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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
Skanderborg 3 vandt 5½ - 2½ over Syddjurs 2 og Skanderborg 4 tabte 3½ - 4½ til
Syddjurs 3 i B-rækken.
I 2. division sluttede Skanderborg 2 af med en sejr på 7½ - ½ over Tønder.
Rasmus blev nr. 3 med 5½ af 9 ved ChessHouse GM 2015.
Team Nordea vandt 5 - 3 over Brønshøj og spillede 4 - 4 med Jetsmark i Xtracon Skakligaen, og kan dermed kalde sig danmarksmestre.
Ved Århusmesterskabet i Skoleskak sluttede Christian på 3. pladsen i D-gruppen. I
gruppe C sluttede Jonathan og Thomas uden for præmierækken, og det samme gjorde
Holger i F-gruppen.
Mads blev nr. 103 med 6 af 11 ved Europamesterskabet i Jerusalem.
I B-rækken vandt Skanderborg 3 med 6 - 2 over Syddjurs 3 mens Skanderborg 4
vandt 4½ - 3½ over Syddjurs 2
Rasmus endte som nr. 33 i A-gruppen ved Aeroflot Open. Scoren 4½ af 9 var samtidig
nok til hans første GM-norm.
Ved DM i Svendborg havde vi hele 10 deltagere med:
•
I Kandidatklassen scorede Kristian 4½ af 7 på 7. pladsen. Mads H scorede 3½
og Jonas 2 point.
•
I G7 opnåede Tavs en 3. plads med 4½ af 7.
•
I Kort Påske opnåede Colin 2½ af 5
•
I G5 blev Morten nr. 2 i gruppe 1 med 3½ af 5. I samme gruppe scorede Christian 1½ point. Gruppe 2 blev vundet af Anders med 4½ af 5 mens Jørgen desværre udgik efter 2 runder.
•
Og endelig Lyn DM, hvor Kristian S og Mads B ikke nåede frem til de afgørende
kampe.
Daniel blev nummer 6 med 6 af 8 ved Påsketurneringen i Norrköping.
Pokalkvalifikationen på hjemmebane gav sejr og dermed kvalifikation til pinsens
finalestævne for eliteholdet (Mads A, Mads B, Jackie og Kristian S). Breddeholdene
placerede sig mere ydmygt.
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Jonas på slap line
(Af Claus Qvist Jessen)
En gang imellem sker der noget ”anderledes” i vor klub, og tirsdag d. 24. marts var netop sådan en dag – endda med hele tre punkter på programmet. Ren festival.
Første akt var filialdirektør Ingemarie Hønnicke fra vor hovedsponsor Nordea, Skanderborg, der øste ud af sin økonomiske viden tilsat en masse gode ideer til alt det, vi alle
sammen bør tænke over, men som meget få af os nok håndterer optimalt. I erkendelse
af, at vi i klubben har flere gråhårede end blebørn, var Ingemaries fokus lagt på investering og opsparing – endda serveret så tilpas fint og neutralt, så vi ikke følte os overdoserede af reklame. De fleste af publikum sad nok med en fornemmelse af, at der kan forbedres på ret meget andet end åbninger og slutspil. Det er bare at aftale et møde, og
hver af en af os kan få endevendt økonomien professionelt – også folk, der ikke allerede
er Nordeakunder. Det lød ikke så ringe endda, så det er bare at sige ”ja”.
Så var det tid til aftenens med spænding imødesete highlight: Jonas Bjerres foredrag
om hans korte og meget stejlt opadgående skakkarriere. Det er en velbevaret hemmelighed, at Jonas i disse år er Danmarks i særklasse største juniortalent. For over et år
siden blev han Danmarks yngste mesterspiller (1900+) nogensinde og slog derved vor
egen Mads Andresens rekord med hele to år. Ifølge DSU’s ratinggraf lå Jonas i 2011 på
1000, og nu er han pænt over 2100! Med +1100 på fire år bør han vel nå 3200 i 2019.
Vogt dig, Magnus ☺

Fremgangen ses også på holdskakken. For tre sæsoner siden kunne den gang syvårige
Jonas lige akkurat klemme sig ind på 2.-holdets ottendebræt på afbud, men i den nys
afsluttede sæson har han overhalet det meste af holdet og også Fatter Tavs, så ungersvenden bestyrede tredjebrættet på glimrende vis. 5½/7 uden nederlag og +20 på ratingkontoen, hvilket (bortset fra Colin og Claus i bunden) var holdets største ratinggevinst i turneringen. Senest om to sæsoner hedder det vist mesterholdet. Imponerende.
Arrangementet i Skanderborg var Jonas’ allerførste foredrag overhovedet, og det bliver
bestemt ikke det sidste. Faktisk stod der i invitationen, at Tavs også skulle sige en masSide 6

se, men det var der slet ikke brug for. Junior havde ingen problemer med at fortælle om
sine skaklige oplevelser og havde ikke den store brug for en ”sufflør”.
Krydret med både billeder og partier fik vi en fin blanding af historier fra skoleskakken
(med Tavs som kyndig lærer!) over flere forskellige skoleskakmesterskaber til de første
gange, ungersvenden var ved NM, EM og VM for juniorer. Naturligvis ledsaget af familien i almindelighed og farmand i særdeleshed, som det også skete ved holddebuten til
Europacuppen i 2013. Som vi alle husker, havde Jonas her debut for Skanderborg mod
russiske Malachite. Russerne stillede lidt uretfærdigt med fire 2700-folk med Grischuk
på toppen og vandt forventet med sikre 6-0. Jonas indkasserede også et nederlag, men
det kan man godt være bekendt, når modstanderen hedder Viktor Bologan.
Mesterskab på mesterskab kom rullende forbi de mange medlemmer, og vi blev alle en
smule ”forpustede” af listen af meritter. Seneste mesterskab var som bekendt NM i skoleskak i Klaksvik på Færøerne, hvor Danmark for et par måneder siden hentede en
samlet sejr – bl.a. ved Jonas’ hjælp, udover at han naturligvis vandt sikkert i sin egen
gruppe. Han var totalt overratet i sin aldersgruppe med næstbedste knægt på 1500, så
det var ren favoritsejr. Det er det til gengæld ikke altid, når man spiller turneringer på det
europæiske fastland. Østeuropæerne er generelt underratede, da de ikke får spillet så
meget internationalt, noget som også salig Larsen sagde det for 50 år siden. Østeuropæere er bare farlige, så pas på dem.
Af de mange partier og partiafslutninger fik
vi også demonstreret Jonas’ første GMskalp og søreme også historien om, da Jonas to gange på hver sin side af nytår 201415 vandt over samme IM. Den uheldige
mand var Slobodan Kovacevic, og først måtte han lide den tort at tabe på tid mod den
unge Jonas, og året efter (= en uge eller to
efter nytår!) blev han regulært udspillet. Et
kvalitetsoffer gav spil på sorts svage sorte
felter, og efter næste kvalitetsoffer blev Sort
kørt helt ud af banen.
Flere tilhørere ville vide, hvordan vor unge helt arbejder med skakken. Det lød nærmest
som om, at morgenritualet hed en halv times studier af ”Step”-bøgerne, og dertil et par
timer hver mandag plus 3½ time i Chess House hver onsdag. Tirsdag og torsdag er der
fodbold(!) Kan man ikke blive Carlsen, er det rart at kunne falde tilbage på en karriere
som Messi eller Ronaldo. Indtil videre peger det heldigvis mest i retningen af Carlsen,
og rygterne siger, at Jonas p.t. er verdens næsthøjest ratede 10-årige.
Meget af træningen har foregået og foregår stadig med stærke spillere. Udover ungdomschefen Mads Boe har Jonas trænet intensivt med Klaus Berg og en enkelt gang
med ex-skakpensionisten Curt Hansen. Selvom Curt (indtil det just overståede DM) har
været væk fra turneringer i syv år, studerer han tilsyneladende stadig meget skak, og
utallige af Jonas’ partier er blevet pløjet igennem af den tidligere juniorverdensmester,
og derpå har de gennemgået partierne sammen, og der er fundet steder, der kan forbedres. Pengene til det findes via DSU’s juniorkonto, og de må siges at være godt givet
ud.
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Efter Jonas’ mange kloge ord var det tid til aftenens tredje akt: Vor egen næsten-GM
Mads, som endnu en gang øste ud af sin enorme spillestyrke ved en simultan mod dem,
der ville. Det var der 16-17 stykker, der ville, og ikke overraskende endte Mads med at
lammetæve flokken af håbefulde spillere. Skiftevis som hvid og sort, hvilket igen gav
mindelser om Larsen – den eneste af datidens mestre, der tillod folk at være både Sort
og Hvid. Det betyder heller ikke så meget, hvis man har stormesterstyrke.

Jonas Bjerre - Slobodan Kovacevic
Open de Roquetas 2015

17. Sed5!? Dd8 18. Sxe7+ Dxe7 19. Sd5 Dd8 20. Tef1Sxf4 21. Sxf4 f5 22. exf5 Sxd3
23. Dxd3 Lxf5 24. Txf5 gxf5 25. Dg3+ Kf7 26. Dh3 Ke6 27. Dxh7 Tc8

28. Sf4+ Kf6 29. Dg6+ Ke5 30. Lc3+ Kxf4 31. Dg3+ Ke4 32. Df3+ mat 1-0
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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. HEATHCOTE – 1. pr. English Forfatter: S. LOYD – N. Y. Mail and ExMechanic 1891
press 1892

Opgave 3

Opgave 4

Hvid trækker og sætter mat i to træk.

Hvid trækker og sætter mat i fem træk.

Forfatter: A.V. GALICKIJ – 1. pr. Sahmatnyj zurnal 1891

Forfatter: Ikke navngivet.
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Herredsvang Open 2015
(Af Bjarne Berring Rasmussen)
Til dette stævne havde vi 5 deltagere fra Niels Ebbesen Skoleskak.
I A-gruppen deltog Christian Frambøl. Han opnåede 3p. af 5 og havnede lige uden for
præmierækken med en 4.plads. Han kom dog ikke hjem uden pokal, idet han aldersmæssigt hører hjemme i D-gruppen. Af D-række spillere blev han en flot nr. 1, (i den
samlede GP-STILLING) hvilket skyldes, at han scorede flest point, som udregnes efter
et sindrigt system, som det vil være at gå for vidt at uddybe her. Det i sammenfald med,
at han har deltaget i samtlige stævner i sæsonen. Dette fik han en pokal for. Samtidig fik
han også overrakt en Vandrepokal, hvorpå der figurerer så prominente navne som
Mads Andersen og Jakob Vang Glud. Et stort tillykke.
I C-gruppen deltog Thomas Enggaard. Han har holdt 1½-2 års pause fra skakken. Alligevel formåede han at til spille sig 1. pladsen med 5½p. af 7, hvilket af sted kom en
pokal. Rart at han er tilbage. I samme gruppe spillede Jonathan, som havnede i midten
lige uden for præmierne.
I F-gruppen havde vi 2 deltagere. Den ene var Linus Sørensen, som scorede 4 p. Den
anden var Holger Skov som scorede 3½ p. De spiller begge godt, men skal lige lære at
bruge tiden til fordybelse.
Der var ca. 80 deltagere til stævnet, som blev afviklet på fin vis.
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Lidt af hvert
(Af Peter Wheadon)
Kan man vinde i skak ved kun at flytte bønderne? Ja, det kan man godt selv om det ikke
sker så tit. I 1950 blev der spillet et interessant parti i USA mellem Kujoth (hvid) og Fashingbauer (sort). Partiet forløb således. 1.e4 c5 2.b4 cxb4 3.a3 Det minder lidt om en
omvendt Benko Gambit. 3...Nc6 4.axb4 Nf6 5.b5 Nb8 Var det virkelig nødvendigt at
fortrække? Måske var sort blevet skræmt af et
andet parti spillet 10 år tidligere i USA hvor de
første 10 træk fra hvid var bondetræk! I det parti
spillede sort 5...Nd4 og blev kørt over af hvids
bønder: [Marshall-Rogosin, New York 1940 fortsatte med 5...Nd4 6.c3 Ne6 7.e5 Nd5 8.c4 Ndf4
9.g3 Ng6 10.f4 Ngxf4 11.gxf4 Nxf4 12.d4 Ng6
13.h4 e6 14.h5 og hvid stod overlegent. Partiet
fortsatte nogle få træk indtil sort opgav.] 6.e5 Qc7
7.d4 [7.exf6 Qe5+] 7...Nd5 [7...Ng8 er bedst
men så er sort til grin.] 8.c4 Nb6 9.c5 Nd5 10.b6
Diagram...og sort opgav, da han står til at miste
en officer f.eks. 10...Qd8 11.Rxa7 Rxa7 12.bxa7
Qa5+ 13.Nc3 Nxc3 14.axb8Q Nxd1+ 15.Bd2
Qd8 16.Kxd1 1–0 og mange af sorts brikker står
klar til næste parti.

De Originale
Siden 1976

Troldekugler.dk
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Klubbens 2. hold fik super start i 2. division
(Af Colin Watson)
Som man kan se på tabellen fik vi en flot 3. plads. Vi vandt meget overbevisende mod
de svagere hold, men vi mistede vores chance imod de top 2.(2½ point i hver kamp)

Den afgørende 6. runde var netop mod top holdet Haderslev. Vi stod ellers ganske fint
midtvejs, men desværre smuttede et par muligheder og et nederlag afgjorde vores
skæbne.
I sidste runde vandt vi for anden gang 7½ - ½. Denne gang var det Tønder som vi, desværre for dem, sendte tilbage til Mesterrækken.
Vores meget homogene hold klarer sig rigtigt godt mod svagere hold, som ellers har
været et problem for godt 3 år siden. Vi kæmper for hver eneste point.
Holdet har været meget stabilt, næsten uden afbud. Dette giver et super hold ånd. Vi
støtter hinanden og hygger os bagefter med spisning.
De få gange vi har brugt
reserver har de klaret sig
glimrende, det styrker
hele holdet når man ved
at holdet ingen svag
punkter har.
Vi havde 5 spiller ud af
15, på topscorer listen.
Alt i alt var alle tilfreds
med indsatsen, og glæder sig allerede til næste
sæson. Tak alle sammen.
Holdleder
Colin Watson
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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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Kombiner med Peter
Løsninger senere i dette blad

EMMS - CHUNHU, Kina 1993
Hvid trækker

JONES - SACHDEV, Island 2015
Hvid trækker

Hvid har ofret en officer for at få den sorte
konge ud af sit skjul. Hvordan slutter han
af?

Hvid har to vindertræk, som har noget til
fælles.

TARASOV - MARKAROV, Rusland 2000
Hvid trækker

KASPAROV - ANAND, Riga 1995
Hvid trækker

Her forsøgte hvid at bytte dronningerne af
med 1.Dc1. Det skulle han aldrig have
gjort!

Hvid har ofret et par bønder for udvikling.
Der er kun blevet spillet 24 træk, men nu
spiller hvid partiets sidste træk!
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EM i Jerusalem
(Af Mads Andersen)
Det individuelle EM blev afholdt i Jerusalem fra d. 23. februar til d. 9. marts. Som optakt
havde jeg spillet en bundesliga-weekend i Hamburg, hvor jeg for første gang tabte begge partier i en sådan weekend. Jeg valgte dog optimistisk at se det på den måde, at det
var bedre at tabe de partier, der skulle tabes, inden turneringen startede fremfor i løbet
af den.
Jeg delte et værelse med Sune Berg Hansen, og vi var begge klar på at spille en god
turnering. Den første skuffelse kom allerede den første aften, hvor vi måtte konstatere,
at det ”High-speed internet,” vi hver især havde betalt 50 euro for, nærmere var loweller no-speed internet. Heldigvis var der fint internet i lobbyen, så Sune kunne sagtens
få sendt sine artikler til Politiken og Jyllands-Posten, og jeg kunne ringe på Skype med
dem derhjemme, og på den måde spare en ordentlig bunke penge.
Skakmæssigt var de første mange runder en rigtig elevator-turnering for os begge to. Vi
vandt uden de store problemer mod de lavere ratede for blot at komme i store problemer mod de højere ratede runden efter. Det er dog værd lige at nævne, at de højereratede oftest var noget tættere på 2650 end 2600, og dette gør altså en kæmpe forskel i
spillestyrke! Folk på 2650 har nærmest aldrig off-days, og de har heller ikke rigtig nogen
specielt svage punkter, og alt dette gør dem bare til helt vildt irriterende modstandere. I
mit eget parti mod Nisipeanu var jeg eksempelvis ikke helt sikker på, hvornår det egentlig gik galt, og hvordan det kunne gå så galt, som det gjorde. Svaret viste sig at være, at
han efter åbningstrækkene uden undtagelse fandt det bedste træk hver gang, indtil min
stilling nærmest var håbløs.
At turneringen ikke forløb helt som håbet tog dog ikke modet fra nogen af os. Vi vandt
trods alt mod de svagere, og blev således ved med at få nye chancer mod de gode runden efter. Turneringen havde to hviledage. Jøder må jo ikke bruge maskiner fra solnedgang fredag indtil solnedgang lørdag, og da digitale ure falder under kategorien
”maskiner,” måtte vi jo have fri. Et punkt, hvor jeg var specielt taknemmelig for, at jeg
ikke var jøde, var elevatorerne. Vi boede på 8. sal, og de specielle ”shabat-elevatorer”
var sat til at stoppe på hver enkelt etage, da de jo ikke må trykke på maskinen og fortælle, hvor de skal hen. Heldigvis var der også et sæt almindelige elevatorer, der fungerede
ganske som normalt, og således slap jeg for at bestige en million trapper, hver gang jeg
skulle op på værelset.
Efter den første hviledag begyndte tingene generelt at fungere lidt bedre. Dels begyndte
mit eget spil at køre lidt bedre. I anden halvdel af turneringen måtte jeg godt nok afgive
et halvt point til en lavereratet, der dog senere lavede IM-norm. Jeg fik til gengæld også
kæmpet mig til en halv mod GM Demchenko på 2600, og spillet kørte generelt langt
bedre. Partiet i sidste runde er kommenteret nedenfor, og var nok mit bedste parti i turneringen. Udover det rent skaklige, så forbedredes forholdene også i den sidste uge.
Nettet begyndte at fungere på værelset. På daværende tidspunkt havde jeg også næsten læst 1,5 bog, og var således ved at løbe tør for læsestof, så nettet reddede mig fra
at komme til at kede mig alt for meget, når der skulle slappes af.
Generelt var Jerusalem en flot by. Da jeg ikke havde købt frokostbilletter, og da samtlige
jødisk-ejede butikker har lukket om lørdagen, måtte jeg begge fridage begive mig ud på
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lidt sightseeing i byens centrum og i den gamle bydel for at få noget at spise. Normalt er
jeg ellers rigtig dårlig til at komme ud og få set lidt ting de steder, jeg rejser, så dette var
en dejlig forandring. Min egen vurdering af min turnering er, at det sagtens kunne have
gået bedre, idet jeg kunne have fået flere point mod de stærke, men det kunne også
sagtens have gået værre, og det er en god følelse, når de mindre ånder bare får bank,
og jeg ikke skal slide alt for meget for at vinde sådanne partier. Med det gode spil i de
sidste par runder forlod jeg således Jerusalem med en følelse af, at det sådan set var
gået udmærket.

Andersen,Mads (2494) - Birnboim,Nathan (2347) [A14]
EU-ch 16th Jerusalem (11), 08.03.2015
[Andersen,Mads]

1.Nf3! Min modstander spillede alverdens forskellige åbninger mod d4: Grünfeld,
Kongeindisk, Benoni og meget andet. Med Sf3 ser jeg lige, hvad han gør, og jeg kan
senere bestemme, om jeg vil spille d4 eller ej. 1...Nf6 2.g3 d5 Det havde jeg så ikke
forventet. 3.Bg2 e6 Nu tænkte jeg, at han gerne ville spille en variant i katalansk. Det
prøver jeg så at undgå! 4.0–0 Be7 5.c4 0–0 [5...dxc4?! er ikke så godt efter 6.Na3 , da
han taber et tempo, hvis han vil slå springeren. Lxa3 er ellers det kritiske i varianten
uden 0–0 og Le7 indskudt.] 6.b3 [6.d4 var hovedvarianten i katalansk. Teksttrækket er i
stedet Reti-opstilllingen.] 6...b6 7.Bb2 Bb7 8.e3 dxc4 [8...c5 9.Nc3 Nc6 er en anden
mulighed, hvorefter hvid prøver at få fordel med 10.cxd5 Nxd5 11.Nxd5 Qxd5 12.d4]
9.bxc4 c5 10.Qe2 Qc7?! Trækket er givetvis ikke så dårligt i sig selv, men planen
bag det er ikke så god. Han virker meget bange for, at jeg skal spille d2-d4. Det er imidlertid kun min plan, hvis sort stiller sig meget fjollet op. Normalt vil jeg bare stille bonden
på d3 som i partiet. 11.Rd1 Rc8 Fortsætter med at forhindre d2-d4. Tårnet står dog noget fjollet, hvis jeg ikke spiller det. 12.Nc3 a6 13.d3 Nc6 14.Rab1 Sorts modspil består i
at prøve at forberede b6-b5. Min plan forhindrer dette i den nærmeste fremtid. 14...Rab8
15.Ba1! Ba8 16.Nd2 Efter at have forhindret b6-b5 vil jeg nu til at spille på kongefløjen med træk som f4 og g3-g4-g5. 16...Rd8 17.f4 Rd7 18.a3 Forhindrer Sb4, der ville
true d3. 18...Qd8 [Nu gav 18...Rbd8 ikke så meget mening, da jeg blot kunne spille
19.Nf3 , og da han ikke har Sb4, kommer han ikke videre med sit spil. Tårnet på d7 står
i øvrigt udsat, hvis han rykker springeren på c6, da jeg så kan spille Se5.] 19.Nf3 Ne8
Manøvrerer springeren over for at hjælpe med b6-b5. Sort havde ikke så mange andre
aktive idéer. 20.g4 Nc7 21.g5 b5 22.Ne4 Vi har begge opnået det, vi gerne ville. Sort
har fået gennemført b6-b5, og jeg har fået god kontrol over kongefløjen og centrum.
Løberen på a1 kan nemt vise sig at være et monster. 22...Bf8 23.h4 Med planen h4-h5h6 for at give f6-feltet til springeren! 23...bxc4 24.dxc4 Rxb1 25.Rxb1 Rd3 26.a4 [26.h5
Rxa3 27.h6 Qd3 virkede lidt irriterende under partiet, da jeg ikke lige kunne finde en vej
videre efter, at han får byttet dronningerne. Computeren siger dog, at jeg kan spille
28.Qxd3 Rxd3 29.Ne5! Rxe3 30.Nd7 og, at hvid bare står til gevinst! Den har sikkert ret,
men det er ikke helt nemt at vurdere på afstand! Efter teksttrækket kommer hans tårn til
at stå meget offside, hvis han alligevel vil til at gå efter bonden med Ta3xa4.] 26...a5
27.h5 Fortsætter med planen. 27...Ne7 Prøver at få springeren til f5, hvor den står
godt. Det taber dog en bonde. 28.Nxc5 Ra3 29.Rd1 Qc8 30.h6 Nf5 31.Nd3 Rxa4 Vi var
begge lidt nede i tid, men jeg tænkte, at jeg stadig måtte stå godt pga. mit pres på kongefløjen. 32.hxg7 Bxg7 33.Bxg7 Nxg7 34.Nc5 Rb4 35.Nd7! En vigtig manøvre. Pludselig kan min springer komme til f6 igen! 35...Nce8 Forhindrer Sf6. 36.Nfe5! Forskellen i
aktiviteten af vores springere gør udslaget. 36...Bxg2 37.Qxg2 Truer ikke blot Sf6+, men
også Sc6, som truer både tårnet og en slem gaffel på e7. 37...Rb7 38.Nf6+ Kh8 39.Qh1
[39.Nc6 med idéen Td8 var faktisk endnu bedre, men i tidnød var jeg tiltrukket af Dh1,
Side 16

der gemmer dronningen helt ned i hjørnet, men
hvor den alligevel kontrollerer alle de vigtige felter.] 39...Nxf6 40.gxf6 Ne8 [40...Nf5 41.Qxb7! var
pointen med Dh1. Tårnet falder pga. mat i bunden.] 41.Qh6 Truer Df8 mat. 41...Qc5 DIAGRAM
42.f5? Pinligt!! Trækket vinder ganske vist,
men jeg havde en direkte mat i 4 med Dg7+, som
jeg helt overså. Jeg opdagede det, mens han
tænkte, og jeg sad og bandede lidt over mig selv.
Han har dog ingen redning, og computeren siger,
at stillingen er mat i 8. 42...Qb4 43.Qg7+ Så fik
jeg alligevel lov! Han opgav pga.[43.Qg7+ Nxg7
44.Rd8+ Ne8 45.Rxe8+ Qf8 46.Rxf8#] 1–0

Pokalskak i Skanderborg
(Af Claus Qvist Jessen)
Tirsdag d. 74 var det tid til den østjyske "semifinale" i den årlige pokalturnering, og hér
blev spillet i to rækker: Eliterækken, hvor alle kunne stille op, og Bredderækken, hvor
ratingsnittet for de fire højestratede på holdet ikke måtte have over 1800.
Skanderborg stillede med
fire hold, et godt besat mesterhold i Eliterækken
(Mads A., Mads Boe, Jackie
A. og Kristian Seegert) og
tre hold i Bredderækken.
Hvis vi skal starte med det
positive, var Eliteholdet ualmindeligt godt kørende og
endte med at vinde turneringen (fire runder) sikkert med
11½ pts. foran Aarhus/
Skolerne med 10. De to
hold går videre til finalen,
som holdes i pinsen.
I Bredderækken præsterede Skanderborg at besætte pladserne som nr. 1, 2 og 3! Desværre nedefra, så vi var langt fra kvalifikationen, som gik til to hold fra SK1968 fra Aarhus. Det mindst ringe Skanderborghold i Bredderækken var Kais hold (6½), mens Team
Morten og Team Bjerre fik hver 5½. Men vi var med!
Stor tak til nøglepersonerne, som udover turneringschefen Bjarne var kantinepasser
Kell og dertil (bl,a.) Anders og Allan. Det er den slags folk, der gør, at vi kan holde aktivitetsniveauet så højt, og mange tak for det.
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Afslutning af 6. HK’s B-række i holdskak
Skanderborg’s 3. hold rykker op i A-rækken fra næste sæson.
(Af Bjarne Berring Rasmussen)
Denne afslutning foregik i Skanderborg, altså i vore klublokaler. Det var samtlige 8 hold i
gruppen, der var samlet her, altså 64 spillere. Så kan der heller ikke være mange flere,
hvis man skal sidde anstændigt.
14 dage før troede jeg, at vi skulle konkurrere om 1. pladsen med SK 1968’s 6. hold,
men dette hold havde torsdagen før tildelt Silkeborg 3 et forsmædeligt nederlag på 7½½. Derfor var sagen ligesom afgjort, idet vi nu var 4p. bagefter SK 1968. Skønt, vi vandt
6-2 over Syddjurs 3 og halede ind, var det ikke nok. SK 1968 6 besatte 1. pladsen og vi
indtog 2. pladsen, som, hvad jeg ikke vidste, giver ret til oprykning til A-rækken. Desuden får vi præmie, hvad det er ved jeg ikke.
Her lidt om de enkelte kampe.
Peter Wheadon spillede 1. bræt og var involveret i en taktisk betonet kamp, som dog
endte remis. Det var det sidste parti i denne kamp.
Ebbe Kristensen har et eller andet kørende med formanden, hvilket bevirker, at han ikke
tør andet at vinde. Det gjorde han så. Jeg så ikke hvordan.
Allan’s parti så jeg heller ikke, men han vandt. Han har scoret 6p. af 7 i denne turnering,
flot.
Kim Lund Larsen spillede et rigtigt kampparti med muligheder til begge sider, men til
sidst vandt han materiale og sluttelig partiet.
Asger Andersen erobrede lidt efter lidt materiale. Da det så blev for meget, valgte modstanderen at opgive.
Anders Haarup kom til at stå fantastisk med god materialeovervægt, men i slutfasen
negligerede han et modangreb og kunne ikke undfly modstanderens skakker, dette resulterede i at partiet endte remis.
Leif Møller Hansen kom skidt ud af åbningen, hvilket resulterede i at han måtte afgive
materiale og da overmagten blev for stor strakte han våben.
Christian Frambøl skulle spille 8. bræt, men der var ingen modstander til ham, så han
måtte i stedet hjem for at kæmpe med lektierne. Med den udvikling han er inde i, kommer han til at spille et af de øverste brætter i næste sæson.
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Løsninger
Kombiner med Peter
Opgave1.
1.f6+ Lxf6 2.Dh6+ efterfulgt af 3.Sxf6 1-0
Opgave2.
1.T1c3 Db4 2.Txe7 Dxe7 3.Dxb8+ Tg8 4.Dxa7 og hvid vinder.
Alternativt
1.T7c3 Dd6 2.Tc8+ Txc8 3.Txc8+ er endnu stærkere.
Opgave3.
1.Dc1?? e3 og hvid opgav, da sort truer både 2...Dxb4 og 2...Dxf2#
Opgave4.
1.Te1 og sort opgav. Truslen er 2.Lf3 og sort har intet forsvar. F.eks. 1.Te1 Lh6 2.Lc4
Lxf4 3.Lxe6+ eller 1.Te1 Dd7 2.Lb5 Dxb5 3.Dxe6+ Kg7 4.Sd5

Bjarnes grubleside
Opgave 1
1. Le4!

... ∆
2. Dd5#

... Kxe4
2. Te3#

... Lxe4
2. f4#

... Txe4 ... Td4
2. Txa5# 2. De7#

... ∆
... Kxf4
2. Dxd4# 2. Df5#

... Dxf4
2. De6#

... Se4
2. Tf5#

... Dd6
2. Df5#

... Kxe4
2. Lc6#

... L~
2. Dd3#

... Lxe4
2. Ld1#

... Sb~
2. Sd2#

... hxg4
2. Te3#

... Ka7
2. Kc7!
Ka8
3. Kb6!
Kb8
4. Sa6+
Ka8
5. Ld5#

... Ka8
2. Kb6
Kb8
3. Sa6+
Ka8
4. Ld5#

Opgave 2
1. Tf4!
Opgave 3
1. La4!
Opgave 4
1. Le6
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... Se~
2. Df4#

Kalender
Tirsdag 21.
Lørdag 25.
Tirsdag 28.

April
Generalforsamling og lynmesterskab
Jysk Mesterskab i Skoleskak
Bymesterskabet, 9. runde

Tirsdag 12.
Søndag 24.
Tirsdag 26.

Maj
Bymesterskabet, 10. runde
Pokalturnering, Svendborg
Bymesterskabet, 11. runde

Rema 1000, Vroldvej
Et godt sted at handle.
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