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Kalender  
Tirsdag  6. april Udsatte partier (bymesterskabet) 
Tirsdag  13. april 7. runde klubturneringen (bymesterskabet) 
Tirsdag  20. april Generalforsamling + lynmesterskab 
Tirsdag  27. april 1. runde forårsturneringen 
Tirsdag   4. maj 2. runde forårsturneringen 
Tirsdag  11. maj 3. runde forårsturneringen 
Tirsdag  18. maj 4. runde forårsturneringen 
Tirsdag  25. maj 5. runde forårsturneringen 

Sommerferie til 1. tirsdag i september  
 
Løsning på Asgers opgave fra side 8  
Sxf7!!, Kxf7 
Så langt havde jeg også beregnet i partiet, men så spillede jeg desværre Dxh7?, 
står stadig bedst, og vandt da også partiet. 
Men den skrappe fortsættelse er Dxe6+, Kf8, f5!! Og resten er ikke så svært! 
 

Løsning på Asgers opgave/parti fra side 18  
 

Partiet fortsatte 17.  −  �xg5 18.�xg5 �e7 19.�f1 �d3 20.�e3 �xf1 21.�xf1 �f5 
22.�f3 g5 23.�xg5 �xg5 0-1 

Men løsningen er: 17.... Lxh3!! 
Et par varianter som viser at Sort nu står stærkt: 
A: 18.gxh3 �xg5 19.�xg5 �xh3+ 20.�g2 �xg5 
B: 18.gxh3 �xg5 19.�xg5 �xg5+ 20.�xg5 �xh3+ 21.�g2 �xg5 
C: 18.�xf6 �xf6 19.�xf6 �xf6 20.gxh3 �xe2+ 21.�xe2 �xf3 
Variant A er naturligvis ren katastrofe for Hvid, men også i B og C står Sort noget 
stærkere end Hvid.  
Variant C har en fin pointe, synes jeg, nemlig at tage dækningen væk fra springeren 
på f3 

Løsning på Kombiner med Peter!  
 
Opgave 1:  1.  – Sf2+, 2. Txf2 (2.  – Kg1, 3. Se4+ vinder dronningen) Ld4 og Hvid 
opgav. 
Hvis 3. Dxd4 – Te1 og Sort vinder meget materiale. 
 

Opgave 2.  1. Kf7 – a4 (1.  – Kh7, g6+ - Kh8, 3. Kf8 og Hvids springer lander snart 
på f7) 2. Sg6+ - Kh7, 3. Se5 – a3, (3.  – Kh8, 4. g6 og igen Hvids springer lander 
snart på f7) 4. g6+ - Kh6, 5. Sg4+ - Kg5, 6. Se3 og Sort er færdig. 
 

Opgave 3 .  1. Lg5 og nu kan Sort vælge mellem 1.  – h1D og håbe på, at Hvid ikke 
kan sætte mat eller 1.  – Dxg5, 2. Dd8+ - Kh7, 3. Dc7+ efterfulgt af 4. Dxh2, hvoref-
ter Hvids bønder vinder eller 1.  – fxg5, 2. f6 og Sort kan ikke undgå mat. Sort valgte 
h1D, 2. De6+ og der er snart mat og Sort opgav. 
 

Opgave 4  Absolut ikke, men det gjorde han. Hvis 2. bxc3 – Se2+. Men Hvid spillede 
2. Tg8+ og Sort opgav. Der følger 2.  – Kxg8 (2.  – Txg8, 3. Dxf6 og mat i næste 
træk) 3. Dg3+ - Kf7, 4. Dg7+ - Ke8, 5. Dd8 mat 
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Sidste blad i denne sæson udkommer først i maj 
 

Har du et indlæg, et parti, en sjov oplevelse eller noget der kan være med til at gøre 
sidste nummer spændende, så vil jeg gerne have det inden 1. maj. 

Hans 
 
 
 
 
 

Side 1 



C:\TL\Privat\Skak\Bladet\2003\nr08\2003-08-tilpdf.doc  

Referat fra medlemsmøde den 9. marts  
(af Hans Buttenschøn) 

Som lovet på sidste generalforsamling, så ville bestyrelsen indkalde til et medlems-
møde, hvor den af DSU varslede kontingentforhøjelse skulle drøftes inden Skander-
borgs delegere rejste til mødet i påsken. 
Morten havde fået forfald i sidste øjeblik, så i stedet tog den øvrige bestyrelse over. 
Hans redegjorde for baggrunden for mødet og fortalte, at den oprindeligt varslede 
stigning på 40 kr. var blevet til 80 kr., idet der må forventes en betydelig større udgift 
til udsendelse af Skakbladet, da portostøtten til blade som Skakbladet er bortfaldet i 
forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2004. 
Hans fortsatte med at sige, at bestyrelsen ikke kom med nogen direkte indstilling til 
spørgsmålet, da man ikke havde drøftet det på noget bestyrelsesmøde, men at hans 
egen opfattelse – og han troede i og for sig også det gjaldt resten af bestyrelsen – 
ikke var særligt glade for en kontingentforhøjelse, men på den anden side kunne 
man heller ikke finde besparelser på budgettet der var acceptable, og som følge 
heraf ville Hans anbefale den foreslåede kontingentstigning. 
Genno gav udtryk for, at det er for let med de kontingentforhøjelser og de kommer 
om ikke hvert år, så stort set hvert år. Han kunne ikke umiddelbart pege på bespa-
relser, men der burde være nogen der stoppede den glidebane, som kontingentfor-
højelserne er. Han bad også Skanderborg tage kontakt til andre klubber for at samle 
nogen modstand mod forslaget. 
Peer Jespersen, støttet af Dieter Dettbarn foreslog at Skakbladet blev udsendt sam-
let til klubberne, som så er anvarlige for at fordele dem. Et medlem modificerede 
forslaget og foreslog at man som et minimum gjorde det i sæsonen 1. sep til 1. april. 
Peer Jespersen foreslog videre, at Skakbladet blev lagt ud på DSUs hjemmeside i 
PGF format . Så kan de medlemmer som har adgang til internettet læse det her og 
samtidig over for  DSUs medlemskartotek tilkendegive, at de ikke bhøver at få 
Skakbladet tilsendt. 
Ikke andre ønskede at deltage i debatten, men mindre tilkendegivelser kom der flere 
gange under debatten. 
 
På baggrund af de indlæg der havde været og de små tilkendegivelser der var frem-
ført, fremsatte Hans flg. konklusion på debatten: 
 

Medlemsmødet er ikke specielt varm på en kontingent forhøjelse, men 
konsekvenserne af at stemme nej til forslaget finde r man værre end 
forhøjelsen.  
Konklusion: Skanderborg bør stemme for forhøjelsen.  
Forsamlingen vil endvidere opfordre den delegerede  til at viderebringe 
de to forslag, der var kommet under debatten, til D SUs ledelse.   

   
Konklusionen medførte en lang række nik fra medlemmerne. 
Genno gav udtryk for, at han er sikker på, at mange er enige med ham, og at konse-
kvenserne er medlemstilbagegang for DSU. 
 
Mødet hævet kl. 19.30 
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Bestyrelsens plan for aktiviteter det kommende år  
(Bestyrelsen) 

Bestyrelsen skal på generalforsamlingen fremlægge planerne for det kommende år. 
Det har vi valgt at gøre på denne måde. 
I kan se hvilke aktiviteter der er i støbeskeen og hvem den nuværende bestyrelse 
har sat på som tovholder til opgaven. 
Den ny bestyrelse der vælges på generalforsamlingen både kan og skal lave om på 
den, når man har hørt generalforsamlingen og når der er valgt ny bestyrelse. 
Men nu er der et oplæg, som man kan drøfte på generalforsamlingen. 
 
Vi er meget åbne over for nye aktiviteter, men har ganske givet også behov for hjælp 
til at gennemføre dem! 
 
Opgave Aktivitetsperiode Ansvarlig 
Sæsonopstart 15. jul. – 10. sep.  Hans Buttenschøn 
Skoleskak 15. aug. – påske Hans Buttenschøn 
Kræmmermarked 1. aug. – 4. sep. Anders Haarup 
Efterårsturneringen 1. sep. – 31. dec.   Jesper Lykke 
Temaaften (efterår) 1. sep. – 1. nov. Anders Haarup  
Holdskak 1. sep. – 15. mar. Morten Rasmussen 
Sort nat 15. okt. – 19. nov Anders Haarup 
Skoleskakstævne 1. nov. – 4. dec. Hans Buttenschøn 
Juleafslutning 1. dec. – 21. dec. Jens Kr. Vigen 
Hurtigskakturnering 1. nov. – 4. jan. Morten Rasmus sen 
Nytårs-handicap-cup-lyn-turner 1. dec. – 6. jan. Mo rten Rasmussen 
Forårsturnering 15. dec. – 15. apr Jesper Lykke 
Temaaften (vinter) 1. jan. – 1. mar. Anders Haarup 
Generalforsamling 1. mar. – 1. maj Formanden 
Lynmesterskab 1. mar. – 1. maj Bjarne Tornbjerg 
Sommerturnering 1. apr.  – 15. jun. Morten Rasmusse n 
Kulturugen 1. apr. – 15. maj Anders Haarup 
Lyse nætter 1. apr. – 4. jun. Jørgen Johansen 
EMT 1. maj – 15. sep. Bjarne B. Rasmussen 
Klubblad 15. jul. – 1. jun. Hans Buttenschøn 
Kantinedrift 1. aug. – 15. jun. Jens Kr. Vigen 
Regnskab – budgetter – m.m. Hele året Bjarne Tornbj erg 
Pressemeddelelser Hele året Hans Buttenschøn 
Materielforvaltning Hele året Bjarne Rasmussen 
Bibliotekar Hele året Jesper Lykke 
WWW.Skanderborgskakklub.dk  Hele året Morten Rasmussen 
2. Samba Hele året Michael Andersson 
Pokalskak i 6. HK 1. apr. – 15. maj Morten Rasmusse n 
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Nichlaes Århus-mester i lynskak  
(af Hans Buttenschøn) 

Skoleskakeleverne slutter traditionel  Grand Prix sæsonen af med mesterskabet i 
lynskak. 
Således også i år 
De fremmødte blev delt op i 4 grupper efter alder. 
I næstældste gruppe havde Skanderborg Nichlaes Harder med og han gentog suc-
cesen fra sidste år og blev mester i sin klasse. Benjamin Christensen var også med i 
denne klasse. Han fik en flot slutplacering i den bedste halvdel af feltet 
Pascar  Paramasivam var med i ældste gruppe, hvor han endte midt i feltet. 
I yngste gruppe sluttede Aleksander Daasbjerg som nr. 2, kun et halvt point efter 
hans evige rival Bjørn Oschner fra Ellekærskolen. 
I næstyngste gruppe havde Skanderborg Mads Andersen med og han fik en meget 
flot 6. plads i gruppen. 
Nu er der måske en og anden med kendskab til børnene der indvender, at Mads er 
da yngre end Bjørn Oschner og Aleksander Daasbjerg. Og det er rigtigt. Desværre 
blev der begået en fejl, så Mads ikke kom i yngste gruppe og jeg opdagede desvær-
re først fejlen, da stævnet var ca. halvt færdigt. 
Turneringslederen for stævnet har besluttet, at Mads som kompensation for fejlen 
får en erindringspokal fra stævnet. 
 

1., 3. og 4. holdets sidste kamp i holdskak  
Nordre III    Skanderborg I  

 Mikkel Nørgaard  ½ – ½ Tavs Bjerre 
Mads Borup  0 – 1 Kai S. Munk 
Henning Andersen ½ - ½ Henning Møller 
Lars Noe  ½ – ½ Leif Linnemann Larsen 
Kim Hardlei  0 – 1 Colin Watson 
Knud Erik Juhl  0  -  1 Jesper Lykke Pedersen 
Henning Reiths  0  -  1 Peter Wheadon 
Pedram H. Javan 1  -  0 Dieter Dettbarn 
 

Total   2½ - 5½ 
 

Skanderborg III   Åbyhøj II  
 Hans Rose  0 – 1 Malte B. Kjær 

Axel Nielsen  0 – 1 Michael Würtz 
Dieter Dettbarn  1  - 0 Jens Finnerup Madsen 
Anders Haarup  0 – 1 Kristian De Silva Nielsen 
Michael S. Mikkelsen 0  -  1 Benny Wiebel 
 

Total   1 - 4 
Skanderborg IV    Grenå I  

 Asger C. Andersen ½ – ½ Hans Hald Kristensen 
Thomas K. Laursen 0 – 1 Kurt Pedersen 
Peer Jespersen  ½  - ½ Finn Feldbæk 
Erling Bleld   ½ – ½ Svend Nygaard 
Mathias Haarup  0  -  1 Asger Hartelius 
 

Total   1½ - 3½ 
Side 22 

Der indkaldes til  

Ordinær generalforsamling  
 
Tirsdag den 20 april kl. 19.15 
 

i klublokalerne, Sundhedscenteret, Sygehusvej 7, Skanderborg. 
 
Dagsorden: 

1.  Valg af dirigent 
2.  Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
4.  Kontingentfastsættelse. 
 Bestyrelsen foreslår det årlige kontingent: 
      A. medlemmer 600 kr. 
      B. pensionister 300 kr. 
      C. B medlemmer 100 kr. 
      D. Junior  300 kr. 
      E.skoleskakelever 350 kr. (incl deltagelse i 8  
                       stævner) 
5. Bestyrelsens plan for aktiviteter i det kommende år. 
6.  Indkomne forslag 
7. Valg: 

Formand: Morten Rasmussen (1 år) Modtager ikke 
genvalg 

 Kasserer: Bjarne Tornbjerg 
 Bestyrelsesmedlem: Hans Buttenschøn 
                                  Anders Haarup 
 Bestyrelsessuppl.: Jørgen Johansen 
                                Jesper Lykke Pedersen 
 Revisor: Jørn Andersson 
 Revisor suppleant: Robert Rode Petersen 
8. Eventuelt 

 
 
 

Indbydelser  
 

Skødstrup Skakklub har her i foråret en EMT turnering over 5 torsdage, som plejer 
at få mange roser fra dem som har været med tidligere.  
Tilmelding kan nås inden 9. april 

 

Chess House har turneringer der kører stort set hver onsdag. 
Kontakt Chess House eller Morten Rasmussen for at få mere at vide 
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Skakklubbens regnskab for året 2003 
 

Indtægter:   Udgifter:  
Klubkontingent 21.600 kr. Hovedkredskontingent 16.025 kr. 
Kaffekassen 9.121 kr. Administration m.v. 3.136 kr. 
Overskud, DM i skak 11.281 kr. Holdturneringsindskud - kørsel 2.247 kr. 
Turneringsaktiviteter  4.096 kr. Tilskud til køb af borde, klublokle 5.000 kr. 
Præmier v/holdskak 1.200 kr. Jubilæumsarrangement 6.716 kr. 
Renteindtægter 1.298 kr. Repræsentation og gaver 464 kr. 
  Aktiviteter bl.a. Bent Larsen 5.800 kr. 
  Internet   973 kr. 
  Kursregulering, værdipapirer 399 kr. 
  Tilskud 1. Samba Cup 20.000 kr. 
Indtægter i alt 48.596 kr. Underskud 1. Samba cup 10.238 kr. 
Årets balance (underskud) 22.402 kr.  
 
Balance 70.998 kr . Balance 70.998 kr.   
 
 

Balance pr. 31. december 2003  
 
Aktiver:   Passiver:  
Investeringsbeviser 20.996 kr. Egenkapital:  
Checkkonto, Danske Bank  1.188 kr. Egenkapital 1-1-03 51.665 
BG bank 41.124 kr. Årets resultat -22.402 29.263 kr.  
Bankkonto, Danske bank 2.857 kr. Gæld m.v.:   
Tilgodehavende  3.745 kr. Kontingent 2004 forudbetalt  12.400 kr. 
Tilgodehavende kontingent 1.900 kr. Skyldige omkostninger   3.574 kr. 
Kassebeholdning 4.813 kr. Skyldige udgifter DM i skak  12.627 kr. 
  Skyldige udgifter 1. Samba  18.759 kr. 
  Gæld i alt  47.360 kr.  
 
Aktiver i alt   76.623 kr.  Passiver ialt   76.623 kr.  
    
Risskov den 19. marts 2004  Tranbjerg den 20. marts 2004 
 

sign. Bjarne Tornbjerg, kasserer  sign. Jørn Andersson, revisor 

 
 
 

Regnskab for skoleskak følger i næstenummer 
 

Her er regnskabsåret 1. april til 31. marts 
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En underlig match!  
(af Hans Buttenschøn) 

Sæsonen sidste kamp for 5. holdet skulle naturligvis ske sammen med alle de andre 
afslutninger, og som det kan ses andet sted i bladet så var det i Skanderborg nær-
mere betegnet på Niels Ebbesen skolen. Holdet var ramt af to afbud. 
Niklas Jørgensen kunne ikke denne aften og jeg selv var blevet bedt om at spille for 
2. holdet. (Det har de nu nok senere fortrudt. Jeg tabte efter kun 18 træk – FØJ!!!) 
Men vi har jo en god reserve på holdet i Mads Andersen og han sagde straks ja til at 
spille. Som sidste reserve fik jeg Aleksander Daasbjerg med på holdet og han var 
rigtig på hjemmebane. Han er nemlig elev på Niels Ebbesen skolen. 
Resultaterne blev: 
 

 Skanderborg V   Brabrand II  
 Knud Aage Jensen 0 – 1 Knud Horsbøl 

Jonathan Rasmussen 1 – 0 Mogens Rudkjøbing 
Nichlaes Harder  0 – 1 Martin Petersen 
Mads Andersen  1 – 0 Ubesat 
Aleksander Daasbjerg 1 – 0 Ubesat 
Total   3 - 2 

Nu vil en og anden måske spørge, hvad overskriften dækker over! 
Ja på første og 3. bræt var der ikke noget usædvanligt. 
Genno stod godt i lang tid, og i følge ham selv, så forregnede han sig i slutspillet og 
tabte partiet.. Efter det jeg så af partiet, så er jeg enig med Genno. Han stod godt på 
et tidspunkt.. 
Nichlaes Harders parti så jeg ikke og har derfor kun hans egen vurdering af partiet. 
Jeg fangede ham, da han sammen med nogle skoleskakspillere fra andre klubber 
sad og spillede ”babyskak”. (Spørg mig ikke hvad det er for noget, men jeg har ind-
tryk af at det er meget morsomt og det er som hovedregel meget støjende!!) Nå – 
men til Nichlaes. Jeg spurgte hvordan det var gået og Nichlaes svarede prompte: 
”Jeg spillede lort i aften!”. 
Og det skal jo nok passe når han siger det! 
Mads Andersen og Aleksander Daasbjerg hentede et par billige point, da der aldrig 
dukkede modstandere op. 
I tabellen står på hovedkredsens hjemmeside står, at Jonathan vandt sit parti. Det er 
muligt, at han har gjort det på papiret, men i praksis blev partiet aldrig spillet, idet 
Jonathan blev syg middelbar før vi skulle begynde. På holdkortet har vi også skre-
vet, at Jonathan tabte partiet, men turneringslederen har ændret resultatet. Forkert 
holdopstilling – jeg ved det ikke.  
Så alt i alt kun to regulært spillede partier. Det er da en underlig match 
 

4. holdet i næstsidste runde  
 

 Skanderborg IV   Rokaden IV  
 Asger C. Andersen ½ – ½ Leo Starup 

Michael F. Jensen ½ – ½ Ronald Højbjerg 
Jørgen Johansen ½ – ½ Hans Nørregaard 
Peer Jespersen  0 – 1 Michael Knudsen 
Mathias Haarup  0 – 1 Egon Velling 

              Total         1½  - 3½  
Side 21 
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Verset er fra den tid, hvor Skanderborgs skoleskakdrenge kæmpede om det nordi-
ske mesterskab. (Se introduktionen side 7) 

 
Side 20 

5. Nederlag på stribe !!  
v/ Anders Haarup 

 
Moralen og humøret er stadig intakt på 3. holdet, hvilket mere skyldes vores hygge-
lige ture, end vores resultater.  
 
På papiret, burde vi kunne have slået nogle af vores modstandere, bl.a. Hinnerup, 
som vi mødte i fremmede omgivelser tirsdag den 24. februar, men vi måtte endnu 
engang forlade ”kamp-pladsen” som tabere. 
 
Axel Nielsen på bræt 1. kom til at stille en kvalitet i slag, og så var det ”for meget” op 
at bakke, til at denne match kunne kaste noget af sig på resultattavlen. 
 
Jens Kr. Vigen på bræt 2. kom under et ualmindeligt stort pres, hvilket han kæmpe-
de bravt for at modstå, men måtte dog til sidst give op. Da vi kom til Skanderborg og 
han havde sundet sig lidt, da opdagede han, at han faktisk kunne have vundet parti-
et (næsten), da det eneste modtræk, som hans modstandere kunne have gjort, var 
et træk, som hverken han eller modstanderen have bemærket ved deres efterføl-
gende analyse af partiet.  
 
Dieter Dettbarn på bræt 3. spillede roligt og solidt og han kørte en flot sejer i hus og 
til hans glæde tidsnok til, at han kunne nå hjem og se afslutningen på fodboldkam-
pen mellem Bayern München og Real Madrid.  
 
Undertegnede på bræt 4. spillede ”katastrofalt” og efter få træk havde jeg dels en 
dobbeltbonde, forspildt muligheden for at rokere og havde låst diverse officerer inde 
til at de var til nogen nytte. Forsøgte efterfølgende – forgæves – at rette stillingen op, 
man måtte tabe et dårligt spillet parti.  
 
Leif Møller Hansen på bræt 5. spillede mod en ny ung mand, som havde styr på 
diverse teoretiske åbninger, men til Leifs store glæde, da valgte han en åbning, som 
netop var det tema, som Colin Watson havde gennemgået ved vores seneste Te-
maaften, så som Leif udtalte efterfølgende: Det virkede med bonde c5 efter at hvid 
havde spillet e4. Stillingen blev til sidst meget låst og ingen ønskede at ”blotte sig” 
hvor man enes om remis. 
 
Samlet blev det derfor en sejer til Hinnerup på 3½ mod 1½ og de enkelte resultater 
fremgår nedenfor: 
 

Geert Nicolaisen -   Axel Nielsen 1 – 0 
Gunnar Hansen -   Jens Kr. Vigen  1 – 0 
Anton Koudal -   Dieter Dettbarn 0 – 1 
Hans Udengaard -   Anders Haarup 1 – 0 
Thyge R. Enggaard -   Leif Møller Hansen  ½ - ½ 
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De spildte muligheders parti  
(af Bjarne Tornbjerg) 

 

I byturneringen 2003 spillede jeg den 18. februar 2003 i basisklasse 1 et parti 
mod Jørn Andersson, som med god ret kan betegnes som ovenstående, da 
begge spillere på det groveste overså indtil flere oplagte muligheder. 
Hvid: Bjarne Tornbjerg                      Sort: J ørn Andersson 
1. d2-d4, d7-d5 2. c2-c4, Sg8-f6 3. Sb1-c3, e7-e6 4 . c4xd5, e6xd5 5. Lc1-g5, c7-
c6 6. e2-e3, Lf8-b4 7. Lf1-d3, Dd8-d6, 8 Dd1-c2, g7 -g6 9. Sg1-f3, Sf6-h5 10. 0-0, 
Lc8-g4 11. Sf3-e5, Lg4-e6 12. g2-g4, Sh5-g7 13. f2- f4 Der blæses til fuldt angreb – 
efter partiet fortalte Jørn at han troede og forventede at det var alt for vildt og ret 
sikkert dømt til at mislykkes. 13. -, Sb8-d7?? Sort skulle nok i stedet rokeret eller 
spillet f5, i hvert fald tager sort sig ikke i agt for hvids næste træk 14. f4-f5, f7-f6 Det 
relativt bedste havde nok været 14. -, g6xf5. Teksttrækket er i hvert fald dårligere, da 
sort ikke ser komplikationerne der burde have kostet ham en officer 15. f5xe6, 
Dd6xe6 15. Sxe6 var nok bedre, men stillingen er yderst problematisk. 16. 
Se5xd7??  Se diagram nedenstående 











 

Så er det til gengæld hvid der ikke ser 
muligheden for næsten at afgøre partiet 
– se blot på følgende mulighed: 16. 
Lxg6, Kd8 (16. -, hxg6 17. Dxg6+, Kd8 
18. Lxf6+, Kc7 19. Lxg7) 17. Lf7, De7 
18. Txf6, Sxf6 19. Taf1, Sge8 20. Lxe8, 
Tf8 21. Lf7, Txf7 22. Sxf7, Ke8 23. Se5, 
Ld6 24. Lxf6, Det 25. Dxh7 osv. 16. -, 
De6xg4+ 17. Dc2-g2 Her var Kh1 nok 
en anelse bedre, men hvid har stadig 
overtaget. 17. -, Dg4xd7 Her havde 
afbytning af dronninger nok været bedre 
18. Lg5xf6, Th8-f8 Computeren foreslår 
rokade, selv om det ser problematisk ud 
19. Ld3xg6?? Se diagram nedenstå- 
ende 

Hvid bliver overmodig og overser at 
konge og dronning står i samme linie. 
Efter 19. Lxg7, Dxg7 20. Sxd5, cxd5 21. 
Lb5+ ville sorts muligheder ellers ikke 
have været mange 19. -, h7xg6 20. 
Dg2xg6, Dd7-f7 21. Dg6xg7?? Hvid 
kunne blot have byttet dronninger, men 
ville så godt nok kun føre med en bon-
de. 21. -, Tf8-g8 22. Dg7xg8+, Df7xg8+ 
23. Kg1-h1 Dg8-e6 24. Lf6-e5, 0-0-0 
25. Tf1-f6, De6-h3 26. Le5-g3, Td8-g8 
27. Sc3-e2, Dh3-g4 28. Se2-g1, Dg4-
e4+ Her kunne sort have indskudt Ld6. 
Hvis tårnet så slår, er dr.skakken på e4 
uhyggeligt effektiv 













Side 6 

Meld dig ind i en anden skakklub!!!  
Overskriften lyder voldsom og det er da også en jeg selv har fundet på. 
Det havde nok været mere rigtigt at skrive ”Meld dig ind i en skakklub mere!” 
Peer Jespersen har sendt mig nedenstående indlæg, som jeg med største glæde 
videresender til medlemmerne. 
 

www.eskak.dk  - en skakklub på nettet.  
 

Brian Lundgaard fra Vejen Skakforening (rating 1883 ifølge DSU’s ratingliste) har 
skabt en gratis skakklub på 
nettet, som i øjeblikket har om-
kring 120 medlemmer, hvoraf 
mange er medlem af en rigtig 
skakklub. Og Brians skakklub 
erstatter ikke en rigtig skak-
klub, men man kan få spillet 
mange gode og fornuftige par-
tier. 
 
Blandt medlemmer fra Århus 
området har jeg bl.a. set 
Lars Noe, Nordre Skakklub 
(1834) 
 Peder Ottosen, Skakklubben 
af 1968 (DSU rating: 1843) 
Anders Nielsen, Skødstrup 
(1752) 
 

Skakklubben er ikke en on-line 
skakklub á la TV2’s spillested, 
men ligner mere korrespon-
danceskak. Et spil foregår ved, 
at når man har udført sit træk, 
så bliver der sendt en e-mail til 
modstanderen om at der er 
flyttet og han kan derefter – når 
han har tid og mulighed for det 
- gå ind på hjemmesiden og 
flytte. Et træk foretages ved 
standard kort notation – office-
rer skrives med STORT, mens 
felter skrives med småt. 
 
 
Ud over mange udfordringspartier afvikles i øjeblikket 2 knock-out turneringer og en 
klub-turnering med 11 grupper á 6-mand. 
 
 

Side 19 
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Solid indsats af andetholdet  
(af Asger J. Andersen). 

 

Vores andethold sluttede holdturneringen med manér, idet vi slog rækkens nr. 3 
med 4½ - 3½. Et halvt point mere, og vi var selv blevet nr. 3! Men en fjerdeplads i A-
rækken er tilfredsstillende – og så har vi endda slået et par skævere undervejs. 
Pudsigt nok fik også vores førstehold en 4. plads med samme pointtal som andet-
holdet. 
Jeg har ikke gjort det alt for godt i holdturneringen, så jeg spillede koncentreret for at 
få en sejr her i sidste runde.  Det fik jeg også, i et spændende parti med interessante 
stillinger undervejs. I slutfasen gjorde min modstander et snedigt træk (så det umid-
delbart ud til!), men jeg havde luret ham og regnet endnu et træk frem! Han havde 
faktisk hånden nede over sit tårn for at sætte dødsstødet ind da han opdagede mit 
modtræk. Han trak hånden til sig, kiggede et øjeblik på stillingen, og rakte så hånden 
frem som tak for partiet.. Vi kiggede på det bagefter, og selv om han ikke havde be-
gået fejlen, havde jeg nok de bedste chancer i stillingen. 
På grund af min koncentration med mit eget parti så jeg næsten ikke noget til de 
øvrige partier. Dog kunne jeg skæve til min sidemand Lars Svendsen og konstatere 
at han efter få træk stod elendigt, mistede et par bønder og tabte partiet.  
Hans Buttenschøn og Jørn Andersson var meget hurtigt færdige, sidstnævnte suc-
cesfuldt! Rodes parti blev heller ikke så langt før han måtte opgive det. Erik Hansen 
vandt, Bjarne Rasmussens modstander udeblev, så ved stillingen 3-3 sad Bjarne 
Tornbjerg og jeg tilbage og skulle hive sejren hjem. Det lykkedes, idet Bjarne spille-
de remis. 
En fin afslutning på holdturneringen, og et fornemt arrangement med så mange del-
tagere. 
Her er mit parti fra 2. holdets kamp mod Nordre III 
i sidste runde af årets holdturnering: 
Hvid: Lau Bjerno, Nordre Skakklub 
Sort: Asger J. Andersen, Skanderborg 
1.d4 �f6 2.c4 g6 3.�c3 �g7 4.e4 d6 5.�f3 
�bd7 6.�e2 0-0 7.0-0 e5 8.d5 �c5 9.�c2 a5 
10.h3 �h5 11.a3 f5 12.�e3 fxe4 13.�xe4 �xe4 
14.�xe4 �f5 15.�h4 �f6 16.�g5 �f4 17.�fe1  
Sort trækker. Find det stærkeste træk! Det er 
svært. Jeg fandt det ikke ved brættet, men var dog 
omme ad tanken. Løsning og fortsættelsen kan 
ses på side 24 











 

Skanderborg II    Nordre IV  
 Robert Rode Pedersen 0 – 1 Michael H. Poulsen 

Lars Svendsen  0 – 1 Knud Erik Juhl 
Asger J. Andersen 1  - 0 Lau Bjerno 
Hans Buttenschøn 0 – 1 Michael Bo Nielsen 
Jørn Andersson  1 – 0 Per Mikkelsen 
Bjarne B. Rasmussen 1  -  0 Pedram H. Javan 
Erik Hansen  1  -  0 Henning Kragelund 
Bjarne Tornbjerg ½  -  ½ Anton David 
 

Total   4½ - 3½ 
Side 18 

29. Tf6-f3, Lb4-d2 30. Ta1-d1, Ld2-a5 31. Td1-f1, L a5-c7 32. Sg1-e2, Tg8-f8 33. 
Lg3-f4, De4-c2 34. Se2-g3, Lc7xf4 35. Tf3xf4, Tf8xf 4 36. Tf1xf4, Dc2xb2 37. h2-
h4 ligner hvids sidste krampetrækninger 37. -, Db2-c1+ 38. Sg3-f1, Dc1-d1, 39. 
Kh1-h2, Dd1-h5 hvid får et pusterum, men sort står stadig til gevinst 40. Kh2-h3, 
b7-b5 41. Sf1-g3, Dh5-h6 42. h4-h5, a7-a5 43. Kh3-g 4, Dh6-g7+ 44. Kg4-h4, Dg7-
e7+ 45. Kh4-g4, De7xe3, 46. h5-h6, De3-e6+ den hvide bonde begynder at blive 
”lidt farlig” men kan dog ikke umiddelbart komme længere, og sort bør stadig kunne 
vinde uden større besvær 47. Sg3-f5, De6-g6+ 48. Kg4-h4, Dg6-f6+ hvorfor træk-
ker sort ikke sin konge til assistance? 49. Kh4-h5, Df6-f7+ 50. Kh5-g5, Df7-g8+ 51. 
Kg5-h5, Dg8-e8+ 52. Kh5-g5, De8-g8+ 53. Kg5-h5, Kc8 -c7 54. Sf5-e7, Dg8-e8+ 
55. Se7-g6, De8-e2+?? Se diagram 













Nu var sort overbevist om at han havde 
udsigt til gevinst, men hvis hvid spiller 
Tg4 vinder hvid faktisk, da den sorte 
dronning ikke kan komme tilbage og 
stoppe h-bonden. Hvid spiller dog 56. 
Kh5-g5 og står fortsat til gevinst – han 
ved det bare ikke!! 56. -, De2-g2+ 57. 
Tf4-g4 med remistilbud?? som sort 
modtager. 
Hvid har stået til tab længe og er mere 
end lykkelig for det halve point og opda-
ger først gevinstchancen, da compute-
ren efter hjemkomsten til Risskov Hvid 
har stået til tab længe og er mere end 
lykkelig for det halve point  

og opdager først gevinstchancen, da computeren efter hjemkomsten til Risskov gør 
opmærksom på muligheden. Jeg var selvfølgelig opmærksom på min efterhånden 
gode fribonde som var baggrunden for remistilbuddet, men jeg havde desværre ikke 
i den begyndende tidnød set, at sort ikke havde mulighed for hurtigt nok at få sin 
dronning tilbage til forsvaret. Sort aner en uge senere, da jeg gør ham opmærksom 
på min fadæse heller intet, men der skulle blot have været spillet 57. Kf6, Dh3 58. 
Kg7 og bonden vil uden større besværligheder blive forvandlet. Det kan man da vist 
kalde de spildte muligheders parti.  
 
 

Fra et medlems gemme  
(af Hans Buttenschøn) 

Medlemmerne har somme tider noget til at ligge i skabe og skuffer, som godt kan 
have interesse for en bredere kreds. 
Således også Erling Bleld. 
På side 20 kan du se et udklip fra en avis, hvor Skanderborgs skoleskakspillere bli-
ver både omtalt og hædret. 
Melodien kender jeg ikke, men måske du kan hjælpe? 
Skulle andre ligge inde med materiale fra en svunden tid, så bringer jeg det gerne i 
bladet. 
 
 

Side 7 
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Capablanca som strateg!  
 
Der var engang en rig ungarsk fyrste 
som sponsorerede et parti mellem José 
Capablanca og Géza Maroczy. Disse to 
topspillere accepetrede hver en ansee-
lig pose penge for at stille op.  
Da de mødte op hos fyrsten fik de en 
mindre overraskelse. I stedet for de 
vanlige Staunton brikker var der flasker  
på brættet. Bønderne var miniaturer 
Chianti flasker, springerne og løberne 
var sherry flasker, tårnene var likør fla-
sker og dronningerne var store vodka 
flasker. 
”Der er en speciel regel for dette parti” 
forklarede fyrsten, ”når du slår en brik, 
skal du drikke den!”. 
Capablanca valgte de Hvide brikker og 
lagde ud med 1. e4, Maroczy svarede 
med 1.  – e5, Capablanca spillede nu 2. 
Dh5. Géza Maroczy 
”Hvad er det for noget?” tænkte Maroczy, ”han spiller som en ren begynder”. Der 
kom 2.  – Sc6. 
Capablanca spillede med det samme 3. Dxf7+. ”Nå, han ofrer sin dronning” tænkte 
Maroczy, hvorefter han spillede 3.  – Kxf7 og så var det parti slut. Sorts stilling kol-
lapsede ligesom Maroczy selv. 
Pudsigt nok findes der i visse databaser et parti Capablanca – Maroczy som uden 
videre kommentar lyder: 1. e4 – e5, 2. Dh5 – Sc6, 3. Dxf7+  1 -0 
(Kilde: Leonard Barden i Financial Times) 

En opgave fra vor egen verden  










 

Asger J. Andersen har sendt mig ne-
denstående opgave: 
 
Hvid trækker og vinder! Find ”bare” de 
næste 3 træk for Hvid – og Sort er helt 
færdig! 
 
Stillingen opstod i partiet Asger J. An-
dersen – Knud M. Jakobsen i årets by-
turnering. 
 
Løsningen kan findes på side 24 

Side 8 

3. parti er også identisk med 1. parti i de første 13 træk 
Hvid: G. Larüsson, Island 
Sort: Henning Møller 
Københavns mesterskabet 1962 
1. e4 – c5, 2. Sf3 – d6, 3. d4 – cxd4, 4. Sxd4 – Sf 6, 5. Sc3 – g6, 6. Le3 – Lg7, 7. f3 
– Sc6, 8. Dd2 – 0-0, 9. Lc4 – Sxd4, 10. Lxd4 – Le6,  11. Lb3  – Da5, 12. 0-0-0  - b5, 
13. Kb1 – Tfc8, 14. h4 – b4, 15. Se2 – Tc6, 16. a3 – Tb8, 17. axb4 – Txb4. 18. Lc3 
Kan man tro, at G. Larüsson er landsholdsspiller, når man ser 16. a3, 17. axb4 og 
Lc3???   18.   – Ta6, 19. La4 – Dxa4, 20. b3 – Da2+, 21. Kc1  – Sxe4!, 22. Dd3 – 
Da1+, 23. Opgivet 
 
4. og sidste parti er ligeledes identisk med 1. parti de første 13 træk. 
 3. parti er også identisk med 1. parti i de første 13 træk 
Hvid: Knud Lysdahl, Silkeborg 
Sort: Henning Møller 
Holdkamp september 1971 
1. e4 – c5, 2. Sf3 – d6, 3. d4 – cxd4, 4. Sxd4 – Sf 6, 5. Sc3 – g6, 6. Le3 – Lg7, 7. f3 
– Sc6, 8. Dd2 – 0-0, 9. Lc4 – Sxd4, 10. Lxd4 – Le6,  11. Lb3  – Da5, 12. 0-0-0  - b5, 
13. Kb1 – Tfc8, 14. Dg5 – Tab8, 15. Sd5 – Lxd5, 16.  exd5 – Dc7, 17. g4 – a5, 18. 
c3 – Dd7, 19. Tc1 – a4, 20. Lc2 – b4, 21. cxb4 – Tx b4, 22. Dd2 – Db7, 23. b3 Nu 
afgør kvalitetsofferet på d4, men det sorte angreb er kommet først. Heller ikke 23. 
Lxf6 – Lxf6, 24. b3 duer. Den Sorte løber er for stærk. F.eks 24.  – Td4, 25. De1 
(forhindrer Db4) 25.  – Txc2, 26. Txc2 – axb3, 27. axb3 – Dxb3+, 28. Tb2 – Td1+, 
29. Dxd1 – Dxb2# 23.  . Txd4, 24. Dxd4 – Sxd5, 25. Db3 – Sc3+, 26. K b2 – Sb5+, 
27. Opgivet 
 
Tak til Colin for en god temaaften! 
 
 
 
 
 
 

Side 17 











 

 
19.  – Da4! truer 20.   – bxa3,  20. Sf4 – 
bxa3, 21. Sxe6 – axb2+ Slås Damen er 
der mat 22. Kxb2 – Da3+, 23. Kb1 – 
fxe6, 24. Lb2 – Txb3!  et afgørende kvali-
tetsoffer 25. cxb3 – Da2+, 26. Kc2 – 
Tc6+, 27. Kd3 – Dxb3+, 28. Lc3 – 
Sxe4+, Efter  28.   – Sd5! er der mat eller 
dametab. Nu undslipper kongen, men 
Sort står dog stadig til gevinst. 29. Kxe4 
– Txc3, 30. Kf4 . Tc4+, 31.Kg3 – Le5+, 
32. Kh3 – Kg7, 33. Tb1 – Da4, 34. Dg5 
– Lf6, 35. De3 – Th4+, 36. Kg3 – Le5?, 
37. Dxe5+ - Dxe5, 38. Txh4 remis. 
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Siciliansk temaaften med Colin.  
v/ Henning Møller 

Her fik vi set både drager og pelikaner.  
Vi fik set at Siciliansk er en kampåbning, og glem ikke, at Hvid spiller på gevinst  
I de partier jeg nu viser, som stammer fra fordums dage. Det er derfor Sort kan slå 
kontra! 
Den svenske landsholdsspiller Zandor Nilsson lancerede ved OL i Leipzig 1960 en 
nyhed 10.   – Le6. Den normale teori (eller det mest spillede) er 9.  . Ld7, men Zan-
dor Nilsson spillede 9.  – Sxd4, 10. Lxd4 – Le6 
1. parti (stampartiet) er kommentarerne af Zandor Nilsson og undertegnede. 
Hvid: G. Larüsson, Island 
Sort: Zandor Nilsson, Sverige 
Skakolympiaden Leipzig 1960 
1. e4 – c5, 2. Sf3 – d6, 3. d4 – cxd4, 4. Sxd4 – Sf 6, 5. Sc3 – g6, 6. Le3 – Lg7, 7. f3 
– Sc6, 8. Dd2 – 0-0, 9. Lc4 – Sxd4, 10. Lxd4 – Le6,   













11. Lb3  Efter 11. Lxe6 – fxe6 står Sort 
udmærket (Noter Zandor Nilsson) 11.  – 
Da5, 12. 0-0-0  - b5, 13. Kb1 – Tfc8,  
13.   - Tac8?, 14. Sd5 – Dxd2, 15. 
Sxe7+ eller 13.  – Tac8? 14. Sd5 – 
Dd8, 15. Sxf6+ og den Sorte 
bondestilling bliver ruineret. (Noter 
Henning Møller) 14. g4 – b4, 15. Se2 – 
Tc6!, 16. h4 – Tac8, 17. Dg5  Der 
truede Txc2 (Noter Zandor Nilsson)  17.   
– Da6!, 18. Td2?  koster officer, 
nødvendigt var 18. Lxe6 – fxe6, 19. 
Td2 men efter 19.   – Txc2, 20. Txc2 – 
Txc2, 21. Kxc2 – Dxe2+ er chancerne 
alligevel på Sorts side. (Noter Zandor 
Nilsson)   

18.  – Lxb3!, 19. cxb3 – h6!, 20. De3 – e5, 21. g5  eller 21. Lxa7 – Ta8  (Noter Zandor 
Nilsson) 21.  – hxg5, 22. hxg5 – Sh5, 23. f4 – exd4, 24. Dh3  – d3, 25. Txd3 – 
Lxb2!, 26. f5 – Tc2, 27. fxg6, Le5, 28. Sc3 – T8xc3 , 29. a4 – Tb2+!, 30. Ka1 – 
Tbxb3, 31. gxf7+ - Kf8, 32. Dd7 – Tc2+, 33. Opgivet ,      
 
2. parti er identisk med 1. parti i de første 13 træk. 
Hvid: Jørgen Carstensen 
Sort: Henning Møller 
Københavns mesterskabet 1963 
1. e4 – c5, 2. Sf3 – d6, 3. d4 – cxd4, 4. Sxd4 – Sf 6, 5. Sc3 – g6, 6. Le3 – Lg7, 7. f3 
– Sc6, 8. Dd2 – 0-0, 9. Lc4 – Sxd4, 10. Lxd4 – Le6,  11. Lb3  – Da5, 12. 0-0-0  - b5, 
13. Kb1 – Tfc8, 14. h4 – b4, 15. Se2 – Tc6, 16. a3 – Tb8, 17. h5 – Ta6, 18. hxg6 – 
hxg6, 19. Ka2 I dette parti har Hvid fået åbnet h-linien, men med en række stærke 
angrebstræk, er det hurtigt nat med den vide konge.  

 
Se diagram på næste side 

 
Side 16 

Kombiner med Peter!  
(af Peter Wheadon) 

Her er fire mere af  Peter Wheadons kombinationsopgaver. Løsninger side 24. 

 

Side 9 

Opgave 1  













Marciniak . Deboss, Polen 1973 
Sort trækker 
Hvid truer både mat på g7 og Dxc5, men 
Sort vinder 
Hvordan? 

Opgave 2  













Vesely – Antos, Tjekkiet 1968 
Hvid trækker. 
Der er kun et træk der vinder! 
 

Opgave 3  













Simagin – Bronstein, Moskva 1947 
Hvid trækker. 
Sort er på nippet til at få en dronning til, 
hvorefter Hvid må nøjes med evig skak.  
Men med et træk forvandler Hvid 
situationen totalt. 

Opgave 4  












Orlov – Rado, Porto San Giorgio, 2000  
Sort trækker. 
Kan han spille 1.  – Dxc3? 
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5. holdet for hurtigt for Morten!!!  
(af Hans Buttenschøn) 

Dette referat skulle faktisk være skrevet af Morten. Det havde han lovet, idet jeg selv 
havde forfald denne tirsdag aften, hvor 5. holdet på hjemmebane skulle møde Åby-
højs 3. hold. 
Morten havde også viljen, men også lidt flere gøremål denne aften. 
Så da han skulle til at koncentrere sig om at tage et referat fra kampene, så var de 
færdige!!! 
Og hvad gør man så? Ja der er jo kun at sige til redaktøren som det er: Jeg var ikke 
hurtig nok!! 
Så redaktøren må så selv prøve at støve noget op fra kampen. 
Det første jeg erfarede var, at holdet havde tabt 3½ - 1½ til Åbyhøj. 
Dernæst talte jeg med Ivan Andersen som er far til Mads. Han kunne fortælle, at 
Davor Palo havde gennemgået partiet sammen med Mads umiddelbar efter det var 
færdigspillet. Åbyhøj folkene havde vist en fornemmelse af, at de havde foræret 
Skanderborg et halvt point, men det viste Mads og Davors efteranalyser, at det slet 
ikke var tilfældet. Mads havde spillet et godt og sikkert parti og den remis han havde 
fået var fuldt fortjent. 
Af resultattavlen kan jeg se, at Genno havde fået ”fornøjelsen” af at møde en reser-
ve til både deres førstehold og 3. hold. Andet sted i bladet kan man se, at Asger J. 
Andersen tabte til samme spiller, da vores førstehold mødte Åbyhøj i runden før.  
Nichlaes Harder mødte en han kender udmærket fra skoleskakturneringerne. Nich-
laes spillede noget af sit bedste og der var aldrig tvivl om sejren. 
Både Jonathan Rasmussen og Niklas Jørgensen mødte også skoleskakspillere. 
Efter et par velspillede partier, måtte de til sidst erkende, at de måtte trække det 
korteste strå. 

 
 

Skanderborg 5 - Åbyhøj 3 

Knud Aage Jensen - Benny Weibel 0-1  

Niklas Jørgensen - Christoffer Skov Hansen 0-1  

Jonathan Rasmussen - Kristian De Silva Nielsen 0-1  

Nichlaes Harder - Emil Poulsen 1-0  

Mads Andersen - Stefan Weibel ½-½ 

 
 
 
 
 

Side 10 

1. holdets resultater i holdturneringen  
5. runde 

Skanderborg 1 - Åbyhøj 1 

Tavs Bjerre - Per Bille Sømod ½-½  

Kai S. Munk - Lars Rasmussen 1-0  

Henning Møller - Lars Fast Hansen ½-½  

Michael Grøne Andersson - Christian Munk 1-0  

Colin Watson - Bo Christensen 1-0  

Morten Rasmussen - Erik Mouridsen 1-0  

Jesper Lykke Pedersen - Gregor Stenderup 0-1  

Asger J. Andersen - Benny Weibel 0-1  

Total 5 – 3 
6. runde 

Skanderborg 1 - SK1968 4 

Tavs Bjerre - Kristine Thornvig Sørensen 0-1  

Lars-Bo Björknäs - Henrik Dahl-Andersen 1-0  

Kai S. Munk - Peder Ottosen 0-1  

Henning Møller - Henrik Christensen ½-½  

Michael G. Andersson - Jens Martin Hansen 0-1  

Morten Rasmussen - Tonny Christiansen ½-½  

Jesper Lykke  – P.E. Flarup Kristensen ½-½  

Peter Wheadon - Peter Grønborg 1-0 

Total 3½ – 4½ 

 
 
 
 

Side 15 
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Slutstillingen Grand Prix 2003/04  
(af Hans Buttenschøn) 

29 elever har Skanderborg haft med ved de 8 Grand Prix stævner som er afviklet i 
denne sæson. Nogle har kun været med ved et enkelt stævne, mens 6 har været 
med ved alle stævner. 254 elever fra 22 forskellige skoler har deltaget i stævnerne. 
Da slutresultatet blev opgjort tilfaldt der os 11 pokaler og en flot 2. plads i skolekon-
kurrencen. De enkelte resultater blev: 
Pigerækken  -  22 deltagere  
Nr.   4 Angelika Christiansen  (Pokal) 
Nr.   5 Asta Nyyssönen (Pokal) 
Nr. 16 Laura Vang Sparsø 
Nr. 17 Susie Paramasivam 
Nr. 18 Emilie Poulsen 
 

  B - rækken  -  60 deltagere  
Nr.   7 Pascar Paramasivam  
Nr.   8 Morten Grønkjær 
Nr.   9 Mads Nelsen (Pokal) 
Nr. 19 Thomas Nyyssönen 
Nr. 18 Nicholai Steensen 
 

C - rækken  -  46 deltagere  
Nr.   5 Nichlaes Harder  (Pokal) 
Nr. 10 Benjamin Christensen (Pokal) 
Nr. 18 Rupan Paramasivam 
Nr. 28 Kristian Nymann Jacobsen 
Nr. 40 Magnus Berliner 
Nr. 44 Benjamin Meier-Andersen 
Nr. 46 Niels Sonnich Poulsen 

D - rækken  -  73 deltagere  
Nr.   5 Aleksander Daasbjerg (Pokal) 
Nr. 10 Oskar Lund (Pokal) 
Nr. 12 Aleksander Hersom From (Pokal) 
Nr. 30 Mathias Christiansen 
Nr. 34 Aksel Kaas 
Nr. 69 Rasmus Grønbæk 
 

E - rækken  -  53 deltagere  
Nr.   1 Mads Andersen  (Pokal) 
Nr.   4 Anton Lund (Pokal) 
Nr.   7 Patrick Bruun Jensen (Pokal) 
Nr. 12 Martin Storm-Madsen 
Nr. 20 Thorbjørn Kaas 
Nr. 39 Mathias Daasbjerg 
 

Skolestillingen  - 22 skoler  
Nr. 1  Mårslet skole   1.566 point  
Nr. 2 Skanderborg    1.184 point  
Nr. 3 Læssøesgade  1.099 point  
Nr. 4 Hinnerup          1.019 point  
Nr. 5 Aaby skole          814 point  

 De 10 værste!!!  
(af Anders Haarup) 

Her er den aktuelle stilling pr. 21. marts i konkurrencen om ”de 10 værste”. 

   Spillede Vundne 
1 Mathias Haarup 18 15 
2 Kai Munk 12 8½ 

3 Michael  Grøne Andersson 12 3½ 
4 Robert Rode 11 7 
5 Peer Jespersen 8 4 
6 Bjarne Tornbjerg 7 4 

7 Asger J. Andersen 4 2 
8 Anders Haarup 14 2 
9 Nichlaes Harder 6 2 

10 Michael F. Jensen 3 1 

11 Jørgen Johansen 3 1 
12 Niklas Jørgensen 4 1 
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Holdskaksæsonen 2003/04  
(af Hans Buttenschøn) 

 

44 af klubbens medlemmer har været med i en eller flere kampe i sæsonens hold-
kampe. 
Det er blevet til 202 partier, hvoraf de 87 blev tabt, 54 vundet og 61 sluttede remis. 
Resultatet af alle anstrengelserne kom til at se således ud: 
 

Mesterrækken:  C. rækken gruppe 2  
Skolerne Skakklub III 35    point Åbyhøj Skakklub III 24 point 
Nordre Skakklub II 34½ point Hinnerup Skakklub III 15 point 
Skødstrup Skakklub I 31½ point Nordre Skakklub V 12 point 
Skanderborg Skakklub I 28½ point  Skanderborg Skakklub III 9 point  
Skakklubben af 1968 V 28    point   
Vejlby-Risskov Skakklub 25    point C. rækken gruppe 1  
Åbyhøj Skakklub I 22½ point Randers Skakklub III 20½ point 
Nordre Skakklub III 19    point Grenå Skakklub I 17    point 
  Skakklubben Rokaden IV 14½ point 
A. rækken gruppe 2   Skanderborg Skakklub IV 8    point  
Viby Skakklub II 39    point  
Skødstrup Skakklub II 33½ point D. rækken gruppe 2   
Nordre Skakklub IV 29    point Skødstrup Skakklub V 18½ point 
Skanderborg Skakklub II 28½ point  Åbyhøj Skakklub III 14½ point 
Silkeborg Skakklub II 27    point Skanderborg Skakklub V 13½ point  
Hinnerup Skakklub I 25    point Brabrand Skakklub II 12½ point 
Brabrand Skakklub I 23½ point 
Viby Skakklub IV 18½ point 
 

Som det fremgår af oversigten, så blev det ikke til 1. pladser i denne sæson, men 
iflg. de mange referater i klubbladet er det blevet til mange spændende partier 
 

De individuelle resultater kan aflæses på midtersiderne af bladet. 
Klubben har et ”vandreskakbræt” der går til det medlem som i mindst 5 partier har 
den højeste score. 
Efter hvad jeg kan finde ud af, så vandrer brættet i år til Peter Wheadon, der opnåe-
de 80%. Det er sket ved 3 sejre for førsteholdet og en sejr og et nederlag på 2. an-
detholdet. Det er godt vi har nogle gode reserver! Tillykke til Peter! 
 

For andet år i træk havde 6.HK valgt at lade sæsonafslutningen ske ved et stort 
stævne.  
Sidste år var det SK 68 der arrangerede det i Stakladen. I år var det Skanderborg 
der arrangerede og Niels Ebbesenskolen der lagde lokaler til. 
304 spillere var med og det forløb vist udmærket. Vi hørte i al fald ikke nogen kritik 
under selve stævnet, men den kan selvfølgelig komme senere. 
12 klasselokaler blev omdannet til spillelokaler og den store gang fungerede som 
fællesrum. Under kyndig ledelse af Jørgen Johansen og Jens Kr. Vigen fungerede 
kantinen perfekt. Man valgte at lave to salgssteder og det viste sig at være en rigtig 
god beslutning. Som hjælpere i kantinen hjalp familien Haarup, Palo den ældre og 
de bestyrelsesmedlemmer, som ikke svedte ved brætterne. 
Oprydningen bev som så mange gange før ledet af Bjarne Rasmussen. 
 

En god aften for skak i Østjylland! 
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