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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
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Resultatsiden
Jonas og Tavs deltog i sommerferien i Tabor Grand Prix 2014 i Tjekkiet. De scorede
begge 5½ af 9.
Derfra fortsatte de til Arad i Bulgarien, hvor de spillede med i Banca Feroviara Open
2014. Her scorede Jonas 5 af 8 og Tavs 4 af 7.
Davor og Mads var med landsholdet til OL i Tromsø. Davor scorede 4½ af 9 på 1. bræt,
og Mads 5 af 8 på 4. bræt.
Jonas og Tavs sluttede deres Østeuropa turne ved Emil Ungureanu Memorial, hvor
Tavs scorede 4½ og Jonas 4 af 8.
Daniel deltog i Riga Technical University Open, hvor han scorede 5 af 9.
11 medlemmer spillede med i vores egen Skanderborg Sommer EMT. Bedst gik det
for Peter, der vandt Basis 2 med 2½ af 4, mens Anders og Bjarne R delte sejren i Basis
4 med 3½ af 5.
Daniel scorede 6 af 9 på en delt 6.-plads i Skovbo GM 2014.
Ved Frans G Bengtssons minnesturnering scorede Daniel 5½ af 8 på 3. pladsen.
Jackie vandt Springeren Hurtigskak med 6/7 mens Mads B blev nr. 6-8.
Vores hold vandt den traditionsrige 4-by-turnering, der i år blev afviklet i Herning.

Puslerier
Her er 3 opgaver fra Bjarne R’s gemmer. Løsninger senere i bladet.
1. Placer 5 dronninger på et skakbræt, så alle felter er dækket mindst én gang.
2. Placer 8 dronninger på et skakbræt, så ingen af dem kan slå hinanden.
3. Lad en springer gå rundt på et skakbræt, så den står på hvert felt én og kun én gang.
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Dødsfald

(Af Bjarne Tornbjerg)
Hen i slutningen af august måned indløb den triste meddelelse om, at Erik Henning
Rasmussen var afgået ved døden i en alder af kun 71 år.
Erik Henning Rasmussen var oprindelig medlem af Silkeborg Skakklub, men da han
som pensionist fik mere tid, meldte han sig også ind i Skanderborg Skakklub som Bmedlem. For et par år siden flyttede han til Hørning og blev fra da af A-medlem i Skanderborg. Erik Henning Rasmussen var rar og omgængelig og så ud til at være blevet en
del af den gode trivsel, der hersker blandt medlemmerne i vores klub.
For et par års tid løb han ind i en alvorlig sygdomsperiode som gjorde, at han var meget
tæt på at måtte opgive at spille mere skak. Lægerne fik dog i løbet af et halvt års tid
nogenlunde styr på en del af hans sygdom, så vi igen kunne byde Erik velkommen i
klubben, om end han måtte møde op med et iltapparat, som han desværre var blevet
afhængig af.
Hen sidst på den forgangne sommer måtte Erik så meddele os, at hans helbred igen var
blevet ringere, og at han gerne ville ophæve sit medlemskab. Fra hans hustru har vi fået
oplyst, at han trods sit skrantende helbred var meget opsat på at komme som tilskuer
ved vor nyligt afholdte sommer-EMT. Det nåede han desværre ikke – Erik Henning Rasmussen afgik ved døden et par dage forinden.
Æret være Erik Henning Rasmussens minde.

De Originale
Siden 1976

Troldekugler.dk
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2. Weekendturnering/Sommer-EMT 2014
(Af Bjarne Tornbjerg)

I weekenden 22. – 24. august afvikledes vores 2. weekend-turnering. Den traditionelle
Sommer-EMT, som med en enkelt undtagelse har været afviklet siden midten af 1970erne, valgte klubbens bestyrelse sidste år at ændre fra at løbe over 7 onsdage til at blive afviklet hen over en weekend. Deltagerantallet til onsdagsturneringen havde været
faldende over nogle år. I den første weekend-turnering var deltagerantallet næsten det
samme som til de seneste onsdagsturneringer, men i år kunne bestyrelsen med glæde
notere, at deltagerantallet var steget fra 37 deltagere i 2013 til 49 deltagere i 2014. Den
ændrede turneringsform har tilsyneladende medført, at der nu også kommer deltagere
langvejs fra, så man har den glæde også at møde nye ansigter. Desværre har flere af
de ellers stabile deltagere i onsdagsturneringerne så valgt ikke længere at deltage. Det
kan der være flere årsager til, men en årsag kan være, at nogle af de lidt ældre deltagere finder, at 5 partier på 3 dage er lige i overkanten af, hvad man tror, man kan magte,
eller at man simpelt hen bare ikke helt bryder sig om det ændrede koncept.
Så vidt bestyrelsen kan bedømme, blev turneringen afviklet til de flestes tilfredshed og
uden væsentlige problemer. Vinder af turneringen blev Niels Jørgen Fries Nielsen fra
Esbjerg Skakforening på bedre korrektion en Poul Rewits fra 1968. Da de kontante præmier ved pointligestilling deles, føler begge dog nok at være løbet med førstepladsen.
Skanderborg Skakklub havde 11 deltagere, og det lykkedes for de lokale at vinde 2 af
grupperne. Peter Wheadon blev vinder af basis 2 og i basis 4 delte Anders Haarup og
Bjarne Berring Rasmussen førstepladsen. Herudover vandt vort tidligere medlem, Benjamin Christensen mesterklasse 2, dog på deling. I basis 5 lagde Christian Frambølle
stærkt ud med 2 sejre, en tabte så pusten. Sidste runde blev dog vundet, så det med 3
point blev til en lille ratinggevinst oven i de 401 ratingpoint, som blev hentet hjem i forårets byturnering.
De 11 lokale deltagere kunne godt have været flere – flere deltagere fra andre klubber
undrede sig lidt, eller var skuffede over, at ikke flere af spillerne fra Skanderborg Skakklubs to divisionshold deltog i vores egen turnering. Lidt skuffende var det også, at kun
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Kombiner med Peter
Løsninger senere i dette blad

Bacrot - Lautier, Paris 2002
Hvid trækker
Sort opgav efter hvids næste træk!

Akopian - Piskov, Uzhgorod 1988
Hvid trækker
Hvordan slutter hvid af?

Apicella - Villa, Frankrig 2000
Hvid trækker
Sort har sikkert syntes at han havde en
solid forsvarsstilling men han tog fejl!

Ledger - Cherniaev, Hastings 2000
Sort trækker
Sort står til gevinst, men traf den forkerte
beslutning ved at spille 1...Ld5. Hvad
svarede hvid?
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Skoleskak i Skanderborg
Der tilbydes undervisning i skak på Niels Ebbesen
Skolen.
Sæsonen begynder mandag d. 1.-9.-2014.
Tidspunktet er:
15.15 - 16.30 for børn til og med 4. klasse
16.30 - 17.45 for dem der er ældre.
Lokalet hvor undervisningen foregår er nr. 21.
Skoleskak er for alle uanset hvor meget skak man
kender til.
I løbet af sæsonen er der mulighed for at deltage i
Aarhus Skoleskaks Grand Prix stævner.
Vel mødt!
Skanderborg Skoleskak
Mvh.
Bjarne Berring Rasmussen
e-mail: berring@rasmussen.mail.dk
Tlf.: 61725979
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Klubmesterskabet 2014
(Af Bjarne Tornbjerg)

Turneringen om klubmesterskabet for 2014 er startet med 30 deltagere, der spiller i tre
lige store alle mod alle grupper. Der er af forskellige årsager god plads i kalenderen i
dette efterår, og der er derfor fundet plads til at afvikle turneringen over 9 runder, uden
at nogen af den grund burde få alvorlige problemer med at finde en dato til eventuelt
udsatte partier.
Glædeligt er det at der til turneringen er hel 6 mere eller mindre nye ansigter – det er en
del år siden, at vi har set så mange nye ansigter på en gang.
Lidt mere skuffende er det, at vi nok får en ny klubmester, og at der er rigtig gode muligheder for, at vinderen ikke tidligere har været klubmester. Årsagen er, at flere af vore
stærkeste spillere har valgt enten ikke at spille, eller at deltage i en turnering et andet
sted.
Skanderborg Skakklubs klubturneringer har traditionelt haft en højt og stabilt deltagerantal. Det kniber det med i mange af vore naboklubber, så måske er denne trend nu også
nået til Skanderborg. Bestyrelsen glæder sig dog over, at medlemmerne med under1800 i rating fortsat er lige så stabile til at deltage, som de har været gennem mange
år.
Årsagen til den manglende deltagelse af vore lidt stærkere spillere kan ganske givet
anskues på flere måder, men efter min opfattelse er der to væsentlige ”kritikpunkter”:
•
Det er skuffende at nogle af de, der traditionelt er deltagere i klubturneringen, har
valgt ikke at deltage.
•
Bestyrelsen burde kunne stille en klubturnering på benene, som medlemmerne
gerne deltager i, eller i det mindste, at turneringen er så attraktiv, at alle der kan
afse tid til at deltage, også tilmelder sig turneringen.
Inden turneringen om bymesterskabet starter i begyndelsen af 2015, vil bestyrelsen
drøfte, om der er nogle muligheder for på en eller anden måde at få medlemmerne til at
tilmelde sig turneringen, så mesterskabsklassen får en styrke, som bestyrelsen finder
passende. En passende styrke, og med klubbens nuværende medlemssammensætning, er efter forfatterens opfattelse en gruppe, hvor i det mindste er par af deltagerne er
mesterspillere.
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SKANDERBORG SKAKKLUB
afholder årets

JULEFROKOST
TIRSDAG 16. DECEMBER 2014
Reserver allerede nu denne aften til hygge i
godt selskab, traditionen tro vil der blive
serveret godt mad.
Der bliver lotteri med gode præmier, skænket af byens forretninger, underholdning
(måske synger formanden en julesang?) og
mon ikke også Colin finder på nogle finurlige spørgsmål?
Sidst men ikke mindst skal vi spille hjerne/
arm! Tilmelding og praktiske oplysninger, i
starten af november måned.
Med ønske om at rigtig mange medlemmer
deltager, vil undertegnede gerne ønske jer
alle en glædelig jul.
Vibeke Grue & Kell Hansen
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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: N.N. efter E.B.Cook 1913

Forfatter: E.B. Cook 1868

Opgave 3

Opgave 4

Hvid trækker og sætter mat i to træk.

Hvid trækker og sætter mat i to træk.

Forfatter: E.B. Cook 1868

Forfatter: C.H. Courtenay 1868
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Mange mangeårige medlemmer
(Af Bjarne Tornbjerg)

Sidste vinter spurgte Genno en aften, om nogen vidste, hvornår han i sin tid var indmeldt i Skanderborg Skakklub. Jeg svarede ham, at det troede jeg godt, at jeg måske
kunne – jeg var i besiddelse af klubbens gamle bestyrelsesprotokoller mv. Der var også
kontingentbøger fra ”tidernes morgen”, og jeg kunne med skæv mine nogle uger senere
meddele Genno, at han var bagud med betaling af kontingent. Den melding tog han ret
ilde op – og hørte slet ikke at jeg nævnte året 1964/65!
Jeg fik så den idé, at jeg det kunne være interessant, at lave en liste over, hvornår klubbens medlemmer er indmeldt i klubben – mest interessant dog de medlemmer, der har
været med rigtig længe. Skanderborg Skakklub er en klub, hvor rigtig mange medlemmer har været medlem i rigtig, rigtig mange år, og det kan vi godt være stolte af - det må
være en klub, hvor man synes det er rart at komme! Selv har jeg været medlem i mere
end 40 år (!), men der er rent faktisk 7 af klubbens nuværende medlemmer, der allerede
var en del af klubben, da jeg meldte mig ind helt tilbage i 1972. Listen ses på næste
side.
Nogle af medlemmernes navne er tilføjet *) – det er fordi disse medlemmer ikke har
været medlem i en ubrudt årrække – det er dog relativt få af medlemmerne, som har
været medlem andre steder eller har taget en pause fra skak i en kortere eller længere
periode.
Ret bemærkelsesværdigt er det, at der er 19, der har været medlem af Skanderborg
Skakklub i 25 år eller mere. Det er en tredjedel af klubbens medlemmer – mon nogen
andre større klubber kan overgå dette?
Oplysningerne er som anført hentet fra arkiverne, eller som det med håndskrift står anført på forsiden protokollen: ”Kontingentbog for Skanderborg Skakklup”. I bogen er der
dog kun anført oplysninger til og med sæsonen 1967/68. Herefter gik man i en periode
over til kartotekskort, og jeg må desværre nok tilstå, at jeg selv i en tidligere periode
som kasserer omkring 1980 har ladet disse kartotekskort gå til grunde. Efter 1967/68 er
oplysningerne derfor hentet fra bestyrelsesprotokollerne, hvor deltagerne i klubturneringerne som oftest er listet op. ”Løberen” er ligeledes brugt som oplysningskilde. Den
sæson, der står anført under turneringsdeltagelse er den første sæson, hvor de pågældende medlem er fundet nævnt som deltager i en klubturnering. Nogle af vore ældste
medlemmer har deltaget i turneringer langt før, de overhovedet blev officielle medlemmer af Skanderborg Skakklub. Forklaringen på dette er den simple, at der den gang var
tale om skoleskakspillere, der lige som nu blev sluset ind i de voksnes klub. Denne forklaring gælder dog ikke for Henning Møller, der står opført til at have deltaget i en turnering helt tilbage i 1958/59. Der må dog måske tages forbehold for, at der eventuelt kan
være tale om en navnebroder til vort nuværende mangeårige medlem.
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Medlem

Turneringsdelt.

Navn

1964/65

1964/65

Genno (Knud Aage) Jensen

1965/66

1958/59

Henning Møller

1965/66

1959/60

Leif Møller Hansen

1966/67

1960/61

Jan Rode Pedersen *)

1965/66

Jan Hansen *)

1969/70

Jens Chr. Vigen

1970/71

Asger J. Andersen

1972/73

Jørn Andersson

1972/73

Bjarne Tornbjerg

1977/78

Kai S. Munk

1978/79

Tavs Bjerre *)

1978/79

Jørgen Johansen

1978/79

Bjarne Rasmussen

1979/80

Erling Blel

1980/81

Thomas K. Laursen

1981/82

Michael Andersson *)

1983/84

Kell Hansen *)

1989/90

Morten Fredsgaard Rasmussen

1989/90

Per Buttenschøn

1992/93

Anders Haarup

1993/94

Erik Jørgensen

1994/95

Jesper Pallesen

1995/96

Davor Palo *)

1996/97

Lars Svendsen

1997/98

Asger C. Andersen

1998/99

Axel Nielsen

1999/00

Peter Wheadon

1999/00

Peer Jespersen
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Store forventninger til sæsonen i
XtraCon-Skakligaen
(Af Allan E S Andersen)

4. sæson i landets bedste skakrække venter lige om hjørnet for Team Nordea Skanderborg. Sæsonen starter med dobbeltrunde 25. & 26. oktober i Hillerød og afsluttes med
dobbeltrunde i Skanderborg 8. & 9. marts.
Endnu en gang er 1. holdet blandt favoritterne til at løbe med sølvpokalen og det danske mesterskab. Sidste års 2. plads skal gerne erstattes af endnu et mesterskab til klubben.
I forhold til sidste års trup er holdet blevet forstærket med IM Rasmus Svane (2506) og
FM Mads Hansen (2292).
Rasmus Svane kommer fra Lübeck i Tyskland, og er en af verdens stærkeste juniorspillere og er for tiden rangeret som nr. 9 på verdensranglisten for juniorer. Rasmus har de
sidste par år spillet i Bundesligaen for Hamburg.
Mads Hansen har i mange år spillet for Frem i Odense, hvor han har været fast inventar
på top brætterne på klubbens divisionshold.
Disse to forstærkninger er med til at gøre holdet endnu stærkere, og det bliver spændende at følge de to nye spillere i jagten på DM guldet.
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Lidt af hvert
(Af Peter Wheadon)

Harry Nelson Pillsbury var et skakgeni af en helt særlig type. Han blev født i Massachusetts i 1872 og lærte skak da han var 16 år gammel. 7 år senere vandt han verdens
stærkeste turnering i Hastings foran Lasker (verdensmesteren!), Steinitz og Chigorin.
Han kunne også spille dam og whist og der er ikke noget særligt ved det men han kunne også spille blindskak og blinddam og spille whist samtidig. Han kunne også kigge på
en liste af 30 meget sjældne, ja ukendte, ord et kort øjeblik for derefter at citere dem
både forlæns og baglæns også den næste dag!
I 1899 i Toronto spillede han simultan blindskak mod 12 modstandere samtidig med at
han spillede 4 partier blinddam samtidig med at han spillede whist. Helt utroligt. Desværre levede han for hårdt og døde i en alder på kun 33 år.
Her er et af de skakpartier fra denne famøse
forestilling i Toronto. Pillsbury har hvid og slutter
af med et dronningoffer. Når men gennemspiller
det er det klart at Pillsbury havde fuldstændig
styr på partiet fra start til slut. Det er som om han
sad ved brættet.
1. d4 d5 2.Sf3 e6 3.e3 Sf6 4.Ld3 Sbd7 5.0-0 b6
6.Sbd2 Ld6 7.e4 dxe4 8.Sxe4Lb7 9.Sxd6+ cxd6
10. Lf4 Lxf3 11.Dxf3 d5 12.Ld6 Tc8 13.Tfe1 Tc6
14.La3 a5 15.c4 Se4 (diagramstilling)
Nu går det stærkt trods de andre blindskakpartier
og blinddampartier og whist og cigarrygning.
16.cxd5 Sg5 (Sort har intet bedre) 17.Dg3 Tc8
18.dxe6 Sxe6 19.Txe6+fxe6 20.Dg6+ hxg6
21.Lxg6 mat.

2. holdet 2014/15
(Af Colin Watson)

Vores hold til 2. division bliver:
1. Kristian Seegert
2. Jan Rode Pedersen
3. Jonas Bjerre
4. Tavs Bjerre
5. Kai Munk
6. Morten Rasmussen
7. Colin Watson (holdleder)
8. Claus Qvist Jessen
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Løsninger
Kombiner med Peter
Opgave1.
1.Ta7 og sort opgav pga. 1...Dxa7 (g7 feltet skal dækkes) 2.d7 Tf7 3.dxc8=D Tf8 4.Td7
og sort bliver sat mat.
Opgave2.
1.Sh6 Ta8 (1...gxh6 2.Dxh7#) 2.Dg8+ Txg8 3.Sf7#
Opgave3.
1.Sxd7 Lxd4 2.Sf6+ Kf8 3.Lh6#
Opgave4.
1...Ld5?? 2.Txg8+ Kh7 (2...Txg8 3.Df8+ og mat) 3.Tg7+ Kh8 4.Dd8#

Bjarnes grubleside
Opgave 1: 1. Lf1
Opgave 2: 1. Da1
Opgave 3: 1. Th3
Opgave 4: 1. d8(L)

Bjarnes puslerier
Opgave 1:

Opgave 2:
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Opgave 3:

Kalender
Fredag 3.
Lørdag 4.
Søndag 5.
Tirsdag 7.
Tirsdag 14.
Tirsdag 21.
Lørdag 25.
Søndag 26.
Tirsdag 28.
Lørdag 1.
Søndag 2.
Tirsdag 4.
Tirsdag 11.
Fredag 14.
Lørdag 15.
Søndag 16.
Tirsdag 18.
Tirsdag 25.
Lørdag 29.
Søndag 30.
Tirsdag 2.
Tirsdag 9.
Lørdag 13.
Søndag 14.
Tirsdag 16.

Oktober
U-DM på Morten Børup Skolen
U-DM på Morten Børup Skolen
U-DM på Morten Børup Skolen
Klubmesterskab, 5. runde
Klubmesterskab, udsatte partier (Efterårsferie)
Klubmesterskab, 6. runde
Hillerød - Team Nordea
Skoleskak Grand Prix, Hinnerup
Team Nordea - Øbro, i Hillerød
Holdskak / Klubmesterskab, udsatte partier
November
Skoleskak DM-kvalifikation, Rask Mølle
Deadline Løberen nr. 3
Skanderborg 2 - Fredericia
Klubmesterskab, 7. runde
Klubmesterskab, 8. runde
Sort Nat i Skanderborg
Skoleskak Grand Prix, Åby
Evans 3 - Skanderborg 2
Holdskak / Klubmesterskab, udsatte partier
Klubmesterskab, udsatte partier
Skoleskak DM, Odense
Skoleskak DM, Odense
December
Klubmesterskab, 9. runde
Holdskak
Skoleskak Grand Prix, Niels Ebbesen Skolen
SK1968 - Team Nordea
Bov 2 - Skanderborg 2
Julefrokost

Rema 1000, Vroldvej
Et godt sted at handle.
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