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Deadline for næste Løber d. 21. marts. 
Holdlederne bedes aflevere referat af kampene forinden. 



Nyt fra bestyrelsen 

(af Anders Haarup) 
 

En skakklub bliver tit betragtet – for uvidne personer naturligvis – som værende en klub 
for gamle mænd. Det er vi dog også, men vi er så sandelig også en klub for såvel ”børn” 
som unge mennesker.  
 

At vores klub dækker hele spekteret, ja det vidner følgende om: 
 

I weekenden 13. til 15. februar deltog Jonas Bjerre i de Nordiske Mesterskaber 
(gruppen op til 10 år), som blev afviklet på Færøerne. Her var han helt urørlig og fik 5 
point af 6 mulige og vandt derfor helt såvel fortjent som sikkert. Et stort tillykke skal na-
turligvis lyde herfra.  
 

I weekenden før deltog et af vores andre dygtige unge mennesker, nemlig Christian 
Frambøl – i Rosenholmmesterskabet i Skoleskak 2015. Han deltog i A-rækken (faktisk 2 
rækker højere end hans alder kræver). Uagtet dette ”handicap”, ja så vandt han grup-
pen og kan derfor kalde sig Rosenholmmester 2015 i det kommende år. Et stort tillykke 
skal naturligvis også lyde til ham.  
 

Han var dog ikke den eneste som deltog. Vi havde tillige 5 andre unge mennesker med, 
nemlig Jacob Steiniche, Jonathan Christensen, Mikkel Grue og Alberte Löwenstein og 
de gjorde de alle rigtig flot, så jo, de unge er på vej.  
 

De ”lidt” ældre kan dog også! I dagene 7. til 13. februar deltog Jan Rode Pedersen i 
Senior DM. I det stærke felt kom han dog ikke i medalje rækken, men kunne dog bryste 
sig af, at han opnåede remis mod den senere vinder – FM Jørn Sloth.  
 

Selv om 2014 nu er længe siden, ja så er det dog dejligt, at kommunen sætter pris på 
de flotte resultater, som vores medlemmer har opnået i året der er gået. Således var 3 
af vores medlemmer ned i Kulturhuset mandag den 16. februar og fik såvel et diplom 
som en flot gave af kommunen. Dette var grundet i følgende resultater: 
 

 Jonas Bjerre  DM i Skoleskak og Ungdoms Danmarksmester 
 Mads Andersen Danmarksmester i Lynskak 

 Jackie Andersen Danmarksmester i Hurtigskak 

 

Det er så i den kommende weekend - den 7. og 8. marts, at Danmarksmesterskabet i 
Holdskak i Skakligaen skal findes. Vi ligger jo rigtig godt til at kunne vinde dette mester-
skab, efter vi tabte det sidste år med kun et ½ point til Brønshøj. Jeg håber naturligvis, 
at der vil være rigtig mange, som vil lade deres vej falde forbi spillestedet, som er i Aula-
en på Morten Børup Skolen. Lad os i fællesskab se, om vi ikke kan få den store pokal 
retur til klubben.  Det fortjener såvel spillerne, klubben, sponsorerne som hele byen.  
 

På rigtig glædelig gensyn til jer alle! 
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Resultatsiden 

 

2. holdet tabte 5½ - 2½ til Springeren i 2. division. 

Team Nordea vandt 4½ - 3½ over Nordre i Skakligaen. 

Christian scorede 4 af 7 i B-gruppen ved NordWest-Cup i Bad Zwishenahn. 

2. holdet vandt 6½ - 1½ over Bov II i 2. division. 

Christian vandt A-rækken ved Rosenholmmesterskabet i skoleskak. I de andre rækker 
var der ligeledes solide præstationer af Jacob, Jonathan, Mikkel, Alberthe og debutan-
ten Magnus. 

Ved Brønshøj Lang Weekend blev Daniel nr. 3 med 5½ af 7. 

Ved årets Gibraltar Chess Festival blev Rasmus nr. 85 med 5½ af 10. 

I B-rækken tabte 3. holdet 3½ - 4½ til SK1968 VI mens 4. holdet vandt 5 - 3 over 
SK1968 VII 

Rasmus blev nr. 3 med 5½ af 9 ved ChessHouse GM turnering. 

Jan Rode blev nr. 7 med 4½ af 7 ved årets Senior DM. 

Team Nordea vandt 5 - 3 over Nordkalotten i Skakligaen. 

Jonas vandt NM i Skoleskak i yngste gruppe med 5 af 6. 

Daniel blev nr. 11 til Elite Hotels Open i Växjö med 6 af 8.  

2. holdet tabte 2½ - 5½ til Haderslev i 2. division. 
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Skanderborg Skakklub 

 

afholder ordinær generalforsamling 

tirsdag, den 21. april 2015 kl. 19.00 

i klublokalerne, Sundhedscentret, Sygehusvej 7, 
Skanderborg 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent 
 

2. Bestyrelsens beretning 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

 

4. Fastsættelse af kontingent 
 

5. Bestyrelsens plan for aktiviteter i det kommende år 
 

6. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 
3 dage før generalforsamlingen) 
 

7. Valg: 
Formanden   Anders Haarup 

Bestyrelsesmedlemmer Allan Erik Schmidt Andersen  

(kassereren Bjarne Tornbjerg og bestyrelsesmedlemmerne 
Kell Hansen og Vibeke Grue er ikke på valg dette år) 
 

Bestyrelsessuppleanter Bjarne Berring Rasmussen 

     Jørgen Johansen 

 

Revisor    Jørn Andersson 

Revisorsuppleant  Per Buttenschøn 

 

8. Eventuelt 
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Opgave 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvid trækker og sætter mat i to træk. 
 

Forfatter: W. A. SHINKMANN – Dubuque 
Chess Journal – 1871 

Opgave 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvid trækker og sætter mat i to træk. 
 

Forfatter: W. A. SHINKMANN –Brentano’s 
Monthly – 1880 

Opgave 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvid trækker og sætter mat i to træk. 
 

Forfatter: W. A. SHINKMANN – Detroit free 
Press – 1880 

Opgave 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvid trækker og sætter mat i to træk. 
 

Forfatter: C. PLANCK – Illustrated Sporting 
& Dramatic – 1884  

Bjarnes grubleside 
 

Løsninger senere i dette blad 



Skanderborg 2 - Springeren 

(af Colin Watson) 
 

Skanderborg drengene mistede vigtigt point mod et stærk Springer mandskab den 25. 
januar. 
  
Efter en flot sejr over Evans, havde vi stor gejst da vi skulle møde nr.2 i tabellen, Sprin-
geren fra Kolding. 
 

Midtvejs stod Tavs og Jan med lidt fordel, men Kai og Kristian var lidt under pres. 
 

Morten var første mand færdig i en stilling hvor ingen kunne lave noget. Kai blev kørt 
ned af Brian Lundgaard og måtte opgive i et totalt tabt stilling. 
 

Peter fik lidt fordel over Kim som havde 3 bønder på g linjen, men efter dronning afbyt-
ning var stilling låst. Godt spillede af Peter mod en stærk modstander. 
 

Colin og Joachim spillede afbytnings variant i slavisk. Colin kom under pres, men havde 
altid nok til at holde stillingen, slut spillet endte totalt remis. 
 

Kristian kunne ikke klare IM Attila selv om det viste sig at han spillede rigtigt ved compu-
ter analyser, Attila dog havde nok til at vinde. 
 

Tavs fordel forsvandt i midt spillet, så kun et halv, og Jonas forsøgte at vinde i en lige 
stilling og tabte næsten, men holdt remis også. 
 

Jan havde et spændende parti, det lignede en sejr, men et forkert træk gav Kaj luft og i 
en meget kompliceret stilling tabte vores uheldige andet bræt. 
 

Et skuffende nederlag 2½-5½, men vi giver ikke op endnu, alt kan ske.  
 

Dagen endte med hyggeligt samvær, sammen med første holdet og bestyrelsen. Allan 
havde lavet en giftig chili con carna, så vi kom sikkert varmt hjem. 
 

 

 

 Skanderborg 2 2½ - 5½ Springeren 

 Kristian Seegert 0 - 1 IM Attila Gergacz 

 Jan Rode Pedersen 0 - 1 Kaj Rosell 
 Jonas Bjerre ½ - ½ Viggo Bové Quist 
 Tavs Bjerre ½ - ½ Michael Jakobsen 

 Kai S. Munk 0 - 1 Brian Lundgaard 

 Morten Rasmussen ½ - ½ Jens Ingemann Madsen 

 Colin Watson ½ - ½ Joachim Knudsen 

 Peter Wheadon ½ - ½ Kim Burnæs 
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Fra et af Asger J. Andersens partier. 
Sort trækker. 
 

Hvid har lige spillet 1.Da3-g3. Sort har 
fordel og kan nu få afgørende fordel. 
Hvordan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keres - Winter, Warszawa 1935 

Hvid trækker. 
 

Hvordan udnytter hvid sit 
udviklingsforspring? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal - Smyslov, Beograd 1959 

Sort trækker. 
 

Her spillede sort 1...Sf6. Hvad skete der 
så? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boleslavsky - Keres, Zürich 1953 

Sort trækker. 
 

En berømt stilling fra en berømt turnering. 
Hvid har spillet sit sidste træk! 

Kombiner med Peter 
 

Løsninger senere i dette blad 



SK 1968 VI  - Skanderborg III 
(af Bjarne Berring Rasmussen) 

 

Efter at have mistet 1.pladsen i rækken til den modstander, som vi skulle møde oven-
nævnte aften, var vi klar til at vise, at 1.pladsen tilhørte os. Men ikke alting går, som 
man håber. Og heller ikke dette her. Efter aftenens kamp var vi rykket endnu længere 
fra førerpositionen, som stadig tilhører modstanderen. Jeg så ikke alle partierne,  idet  
jeg havde nok at bestille i mit eget parti. 
 

Jeg tror nok at Peter Wheadon var først  færdig. Det var mod en stærk modstander, 
som gjorde det svært, at få det få det ud over remisgrænsen, som også blev resultatet. 
 

Det samme resultat blev det også på 2. brættet. Her havde vi Allan, som var rykket en 
plads op, fordi Ebbe var sygdomsramt. 
 

Hvad der skete på 3. brættet så jeg ikke, men Kim måtte indkassere et nederlag. 
 

Anders var næstsidst færdig og sikrede sig en gevinst. Det jeg så var afslutningen, som 
var et tårnslutspil med et par bønder mere til Anders. Det spillede han rigtigt fint og fik 
en bonde, der kunne forvandles til Dronning og dermed gevinst. 
 

Mit eget parti stod lige hele vejen igennem, så da modstanderen tilbød remis, tog jeg 
imod. Jeg er ellers ikke meget for remis, med mindre jeg står i underkanten. 
 

Leif kom  skidt ud af åbningen og kom lidt efter lidt til at stå i underkanten. Efter ca. 1½ 
times spil var et tabt parti en realitet. 
 

Christian startede fint og stod klart bedst efter åbningen; men han formøblede fordelen 
og kom til at stå næstbedst i en stilling, hvor modstanderen havde en næsten ustoppelig 
fribonde, som kom faretruende tæt på forvandlingsfeltet.  Pludselig kunne Christian 
skakke sig til erobring af fribonden og et  tårn, og så var sagen klar og gevinsten var en 
realitet. 
 

Jonathan havde debut på holdet. Han kæmpede bravt, men måtte dog indkassere et 
nederlag efter et par timers spil. 
 

Altså et nederlag på 3½-4½, og et point længere væk fra 1. pladsen. Vi mangler dog 2 
kampe endnu, så vi har endnu muligheden i behold. 
 

 

 SK 1968 VI         SKANDERBORG  III 
 Mikkel Skou   -     Peter Wheadon   ½ -½ 

 Sebastian Edin  -     Allan Erik Schmidt Andersen ½- ½ 

 Jacob Mortensen  -     Kim Lund Larsen   1 – 0 

 Emil Thøgersen  -     Anders Haarup   0 – 1 

 Thomas Utzon  -     Bjarne Berring Rasmussen ½ - ½ 

 Victor Møller   -     Leif Møller Hansen  1 – 0 

 Anton Rindom Kristensen -     Christian Frambøl  0 – 1 

 Jesper Steensgaard  -     Jonathan Christensen  1 - 0 

          4½-3½ 
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NordWest-Cup 2015 i Bad Zwischenahn 

(Af Christian Emil Frambøl) 
 

Fra den 22. -25. januar 2015 afholdt SK Union Oldenburg for 17. gang NordWest-Cup i 
Bad Zwischenahn. Den hyggelige kurby ligger i Tyskland vest for Bremen, en køretur på 
ca. 500 km fra Skanderborg. 
 

Der var i alt 338 deltagere fordelt på en A, B og C-række efter rating-tal. Der har været 
en tradition for at der deltager en dansk delegation primært med ungdomsspillere i den-
ne turnering. I år var der således tilmeldt 24 danskere til denne turnering, der i toppen 
talte hele 9 stormestre af forskellig nationalitet. 
 

Jeg deltog her for første gang i en 
udenlandsk turnering. Jeg havde valgt 
at deltage i B-rækken (vejledende ELO 
1500-1900) da jeg ikke havde en ELO 
rating i forvejen og godt 1600 i DSU-

rating ved tilmelding. 
 

Turneringen forløb over 7 runder fordelt 
på de 4 dage. I første runde mødte jeg 
tyske Martin Fleischer (ELO 1889) fra 
Schwerin. Han var seedet som nr. 14 af 
de 88 deltagere i gruppen og jeg selv 
var forventet nr. 60. Så det var med en 
vis spænding jeg lagde ud i min interna-
tionale debut.  Jeg havde de hvide brik-
ker og partiet forløb således: 
 

1.e4 e6 Min modstander vælger at spille fransk. 2.d4 d5 3.exd5 Jeg vælger at gå 
ind i afbytnings varianten af respekt for min modstanders høje rating. 3…exd5 4.Ld3 
Jeg kender ikke teorien til fransk godt nok, men lader mig inspirere af afbytnings varian-
ten i Caro-Kann som jeg kender bedre. 4…Sf6 5.Lg5 Le7 6.Sf3 Lg4 Min modstander 
ønsker også at binde min springer. 7.Sb-d2 Sb-d7 8.0-0 c6 Et lidt mystisk træk. 9.c3 
0-0 10.h3 Lh5 Løber e6 havde nok været bedre. 11.Lf4 Jeg sikrer mig diagona-
len.11…b5 Et overraskende træk - at begynde på bondestorm på dronningefløjen. 
12.a4 bxa4? 12...b4 havde nok været et stærkere træk for min modstander, hvoref-
ter (13.Te1 c5 14.g4 Lg6 15.La6 bxc3 16.bxc3 cxd4 17.cxd4 Db6 18.Txe7 Dxa6) med 
lidt bedre spil for hvid. 13.Dxa4 c5 14.La6 Db6 15.Db5 Lxf3 16.Sxf3 Dxb5 17.Lxb5 a5? 
På nuværende tidspunkt er jeg godt tilfreds med min stilling. Computeren er enig i den-
ne vurdering ved den efterfølgende gennemgang. 18.Lc7 Her burde jeg have spillet 
Tfe1, men min modstander kompenserer i samme træk med 18…Ld8? 19.Ld6 Te8 
20.dxc5 Le7 21.Lxe7 Txe7 22.c6 Her ville b4 have været stærkere. 22…Sb6 23.Tfe1 
Tc7 24.Se5 Se4 25.c4 Te7 26.c5 Her ville 26.Sd7 Sxc4 27.f3 Se-d6 28.Txe7 Sxb5 
have vundet partiet for hvid. 26…Sxc5  27.Sd7 Txe1 28.Txe1 Sbxd7 29.cxd7 Se6 For-
søger at blokere e-linien. 30.Td1 Egentlig et svagt træk for her ville f4 have været bedre. 
30…Sc7?? Men d4 i stedet kunne have holdt spillet i gang noget længere selv  om 
hvid stadig står bedst. 31.Tc1! Kf8 32.Txc7 Ke7 33.Tc8 Opg. 
 

Det var en tilfredsstillende start på turneringen der bød på yderligere 2 sejre, 2 remis og 
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2 tabte. Dette rakte til en slut placering som nr. 27 og en ELO rating på 1750. 
 

Både turneringen og arrangementet 
omkring den danske delegation ledet af 
ungdomslandstræner Mads Boe var en 
meget positiv oplevelse. De unge spil-
lere og deres medrejsende forældre 
havde nogle herlige dage med socialt 
samvær og den fælles dybe interesse 
for skak, der blev dyrket fra tidlig mor-
gen til sen aften alle dagene. 
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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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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 



Lidt af hvert 
(Af Peter Wheadon) 

 

Jeg faldt forleden over et parti fra New Zealand Open 2015 som jeg har lyst til at videre-
give her. Det er et meget lærerigt parti! Det illustrer i den grad hvordan udvikling er vigti-
gere end materialisme. Sort vælger at vinde et par bønder som er forenede og frie og 
han har sikkert syntes at denne fordel ville kunne være afgørende i slutspillet. Men han 
når aldrig så langt som til slutspillet fordi den tid han bruger på at vinde disse vønder 
betyder at han kommer langt bagud i udvikling. Faktisk bliver både en løber og et tårn til 
rene statister mens hans modstander bringer alle brikker i spil. Hvid er GM Howell 
(2670) og Sort er Zelesco (2210). Ratingforskellen er betydelig men partiet bliver ikke 
mindre lærerigt af den grund.  
1.c4 (Engelsk Åbning) 1...e5 2.Nc3 Nf6 3.Nf3 Nc6 4.g3 Nd4 5.Bg2 Nxf3+ 6.Bxf3 Bb4 
7.d4 Denne stilling er opstået flere gange på GM niveau og her plejer sort at spille 
7...e4. Dog er Sorts 7...De7 absolut spilleligt. 7...Qe7 8.dxe5 Qxe5 Sort truer med at 
vinde en bonde så hvad gør Hvid? Han ofrer bonden for udvikling. 9.0–0 Bxc3 10.bxc3 
Qxc3 DIAGRAM En meget instruktiv stilling. 
Sort truer med at vinde bonde nr. 2 så hvad gør 
Hvid? Han spiller 11.Lf4. Igen udvikling! 11.Bf4 
Qxc4 12.Rc1 Qxa2 13.Rxc7 0–0 14.Bd6 Hvor-
dan vil sort nu bringe sin løber på c8 i spil? Det 
kommer aldrig til at ske. 14...Re8 15.Qd4! Forbe-
reder e2-e4. 15...a5 16.e4 h5 Ellers bliver sprin-
geren på f6 fanget. Hvid har fuldstændig kontrol 
over centrum pga. sin langt bedre udvikling. Sort 
har flyttet sin dronning 6 gange! 17.e5 Ng4 18.h3 
Nh6 19.Bd5 Qe2 20.Rfc1 Så kom Hvids sidste 
brik i spil og han står til gevinst. 20...a4 21.R7c2 
Qa6 Sorts 8ende dronningtræk for blot at lan-
de på det temmelig irrelevante a6 felt. 22.g4 hxg4 
23.hxg4 b5 Godt nok har Sort to forenede frie 
bønder men de kommer ikke længere ned ad 
brættet! 24.g5 Nf5 Truer dronningen men så kommer 25.g6! Re6 26.gxf7+ Kxf7 27.Qf4 
Kg6 [27...g6 28.Bxe6+ dxe6 29.Rc7+ 1–0] 28.Be4 og her opgav Sort som ikke kan 
undgå at blive sat mat. Lad slutstillingen stå til skræk og advarsel! 1–0 
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Bov 2 - Skanderborg 2 

(Af Jan Rode Pedersen) 
 

Kampen skulle have været spillet i december måned, men blev først spillet d. 31/1. Det 
har været svært at finde et tidspunkt som passede begge parter. Det blev en spænden-
de kamp med masser for ”uglerne” at kloge i. Morten og jeg var hurtigt færdige med 
vores partier. Morten tog en tur over grænsen mens jeg blev og uglede. Det er pudsigt 
at jeg i den indeværende holdkampsæson har spillet mod 3 der også var aktive for 50 år 
siden. Det er rart at de fleste af disse stadig har respekt for mig. 
 

De fleste af de resterende seks partier havde fordel til Skanderborg. Dog kom der ikke 
en afgørelse før end omkring 1. tidskontrol. Tavs spillede positionelt solidt og hans mod-
stander kom til at se mere og mere skidt ud. Omkring træk 40 var Tavs foran med et par 
bønder og resten var blot en formssag. Peter Grove var med for første gang i år og det 
gjorde han godt med en sejr. Partiet var dog noget værre rod. Et rigtigt slagsmål hvor 
Peters større spillestyrke viste sig afgørende til sidst. Kaj var meget opsat på at komme 
på tavlen i dagens kamp. Fornuften sejrede dog over følelserne og han affandt sig med 
den remis stillingen var til. 
 

Nu var der kun tre partier tilbage til uglerne. Det var også rigeligt. Colin spillede på ge-
vinst i en stilling hvor jeg flere gange i slutforløbet troede at han var ved at tabe, men 
det var han så alligevel ikke. 1-0 til Colin. Jonas’ parti var ikke mindre sindsoprivende. 
Tidligt i partiet havde han vundet en kvalitet, men stillingen var meget lukket og derfor 
kunne ikke få det fulde udbytte af materialeovervægten. Selv om Jonas fik forenklet 
stillingen var der stadig så mange resurser i modstanderens stilling at partiet ikke kunne 
bringes ud over remisgrænsen. Jeg troede at Jonas med fordel kunne afvikle til et vun-
det slutspil, men han havde set længere. Der var ingen gevinst. Til slut manglede kun 
Kristian at blive færdig. Også her var der meget for uglerne at arbejde med. Kristian 
havde opnået et slutspil med et helt tårn mere. Alligevel kunne det ikke vinde, da mod-
standeren havde for mange bønder og Kristians konge var for langt væk fra de centrale 
begivenheder. Vi skulle hurtigt hjem efter afslutningen på Kristians parti. Derfor fik ugler-
ne ikke mulighed for at vise alt det Kristian også kunne have gjort. På mange måder en 
ganske fin tur i Sønderjyske.  
 

Holdets første målsætning om at blive i divisionen har vi opfyldt. Målsætning nr.2, som 
handler om oprykning har vi stadig mulighed for at opfylde.  
 

 

 Skanderborg 2 6½ - 1½ Bov 2 

 Kristian Seegert ½ - ½ Jens Wolter 
 Jan Rode Pedersen 1 - 0 Svend Erik Kramer 
 Jonas Bjerre ½ - ½ David Gutschenreiter 
 Peter Grove 1 - 0 Dorian Gutschenreiter 
 Tavs Bjerre 1 - 0 Guido Heinemann 

 Kai S. Munk ½ - ½ Gundolf Matthiesen 

 Morten Rasmussen 1 - 0 Dennis Schwarz 

 Colin Watson 1 - 0 Claus Maegaard Nielsen 
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Rosenholmmesterskabet i Skoleskak 2015. 
(Af Bjarne Berring Rasmussen) 

 

Der var 6 deltagere fra Niels Ebbesen Skolen ved dette stævne. 
 
I A-rækken deltog Christian Frambøl. Han vandt rækken, en vandrepokal, samt 
en pokal til evig eje og erhvervede titlen Rosenholmmester 2015. Meget flot. 
Aldersmæssigt hører han til 2 grupper lavere, hvilket sætter præstationen lidt i 
relief. 
  

I C-gruppen deltog Jacob Steiniche og scorede 4 af 8, også en god præstation. 
Jonathan Christensen kom lige under midten.  
  

I E-rækken spillede Mikkel Grue og scorede 4 af 8. Også et godt resultat, men 
ikke nok til præmie. 
  

I F-gruppen deltog Alberte Løwenstein og scorede også 4 af 8 mulige. Også en 
god præstation. 
  

I N-gruppen havde vi en førstegangsdeltager, nemlig Magnus Vest. Han endte 
lige under midten, men fint taget i betragtning af, at det var hans første stævne. 
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Parti fra ligasejren over Nordkalotten 

(Af Mads Hansen) 
 

Hansen,Mads (2336) - Jakobsen,Peter (2226) [B97] 
Skakligaen (7), 15.02.2015 

Jeg kendte ikke så meget til min modstander, men fik et indtryk af, at han havde en 
masse sicilianer i repertoiret, hvor de fleste af dem var vilde. Det indikerede et slagsmål 
- og et slagsmål fik vi! 1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 Så Najdorf blev 
det. Han havde flest partier med Dragen (5...g6) på basen, men han ville sikkert helst 
undgå at løbe ind i en forberedelse. Det er noget jeg tit oplever, når folk ser at de skal 
spille mod en "ung" fyr som mig ;P 6.Bg5 jeg sad i et stykke tid og prøvede at huske 
mine 6.Lg5 varianter og især de kritiske af dem og vurderede at jeg ikke havde glemt alt 
for meget. 6...e6 7.f4 Qb6 Poison Pawn Variation - eller Bondesnappervarianten! Sort 
vinder en bonde, som han ikke nødvendvis vil holde fast på, men mere gjort i intentio-
nen om at ødelægge hvids struktur. 8.Qd2 Qxb2 9.Rb1 Qa3 10.e5 den mest kritiske og 
skarpeste variant 10...dxe5 11.fxe5 Nfd7 12.Ne4 h6 13.Bh4 Qxa2 han brugte en del tid 
på de næste par dronningetræk, som egentlig bare er teori, jeg kunne huske hjemmefra 
14.Rd1 Qd5 15.Qe3 Qxe5 16.Be2 og vupti! Så er der ofret tre bønder! DIAGRAM 
Der er dog rigeligt med kompensation, da sort er 
presset og hvid har langt bedre udvikling + nogle 
flyvende trusler, der ophober sig, træk efter træk. 
Her havde jeg glemt hvordan hovedvarianten gik, 
men kunne huske nogle brudstykker af hvordan 
man plejer at forsætte. 16...Qa5+?? Her må han 
have følt sig presset, siden at han stikker af, frem-
for at forblive iskold, som han var tidligere, da han 
greb bønderne. Hvid har vindende angreb ifølge 
computeren [16...Bc5 er hovedvarianten, som er 
ofte spillet med 17.Bg3 Bxd4 18.Rxd4 Qa5+ 
19.Rd2 0–0 20.Bd6 Nc6 og her 21.0–0! fremfor at 
slå tårnet, er hvad man for tiden anser som det 
kritiske i Poison Pawn. Den meget populære bog 
om Najdorf, "The Sharpest Sicilian", af Kiril Geor-
giev og Atanas Kolev, anbefalede 8...Dxb2 i deres 
første version af bogen, men måtte revidere dette i deres anden version til fordel for 
8...Sc6, da de netop ikke kunne finde noget behageligt i den her stilling for sort.] 17.c3 
nu svæver alle mulige lumske idéer såsom offer på e6, pres i f-linjen mod f7 og infiltre-
rering af træ på d6. 17...Be7?! gode råd er dyre og en mangelvare, men det her, gør det 
nemmere at komme ind på de sorte felter og komme nær kongen. 18.Bxe7 Kxe7 19.0–0 
nu truer slag på f7 med snarlig mat, blandt mange fæle gemytligheder. 19...Nf6 20.Nxf6 
gxf6 21.Nf5+ Kf8 [på 21...Ke8 kommer 22.Nd6+ Ke7 23.Rxf6!+- med udryddelse] 
22.Qd4 truer mat i bunden og dødelig infiltrering på f6 [og desværre ikke 
22.Qc5+?? da man ikke kan besvare 22...Qxc5+ med 23.Td8 mat, da man yderst uhel-
digt står i skak!] 22...exf5 [22...Nd7 dækker begge trusler, pånær 23.Qd6+ Kg8 
24.Qg3+! med snarlig mat] 23.Qxf6 med dobbeltrussel på tårnet og på damen (via 
Td8+) 23...Nc6 24.Qxh8+ Ke7 25.Rfe1 indkreds og indfang kongen 25...Rb8 går i force-
ret mat, men stillingen var tabt 26.Bc4+ Be6 27.Rxe6+ fxe6 28.Qg7+ Ke8 29.Qg8+ Ke7 
30.Qxe6+ og mat i næste, så han gav op. Dejligt parti, hvor computeren er enig i 
alle mine træk undervejs, for en gang skyld :) 1–0 
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Løsninger 
 

 

 

Kombiner med Peter 
 

 

Opgave1. 
1...Se2+! 2.Txe2 Dd1+ 3.Kh2 Dxe2 Et godt men dog ikke helt så godt alternativ er 
1...Lh4 2.Df3 Dxf3 3.gxf3 Sxh3+ 4.Kh2 Sxf2 

 

 

Opgave2. 
1.Sxf7 Kxf7 2.Dh5+ g6 (2...Kf8 3.Tfe1 på vej mod f3 som vinder) 3.Lxg6+ hxg6 (eneste 
træk for at undgå mat) 4.Dxh8 Lf5 5.Tfe1 og sort opgav et par træk senere. 
 

 

Opgave3. 
1...Sf6?? 2.Dxf7 Da1+ 3.Kd2 Txf7 4.Sxf7+ Kg8 5.Txa1 Kxf7 6.Se5+ og sort opgav 3 
træk senere. 
 

 

Opgave4. 
1...Sf3+ og hvid opgav pga. 2.gxf3 (2.Kh1 Sg3#) De2+ 3.Kh1 Dxf3+ 4.Kg1 Dg3+ 5.Kh1 
Sf2# 

 

 

Bjarnes grubleside 

 

Opgave 1 

Opgave 2 

Opgave 3 

Opgave 4 

 

 

 

 

1. Dg1! ... Sf≈  

2. Da1# 

... Sg≈  

2. Dg7# 

... Kf6 

2. Dd4# 

    

1. Ke3! ... ∆  
2. Sf3# 

... Te7+ 

2. Se4# 

... Lh6+ 

2. f4# 

    

1. Dh1! ... Ta6 

2. Dh8# 

... Tb7 

2. Da1## 

... Lf7 

2. Dh8# 

... Le6 

2. Sxe6# 

... Ld5 

2. Dxd5# 

... Lc4 

2. Sxf5# 

... Lb3 

2. Sxb3# 

 ... La2 

2. Da1# 

... b3 

2. c3# 

... f4 

2. De4# 

    

1. Kg2! ... ∆  
2. Df3# 

... Lf4 

2. Db2# 

... Le3 

2. d3# 

... Sd4 

2. Sc3# 

... Se5 

2. Sc5# 

  



Kalender 
 

  Marts 

Søndag 1. Skanderborg 2 - Tønder 
Tirsdag 3. Bymesterskabet, 5. runde 

Lørdag 7. Skoleskak Grand Prix, Århus Mesterskabet 
  Team Nordea - Brønshøj 
Søndag 8. Jetsmark - Team Nordea (i Skanderborg) 
Tirsdag 10. Skanderborg 4 - Syddjurs 2 

  Skanderborg 3 - Syddjurs 3 

Tirsdag 17. Bymesterskabet, 6. runde 

Søndag 22. Skoleskak Grand Prix, Herredsvang 

Lørdag 28. DM i Svendborg. 1. runde i landsholdsklassen. 
Tirsdag 31. Bymesterskabet, 7. runde 

 

  April 
Tirsdag 14. Bymesterskabet, 8. runde 

Tirsdag 21. Generalforsamling og lynmesterskab 

Lørdag 25. Jysk Mesterskab i Skoleskak 

Tirsdag 28. Bymesterskabet, 9. runde 

 

  Maj 
Tirsdag 12. Bymesterskabet, 10. runde 

Tirsdag 26. Bymesterskabet, 11. runde 
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Rema 1000,  Vroldvej 
 

 

Et godt sted at handle. 


