
 

 Oktober 2013 Nr. 1  

Sæson 2013 - 2014 39. Årgang 



 

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

Klubaftener: 
Tirsdage - fra kl. 18.30 
(i perioden 1. sep. - 30. apr.) 
 

Hjemmeside: 
WWW.Skanderborgskakklub.dk 
 

Redaktion: 
Jørgen Johansen 
Elmevej 14,  8660 Skanderborg 
Tlf.: 86 52 22 29 
frugt86522229@gmail.com 
 
Thomas Laursen 
Søfaldet 1, Stilling 
8660 Skanderborg 
Tlf.:  86 57 10 27 
sfaldet1@mail.dk 
 

 

Bestyrelse: 
 

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

Bestyrelsesmedlemmer: 
 
Allan Erik Schmidt Andersen 
Eskebækparken 29 1.tv. 
8660 Skanderborg 
Tlf.: 61 55 18 21 
hydepark@jubii.dk 
 
Kell  Hansen  
Skanderupgade 31,  8660 Skanderborg  
Tlf.: 50 44 86 25 
kell.hansen@privat.dk 
 
Jørgen Johansen 
Elmevej 14,  8660 Skanderborg 
Tlf.: 86 52 22 29 
frugt86522229@gmail.com 
 

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

Skanderborg Skakklub 

  



Side 1 

 



Indhold i dette blad 
 
2. Indholdsfortegnelse 
 

3. Nyt fra bestyrelsen 
 

4. Lidt af hvert 
 

5. Minesweeperen / julekonkurrence. 
 

9. Kombiner med Peter. 
 

10. De 10 værste. 
 

11. Flot resultat. 
 

13. Resultater af Skb. Skakklubs EMT 2013. 
 

14. Pressemeddelelser. 
  Bymesterskabet i skak. 
  Festligt 90 års jubilæum i Skanderborg Skakklub. 
  Skaknyt. 
 

16. Løsninger. 
 

17. Kalenderen. 
 
 

Side 2 



Nyt fra Bestyrelsen 
(af Bjarne Tornbjerg) 

 
Vi er langt henne på efteråret, selv om høje temperaturer udendørs her sidst i oktober 
næsten leder tanken hen på noget lysere tider. Efterårssæsonen i skakklubben er dog 
for længst gået i gang, og det med et aktivitetsniveau som gør, at bestyrelsen med flere 
ind imellem er tæt på at tabe pusten. Derfor er dette indlæg også for en gangs skyld 
ikke skrevet af formanden. 
Situationen er nemlig den, at vi efter sidste sæsons danmarksmesterskab i holdskak fik 
tilbudt at deltage i Europacup for mesterhold. Det foregår i skrivende stund på Rhodos 
med deltagelse af en halv snes af klubbens medlemmer, her i blandt formanden og 
holdlederen for førsteholdet samt et par ægtefæller. Kun Mads A. , Nicolai V. og Jan 
Rode fra førsteholdet havde mulighed for at deltage, så 6-mandsholdet er suppleret 
med spillere fra klubbens næstebedste hold mv. Det skal tilføjes, at alle deltagerne selv 
finansierer turen og opholdet, så deltagelsen ikke belaster klubbens økonomi. De første 
tre runder er, igen i skrivende stund, gået over al forventning med blandt andet en over-
raskende sejr over et belgisk hold. Det betød, at holdet i anden runde fik hårdere mod-
stand, end flere vore medlemmer nogensinde vil møde i et seriøst parti – holdet mødte 
er russisk hold, hvor ingen af de seks modstandere havde under 2700 i rating, og resul-
tatet blev dog også ganske som forventet! 
Divisions- og hovedkredsturneringen står også for døren, Jonas Bjerre har deltaget i EM 
for ungdom i Montenegro, og Mads Andersen har deltaget i en stærk turnering i Oslo. 
Mere lokalt har vi været arrangør for danmarksmesterskabet i hurtigskak (som Nicolai V. 
vandt!), klubbens første Weekend-EMT blev afholdt i august, og der er der afholdt 
Grand Prix stævner i skoleskak, ligesom den traditionelle Fireby-turnering er afviklet. 
Som om dette ikke var nok, har klubbens støtteforening arrangeret bankospil og en del 
af klubbens medlemmer skal deltage (har deltaget)i statusoptælling hos Bauhaus. 
Inden vi får set os om, er julen snart over os, og dermed er det også tid for klubbens 
traditionelle julefrokost den 3. december. Bestyrelsen er i gang med planlægningen af 
denne. 
På glædeligt gensyn nede i klubben. 
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Lidt af Hvert 
(af Peter Wheadon) 

 
Her er noget meget pudsigt. Den 12.okt 2013 var den første dag i sæsonen for Bundes-
ligaen i Tyskland. På bræt 1 for det stærkeste hold Baden-Baden har vi Etienne Bacrot, 
en superstormester på 2730. 

 
 
Han har hvid mod Anish Giri som spiller for Ems-
detten. Giri har en rating på 2749. I det viste dia-
gram er hvid i trækket. Kig lidt på stillingen. 
 
 
Hvad ville du spille her som hvid?  
 
 
 
 
 
 
 

Samme dag spiller SF Berlin mod Vienheim. På bræt 2 har vi Aleksander Mista med en 
rating på 2584 med hvid mod Peter Wells med en rating på 2487. 

 
 
 
 
 
Det er hvid i trækket. Igen, kig på stillingen og 
vurder hvad du ville spille her.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Disse to partier var de første partier til at slutte den dag med gevinst til den ene eller 
anden spiller. Tidligere på dagen havde et andet parti endt med remis. Det store 
spørgsmål er: hvorfor viser jeg netop disse to partier og disse to stillinger? Hvad har de 
til fælles? Igen, prøv at tage stilling før du læser videre i teksten. 
 

fortsættes side 12 …. 
 

 

 



Minesweeperen / julekonkurrence. 
  
Fra Claus Qvist jessen har vi modtaget nedenstående minesweeper. Løberen har be-
sluttet at det skulle være bladets julekonkurrence i dette år.  
  
For at deltage i konkorrencen skal du løse så mange opgaver som muligt og sende løs-
ningerne til clausqvist@gmail.com og der er to flasker rødvin til den der løser flest opga-
ver rigtigt. Ved ligestilling findes vinderen ved lodtrækning. 
 

Minesweeper-skak! 
(Af Claus Qvist Jessen) 

 
Skak, det er noget med at rykke en flok brikker og så ende med at sætte modstanderen 
mat, ik’? De Mindre pragmatiske og mere kunstneriske sjæle kan finde på at mene, at 
det også skal ske på en særlig flot og teoretisk  vis, og så ender man måske i opgaver-
nes verden. I opgaver eller studier er løsningen med vilje gjort både sværere og mere 
dekorativ end ellers, men det er stadig noget med at sætte fjenden mat eller til nød at 
holde remis i en tilsyneladende håbløs stilling. 
 
Selv indenfor studier er der gradsforskelle, og de mest specielle og på mange måder 
mest fascinerende opgaver, er nok de retrograde opgaver, hvor man i stedet for at reg-
ne på stillings muligheder fremad regner fra en given stilling for at spotte, hvordan stillin-
gen var før den aktuelle stilling. Alle ”rigtige” opgaver er jo noget med at tænke fremad, 
men i de retrograde opgaver skal man tænke baglæns og regne ud, om den brik på g4 
nu er en hvid springer, en sort løber eller noget helt tiende. Især det amerikanske multi-
geni Raymond Smullyan har tryllet en masse skønheder frem, og hans bøger ”Chess 
Mysteries of Sherlock Holmes” og ”Arabian Nights” er mildest talt anderledes. Retrogra-
de opgaver har ikke meget med vores eget, fremadrettede spil at gøre, men de kan 
være ret fascinerende, og ”Løberen” kan godt risikere en artikel en gang i fremtiden.. 
 
Så er mulighederne vel udtømt? Næh, for her i sommer viste min 17-årige søn, Ulrik, 
mig endnu en sjov variant: Minesweeper-skak. What? Jo, alle, der har haft en computer, 
kender vel Microsofts Minesweeper (= Minestryger), et spil, hvor det gælder om at finde 
fx 10 miner på et 10 x 10 bræt, og hvor man på alle de tomme felter (dem uden miner) 
får et nummer, der fortæller hvor mange miner, der sammenlagt befinder på de op til 
otte nabofelter. Man får groft set at vide hvor ”truet”, man er. Er du forvirret, så check på 
www.windows.microsoft.com/da-dk/windows7/minesweeper-how-to-play eller find en 
gammel computer med Windows XP eller ældre. 
 
Hvordan kan det så kombineres med skak? Jo, man får på et standard 8 x 8 bræt seks 
brikker at bruge af: K, D, T, L, S og B – og præcis én af hver. På brættet er hist og her 
plantet et nummer, som fortæller, hvor mange gange det pågældende felt er truet, og så 
gælder det om at placere de seks brikker, så mængden af trusler til de enkelte felter 
passer. Og – sidste detalje – ingen af de seks brikker må stå på et af ”talfelterne”. 
 
Forvirret? Prøv at se diagram 1. Felterne b3 og b4 er tydeligvis truet to gange hver 
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(derfor 2), mens a1 kun er truet af dronningen (derfor 1). Feltet d4 får et hele 4 pga. 
trusler fra D, T, L og S. Bemærk, at 2-tallet på feltet e3 ikke forhindrer Lf2 i også at true 
d4. Logisk for en skakspiller, og tilsvarende medfører Dc3 et 1-tal for h8 gennem d4. 
Lige så logisk er det, at e3 kun får et 2-tal, det ene fra Td3 og det andet fra Lf2, mens 
Dc3 jo er begrænset af tårnet, som står i vejen. Til gengæld er det ikke helt logisk for en 
praktisk anlagt skakspiller, at man godt må sætte bønder på 1. og 8. række, men det må 
vi leve med. 
 
Kort sagt: Vi får angivet en masse felter (her 10) med ”tal”, og så skal vi sætte de seks 
forskellige brikker, så tingene passer. Det svarer til diagram 2, hvor ”trusselstallene” er 
angivet, men hvor man selv skal placere brikkerne. Løsningen i Diagram 1 er blot en af 
flere lovlige muligheder, for ryk fx Sb5 til e6, og vi har en ny løsning. Til gengæld funge-
rer en springer på c6 ikke, da den så også truer b4, og det må vi ikke. B4 skal trues 
eksakt to gange, så tre gange er én for meget. 
 
De fire næste diagrammer er så de opgaver, jeg fik af junior og de er bestemt ikke lette 
alle sammen. Så fat et bræt, de seks nødvendige brikker og en stabel små papirsedler 
(fx post-it) med de nødvendige numre, og leg lidt med dem selv. 
 
Den første (diagram 3) er dog rimeligt let og kostede kun få minutter i tænkeboksen. 
Opgaven er potentielt bøvlet, hvis man ikke tænker systematisk, men så snart man op-
dager, at talfelterne er så tilpas spredt ud, at flere af brikkerne tvinges til at bruge deres 
ildkraft maksimalt, reducerer det mulighederne ganske betragteligt. Placeringen af et 
par af brikkerne er næsten tvungne, og pludselig er opgaven rimeligt let. Eller også var 
jeg bare heldig. 
 
Den næste (diagram 4) er måske den letteste af de fire – det synes jeg i hvert fald, og 
oveni har stillingen flere mulige løsninger. Den diagonalt spejlvendte stilling i diagram 5 
er til gengæld noget sværere, og den har jeg kun fundet én løsning på – men der kan 
sagtens være flere. Forskellen mellem 4 og 5 ligger faktisk kun i, at bonden rykker frem-
ad, men det flytter hele billedet. Denne opgave består nemlig i høj grad i at pakke D, T 
og L ind, så de ikke truer for meget, og det er bonden god til. I hvert fald så længe, den 
rykker mod nord, så den ikke selv kommer til at true nogle af de mange 0-felter langs 
hoveddiagonalen. 
 
Diagram 6 er klart den sværeste og krævede en halv times ret intensivt pusleri, inden 
jeg havde den. Den vil jeg ikke give fiduser til, så bare gå i gang med skakbræt og pa-
pirlapper til talfelterne. 
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Bondarevsky - Ufimtsev, USSR 1936. 
Hvid trækker. 
Sort har to forenede fribønder, så hvid må 
finde på noget i en fart. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gutman - Kholmov, USSR 1975. 
Hvid trækker. 
Hvid vinder forceret. 
Find matsætningen! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fra et af Asger J. Andersens partier. 
Asger har sort og har lige spillet Dg4. 
Det ser faretruende ud, og er det også. 
Hvid svarede med Kh1. 
Hvad skete så? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Draskovic - Romanishin, Italien 2013. 
Sort trækker. 
Det er snart mat. 
Find nøgletrækket! 

Kombiner med Peter 
 

Løsninger senere i dette blad 



De 10 værste 
(af Jørgen Johansen) 

 
Det er en lynturnering de fleste af klubbens medlemmer husker. Det er også en turne-
ring hvor mange medlemmer har spillet flere hundrede partier. En turnering mange del-
tog i hvis man var tidlig færdig med det ugentlige parti eller der var en ledig man gerne 
ville banke. Af ukendte årsager døde denne turnering for  6-8 år siden. 
  
Midt i sommervarmen fik bestyrelsen en henvendelse fra Ivan Andersen der syntes at 
denne turnering skulle genoplives. Med dette ønske fulgte samtidig nogle rigtig gode 
forslag om hvordan den kunne køres. Fra bestyrelsens side syntes vi at ideen var så 
god at den måtte prøves.  
  
Det går stadig ud på at man spiller nogle lynpartier og noterer resultatet på tavlen. Det 
nye er at man deltager i tre turneringer. Flest spillede partier ( Den gule trøje) flest sco-
rede point ( Den Grønne trøje), den spiller der har hævet sit ratingtal mest ( Den prikke-
de trøje) ( Ivan har vist været en tur i Frankrig). Samtidig har Ivan fundet en sponsor til 
en (af ukendt størrelse) præmie til hver af trøjerne som uddeles ved julefrokosten for 
efterårssæsonen og generalforsamlingen for forårssæsonen. 
  
Herunder bringes resultaterne af de 10 værste: 
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Flot resultat. 
 
 
 
Christian Frambøl fra Niels Eb-
besen Skole med sin pokal 
som han vandt i Hinnerup 
Grand - prix turnering med en 
førsteplads i hans gruppe og 7 
point af 8 mulige. 
 
Stort tillykke.  

Side 11 

Rema 1000,  Vroldvej 
 
 

Et godt sted at handle. 
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…. fortsat fra side 4 
 
Det helt pudsige er at disse to partier som var de første til at slutte den dag, sluttede på 
præcis den samme måde. I begge partier flyttede hvid sin dronning fra c3 til f6 hvor den 
nappede en bonde hvorefter sort opgav! Et helt utroligt sammentræf. I det første parti 
efter 26.Dxf6 kan sort ikke undgå at blive sat mat. F.eks. 26...Txc7 27.Dxg6+ Kh8 
28.Dxe8+ etc. Hvis 27...Kf8 28.Tf4 mat. 
 
I det andet parti efter 35.Dxf6 har sort intet bedre end 35...Lf5 36.Txg7+! Dxg7 37.Dxf5 
Txc7 og hvid står til gevinst med to officerer og to bønder for et tårn. Hvis 35...Lxg3 
36.De6+ vinder på stedet. 
 
Den lidt tvivlsomme moral af denne historie må være at hvis du som hvid har en dron-
ning på c3 og sort har en bonde på f6 og du kan spille Dxf6, så bør du overveje at gøre 
det!  
 



Sommerhus i Klitmøller 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norsk bjælkehus fra 1974 (tilbygning i 1994)  
82 m2 fordelt på 3 soverum, udestue, stue og køkken-/alrum  

8 sovepladser: 1 dobbeltseng, 2 enkelt senge samt 2 køjesenge 
(sidstnævnte adskilt af væg)  

Køkken: El-komfur, køleskab, kaffemaskine og støvsuger  
Stue: Brændeovn, tv m. parabol, video samt ghettoblaster  

El-varme og el-lys  
1250 m2 naturgrund med træer   Hyggelig møblering  

500 meter til badestrand   1 km. til indkøbssted  
Henvendelse: Morten Rasmussen 

 

Resultater af Skb. Skakklubs EMT 2013. 
  
Mesterklassen. Vinder Jens O. Fries Nielsen  4½   point 
 2. plads Niels j. Fries Nielsen 4        " 
  
 Basis 1 Vinder Morten Lyck 3½     " 
 delt 2. plads Tobias Dreisler 2        " 
  Benjamin Christensen 2        " 
  
Basis 2 Vinder Allan Toft Christensen 4        " 
 2. plads Flemming Pagh Iversen 3½     " 
  
Basis 3 delt 1, plads Bjarke Vangsgaard 4        " 
  Jonas Bjerre 4        " 
     
Basis 4 delt 1. plads Mogens Engsig-Karup 4        " 
  Asbjørn H.  Schack 4        "       
  
Basis 5 Vinder Leif Møller Hansen 4½     " 
 2 . plads Anna Hedelykke Jensen 4        "  
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Pressemeddelelser 
(Af Asger J. Andersen) 

 

Bymesterskabet i skak  

 
Skanderborg Skakklub holder nu sommerpause efter en veloverstået byturnering, som 
klubbens interne forårsturnering kaldes. 
 
Bymester blev Tavs Bjerre, som vandt basis 1 med 6½ af 8 mulige point. Lige efter fulg-
te på andenpladsen Per Rasmussen med 6 og på tredjepladsen Kai Munk med 5½ po-
int. 
 
Mens der var 9 deltagere i basis 1, var der 11 i basis 2. Den blev vundet suverænt af 
Kristian Nymann Jakobsen med 8 point af 10 mulige. Kristian har holdt en pause efter at 
han som dreng var helt i top inden for skoleskakken. Nr. 2 blev Vagn Skov Andersen 
med 6½, og nr. 3 Anders Haarup, ligeledes med 6½. 
 
Basis 3 havde hele 12 deltagere, og her blev Kell Hansen en sikker vinder. Kell lagde 
ud med et nederlag, men vandt så imponerende 10 på stribe, hvilket altså betød 10 af 
11 mulige point. På andenpladsen fulgte Bent Eriksen med 8½ og som nr. 3 Mogens D. 
Pedersen med 7½. 
 
Næste arrangement er den traditionelle enkeltmandsturnering i sensommeren. Den har 
tidligere været spillet over syv uger med en ugentlig spilleaften. Men alt i denne verden 
skal åbenbart gå hurtigere, og med vigende tilslutning til denne turnering i de senere år 
har bestyrelsen besluttet at ændre den til en weekendturnering på 5 runder. Den løber 
af stabelen d. 23.-25. august, med ét parti fredag aften, to lørdag og to søndag. 
 

Festligt 90 års jubilæum i Skanderborg Skakklub.  
 
Skanderborg Skakklub blev stiftet i 1923 og runder dermed de 90 år! Det blev fejret med 
en vellykket jubilæumsfest lørdag. Ved sådan en lejlighed er medlemmernes partnere 
inviteret med, og det gjorde naturligvis dagen ekstra festlig! Programmet var fantasifuldt: 
Først en sejltur med Dagmar i det fantastiske sommervejr; derefter en bowlingturnering 
(Ja, du læste rigtigt: Det var ikke skak, men bowling!). Efter denne kraftpræstation 
trængte man til mad og drikke, og her var bestyrelsen vært ved et lækkert pølsebord.  
Formanden Anders Haarup holdt en tale, hvori han udtrykte glæde over den ånd og 
gode stemning der hersker i klubben, ligesom han var glad for den fremgang klubben 
har haft i de senere år. Søren Westergaard fremsatte pæne ord til bestyrelsen for dens 
udmærkede arbejde for klubbens trivsel. Asger J Andersen berettede om hovedtræk af 
klubbens historie, og Mads Andersen fik fra en sponsor overrakt en præmie for sine 
fornemme resultater i diverse turneringer.  
Endelig havde bestyrelsen en overraskelse i ærmet, idet den havde besluttet at udnæv-
ne Asger J. Andersen til æresmedlem af klubben, begrundet med hans indsats for skak-
klubben i de 43 år han foreløbig har været medlem!  

fortsætter næste side ... 
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… Pressemeddelelser fortsat 
 

Skaknyt 
 
Selv i en varm og solrig sommer som den vi har haft i år, er der skakspillere der fore-
trækker den indendørs syssel at spille skak!  
 
Der har været en del turneringer at vælge imellem, dels internationalt, dels mere lokalt. 
Den største turnering i Danmark, Politiken Cup, blev afviklet i Helsingør i slutningen af 
juli/begyndelsen af august. Det er en såkaldt open, hvor alle deltagere placeres i én stor 
gruppe – i år ikke mindre end 310 deltagere! Efter de indledende runder med seedning 
er systemet indrettet sådan at en spiller i hver runde møder en modstander med samme 
pointtal. Der var hele ti runder, og fra Skanderborg Skakklub deltog IM (international 
mester) Mads Andersen, og Morten Rasmussen. Mads opnåede en delt 14. plads med 
7 af 10 mulige point. Undervejs slog han den meget stærke svenske stormester Nils 
Grandelius i et flot parti. Morten endte midt i feltet med pæne 5 point af 10. 
 
På lokalt plan deltog Jørgen Johansen i to turneringer, begge med fornemt resultat! I 
Vejleturneringen i maj opnåede Jørgen en flot andenplads i sin gruppe med 5 af 7 muli-
ge point. Endnu bedre gik det ham i Syddjurs EMT, hvor Jørgen vandt sin gruppe med 4 
af 5 mulige point. Bjarne Rasmussen deltog i de samme to turneringer, også med pæne 
resultater til følge, idet han i begge turneringer opnåede en score på 50 %. Endnu en 
Skanderborgspiller, Colin Watson, var med i Vejle. Colin opnåede i basis 1 en flot tred-
jeplads med 4 point af 7.  
 
Internationalt har unge Jonas Bjerre (9 år!) deltaget i turneringer i Ungarn og Rumæni-
en. Sidstnævnte var en ungdomsturnering med spillere på højst 16 år, og her blev Jo-
nas bedste spiller under 12 år med 5 point af 7 mulige. 
 
Endelig har Skanderborg Skakklub i forrige weekend afviklet sin traditionsrige enkelt-
mandsturnering. Den har tidligere strakt sig over 7 uger i august-september med en 
spilledag om ugen. Men på grund af vigende tilslutning de senere år prøvede man den-
ne gang noget nyt: en komprimeret weekendturnering med et parti om fredagen, to om 
lørdagen og to om søndagen. Deltagertallet var som sidste år, 38, og spillerne, hvoraf 
mange var ret unge, virkede tilfredse med den hurtige afvikling. I hvert fald er det en 
fordel for børnene at de ikke skal spille sent på hverdagsaftner. Knap en tredjedel af 
spillerne var fra den lokale klub, de øvrige fra omegnens klubber, plus en enkelt stærk 
spiller fra Syrien! 
Flere Skanderborgspillere klarede sig fint. Leif Møller Hansen vandt sin gruppe med 
fornemme 4½ af 5, Jonas Bjerre fik en delt førsteplads i sin gruppe med 4 af 5, og Bjar-
ne Rasmussen opnåede 3½ af 5. 
 
Fra september går sæsonen for alvor i gang med skak hver tirsdag i Sundhedscenteret, 
Sygehusvej 7. Skoleskakken er allerede i fuld gang med skak hver mandag eftermiddag 
på både Niels Ebbesen og Morten Børup Skolen.  
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Løsninger 
 
 
 

Kombiner med Peter 
 
 

Opgave1. 
1.Le8+ (1.Kg5?? Sxe4 0-1) Sxe8 2.Kg5 og mat ved Tf8. 
 

Opgave2. 
1.Txe7 Lxe7 2.Sxg6+ fxg6 3.Dxg6 (truer mat på f7) Se5 4.Lh6+ Txh6 5.Dg8# 
 

Opgave3. 
1.Kh1 Sg3+ 2.hxg3 (2.Kg1 Sxe4 3.De2 Sf3+ 4.Kh1 Sg3+ 5.hxg3 Dh5#) 2...Dh5+  
3.Kg1 Sg4 og hvid opgav. Hvis hvid spiller 4.Ld3 så er Dh2 stadigvæk mat. 
 

Opgave4. 
1...Te2 . Hvis 2.Txe2 Sxg3+ 3.Dxg3 Dxf1+ og mat. Hvis 2.Tf2 Lxf2 3.Tg1 Sxg3+  
4.Txg3 Df1+ og mat. Elegant. 
 
 

 De Originale 
          Siden 1976 
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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 


