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Nyt fra bestyrelsen 
(Af Bjarne Tornbjerg) 

 
Når du læser dette, er efterårsturneringen, eller klubmesterskabet, som det retteligt hed-
der, afsluttet. Et nyt år truer snart, og så går bymesterskabet eller forårsturneringen i 
gang. 1. runde er den 21. januar 2014, og turneringen løber over 9 runder. 
Bestyrelsen har drøftet, hvorledes turneringen skulle afvikles, og har besluttet også for 
2014 at spille 9 runder. Det har tidligere været svært at få turneringen afviklet i forårs-
sæsonen, men vi har for et par år siden besluttet også at spille i maj måned. Det bety-
der, at vi i 2014 uden problemer kan afvikle 9 runder, også selv om vi igen i 2014 har 
den glæde at afsætte en tirsdag aften i april til pokalskak. Når der er rigtig god tid, skyl-
des det også, at vi har mulighed for at afvikle udsatte partier i uger med holdskak. Det 
har nemlig vist sig, at der i to af forårets holdskakrunder kun er 4-holdet med 4 spillere, 
der skal spille om tirsdagen, så på disse tirsdage er der rigtig gode muligheder for at 
afvikle et parti, som man er kommet lidt bagefter med. Vi ved, at nogle enkelte af vore 
medlemmer gerne vil bruge maj-aftenerne til andre aktiviteter end skak, og så kunne det 
jo være en mulighed for at flytte et parti til afvikling på en af holdskakaftenerne. Det for-
udsætter dog, at man er havnet i en gruppe, hvor der spilles alle mod alle. I en eventuel 
monrad-gruppe foreligger denne mulighed desværre ikke. 
Datoerne for de enkelte runder kan ses i kalenderen andetsteds i dette blad. 
 

Skanderborg Skakklubs Støtteforening. 
(Af Jørgen Johansen) 

 
Forny dit medlemskab eller bliv medlem af  Skanderborg  Skakklubs Støtteforening for 
år 2013-2014 ved indbetaling af frivilligt kontingent på minimum kr. 100.- på konto 
6191 - 0006849598 
Jeg håber mange vil være medlem så at vi i det kommende år kan støtte vores ungdom. 
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Aarhus/Skolerne 2 vs. Skanderborg 2 
(Af Claus Qvist Jessen) 

 
Al begyndelse er svær, og for 6. HK er den åbenbart meget svær. Det burde jo ikke 
være så svært at lægge en runde, så snart alle klubberne har indsendt antallet af hold, 
men det var det. Deadline for holdene var 11/10, men mere end én uger efter (og kun 
en ugen inden start) var turneringen stadig ikke lagt. Vi vidste, vi skulle spille i løbet af 
den kommende uge, men ikke hvilken dag, eller om det var ude eller hjemme. 
Min egen, meget uofficielle og marginalt udiplomatiske henvendelse til 6. HK satte gang 
i det, og pludselig lå turneringen på nettet. Vi skulle spille ude mod Aarhus/Skolerne 
tirsdag d. 29/10, for så vidt ok, hvis ikke det var fordi, at holdchef Colin sammen med 
fire andre spillere fra holdet sad og kæmpede for Skanderborgs farver til hold-EM på 
Rhodos med udsigt til at komme hjem aftenen før første runde. Hm. 
Hurtig beslutning, og Morten Ras. fik snakket med Aa/S’ holdleder, som yderst sportsligt 
gik med til at rykke kampen en uge til tirsdagen efter. Det gav lidt luft, og så kunne vi 
glæde os over, at de fem EM-spillere mødte op i fin form. De gjorde det jo ikke så ringe 
nede sydpå – i hvert fald i første runde ☺. 
Kampen mod Aa/S blev nogenlunde lige så spændende som forudsagt af Dr. ELO. Vi 
havde et bette overtag i toppen, men var til gengæld lidt bagud på de nederste to-tre 
brætter – noget med 4,7 forventet. 
Det var også nede i bunden, at de første afgørelser faldt. Unge Jonas lignede en, der 
startede en anelse i underkanten, men fint positionsspil og et godt centrumspres i en 
halvlukket stilling fik modstanderen, Allan Corneliussen, til at tilbyde remis. Som en god 
holdspiller mente Jonas lige, at han skulle spørge Colin om lov til at tage imod, men da 
chefen var godt optaget med at tænke over sit eget træk, tog han imod uden officiel 
tilladelse. Referentens kommentar: Det er NU, man skal slå Jonas, for med den flotte 
udvikling, han har for tiden, bliver det aldeles umuligt om to-tre år. 
Kort efter måtte Wheadon desværre strække våben. Jeg så ikke meget til partiet, men 
pludselig gav han pote og sagde tak. Så gik det bedre i den anden ende, men mere end 
en remis fik vi ikke på førstebrættet. Jan Rode spillede mod den ”gamle” tju-bang-spiller 
Vagn Jensen, som han første gang krydsede klinger med for 45(!) år og en masse hår 
siden, men efter at have rystet fjerene lidt tog de to kamphaner remis. Plussiden var, at 
FCK på TV’et i stueetagen allerede i sjette inut fik sat en kasse ind mod det tyrkiske 
Galatasaray. Selv i Aarhus gav det god stemning. 
Lige ved siden af lignede Kais parti noget, der var løgn. Det var som om, at begge par-
ter samarbejdede om at bygge en dobbelt bondemur fra h- til a-linjen, og tilskuerne min-
dedes Pink Floyds sublime ”Another Brick in the Wall”. Pludselig lukkede Hvid op i a-
linjen, men det var Kai som sort, der udnyttede åbningen, og han lignede en vinder med 
et par sultne D + T bag fjendens linjer. Desværre kun en halv – der var ellers tegn på 
mere. 
Tavs på 3. spillede et godt og (vistnok) balanceret parti og havde vistnok noget, der 
lignede en fordel, men fik ikke indkasseret mere end en halv, og tilbage sad så de altid 
langsomste(!) Claus, Colin og Morten på 4., 5. og 6. og kæmpede hårdt. Claus var som 
sort havnet i en hidsig, åben grünfelder, hvor ingen af spillerne efter træk 6 havde den 
ringeste anelse om, hvad der foregik. Vi stod lige ringe, da vi i begyndende tidnød tog 
remis. 
Morten på 6. var kommet lidt ud og gynge som sort i en – surprise – CaroCann, men 
klarede stormen i flot sil, og kampens sjette remis var en realitet. 4-3 til fjenden, og så 
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var det bare at vente på holdets helt. Colin spillede fra starten herligt aggressivt, ofrede 
en hel offi og satte modstanderens stilling. Røgen lettede, og vor helt havde en kvalitet 
og en bonde i overskud, men der var nok komplikationer til, at gevinsten tog lidt tid. 
Røgen lettede, 4-4 var vist rimeligt nok, og nedenunder halede FCK sgu den spinkle 1-0 
hjem til uendelig jubel i staden og tilsvarende landesorg i Istanbul. Shit happens. 
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Under denne rubrik vil bringes  
Resultater af kampe som klubbens  
medlemmer har deltaget i i såvel 
ind-  som udenlandske turneringer. 
 
Det er ikke det store antal meldinger  
vi har fået, men vi bringer her det  
indkomne. 
 
EVANS Vejleturneringen. 
 
Colin Watson deltog i basis 1 
Scorede 4 point der gav 3. pl. 
Og  7 retingpoint 
 
Bjarne B. Rasmussen deltog i 
B5 scorede 3½ p. lidt over forv. 
Og en gevinst på 9 rp. 
 
Jørgen Johansen deltog i B. 5 
Fik 2. pl. Og en gevinst 57 rp. 
 
Politikken Cup. 
 
Her var Morten Rasmussen med 
For 6. gang. Morten havde en god  
Turnering med 5 p. af 10 mulige.  
Morten beretter at han tabte til en  
Ung norsk pige 1641 hende vil han  
Meget gerne møde igen. OK. Det må  
han selv se at finde ud af. 
 
Syddjurs Sommer EMT. 
 
Jørgen Johansen vandt B3 med 4½ 
Af 5 mulige rating gevinst på 57. 

 
Bjarne B. Rasmussen deltog i samme 
Gruppe og fik 4. pl. Han afslog remis 
i sidste runde og tabte, ellers havde  
3. pladsen været sikret. 
 
Kjellerup Hurtigskak 
 
Colin Watson 
Mesterkl.   3½ af 7. 
 
Bjarne Rasmussen vandt basis 3 
Med 6 af 7 mulige. 
 
Jørgen Johansen var med i samme 
Og sluttede som bundprop med ½ p. 
 
I B. 4 var der to skoleskakspillere  
med. Fra Skanderborg,  
Christian Frambøl vandt turneringen med 
6 p. 
Jacob Steiniche en 2. pl. 5 p. 
 
VRS. Hurtigturnerring 
 
Colin Watson  3½ af 7 
Peter Wheadon  3 af 7 
 
 
 
 
 
Det er de resultater der kommet. 
For at få flere med vil jeg gerne have 
resultatet tilsendt når en turnering er slut. 

Spillet siden sidst 
(Af Jørgen Johansen) 



Lidt af Hvert 
(af Peter Wheadon) 

 
I de gode gamle dage under et skakparti var det tilladt at sige mere end ”Jeg tilbyder 
remis”. Man kunne også meddele modstanderen at der var mat i et vist antal træk. Her-
efter flyttede man brikkerne rundt for at demonstrere hvordan partiet skulle slutte. Det 
må man vistnok ikke gøre længere. Jeg er ikke klar over hvad der så skulle ske den-
gang hvis man havde beregnet forkert og der ikke var mat! 
 
Her er et par mærkværdige eksempler. Først har vi et parti fra 1862 spillet i London. 
Hvid hedder Taylor mens sort har vi ikke navn på. 1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 (Petroffs Forsvar) 
3.Lc4 Sxe4 4.Sc3 Sc5 5.Sxe5 f6 

 
    
og her efter 5 træk annoncerede hvid at der var 
mat i 8 træk, altså i flere træk end partiet havde 
varet til dato. Imponerende. Hvid demonstrerede 
følgende: 6.Dh5+ g6 (6...Ke7 fører til en hurtigere 
matsætning) 7.Lf7+ Ke7 8.Sd5+ Kd6 9.Sc4+ Kc6 
10.Sb4+ Kb5 11.a4+ Kxb4 12.c3+ Kb3 13.Dd1 
mat. En elegant afslutning. 
 
 
 
 
 
 

Det næste eksempel er også fra London denne gang fra 1870. Hvid hedder Potter og 
igen har vi ikke navn på modstanderen. Igen samme fænomen. Hvid annoncerer mat i 
flere træk end partiet har varet. Og ikke bare det. Hvid spiller med handicap. Han spiller 
uden sin dronning! 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 Sf6 (4-springer åbning) 4.Lc4 Sa5 5.Sxe5 
Sxe4 6.d3 Sc5 

 
 
     
Her meddelte hvid sin modstander at der var mat i 
9 træk. Han demonstrerede følgende: 7.Lxf7+ Ke7 
8.Lg5+ Kd6 9.Sb5+ Kxe5 10.f4+ Kf5 11.Sd4+ Kg4 
12.h3+ Kg3 13.Se2+ Kxg2 14.Ld5+ Se4 15.Lxe4 
mat. 
 
Ja, det måtte man godt i de gode gamle dage. 
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Jonas til Europa Cup 
(Af Tavs Bjerre) 

 
Som de fleste nok har bemærket, deltog Skanderborg Skakklub i Europa Cup’en på 
Rhodos i oktober. Holdet var til lejligheden blevet forstærket med en række 2. holdsspil-
lere samt Jonas, som fik en del af udgifterne betalt af Støtteforeningen, tak for det :-) 
På forhånd kunne man måske godt have frygtet at det ville blive for stor en mundfuld for 
Jonas, hans modstandere havde trods alt et gennemsnitsrating på 2300! Men Jonas 
spillede godt og koncentreret og demonstrerede i efteranalyserne at han i mange tilfæl-
de havde set (mindst) lige så meget som sine modstandere.  
Jonas var ellevild da det viste sig at vi efter den overraskende sejr i 1. runde hvor Jonas 
sad over, skulle op mod et af topholdene, Malachite fra Rusland med lutter verdensklas-
sespillere og et gennemsnitsrating på 2729. Jonas mødte Victor Bologan, som vi jo ken-
der fra 1. Samba Cup. Min meget sympatiske modstander, Alexander Motylev, fortalte 
efter partiet at han og Bologan på forhånd havde studeret vores partier og diskuteret 
vores spillestil. Det var også tydeligt under partiet at Bologan tog opgaven alvorligt, han 
brugte en del tid og spillede stille og roligt. Men forskellen i spillestyrke gjorde sig grad-
vis gældende, og Jonas tabte.  

I 3. runde kom det resultatmæssige højdepunkt. Jonas havde sort mod en ungarer med 
2249, som lidt letsindigt ofrede en bonde i åbningen. Jonas gav den fornuftigt tilbage 
senere, og i slutspillet var det Jonas der stod bedst:  
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I 4. runde kom Jonas ud i en variant han ikke kendte, og fik sat brikkerne lidt forkert, 
især var der problemer med en springer på a3 der ikke kunne komme i spil igen. Jonas 
arbejdede hårdt og regnede mange og lange varianter, men det var ikke nok. 
I 5. runde skulle vi så møde Jetsmark. Lidt ærgerligt at rejse helt til Rhodos for at møde 
dem, specielt når vi ikke kunne banke dem! Jonas havde hvid mod Tobias Hoffmann 

(2090). I midtspillet fik Jonas spillet sig frem til en 
rigtig god stilling: 
 
 

 
 
 
 

I 6. runde kom Jonas i stormvejr: 
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Pergel – Bjerre, Europa Cup 2013, 3.r.  
37. – b5+! 38. Kb3 e4 39. g4. Her ville 39. – Kd5 
give Jonas stor fordel, men han valgte at gå efter 
remisen med 39. - fxg4. Modstanderen spillede 25 
træk endnu, men Jonas holdt uden problemer ba-
lancen.  

Bjerre – Hoffmann, Europa Cup 2013, 5.r. 
 
28. Lf5 Sf8 29. Lxd7 Sxd7 30. Sf5 Df6. Efter 31. 
g4 har sort det meget, meget svært. Hvid spillede i 
stedet 31. Sxg7, sort fik spillet f5 og f4, og det end-
te med at han vandt slutspillet. 

Gass – Bjerre, Europa Cup 2013, 6.r. 
Sort trækker. Hvid truer grimme ting som Lf6 og 
Tg3/Th3. Er der en redning for sort? 



Jonas spillede 19. – Tc4 og tabte efter 20. Lf6 g6 21. Th3 Tfc8 22. Tf1 Tc1 23. Txh6 
etc. 1-0. Men der er faktisk en redning: 19. – h5! Hvids dronning er overbelastet, fx 20. 
Dg5 (20. Dg3 Dxd4 21. Lf6 Dg4) Dxd4 21. Tg3 g6 22. Dxh5 Df4 23. Lf6 Tc1+ og sort 
vinder. 
Jonas havde en fantastisk uge, hvor der ud over seriøs skak også blev tid til lynskak, 
bordtennis og svømmeture i pool’en. Skakligt er det meget udviklende at komme op 
mod så hårde modstandere uden at blive fejet af banen, og det er meget inspirerende at 
opleve topspillere på nærmeste hold. Det er den slags oplevelser der skal til, for at be-
vare motivationen i den daglige træning. 
 
 
 

Weekend EMT i Chess House 
(Af Tavs Bjerre) 

 
Jonas deltog i Weekend EMT november 2013 i Chess House. Selv om han var lavest 
ratet i gruppen, blev han nr. 2, og i sidste runde formåede han som den eneste at tage 
point fra vinderen Jens Ramsdal, som han slog overbevisende.  

Side 9 



Colin Watson 1836 Skanderborg 1 – 0 
Jacob Arnbjerg 1849 Århus/Skolerne 

(Af Colin Watson) 
 
1.e4 d6     et åbent svar fra Jacob, hvor han kan spille Modern, Pirc ,eller Siciliansk. 
2.Sc3 e5 
3.g3 Sf6    vi ender med en Vienna hvor Jacobs løber bliver indenfor bondekæden. 
4.Lg2 Le7 
5.Sge2 0-0 
6.0-0 c6 
7.d3 b5  
8.a3 Lb7 
9.d4 Sbd7     jeg vil åbne op I midten da hans bønder ser forkerte ud 
10.h3 a6 
11.Le3 Sb6 
12.b3 Dc7 
13.f4 exd4         så skal han gøre noget. 
14.Sxd4 c5            spændende træk fra Jacob 
15.Sf5 b4 
16.axb4 axb4      position efter træk 16. 

17.Dd4 bxc3 
18.Dxb6 Ld8 ?   passivt træk  …Dd7 er bedst. Hvid spiller Ta4 
19.Dxd6 Lxe4 ? Her vil Sxe4 være bedre, nu står sort rigtigt skidt. 
20.Lxe4 Sxe4 
21.Dd5 ! der var noget , Sxg3 det eneste træk 
22. Dxa8   forkert, jeg skal bare tage springeren. Sxf5 ! jeg har tænkt han slog tårn og 
så kommer Dg2 !! 
23.Df3 Sxe3 
24.Dxe3 Dc6 
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25.Kh2 Te8 
26.Dd3 Lh4   godt træk fra sort. 
27.Tad1 h6   Jeg kunne godt spille Txa6 men han har Td8 og Td2, og sort får lidt pres. 
28.Tg1 Td8 
29.De2 Te8 
30.Dg2 Df6 
31.Dg4 g5   åbner lidt for meget til kongen 
32.Tg2 Kh7 
33.Td5 Kh8   her var fxg5 bedst, nu kan sort slå f bonden. 
34.Df5 Dg7 
35.Td7 Kg8   vi har ikke ret meget tid, så vi spiller begge ret hurtigt. 
36.fxg5 hxg5 
37.Td5 f6 
38.Td7 Te7 
39.Td4 Her vinder Td8 med det samme, men tiden var næsten gået og jeg var usikker. 
Td4 truer også og han tænkt så meget at tiden gik. Partiet er vundet.  
Det var sidste parti til at være færdigt og gav slut resultat 4 -4 .  
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Pressemeddelelser 
(Af Asger J. Andersen) 

 
 

Pænt resultat i holdskak 
 
Skanderborg Skakklubs bedste hold, som spiller i skakligaen, har allerede spillet to run-
der, som begge blev vundet, men klubben har desuden tre hold med i en mere lokalt 
præget holdturnering, som spilles i det østjyske område. Klubbens andethold spiller i 
mesterrækken, og her blev det en fornuftig start med uafgjort 4-4 mod Århus/Skolerne.  
Matchen var særdeles jævnbyrdig, hvilket ses af det usædvanlige at hele seks partier 
endte remis, mens det blev til en enkelt sejr til hvert hold. Skanderborgs sejr stod Colin 
Watson for, mens remiserne blev opnået af Jan Rode Pedersen, Kai Munk, Tavs Bjerre, 
Claus Qvist Jessen, Morten Rasmussen og Jonas Bjerre. 
 

Skak i Sort Nat 
 
Fredag d. 15.11 er der som bekendt Sort Nat i Skanderborg, med masser af liv og akti-
viteter i byen. Skanderborg Skakklub er som sædvanlig ”på gaden” med de kæmpestore 
skakbrikker, som folk kan prøve kræfter med, også i bogstavelig forstand! Til forskel fra 
tidligere år, hvor det kunne være en kold fornøjelse at spille skak på fortovet på en rå-
kold og måske regnfuld novemberaften, kommer det i år til at foregå under tag. Brikker-
ne bliver stillet op hos Skoringen i Bloms Butikker, og ud over de store brikker bliver der 
også stillet almindelige skakspil op på borde, så folk kan sætte sig ned og i ro og mag 
hygge sig med et parti skak. Flere af skakklubbens medlemmer vil være til stede med 
råd og skakfiduser! Skanderborg vandt danmarksmesterskabet for hold i år, og måske 
kan man være så heldig at få lejlighed til at udfordre en af danmarksmestrene. 
 
 

En sejr og to nederlag til Skanderborg Skakklub 
 
Skanderborg Skakklubs førstehold spiller i den landsdækkende skakliga, og her afvikles 
kampene i weekenderne. Klubbens øvrige tre hold deltager i en turnering som dækker 
Østjylland, og her spilles der på hverdagsaftner. 
I den forløbne uge har alle tre hold været i ilden. Andetholdet vandt i mesterrækken over 
Nordre 3 fra Århus. Sejren blev på 5½-2½, og Skanderborgs vindere var Kristian See-
gert, Kai Munk, Tavs Bjerre, Morten Rasmussen og Poul Nørgaard, mens Bjarne Torn-
bjerg spillede remis. 
For tredjeholdet blev resultatet lige modsat, idet det i A-rækken blev besejret 5½-2½ af 
Aros 1 fra Århus. For Skanderborg vandt Kim Lund Larsen og Leif Møller Hansen, mens 
Bjarne Rasmussen spillede remis. I D-rækken spilles der med firemandshold, og her 
tabte Skanderborg 4 til Hørning 1 med 1-3. Den enlige sejr stod Axel Nielsen for. 
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Skanderborg – Nordre 
(Af Colin Watson) 

 

Skanderborgs Mesterhold rejst igen til Chess house den 21 november, hvor modstander 
denne gang var Nordre 3. Nordre 3 klarede sig rigtigt godt med storbroren forrige run-
den med kun at tabe 3½ - 4½. En sejre skal der dog til hvis vi skal rykker op , og spiller-
ne spillede en flot kamp, hvor endnu en større sejt var tæt på med lidt mere held. 
Morten var først færdig, han udspillede totalt Henning i en Slav. Morten vandt en bønde 
og med et tårn gaffel var det slut. Poul spillede sikkert hele gennem partiet og vandt den 
en bønde efter den anden. Kai’s parti var svær at vurdere, men lige pludselig var det 
hele over og endnu en sejr. Jan var uheldig, en flot combi som han troede vandt, men 
Leif havde en gaffel på tårn og dronning som betyde en mere officere til Leif og partiet. 
Bjarne var virkelig under pres i lang tid , vi troede det var tabt , men Bjarne kæmpede 
videre og hold flot remis. Colin spillede et flot parti og stod til hele pointet, men tiden 
spillede ind de sidste minutter og en officer forsvandt. Man kunne se på Colin ansigt han 
var ikke tilfreds. Tavs stod fint i lang tid og vandt tårn for springer. En del afbytning  og 
sikkert spil af Tavs vandt han partiet. Kristians parti var virkelig spændende og mange 
havde samlet sig omkring brættet. Dennis havde stor pres, men ingen mat og cool spille 
fra Kristian gav hele pointet. 
En super sejr og anden pladsen til Skanderborg. 

 

Find trækket 
(af Bjarne Tornbjerg) 

 
Denne stilling stammer fra mit parti mod Torben 
Hansen i Vejlby-Risskovs efterårsturnering 2013, og 
hvor Torben Hansen har hvid. Hvid har netop spillet 
56. b6-b7. Hvid kan altså slå løberen på e3, men så 
truer 57. Tc7† efterfulgt af 58. Tc8 og sort får en ny 
dronning. Slås løberen ikke, truer La7! 
Gode råd synes dyre! 
Kan sort klare sig? 
Se løsning på løsningssiden. 

Side 13 
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Sort trækker, men hvad?  
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Gunina - Bulmaga, Grækenland 2011. 
Hvid trækker. 
1.Txb7 er måske et godt træk, men find et 
bedre. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rotlewi - Rubinstein, Lodz 1907. 
Sort trækker. 
Sorts dronning er truet. 
Hvor skal den hen? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lewitsky - Marshall, Breslau 1912. 
Sort trækker. 
Denne kombination er meget berømt men 
for dem, som ikke har set den før. 
Find det smukke træk! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orlov - Schneider, Podolsk 1989. 
Sort trækker. 
Sort kan vinde på stedet med Dxe4+. 
I stedet spillede han Lc6. 
Hvad skete der så? 

Kombiner med Peter 
 

Løsninger senere i dette blad 



 

Side 15 



 

Side 16 

Opgave 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvid trækker og sætter mat i 2 træk. 
 
 
(X-mas opgave) 

Opgave 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvid trækker og sætter mat i 2 træk. 

Opgave 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvid trækker og sætter mat i 2 træk. 

Opgave 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvid trækker og sætter mat i 2 træk. 

Bjarnes grubleside 
 

Løsninger senere i dette blad 
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God start til Team Nordea Skanderborg 
(Af Allan Erik Andersen) 

 
Team Nordea Skanderborg er startet forsvaret af Danmarksmesterskabet i holdskak. 
I 1. runde mødte byens bedste skakhold Nordkalotten fra Nordsjælland og i 2. runde var 
modstanderen       K 41 fra København i skakligaen. 
 
Det blev til 2 sejre og en fin start med 10 points.Nordkalotten blev besejret med 4½-3½ 
efter sejre til Mads Boe og Nicolai V. Pedersen, samt remisser til Mads Andersen, Davor 
Palo, Daniel Semcesen, Steffen Pedersen og Jackie Andersen.  
 
K 41 blev besejret med 5½-1½ efter sejre til Davor Palo, Daniel Semcesen, Mads Boe, 
Jackie Andersen, samt remisser til Nicolai V. Pedersen, Steffen Pedersen og Kristian 
Seegert. 
 
Med de to sejre er Team Nordea med i toppen og ligger efter de første runder på en 2. 
plads efter Brønshøj. 
 
I næste runde er modstanderen SK 1968.Kampen spilles 8. december kl. 12.00 i Chess 
Houses lokaler på adressen Katrinebjergvej 111 A, 8200 Aarhus N. 
Kom og støt holdet – alle er velkomne. 
 

Nyt fra skoleskakken 
(af Jørgen Johansen) 

  
Ni elever fra Niels Ebbesen Skolen var lørdag til skoleskakstævne i Åbyhøj. Det var en 
historisk god dag da seks store flotte pokaler blev hjembragt. 
  
I supergruppen AA fik Jonas Bjerre en delt førsteplads med 4 af 5 mulige point. 
  
i C gruppen var Christian Frambøl igen vinder med 4½  af 6 og rykker op i B grup-
pen. Jacob Steiniche tog sig flot af 3. pladsen med 4 point. Jonathan lige under med 2½ 
point. Simon Østergaard som eneste deltager i E spille sig til en flot 4. plads. Mikkel 
Grue i F gruppen havde en rigtig god dag med 5½ point en 3. plads og oprykning til E 
gruppen. I N gruppen deltog de tre søskende Gustav,Aske og Frida Christiansen. Her 
deltog 22  elever. Gustav fik en flot 6 plads 4½ point og pokal. Aske og Frida fulgte lige 
efter med 3 point. 
 

Kontingent 2013/14 
(af Bjarne Tornbjerg) 

 
Opkrævning af kontingent for sæsonen 2013/14 er udsendt/udleveret til alle medlem-
mer, og med sidste indbetalingsfrist til den 5. november 2013. 
En optælling i skrivende stund (den 17. november) viser, at 10 medlemmer endnu ikke 
har indbetalt deres kontingent. 
Prøv lige at se efter, om du skulle være en af dem, som har fået opkrævningen forlagt! 

Side 17 



 
 
 

Side 18 

Løsninger 
 

Kombiner med Peter 
 

Opgave1. 
1.De6+ og sort opgav. 1...Dxe6 2.Ta8 fører til mat. 
    1...Kf8 2.Ta8 fører også til mat. F.eks. 2...Td8 3.Txd8 Dxd8 4.Df7mat 
 

Opgave2. 
Den skal blive stående!  1...Txc3!! 2.gxh4 Td2!! 3.Dxd2 Lxe4+ 4.Dg2 Th3!! og hvid bliver 
sat mat. 
 

Opgave3. 
1...Dg3!! Sort er færdig uanset hvordan han reagerer. 
     2.hxg3 Se2 mat eller 
     2.fxg3 Se2+ 3.Kh1 Txf1 mat eller  
     2.Dxg3 Se2+ 3.Kh1 Sxg3+ 4.Kg1 Se2+ 5.Kh1 Tc3 og sort vinder på materiale. 
 

Opgave4. 
I stedet for at vinde på stedet tabte han på stedet. 1...Lc6 2.Df8+ Kxf8 3.Th8 mat 
Tragisk hvis man kan bruge det ord om et skakparti. 
 

Bjarnes grubleside 
Det er ikke de sværeste opgaver denne gang, men med lidt spændende baggrund. 
 

Opgave 1. 
Denne opgave er komponeret af  Mrs. Blaird. Hun udgav i 1902 bogen: Seven Hundred 
Chess Problems. I 1907 kom bind 2 med 300 opgaver, hvor opgave 1 er fra. 

Opgave 2. 
Denne opgaves forfatter er ukendt. Den ses i Civis Bononiae manuskript 1450. 

Opgave 3 
Forfatteren til denne opgave er Oscar Blumenhal (1852 – 1917) 

Opgave 4.  
Denne opgaves forfatter er: Samuel Loyd, amerikaner (1841-1911), meget produktiv 
opgave forfatter. 

Løsning til Bjarne Tornbjergs ”Find trækket”: se næste side ... 

1. Lc1 ... Kxd5 
2. Lxf3# 

... ~ 
2. Sf6# 

     

1. Tc2+ ... Sxc2 
2. Sb3# 

      

1. Db7 ... Kh5 
2. Dh7# 

... Kf6 
2. Th6# 

     

1. Te1 ... Kxe1 
2. Dd2# 

... Lg2 
2. Dh4# 

... ~ 
2. Dg1# 

    



Løsning til find trækket 
(af Bjarne Tornbjerg) 

 
Sort har næsten ikke andre alternativer end at slå løberen! Trækket holder til gengæld 
stillingen, endog med visse gevinstchancer, selv om hvid skulle finde den bedste fort-
sættelse. 56. -, Sxe3 57. Tc7†, Kd5 58. Tc8, Tf1! (truer med Sg4 efterfulgt af mat med 
Th1). Hvid kan næsten kun afværge med 59. Tg8, Tb1 60. B8D, Sg4† 61. Txg4, Txb8. 
I partiet slog jeg faktisk løberen på e3, men havde overset Tc7. Jeg var ”dybt rystet” og 
var parat til at opgive. Jeg spillede dog videre, men med ”hovedet under armen” og spil-
lede kongen til b5? i træk 57. Jeg kiggede godt nok på, om der kunne være noget med 
springeren, men fandt desværre ikke den mulighed der alligevel var i stillingen. At tårnet 
først skulle til f1, før der kunne opstå reelle trusler, fik jeg vist desværre ikke med i den 
”håbløse” situation. Man skal lige se, at den hvide konge ikke kan undslippe fra h-linjen 
med de sorte dobbeltbønder, når tårnet spilles til h1! 
 
 

 

Side 19 

Rema 1000,  Vroldvej 
 
 

Et godt sted at handle. 



Side 20 

 

 

Skoleskak i Skanderborg 
 
Skanderborg Skakklub tilbyder skoleskak til alle elever i 
Skanderborg og omegn. 
 

Undervisningen er hver mandag: 
 Nybegyndere fra 14.30 til 16.00 
 Mere øvede fra kl. 16,00 – 17,30 
 

Det er på  
 

Niels Ebbesen Skolen 
Højvangens Torv 4 

Skanderborg. 
 

Tilbuddet 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: 
 

Jørgen Johansen    
Tlf. 8652 2229    



Kalenderen 

Side 21 

Uge         Aktivitet 
49 søn.   8. dec. Skakliga, SK 1968 - Team Nordea 

50 tir. 10. dec. Mesterrække, Skanderborg 2 - Vejlby Risskov 1 

50 tir. 10. dec. A-række, Rokaden 1 - Skanderborg 3 

50 tir. 10. dec. D-række, Viby 3 - Skanderborg 4 

51 tir. 17. dec. Friaften - ingen lokaler 

1 lør.   4. jan. Hurtigskakturnering 

2 tir.   7. jan. Nytårshandicapcuplynturnering 

2 lør.   11. jan. Skakliga, Team Nordea - Nordre, Studenternes Hus, Århus 

2 søn.   12. jan. Skakliga, Jetsmark - Team Nordea, Studenternes Hus, Århus 

3 man. 13. jan. D-række, Malling - Skanderborg 4 

3 tir.   14. jan. Mesterrække, Skanderborg 2 - Nordre 2 

3 tir.   14. jan. A-række, Skanderborg 3 - Syddjurs 1 

4 tir.   21. jan. Byturnering, 1. runde 

4 søn.   26. jan. Skakliga, Team Nordea - Nørresundby 

5 tir.   28. jan. Byturnering, 2. runde 

6 man. 3. feb. D-række, Hørning - Skanderborg 4  

6 tir. 4. feb. Mesterrække, Skanderborg 2 - Hinnerup 

6 tir. 4. feb. A-række, Skanderborg 3 - Randers 2 

7 tir. 
 

11. feb. Byturnering, 3 runde 

7 søn. 16. feb. Skakliga, Team Nordea - Hillerød 

8 tir. 
 

18. feb. Byturnering, udsatte partier (vinterferie) 

9 tir. 25. feb. A-række, Skanderborg 3 - oversidder 

9 tir. 25. feb. D-række, Skanderborg 4 - Viby 3 

9 tir. 
 

25. feb. Byturnering, udsatte partier  

9 tor. 27. feb. Mesterrække, Silkeborg 2 - Skanderborg 2 

10 tir.   4. mar. Byturnering, 4. runde 

10 lør.   8. mar. Skakliga, Team Nordea - Århus/Skolerne i Odense 

10 søn.   9. mar. Skakliga, Brønshøj - Team Nordea i Odense 

11 man. 10. mar. A-række, Vejlby-Risskov 2 - Skanderborg 3 

11 tir.   11. mar. D-række, Skanderborg 4 - Malling i Viby 

11 tir.   11. mar. Byturnering, udsatte partier 

11 tor.   13. mar. Mesterrække, Åbyhøj - Skanderborg 2 

12 tir.   18. mar. Byturnering, 5. runde 

13 tir.   25. mar. Temaaften 

14 tir. 
 

1. apr. Byturnering, 6. runde 

15 tir. 
 

8. apr. Byturnering, udsatte partier 

16 tir. 
 

15. apr. Byturnering, 7. runde 

17 tir. 22. apr. Generalforsamling 

18 tir. 29. apr. Pokal-skak 

19 tir.   6. maj Byturnering, 8. runde 

20 tir.   13. maj Byturnering, udsatte partier 

21 tir.   20. maj Byturnering, 9. runde 

22 tir.   27. maj Sommerferie 
 


