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Nyt fra bestyrelsen
(Af Bjarne Tornbjerg)

I skrivende stund sidst i juli måned er det stadig højsommer i Danmark – og vel sagtens
en af de bedste i mands minde. Det er næsten for godt vejr til at spille skak, men hen
over sommeren har flere af klubbens medlemmer alligevel deltaget i turneringer i ind- og
udland.
Mads Andersen har deltaget i Visma Chess i Sverige og vundet turneringen. Det lykkedes desværre ”kun” at opnå remis i sidste runde – en sejr ville have givet den sidste GM
-norm.
I Czech Open havde vi ikke mindre end 4 deltagere, og Kristian Seegert fik med 5 points en pæn ratinggevinst og en andenplads blandt spillere med under 2200 i rating.
Mads Hansen, der hen over sommeren er blevet medlem af Skanderborg Skakklub,
måtte nøjes med 4½ point og havde rent resultatmæssigt en lidt skuffende turnering. I
en lavere gruppe deltog Jonas og Tavs Bjerre. Bedst gik det endnu en gang for Jonas,
men begge sluttede dog under deres forventede score.
På dansk grund afvikles i skrivende stund Politiken Cup, hvor Morten F. Rasmussen
som sædvanlig deltager. Herudover er vi også repræsenteret i den endnu bedre del at
det store felt, nemlig via de nuværende og kommende førsteholdsspillere Daniel
Semcesen, Rasmus Svane og John Arni Nilssen.
I august løber vore egen weekendturnering af stabelen, og allerede i skrivende stund er
der tilmeldt flere deltagere, end da vi i 2013 for første gang afviklede vores traditionelle
EMT hen over en weekend. I starten af september påbegyndes så klubturneringen og i
oktober skal vi endnu en gang afholde U-DM på Morten Børup Skolen.
Sidst i oktober starter divisionsturneringen så, og hvor vi deltager i såvel skakligaen som
i 2. Division. To ny medlemmer med styrke til 1. Holdet har indmeldt sig i vores klub, så
vi er rimelig fortrøstningsfulde med hensyn til også i den kommende sæson at kunne
spille med i toppen af skakligaen.
Det ser ud til at kunne blive en spændende sæson, vi går i møde!
På glædeligt gensyn nede i klubben.
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Resultatsiden
Siden sidst har vores medlemmer været særdeles aktive
I maj deltog Daniel, Tavs og Jonas i Copenhagen Chess Challenge. Daniel scorede
5½ af 9 på 12. pladsen, mens Jonas og Tavs scorede hver 5 af 9 på henholdsvis 24. og
25. pladsen.
Ligeledes i maj deltog Mads A i III Open Internacional Llucmajor 2014. Han scorede
6½ af 9 og endte på 12. pladsen et halvt point under GM-norm kravet.
Bjarne B og Jørgen deltog i Vejleturneringen. Bjarne blev nr. 4-5 i Basis 4 med 3½ af
7, og Jørgen blev nr. 3-4 i Basis 6 med 4½ point.
Morten spillede i foråret med i Nordre Åbne Klubmesterksab, og han vandt Basis 1 på
deling med 5/7.
Daniel var en tur i Indien i maj/juni. I 6th KIIT International Chess Festival gav det en
58. Plads med 5½ af 10 og i 7th Mumbai Mayor's Cup International Open en 12.
plads med 7 af 10.
John Arni scorede 4 af 9 i IM-gruppen i Whitsun Grandmasters 2014.
Ved pokalstævnet i pinsen blev eliteholdet bestående af Mads A, Steffen, Nicolai og
Jackie nr. 2, mens juniorholdet med Kristian S, Jonas, Christian F og Simon blev nr. 4.
Jonas deltog i juni på det unge hold i årets Junior-Senior Match, og scorede 4½ af 8.
Mads A vandt GM gruppen i Visma Chess 2014 med 5½ point af 9.
I juli deltog 4 mand i Horsens Lang Weekend, det var Tavs (nr. 17), Peter G (nr. 21),
Jonas (nr. 29) og Bjarne R (nr. 128).
Daniel vandt det Svenske Mesterskab med 6 af 9.
Bjarne R og Jørgen var med i Syddjurs sommer EMT. Bjarne blev nr. 6 i Basis 1 med
1/5 og Jørgen nr. 5 i Basis 2 med 2/5.
Mads H, Kristian S, Tavs og Jonas deltog i Czech Open. Kristian scorede 5 og Mads
4½ af 9 i A-gruppen, mens Jonas scorede 5½ og Tavs 4 af 9 i B-gruppen.
Morten, Rasmus, John Arni og Daniel deltog i Politiken Cup. Over 10 runder scorede
Rasmus og Daniel 7½ på henholdsvis 13. og 16. pladsen, John 6 point og Morten 5½.

Side 6

Skaksommerlejr 2014
(Af Christian Frambøl)

I uge 27 – fra søndag d. 29. juni til lørdag d. 5. juli – blev den årlige Skaksommerlejr afviklet på Skanderup Efterskole (tæt på Kolding). Blandt de
105 deltagende børn og unge mellem
8 og 19 år var 3 deltagere fra Skanderborg Skakklub – Simon Østergaard,
Jonas Bjerre og Christian Emil Frambøl. Vi deltog også alle 3 sidste år,
hvor det var så god en oplevelse, at vi
var helt sikre på, at vi skulle med igen.
Søndag var der ankomst fra kl. 15-17
og derefter var der velkomst, hvor vi fik
alle reglerne at vide og bagefter var
der aftensmad og lynskak turnering (hvor jeg blev nr. 2 i min gruppe).
Mandag efter morgenmaden var der skak undervisning og derefter Lejrturnering. Efter
frokost var der undervisning igen og derefter startede Sommerlegene (man blev delt ind
i nogle hold, der skulle konkurrere i 4 aktiviteter: fodbold, rundbold, holdlyn og dagens
aktivitet) bagefter gik tiden med at holde fri indtil der blev spillet ”kykskak” mesterskab
(”kykskak” går ud på, at man spiller normal lynskak indtil gruppelederen siger en regel:
Det kunne f.eks. være at alle bønder bliver til løbere eller at alle brikker på c-linien forsvinder).
Tirsdag var der samme program
bortset fra to ting: Eftermiddags
aktiviteten var GLØF skak (GLØF
skak er når man har en gløf i stedet for en dronning). GLØF´´en kan
gå som en dronning men også som
en springer og de kan ikke slå hinanden.) Mit første parti gik dårligt
og jeg tabte fordi jeg glemte at min
GLØF ikke kan slå modstanderens
GLØF og derfor ikke forsvare imod
den. I det næste parti gik det heller
ikke bedre da jeg tabte efter 2 trek:
1.Dc3 De3 2.DxC6 men derefter
gik det lidt bedre jeg vandt to og tabte en. Jonas Bjerre havde i øvrigt stor succes i denne disciplin, hvor han vandt mestergruppen. Derefter var der Ledersimultan og det havde jeg glædet mig til jeg havde specielt glædet mig til at spile Caro Kann fordi jeg havde
spilet den sidste år og fået klø så nu ville jeg se om det gik bedre i år. Men de gjorde det
ikke, jeg fik faktisk slet ikke lov til at spile Caro Kann for lederne spilede ikke e4 men c4
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altså engelsk så jeg spillede konge indisk i stedet for Caro Kann og et gik ikke så godt.
mellem alle deltagerne og lederne, hvor det lykkedes for 12 af deltagerne at vinde.
Onsdag var en meget særlig dag, da vi skulle i Legoland (eller nogle skulle i Legoland
for man kunne også komme i Lalandia, men jeg foretrak Legoland). Det var meget sjovt
i Legoland og jeg prøvede en masse ting, men da vi kom tilbage skulle vi gøre klar til
Ping-simultan mod de 3 stormestre blandt underviserne (Daniel Semcesen (fra Sverige), Jacob Vang Glud og Allan Stig Rasmussen), hvilket jeg glædede mig meget til.
Igen havde jeg håbet på at kunne spille Caro Kann, men igen blev der spillet engelsk og
igen tabte jeg (ikke fordi de spillede engelsk, men bare fordi de var bedre end mig).
Torsdag gik igen efter normal plan og da der var der var afslutning på gruppespillet i
sommerlegene vandt mit hold ”Colombia” puljen og gik derfor videre til finalen om fredagen (det vil sige at holdene var blevet delt op i to puljer og nu skulle første pladserne
møde hinanden og anden pladserne hinanden o.s.v.). Om aftenen var der Babyskak
turnering for alle deltagere undtagen Elite. Jeg kom på hold med Alexander LeBesq fra
Skakklubben Frem og det gik så godt at vi endte med at vinde finalen og tilsammen blev
”Babyskakmestre 2014”.
Fredag var den sidste dag med fuldt program, hvor rækkefølgen af emnerne dog blev
ændret af hensyn til Fodbold-VM kvartfinalerne , der blev sendt om aftenen i TV. Derfor
blev Sommerlegene afsluttet først. Efter en dramatisk finale mod ”Tyskland” sluttede
mit hold på en flot anden-plads. Så var der Lederfodbold, hvor Lederne viste at de kunne spille andet end skak og fik den samlede sejr. Endelig blev det tid til de sidste runder
i Lejrturneringen, hvor jeg mødte den førende spiller i puljen i sidste parti og kun et halvt
point bagud. Jeg stod til gevinst, men det endte med remis og jeg måtte nøjes med andenpladsen i puljen efter 17 partier fordelt over 4 dage og et udbytte på 14 point i alt.
Lidt færre og længere partier ville nok have passet mig bedre.
Lørdag startede med rengøring lige efter morgenmaden og efter frokost kom så afslutningen med præmieoverrækkelserne. Jeg fik en
masse chokolade for mine 3 anden-pladser
ved Lynturneringen, Lejrturneringen og Sommerlegene og en stor Toblerone for min første-plads i Babyskak turneringen. Desuden
vandt jeg Fair-Play prisen sammen med
Svante Juul Ellemand fra Hornslet.
Så var vi klar til at tage hjem til vores familier
og fortsætte sommerferien sammen med
dem. Jeg ved ikke med de andre fra klubben,
men jeg skal helt sikkert med igen til næste år.
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Pokalskak

(Af Allan Erik Schmidt Andersen)
Traditionen tro deltog Skanderborg Skakklub i DSUs pokalturnering, der afholdtes søndag den 8. juni i Odense. To hold var tilmeldt, et hold i eliterækken og et hold i juniorrækken.
Eliteholdet stillede med IM Mads Andersen, IM Steffen Pedersen, IM Nicolai V. Pedersen og Jackie Andersen. En meget stærk opstilling, med både danmarksmesteren i
lynskak og danmarksmesteren i hurtigskak, som gav forventninger om en placering helt
i top.
Første modstander var Sydøstfyn. En overkommelig modstander, der til daglig spiller i
1.division. Steffen spillede en forholdsvis hurtig remis mod sin gamle klub og Jackie og
Nicolai fulgte efter med to gevinster og dermed var sejren på plads. Mads spillede remis
i et parti, der bølgede frem og tilbage. Dermed en sejr på 3-1.
I anden runde var modstanderen Nordkalotten. En stærk modstander, der sidste år blev
nr. 3 i pokalturneringen, og som til daglig spiller i XtraConSkakligaen. De blev blæst af
brættet og fik kun remis på 1. bræt, hvor Mads Andersen afgav et ½ points. Steffen,
Nicolai og Jackie vandt alle og hermed en sikker sejr på 3½-½.
De to sikre sejre betød at tredje runde blev den moralske finale. Her ventede Philidor.
En svær modstander modstander, der stillede med 1 GMer og 3 IMere, og som de sidste to år havde vundet turneringen. Desværre havde holdet ikke marginalerne med og
kampen med et nederlag på 3-1. Eneste gevinst var til Jackie, der vandt over IM Nikolaj
Mikkelsen. Mads og Nicolai havde stillinger til mere, men desværre blev det ikke til mere. Med nederlaget røg holdet et godt stykke ned i tabellen.
I 4. runde var modstanderen Viborg med Jens Ove Fries Nielsen i spidsen. Alle var opsatte på at vaske pletten fra nederlaget til Philidor af og det kom også til udtryk på brætterne. Mads vandt hurtigt og let, og Nicolai og Jackie var også hurtigt færdige med gevinster. Sidste mand Steffen kæmpede heroisk nede med to bønder og fik til sidst remis.
3½-½ til Skanderborg og holdet var tilbage i topstriden - 2½ points efter Philidor.

Fries Nielsen,Jens Ove - Andersen,Mads [C01]

Pokalskak 2014 (4), 08.06.2014 [Andersen,Mads]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 Med Jens Ove ved man aldrig, hvad der kan ske i åbningen,
men hertil er det jo meget normalt. 4.exd5 exd5 5.Bf4 Nu har han selvfølgelig afveget
fra de normale hovedvarianter, men stillingen er på ingen måde uinterresant. 5...Bd6
6.Qe2+!? Be7 [Jeg overvejede 6...Be6 , men jeg var ikke helt sikker på forviklingerne
efter 7.Qb5+ c6 8.Qxb7 Bxf4 9.Qxa8 Qb6 med uklart spil.] 7.Nb5?! [Det naturlige træk
var nok 7.0–0–0 og efter 7...0–0 har vi en stilling, hvor hvid enten skal flytte dronningen
på e2 for at få udviklet kongefløjen, eller i stedet skal prøve at spille på angreb med
f.eks. f3+g4. Under alle omstændigheder står sort helt fint.] 7...Na6 8.Qe5? Men dette er
et skridt for langt. [8.0–0–0 Hvid skulle have vendt tilbage til en stilling tæt på den i sidste note med 8...0–0 9.Nc3] 8...0–0! 9.0–0–0 [Her gik det op for Jens Ove, at 9.Nxc7
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taber med det samme til 9...Ng4 og sort vinder springeren på c7, f.eks.: 10.Qxd5 Nxc7
11.Qxd8 Bxd8] 9...Ne4! Truer på f2 afskærer samtidig dronningens vej tilbage. Nu er
der hele tiden ideer med at fange dronningen. 10.Be3 f5! Dels kan f5-f4 være en vigtig
ressource i flere varianter, men vigtigst afskærer trækket også dronningens vej til h5,
hvorfor sort nu truer med at fange dronningen med c6 fulgt af Ld6. 11.Qf4 [11.Nc3 Nxc3
12.bxc3 c6! taber også for hvid. Sort vinder en officer eller får afgørende angreb lidt á la
partiet.] 11...c6 12.Nc3 Bd6 13.Qf3 Nxc3 14.bxc3 f4 Hvid opgav, fordi [14...f4 15.Bd2
Ba3+ 16.Kb1 Qb6+ 17.Ka1 Qb2# er mat.] 0–1
5.runde bød på DM-revanche mod Brønshøj. Skanderborg udnyttede muligheden for
revanche på fornemmeste vis. Brønshøj fik en over nakken med 3½-½. Sejre til Nicolai,
Steffen og Jackie samt remis til Mads. Da Philidor samtidig kun vandt 2½-1½ var afstanden til 1. pladsen kun 1½ points med en runde tilbage.
Nordre var modstanderen i sidste runde. Skanderborg havde brug for en storsejr for at
lægge størst mulig pres på Philidor. Desværre blev det kun til en sejr på 2½-1½ efter
sejr til Nicolai og remisser til Mads, Steffen og Jackie. Da Philidor samtidig vandt 3-1,
blev facit til en 2. plads 2 points efter Philidor.
Alt i alt en fin turnering med flere fine sejre og med lidt tur i den mod Philidor, kunne
andenpladsen være byttet ud med pokalen. Jackie Andersen blev delt topscorer med
5½/6. Han havde muligheden for fuldt hus i sidste runde mod Thomas Klitgård, men
partiet endte remis.
Topstillingen:
1. Philidor
2. Skanderborg
3. Viborg
4. Nordkalotten

19 points
17 points
15½ points
13½ points

Skanderborgs scorer:
Mads Andersen
3/6
Steffen Pedersen
3½/6
Nicolai V. Pedersen 5/6
Jackie Andersen
5½/6

Kristian Seegert scorede stærke 6 af 6 på 1.
bræt for juniorholdet.
Side 10

Kombiner med Peter
Løsninger senere i dette blad

Vetemaa - Shabalov, Haapsalu 1986
Sort trækker
Hvid har et stærkt center, begge løbere og
en merbonde, men sort vinder! Denne
opgave er svær.

Marcelin - Gschnitzer, Tyskland 2003
Hvid trækker
Hvordan slutter hvid elegant af?

Ernst- Alterman, Manila 1992
Sort trækker
Sort har spillet dragevarianten i siciliansk
og ofret en kvalitet. Han har et vindertræk
her. Hvilket?

Caurin - S. Kovacevic, Valencia 1998
Hvid trækker
Hvids angreb ser lovende ud, men hvordan
slutter han af?
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Nordres klubturnering
(Af Morten Rasmussen)

Rasmussen,Morten F (1906) - Pedersen,Peter (1769) [B06]

Nordre Klubmesterskab (3), 03.04.2014 [Rasmussen,Morten]
Jeg havde i foråret valgt at spille med i Nordres Klubturnering, de spiller i Chess House
5 min. cykeltur fra hvor jeg bor, og på det tidspunkt (hvor jeg tilmeldte mig) var der tvivl
om om der blev en gruppe over 1700 i Skanderborg. Nordres Klubturnering er meget
stærk og få dage før start røg jeg ned i gruppe 3 (!) selvom jeg lige var blevet mesterspiller. Så der skulle kæmpes, og vindes nogle partier, hvis mesterspiller titlen skulle
forsvares. Med 1½ af 2 mødte jeg i 3. runde Peter Pedersen med 2 af 2. 1.d4 g6 2.Bg5
Bg7 3.Nf3 d6 4.e4 Nd7 5.Nbd2 h6 Jeg er ikke
altid 100% skarp i teori varianterne, selvom jeg
synes det normalt går godt i åbningerne, men jeg
holder ved nogle bestemte systemer. Denne variant kan nok diskuteres, men jeg synes hvid står
godt og sort har allerede vist lidt passivitet. 6.Be3
e5 7.c3 Ne7 8.Bc4 c6 9.Bb3 Dette træk var jeg
selv glad for, sort har svækket d6, og Lb3 giver
plads til Sc4 der lægger pres på sorts centrumsbønder 9...0–0 10.Nc4 Qc7 11.dxe5 dxe5 Allerede her står hvid klart bedst, Dd6 ser rigtig stærkt
ud og er nok også stillingens bedste træk. Men jeg
tænkte at tårnet kunne komme med hurtigere pga.
truslen på h6. 12.Qd2 Kh7 13.Rd1 f5 (Diagram)
Dette træk havde jeg ikke set og var nu bange for
at min gode stilling kunne neutraliseres lidt. Løberen på e3 kan fanges, øv, jeg skulle i
stedet have spillet Dd6. Men man formøbler ikke en god stilling frivilligt så jeg gik i tænkeboks ... og fandt et supertræk (synes jeg selv) 14.h4! Der er rigtig mange varianter
her, med jeg lagde primært mærke til 2 ting: 1) Sorts konge kan få (får) problemer hvis h
-linien åbnes, og 2) Der kunne vindes materiale med Sd6->Sxc8 hvorved Sd7 falder
14...f4 15.Ng5+ hxg5 16.hxg5+ Bh6 17.Rxh6+
Kg7 18.Bxf4 Rxf4 19.Nd6 Qd8 20.Nxc8 Rxe4+
21.Kf1 Rxc8 22.Qxd7 Qc7 Her kunne er godt
parti havde fået en flot afslutning, kan du finde
trækket? (Diagram) 23.Qe6 Rf8 24.f3 Ref4
25.Rd7 Flere veje fører til Rom, men 23.Th7,DxT
24. Dh3,Kg7 25.Dh6 havde fuldendt et godt parti.
Denne sejr gav yderligere tro på en god turnering,
og det blev det, 5 point gav mig en delt 1. plads og
yderligere lidt rating. Et parti jeg er glad for, og et
af to som jeg mindes foråret for, det andet er fra
DM og vises måske senere 1–0
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Visma Chess 2014
(Af Mads Andersen)

I begyndelsen af sommerferien var jeg, ligesom sidste år, inviteret til at deltage i Visma
Chess i den svenske by Vaxjö.
Rejsekammeraten var ny. Min far var udskiftet med min noget yngre og væsentligt mere
skakkyndige ven (og vores nye klubkammerat) IM Rasmus Svane fra Tyskland. Transportmidlet var til gengæld det samme, idet jeg havde overbevist førnævnte far om, at
hans gamle Saab ville have godt af en tur hjem til Sverige.
Turneringen er super godt arrangeret. Det er tydeligt at Håkan Jalling virkelig sætter en
ære i at tilbyde de allerbedste vilkår for spillere og tilskuere. Spillestedet er Vaxjös koncerthus i dejlige lyse lokaler med god plads og lækker forplejning til spillerne. Den svenske landstræner GM Stellan Brynell var kommentator og IM Jesper Hall stod for den
løbende nyhedsformidling.
Formatet var det velkendte med en enkelt runde onsdag aften og derefter dobbeltrunder
torsdag til søndag. Tidskontrollen 90 min. + 30 sek. pr. træk til hele partiet var tilsat et
forbud mod remistilbud inden træk 40, så der var også lagt op til lidt af en fysisk prøvelse. Løbetræningen var derfor opprioriteret inden turneringen.
Feltet var lige lidt stærkere end sidste år, hvilket betød, at alle ville kunne ”nøjes” med 6
point for at score en GM-norm. Ved præsentationen var Stellan da også overbevist om,
at det nok skulle lykkes for mindst én af os.
Sort mod en stormester i 1. runde efter en køretur på 4 timer er måske ikke ligefrem en
nem start på en turnering, men som GM David Smerdon selv skriver på sin i blog,
www.davidsmerdon.com, så gik der ikke lang tid, før jeg stod til gevinst, og jeg endte da
også med at sætte et helt point på kontoen.

Smerdon,David (2519) - Andersen,Mads (2466) [C02]

Vaxjo GM Vaxjo (1), 25.06.2014 [Andersen,Mads]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 Jeg havde aldrig mødt afbytningsvarianten før, men inden partiet
havde jeg fået kigget en del på det, idet jeg var næsten helt sikker på, at han ville spille
det. 3...c5 4.c3 Nc6 5.Nf3 Bd7!? En spændende trækfølge, som kan give nogle andre
stillinger end 5...Db6. Selvfølgelig kan de to træk også tit føre til de helt samme stillinger, hvis man spiller det andet træk umiddelbart efter. 6.Be2 [Jeg var næsten overbevist
om, at Smerdon ville spille 6.Bd3 cxd4 7.cxd4 Qb6 8.0–0 Nxd4 hvor hvid ofrer en bonde
(nogen gange 2!) for spændende kompensation. Smerdon havde skrevet en artikel om
netop denne variant i den seneste nye New In Chess Yearbook, som jeg havde fået ca.
en uge forinden, og det var altså dette, jeg regnede med, at han ville spille. Jeg havde
dog fået nået at kigge på 6.Le2, som han også havde spillet tidligere. Tanken var, at
han pludselig kunne blive bange for en eventuel forberedelse mod det, han netop havde
fået publiceret, og altså derfor ville vende tilbage til hans alternative variant.] 6...Nge7
7.0–0 Ng6! Denne opstilling virker ikke for sort, hvis jeg havde spillet 5...Db6. Ideen er
at lægge pres på e5-bonden med et snarligt ...f6! 8.g3 Be7 9.h4 cxd4! [Efter 9...0–0
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10.h5 Nh8 har hvid muligheden 11.dxc5! hvorefter spillet får en anden karakter, hvorfor
sort ide med f7-f6 og Sh8-f7 ikke er lige så effektiv som i partiet.] 10.cxd4 [10.h5?
Ngxe5 er selvfølgelig en stor fejl af hvid.] 10...0–0 11.h5 Nh8 12.Bf4 f6 Nu kan springeren komme med igen. 13.Kg2?! [13.exf6 var mere normalt. Ideen med teksttrækket er
at kunne dække h5 med Th1, men jeg havde svært ved at se, hvorfor dette skulle være
en stor fordel for ham.] 13...Be8 14.Rh1 Nf7 Sort har fuld udligning. 15.Nc3 fxe5
16.dxe5 d4!? Giver d5-feltet til dronningen og giver således stillingen en masse dynamik. Alternativet var 16...Db6 17.Nb1 (Diagram)
Nfxe5!? Slam! 18.Bxe5 d3?! [Men dette fungerer
ikke rigtigt. Bedre var 18...Nxe5 19.Nxe5 Qd5+
20.Nf3 Bc6 21.Qd3 e5 med pres for sort.]
19.Qxd3?! [Problemet med mit forrige træk var, at
hvid kunne indskyde 19.Bxg7! hvorefter jeg ikke
har bedre end 19...Kxg7 20.Qxd3 Qxd3 21.Bxd3
Rxf3 22.Kxf3 Ne5+ 23.Ke2 Bc6 Og jeg mangler
bonden på g7 i forhold til partiet.] 19...Qxd3
20.Bxd3 Rxf3 21.Kxf3 Nxe5+ 22.Ke2 Bc6! Nu er
jeg helt klart ovenpå, og hvid skal overveje, hvordan han kan overleve. 23.Nd2 Rd8! Jeg er ikke
interesseret i bare at vinde kvaliteten igen. Jeg har
et kæmpe initiativ. 24.Be4 Bb4! Hvids stilling falder fra hinanden. 25.Nf3 Nxf3? [Selvom trækket
faktisk virker fint nok, fortjener det alligevel et spørgsmålstegn. Jeg havde nemlig set
varianten 25...Bb5+! 26.Ke3 Ng4+ 27.Kf4 Nxf2! men var for doven til at tjekke det ordentligt. Det var godt dumt, for stillingen er fuldstændig knusende, og hvid må vælge
mellem store materialetab eller mat.] 26.Kxf3 Rd3+ 27.Ke2 Bxe4 28.f3! Jeg havde
overset dette træk, da jeg spillede 25...Sxf3. Det er stadig godt for sort, men det er alligevel lidt mere kompliceret end jeg havde regnet med. 28...Rd2+ [28...Rxf3?? 29.Rh4
ville være decideret pinligt.; 28...Bf5? 29.Rhd1 er heller ikke værd at kigge på, idet jeg
nu taber b7-bonden om et par træk.] 29.Ke3 Bc2 30.Rh4 Ba5 31.b4 Rd3+! Jeg beholder lige akkurat begge mine løbere. 32.Ke2 Bb6 33.Rc1 Re3+ Det positive efter
25...Sxf3 er, at jeg trods alt havde set alt dette efter hans 28.f3. Jeg står nu klart til gevinst. 34.Kd2 Ba4 35.Rc8+ Kf7 36.Rf4+ Ke7 37.Rg8 Ra3 Jeg taber godt nok g7bonden, men jeg får til gengæld et stort angreb mod hans konge. 38.Rxg7+ Kd6 39.Rf8
Be3+ 40.Ke1 Rxa2 41.Rxb7 Kc6 42.Rfb8 a6 43.Rxh7 Bf2+ 44.Kf1 Bb5+ 45.Rxb5
axb5 46.g4 Be3 47.Rf7 Den nemmeste måde at vinde på nu, er simpelthen at tage
kongen med og prøve at sætte ham mat. 47...Kd5 48.Ke1 Kc4 49.f4 Kd3 50.Rd7+ Bd4
51.Kf1 Rf2+ 52.Kg1 Hvid bliver nødt til at give alle sine bønder for at slippe ud af matnettet. 52...Rxf4+ 53.Kh2 Rxg4 54.Kh3 Rg1 55.Kh4 Ke4 Jeg går nu igen efter mattrusler, og Smerdon fik nok. 0–1
I 2. runde var jeg hvid mod sidste års vinder IM Vilka Sipilä fra Finland. Han er en rigtig
vildmand, der som hvid har spillet alle tilladte 1.-træk bortset fra 1.f3. Som sort er der
heller ikke rigtig noget system i tingene, så det var bare at spille. Han lavede en fejl ud
af åbningen, så det blev en ret nem gevinst.
Efter 2 runder så det jo fint ud, og nu kom vi til det tidspunkt i turneringen, hvor jeg på
forhånd havde regnet med at der for alvor skulle scores point. Sådan kom det ikke til at
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gå. 3. runde gav en hårdt tilkæmpet remis mod norske IM Aryan Tari. I samme runde
vandt Rasmus i fin stil over Sililä.

Sipila,Vilka (2423) - Svane,Rasmus (2493) [A02]
Visma Chess 2014 Vaxjo (3.3), 26.06.2014
[Svane,Rasmus]

1.f4 Nf6 2.Nf3 c5 3.c4 g6 4.b3 Bg7 5.Bb2 0–0
6.g3 b6 7.Bg2 Bb7 8.0–0 Nc6 9.Qc1 e6 10.Rd1
d5 11.d4 Qe7 12.Ba3 Ne4 13.Ne5 Nxe5 14.fxe5
Rac8 15.Bxe4 dxe4 16.Nc3 f5! det sorte angreb
er overraskende farligt. Hvid mangler løberen på
g2. 17.Nb5 f4 18.Nd6 Hvid får modspil, men det
er for langsomt. (Diagram) 18...e3! 19.Nxc8 Qg5!
Sort bekymrer sig ikke om materiale, han vil sætte
hvid mat. Hvid har ikke længere noget forsvar.
20.Rf1 fxg3 21.Ne7+ Qxe7 22.Rxf8+ Bxf8
23.Qe1 gxh2+ 24.Kxh2 Qg5 25.Qg3 Qh5+
26.Kg1 Qh1# 0–1
4. og 5. runde fulgte lidt samme mønster. Mod IM Axel Smith fik jeg ingenting ud af åbningen, og jeg valgte en trækgentagelse, så jeg kunne forberede mig på eftermiddagens
parti. Her kom jeg imidlertid også i problemer, så remis mod IM Victor Nithander var ikke
et dårlig resultat.
Det kunne faktisk blive værre. Efter en fin åbning mod GM Jacek Gdanski formåede jeg
at skabe så mange problemer for mig selv, at jeg endte med at tabe. Eftermiddagens 7.
runde gav en relativt hurtig remis ved trækgentagelse mod Rasmus. Dermed havde vi
begge stadig mulighed for GM-norm med 2/2 på sidstedagen.
I 8. runde ramte jeg en god forberedelse med sort mod IM Quinten Ducarmon og vandt
et godt parti. Rasmus tabte desværre denne
runde.
Så skulle jeg bare vinde med hvid over GM Tiger
Hillarp-Persson (og det har jo før givet norm).
Denne gang gik den dog ikke. Faktisk måtte jeg
kæmpe hele vejen for at holde remis. Dog var jeg
måske alligevel den, der var tættest på at vinde
partiet, da Tiger på et tidspunkt trak med 1 sek. på
uret.
Rasmus sluttede af med en sød mat mod Ducarmon, og dermed havde vi lavet de samme resultater hele vejen, bortset fra mod Axel Smith.
Ingen norm denne gang, men 5½ af 9 og turneringssejr er også værd at tage med.
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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: G.E.CARPENTER – Dubuque
Chess Journal - 1873

Forfatter: W. MEREDITH – Chess Journal 1873

Opgave 3

Opgave 4

Hvid trækker og sætter mat i to træk.

Hvid trækker og sætter mat i to træk.

Forfatter: J. DOBRUSKÝ – Humoristicke
Listy - 1876

Forfatter: W.A. SHINKMANN – 1.
pr.Hadersfield K.M. - 1877
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Lidt af Hvert
(af Peter Wheadon)

Jeg har tidligere skrevet om hvordan visse skaktemaer kan gentage sig. Nogle temaer
er velkendte som f.eks. Hvids manøvre Dd1-e1-h4 og sårbarheden af f7 bonden. Andre
temaer kan forekomme yderst sjældent men når det sker er de ofte meget smukke. Det
skyldes at der er tale om træk som oftest ville man overhovedet ikke overveje at spille.
F.eks. at stille ens dronning i slag!
Vi starter med følgende stilling fra et parti mellem
to stormestre: Paragua med Hvid og Debashis fra
Indien 2012. Hvid har ofret meget materiale for at
lancere sit angreb. Hvad skal Sort spille?
Sort spillede det som han sikkert mente var det
eneste mulige træk nemlig 24...Kf8 og efter
25.Dh6+ Kxf7 26.Dxh7+ vandt Hvid forholdsvis
nemt kort derefter. Sort har stor materialefordel
men Hvids brikker arbejder så godt sammen at
denne fordel ikke kan bruges til noget. Imidlertid
havde Sort et redningstræk ved hånden som er
svært at få øje på nemlig 24...Dg4!! Det ville have
ændret stillingen fuldstændig. Efter 25.Txg4+
Kxf7 2.Dxh7+ Ke6 kan Sort ikke sættes mat og
han har nu faktisk svag fordel. Efter 25.Dxg4+ Kxf7 3.Dh5+ Ke6 har Sort afgørende
fordel.
Ca. et århundrede tidligere oplevede skakverden
det samme fænomen dog denne gang blev et
lignende fantastisk dronningtræk spillet i stedet
for at blive overset. Næste stilling er fra MacDonald-Burn, Liverpool 1910. Disse to talte blandt
verdens stærkeste. Hvid har lige spillet 33.Lg6-h5
og har sikkert regnet med at det dobbelte angreb
på Sorts løber ville afgøre partiet. Men her diskede Sort op med det ”umulige” 33...Dg4!!
Sorts vidunderlige træk ikke blot redder Sorts
stilling men give Sort stor fordel. Det forstyrrer
angrebet fra både Hvids dronning og Hvids tårn
samtidig med at det spærrer for h5-løberens kontrol over f3 feltet. Partiet fortsatte med 34.Txg4
Sf3+ 35. Kg2 Sxd2 36.Txg5+Kh6 og Sort vandt da hans springer går efter Hvids bønder
på dronningfløjen. Hvids 34.Txg4 var hans bedste forsøg. Alternativerne var værre.
34.Dxg5+ Dxg5 35.Txg5+ Kh6 koster en officer mens 34.hxg4 Sf3+ koster ligeledes en
officer.
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Hvad er min skakpersonlighed?
(af Claus Qvist Jessen)

Der er skrevet masser af fede bøger om skak, men de fleste af dem ligner på et eller
andet plan hinanden. Tykke lærebøger om alverdens åbningsvarianter eller også om
midtspil, slutspil og den slags. Hvad er Hvids bedste træk i variant X, eller hvad er sorts
korrekte plan i den og den åbning. For nogle år siden kunne vi også opleve striber af
bøger om enkelte turneringer, men stadigvæk lærebøger, hvor forfatteren gennem en
masse partier og stillinger søger at gøre os alle sammen en smule bedre.
Lars Bos bokse
Og så en gang imellem kommer der noget helt anderledes, som da vor egen Lars Bo
Hansen for snart 10 år siden lavede ”Foundations of Chess Strategy” (Gambit, 2005).
”Foundations” er ikke en egentlig lærebog, men mere et glimrende forsøg på at få sat
en streg under, at folk ganske enkelt tænker forskelligt. Indenfor psykologi og coaching
har man for længst erkendt, at selv mennesker med nogenlunde samme IQ ofte tænker
meget forskelligt, og det har givet anledning til en hel stribe af personlighedsanalyser,
lige fra de såkaldte DISC-profiler og Howard Gardners ”syv intelligenser” til Belbins
teamroller. Alt sammen værktøj, der skal hjælpe Mercuri-Urval til at klassificere ansøgere efter deres personlighed.
Lars Bos smarte træk var at kombinere sin baggrund som GM med sin karriere indenfor
netop business og management. Han har kort sagt overført de kendte, psykologiske
modeller fra jobansøgere til stormestre, alt sammen i erkendelse af, at skakmæssigt
tænker folk også meget forskelligt. Nogen er mest til åbne tju-bang-stillinger, mens andre foretrækker langsomme, lukkede stillinger. Oveni er der nogle spillere, der beregner
kilometervis af konkrete varianter, mens andre mere tænker i intuitive baner; spillere
som ikke regner ret mange varianter, men som bare ”fornemmer”, hvad der er rigtigt.
Når man befinder sig på verdensmesterniveau, er det naturligvis lidt svært at forestille
sig en Kramnik eller en Carlsen, der ikke kan beregne varianter eller som spiller seriøst
dumt i enten åbne eller lukkede stillinger, men alle spillere har alligevel deres skaklige
hjemme- og udebaner, og det har verdensmestrene også. Bare tænk på datidens flyvende komet, Tal, som blæste verdensmesteren Botvinnik af banen med strålende,
åbent og kampsøgende spil i VM-matchen i 1960, men som året efter selv fik en masse
tæv. Botvinnik havde nemlig i revanchematchen succes med at drible angriberen Tal ind
i en masse mere rolige stillinger, hvor Der Altmeister var et par klasser bedre. Det var
lidt på samme måde, at Botte til sidst klarede 12-12 mod Bronstein i 1951. Botvinnik
blev kørt ud af banen i de vilde partier, men vandt tilsvarende i de rolige slutspil. 23.
matchparti er verdensberømt.
Sådan er det faktisk i de fleste sportsgrene. Eliten god til det hele, men har alligevel
områder, hvor de er lidt mere på hjemmebane end andre steder. Fx i tennis, hvor Spaniens verdensetter, Rafael Nadal, er en langt bedre spiller på det langsomme grus end
det hurtige græs. Den serbiske tju-bang-kanon Novag Djokovich har det nærmest omvendt, og udfaldet af en kamp mellem de to er derfor meget afhængig af netop underlaget.
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Tilbage til skakken giver Lars Bos opdeling i alt fire bokse: Aktivister, Pragmatikere,
Reflektorer og Teoretikere:
Det kommer næppe som nogen overraskelse, at en skaklig
vildmand som førnævnte Mikhail Tal er Aktivist, og at
David Bronstein havner samme sted. Begge var kendte for
deres virtuose jongleren med
officererne i de skarpe, åbne
stillinger, og især drømmeren
Bronstein var berømt for sine
dybe, men stadig meget impulsive ideer. Han kunne midt i en
presserende tidnød trylle de
mest fantastiske varianter ud
af ærmet, men også bruge 45
minutter på at falde i staver
over en simpel stilling derpå
spille et katastrofetræk. Syvende matchparti i 1951 er et kedeligt eksempel. Det halve
point, han smed dér kostede i
sidste ende VM.
Blandt Pragmatikerne finder vi en række meget skarpt spillende mestre, hvis skaklige
supermandskræfter snarere skyldes en eminent evne til at regne langt og dybt. Kasparov er oplagt, og også de lidt ældre verdensmestre Fischer (1972-75) og Alekhine (1927
-35 + 37-46) bliver af Lars Bo Hansen plantet i denne gruppe. Det er måske ikke så
overraskende endda, at den unge Kasparov gentagne gange har udråbt netop Alekhine
som sit skaklige forbillede. Det er denne gruppe, der synes at have flest verdensmestre
i flokken.
Ser vi på de lidt mere solide og mere positionelt tænkende, intuitive spillere, Reflektorerne, ramler vi (naturligvis) ind i Capablanca, skakverdenens måske største naturtalent
nogensinde. Hans manglende variantberegninger var berømt allerede for 100 år siden –
han havde bare en ufattelig fornemmelse for, hvor brikkerne skulle stå. Han spillede
partierne som en slags simultanpartier – tænk lidt, træk hurtigt og så væk, og utallige er
hans ”lette” positionelle gevinster mod samtiden, mange vundet fra tilsyneladende lige
helt stillinger. Også den sovjetisk-armenske verdensmester (VM 1963-69) Tigran
Petrosjan og hans russiske landsmand Anatolij Karpov (VM 75-85) havner hos Reflektorerne. Ikke prangende og glamourøst spil om Tal eller Kasparov, men stille og roligt
uden at slide for meget på hjernen og uden at levne modparten for mange chancer.
Hvad så med Teoretikerne? Her finder vi de positionelle regnegenier som Botvinnik og
Steinitz på hans lidt ældre dage, begge kendt for en overlegen positionsforståelse og
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dertil meget store analytikere med god sans for at lave regler. Det samme med Euwe
(VM 1935-37), og 1800-tallets største skakpedant Siegbert Tarrasch kunne såmænd
også godt havne her. I det hele taget synes der at være en vis overkoncentration af
”skolemestre” med løftede pegefingre i den teoretiske kasse.
Det er næppe nogen overraskelse, at rigtig mange af især tidligere tiders lærebøger
blev skrevet af teoretikere og pragmatikere. Den slags falder meget lettere for spillere,
hvis ideer har en variantmæssig baggrund end de intuitive spillere, hvor e4-e5 mere
skyldes ”en glad mavefornemmelse”. Det er i hvert fald mere overbevisende at kunne
levere dokumentation i form af varianter snarere end blot at sige, at ”sådan er det bare”.
Modsat fx Euwe, Alekhine og Tarrasch var fx Capablanca heller ikke den store forfatter.
I vore dage har talknuseren Kasparov også været langt mere produktiv end den intuitive
og rolige Karpov.
”Hvad kan vi lære af det?”
Sagde gamle Gotha Andersen. Jo, et centralt punkt i opdelingen af spillere i den ene
eller anden kasse må være, at både mestre og alle os andre har en ”stil”, en type spil,
som passer os, mens vi ofte føler os lidt på Herrens mark i en anden og mere fremmed
type stillinger. Er det ikke noget, der bare kan læres? Sikkert jo, men alligevel har vi det
med at havne i en eller anden kasse, og hvis det er der, vore talenter ligger, hvorfor så
ikke udnytte dem bedst muligt og spille det spil, der passer til ens personlighed? Det vil
man sandsynligvis blive bedre af end ved at tvinge sig selv i en spillestil, som bare ikke
passer.
Selv har jeg gennem masser af år haft en herlig glæde ved at gennemspille romantikkens tju-bang-partier, og også Tals og Bronsteins partier står højt på hitlisten. I nyere tid
står Kasparovs 16. symfoni mod Karpov i VM-matchen i 1985 som noget af det mest
elegante. Det triste er så bare, at hver gang jeg selv skal lege troldmand med kongegambit eller siciliansk, går det galt. Jeg spiller under evne og bliver ofte kørt baglæns ud
af brættet. Jeg spiller ganske enkelt ringere, end jeg burde, fordi stillingerne ikke passer
til mig. Lidt som at være 165 cm Lionel Messi og tro på, at man kan drive det vidt i basketball.
Et andet wake-up-call var, da jeg i sin tid var medlem af Næstved Skakklub og dér spillede adskillige lyn- og hurtigpartier med den daværende formand. Styrkemæssigt var vi
ret lige og resultaterne ligeså, men det overraskende lå i efteranalyserne. Formand Peder havde selv i hans tabspartier set meget længere end jeg selv, og det gav en ide om,
at han nok var en regnemand, men jeg selv var (og stadig er) en mere intuitiv spiller.
Som kemiingeniør og PhD burde jeg egentlig være en dybsindigt tænkende beregner og
derved en teoretiker, men 53 års livserfaring har godt nok vist, at min krøllede hjerne er
fyldt med impulsive springvand snarere end godt gennemarbejdede ideer.
Test din skakpersonlighed – www.chesspersonality.com
Alt dette gjorde, at jeg for længe siden prikkede til Lars Bo Hansen for at få ham til at
lave en slags opfølger på Foundations, hvor man gennem en masse opgaver kan få
placeret sig selv i en kasse og derigennem finde ud af, hvem man egentlig er – sådan
rent skakligt.
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Man kunne sagtens forestille sig spillere, som hele livet har haft en ulykkelig forelskelse
i kongegambittens pivåbne stillinger, men som ville have fået langt flere points, hvis han
havde holdt partierne i den mere kedelige afdeling: Dronninggambit, Caro-Cann og den
slags. Modsat kunne man også sagtens forestille sig en meget utålmodig sjæl spille
langt under evne i de lukkede åbninger, når den skakpsykologiske profil siger, at han
har sin store force i dynamitskak a la Morphy. Ellers hvis ens (uopdagede) force er enkle slutspil, kunne det være, at man skulle lade være med at styre partierne ind i dramatiske midtspil. Eller hvis man hader at regne lange, komplicerede varianter, er kongeindisk nok ikke lige sagen. Det er det, man har en træner til, men for alle os 99 % af DSU,
der ikke får periodisk træning af en GM, er det næppe nogen tosset ide at finde ud af
”hvem er jeg?”
Lars Bo fik aldrig lavet en opfølger på ”Foundations”, men jeg mener stadig, at ideen er
ret fed, og det mente Yusupov også, da jeg for lidt tid siden fristede ham med ideen.
Who knows? Der sker måske noget en dag. Og mens vi så går og venter på den, ramlede jeg så ind i en webside ved navn chesspersonality.com. Fuldstændig som jeg havde fristet Lars Bo med, var her en hjemmeside med en stribe skakopgaver, om læseren
kan spekulere sig igennem. Ikke noget med hvid trækker og sætter mat i tre, men 20
opgaver, hvor man fx skal vurdere, hvem der stå bedst, eller om man i en given stilling
helst vil have sort eller hvid (fx Opgave 1 i diagrammet). Eller hvordan man scorer i turneringer – stabilt fra turnering eller meget op og ned. Eller hvordan man har det før et
parti, totalt cool eller lettere nervøs.
Når man så har gjort det, bliver man ”evalueret” på fire forskellige ”skalaer:

Attacking vs. Positional
Aggressive vs. Solid
Intuitive vs. Calculating
Emotional vs. Calm
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Nr. 1 og 2. er efter min beskedne mening noget forbundne, men ellers er der en ekstra
parameter med i forhold til Lars Bos oprindelige model. I Foundations blev mestrene
fordelt efter nr. 1/2 og 3, men den sidste er nok så vigtig.
Samtidig får man sat en slags navn på spilletypen fra de meget flatterende ”Magician”
og ”Mastermind” over de lidt mindre flatterende ”Mad Scientist” og ”Barbarian” til de
kedeligt lydende ”Grinder” og ”Technician”. Til hver eneste af de 16 spilletyper er knyttet en nutidig eller datidig mester, lige fra Steinitz og Lasker til Kasparov, Carlsen og
(søreme) Nakamura og Ivanchuk, og man får således også at vide, hvilken af mestrene,
man ligner mest – sådan rent spillemæssigt.
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Sidste vigtige info: Man får som bonus også at vide, hvilke typer af åbninger, der egentlig passer bedst til ens spil og personlighed, og det er nok hér, vi amatører i virkeligheden bedst kan bruge testen. Der er jo nogle åbninger, der næsten pr. automatik fører til
meget åbne stillinger, mens andre har det med at give mere lukkede og solide stillinger.
Oveni er der åbninger, som kræver et dybtgående teorikendskab og lange variantberegninger, mens man i andre åbninger lettere kan finde de brugbare træk ud fra logisk
tænkning, eller hvor unøjagtigheder ikke har samme vilde konsekvenser som på de
skarpe boldbaner.
Jeg har indtil videre prøvet testen tre gange med en måned eller to imellem, og jeg har
naturligvis fået tre forskellige resultater, men dog i samme boldgade. Så prøv det, og du
vil muligvis blive lidt overrasket over resultatet. I sidste ende kan det føre til, at du begynder at spille det spil, der burde passe til dig, og – hvem ved – det kan være, at pointene begynder at rulle ind. Hvis ikke frasiger jeg mig ethvert ansvar ☺.

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 enkeltsenge, 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 og 1 km. til indkøbssted
Henvendelse til Morten Rasmussen tlf. 2448651
Side 23

Skanderborg Skakklubs regnskab 2013
Resultatopgørelse

2013

2012

Indtægter:
Kontingent
Kaffekassen
Tilskud og gaver
Ungdoms-DM og DM i hurtigskak
Sponsorindtægt, klubblad
Salg af materialer
Præmier, holdskak
Renteindtægter
Kursregulering, værdipapirer

43.362
13.052
67.350
8.636
1.000
1.891
1.200
672
0

42.119
15.436
81.335
0
1.000
0
0
472
626

137.163

140.988

30.600
1.671
1.098
208
96.093
4.156
1.305
8.536
0
617

29.990
-951
736
1.082
97.651
314
1.186
0
2.225
0

144.284

132.233

-7.121

8.755

Indtægter i alt
Udgifter:
Hovedkredskontingent
Turneringsaktiviteter
Administration
Klubblad
Holdskak
Materialer
Repræsentation og gaver
Aktiviteter
Diverse
Kursregulering, værdipapirer
Udgifter i alt
Årets resultat

Underskud ved turneringsaktiviteter:
EMTafgift

Kaffe- Annonkasse
cer
1.100
-378

Indskud Præmier
Hurtigskakturnering (44)
5.475 -6.050
Nytårshandicapcup (16)
480
-480
Byturnering, forår (34)
4.000 -3.230
Lynmesterskab (8)
0
-200
Sommer-EMT (37)
7.500 -8.900
Klubmesterskab, efterår (33) 4.125 -3.135

-1.020
-1.080
-990

1.112

I alt (172 deltagere)

-3.090

2.212

21.580 -21.995
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-378

I alt
147
0
-250
-200
-1.368
0
-1.671

Balance pr. 31. december 2013
2013

2012

20.685
91.820
9.010
17.656
4.323
4.252

21.302
95.916
5.535
8.275
6.886
9.144

147.746

147.058

Gæld:
Forudbetalt kontingent
Skyldige omkostninger
Forudbetalinger vedrørende 2014

21.439
40.089
20.500

12.517
36.202
25.500

Gæld i alt

82.028

74.219

Egenkapital:
Egenkapital ved årets begyndelse
Årets resultat

72.839
-7.121

64.084
8.755

Egenkapital ved årets slutning

65.718

72.839

Aktiver:
Investeringsforeningsbeviser
Bankindeståender
Dansk Skaksalg ApS
Diverse tilgodehavender
Tilgodehavende kontingent
Kassebeholdning
Aktiver i alt

Risskov, den 25 . marts 2014

Tranbjerg, den 31 . marts 2014

__________________________
sign. Bjarne Tornbjerg, kasserer

_________________________
sign. Jørn Andersson, revisor

Medlemstal:
31. december 2013
31. december 2012
31. december 2011
31. december 2010

Seniorer
34
39
40
35

Pens.
17
13
12
15
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Børn Juniorer
3
2
4
2
3
2
2
3

I alt
56
58
57
55

Løsninger
Kombiner med Peter
Opgave1.
1...Db5!! Dronningen kan ikke slås. 2.Lxb5 Sb3# eller 2.Sxb5 Sb3#
Efter 1...Db5 truer sort mat ved 2...Dxb2, så hvid spillede 2.Td2 Sxc3 og hvid opgav.
Hvis 3.bxc3 Db1# og hvis 3.Dxc3 Sb3+.
I tilfælde af 1...Db5 2.b4 så kommer 2...Sb3+ 3.Lxb3Txc3+
Opgave2.
1.Te8+ Txe8 2.Dg8+!! Kxg8 (2...Ke7 3.dxe8=D+ og der er mat i 3) 3.dxe8=D#
Opgave3.
1...Lf5+ 2.Ka1 (2.Sxf5 Lxc3) Dxa2+! 3.Kxa2 Ta8+ og hvid går mat.
Opgave4.
1.Lxg6 fxg6 2.f7+ Le5 3.Df6+! Lxf6 4.Lxf6#

Opgave 1
1. Da6! ... Kf3
2. De2#

Bjarnes grubleside
... Kxd5
2. Dc6#

... Kxf5
2. Dg6#

... Kxd3
2. Dh7#

... Lxd3
2. Da8#

... Sxf4
2. Dd4#

... Sg3
2. Dd4#

... Sd4
2. Dd4#

Opgave 3
1. Td6!
... 
2. Te6#

... Kxd6
2. Lc7#

... Lxd6
2. d4#

... Tf4
2. De6#

... Tf5
2. Dd4#

Opgave 2
1. Dh8!

Opgave 4
1. La4!

... Kxd5
2. Lb3#

... d6
... f6
... f5
2. Sbc7# 2. Sdc7# 2. Dg8#
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... e4
2. Dxe4#

... Tf6
2. Td5#

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
1. gang mandag den 18. august kl 15,30
Det er på

Niels Ebbesen Skolen
Lokale 31
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
* 9
* 1
* 1
*
* 1

undervisningsuger.
Prand-Prix stævner.
DM. udtagelsesstævne
Holdstævne
Tilskud til skaklejre.
Afslutningsfest med pokaler til alle elever.

Yderligere oplysninger og tilmelding ved henvendelse til:
Bjarne Berring Rasmussen
berring@rasmussen.mail.dk
Tlf. 6172 5979
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Kalender
Mandag 18.
Fredag 22.
Lørdag 23.
Søndag 24.

August
Skoleskak opstart 15:30 på N. E. Skolen
1. runde i Skanderborg EMT
2. og 3. runde i Skanderborg EMT
4. og 5. runde i Skanderborg EMT

Tirsdag 2.
Lørdag 6.
Tirsdag 9.
12. – 21.
Tirsdag 16.
Søndag 21.
Tirsdag 23.
Søndag 28.
Tirsdag 30.

September
Opstart - Hyggeskak
Kræmmermarked
Klubmesterskab, 1. runde
Europa Cup, Bilbao
Klubmesterskab, 2. runde
Deadline Løberen nr. 2
Firebyturnering
DM i Hurtigskak
Klubmesterskab, 3. runde

Fredag 3.
Lørdag 4.
Søndag 5.
Tirsdag 7.
Tirsdag 14.
Tirsdag 21.
Lørdag 25.
Søndag 26.

Oktober
U-DM på Morten Børup Skolen
U-DM på Morten Børup Skolen
U-DM på Morten Børup Skolen
Klubmesterskab, 4. runde
Klubmesterskab, udsatte partier
Klubmesterskab, 5. runde
Skakliga
Skoleskak GP, Hinnerup
Skakliga
2. division

Rema 1000, Vroldvej
Et godt sted at handle.
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