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Nyt fra Bestyrelsen
(Af Anders Haarup)

Sæsonen 2013/2014 går nu på hæld og en – forhåbentlig – solrig sommerferie står for
døren.
Solrigt har det faktisk været hele året, når man siger Skanderborg Skakklub. Vi har haft
en enestående sæson med megen aktivitet og nogle resultater, der sender misundelige
blikke fra de øvrige klubber i det danske land.
Ved Generalforsamlingen i 6. Hoved Kreds fik vi også et synligt bevis på dette, da man
havde valgt vores klub til modtagelse af Initiativprisen under 6. Hoved Kreds.
Ved de netop afholdte Danmarksmesterskaber fik vi – igen – en Danmarksmester. Det
var IM Mads Andersen, som i lyn-skak hjembragte dette mesterskab til klubben.
Vi havde hele 5 deltagere med til de individuelle mesterskaber og i de lidt lavere rækker,
da opnåede såvel Morten Rasmussen som Jørgen Johansen nogle flotte ratingpræmier.
Jonas Bjerre deltog også, og her finderes der tilsyneladende ikke nogen øvre grænse
på hans formåen. Han spillede meget overbevisende i sin stærke gruppe og har nu rundet de 2000 i rating.
Tirsdag den 6. maj er det så hele byen, som i Kulturhuset vil hædre nogle fra vores klub.
Det er alle de, som har opnået et Danmarksmesterskab i året 2013. Her er vi repræsenteret af Jonas Bjerre (Danmarksmester ved Ungdoms Danmarksmesterskaberne), Nicolai V. Pedersen (Danmarksmester i Hurtigskak), Davor Palo (Individuel Danmarksmester) samt de spillere, som har deltaget på vores 1. hold, som jo vandt Danmarksmesterskabet i Holdskak.
Afslutningsvis vil jeg ønske jer alle en rigtig god sommer og takke alle, såvel spillere
som vores vigtige sponsorer for det ualmindelig gode samarbejde, som vi har haft i
skakåret der nu går på hæld og jeg ser rigtig meget frem til den kommende sæson.
På glædelig gensyn til jer alle.
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Skakrejsen
(Af Kai S. Munk)

Skanderborg Skakklub har høstet mange successer på det seneste. Ikke mindst danmarksmesterskabet i holdskak. Med danmarksmesterskabet fulgte en inivitation til at
deltage i Europamesterskabet for hold. Detter blev i år afviklet på Rhodos i Grækenland
fra den 20. til 26. oktober. Ofte når man bliver inviteret til noget, så skal man sjældent
selv have penge op af lommen, men denne invitation gjaldt kun deltagelsen, alle omkostninger skal klubben selv stå for. Altså en umiddelbar udgift på små 8000kr per person alene for transport og hotel med helpension. Dette har formodentlig været årsagen
til at nogle af 1. holds spillerne forståeligt meldte fra.
Holdkampene består af 6 spillere på
hvert hold, og fra Skanderborg bestod
holdet af Mads Andersen, Nicolaj V
Pedersen, Jan Rode Pedersen, Kai
S. Munk, Tavs Bjerre, Colin Watson
og Jonas Bjerre. Derudover var klubbens bestyrelse repræsenteret af
Anders Hårup og Allan Andersen.
Allan lavede et stort arbejde med alt
det praktiske som hører til et sådant
arrangement, og desuden har han
været på Rhodos før, så vi kunne
udnytte ham som rejsefører. Vores
alle-sammens formand, Anders, fik
fornøjelsen af at spille i sidste runde,
da Tavs og Jonas skulle flyve tidligere hjem. Gad vide hvor mange formænd der har haft en sådan oplevelse?
Vi drog af sted fra Skanderborg station kl
10.16 lørdag den 19. oktober med tog til København og videre med fly til Athen hvor vi
skiftede til fly til Rhodos med ankomst 22.30
og videre med bus til hotellet. Og hotellet
Rodos Palace er et virkelig lækkert og et meget stort hotel. Omgivelserne perfekte, og
temperaturen rigtig dejlig (22-24 grader om
dagen og 17-19 grader om aftenen). Vejret
var alle dage fuld sol og ingen skyer.
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Efter en god nats søvn, og dejlig morgenmad, mødtes vi op af formiddagen for at se
hvordan holdopstillingerne var blevet indmeldt. Det var kendetegnet for turneringen, at
den forløb meget velstyret, således at sidst på en aften vidste vi hvilket hold vi skulle
møde næste dag, og op af formiddagen skulle hvert hold indgive holdopstillingerne,
således at vi kunne sætte os sammen ved 10.30 tiden og forberede os på de modstandere vi skulle møde. Alle kampe afvikledes fra kl 15.00 om eftermiddagen og indtil partierne var slut først på aftenen.

Vi skulle møde 14. seedede SK 47 Eynatten fra Belgien, med et ratinggennemsnit på
2445 (vores 2178 og seeded 40). Det utrolige skete, at vi vandt 3½-2½. Jeg vil ikke i
denne ”skakrejsen” beskrive partier, de findes jo på hjemmesiden, men blot konstatere,
at vi til stor overraskelse (også for os selv) vandt. En overraskende sejr som betød at vi
skulle møde endnu stærkere modstandere. Vi var meget spændte på hvem det kunne
blive, og sidst på aftenen blev det afsløret: Malachite fra Rusland – det næst højst ratede hold ved europamesterskaberne med et formidabelt ratinggennemsnit på 2729.
Som det blev sædvane brugte vi formiddagen til at forberede os på modstanderne.
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Og da vi kom ind i den store spillesal, kunne vi konstatere at vi nu skulle sidde aller
øverst oppe ved scenen, hvor man kun kommer op når man er i toppen.
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I de efterfølgende kampe blev vi fortsat sat til at møde hold som var rated langt over os.
I 3. runde et ungarsk hold seede 16, 4. runde 17. seeded schweizisk hold og så videre.
Vi startede ud med at vinde, og mødte så meget stærke modstandere, og blev langsomt
men sikker banket ned hvor vi ratingmæssigt hørte hjemme. Om det var fornuftigt kan jo
diskuteres. Hvis vi (som forventet) havde tabt første runde, ville vi jo skulle møde modstandere på samme niveau som os selv, og dermed arbejde os op nedefra. Nu vandt vi
første runde, og mødte så meget stærkere modstandere, og blev på den måde banket
nedad. Personligt er jeg glad for at det gik som det gjorde, idet det gav os meget større
oplevelser og udfordringer. Den var også med til at sikre et af vores delmål, at Mads fik
mulighed for at score en stormesternorm, hvilket lykkedes fordi han mødte meget stærke modstandere.
En typisk skakdag startede med morgenmad ved 8 tiden. Så satte jeg mig efterfølgende
udenfor i varmen med mine skakbøger indtil vi mødtes kl ca 10.30 for at forberede os på
vores modstandere. Frokost ved 12.30 tiden og efterfølgende var vi nogle der tog os en
lur for at være friske til vi skulle mødes ved spillesalen ved 14.30 tiden. Her fandt vi ud
af hvor vi skulle sidde, tankede op med vand og mentalitet, fik taget billeder og så startede matcherne kl 15.00. Kl ca. 19/19.30 var de sidste partier færdige, og efter analyser
mm kunne vi så spise aftensmad. Den var naturligvis gratis på hotellet, men vi syntes
også det var hyggeligt at vælge en af de få restauranter i nærheden hvor der bla. vistes
fodbold på storskærme. Et af stederne var der så mange storskærme, at da vi kom og
ønskede at se FCK på en af dem, så fik restauranten arrangeret et bord til os hvor der
på storskærmen ved vores bord så kunne ses FCK’s champions league kamp (og så
kunne vi jo samtidig se alle de andre storskærme hvor øvrige champions league kampe
blev vist). Vi fulgte med på vores ”devicer” via internet for at se hvornår vores modstandere blev udpeget, og når det kom frem, så startede snakken og ideerne om hvad vi
kendte til dem og hvordan vi skulle stille op og spille mod dem. Og så hjem og i seng.
Der var dog få gange tid til at nyde livet på Rhodos. Når man sad over, kunne man tage
turen ind til Rhodos by, men skulle være tilbage til kl 14.30 for at være med som moralsk støtte for holdet. Den sidste søndag havde vi så alle fri, og vi tog en tur med bus til
Lindos (også kaldet den hvide by), en meget hyggelig lille by midt på østkysten af Rhodos.
Mandag den 18. oktober var det så hjemad med fly til Danmark. Og vel havde vi været i
skakmæssigt stormvejr, men da vi skulle lande i Kastrup kom vi til landet i et enormt
stormvejr. Hvis man ikke har oplevet turbulens i et fly før, så fik vi det i rigt mål under
landingen. Derefter måtte vi vente i 1½ time i flyet da de broer der skulle køres til flyet
ikke kunne opereres i stormvejr. Da vi så kunne komme ud måtte vi vente længe på
bagagen. Der var ingen tog eller transport der kørte (alt indstillet pga stormen), og køen
til taxa var sindssyg lang, så jeg foreslog vi lejede en bil og kørte hjem – det var der 2
andre der var med på, medens andre havde familie/venner i København de kunne få til
at hente sig og overnatte ved. Da jeg desuden havde en kammerat der også var strandet var vi nu 4 til at deles om udgiften, og vi var i Skanderborg ved 1-tiden om natten.
Stormfuld skak og stormfuld ankomst.
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Jeg har anvendt ”skakrejsen” som overskrift, og det var det så sandeligt. Masser af
skak, skak-snak, skak-analyser osv. Der er dog også en helt anden vinkling på
”skakrejsen”.
Det er sådan, at Colin, Tavs og jeg har været med til at spille skakklubben op igennem
rækkerne, A-rækken, Mesterklassen, 2. division, 1. division og Skak-ligaen. Og nu har vi
så været så heldige at kunne opleve det formodentlig ypperste, nemlig deltagelsen i
Europamesterskabet, og bla. spille mod mægtige Malachite på det øverste podie ved
EM. En fantastisk skakrejse som ingen af os havde forestillet os.
Men ringen er ikke helt sluttet med det. Jeg havde fornøjelsen af at dele værelse med
Jan, som egentlig bor i Holstebro, men glædeligvis har valgt at spille for Skanderborg.
Jan er søn af vores allesammens ”ostemand” Robert Rohde Pedersen, som da han var
blandt os, var med til at udviklede Skanderborg Skakklub og de unge skakspillere, og
selv var en dygtig skakspiller – en ”glædens” skakspiler. Med Jan´s deltagelse ved EM
var det for mig en ring der på denne måde blev sluttet.
Hvis vi ser fremad, ja så er der så meget positivt at se frem til for Skanderborg Skaklub,
og det vil ikke være overraskende om klubben blev inviteret til det næste EM. Og med
respekt for os der var med, så kunne det være rigtig godt om vi kunne stille et endnu
stærkere hold næste gang. Ikke fordi vi kan blive Europamestre – der er vejen for lang –
men mere for at give de bedste af vores spillere mulighed for at krydse klinger med Europas bedste skakspillere, og dermed udvikle sig selv, og samtidig få en oplevsle af de
sjældne.
Man vil måske undre sig over at vores to topspillere (Mads og Nikolai) ikke omtales specielt i denne skakrejse, men det har den forklaring at de er så dygtige, og eksponeres så
meget i andre sammenhænge at de ikke skal fylde her. Deres skakrejse er først begyndt, medens for mit eget vedkommende ligger min skakmæssige fremtid bag mig. Og
klubbens benjamin, Jonas, har fået sit eget afsnit i en tidligere udgave af skakbladet
skrevet af hans far (Tavs).
Det har været en fornøjelse at have haft denne oplevelse sammen med jer, og skulle
der bliver mulighed for det en anden gang er jeg sikker på vi er flere
der er klar til at træde til igen.
Og slutteligt. Vores kære formand
kæmpede bravt mod overmagten i
sit parti, men kære Anders, der er
plads til forbedringer – dem ved jeg
at Allan er klar til at diskutere med
dig. Tak til både dig og Allan for
det arrangementsmæssige og det
sociale.
Skakmæssig tak til jer alle.
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Kombiner med Peter
Løsninger senere i dette blad

Holzhausen - Tarrasch, Frankfurt 1912
Tekst
Hvid trækker
Hvid gør kort proces!

Toth - Sigetti, Italien 1946.
Tekst
Hvid trækker.
Lxh7+ efterfulgt af Th3+ er fristende, men
hvad så?

Ahves - Schories. Dresden 1907.
Tekst
Hvid trækker.
Her kommer et fyrværkeri af højeste
klasse.

Schiffers - Chigorin, Petersburg 1897.
Tekst
Sort trækker.
Hvid har sikkert syntes, at han havde et fint
angreb kørende, men det er sort, der er i
trækket!
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Skanderborg 2 – Nordre 2
(Af Claus Qvist Jessen)

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det meste af Skanderborgs andethold synes, at det var lidt uretfærdigt, at vi rykkede ned fra 2. Division sidste år. Marginalerne
var bare ikke på vor side. Hele points blev forvandlet til halve, og halve blev til nuller, og
til sidst manglede vi 1½ point i at blive i divisionen.
I år skulle det så være anderledes, og alle de marginaler, som skuffede os så fælt sidste
år, var anderledes positive, da vi midt i januar skulle tackle Nordres stærke andethold.
Nordre er nemlig Mesterrækkens ratingmæssigt stærkeste hold og lå før kampen på 15
points efter Silkeborg 2 med 16 og foran os med 14. Heldigvis havde Nordre underpræsteret en smule, og miraklernes tid er ikke helt ovre endnu. Vi troede på sagen.
Begge hold mødte op i ”normal opstilling”, hvilket gav Nordre et pænt forspring over
hele linjen. Otte mesterspillere havde de, og deres sidstemand ligger sgu på 1917 –
bedre end vores fjerdebræt, og ELO havde da også forudset en god sejr til Nordre på
5,26-2,76. Det skete heldigvis ikke.
Som ventet blev det en tæt affære. Første mand færdig var holdchef Colin (5. bræt),
som af Jørgen Rudbeck på næsten 2000 blev udsat for 1.b4. Colin undgik de vildeste
varianter, og i stedet fik de en skarp stillingskrig på D-fløjen. Pludselig fes det hele ud i
ingenting, og parterne enedes om remis. Det havde naturligvis intet at gøre med, at
Danmarks håndbolddrenge nogenlunde samtidig spillede EM-kamp mod Østrig – og
vandt den 33-29.

Morten på sjettebrættet, klubmester og nybagt mesterspiller, var ligesom alle os andre
godt underratet, men det hindrede ikke, at vor mand spillede en rimeligt solid åbning,
som vist aldrig tippede over til nogen af siderne. En sikker halv til Morten og den anden
halvdel til Lars Noe.

Rema 1000, Vroldvej
Et godt sted at handle.
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Helt det samme kan man ikke sige om Wheadon på syvende. Det blev noget hollandsk
tju-bang med fiancetto Lb7 mod en velspillende Mads Borup, men da ingen af spillerne
fik skubbet det over remisgrænsen, enedes man ret hurtigt om at dele i porten. 1½-1½
stod det nu, og resten af partierne lignede ikke nogen sejr til Skanderborg. Dvs. Jonas
på 8. havde godt fat, men ellers var der vist ikke mange af os, der spillede på hidsig
gevinst.
Tiden tikkede, vi nærmede os de fire timers spil, og fjerde færdige mand var Claus Q på
fjerde. Han kom lidt for hurtigt ud i et kongeindisk stormvejr mod en velspillende Jan
Rewitz, men bedst som Jan fik afbyttet de fleste tunge brikker og skulle til at køre slutspillet i hus, snublede han. Den gale bonde blev spillet frem, Claus gaflede straks den
tabte bonde tilbage, og man enedes om kampens fjerde halve. 2-2, og det første parti,
hvor vi fik ”for meget”. Heldigvis ikke det sidste.
Tilbage sad fire mand, de tre øverste og Jonas på ottende, og mens det ikke så for godt
ud i toppen, havde Jonas fuld kontrol over endnu en mestermodstander i form af veteranen Frode Søby. Jonas fik et godt pres på kongefløjen konverterede angrebet om til en
solid bonde og en masse spil og endte med at køre pointet meget sikkert i hus. Søby
var synligt imponeret over vor unge berømthed, og det er næsten uretfærdigt for Jonas’
modstandere, at knægten stadig ligger og roder rundt på bundbrættet. Hans stejlt opadgående ratingprofil passer bare ikke til den hastighed, hvormed styrkelister opdateres.
Nu stod det 3-2 til os, og man anede, at det nok ikke ville gå alt for galt.
Og det skulle blive bedre. På tredje var fatter Tavs mod Per Holst ganske vist kommet
ud i en trist stilling som sort i en kongeindisk Sämish (med f3), men midt i det hvide
presfik Tavs kombineret sig til en vigtig bonde. Pludselig faldt den hvide korthus helt
sammen, og vi fik et noget ufortjent helt point. Men det tæller alt sammen, og med Familien Bjerres gode hjælp stod det nu 4-2 til Skanderborgs helte. Den havde vi ikke set
komme.
De to øverste manglede, og de så desværre ikke for gode ud. Jan Rode på toppen havde som sort spillet en åben Grünfeld, og som det så ofte sker, endte det med et godt
hvidt centrum, som modstanderen, Thomas Klitgaard, maste ihærdigt på for at vinde.
En masse brikker blev byttet af, og remisen så sandsynlig ud – lige indtil h-linjen blev
lukket op, og Jan fik plantet en tårnskak på h3. Kg3 havde flugtfelter, men hvad hjalp
det, når Hvid havde et udækket tårn på c3? Endnu et heldigt point til os, og så stod det
5-2.
Sidste mand færdig var Kai. Han startede fint, men endte med et par splittede a- og cbønder på D-fløjen, fik den kedelige ide at ofre den svage a-bonde til fordel for lidt initiativ, men det holdt ikke længe, og modstanderen, Per Hansen, fik langsomt og sikkert
kværnet Kai baglæns. Desværre et sikkert point til Nordre, men det var også deres eneste hele af slagsen, så vi endte med at vinde 5-3. Hurra for de små marginaler.
Set enkelt var denne kamp nok vores bedste i årevis. I hvert fald den eneste, hvor vi har
overgået den forventede score med mere end 2 points. Tilsat en masse held, ja, men
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det ses heldigvis ikke i tabellen. Til gengæld blev vores tredjehold ind ved siden af myrdet af Syddjurs. Marginalerne blev desværre holdt inde i vores lokale.
Stillingen i gruppen er nu, at Silkeborg efter fire runder fører med 21 foran os og Aarhus/
Skolerne med hver 19 og Nordre 2 på 18, men de tre sidste runder ser rimeligt gode ud
for os, samtidig med at Aarhus/Skolerne og Silkeborg mangler hinanden. I det hele taget har Silkeborg det værste program med de tre andre tophold i de sidste tre runder.
I de sidste runder møder Skanderborg altså Åbyhøj, som tabte til Nordre 2 med hele 71, og bundholdet Hinnerup – og mellem de to har vi i runde 6 den direkte dyst med Silkeborg 2. Vinder vi den, og er guderne med os, som de var det i går, ligner det en retur
til divisionerne.
For at forbedre chancerne skal jeg nok selv holde mig borte fra finalerunderne. Colin
kan sikkert finde en, der i stedet for mine halve kan score hele points, når nu jeg ikke
kan lade være med at rejse til Sydøstasien og nyde temperaturer, der er over 25 °C, og
øl, der koster 5 kroner flasken på en palmeomkranset bar ☺.

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
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Lidt af hvert
(Af Peter Wheadon)

Når vi kommer til et nyt sted, har vi vistnok alle sammen oplevet fornemmelsen af at vi
har set stedet før. Måske får vi denne fornemmelse kun en enkelt gang i vores liv. Det
kan være at vi har drømt om et sted der ligner i høj grad dér hvor vi er. Jeg havde en
lignende oplevelse forleden da jeg faldt over følgende stilling i et skakblad.
Stillingen er fra partiet Jovanovic-Heikkila, Pula
2011. Stillingen blev brugt til at vise et standard
tema nemlig manøvren Dd1-e1-h4. De som
spiller Grand Prix Angrebet mod Siciliansk kender denne manøvre. I Grand Prix Angrebet
stiller Hvid sig op med e4, Sc3, f4 og Sf3. Der
er selvfølgelig variationer men dette er fundamentet. Den viste stilling er en drømmestilling
for Hvid og faktisk behøver han kun ét træk for
at få Sort til at opgive. Sort har spillet sit sidste
træk! Temaet i denne stilling er at springeren
på f6 er alene om at holde sammen på Sorts
stilling. Hvid skal ”bare” fjerne den for at sætte
mat med Dxh7. Hvid spillede 15.e5! og Sort
opgav. Han ønskede ikke at se 15....dxe5
16.Sce4 hvorefter springeren på f6 falder efter
evt. springer og tårn offer. Man kan sige at Hvid vandt med e5 og trussel Sce4.
Jeg har selv haft en stilling som ligner denne til forveksling. Den stammer fra holdskak i
2004 og jeg har Hvid.
Der er små uvæsentlige forskelle i stillingen
men strategisk set er stillingerne identiske. Den
er opstået efter samme åbningen (Grand Prix)
og temaet er det samme. Springeren på f6 er
alene om at holde sammen på Sorts stilling. Jeg
skal ”bare” fjerne den. Men hvordan? Der kom
14......f4 15.Txf4! exf4 16.e5 og Sort opgav et
par træk senere. Efter 16...dxe5 kommer
17.Sce4. I partiet valgte Sort 16...Lf5 men så
kom 17.exf6 og Sort opgav. Man kan sige at
Hvid vandt med e5 og trussel Sce4.
Jovanovic var ét træk hurtigere end mig. Han
spillede 15.e5 med trussel Sce4 hvorimod jeg
spillede 16.e5 med den identiske trussel. Men
på en måde kan man godt sige at historien gentog sig. Det har jeg aldrig oplevet tidligere.
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Bjarnes grubleside
Løsninger senere i dette blad
Opgave 1

Opgave 2

Hvid trækker og sætter mat i to træk.

Hvid trækker og sætter mat i to træk.

Forfatter: V.LIDER – 1. pr. Busmen’s
Chess Review 1971/72

Forfatter: M.R. VUKCEVICH – Plain Dealer
1971

Opgave 3

Opgave 4

Hvid trækker og sætter mat i to træk.

Hvid trækker og sætter mat i to træk.

Forfatter: A. GRIN – 2. pr. Cervonij girnik
1972

Forfatter: V. Mojkin – Sp. Pr. Sahmaty
v.SSSR 1973
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Ungdoms VM 2013
(Af Mads Andersen)

U-VM 2013 i De Forenede Arabiske Emirater var min sidste mulighed for at deltage i én
af ungdomsklasserne til VM. Derfor var jeg også opsat på at chancen skulle udnyttes og
gerne med et godt resultat.
Forskellige forhold (bla. arrangørernes manglende information om f.eks. indlogering)
gjorde, at jeg ikke kunne få en af mine normale ledsagere med. Heldigvis lykkedes det i
stedet med støtteforeningens hjælp, at få en aftale i stand med min tidligere træner GM
Allan Stig Rasmussen. Det var rigtig fedt, først og fremmest jo fordi Allan er en rar og
hyggelig fyr, men naturligvis også fordi der på den måde var mulighed for en helt anden
skakmæssig støtte end jeg tidligere havde oplevet på disse ture.
Turneringen startede officielt den 18. december. Men hovedparten af den danske delegation valgte at tage af sted allerede den 14. december for at få et par dage til at lege
turister i Dubai. Jeg skulle dog først spille 5. og 6. runde i den tyske bundesliga (1½ af
2), så jeg tog fra Hamburg om mandagen og mødte dem i Dubai, hvorefter vi sammen
tog bussen til Al Ain, hvor turneringen skulle spilles. (Allan kom direkte fra Costa Rica,
men det er en helt anden historie)
Forholdene dernede var fine. Spillestedet var Al Ains nye uniersitet, og vi boede på enkeltværelser på kollegiet. Måske derfor var internetforbindelsen også markant bedre end
vi har været vant til i forbindelse med sådanne stævner, så kommunikation med familien
hjemme gik smertefrit vis Skype.
Overordnet kan man vel sige, at ting der kunne løses for penge var i orden, mens de
haltede mere når det kom til planlægning og koordination. De første dage var der alenlange madkøer (det blev dog bedre undervejs), 1. runde blev forsinket 3 timer fordi man
ikke havde fået parret alle deltagere, og de over 500 dyrt indkøbte livebrætter kom aldrig til at fungere optimalt.
Så til spillet. Erfaringen har lært mig, at til disse internationale ungdomsmesterskaber
skal man ikke lægge for meget i modstandernes ratingtal, og så skal man så vidt muligt
glemme alt hvad der er udenom, for når man sidder ved brættet er det ens for alle, og
skakbrættet ser ud som det altid har gjort - dog var der her en halvmåne med en stjerne
på toppen af kongen i stedet for det kors vi kender fra Europa.
Første runde var god for de danske farver. Alle vandt! Noget der i tidligere tider udløste
pizza til delegationen. Desværre er det så mange år siden, det er sket sidst, så jeg var
den eneste, der kendte denne tradition.
Allerede i 2. runde satte jeg mit første halve point til, da min tyrkiske modstander ikke
ville noget med hvid, og jeg ikke formåede at skabe noget med sort. I 3. runde gik det
helt galt mod Javanbakht fra Iran, som jeg også havde tabt til i Brasilien for 2 år siden.
Han er bare en skarp taktiker, og pludselig var min konge under beskydning.
Nå, op på hesten igen. En af mine stærke sider har altid været, at jeg er god til at kom-
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me igen efter et tab. Jeg skal bare lige have lov til at rase af først. Det gav et par nemme point i runde 4 og 5 – turneringens eneste dobbeltrunde, hvor vi bla. fik en fin forberedelse ind mod svenske Lokander.
Med 3½ af 5 var løbet slet ikke kørt. I 6. runde skulle jeg med sort møde Loiseau fra
Frankrig, og vi havde lavet en god forberedelse, der skulle sikre sort fint spil. Det krævede dog at man kunne huske trækfølgerne, og det kunne jeg ikke, så efter 20 træk kunne
jeg notere mit andet nul. Øv.
Nu var der for alvor langt til toppen, men en god sejr i runde 7 og en remis i runde 8 på
juleaftensdag, gjorde dog at en hæderlig placering stadig var inde for rækkevidde.
Juleaften spilledes lynturnering. Igen haltede det noget med organisationen. Så efter 5
af de 7 runder valgte man at udsætte de sidste 2 runder til den sidste dag. Øv. Jeg var
ellers lige kommet i gang med 4 gevinster i træk efter tab i 1. runde. Vi sad endda klar
ved bordene til runde 6. Philip i U10 havde oven i købet 4½ af 5, så det kunne da have
været et par pæne julegaver hvis vi havde fortsat stimen. Det kunne vi så ikke. Da turneringen blev genoptaget på sidstedagen tabte vi begge i runde 6, og selv om vi også
begge vandt i sidste runde rakte det bare til en 6. plads til Philip og en 7. plads til mig.
Juledag var hviledag, og det valgte jeg at efterkomme, mens de fleste andre fra delegationen tog på lidt sightseeing.
Hvis jeg skulle nå noget var det nu spurten skulle sættes ind, og 9. runde gav da også
en relativt let sejr over Kriebel fra Tjekkiet. Dermed kunne jeg igen skimte topbordene,
nu skulle jeg bare lige banke Mons fra Tyskland. Det kom jeg dog aldrig i nærheden af.
Partiet endte remis, og det skulle jeg nok være mest tilfreds med.
I sidste runde skulle jeg så være sort mod Ebeling fra Finland. Ham møste jeg også
med sort ved Hold-EM i november, og dengang blev partiet remis. Sidste runde starter
traditionelt allerede kl. 9, så nu blev det dog rigtig nyttigt, at Allan stadig ikke var kommet af med sin jetlag. Han vågnede nemlig umenneskeligt tidligt om morgenen, og så
kunne han jo passende lægge sidste hånd på en god forberedelse. Som sagt så gjort –
partiet er kommenteret nedenfor.
Slutresultatet blev 7½ af 11 og en 8. plads mod en seedning som nummer 11. Selv om
jeg nok havde sat næsen op efter lidt mere, så er resultatet vel hæderligt. Og så var det
faktisk 4. gang jeg endte i top 10 ved et af disse stævner.

Ebeling,Daniel (2374) - Andersen,Mads (2501) [C04]

WYCC U–18 2013 Al Ain Denmark (11), 28.12.2013 [Andersen,Mads]
Sidste runde kl. 9 om morgenen. Det giver meget dårlig tid til forberedelser! Ordningen
til runden blev for mit vedkommende, at jeg tog en hurtig beslutning om åbningsvalg
(Fransk med 3...Sc6), og kiggede lidt på det. Allan stod så MEGET tidligt op og tjekkede
varianterne lidt grundigere efter og prøvede at finde små steder jeg kunne få spændende spil med sort. 1.e4 e6 Mit nyeste træk mod 1.e4. Indtil videre har jeg scoret 5½/6
med det! Den ene remis blev afgivet mod netop Daniel Ebeling til Hold-EM en måned
forinden. 2.d4 d5 3.Nd2 Nc6!? Et forsøg på at undgå forberedelser og bare spille skak!
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Jeg vidste nemlig, at han sagtens kunne finde ud af at analysere og forberede sig specifikt. Se bare her: [Mit parti mod Ebeling fra Hold-EM forløb: 3...c5 4.Ngf3 cxd4 5.exd5
Qxd5 6.Bc4 Qd7!? En relativt frisk ide, som jeg spillede i 3 af mine 4 franskpartier i Hold
-EM. Ideen er, at dronningen ikke står i vejen for den sortfeltede løber, som den gør
efter 6...Dd6 7.0–0 Nc6 8.Nb3 Nf6 9.Qe2!? Hvid vil gerne vinde d4-bonden igen med
tårnet. 9...a6 10.a4 Qc7 11.Rd1 e5!? En nyhed, som jeg havde analyseret lidt inden
partiet dengang. Hvad jeg aldrig nogensinde havde forventet var, at min modstander
havde analyseret det lige så meget! 12.Nbxd4 Nxd4 13.Rxd4 Bc5 14.Rh4! Herfra er der
selvfølgelig mening bag trækkene, men stillingen er utrolig skarp. Dog er alle trækkene
computerens førstevalg. 14...Ng4 15.Kf1 f6 16.Nd2 Nxf2 17.Rf4 Nh3! 18.gxh3 Bxh3+
19.Ke1 h5 Hertil havde jeg analyseret, og jeg syntes, at det så lovende ud for sort med
initiativet plus to bønder for en officer. 20.Bb3 Min modstander havde imidlertid også
detet træk med, men nu var vi altså begge "løbet tør" for computertræk hjemmefra. I
dette tilfælde var jeg dog heldig, og min computer havde vurderet stillingen mere præcist og dybt end hans, og det viser sig faktisk, at hvid allerede skal til at passe på.
20...Bg4 21.Nf3 0–0–0 22.Rc4 Rd4! Nu står sort klart bedst, men det lykkedes mig ikke
at vinde, da jeg kludrede lidt i det de næste par træk, hvorefter han forsvarede sig hårdnakket i 60 træk og holdt remissen.] 4.Ngf3 [4.c3?! e5! Er allerede fuld udligning for
sort.] 4...Nf6 5.e5 Nd7 6.Be2 Her har hvid rigtig mange muligheder, men Allan havde
set, at han havde spillet 6.Le2 i sine lynpartier, og derfor var det meget sandsynligt, at
han ville holde sig til dette, når nu vi overraskede ham allerede i træk 3. 6...f6 7.exf6
Qxf6 8.Nf1! Hvids plan er at holde kontrollen over e5-feltet, og dertil er det vigtigere at
få springeren på e3 end at få rokeret lige med det samme. 8...b6!? [Hovedvarianten er
8...Bd6 9.Ne3 0–0 10.0–0 , hvorefter sorts ide er at spille e6-e5, hvilket hvid ofte forhindrer med et hurtigt c2-c4. Allan fandt istedet partitrækket, som får partiet væk fra al teori, selvom mange af sorts planer stadig er de samme.] 9.Ne3 Bb7 10.0–0 0–0–0 Sort
har imidlertid fået en ny ide - bønderne på kongefløjen kan bruges i angreb, nu når man
har rokeret langt. 11.Bb5?! [Inden partiet blev vi enige om, at 11.c3! nok var det bedste
bud på fordel for hvid. Det er dog ikke noget vildt oplagt træk, men i flere varianter viser
det sig nyttigt, at d4-bonden er dækket en ekstra gang, samtidig med at feltet på c2 (!)
nogle gange skal bruges til springeren for at åbne diagonalen for den sortfeltede løber.]
11...h5! Hvid håbede på at kunne sætte sig på e5-feltet med Lxc6, Lxc6, Se3-g4-e5.
12.c4 Ellers ville jeg nok bare fortsætte med g7-g5(-g4). 12...dxc4 [12...g5! var faktisk
stadig en mulighed, som jeg ikke tog helt seriøst nok. Det taber selvfølgelig en bonde
efter 13.cxd5 exd5 14.Nxd5 Qf5 , men sort får åbnet diagonalen for den hvidfeltede løber, og initiativet på kongefløjen og i centrum er helt klart en bonde værd.] 13.Nxc4 Qf5
14.Qe2?! [Hvid skulle have spillet 14.Qa4 , hvorefter jeg havde planlagt 14...Ndb8 med
ideen at få byttet hvids hvidfeltede løber med a7-a6. Stillingen bliver ubalanceret og
spændende efter 15.Ne3 Qf6 . Computeren synes, hvid står bedst, men under partiet
vurderede jeg sorts angrebschancer på kongefløjen og i centrum til at være gode.]
14...a6! 15.Ba4 [15.Bxc6 Bxc6 Ser lidt skræmmende ud ved første øjekast, da a6bonden er udækket, men hvid kan ikke rigtig udnytte det, og sort står allerede bedst i
kraft af sin stærke hvidfeltede løber.] 15...b5! Forcerer spillet 16.Ne3 Qe4 17.Bb3
[17.Bc2? Nxd4 vinder en bonde for sort.] 17...Nxd4 18.Nxd4 Qxd4 19.Bxe6 Qe5! Efter
partiet fortalte han, at han havde overset dette. Dronningen står centralt, og hvids løber
bliver en smule offside. 20.Bh3 Bd6 [20...g5 var bedre, end jeg lige havde troet under
partiet. Efter 21.g3 h4 er 22.Bg2 stadig dårligt pga. 22...Bxg2 23.Kxg2 hxg3 med pointen 24.hxg3 Qe4+ 25.f3 Qh7 , som også optræder i en anden variant, som jeg havde
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set. Jeg ville dog foretrække løberen på d6 i denne variant, men dette tillader selvfølgelig hvid at undgå varianten som i partiet.] 21.f4! [21.g3 h4 Bliver meget farligt for hvid,
f.eks. 22.Bg2 Bxg2 23.Kxg2 hxg3 24.hxg3 (24.fxg3 Rxh2+! 25.Kxh2 Qxg3+) 24...Qe4+
25.f3 Qh7] 21...Qe4 22.Qc2?! Hvid kan ikke tillade sig at bytte dronninger på denne
måde. [Han kunne forsøge 22.Bf5 Qd4 23.a4 Sort står bedst, men hvid har sine chancer.] 22...Rhe8! Aktiverer tårnet og bytter dronningerne på mine præmisser. 23.Qxe4
Rxe4 24.Nf5 Bc5+ 25.Kh1 Re2! Nu er der konstant mattrusler omkring hvids konge, og
løberen på h3 er totalt fastlåst til dækningen af g2. 26.Rd1 [26.Nxg7 Rg8 er selvfølgelig
slut med det samme, da g2-bonden falder.] 26...Kb8! Ud af bindingen. Målet er at få
aktiveret springen og tårnet på d8. 27.Ng3 Rc2 28.Nf1 (Diagram)
Re8! Hvids stilling kan ikke holde til endnu
et tårn på 2. række. 29.b4 [29.Rxd7 Re1
og mat på f1.] 29...Bb6 30.Be3 [30.Rxd7
duer stadig ikke: 30...Re1 31.Bb2 Rxa1
32.Bxa1 Rc1 igen med mat på f1.]
30...Bxe3 31.Re1! Godt forsvar med ingen
tid på uret. 31...Nf6 32.Nxe3? Men dette
taber på stedet. [32.Rxe3 var den korrekte
trækfølge, men nok stadig ikke godt nok:
32...Rxe3 33.Nxe3 Re2 (33...Rc3 kunne
nu besvares med 34.Re1!) 34.Nf5 Nd5 og
sorts aktive brikker bør være afgørende.]
32...Rc3 Vinder en officer og partiet.
33.Nf5 Rxe1+ 34.Rxe1 Rxh3 35.Nxg7
Ra3 36.Re2 Rc3 37.Kg1 Ng4 38.Re8+
Ka7 39.Re1 Rc2 0–1

Side 20

Lyn DM

(Af Mads Andersen)
DM var ikke den store succes for mit vedkommende, men så kunne jeg jo prøve lykken i
Lyn DM. Starten her var heller ikke prangende, men lidt efter lidt fik jeg gang i spillet og
så var jeg pludselig i semifinalen mod ubesejrede Allan Stig. Efter en gevinst til hver
(med sort) valgte jeg sort og vandt armageddon partiet. Finalen mod Rasmus Skytte
gik også i armageddon.

Andersen,Mads - Skytte,Rasmus [A14]

DM i Lynskak Finale (6.1), 18.04.2014 [Andersen,Mads]
1.Nf3 [Det første parti (som jeg tabte på tid i en ellers god stilling) var kommet 1.d4 Nf6
2.c4 c5 3.d5 b5!? hvor jeg så havde afviget med 4.Qc2!? i stedet for at teste Rasmus i
hovedvarianterne i Volga Gambit. Jeg havde dog ikke lyst til at spille den samme sidevariant endnu en gang, så jeg havde nået at bestemme mig for 1.Sf3 lige inden kampstart.] 1...d5 2.g3 Nf6 3.Bg2 e6 4.0–0 Be7 5.c4 0–0 [Hvids trækfølge er smart, idet den
undgår 5...dxc4 da man nu har 6.Na3! , som sort ikke rigtig kan tillade sig at slå med
løberen. Han vil i så fald have tabt et vigtigt tempo i forhold til andre varianter, hvor man
slår springeren i ét træk.] 6.b3 [6.d4 er katalansk, men jeg foretrak det lidt mere afventende teksttræk.] 6...c5 7.Bb2 d4! Går efter en slags moderne Benoni i forhånden. 8.e3
Nc6 9.exd4 cxd4 10.Re1 Ne8 11.Ba3!? Jeg kunne huske, at planen med at bytte de
sortfeltede løbere var en vigtig del i hvids strategi. I mit hastværk glemte jeg dog lige, at
[11.Ne5 Nxe5 12.Rxe5 f6 13.Re1 e5 og først nu 14.Ba3 faktisk var den variant, jeg
kendte. Det betyder sikkert ikke det helt store, men det er generelt en god ide for hvid at
få byttet lidt ekstra brikker, da sort har terrænovervægt i centrum.] 11...Bxa3 12.Nxa3
Nd6 [Med normal betænkningstid ville Rasmus nok have foretrukket 12...f6 fulgt af ...e5,
men i lynskak har partierne det med at variere fra det, man ellers lige ser til daglig.]
13.Rb1 Forbereder at skubbe på bønderne med b3-b4. 13...a5 Forhindrer det. 14.c5
Min simple ide med at indskyde Tb1 og a5 var, at sort nu ikke havde nogle tricks med
Da5, hvorefter cxd6, Dxa3 måske bare ville være godt for sort. 14...Nf5 15.Nc4 Nb4
UPS, den havde jeg misset. Sort truer på a2, og hvis jeg forsøger med med 16.a3 vinder han c5-bonden med 16...Sd3 fulgt af Sxc5. 16.Nb6 Truer en brik og vinder lidt tid til
at tænke over mit problem. 16...Ra6?! Tillader mig at løse mit problem med simple midler. [16...Ra7 anede jeg ærligt tal ikke, hvordan jeg lige skulle løse det ovennævnte problem, og det er ikke til at sige, hvordan partiet ville have udviklet sig. Computeren forstår
som sædvanlig ikke, hvad for et problem, der er tale om, og giver blot: 17.a3! Nd3
18.Rf1 Nxc5 19.Nxc8! Ra8! (19...Qxc8 taber en officer til 20.Rc1! fulgt af b4.) 20.b4
axb4 21.axb4 og den siger, at hvid står lidt bedre. Den har helt sikkert ret, og lige så
sikkert er det nok også, at jeg ikke ville have fundet denne variant i et lynparti :)] 17.Bf1!
Ra7 18.a3 Nu fik jeg dækket d3 feltet, og jeg kan jage springeren tilbage igen. 18...Nc6
19.b4 axb4 20.axb4 Nfe7 21.Qb3 Hvids fordel er knusende, men det her er lynskak, og
der er ikke tid til at sidde og nyde stillingen. Min plan var en kombination af at rykke frem
på dronningefløjen og samtidig lægge pres på d4-bonden. 21...Qc7 22.Nc4 Nd5 23.b5
Na5 24.Nxa5 [24.Qa3! fulgt af b6 vinder med det samme i følge computeren. Det strider
dog mod den sunde fornuft sådan lige at gå ind i tårnets skudlinje med dronningen.]
24...Qxa5 25.Qc4 Nu vinder jeg snart d4-bonden. 25...Qa2 26.Qxa2 Jeg har bestemt
ikke noget imod at bytte dronninger - de giver bare større risiko for grove fejl. 26...Rxa2
27.Bc4 Rc2 28.Rec1 Jeg bytter også lige et sæt tårne, nu jeg er i gang. Sort kan allige-
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vel ikke dække d4. 28...Rxc1+ 29.Rxc1 Rd8 30.Nxd4 Nf6 31.Nf3 Ne4 32.d4 g5 33.Bd3
g4 34.Bxe4 gxf3 35.Rc4 [35.Bxf3 Rxd4 36.Ra1 og jeg vinder løberen eller en af mine
bønder går i mål var hurtigere, men også mere uoverskueligt - tænk nu hvis ikke det
vandt!] 35...e5! Stærkt fundet, og lægger nyt pres på mig. 36.d5 Be6 37.Rc1! Nu kan
han ikke slå d5 pga. Td1, og jeg undgår samtidig mat i bunden. 37...f5 38.Bxf3 Bxd5
39.Bxd5+ Rxd5 40.c6 Det tog mig ikke mange sekunder at gå ind i dette tårnslutspil. En
teknisk gevinst og mere tid på klokken er et drømmescenarie. 40...bxc6 41.bxc6 Rd8
42.c7 Rc8 43.Rc5 Kf7 44.Rxe5 Rxc7 45.Rxf5+ Kg6 46.Rf4 Herfra er det bare teknik.
Dette kan dog være sværere end som så med lige knap 1 minut på uret og nerverne
uden på tøjet, men jeg klarer det vist nogenlunde. 46...Rc5 47.Kg2 Rb5 48.g4 Rc5
49.f3 Rb5 50.Kg3 Rc5 51.h4 Rb5 52.h5+ Kg7 53.Ra4 Rc5 54.f4 Rb5 55.g5 Rc5
56.Kg4 Rb5 57.Ra7+ Kg8 58.g6 hxg6 59.hxg6 Rb1 60.Kg5 Rb5+ 61.f5 Rc5 62.Kh6
Rc8 63.Rg7+ Kh8 64.Rh7+ Kg8 65.f6 Og så var jeg pludselig lyn-DM! 1–0

Generalforsamlingen
(Af Ivan Andersen)

Årets generalforsamling blev afholdt tirsdag den 22. april i klubbens lokaler. Kai blev
valgt som dirigent, og han kunne konstatere at mødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt.
Første punkt var bestyrelsens beretning, og her kunne Anders berette om et fantastisk
år for klubben både resultatmæssigt og aktivitetsmæssigt. Beretningen affødte ikke den
vilde debat, og blev således godkendt.
Næste punkt: Fremlæggelse af regnskab. Den del stod Jørgen for, idet Bjarne var på
udlandsrejse. Ud over lidt polemik omkring optællingsaktiviteten i Bauhaus, hvor vi ikke
mente at have fået det aftalte beløb, så blev regnskabet også godkendt.
Kontingentet reguleres ikke, hvilket naturligvis var noget forsamlingen kunne lide.
Så var det Anders igen med en imponerende plan for aktiviteter i den nye sæson. Her
var der efterfølgende lidt debat om 1. holdsspillernes tilknytning til klubben. Man vil jo
gerne have dem mere integreret, og konklusionen var at der er flere muligheder, og at
forpligtelserne går begge veje.
Peter fremsatte et forslag om at lade deltagergebyr for klubturneringerne tilfalde klubben
eller alternativt nedsætte disse til niveau for diverse EMT-afgifter. Forslaget medførte en
del debat og mange vinkler blev belyst. Til slut bad Kai forsamlingen stemme om følgende tekst: ”Generalforsamlingen henstiller til bestyrelsen at man fremover arbejder med
andre former for præmier end pengepræmier”. Dette blev vedtaget.
Valget førte ikke til de store udskiftninger. Jørgen valgte at træde ud af bestyrelsen og
blev erstattet af Vibeke. Jørgen overtog i stedet den suppleant-plads, der blev ledig efter
Kristian.
Under eventuelt var det store tema 6. hovedkreds. Sammenfattende kan man sige at
forsamlingen ikke var imponeret over kredsen.
Mødet sluttede med opfordring til at deltage i forskellige aktiviteter hen over sommeren,
og så var der lynskak. Kai blev klubmester foran Colin og Kell.
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Løsninger
Kombiner med Peter
Opgave1.
1.Lxf7+ Kxf7 2.Se6 vinder dronningen. Hvis 2...Kxe6 3.Dd5+ Kf6 4.Df5#.
Opgave2.
1.Lxh7+ Kxh7 (1...Kh8 2.Th3 Dg5 3.Lg6+ Kg8 4.Lxf7+ Txf7 5.Th8+ Kxh8 6.Sxf7+)
2.Th3+ Kg8 3.Dh5 Dh6 4.Sf5 Dxh5 5.Se7+ Kh7 6.Txh5#.
Opgave3.
1.La3 Txb1 2.Dh6+ Kxh6 (ellers kommer Df8 mat) 3.Lf8+ Kh5 4.Le2+ Kg5 5.h4#.
Opgave4.
1...Rh1+ 2.Sxh1 Lh2+ 3.Kxh2 Th8+ 4.Kg3 Sf5+ 5.Kf4 (eller Kg4) 5...Th4#:

Bjarnes grubleside
Opgave 1
1. Db4! ... Kd2
2. Sf3#

... Lxe2
2. Tc1#

Opgave 2
1. Ka8! ... L~
2. Sd7#

... Lxf8
...Df7/Dh7 ... Dxe6
2. gxf8D# 2. g8S# 2. g8D#

Opgave 3
1. Te6!
... Kd2
2. Sa2#

... Kd4
... Td4+
2. Sxe2# 2. Se4#

Opgave 4
1. Dh8! ... Txh8
2. Le5#

... Kf4
2. De5#

... Lc2
2. Td3#

... Tf4
2. Dh3#

... Txb3 ... Td2
… Txe2
2. Txb3# 2. Dxh4# 2. Te3#

... Tb8+
2. Dxb8#
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... Dxf8
… Dxh8 … Dxg7
2. gxf8S# 2. gxh8D# 2. Lxg7#

Pressemeddelelser
Sambaskak

Nordisk Mesterskab i skoleskak fandt sted 13.-16. februar 2014. De bedste unge spillere fra Island, Færøerne, Norge, Sverige, Finland og Danmark skulle dyste om titlerne
som Nordens bedste skoleskakspillere og en flot LEGO-pokal i holdkonkurrencen.
NM blev afholdt i Billund på det 4-stjernede Legoland Hotel & Conference. Fine forhold,
samtlige partier blev vist på internettet, og der var livekommentering, bl.a. med Curt
Hansen. Jonas Bjerre fra Skanderborg Skakklub blev nr. 3 i yngste aldersgruppe, hvilket
var glimrende, især i betragtning af at han er et år yngre end alle de andre i den øverste
halvdel og dermed får et år mere i samme gruppe, mens de øvrige rykker en gruppe op.
Jonas er et af Danmarks allerstørste skaktalenter, har allerede flere danmarksmesterskaber på cv’et og har deltaget i NM, EM og VM. Jonas blev for nylig mesterspiller i
skak som den yngste nogensinde.
De mange fine resultater har bevirket at 9-årige Jonas Bjerre har indgået en sponsoraftale på 20.000 kr. for 2014 med skanderborgfirmaet Elvirasminde, der producerer Sambaflødeboller. Pengene skal bruges til at dække nogle af de rejseomkostninger der er
forbundet med skak på eliteplan.

DM i lynskak til Skanderborg

Ved DM i påsken i Rebild blev Mads Andersen fra Skanderborg Skakklub danmarksmester i lynskak. I en meget spændende finale, som kunne følges live på internettet, vandt
han efter omkamp over Rasmus Skytte, Århus Skakklub/Skolerne. I lynskak spilles der
med en betænkningstid på kun tre minutter pr. spiller pr. parti + tillægstid på to sekunder
pr. spillet træk.
I ’rigtig’ skak, hvor partierne typisk varer 4-5 timer, blev Mads Andersen nr. 7-8 i landsholdsklassen. De øvrige deltagere fra Skanderborg Skakklub klarede sig alle godt. Morten Fredsgaard Andersen blev nr. to i sin gruppe, mens der var ratingpræmier til Jørgen
Johansen og 9-årige Jonas Bjerre som har nået 2000 i rating, enestående i den alder.
Desuden var der ratingfremgang til Tavs Bjerre.

Skaktriumf i Kolding

Ved Sondex Cup i Kolding i weekenden havde de tre deltagende spillere fra Skanderborg Skakklub ubetinget succes. I topgruppen snuppede GM (stormester) Daniel
Semcesen førstepladsen, 9-årige Jonas Bjerre fik en delt 1. plads i Mester 4, og i Basis
6 fik Bjarne Berring Rasmussen en 2. plads.
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