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Nyt fra bestyrelsen
Af Anders Haarup
Godt Nytår !
Efter en forhåbentlig rigtig god og glædelig Jule- samt Nytårsferie, vil jeg ønske jer alle
rigtig hjertelig velkommen tilbage til et nyt og spændende skak år i vores klub.
I skrivende stud er der hele 37 personer tilmeldte til vores kommende Bymesterskabsturnering, så det tegner godt for nogle livlige tirsdage.
Selv om vores klubturnering har ligget stille i en periode, så har vores holdskak spillet i
bedste stil. Vores 1. hold ligger pt. på en flot 1. plads og vores 2. hold gør det på samme
vis tillige rigtig godt. De ligger pt. på en 4. plads, men vel og mærket med en kamp færre spillet i forhold til de øvrige hold.
Det er dog ikke kun i holdkampene, at det går godt for klubben. Vores store talent –
Jonas Bjerre – var sidst på året nr. 2 i verden i hans aldersgruppe og siden da, har han
deltaget i en turnering i Spanien, hvor han opnåede hele 6 af 9 og derved fik en samlet
flot 18. plads, selv om han blot var seedet som nr. 70. Hele 107 ratingpoint medførte
dette flotte resultat.
Der er dog andre unge spiller i klubben, som er godt på vej. Her tænker jeg specielt på
Christian Frambøl, der har vist rigtig flotte takter og vil - såfremt han fortsætte sin flotte
udvikling - helt klart blive vores næste mesterspiller i klubben.
Det tegner derfor til at blive et lige så spændende og begivenhedsrigt skakår, som det
har været de tidligere år. Dette syntes jeg personligt er rigtig glædeligt og håber, at I alle
føler den samme store glæde, ved at være en del af denne fantastiske klub.
På rigtig glædelig gensyn til jer alle nede i klubben.

Deadline for næste Løber d. 21.februar.
Holdlederne bedes aflevere referat af kampene forinden.
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Resultatsiden
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2. holdet vandt 7½ – ½ over Evans 3 i 2. division.
Daniel vandt Mragel Open med 5 af 6.
Ved Aabyhøjmesterskabet i skoleskak scorede Christian 3½ af 6 i B-gruppen, Jonathan 2 af 6 i C-gruppen, Mikkel 3 af 7 i D-gruppen og Alberte og Holger begge 5 af 9
i E-gruppen.
I 2. runde i B-rækken spillede 3. holdet 4 - 4 mod Silkeborg 3, mens 4. holdet tabte
4½ - 3½ til Viby 2.
Til Fredericia Hurtigskak blev Mads B og Jonas henholdsvis nr. 5 og 6 i mesterklassen, mens Christian blev nr. 4 i Basis 3.
Jonas vandt DM i Skoleskak i E-gruppen med suveræne 8/8 mens Christian scorede
4½ af 8 på 17. pladsen i D-gruppen.
Rasmus blev nr. 13 ved Tysk Mesterskab med 5½ af 9.
Daniel scorede 6 af 7 på 2. pladsen ved Uppsala Möte 2014.
Ved Niels Ebbesen Mesterskabet i skoleskak blev det til 2. pladser til Christian
i A+B- og til Linus i N-gruppen. Der var også pæne placeringer til Jonathan, Jacob,
Mikkel og Alberte.
I 3. runde i B-rækken vandt 3. holdet 5 - 3 over Viby 2 og 4. holdet tabte 3½ - 4½ til
Silkeborg 3.
Daniel blev en suveræn vinder af LASK Open med 6½ af 7.
Team Nordea vandt 4½ - 3½ over Skakklubben af 1968 i Skakligaen.
Jonas scorede 2½ af 8 for det danske hold, der blev nr. 33 ved Ungdoms OL i Györ i
Ungarn.
Mads H vandt Frem Julecup med 6 af 7.
Jan P vandt Silkeborg Juleturnering med 6 af 7. Her var der endvidere deltagelse af
Jackie, Colin, Christian og Jonathan.
Ved III Torneo International de Navidad Ciudad de Lorca blev Tavs nr. 31 med 5 af
9, mens Jonas blev nr. 48 med 4½ af 9.
Rasmus scorede 6 af 9 på 13-pladsen ved Groningen Schaakfestival 2014.
Jan P vandt vores egen Skanderborg Hurtigskak foran Jackie mens Kristian blev nr.
7 i mesterklassen. I Basis 2 var dominansen total. Ebbe vandt foran Kim og Allan
med Leif lidt længere ned i rækken. I Basis 3 deltog Christian, Anders, Jesper, Mogens, Jonathan, Bjarne R og Torben.
Daniel scorede 5 af 9 og endte på 29. pladsen ved Rilton Cup.
Jonas scorede 6 af 9 på 18. pladsen og Tavs 4 af 9 på 73. pladsen ved XXVI Abierto
Internacional de Roquetas de Mar.
Ved Midtjysk Mesterskab i skoleskak, scorede Christian 3½ af 5 på 2. pladsen i grp.
A+B mens Jonathan og Alberte scorede 4 points i henholdsvis grp. C og F.
I Skakligaen vandt Team Nordea 7½ - ½ over Esbjerg og 5½ - 2½ i lokalopgøret
mod Århus/Skolerne.
2. holdet vandt i 2. division 5 - 3 over Evans 2.
4. runde i B-rækken gav en 6 - 2 sejr til 3. holdet over SK1968 7 og nederlag på 7½
- ½ til 4 holdet mod SK1968 6.
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Skanderborg 3 - Viby 2
Af Bjarne Berring Rasmussen

Jeg har ikke noget referat fra denne kamp, men vil lige bringe resultaterne her. Efter
denne kamp indtog vi 1. pladsen. Desuden vil jeg vise mit eget parti, som måske ikke
er seværdigt, men endte med et matsætningsbillede som man sjældent får lov til at
sætte i verden.
Skanderborg 3
Peter Wheadon
Ebbe Christensen
Allan Andersen
Kim Lund Larsen
Anders Haarup
Bjarne Rasmussen
Leif Møller Hansen
Christian Frambøl

½-½
1–0
½-½
½-½
½-½
1–0
0–1
1-0
5–3

Viby 2
Søren Graugaard Christensen
Martin Frøkjær-Jensen
Mogens Engsig-Krarup
Eskild Ebbesen
Ove Kehlet
Brian Kristensen
Kurt Aalbæk
Ruben W. Nielsen

Bjarne Berring Rasmussen – Brian Kristensen
1. d4, d5 2.c4, c6 3.Sc3, e6 4.Sf3, Ld6 5.c5,
Lc7 6.Lg5, Sg-e7 7.e3, f6 8.Lh4, e5 9.dxe5,
Lxe5 10.Sxe5, fxe5 11.Dh5+, Kf8 12.Dxe5,Dd7
13.Df4+,Ke8 14.Ld3, Dg4 15.Dxg4, Lxg4 16.e3,
Lxe6 17.0-0, Sb-d7 18.b4, a5 19.a3, g6 20.e4,
Se5 21.exd5, Sxd3 22.dxe6, Sf5 23.Lf6,Te-f8
24.De4, Se3 25.Sd6#

Midtjysk Mesterskab i Skoleskak
Af Bjarne Berring Rasmussen
I dette stævne var der ca. 90 deltagere, hvoraf 3 var fra Niels Ebbesen Skolens
Skoleskak.
I gruppe A+B, som var slået sammen, deltog Christian Frambøl og tilspillede sig 2.
pladsen med en score på 3½ p. af 5. Det eneste pointtab var til vinderen, der scorede
maximum.
I gruppe C deltog Jonathan Christensen, som scorede 4 p. af 7. Han endte lige uden for
præmiegruppen, men et rimeligt resultat.
I gruppe F deltog Alberte Løwenstein, som her scorede 4p. af 8 mulige. Det resulterede
også i en placering lige uden for præmietagerne.
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Kombiner med Peter
Løsninger senere i dette blad

ABRAHAMS - WINTER, London 1946
Hvid trækker.

CONTIN - FIRMAN, Biel 2001
Sort trækker

Hvordan gør Hvid sin d6-bonde til en
vinder?

Hvid har lige spillet De7. Hvordan takler
Sort denne trussel mod sit tårn?

SPIELMANN - GERLINGER, Wien 1929
Hvid trækker.

ALEKHINE - FREYMAN, New York 1924
Hvid trækker.

Hvids to løbere peger i den rigtige retning!

Sort er to bønder foran, men lige meget
hjælper det.
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JULEFROKOST og LOTTERI
Af Kell Hansen
Efter endnu en veloverstået julefrokost i klubben, må jeg med glæde konstatere, at der
stadig er stor opbakning blandt byens forretninger til Skanderborg skakklub. Aldrig har
der været så mange af klubbens medlemmer til en julefrokost i klubben, og endnu
engang var der en overflod af præmier i lotteriet, grundet den gode opbakning fra byens
forretninger. Selv om enkelte ikke vandt noget i lotteriet, fik alle dog en lille gave med
hjem, og jeg vil gerne opfordre jer til at omtale det når I handler i byens forretninger.
Her en liste over de der gav klubben gaver til lotteriet.

SPONSORER TIL SKAKKLUBBENS LOTTERI:
BAUHAUS, DJURS SOMMERLAND, CLICK FOTO, FRI CYKLER,
FREDERIK D. II, FLUGGER, GULDDRÅBEN, HUGO
MORTENSEN, JACKSON, JYSK, JYSKE BANK, KOP & KANDE,
KARSTEN JACOBSEN (Murermester), LOUIS
NIELSEN, LØVBJERG, MAUL BILER, MERRILD KAFFE, MINI
CENTERET, NORDEA, ODDER Bowling center, PUNKT1, REMA
1000, SCHMIDT BOG & IDE, SKOUSEN, SKB. ANTENNEFORENING,
SMUK FEST, SKORINGEN, SPAREKASSEN KRONJYLLAND,
SPECIAL BUTIKKEN, SYNOPTIK, SYDBANK, ULF SØRENSEN
(Elektriker), VINOBLE, VIA BILER.
TAK TIL DEM ALLE OG TAK OGSÅ TIL:
Jørgen Johansen for røde sild, Anni for klejnerne, og Hårby slagteren, for en god pris på
maden.

STØT SPONSORERNE
DE STØTTER OS
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Evans 2 vs. Skanderborg 2
Af Claus Qvist Jessen
På papiret en af de svære kampe. Evans er det, der på godt jysk hedder ”ikke så ringe
endda”, så der var lagt i kakkelovnen til et meget jævnt og spændende opgør. ELO sagde et mikroskopisk plus til os (4,63-3,37), og på de første syv brætter havde vi et minimalt ratingplus alle steder. Kun på 8. var vi ”bagud” i rating, men forskellen var alle steder så lille, at det både kunne blive en dreng og en pige.
Som ventet blev det en sej kamp, som først blev færdig på den dyre side af de fire timer. De fleste stillinger virkede længe i balance, og det tog næsten tre timer, inden første mand var færdig. Det var chefen himself, Don Colin, der på 7. bræt havde Hvid i en
Caro-Kann. Det slap han glimrende fra, men efter et par lange rokader og gensidig respekt fes det ud i en stilling, hvor ingen rigtig kunne spille på gevinst. ½ til Skanderborg.
Næste mand færdig var Claus Qvist på 8. Vor helt var Sort i en åben Grünfeld (med
slag på d5 og e4 + Sxc3), fik givet Hvid en dobbeltbonde på f3 og endte med at besætte
f4 med en superspringer. Dronningerne blev byttet af, og da den irriterende springer til
sidst blev plantet på d4, ofrede Hvid en kvalitet for en bonde. Det var bare ikke nok, og
langsomt og sikkert fik Sort møffet sin a-bonde helt ned til forvandling, samtidig med at
Hvids tilbageværende, hvidfeltede løber blev effektivt stækket. Hvid opgav efter hele 69
træk, og så stod det 1½-½ til os. Det siger lidt om kampens længde, at et parti på 69
træk kun var det andet, der blev færdigt.
Kort efter fik Tavs kørt en sikker remis hjem på 3. Lidt for sikker kan man mene, for vor
helt stod seriøst overlegent og vandt endda en bonde. Men et eller andet sted i gevinstføringen kom der grus i maskineriet, og Tavs måtte først af med bonden og siden gevinsten. ”Sjusk”, sagde Tavs selv, så vi måtte nøjes med en midlertidig stilling på 2-1.
Kristian på toppen spillede et flot parti som hvid i en Caro-Kann. En fordelagtig
åbning blev tryllet om til et endnu mere fordelagtigt midtspil, inden der midlertidigt blev
ofret en løber på e6. Da røgen lettede, var vor mand en kvalitet og en bonde forud, og
det tog ikke så lang tid, inden det hele point var i hus. 3-1 til os, og resten så ikke så
tosset ud endda.
Kun næsten, dog, for Jan Rode på 2. spillede ligesom Claus Sort i en åben Grünfeld.
Modstanderen var dog godt forberedt og spillede flot og positionelt Jan ned under brættet uden at give alt for store chancer bort. Udefra så det ret overbevisende ud, og stillingen var nu 3-2 til Skanderborg.
På 3. havde vi unge Jonas, som sammen med fatter lige var kommet hjem fra endnu en
succesfuld eskapade i det sydlige. Med en præstationsrating på godt 2300 i den sidste
af to turneringer var han i god form, og selvom modstanderen, min egen gamle klubkammerat fra Lyngby-Virum Kim Fuglsang, var advaret, hjalp det ikke. Jonas fik som
Hvid glimrende terræn på D-fløjen, og overvægten gav først en kvalitet og siden en dyr
binding af modstanderens sidste løber. Flot af Jonas, men vi er efterhånden holdt op
med at blive overrasket. Han spiller jo altid godt! 4-2 til os, og tilbage var så de sidste to
brætter.
Kai på 5. startede godt som Hvid i en lukket, hollandsk stonewall, men noget gik
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galt undervejs. Et slag af Bg7 burde være endt med et flot matangreb, men uheldigvis
var det modstanderens tur hver anden gang. Et par velplacerede mellemskakker endte
med at koste Kai springeren på g7, og med en officer under og mod en løbsk a-bonde
var det i den grad spil til ét mål: Kais, og så stod det 4-3.
Sidste mand på skansen var Morten, der (igen-igen) spillede sin elskede Caro-Kann,
dagens tredje af slagsen. En vis overvægt på D-fløjen gav Morten en løbsk springer,
som siden kunne indkassere en bonde på h2. Med tre bønder mod to kunne gevinsten
sagtens blive langtrukken, men heldigvis var Mortens g- og h-bønder forbundne fribønder, og modstanderen følte ikke den store trang til at teste vor mands eventuelle trang til
at lave fejl. 5-3 til os, og vi kunne alle glæde os over en god sejr mod en stærk modstander.
I skrivende stund ligger vi godt oppe i den øvre ende, og den oprindelige tanke om at
undgå nedrykning (som for to år siden!) er erstattet af en mulig chance for at rykke op.
Haderslev er p.t. vores største konkurrent, og dem møder vi i 6. runde, men heller ikke
Springeren fra Kolding må afskrives. Det afgøres af de næste to runder, for vi skal møde Springeren i næste (5.) runde, og i runden efter (6.) skal vi i en direkte oprykningsduel mod Haderslev. Med en rating på 2230 til 1950 siger ELO, at Haderslev bør være
favoritter, men vi skal da gøre, hvad vi kan, for at stikke en kæp i hjulet.
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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: T. M. BROWN - N. Y. ALBION
– 1860

Forfatter: E. B. COOK – WILKE’S SPIRIT
OF THE TIMES - 1864

Opgave 3

Opgave 4

Hvid trækker og sætter mat i to træk.

Hvid trækker og sætter mat i to træk.

Forfatter: H. F. L. MEYER – NEW BERLINER SCACHZEITUNG – 1864

Forfatter: E. B. COOK – CHESS NUTS –
1868
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Parti fra ligasejren over Århus/Skolerne
Af Mads Hansen

Skov Jensen,Vagn (2133) - Hansen,Mads (2310)

Skakligaen (5), 11.01.2015
1.e4 e5 Efter at have fået min første sejr for Skanderborg dagen forinden, var sulten bestemt til stede for at gøre stykket efter mod Århus/Skolerne dagen efter. Jeg havde mest forberedt mig på Michael Tettinek, men vi vidste på forhånd, at de nemt kunne
stille stærkere om søndagen da dobbeltrunden jo var i Århus. 2.Nc3 Nf6 3.f4 d5 4.fxe5
Nxe4 5.Nf3 Her har vi så den såkaldte Wiener-opstilling, som er kendt for ikke at give
hvid særlig meget. Hector har praktiseret den, og det har han sikkert gjort, fordi at sort
skal holde tungen lige i munden, da stillingen nemt kan fyldes med dynamiske muligheder, pga. den åbne f-linje og e5-bonden. 5...c5?! ideén var at tage kontrol af centrum og
så derefter rette mine brikker mod e5-bonden og til sidst bytte denne med hjælp af f7-f6.
Hvid kunne opnå en åbningsfordel, hvis han havde spillet det korrekt, men det involverer et lille springeroffer. [5...Be7 er hovedvarianten, som jeg ikke kunne huske godt nok i
partiet. 6.d4 0–0 7.Bd3 f5 8.exf6 Bxf6 9.0–0 er en måde, som mange partier er gået]
6.d3?! [6.Bb5+! Nc6 7.Nxd5! er der frække offer, Vagn skulle se for at få fordel.
7...Qxd5 8.Qe2² hvor min ellers nydeligt placeret springer vil komme til kort.] 6...Nxc3
7.bxc3 Nc6 Nu bør jeg bare spille det mere statisk, da hans struktur indeholder
mange potenialle huller og svagheder. Så opskriften er ret klar for de næste 10–15
træk: prøv at punktér alt det dynamik, han vil forsøge at etablere i stillingen. Det er iøvrigt også en god strategi at få skabt en kamp mellem statisk og dynamisk, når man er
favorit. 8.Be2 Be7 9.0–0 0–0 10.Bf4 Be6 11.Qe1 hvids plan er meget simpel: sving
dronningen til g3, tag Ta1 med på e1, og derefter dirigér brikkerne mod den sorte konge. 11...Qa5!? hvis sort kommer til at udvikle sig for naturligt, med Dd7 og Tae8, synes
jeg at hvid får det for nemt, i forhold til at sort
ikke ligger særligt meget pres på hvid. 12.Qg3?!
truer at vinde en kvalitet, men er lidt for materialistisk DIAGRAM 12...Qxc3! et af partiets vigtigste
træk, som indeholder et kvalitetsoffer. Momentumet og initiativet er pludseligt helt på min side.
Kvalitetesofferet er retfærdiggjort ved at sort får
god kontrol over brættets sorte felter, som i forvejen var lidt bløde, men blev endnu værre, da
han må afskedige sin sort-feltede løber. Udover
det, er hvids struktur stadigvæk lidt klam og den
gør det heller ikke nemmere for hvid i at udfolde
sin aktivitet af hans brikker. 13.Bh6 g6 14.Bxf8
Bxf8?! min drøm var at spille løberen til g7
for at angribe bonden, og nå at spille h7-h6, for
at stoppe muligt modspil. Her burde jeg nok have
taget til takke med at jeg ikke kan opnå alt med det samme. [14...Rxf8µ er bedre]
15.Rae1?! [jeg havde lukket ned for ham indtil nu, hvor vi forceret kommer ud i et
slutpil med 15.Ng5 Qxe5 16.Qxe5 Nxe5 17.Nxe6 fxe6 18.Rae1 Bg7³ som er bedre for
sort, men måske svært at vinde. En vigtig regel er at sort vil ikke bytte tårne] 15...h6
pyha! Nu ligner det noget fra Berlinerforsvaret med Sf3, bonde e5 mod Le6 og bonde
h6. 16.Bd1 Bg7 17.Re2 hans brikker kommer til at stå lidt klodset, pga. hans bondestruktur 17...b5 18.h4 god idé, for at skabe lidt rusk 18...Kh7 19.Rfe1 b4 20.Qf4 Qa3?!
jeg fik aldrig givet den noget at lave der over, så det var lidt fjollet
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[nok 20...a5–+ for at marchere frem og lave en fribonde] 21.Nh2 Re8? her omkring fandt
jeg ud af at han ville kunne ofre sig til et remis-slutspil i uligefarvet løbere med to bønder
under [så jeg burde have været mere kølig med 21...Qxa2 22.Ng4 Qa1 23.Nf6+ Kh8–+
efterfulgt af a7-a5-a4-a3-a2-a1=D] 22.Ng4 Bxg4 23.Qxg4 Nxe5 24.Qf4 f6 klamt, men
nødvendigt for at kunne vinde [Her havde jeg planlagt 24...Qc3 men 25.Rxe5 Rxe5
26.Rxe5 Qxe5 27.Qxe5 Bxe5 28.Bf3= med en remis, vil jeg tro] 25.h5 Qc3 26.hxg6+
Nxg6 med idéen at slå på e1 og nuppe alle hans brikker 27.Qg4?! dækker d1 indirekte men løber ind i 27...f5 som åbner op for den sortfeltede løber 28.Qf3 Rf8 29.Re8?
lige hvad jeg håbede på! 29...Be5? forkert brik derop [29...Ne5! fordi 30.R1xe5 Bxe5
31.Rxf8 løber ind i mat i tre, med 31...Qe1+ 32.Qf1 Bd4+ 33.Kh2 Qh4#] 30.R1xe5 Nxe5
31.Qh5?? taber partiet [han kunne kæmpe videre med to bønder under med
31.Re7+ Kh8 32.Qe3 Nf7 som giver ham gode muligheder for at presse min konge]
31...Rxe8 32.Qxe8 Qe1+ et parti fyldt med fejl fra begge sider, men også et parti
der viser hvilken effekt et kvalitetsoffer har 0–1

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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Resultater fra Årets Første Træk
Mesterklassen
1.
plads
2/3
plads
2/3
plads

Jan Pedersen
Jackie Andersen
Tom Petri Pedersen

Skanderborg
Skanderborg
Nordre

6½ point af 7
5
"
5
"

Basis 1
1.
plads
2.
plads
3.
plads

Rinor Salihu
Graham Taylor
Freja Vangsgaard

SK1968
VRS

6
5½
5

"
"
"

Basis 2
1/2. plads
1/2. plads
3.
plads

Ebbe Christensen
Kim Lund Larsen
Allan E. S. Andersen

Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg

6
6
4

"
"
"

Basis 3
1.
plads
2.
plads
3.
plads

Jacob Kryger
Alfred H. Vegger
Joshua Kehlet

SK1968
Nordre
SK1968

5½ "
5
"
4½ "

De Originale
Siden 1976

Troldekugler.dk
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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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Skanderborg 3 - SK 1968 7
Af Bjarne Berring Rasmussen

Efter at have ligget på 1.pladsen i B-rækken i en måneds tid henover Jul & Nytår var
tiden kommet, hvor vi igen skulle i kamp og vise vor værd. Denne gang på hjemmebane. Vi vandt 6 – 2, men mistede 1.pladsen til vor næste modstander, som spillede mod
vort 4.hold på samme tid og sted. Der var ikke megen hjælp fra vort 4. hold. Derom senere. Gennemsnitsalderen hos vor modstander var vel ca. 1/3 af vores. Det var sikkert
også rutinen, der gjorde, at vi vandt 6 – 2. Det er ikke sikkert, at resultatet bliver samme, hvis vi mødes om et år.
På bræt 1 spillede Peter Wheadon, som havde en stærk modstander. Som Peter sagde
efter kampen, når jeg fandt et stærkt træk, så fandt modstanderen det rigtige modtræk.
Så efter ca. 3 timers spil enedes man om remis.
På bræt 2 havde vi Ebbe Christensen, som fra start virkelig fik gang i angrebet. Han
sluttede af med en Springerskak, som gav mulighed for at vinde modstanderens Dronning eller i hvert fald et Tårn. Der var vist også en mattrussel.
På 3. brættet spillede Allan Andersen. Hvad der egentlig skete, så jeg ikke, men pludselig var han i front med en officer i en stilling, hvor de fleste brikker var byttet af. Så derefter var det jo kun en formssag at vinde partiet.
Kim Lund Larsen spillede et spændende parti, hvor der var en masse forviklinger. Desværre mistede han undervejs en officer, om det var et offer eller en overseelse, ved jeg
ikke, men selv om han kæmpede heroisk, måtte han til sidst strække våben.
Asger Andersen spillede vel nok det mest spektakulære parti. Han blev udsat for et
stormangreb af værste karakter. Asger forsvarede sig på beundringsværdig vis og fik
sig snoet ud af modstanderens jerngreb. Han fik efterhånden tilspillet sig en vinderstiling
og hev pointet hjem. Et utrolig spændende parti.
Anders Haarup havde gang i lidt angreb, men kunne ikke finde det rigtige punch, og
partiet ebbede ud i remis.
Leif Møller Hansen havde nær meldt afbud pga. sygdom, men stillede alligevel op. Om
det var sygdommen, der gjorde sig gældende, ved jeg ikke. Han kom utrolig dårligt fra
start, og jeg troede, at han havde tabt. Men med Leif’s (som altid) ukuelige optimisme,
lykkedes det ham at vende en tabt stilling til i hvert fald remis. Og heldigvis overså modstanderen sluttelig en afdækkerskak, som kostede ham Damen og dermed partiet. Godt
kæmpet.
På 8.bræt spillede Christian Frambøl, den eneste der kunne matche modstanderne aldersmæssigt. Han spillede et flot angrebsparti vistnok med kongegambit som åbning.
Han bragte hurtigt modstanderen på glatis. Han kom ind på modstanderens baglinje og
vandt materiale og da materiale tabet blev for stort valgte modstanderen at opgive.
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Skanderbog 3
Peter Wheadon
Ebbe Christensen
Allan Andersen
Kim Lund Larsen
Asger J. Andersen
Ander Haarup
Leif Møller Hansen
Christian Frambøl

½-½
1–0
1–0
0–1
1–0
½-½
1–0
1–0
6 -2

SK 1968 7
Joen Lesner
Joshua Kehlet Hansen
Etahn Ara
Jacob Qazizada
Kasper Nissen
Marcus Holm
Tony Lung Ca Hin
Valdemar Mandrup

Skanderborg 4 - SK 1968 6
Af Bjarne Berring Rasmussen

Denne aften havde vi besøg af 2 hold fra SK 1968 i Aarhus. 3. holdet af deres 7. hold
og 4. holdet af deres 6. hold. Det skulle vise sig at blive en stor mundfuld for 4. holdet.
Efter at have tabt de 2 foregående kampe med mindst mulig margin, altså 3½-4½ kunne
man håbe på et rimeligt resultat. Med 4 ratede spillere og 4 spillere uden rating var forventet score til vort hold 6,44-1,56. men resultatet blev ½-7½, altså tab.
Jeg så kun Poul Nørgaard’s parti i afslutningsfasen. Her var der tale om et rent bondeslutspil, hvor Poul førte med en bonde, men stillingen var så fastlåst, at +bonden ikke
kunne omsættes i gevinst. Efterfølgende hørte jeg, at Aksel havde afslået et remistilbud
i en gevinststilling, men endte så med at tabe. Det kunne helt sikkert med lidt held være
gået anderledes i nogle af partierne men nogle gange vipper heldet til den forkerte side.
Herefter en oversigt over spillerne.
Skanderborg 4
Poul Nørgaard
Jan Hansen
Peer Jespersen
Torben Gregersen
Axel Nielsen
Asger Andersen
Mogens Dalsgaard
Bent Eriksen

SK 1968 6
½ - ½ Sebastian Edin
0 – 1 Bjørn Hansen
0 – 1 Emil Thøgersen
0 – 1 Daniel Falhof Aastrup
0 – 1 Thoms Utzon
0 - 1 Victor Møller
0 – 1 Anton Rindom Christensen
0 – 1 Jesper Stensgaard
½ - 7½
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Løsninger
Kombiner med Peter
Opgave1.
1.Th5+ Kxh5 2.Dxf5+ Kh6 (2...Kh4 3.g3#) 3.Dxe4 Txe4 4.d7 1-0
Opgave2.
1...Df3+ 2.Kh2 Lg1+ 3.Kxg1 (3.Txg1 Td2+ og mat) Dxg3+ 4.Kf1 Df3+ 5.Kg1 Tg8+ og
mat
Opgave3.
1.Se7+ Dxe7 2.Dxh7+ Kxh7 3.Th5+ Kg8 4.Th8#
Opgave4.
1.Te8+ Sf8 2.Sh6+ Dxh6 3.Txf8+ Kxf8 4.Dd8#

Bjarnes grubleside
Opgave 1
1. De4!

... dxe4
2. Td2#

Opgave 2
1. Kb5! ... Tc3
2. Dd6#

... fxe4
2. Tf6#

... d4
2. Dc6#

... f4
2. Dg6#

... c3
2. Db4#

... Tb4
... Ta4
... Tc5+ ... Tc6
2. Kxb4# 2. Kxa4# 2. Kxc5# 2. Kxc6#

... e4
... f5
2. Sxf4# 2. Sxe5#
Opgave 3
1. Lg7!
... Td8
2. Se4#

... Th4
2. Sd5#

Opgave 4
1. Da2! ... T≈
2. Dg8#

... L≈
2. Da8#

... Te8
2. Sd5#

... Th5
2. Se4#
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... L≈
2. Dc2#

... S≈
2. Dxe5#

... Tc8
2. Td6#

... Th4
2. Da3#

Kalender
Februar
SK 1968 6 - Skanderborg 3
SK 1968 7 - Skanderborg 4
Tirsdag 3.
Bymesterskabet, 3. runde
Søndag 15. Team Nordea - Nordkalotten
Skanderborg 2 - Haderslev
Tirsdag 17. Bymesterskabet, 4. runde
Mandag 23. Syddjurs 3 - Skanderborg 4
Syddjurs 2 - Skanderborg 3
Lørdag 21. Skoleskak Grand Prix, Rask Mølle
Mandag 2.

Søndag 1.
Tirsdag 3.
Lørdag 7.
Søndag 8.
Tirsdag 10.
Tirsdag 17.
Søndag 22.
Tirsdag 31.

Marts
Skanderborg 2 - Tønder
Bymesterskabet, 5. runde
Skoleskak Grand Prix, Århus Mesterskabet
Team Nordea - Brønshøj
Jetsmark - Team Nordea (i Skanderborg)
Skanderborg 4 - Syddjurs 2
Skanderborg 3 - Syddjurs 3
Bymesterskabet, 6. runde
Skoleskak Grand Prix, Herredsvang
Bymesterskabet, 7. runde

Rema 1000, Vroldvej
Et godt sted at handle.
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