stef-
fen fik et par bønder over midterlinjen men mere blev det ikke til. Da stillingen var tem-
melig låst var remis et logisk resultat. 
 
Første mål blev scoret af Jens. Han havde sort i en Siciliansk Taimanov. Efter kun 6 
træk havde han fået en stilling som ifølge min database må være temmelig lovende: ud 
af de 24 partier med denne stilling vandt sort 19 og tabte kun 2! Efterhånden fik Jens 
fordelen af løberparret og kunne bytte den ene løber af for at vinde en bonde. Derefter 
traf han en flot strategisk beslutning ved at afvikle til et slutspil hvor han havde 3 bønder 
mod én på dronningefløjen. Hvid gjorde sit bedste for at få evig skak men Jens' konge 
vandrede over til den anden side af brættet for at søge ly hos sine bønder hvorefter hvid 
opgav. Et parti med dyb strategisk indsigt fra Jens. 
 
Så sluttede partierne på de første to brætter med gevinst til hvid (Davor) og remis til sort 
(Mads A.).  Davor med hvid lagde et vedvarende tryk på sorts stilling. Sort fandt det ene 
redningstræk efter det andet men til sidst skabte Davor en stilling hvor et af sorts for-
svarsbrikker var overbelastet. Davor slå til omgående med en fin to-trins kombination 
som ville vinde en kvalitet, tre bønder og brætdominans. Det valgte sort ikke at være 
vidne til og opgav i stedet.  Eminent godt spillet af Davor. 
 
Mads A. havde sort i et parti hvor efter 24 træk der resterede kun 5 bønder og én løber 
(ensfarvet) til hver. Det var Mads som måtte forsvare sig på dronningefløjen hvor han 
havde kun to bønder mod hvids tre. Hvid forsøgte ihærdigt i over mere end 20 træk at 
udnytte denne fordel men Mads forsvarede sig fornemt, ja faktisk perfekt hvis dette ud-
tryk kan tillades. Hvid kunne simpelthen ikke komme videre og der blev taget remis efter 
47 træk. Endnu engang demonstrerede Mads sine evner udi kunsten at forsvare sig 
som er en vigtig men noget overset del af spillet.   
 
Mads B. spillede angrebskak af høj kaliber. Han havde sort og valgte Hollandsk og en 
variant deraf som min bog kalder ”Ilyin-Zhenevsky-varianten” (!). Denne herre var ægte 
bolsjevik og skrev blandt andet ”Den Internationale Arbejderklasses Skakbevægelse”. 
Han slog engang Capablanca mens sidstnævnte var regerende verdensmester.  Tilba-
ge til Mads' parti. Allerede ved træk 12 udførte Mads en underfundig dronningemanøvre 
som satte sit præg på hele partiet. Der fulgte i rask trav: forhindring af hvids mulighed 
for at rokere kort, svækkelsen af hvids bønder på dronningefløjen, etablering af en 
springer på c4, midlertidigt officeroffer og bondegevinst. Hvid måtte rokere langt men 
havde ingen form for bondedækning for sin konge og det blev fatalt. Den hvide dronning 
blev jaget vildt og Mads vandt en kvalitet. Ved tidskontrollen havde Mads så mange 
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trusler mod hvids udsatte konge at hvid valgte efter lidt betænkningstid at opgive. For at 
illustrere Mads' dominans i slutstillingen giver Hiarcs +13 til sort her. En aldeles impone-
rende kræftpræstation fra Mads.    
 
Klaus' gevinst var så genial at den er svær at gøre rede for. Han havde hvid og spillede 
Engelsk. Efterhånden blev en del brikker byttet af og for en almindelig klubspiller som 
mig, så stillingen temmelig jævnbyrdig ud. Begge spillere havde tårn, fem bønder og en 
officer og sort havde endda en fribonde. Men med en optimal placering af sin løber og 
fantastisk samarbejde mellem bonde, tårn og løber byttede Klaus sin h-bonde for sorts 
a-bonde hvilket gjorde sin egen a-bonde til en fribonde. Herefter ved korrekt spil var 
stillingen fuldstændig vundet. Det var nærmest trylleri, i hvert fald positionelt spil af aller-
højeste klasse. Hans modstander måtte have undret sig over hvad der gik galt da han 
ikke lavede nogen decideret fejl. Ja, ren tryllekunst. 
 
Jackie havde hvid i en Kongeindisk. I midtspillet lykkedes det ham at bytte en bonde af 
på en sådan måde at han havde en fribonde i a-linjen. Han satte sin modstander under 
konstant pres ved at doble tårnene i b-linjen og invadere fjendens lejr. Ved hans domi-
nans af de hvide felter vandt han en bonde. Derefter mit under afbytning af dronninger-
ne lavede han et højst genialt mellemtræk som sort sikkert havde overset. Derved vandt 
han en løber for en bonde hvorefter partiet var reelt afgjort. Sort spillede videre for 15 
træk men Jackie stille og roligt avancerede sine bønder på kongefløjen og sort kunne 
intet stille op. Da et par bønder var nået frem til 5.række fortæller Hiarcs mig at det var 
mat i 10 træk og her opgav sort.  Fra Jackies side fint positionelt spil kombineret med 
udnyttelsen af den ikke så nem at se chance for officergevinst som tilbød sig. 
 
Dagens længste parti stod Nicolai for. Han havde sort i en Bogo-indisk og valgte en linje 
som mit åbningsleksikon siger kendetegner spillere som går efter gevinst ved at skabe 
ubalancer på en genial måde! Efter en del afbytninger og op mod tidskontrollen var stil-
lingen næsten symmetrisk med springer og 4 bønder til hver. Men Nicolai gik vitterlig 
efter gevinst. Han gjorde lidt fremskridt med sine bønder og vandt lidt plads i midten af 
brættet. Efter en lang manøvreringskrig som ikke førte til det ønskede resultat, ofrede 
han modigt sin springer for at give sin randbonde en chance for nå frem til forvandlings-
feltet. Men hvid fandt det eneste træk som kunne redde ham og sikre remis. Til aller-
sidst stod der kun kongerne tilbage på brættet. Nicolai havde vist i den grad kampånd 
og havde søgt efter alle mulige gevinstchancer. Men man må medgive at hans mod-
stander spillede ualmindelig solidt. 
 
Så sluttede 1.hold med 6½ point. I denne sæson har ingen andre hold scoret så mange 
point i en holdkamp mens vi har gjort det nu hele to gange. Og på det rette tidspunkt 
lige inden den afsluttende og afgørende sidste runde.  
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Springeren, Kolding vs. Skanderborg II 
2. holdet sat grundigt på plads 

(Af Claus Quist Jessen) 
 
Øv, øv og syv gange øv, men det vidste vi godt på forhånd. 2. division er unægtelig en 
del hårdere end 6.hk’s mesterrække, og med undtagelse af de første to runder mod 
Viby og Esbjerg har der været fyret op i kakkelovnen til oprykkerne – os. 
 
Fjerde runde bød på en af de på papiret sværeste modstandere: Kolding, og bedre blev 
det ikke af, at de har fået en ungarsk IM på toppen, mens vi led under afbud fra Grove 
og Kai. Alle mand røg to brætter op, og det kunne vi som ventet slet ikke klare – næsten 
alle i hvert fald. Undskyldningen må være, at vi alle var 2-3-400 rating bagud, og at ELO 
kun lovede os 1½ points �. 
 
Det blev desværre ét stort slagteri. Efter et par timer så det egentlig ganske fint ud, for vi 
havde ikke tabt nogen partier og stod egentlig ganske fint på de fleste brætter, men 
pludselig var det som om, at alle gik kollektivt i stå og som en flok lemminger styrtede 
ud over klippen. Dvs. næsten alle, for der var faktisk et enkelt lyspunkt i bunden. 
 
Fra toppen af skulle Per Ras forsøge at tage point fra den unge IM Attila Györ, og det 
ud- og indviklede sig til en skarp franskmand, hvor Per fik et vist pres mod den sorte 
konge, mens Györ som sort pressede hård på damesiden. IM’eren havde set mest, og 
godt forsvar skubbede hele pointet til Kolding. 
 
Tavs på andet blev udsat for et par bondeofre og kom under pres, men ikke mere, end 
at han længe stod aldeles glimrende. Et eller andet sted i træk 30’erne blev det bare for 
meget med presset, og pludselig var vor helt materialt bagud og måtte give sig. 
 
Claus på tredje var (som flere andre) 300 ELO bagud og havde endda fornøjelsen af at 
møde en sønnesøn til den gamle danmarksmester fra 1930’erne Gemzøe. I første run-
de mødte Claus Jacob Vang Gluds bror, så næste runde bliver det nok Kasparovs lille-
bror eller Magnus Carlsens onkel. Som alle andre steder startede det godt, her i en dob-
belt-fiancetto-Grünfeld, og vor mand havde både centrum og et godt initiativ. Men plud-
selig skiftede initiativet, og sort kørte sikkert i mål. 
 
Morten Ras. havde godt fat i den gamle slagsbroder Viggo Bové Quist, en rigtig tju-bang
-spiller med adskillige gode skalpe i sin tid. Det så længe fint ud, men pludselig brød 
Mortens sorte forsvar sammen, og Der Altmeister scorede endnu en skalp. 
 
Wheadon var nok den i den øverste 7/8, der havde de bedste chancer for noget, der 
lignede points. Med to tårne og tre lette til hver side og en mindre positionel fordel til 
Skanderborg ”kom Peter desværre til” at afbytte modstanderens bovlamme og indeluk-
kede løber på d7. Med sorte bønder på c6 og e6 var mulighederne for denne brik ellers 
nul, men væk skulle den altså, og sort fik med ét masser af spil og maste sikkert vor 
mand i a- og b-linjerne. Colin og Tornbjerg på 6. og 7. så jeg ikke meget til, men det 
lignede meget billedet fra de andre kampe: God stilling, initiativ, balance, hjerneblødning 
og tæv. Øv, altså. 
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Og så lyspunktet: Bundbrættet. Vi var jo lidt tynde i toppen og måtte af nød supplere fra 
den tunge ende, og hvad er mere naturligt end at gøre det med en rekord? Unge Jonas 
Bjerre, 8 år gammel, arveligt belastet som søn af en vis Hr. Tavs og et af landets største 
talenter i aldersgruppen, debuterede som skakhistoriens sandsynligvis yngste divisions-
spiller og gjorde det rigtig godt. Han var fra starten 1 meter, 40 år, 80 kg og 500 rating-
points bagud, men spillede et aldeles flot, lukket positionsparti og viste god forståelse 
for petrosjanske stillinger. Hvid forsømte at spille c3-c4, da han kunne, og så tog Junior 
fat og strammede skruen. Et par dublerede tårne i c-linjen gav et gigantisk pres, og da 
Jonas vandt den svage bonde, lå et helt point lige til højrebenet. Det endte ”kun” med 
en halv, og det skulle Jonas’ modstander være meget tilfreds med. Det var vi også, for 
8-0 havde næsten ikke været til at bære. Tak for det, Jonas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressemeddelelser 
(Af Asger J. Andersen) 

 

Klar førsteplads i skak 
 
I den forløbne uge har Skanderborg Skakklubs tredje- og fjerdehold spillet en kamp i 
holdturneringen. Bedst gik det for tredjeholdet, som vandt 5-3 over Åbyhøjs andethold. 
Skanderborgs vindere var Asger J. Andersen, Jonas Bjerre, Jan Hansen, Leif Møller 
Hansen og Axel Nielsen. Før de sidste to runder ligger holdet på en solid førsteplads 
med hele 3½ point ned til nr. 2. 
Mindre godt gik det for fjerdeholdet, som måtte se sig slået af Hørning med 1½-3½. Sejr 
til Allan E. Andersen og remis til Peer Jespersen. 
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Ny sikker sejr i B-rækken: SK 68 VII – Skan-
derborg III 3-5 

(af Asger J. Andersen) 
 
Tredjeholdet er forvænt med sejre. Den femte på stribe kom i femte og næstsidste run-
de. Det gik ud over SK 68’s ”juniorhold”, klubbens syvendehold, som består af otte fri-
ske drenge i alderen 11-15 år. Det er en fornøjelse at spille mod de koncentrerede gut-
ter! For mit vedkommende var fornøjelsen mest på min modstanders side! Jeg havde 
udført et lidt dristigt træk, men mente at det kunne forsvares. Min modstander fandt et 
smart modtræk, som vandt en officer! Tilsyneladende!! For ingen af os havde set at jeg 
havde et vindende træk i denne kritiske stilling! 
Ebbe Kristensen var med denne gang, og på førstebræt kørte han ret hurtigt en sikker 
sejr hjem. 
Det samme gjorde Søren Westergaard, endda med sit ”berygtede” førstetræk! 
Jonas Bjerre spillede fornuftigt og omhyggeligt, og med stor tålmodighed sikrede han 
sig som den sidste på holdet sejren. 
Mere beskedne var Bjarne B. Rasmussen og Jan Hansen, som begge spillede regulært 
og endte med remis. Endnu et nederlag blev det til. Leif Møller Hansen havde ellers 
med godt angrebsspil ofret en kvalitet, og ved et overfladisk blik så det ud som om mod-
standerens stilling var meget hullet! Men der viste sig hele tiden et smuthul, og da Leifs 
angreb ebbede ud, kunne modstanderen køre sejren hjem. Men som Leif og underteg-
nede konstaterede efter aftenens kampe: Det er jo et holdspil! 
Hvorom alting er, så ligger vi på en særdeles sikker førsteplads, men i skak (og andre af 
livets områder) skal man aldrig være hovmodig.  
Sidste runde spilles samlet for alle rækkens hold i Skanderborg.  
 

De enkelte resultater 
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Team Nordea Skanderborg – SK 1968 
 (af Peter Wheadon) 

 
Den 17. februar måtte Team Nordea Skanderborg til Århus for at spille ude mod SK 
1968. Det var 7.runde i skakligaen og det blev til en yderst tilfredsstillende sejr på 5½-
2½. Dette resultat var nogenlunde hvad man skulle forvente, holdenes relative styrker 
taget i betragtning. Men en ting er at have en forventet score, en helt anden at realisere 
den. 
 
Hele 4 spillere vandt og tre spillede remis. Kun et enkelt nederlag. Resultatet var ikke 
bare yderst  tilfredsstillende men endda rigtig godt. Med denne sejr puster holdet det 
førende ligahold i nakken inden den afgørende dobbeltrunde i marts. 
 
Dagens længste parti stod Mads A. for. Han havde hvid og blev mødt med Nimzoindisk. 
Det var sandsynligvis lidt af en overraskelse da ifølge modstandernes kamprapport hav-
de sort spillet denne åbning kun én gang i løbet af de sidste 10 år. Stillingen var lige 
langt hen ad vejen og spillet var af høj kvalitet ifølge min skakcomputer (Hiarcs 13). 
Oppe mod tidskontrollen fik sort lanceret et angreb som krævede meget præcist forsvar 
fra Mads` side. Mads bestod prøven og helt frygteløst satte sit modangreb ind og over-
lod sin konge og løber til at forsvare sig mod dronning og springer som altid er en farlig 
kombination. Rigtig nok kunne sort ikke sætte mat og måtte gennemtvinge remis ved 
trækgentagelse. Som sagt, dagens længste parti og et hvori Mads viste sin evne til at 
skøjte elegant og sikkert på glatis.   
 
Ved siden af Mads sad Davor som stod til gengæld for dagens korteste parti.  Han hav-
de sort i en fremskudsvariant af Caro-Kann. Hvid valgte Short systemet med Sf3 og Le2 
og Davor svarede med et højst originalt system som han tidligere har brugt mod Su-
tovsky og som Sutovsky senere selv har anvendt! Det havde Davors modstander sikkert 
aldrig tidligere mødt så sandsynligvis var han hurtigt ud af åbningsforberedelsen. Efter 
kun 10 træk havde Davor klar fordel og efter 14 træk stod han til gevinst. Ret impone-
rende fra den normalt ellers kun solide Caro-Kann! For at drysse lidt krydderi på kagen 
lavede Davor et midlertidigt officeroffer og vandt i 21 træk. Det var faktisk en ren udspil-
ning. Da jeg selv spiller Caro-Kann siger jeg tak til Davor for undervisningen! 
 
Nicolai pressede sin modstander men kunne ikke skabe det afgørende gennembrud.  
Han havde hvid i en afslået Dronninggambit og hans modstander valgte en højst usæd-
vanlig opstilling. Det til trods og inden længe fik Nicolai sin d-bonde frem til 7.række og 
sort måtte ofre en kvalitet for at fjerne den. Men mere blev det ikke til. Sort forsvarede 
sig klogt og det lykkedes ham at udligne hvorefter der blevet taget remis. 
 
Steffen havde sort og spillede Ragozin-varianten mod Dronninggambit. Hvid ofrede en 
kvalitet for diverse kompensationer hvorefter Steffen ofrede en officer for initiativet. Det-
te var helt i Ragozins ånd. Bogen ”The Soviet School of Chess” (Moskva 1958) forklarer 
at Ragozin elskede at ofre bønder for initiativet og at han forsøgte altid at skabe stillin-
ger hvor initiativet var afgørende. Det er netop det som Steffen gjorde. Ved hans offer 
ville han udnytte at hvid havde ikke rokeret og var endda ikke klar til det. Men sådanne 
initiativer tager tid til at overveje og i tidsnød flyttede Steffen det ”forkerte” tårn og det 
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blev skæbnesvangert. Partiet blev meget kreativt spillet af Steffen som havde fortjent i 
hvert fald det halve point. 
 
Jan Pedersen spillede Caro-Kann afbytnings-variant med de hvide brikker og valgte en 
meget sjældent spillet fortsættelse som måske bragte sin modstander lidt ud af fatnin-
gen. Snart havde han klar fordel efter at have påtvunget sort isolerede dobeltbønder i b-
linien. Med et jerngreb på centrum afviste Jan sorts angreb på kongefløjen og efter at 
have vundet en bonde stod han til gevinst blot han spillede slutspillet korrekt hvilket han 
gjorde. Flot og sikkert spillet af Jan.   
 
Klaus spiller mange forskelle åbninger. Denne gang havde han sort og valgte modtaget 
Dronninggambit. I Central Variation valgte hvid allerede ved træk 5 en fortsættelse som 
ifølge eksperten Neishtadt forenkler stillingen og tillader hurtig udligning for sort. Klaus 
fik udviklingsfordel og ofrede en kvalitet for en bonde og hvad vigtigere var, to forenede 
fribønder på dronningefløjen. Klaus' 3 officerer stormede frem og drev hvids tropper 
tilbage til 1.række. Fribønderne marcherede frem og da en af dem nåede 2.række og 
samtidig nappede en officer valgte hvid at opgive. I dette parti demonstrerede Klaus 
vigtigheden af udvikling, samspil mellem officererne og initiativet.  
 
Mads B. havde hvid i et meget jævnbyrdigt parti. Begge parter spillede solidt og midter-
linjen blev meget sjældent krydset. Efter 29 træk og i en lige stilling blev spillerne enige 
om at indstille kamphandlinger. Et udmærket resultat for holdet. 
 
Jackie blev også tilbudt remis men afslå da han stod bedre. Det skete mod slutningen 
og 4 træk senere vandt han. Han havde sort og fik hurtigt mere plads på dronningeflø-
jen. Hvid linede 5 bønder op på 4.række og det så imponerende ud. Det kostede dog en 
svækkelse af den hvide konges sikkerhed især efter Jackie havde slået h-bonden i en 
afbytningssekvens. Hvid måtte have brugt megen tid på at tackle Jackies noget usæd-
vanlige åbningsvalg siden han kom i tidsnød for de sidste 10 træk. 5 træk efter 
tidskontrollen spillede Jackie et højst genialt mellemtræk som afgjorde partiet på stedet. 
Han havde sat sin modstander under betydeligt tryk og da chancen tilbød sig slog han 
til. Utrolig godt set af Jackie og en fin belønning for hans kompromisløse spil.  
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Et godt sted at handle. 



Fjerde sejr i træk i holdturneringen! 
Skanderborg III – Åbyhøj II 5-3 

(af Asger J. Andersen) 
 
Det går støt og roligt for tredjeholdet. Sidste år var vi for svage til A-rækken, og i år er 
det lige før vi er for stærke til B-rækken. I hvert fald er det blevet til lutter sejre og en klar 
førsteplads med 3½ point ned til nr. 2. 
I aftenens dyst var der mest kamp om pointene på de øverste brætter. Søren lagde med 
hvid ud med sin specielle yndlingsåbning, men modstanderen så ikke ud til at lade sig 
slå ud af det: Han spillede stille og roligt, og stillingen så længe ud til at være lige. Søren 
havde ganske vist mistet en bonde, og under forsøget på en storm mod modstanderens 
kongestilling mistede han endnu én. Da denne bonde blev truet, var Sørens officerer 
placeret så han ikke kunne dække den. I stedet iværksatte han et angreb, som nok så 
farligt ud, men modstanderen tog brodden af det ved at ofre en officer. Derefter kunne 
han spadsere ned med to samlede fribønder, hvilket afgjorde partiet. 
Bjarne Rasmussen spillede mod den meget talentfulde 11-årige Lasse Ramsdal. Det 
var interessant at se hvordan Lasse hele vejen igennem stille og roligt søgte de bedste 
positioner for sine brikker. Bjarne blev presset i defensiven og måtte til sidst kapitulere. I 
første runde spillede Bjarne remis med samme spiller. 
Jonas spillede et godt parti, og hans sejr var aldrig i fare. Også Anders spillede godt, 
vandt en bonde og havde en solid stilling. Men så skete det som af og til sker i skak: 
Anders overså at et tårn stod i slag, og så var sagen naturligvis afgjort. 
Jan spillede som sædvanlig godt og solidt og vandt en sikker sejr. Leif gik ind i en ræk-
ke afbytninger, men som den mest erfarne vandt han uden problemer partiet. Heller ikke 
Axel havde problemer med stille og roligt at erobre pointet. 
Jeg spillede sort mod en på papiret nogenlunde jævnbyrdig modstander. Han kom da 
også bedst ud af åbningsspillet (hvad hvid jo i princippet bør gøre!). Men med et 
”næsvist” bondefremstød fik jeg gjort livet lidt surt for min modstander, som ikke fandt 
det bedste forsvar. Jeg havde beregnet en trækfølge som sikrede mig en ren officer, og 
derfra var der ikke problemer med at redde sejren i land. 
 
De enkelte resultater:  
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Davor Palo: 
Individuel Dans Mester i skak 2013 

 
DSU. havde for andet år i træk valgt, at afvikle Påsketurneringen på Konventum i Hel-
singør 
(Lo Skolen). Et fremragende godt sted for afholdelse af en så stor turnering. 
 Fra Skanderborg Skakklub deltog vores to stærkeste spillere GM Davor Palo og Im 
Mads Andersen i landsholdsklassen  
 
Davor lagde meget stærkt ud med tre sejre i de første tre runder og en klar førerpositi-
on. Det gik ud over IM Christian Kyndel, Im Mikkel Antonsen og GM Sune Berg. Davor 
var nu et point foran nr. to Allan Stig. 
I de to følgende runder blev det til remis mod IM Mads Andersen og GM Allan Stig. Fø-
ringen reduceres nu til et halvt point. 
I 6. runde gik det helt galt for Davor med tab til feltets laveste rattet Dara Akdag. Nu var 
det en delt førsteplads. 
7.og 8.runde vandt Davor i stor stil over GM Jens Kristiansen og IM Helgi Ziska og da 
de nærmeste tabte var føringen på 1 point igen intakt. I sidste runde skulle Davor blot 
have remis mod GM Lars Schandorf og det var lige hvad resultatet blev og førsteplad-
sen var hjemme. 
 

Et stort tillykke til Davor. 
 
Guld til GM Davor Palo, Sølv til IM Helgi Dam Ziska, Bronze GM Lars Schandorf 
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Billeder: 
 

Peer Jespersen holder tale for formanden Anders Haarup. 
Læs talen side 4. 

 

Danmarksmestrene med pokalen. 

 



Løsninger 
 

Kombiner med Peter 
 
 

Opgave1. 
1.Dxa8 og sort opgav. Hvis 1...Txa8 2.Sxf7#. 
 

Opgave2. 
Fordi hvid besvarede 1...c6 med 2.Dxb7 og enhver fortsættelse er håbløs for sort. 
F.eks. 2...cxd5 3.Dxg7 Df6 4.Dxf6 Sxf6 5.Sxd4 Ld7 6.0-0 0-0-0 7.Sxf5. 
 

Opgave3. 
1...Dxc4 2.Lxc4 Lxc3+ 3.Db2 Lxe1!! (3...Lxb2+? 4.Kxb2 og stillingen er lige) og truslerne 
Lg3-e5 eller Lc3 er afgørende. F.eks. 4.Lxe2 Lg3 5.Db5 Le5+ 0-1 eller 4.a4 Lc3 
5.Dxc3 e1=D 0-1. 
 

Opgave4. 
Sort spillede 1...Sxe5 2.f4! og sort opgav. Der kommer 2...Sf3+ 3.exf3 Lxb2 4.De2+ som 
sort ikke havde øjnet. 
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Kalenderen 
 

uge dato begivenhed 
15 09-04-2013 Pokalskak i Skanderborg 
16 16-04-2013 Generalforsamling 
17 23-04-2013 7. runde, Skanderborg Byturnering 
18 30-04-2013 Udsatte partier, Skanderborg Byturnering 
18 03-05-2013 U-DM på Morten Børup Skolen 
18 04-05-2013 U-DM på Morten Børup Skolen 
18 05-05-2013 U-DM på Morten Børup Skolen 
19 07-05-2013 8. runde, Skanderborg Byturnering 
20 14-05-2013 Udsatte partier, Skanderborg Byturnering 
21 21-05-2013 9. runde, Skanderborg Byturnering 
22 28-05-2013 Sommerpause ... 

 

Skanderborg Skakklub 
 

Afholder 
 

Generalforsamling tirsdag d. 30. april kl. 19,00 
 

Dagsorden iflg. Vedtægterne. 
 

Bestyrelsen. 
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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    undervisningsuger. 
 *    9    Prand-Prix stævner. 
 *    1    DM. udtagelsesstævne 
 *    1    Holdstævne 
 *          Tilskud til skaklejre. 
 *    1    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 Niels Ebbesen Skolen 
 Tavs Bjerre Jørgen Johansen 
 Tlf. 61674321 Tlf. 8652 2229 


