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To partier spillet af skoleskakspillere. Aleksander H. From – Knud Aa. Jensen
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Jeg har modtaget et indlæg fra Michael Andersson vedr. 2. Samba. Desværre
er der ikke plads, så indlægget bringes først i næste nummer.
Men spørg selv Michael, hvis du vil høre nyt om Samba 2, eller du kan tilbyde
at have en spiller boende mens turneringen står på, han plager temmelig meget vedrørende privat indkvartering.
Og kassereren ville også gerne have et indlæg med om 14 medlemmer der
mangler at betale kontingent. Men også det kommer først i næste nummer.
Så du kan nå det endnu!!!

Julefrokost
Tirsdag 21. dec. Kl.

19.30

Der vil blive serveret følgende menu:
Marineret sild
Mørbradbøf i flødesovs

Sild i tomat
Fiskefilet
ost og kiks
1 øl eller vand
1 snaps
Prisen vil være 50 kr. Der kommer et opslag til tilmelding i klubben
Der ud over betales vores almindelige priser
Jens Kr. Vigen
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Turist ved OL på Mallorca
Under denne overskrift finder du på side
17 og 18 et indlæg fra Morten Rasmussen.
Morten slutter af med et parti mellem
Hvid: GM Bartlomiej Macieja, 2613
Sort: GM Viswanathan Anand, 2781
og vedhæftede diagrammet til højre. Nu
havde jeg det problem at der ikke rigtig
var plads til det i forbindelse med diagrammet, så I får det her i stedet for.
Hvid har netop trukket 22. Dc2
Hvad gjorde Viswanathan Anand ved
det.
Som sagt – løsningen nederst på side
18

Skanderborg lV hjemme mod Rokaden
af Jørgen Johansen

Det var 2. runde i holdturneringen. Før kampen havde jeg set lidt på resultatet fra
første runde, hvor Rokaden tabte til Vejlby-Risskov 1 – 4.
Det gav mig et lille håb om, at vi måske kunne få en beskeden sejr her. Det begyndte også godt med en hurtig sejr til Peer Jespersen på bræt 2. Derefter et næsten
ligeså hurtigt tabt parti af Nichlaes Harder på Bræt 4. Pascar Paramasivam fik også
en slem medfart på bræt 5, lidt ærgerligt da de to juniorspiller på gode dage ikke er
så nemme at bide skeer med. Nu var der Leif M. Hansen og Jørgen Johansen tilbage der begge stod i meget lukkede stillinger og måtte modtage remis. Nederlag 2–3.
Enkeltresultaterne blev:
Skanderborg IV
Leif Møller Hansen
Peer Jespersen
Jørgen Johansen
Nichlaes Harder
Pascar Paramasivam

Rokaden Randers V
½-½
1–0
½-½
0–1
0–1
2–3
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Fritz A. Justesen
Frank Gerhardt Carstens
Stefan Hvam
Ivar Hvam
Kim Heldgaard

Stærk start af 1. holdet.

Harder og Nymann til DM!

(af Henning Møller)

(af Hans Buttenschøn)

Skanderborg 1. hold startede stærk i årets holdturnering med en sikker sejr over den
ny Randers klub Rokaden.

Skanderborg fik to mand med til de Danske Mesterskaber i skoleskak, der afvikles i
Odense sidste weekend i november.
I D klassen blev Nichlaes Harder og Kristian Nymann Jakobsen henholdsvis nr. 2 og
3, og da der netop skulle tre med fra denne klasse, ja så var billetterne hjemme.
Nichlaes Harder opnåede 5½ point ud af 7 mulige, det samme som vinderen Sebastian Matz, fra Århus, men altså en lidt dårligere korrektion.
Kristian Nymann havde til gengæld en rigtig flot korrektion, og selv om han ”kun” fik
5 point som flere andre i gruppen, så var han suveræn i korrektionen.
Rupan Paramasivam var også meget tæt på. Havde han vundet sit sidste parti, så
var kan også kommet på 5 point. Og med til historien hører, at Rupan faktisk havde
chancen for at vinde sidste parti, men han fik rodet rundt i nogle træk rækkefølger,
som kom til at koste materiel og dermed partiet.
Benjamin Christensen og Aleksander Hersom From spillede også i denne klasse. De
fik 3½ point og dermed 50%, som de absolut kan være stolte over. Det var et meget
stærkt felt i D klassen ved årets udtagelsesstævne.
I E klassen fik Anton Lund tjansen som 1. reserve til DM! Ganske flot taget i betragtning, at han tilhører yngste årgang i klassen. Anton fik 5 point, det samme som nr. 4
i gruppen. Men med en lidt dårligere korrektion. Anton spiller solidt og med sin unge
alder taget i betragtning, vil han være blandt favoritterne i sin klasse næste år.
Mads Andersen stillede op som en af favoritterne til de fire pladser i E klassen, men
han havde absolut ikke nogen form for held med sig denne weekend. Først stødte
han hovedet sammen med en anden under håndboldtræning fredag aften og mødte
derfor op til stævnet lørdag med plaster i panden og lidt ondt i hovedet. Dernæst fik
han alle de stærke spillere som modstandere. Det blev til 4½ point ud af 7 mulige
plus en række flotte partier. Mads vil også være blandt favoritterne ved næste års
udtagelsesstævne.
Oskar Lund fik 4 point efter en generel god indsats, men et par satsninger som kiksede kostede vigtige point. Rasmus Rasmussen fik 3½ og dermed 50%, hvilket er
flot i det selskab. Rasmus adskiller sig fra mange andre skoleskakelever. Han bruger
sin tid på en meget sund måde. Der tænkes over tingene inden der trækkes!
Aziz Zadran fik 2 point i hans anden turnering. Han var vist ikke selv helt tilfreds.
Ved hans første stævne fik han pokal, så næsen var sat op efter noget mere, men
jeg synes han gjorde en god indsat, som han absolut kan være bekendt.
Martin Storm-Madsen var eneste deltager fra Skanderborg i F klassen. Han sluttede
midt i feltet efter en god indsats. F gruppen er klassen for de yngste. Som sædvanlig, fristen man til at sige, så blev den ledet af Anton Koudal fra Hinnerup. En børnepædagog ud over det sædvanlige. Ham og børnene hygger sig rigtig sammen og
samtidig lærer han dem en masse om både det at være sammen med hinanden,
vinde og tabe og da også lidt om skak! Men det er ikke det vigtigste i den aldersgruppe. Det er have det sjovt. Og det har de!
I C rækken blev der kun tid til 6 runder. Pascar Paramasivam fik 3 point ud af det og
Mads Nielsen 2. Pascar var møjsur over, at han havde tabt et parti til en bestemt
spiller, som han ved, at han er klart bedre end. Mads sagde, at han havde en af de
dage, hvor intet lykkes. Bortset fra disse betragtninger, så overværede jeg flere af
deres partier og der er virkelig tale om skak på højt plan, målt i skoleskakregi. Vinderen Asbjørn Korsholm har eksempelvis et ratingtal på 1716!!

Jeg ofrede en bonde for initiativ, men da det aftog og han tilbød remis, var jeg næsten nødsaget til at modtage.
Jespers remis kom kort efter min. Hans modstander havde den åbne linie (Hlinien),
men Jesper opstillede en sikker defensiv, så remis var nærliggende.
Vor formand spillede et fint angrebsparti. Det må han sætte i bladet. Der var flere
bondeofre + et dameoffer.
Goé gamle Leif! Spillede jernhårdt positionsspil, som vi har kendt ham før i tiden og
modstanderen fik ikke en chance!
Også Nicholai spillede fint positionsskak med kraftig initiativ på damefløjen. På et
tidspunkt så det ud som modstanderen slap nogenlunde fri. Men da det gik stærkt til
sidst, viste Nicholai, hvem der var bedst.
Hvis der skulle uddeles en figtherpræmie ville den tilfalde Colin. 2 gange tidnød og
rekonstruktion ved de fyrre træk. Colin vandt, men måtte spille næsten fuld tid (6
timer)
Peter spillede Caro-Kann med Sort. Han kendte det vist og ofrede frisk en springer
for 3 bønder. Desværre fik han ikke kongen i sikkerhed, så det holdt ikke.
Kaj spillede udmærket med de Sorte (NB: Kaj har altid de Sorte!). Han kom i et slutspil med Dame + Springer mod Dame + Løber. Han stod vel lidt bedre, men overså
åbenbart en dameskak og kom ind i et håbløst kongeslutspil.
En episode:
Da Nicholai var færdig med sit parti, pegede jeg på hans noteringsliste og rakte
hånden ud for at få kopien. Han gav mig et ordentlig klask i hånden, og da jeg forsøgte igen, fik jeg et til.
Jeg vidste, at han er god til skak, men ikke at han slog en proper næve!
Bagefter slog det mig, at sådan gør man i mange sportsgrene, når man har scoret.
Jeg må se at blive moderne!
Enkelt resultater:
Skanderborg I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rokaden I

Nicolai Löwenstein
Tavs Bjerre
Kai S. Mink
Leif Linnemann Larsen
Henning Møller
Colin Watson
Peter Wheadon
Jesper Lykke Pedersen

1–0
1–0
0–1
1–0
½-½
1–0
0–1
½-½

Total

5–3
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Claus Andreasen
Arne Øland
Izet Salihu
Claus Nis Andersen
Henrik Oetersen
Michael Nguyen
Bent Rasmussen
Carsten Roerholt

Pæn start for andetholdet.

En ny sæson starter

(af Asger J. Andersen).

(af Colin Watson)

Viby IV 2½ - Skanderborg II 5½.
Det kan lyde som lidt af en underdrivelse at kalde en solid sejr for en pæn start! Men
faktisk var vi – altså på papiret – noget stærkere end dem. I praksis vil der som regel
alligevel være nogen der taber – i dette tilfælde Bjarne Rasmussen og undertegnede. Det var mest ærgerligt for Bjarne. Han spillede godt og lagde et vældigt pres på
modstanderen. Men der var en lumsk fribonde som han skulle passe på, og den
kostede ham en officer. Han fik imidlertid tre bønder for officeren, men tiden var
knap, og vingen faldt, dog i en tabt stilling.
Mit eget parti forløb egentlig stille og roligt, og jeg syntes at jeg stod ganske pænt.
Men på et tidspunkt var jeg ikke omhyggelig nok med mit forsvar, og det gav ham
chancen for en flot og vindende kombination.
Jørns parti så jeg ikke så meget til, men det jeg så kunne godt virke remisagtigt.
De fem vindere var Michael, Colin, Jesper, Hans Buttenschøn og Søren Westergaard. Michaels modstander tilbød på et tidspunkt remis, men den var der nu ingen
grund til at tage imod. Godt det samme, for Michael afgjorde partiet med et flot officersoffer!
Jeg sad ved siden af Jesper, og på et tidspunkt kriblede det i fingrene (altså mine!)
efter at ofre en løber! Stillingen mindede meget om den jeg havde mod Hans Buttenschøn i klubturneringen (og hvor jeg altså ofrede!). Men Jespers stilling var solid,
så han valgte fornuftigt nok at spille på det sikre. Hans og Søren så ud til hele vejen
igennem at have tingene under kontrol.
I næste runde får vi en skrappere modstander, Skødstrup II. Vi har hjemmebane, og
hvis vi kan mobilisere vores stærkeste hold, skulle vi nok have en rimelig chance
mod dem.
De enkelte resultater:
Viby IV
Navn
Johnny Sparvang
Kurt Aalbæk
Cathrin Lange
Brian Kristensen
Mogens E. Karup
Peter Ulrich
Per Møller
Ove Kehlet

Skanderborg II
Point
0-1
0-1
0-1
1-0
0-1
0-1
1-0
½-½
2½-5½
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Navn
Michael Andersson
Colin Watson
Jesper L. Pedersen
Asger J. Andersen
Hans Buttenschøn
Søren Westergaard
Bjarne B. Rasmussen
Jørn Andersson

Da vi efter en lang sommerpause skulle i gang igen med at spille, spurgte jeg Michael Andersson om han havde lyst til et par opvarmningspartier. Svaret var ja, og
vores første parti blev spillet den 1. september med den nye betænkningstid til holdskak
Efter min temaaften om Najdorf Pelikan m.m. havde jeg igen lyst til en ny Sicilian,
Det fik vi med Opocensky varianten af Najdorf.
Hvid: Michael Andersson
Sort: Colin Watson
Privat match efteråret 2004
1. e4 – c5, 2. Sf3 – d6, 3. d4 – cxd4, 4. Sxd4 – Sf6, 5. Sc3 – a6, 6. Le2 – e5, Opocensky varianten af Najdorfs forsvar. Michael havde håbet på, at jeg ville spille e6,
så han kunne fortsætte partiet Short – Kasparov, Reykiavik, april 2004 med Scheveningen varianten i Siciliansk . Her fulgte 6. – e6, 7. f4 – Le7, 8. Le3 – o-o, 9. g4 –
b5, 10. g5 – Sfd7, 11. a3 – Lb7, og Kasparov vandt lidt heldigt efter 36 træk. 7. Sb3
– Le6, 8. Lg5 (Le3 er også fint) Le7, 9. Dd2 (udmærket, jeg kendte kun 9. Lxf6 – Lxf6, 10. Dd3 – Sc6) 9. – Sc6,
(måske Sbd7 er bedre) 10. 0-0-0 – Lxb3, 11. axb3 – Sd4, (Springeren står godt her)
12. f4 (bedst og spændende) – Tc8, 13. Kb1 – b5, 14. Lf3 – b4, 15. Se2 se diagram
(Jeg regnede med 15. – Sxc2, men
så kommer 16. Tc1!. Hvis 15. Txc2
spiller Hvid 16. Dd3 som heller ikke er
godt) 15. – Sxe2?!., 16. Dxe2 – 0-0.
Jeg glemte fxe5. Jeg skulle have spillet Db6 med lige spil. 17. fxe5 – Se8,
18. Lxe7 – Dxe7, 19. Dxa6 – Dc7, 20.
Td2? (Hvorfor ikke exd6) 20. – dxe5,
21. Lg4 – Tb8, 22. Tf1 – Sf6, 23.
Txf6!? – gxf6, 24. Dxf6 – Tb6, 25.
Dh4 – Tg6?! (f6) 26. Lf5 – Da7, Jeg
kan sagtens spille 26. Tg7!, men der
truer mat med Dg1 og Ta8. 27. c4!!
(Godt træk) 27. – bxc4, 28. Lxg6
(UPS – jeg kan ikke slå tårnet, der er
mat på h7) 28. – fxg6, 29. bxc3 –
De3, 30. Kc2 – Da7, 31. Dg3 – Da2+,
32. Kd1 – Dxb3+, 33. Ke2.
Partiet endte remis efter 33. – Db5+
, men 35. – Db1 var bedst for Sort. Efter 33. – Db1, 34. Dxe5 – Df1+, 35. Ke3 –
De1+ og der er evig skak, ellers mister Hvid tårnet.
En ny åbning som både Michael og jeg finder gik rimeligt.
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Højdramatisk afslutning på holdkamp i A-rækken!!
Skanderborg II og Skødstrup II delte point.
(af Asger J. Andersen)
Vi var ikke uheldige med det uafgjorte resultat – og dog var det ikke urimeligt, idet vi
vandt ét parti ufortjent, men tabte et andet hvor der ellers burde være gevinst.
Som aftenen skred frem, så det ikke for godt ud. Forholdsvis hurtigt tabte Bjarne
Rasmussen, men omtrent lige så hurtigt vandt Søren Westergaard med sit hemmelige våben: g4 i første træk! Efterhånden er det måske ikke så hemmeligt mere, men
chancerigt er det – og dertil kommer så chokvirkningen hos en modstander som ikke
kender det!
Derefter kom der et par triste timer! Peter Wheadon tabte, men jeg så ikke hvordan
det gik til. Derimod så jeg at Hans Roses stilling ikke var værd at spille videre på. Mit
eget parti gik fint langt hen ad vejen, med officersgevinst for bonde, og gevinststilling. Men jeg må have mistet koncentrationen og satte lidt af føringen til. Jeg afslog
et remistilbud fordi jeg stadig stod i overkanten, men han spillede sidste del af partiet
med mange fine finesser, som jeg desværre først så bagefter!
Skødstrup førte nu med 4-1, og Colin stod skidt. Jesper Lykkes stilling var svær at
gennemskue, men jeg havde ikke for meget fidus til den. Hans springer var ikke
bare på randen, og dermed på spanden, men den stod på et hjørnefelt – og det var
på modstanderens! Men på finurlig og forunderlig vis fik Jesper vendt partiet til gevinst – flot! – jeg håber at få tid til at se det en gang.
Michael spillede et fint og solidt parti, og med al respekt for de øvrige gevinster vil
jeg udnævne det til aftenens bedste! (Sæt det i Skanderborg-Løberen, Michael!)
Især slutfasen var seværdig, idet Michael gjorde et træk som han havde beregnet
ville føre til uafvendelig mat, uanset at modstanderen havde en række hævnskakker
til rådighed, med mulighed for remis ved trækgentagelse hvis Michael lavede en
fingerfejl. Men det gjorde han ikke!
Nu stod det 4-3 til Skødstrup, og tilbage sad Colin med en dårlig stilling og mindre
tid end modstanderen. Og en kødrand af spændte tilskuere! Colin havde gladeligt
taget imod et remistilbud, men modstanderen forsøgte at vinde. Det var ikke helt
enkelt, og lidt efter lidt fik Colin en anelse mere tid end modstanderen – og her taler
vi om sekunder! Det dramatiske højdepunkt indtraf da modstanderens tid udløb – og
dramaet bestod i at Colin da havde nøjagtigt ét sekund tilbage!!
De enkelte resultater:
Skanderborg II
Navn
Michael Andersson
Colin Watson
Peter Wheadon
Jesper Lykke Pedersen
Asger J. Andersen
Søren Westergaard
Bjarne B. Rasmussen
Hans Rose

Skødstrup II
Point
1–0
1–0
0–1
1–0
0–1
1–0
0–1
0–1
4–4
Side 7
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Navn
Søren Graugaard Christensen
Willy Møller Nielsen
Niels Gade Christensen
Mads Gregers Nørby
Allan Westenborg
Steffen Skovsgaard Strunge
Leo Christiansen
Henry Pedersen

Kombiner med Peter!
Her er fire mere af Peter Wheadons kombinationsopgaver. Løsninger side 24.
Opgave 2

Opgave 1











Tarrasch – Mieses, Göteborg 1920
Her spillede Hvid 1. Sxa7+. Hvordan
kunne han tillade sig det i lyset af 1. –
Kb8, 2. Sab5 – c6. Hvorefter han taber
en springer?

Tarrasch – Mieses, Göteborg 1920
Lidt senere i samme parti. Sort har lige
spillet Ke8 – f7. Hvordan kan han det, da
1. b5 tilsyneladende vinder en officer?
Opgave 4

Opgave 3











Klaus Berg – H, Dobosc, Esbjerg 1979
Hvid trækker og vinder
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Nikolic – Brodsky, Wijk 1995
Hvid trækker. Her spillede Hvid 1. Txa7
og Sort opgav i lyset af 1. – Dxa7, 2. Lx
e6+ - Txe6 (2. – Sf7, 3. Lxc8 og vinder)
3. Txc8+ - Te8, 4. Txe8 mat. Kan du finde et lige så stærkt første træk for Hvid?

Tabte som forventet – men;

Skoleskakspillerne dominerede

Af Anders Haarup

(af Hans Buttenschøn)

5. holdet spillede sin første kamp på hjemmebane tirsdag den 26. oktober, men det
gjorde vores modstander faktisk også, for vi skulle nemlig møde klubbens 4. hold.
Det var måske derfor også forventet, at vi måtte tage til takke med 2. pladsen.

Skanderborgs skoleskakelever blev udsat for en sand pokal regn ved skoleskakstævnet i Mårslet.
15 elever deltog fra Skanderborg og 7 pokaler fik vi med hjem!!
Bedst gik det for Oskar Lund der vandt sin gruppe i suveræn stil med 6½ point ud af
8 mulige. Oskar har meget svingende resultater. Somme tider vil intet lykkedes og til
andre tider spiller han blændende. I Mårslet var det en af de aller bedste dage. I
samme gruppe fik Mads Nielsen en pokal for en 5. plads. Mads er et godt eksempel
på, at det kan gå op og ned. I Hinnerup var det lige meget hvad han gjorde, for så
tabte han. I Mårslet var han på banen igen! Aleksander From fik 5 point og en 7.
plads. Pokal blev det ikke til, da hans korrektion var en anelse dårligere end 6. pladsen. Rasmus Glud Madsen var med for første gang og lagde ud med ”lang Rokade”.
Men så var han også ved at have kanonen skudt ind, for i de sidste 5 partier blev det
til 3 point. Flot klaret i sin første turnering. og så i den forholdsvis stærke C klassen

Efter godt 1 time måtte brødrene Brian og Michael desværre strække våben. Brian
D. Trøster mødte Pascar Paramasivam på bræt 4 mens Michael D. Jensen mødte
Nichlaes Harder på bræt 3. De kæmpede begge godt, men måtte give op for disse
to hærdede skole-skak-spillere.
Herefter kom aftens store opmuntring, da en af vores yngste, men absolut største
talenter, mødte en af klubbens ældste nemlig Mads Andersen mod Trieu Dong Lieu.
En meget flot kamp som gav fuld udbytte til Mads.
På bræt 2. sad endnu en skoleskakspiller nemlig Alexander Hersom From. Også
han bed godt fra sig, men mødte denne aften hans overmand i form af holdleder
Jørgen Johansen, som ikke gav noget ved ”dørrene”, selv om han fik tilbudt remis et
par gange.
På/ved det sidste bræt sad jeg så – og sov – skulle man næsten tro, for ikke nok
med at jeg brugte al min tid, så formåede jeg også at lave/overse en mulighed hvilket betød, at jeg blev spillet godt og grundigt ud af brættet af Leif Møller Hansen.
Det hele betød derfor, at vi samlet tabte 1 – 4.
Skanderborg IV

Skanderborg V
Anders Haarup
Aleksander Hersom From
Michael Danefeld Jensen
Brian Danefeld Trøster
Mads Andersen

0–1
0–1
0–1
0–1
1–0

Leif Møller Hansen
Jørgen Johansen
Nichlaes Harder
Pascar Paramasivam
Trieu Dong Lieu

1–4

ANNONCE!
Kom en tur forbi Morten Børup skolen lørdag den 4. december
Fra kl. 9 og 5 – 6 timer frem vil du kunne se de kommende skakstjerner udfolde ved
Skanderborg Skoleskak årlige skakstævne.
Der forventes over 100 børn fra hele Østjylland
Du finder os i klasseværelserne på 1. sal
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Anton Lund, lillebror til Oskar fik også en pokal. Det blev til en 6. plads i næstyngste
gruppe. Her sluttede Asta Nyyssönen midt i feltet. Vi havde håbet der blev dannet en
pigegruppe, men desværre var der kun tre piger der havde tilmeldt sig.
I yngste gruppe blev Azis Zadran nr. 2 og det oven i købet i sin første turnering!
Laura Haarup var også med for første gang og blev nr. 5. Begge fik pokaler. Laura
fik en pokal mere for bedste pigeresultat ved stævnet. Victor Kjær Kæseler blev nr. 6
og sluttede lige efter ”sølvtøjet”. Der var ”kun” pokal til de fem første, men da han
havde fået samme pointtal som nr. 5, så blev der en pose slik i trøstræmie! Og det
er jo i grunden heller ikke så galt, når man kun er 7. år. Miklas Tandrup (7 år) og
Kristian Andersen (5 år) fik begge 2 point og en rigtig sjov dag!
I B rækken vandt Pascar Paramasivam pokal for en flot 3. plads. En meget flot præstation i det stærke felt. Pascar er inde i en rigtig god udvikling i denne tid. Nichlaes
Harder sluttede midt i feltet og var selv stærkt utilfreds med sin indsats. Benjamin
Christensen havde en ”møjdag, hvor intet ville lykkedes. Sådan nogle dage løber vi
alle ind i.
Mads Andersen debuterede i A rækken p.g.a. tidligere suveræne resultater. Denne
gang blev resultatet et stort nul og en masse erfaring! Men det var også hårde odds
han var oppe mod. Prøv lige at se hans modstandere og deres rating! Det hører
nemlig med i billedet, at Mads slet ikke blev udspillet. I et af partierne havde en remis været meget retfærdig, men en fingerfejl afgjorde partiet.
Navn
Jacob Risager
Peter Grove
Asbjørn Korsholm
Malthe Brøgger Kjær
Jens Fogh
Michael Würth

Rating
1915
1731
1716
1675
1665
1484

Forventet
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,05
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Hvis nogen måtte tro, at modstanderne er lette ved skoleskakstævnerne,
så se lige her de modstandere som
Mads Andersen mødte i A rækken
ved skoleskakstævnet i Mårslet.
Så bare det ikke at blive blæst ud af
brættet er flot!

Ingen billige remis –
alle kæmper til sidste blodsdråbe
(af Jørgen Johansen)

Det var årets første holdkamp og samtidig en sammensætning af gl. kendinge og to
nye skoleskakspillere. På bræt fem tabte Trieu Dong ret hurtigt til Mads Andersen
ikke den bedste begyndelse, men det varede ikke længe før Nichlas Harder kunne
meddele, at nu var der balance igen idet han havde blæst Brian D. Trøster af banen.
Nu var Pascar den næste der var færdig, han vandt et meget flot parti over Michael
D. Jensen, (dette parti bringes på side 22). Selv spillede jeg mod Alexander From og
vandt. Alexander spiller rigtig godt så det blev et langt sejt parti. 1-3 Nu manglede vi
kun Leif M: Hansen på første bræt, her mødte han Anders Haarup der er holdleder
på femteholdet. Anders må have lagt en taktik for sit hold inden kampen, der har lydt
nogenlunde sådan: Ingen billige remis og alle kæmper til sidste blodsdråbe. Dette
praktiserede han selv da han efter tre timers spil i en håbløs stilling var bag ud med
to torne og en løber. En god kampånd der ikke slog til i dette parti.
Resultater
Skanderborg V - Skanderborg IV
Anders Haarup
0 - 1 Leif Møller Hansen
Alexander From 0 - 1 Jørgen Johansen
Micael D: Jensen 0 - 1 Nichlaes Harder
Brian D. Trøster
0 - 1 Pascar Paramasivam
Mads Andersen
1 - 0 Trieu Dong Lieu
--------

Parti af Skanderborgmesteren.
(af Hans Buttenschøn

Som det efterhånden er blevet tradition, så leverer Skanderborgmesteren et parti til
klubbladet.
For de der måske har glemt, hvad Skanderborgmesteren er, så er det medlem som
får flest point i EMTen.

I år var vi helt sikre på at der ville blive
deling om præmien, som er en købmandskurv til en værdi af 1000 kr + en
ekstra ”tusse” hvis der mangler noget i
kurven.
Men – Peer Jespersen ”snød” alle eller
rettere de som kunne komme op og
blande sig, satte alle point til og Peer
kunne hjemtage præmien alene.
Peer har sendt flg. parti med egne
kommentarer.

1-4

”De 10 værste”
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Michael F.
Leif Møller
Erik
Morten
Pascar Paw
Peer
Tavs
Kai
Peter
Morten
Jens Kr.
Bjarne
Anders
Asger J.
Thomas K.
Nichlaes
Hans
Mads

Jensen
Hansen
Grønkjær
Rasmussen
Paramasivam
Jespersen
Bjerre
Munk
Wheadon
Grønkjær
Vigen
Tornbjerg
Haarup
Andersen
Laursen
Harder
Buttenschøn
Nielsen
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Vundne
23½
7
6
7½
4
2
5
3
2½
1
3½
3
1
2
2
2
0
2

Spillede
34
18
12
11
11
9
8
8
7
7
7
6
4
2
2
2
2
2

Hans har bedt mig finde et af de partier, som jeg spillede ved Skanderborg EMT
2004, hvor jeg heldigt var den Skanderborg spiller der opnåede flest point – uden at
der skal lægges for meget i det. Det har været et svært valg, fordi jeg ikke har det
store teoretiske kendskab og sikkert også vil have svært ved at give nogle fornuftige
kommentarer til et sådant spil. Samtidigt udstiller man jo sig selv ved, at vise alle de
fejl, som en uskolet spiller begår, men jeg husker jo også at H.C. Andersen først
blev kendt for alle stavefejlene.
Hvilket parti skulle jeg vælge? Jeg har valgt det sidste parti jeg spillede mod Himzo
Suljic. Dels fordi vi var 4-5 Skanderborg spillere som havde samme pointtal og dels
fordi jeg selv synes det var et spændende spil. Jeg kan se, at Veleja har kategoriseret det som Philidors forsvar – det lyder jo altid af noget.
Hvid:
Suljic, Himzo.
Sort:
Jespersen Peer
1. e4 e5 2. Sf3 d6 3. h3 Sf6 4. Sc3 c6 5. Lc4 Le7 Det har vel været en lidt traditionel åbning selv om jeg følte at Himzo havde fået udviklet sine officerer bedst. 6. d3
h6 7. Le3 a5 8. a4 Han ville ikke risikere at få løberen lukket inde. 8. … Ld7 9. Sh2
b5 10. axb5 cxb5 11. Sxb5 Uf, den havde jeg ikke set !!! 11. … a4 12. Sc3 O-O 13.
Sd5 Sxd5 14. Lxd5 Lc6 15. Lxc6 Sxc6 16. Dh5 Lg5 17. Sg4 Sb4 18. Sxh6+ gxh6
Den forstod jeg ikke, hvor ofre en springer – det var vel alligevel kun en minimal
åbning han fik lavet, men det må vi vel se hen ad vejen.
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Løberen er jo også med til at dække. Og der er jo stadig truslen Sxc2+. 19. Kd1 Df6
20. Dg4 Kh7 21. Lxg5 hxg5 22. f3?? Nu blev hans dronning isoleret og lukket inde
– var det smart. 22. … Rfc8 23. h4 Uf, så isoleret var hun måske heller ikke – der
kunne let komme en åbning!! 23. … Kg6 24. Rxa4 ?? Det skulle han vist ikke gøre.
24. … Rxa4 25. Qxc8 Det havde jeg til gengæld ikke set, men 25. … Ra1+ er ret
effektivt!! Nu burde det være et spørgsmål om tid, selv om jeg ved at Himzo spiller
til den bitre ende. 26. Ke2 Txh1 27. Dg8+ Dg7 28. Dd8 Txh4 29. Dxd6+ f6 30.
Dxb4 Dc7 31. c4 Th7 32. Db5 Db7 33. De8+ Kh6 34. Df8+ Dg7 35. Dc8 Dg6 36.
Dh3+ Dh5 37. Df5 Tf7 38. b4 Dh1 39. Dg4 Db1 40. b5 Db2+ 41. Ke3 Dd4+ 42. Ke2
Db2+ 43. Ke3 Dc1+ 44. Ke2 Df4 45. De6 Ta7 46. Dh3+ Kg6 47. Df5+ Dxf5 48.
exf5+ Kxf5 Efter megen spilfægteri fik vi byttet dronningerne og så var spørgsmålet
blot om jeg kunne holde hans bønder, hvor han havde et lille overtal 49. b6 Ta2+ 50.
Ke3 Ke6 51. c5 Kd5 52. g3 Kxc5 53. Ke4 Tb2 54. Kf5 Txb6 55. g4 Kd4 56. Kg6
Kxd3 opgivet
Pyh, et – for mig – hårdt spil var ovre, og så var det var bare at vente på resultaterne
fra Kai Munk, Genno, Anders Haarup og alle de andre.
Man kan stadigt se alle spil på vores flotte hjemmeside, ovenstående spil findes på
http://skanderborgskakklub.dk/html/turn/emt04/partier/emt04/emt04_r7.htm
et stykke ned på siden.

Nytårs-handicap-cup(?)-lyn-turneringen
(af Bjarne Tornbjerg)

Under denne overskrift har Michael Andersson (MA) i det seneste nummer af Løberen et indlæg omkring turneringsformen for denne turnering. Forslag til turneringsform har været efterlyst, men det har været endog meget småt med respons fra
medlemmernes side. Derfor er forslaget meget velkomment, selv om det er lige sent
nok, eftersom turneringsformen blev drøftet på det seneste bestyrelsesmøde. MA
kommer med to gode forslag til at afvikle turneringen på en måde, så de enkelte
deltagere er sikret flere partier. Det er så heldigt nok, at bestyrelsen har vedtaget en
turneringsform, som til forveksling minder meget det ene af forslagene fra MA.
Jeg har dog en enkelt kommentar til indlægget fra MA. Som det har været indtil nu,
har turneringen været afviklet over (ca.) 3 indledende runder og derefter semifinale
og finale. MA mener at der ikke bør være problemer med at afvikle måske 8 runder.
Der går lidt tid mellem runderne med planlægning, lodtrækning og omkampe osv.,
og jeg tror nu nok at 8 runder vil være i hvert fald en for meget.
Det er bestyrelsens opfattelse, at turneringen er meget traditionsrig, og at den derfor
bør bestå i noget der ligner den nuværende form, men samtidig skal der tydeligvis
fornyelse til, hvis ikke turneringen helt skal sygne hen. Bestyrelsen har derfor vedtaget at den kommende turnering som nu afvikles først med en runde, hvor man
inddeles i en vinder- og en tabergruppe. Herefter sker der i store træk det, at hver
gruppe inddeles i undergrupper med ca. 4 deltagere (lidt afhængig af hvor mange
deltager i turneringen), som spiller alle mod alle. Fra disse grupper findes aftenens
semifinalister. Turneringsformen vil medføre at stort set alle sikres at komme til at
spille 4 eller 5 partier og hertil kommer så semifinale og finale for de dygtige og heldige, dvs. maksimalt 7 runder. For yderligere løfte turneringen, vil der også under en
eller anden form udover de normale kontante præmier være udsat en ekstra præmie
til vinderne. Mere om turneringsformen osv. i indbydelsen i næste nummer af Løberen.
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Kommentar til turneringsform – kommentar
(af Bjarne Tornbjerg)

I det seneste nummer af Løberen har Michael Andersson (MA) en kommentar til
turneringsformen, nærmere betegnet forårsturneringen, hvor der i foråret 2004 blev
eksperimenteret med en ny model. Forårsturneringen 2005 er planlagt afviklet under
samme form, dog muligvis med mindre justeringer.
Michael Anderssons indlæg er en kommentar til et kort referat i Løberen af et bestyrelsesmøde afholdt den 30. august 2004. Bestyrelsen, heriblandt undertegnede
fandt naturligvis, at medlemmerne burde orienteres om den trufne beslutning omkring den kommende turnering. Michael Andersson savner i referatet oplysninger
om, hvorledes klubbens medlemmer har modtaget den ændrede turneringsform og
er ikke selv sikker på at turneringsformen er den bedste måde at spille på.
Indledningsvis vil jeg nævne, at det er med fuldt overlæg, at referatet af bestyrelsesmødet omkring dette punkt er så kort, da formålet ikke var at lægge spørgsmålet
om turneringsform ud til en større debat, da en sådan allerede burde have fundet
sted, hvis nogen havde noget ønske herom. Turneringsformen blev drøftet på den
seneste generalforsamling, hvor medlemmerne gav udtryk for tilfredshed med den
måde turneringen var planlagt på. Dette fremgår også af referatet, som fremgik af
Løberen nr. 9 fra maj måned 2004. På generalforsamlingen efterlystes en (snarlig)
debat i klubbladet, såfremt nogen ønskede dette, eller havde kommentarer.
Det er korrekt at alle ikke møder alle, men hvis man ser nærmere efter mødes de 4,
der står øverst på tabellen, der er opstillet i styrkeorden, hinanden indbyrdes, dog
med undtagelse af nr. 3 og 4, hvilket nok i mange tilfælde er bedre end i en 4 runders monrad, hvor de førende skubber hinanden (taberen) ned i tabellen. Og så har
systemet, alt efter temperament, en forbedret mulighed forl de formodet svageste
spillere til at vinde turneringen, hvis de ellers kender deres besøgelsestid med hensyn til at vinde partier. De undgår nemlig stort set at møde de formodet bedste! I
forårsturneringen 2004 var dette ikke tilfældet, og turneringen vandtes af en spiller
som måske også under normale forhold ville have vundet. Den største favorit vandt
dog ikke, men en meget medvirkende årsag hertil, var at den pågældende satte 1½
point til i de tre indledende runder mod nogle på papiret noget svagere modstandere.
I sit indlæg nævner MA også klubbens oprykningsregler og kommer med et forslag
til en ændring heraf. Problemet har været drøftet i utallige år, og bestyrelsen har
flere gange foreslået oprykningsreglerne ophævet. Dette har medlemmerne modsat
sig, hvilket bestyrelsen naturligvis har måttet tage til efterretning. Forslaget fra MA
indeholder dog en vigtig detalje som gør, at jeg umiddelbart vil tro at bestyrelsen kan
gå ind for ændringen, men som forhåbentlig også er tilfredsstillende for medlemmerne. Hvis forslaget vinder gehør, vil en gruppevinder fortsat have ret til at rykke op,
dog ikke fra for eksempel basisgruppe 2 til basisgruppe 1, men derimod til en klasse,
én højere end den man ellers ville være berettiget til ved en normal klasseinddeling.
Jeg overvejer derfor at lægge op til at forslaget ved en given lejlighed drøftes på et
bestyrelsesmøde med henblik på at fremsætte forslaget på generalforsamlingen i
april måned 2005
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Klubblad for et kvart århundrede siden

Bjarne´s grubleside

(af Bjarne Tornbjerg)

(af Bjarne Berring Rasmussen)

Ved årsskiftet gjorde redaktøren (Bjarne Tornbjerg) status og holdturneringen, der
kun manglede to runder. De så ud stil at knibe ganske alvorligt med oprykningsmuligheder i sæsonen 1979/80. Førsteholdet i Mesterrækken lå næstsidst, men burde
kunne forbedre sin position. Værre så det ud for andetholdet, som også spillede i Mesterrækken. Holdet lå nemlig sidst og havde herudover i de sidste to runder meget
svære modstandere. Lidt bedre så det ud for tredjeholdet i C-rækken, hvor man lå på
en andenplads, men desværre ikke mindre end 5½ point efter Brabrand, som man
allerede havde mødt. Fjerdeholdet var i en næsten tilsvarende situation. Holdet lå på
en delt andenplads, men 5 points efter Mårslet, som man allerede havde mødt.
Klubbens medlemstal udgjorde ved årsskiftet 52 fordelt på 42 seniorer, 5 pensionister, 2 juniorer og 3 B-medlemmer. Med 49 A-medlemmer lå Skanderborg Skakklub
på listen over de største klubber i 6. Hovedkreds på en ottendeplads. Flest medlemmer havde Nordre med 98 medlemmer foran Randers 46 med 60 medlemmer.
Efterårsturneringen var ikke helt afsluttet inden jul. Mesterklassen var dog afsluttet,
mest som følge af at mesterklassen kun havde spillet 7 runder og turneringen havde
været fattig på hængepartier. Klubmester blev Fritz Kortegaard foran Leif Linnemann.
Tredjepladsen deltes mellem Rode og Torben Kortegaard. I de øvrige klasser manglede enkelte partier, som alle steder var afgørende for oprykningen.
Lynratinglisten, som var en fast del af hvert klubblad førtes af Henning Møller med et
ratingtal på 2111 foran Kaj Munk med 2108. På listen over ”DE TI VÆRSTE” stod
Erik Hansen øverst med 755 partier tæt forfulgt af Rode med 753 partier. På tiendepladsen havde Leif Linnemann ”kun” spillet 305 partier. Det var dengang, hvor der
blev spillet meget lynskak i Skanderborg Skakklub!
I divisionsturneringen førtes 1. division af Nordre og Frederiksberg. 2. divisions gruppe 2 førtes af Nordres andethold foran 1968’s andethold. I 3. divisions gruppe 4 førte
Skolerne og så ud til at være på vej mod endnu en oprykning. Skolerne var i den foregående sæson rykket op efter i oprykningskampen mellem vinderne af de to mesterklasser at have besejret Skanderborg.

Silkeborg Bymesterskab.
(af Jørgen Johansen)

I denne turnering deltog to spillere fra Skanderborg, nemlig Jens Chr. Vigen og Jørgen Johansen. Vigen spillede i basis 2 og vandt denne med seks point af syv mulige, fem sikre sejre og to remis, og vandt 162 ratingpoint, et meget flot resultat.
Jørgen Johansen spillede i basis 3, en meget lige gruppe hvor alle slog alle, således
kunne jeg ved at vinde sidste parti få en delt førsteplads, men desværre tabte jeg og
fik en syvendeplads og et ratingtab på 36 point.
Se i øvrigt resultattavlerne på side 20.
Side 15

Her følger fire studier/opgaver af forskellig sværhedsgrad.
God fornøjelse!!

Opgave 1

Opgave 2











Hvid trækker og sætter mat i 2 træk

Hvid trækker og sætter mat i 2 træk

Opgave 3

Opgave 4











Hvid trækker og sætter mat i 2 træk!

4. juledag
Vil du gerne have en rigtig god og hyggelig 4. juledag, så tilmeld dig Silkeborgs hurtigsskakturnering.
Vi kan ikke love, at du vinder noget eller overhovedet får point, men en hyggelig dag,
kan vi garantere!! Sådan plejer det i al fald at være ved Silkeborgs julestævne!
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Hvid trækker og sætter mat i 2 træk!

Turist ved OL på Mallorca
(af Morten Rasmussen)

Sommerferien’ ventede i år, en uge af den blev holdt ved Ol i skak på Mallorca, og
det var en uge der var vejr at vente på. Vi var 9 der forlod regnvåde Billund/Danmark
lørdag d. 23. oktober for – efter en Frankfurt mellemlanding – at lande midt i Palmas
sommervarmen. Jeg fulgtes sammen med en flok Sk68ére og ’eet par bedre halvdele’, grund-idéen til turen opstod i ’sommerhuset’ ved DM i Køge (læse herom i sidste
klubblad).
Efter en halv times taxi kørsel gennem et tørt tørt landskab hvor en meget anderledes byggestil specielt slog i øjnene var vi i byen Magaluf syd vest for Palma. Vi indlogerede og på hotellet og gik strakt til middag hvor vi blev mødt af noget af et tag
selv bord! Jeg vejede mig heldigvis ikke inden jeg tog af sted, for fra dag 1 stod det
klart der var mad, kager, is m.m. i lange baner. Efter middag med udsigt over havet,
tog nogle af os ud på spillestedet (et Casino) som lå nogle få km. Derfra, en bus til
turister og spillere kørte frem og tilbage.
Perioden for vores tur var ideel
idet vi kunne følge afslutningen på
det kæmp store Ol arrangement
for både dame- og herrehold. At
det var noget stort stod klart ved
indgangen idet der var meget politi
og alt skulle ’scannes’ (for våben
m.m. – jeg så nogle kvindelige
spillere der fik problemer da håndtasken indeholdt en neglefil!), men
ind kom vi Inden afrejse var der
flere forlydender om at tilskuere
forholdene ikke var gode, men det
vil jeg nu godt mane lidt til jorden. Når så mange spillere er samlet er det klart at 100 vis af
tilskuere ikke bare kan vade rundt mellem bordene. Som tilskuer kunne man via. En stor
balkon få udsigt over stort set alle hold (billedet
ovenover viser et lille udsnit af udsynet), og i
hver side af salen kunne man, via en projekter,
følge 16 stillinger primært fra 1. brætterne. Så
med en lille kikkert i lommen var det muligt at
følge med. Det var dog ikke altid nødvendigt,
her (t.v.) ses det danske hold, og man kan vist
ikke – den dag – klage over udsynet!
Dag 1 sluttede med endnu mere god mad på
hotellet, og derefter en aftentur gennem den
meget turist præget by. Vi var nogle der endte
på noget der lignede et diskotek; neon lys og
høj musik.
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Men da vi gik indenfor kl. ca. halv tolv blev vi noget overraskede; vi var ved at blive
kørt ned af en barnevogn, dansegulvet var fyldt med 10-12 årlige piger og til højre
for døren sad et par over 70!
Søndag blev en rigtig turist dag for mig. Efter den halv sene morgenmad med bacon
og hele molevitten gik vi en tur langs vandet, her mødte vi Davor – der sad over i
dagens runde – som fortalte lidt om sine oplevelser dernede. Efter endnu en god
middag blev poolen afprøvet, inden der var fodbold på en af de lokale barer (Manchester U vandt over Arsenal!). Efter aftensmaden var vi nede på det der senere
blev stamværtshuset; store fadøl 1½ euro (12 kr.) og driks 3 euro!!
Mandag arrangerede vi en tur til Palma (billede t.h.)
hvor næsten halvdelen af øens beboere bor. Det
blev til lidt slendren gennem byens gamle gader og
ved Katedralen, får vi tog hjem på den lokale strand
hvor det kunne konstateres at havet var varmere
end poolen.

Tirsdag var det så tid til
endnu en slappe af dag,
hvor jeg nåede stranden, og
igen kom ud og se noget
skak.
Onsdag lejede vi et par biler
og kørte nordpå, 20-30 km.
Og det lignede Norge med
barske fjelde og flot natur
der kulminerede ved
Sa Calobra Europas næststørste canyon.
(billeder ovfenfor.)
Torsdag og fredag gik med endnu nogle strand, skak og værtshus besøg, og man fik
købt nogle turistting. Lørdag middag var vi så tilbage i regnvåde Billund/Danmark.
Som I kan høre bød denne gode turen på meget andet end skak, men skakmæssigt
vil jeg dog henlede jeres opmærksomhed på ’partiet’! Jeg var på spillestedet og fulgte hvordan Anand vandt over GM Bartlomiej Macieja (Anand ofrede en officer brugte
ikke ret meget mere tid end et kvarter!!!).
Hvid: GM Bartlomiej Macieja, 2613
Sort: GM Viswanathan Anand, 2781
1. d4 Sf6 2. Sf3 e6 3. Lg5 h6 4. Lxf6 Dxf6 5. e4 d5 6. Sbd2 g6 7. c3 Lg7 8. Ld3
O-O 9. O-O Sd7 10. e5 De7 11. h4 c5 12. De2 cxd4 13. cxd4 Td8 14. a3 Sf8 15. h5
Ld7 16. hxg6 Sxg6 17. g3 f5 18. exf6 Dxf6 19. Tae1 Tf8 20. Kg2 Tf7 21. Dd1 Taf8
22. Dc2 22... Sf4+ 23. gxf4 Dxf4 24. Tg1 Lxd4 25. Kf1+ Kh8 26. Te2 Tc8 27.
Db1 Lf6 28. Se1 e5 29. Sg2 Lh3 30. Th1 Lxg2+ 31. Kxg2 Tg7+ 32. Kf1 Tgc7 33. Sb3
Tc1+ 34. Sxc1 Txc1+ 35. Dxc1 Dxc1+ 36. Te1 Df4 37. Lb1 e4 38. La2 Lh4 39. Te2
d4 0-1
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Albins modgambit

Medlemmer ude
i den store verden

(af Hans Buttenschøn)

En ny sæson med holdturnering er begyndt og jeg har fået fornøjelsen at spille på 2.
holdet, hvor vi skulle lægge ud mod Viby. Jeg kan godt lide holdskak, for man kommer til at møde modstandere, som man ellers ikke møder.
Jeg havde hjemmefra besluttet, at åbningstrækket skulle være d4, og så måtte jeg jo
se om det blev en indisk åbning, dronninggambit eller Slavisk.
Hans Buttenschøn,Skanderborg (1616)
Mogens Engsig Karup,Viby (1337)
Holdturneringen 2004 (1), 26.10.2004

D08: Albin Counter Gambit 1.d4 d5 2.c4 Det kører efter planen. 2. - e5
Hov!! Hvad er nu det for noget. Den kender jeg ikke. Er der fælder og hvad skal
man passe på?
Der skal slåes, alt andet er
3.dxe5
galt d4 4.f3 c6 5.a3 Forhindrer en
officer på b4 5...f5 6.bd2 ge7
er vær at overveje]
[6...e7!?
7.b3 g6 8.g5 Det var galt. Der
burde i stedet være spillet [8.!bxd4
!xd4 9.xd4 &e7'] 8...e7
9.xe7 [(9.!bxd4!? må bestemt
overvejes
9...!xd4
10.!xd4]
9...xe7= Yderligere pres på e5
xd4 [bedre er 10...*d8
10.bxd4
11.a4 !gxe5 12.0-0-0= (endelig
ikke 12. xf5 d3+ 13.d1 xf2+
14.e1 d3+ 15.d1 xb2+
Grundstillingen i Albins modgambit.
16.c2 xa4 17. xe7 xe7-+) ]
11.xd4 0-0 (jeg ventede Td8, som jeg mener er bedre) 12.e3 sikre f4 og åbner
for Løberen 12...fe8 13.e2 xe5 [13...*ed8 14.c3] 14.0-0 [14.xe5

xe5 15.!xe5 *xe5'] 14...g6 15.ad1 a6 16.c3 c5 17.d2 ac8
18.fd1 c6 19.a5 h5 [19...*c7 20.b6'] 20.d8 [20.*d5 &c2 21.*1d2
&e4 22.*xh5 f5+−] 20...xd8 21.xd8+ f8 [21...xd8 22.*xd8+ !f8
23.!e5+−] 22.g5 f6 23.xh5 e7 24.h4 h6 [24...!g6 25.g3+−]
25.f4 c8 26.e4 g6 [26...&e6 27.d6 !c6 28.xc5+−] 27.e3
[(27.xf5 Hov, der overså Hans en gratis Løber og et vundet parti!!! 27...xf5
28.exf5+−] 27...g4 28.d5 b6 29.d2 c7 30.d8+ [(30.*d6!?+−]
Her opgav min modstander. Efter min mening kunne han nu godt have spillet lidt
videre. Sejren er ikke lige for. Hvid står godt nok bedst, men brikkerne står noget
dumt og skal omplaceret meget. Og med en dronning på brættet, ved man jo aldrig
hvad der kan ske, når en man kan overse en løbergevinst i et træk!

(af Hans Buttenschøn)

Silkeborg bymesterskab 2004 Basis 2
Navn

Gl.ra Forv 1

Silkeborg Skakklub

1 Kurt Nielsen

1380 4,05 0

Silkeborg Skakklub

2 Karsten Mogensen

4
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Total N.ra Pla

1

1
0

1

0

1

0

4½ 1404 3
2

1

1

6

1464 1

1

½

63

½

2½ 1310 5-7

1

8

0

1191 8

3

1

1

1

1

0

71
56

1
8

1

0

½

1378 4

2½ 1310 5-7

0

12

52

1

1261 2,80

0

½

8

½

0

23

34

0

1269 2,85

½

4

45

0

1

45

1

0
8

0

0

1

0

½

67

2

0

2½ 1253 5-7

74

1

½

1

5

1376 2

Silkeborg bymesterskab 2004 Basis 3
Navn

Gl.ra Forv 1

Silkeborg Skakklub

1 Knud Bødskov

1245 4,30 1

Silkeborg Skakklub

2 Mogens Jensen

8 Iver Liin

6

7

Total N.ra Pla

4

1130 3,00 0

1

0

2
1

1142 3,20

1

0

4

1078 2-6

3

1000 7

4

1093 2-6

5

1000 1

4

1124 2-6

0

4

1117 2-6

0

0

1000 8

8

1
3

1

1

71

1

1

1

52

0 0 0
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0
0

1

1

56

1

1067 2-6

12

34

0

1111 2,85

0

0

8

0

4

23

0

1

1

45

1

67

1

0
8

0

0

45

0

1

71

3

1198 3,80

1

1

8

0
56

12

0

1161 3,40 1

0
34

1

56

Silkeborg Skakklub

7 Ove Wandall

5

1
8

0

1197 3,80 1

Silkeborg Skakklub

6 Anton Krogh

4

0

67

Silkeborg Skakklub

5 Morten Drejer

1

1185 3,80 1

Silkeborg Skakklub

4 Tim Halvorsen

3

71

Skanderborg Skakklub

3 Jørgen Johansen

2

9-9 16-9 23-9 30-9 7-10 21-10 4-11
8
23
45
67

Silkeborg Skakklub
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7

56

71

3

1302 3,20

1

0

8

1388 4,15 1

1

12

1

1379 4,05 0

Silkeborg Skakklub

8 Niels Tjellden

6

34

0

56

Silkeborg Skakklub

7 Knud M. Jacobsen

5

0
8

0

1274 2,85 0

Skanderborg Skakklub

6 Jens Kr. Vigen

4

1

67

Silkeborg Skakklub

5 Ove Jelling

1

1379 4,05 1

Silkeborg Skakklub

4 Nenad Kikanovic

3

71

Silkeborg Skakklub

3 Jørgen S. Hansen

2

9-9 16-9 23-9 30-9 7-10 21-10 4-11
8
23
45
67

2

1

0

1

1

63

0

1

8
74

0

0

VRS Efterårsturnering 2004 - Mester
Navn

Gl.ra Forv 1

Vejlby-Risskov Skakklub

1 C. Schødt Pedersen

1895 3,85 0

Skanderborg Skakklub

2 Peter Wheadon

1947 4,35 1

4

½

4

5

6

1

0

7

Total N.ra Pla

56

1

8

½

0

0

½

1

1

½

½

1

0

½

½

67

1
0

-

0

-

0

52

1

-

0

½

3
2

8

½
63

2

8

71
56

1

1

12

8

0

½
45

23

34

1

2073 5,45

½

71

2

Vejlby-Risskov Skakklub

1

34

½

45

0

1

12

3

1955 4,45

½
8

8

1885 3,75 ½

Vejlby-Risskov Skakklub

7 Frank Vang

0
1

1567 0,95 ½

Vejlby-Risskov Skakklub

6 Anders Nielsen

0

56

Vejlby-Risskov Skakklub

5 Uffe Leth

1

67

Hørning Skakklub

4 Ib Damgaard

3

71

1771 2,65 0

Vejlby-Risskov Skakklub

3 Claus Vangsgaard

2

13-9 20-9 27-9 4-10 18-10 1-11 8-11
8
23
45
67

2½
1

1

74

0
0
8 Henrik Wendelbo
1758 2,50 1 ½ ½ ½
Selv om turneringen skulle være færdigspillet for 10 dage siden, så er hjemmesiden
ikke opdateret med alle resultaterne fra sidste runde, så dem må I selv fremskaffe

To partier spillet af skoleskakspillere
(af Hans Buttenschøn)

Jeg har fået et par partier spillet af skoleskakelever. Jeg har ladet Fritz se lidt på
dem og her kommer de så med Fritz programmets kommentarer:
Det første er indsendt af Aleksander, der for første gang prøvede at vinde over en
voksen i et turneringsparti.
Aleksander Hersom From,Skanderborg (1052)
Knud Aage Jensen,Skanderborg (1067)

Skanderborg klubmesterskab 2004 (4), 25.10.2004
C30: King=s Gambit Declined 1.e4 e5 2.f4 d6 3.f3 f6 4.c3 c6 5.c4
[5.&b5 exf4 6.d4 a6 7.&xc6+ bxc6 8.&xf4 &e7] 5...h6 dækker g5
[5...&g4!?=] 6.d4 exd4 7.xd4 d7 8.e3 e7 9.h3 9...0-0 10.g4 [10.0-0
*e8] 10...h7 11.f3 h4+ 12. d2 f6 13.xc6 xc6 14. e2? [14.!d1
e8 15.&d5 &a4=] 14...e7?? Sort lader Hvid slippe [(14...&xc3 havde været
bedre og givet Sort et roligere spil 15.bxc3 *e8-+] 15.h2 f6 [(15...b5
16.&d5 &xd5 17.exd5 &f6=] 16.h4?? Tager vinden ud af egne sejl [16.g5 hxg5
17.fxg5'] 16...h7?? Frem og tilbage er lige langt! [(16...!xe4 17.!d5
!c5∓] 17.g5 hxg5?? Et skridt mod graven [(17...b5 18.&d3 h5']
18.hxg5+−
h8 19.h5 f5 [19...&xe4 hjælper ingen ting 20.!xe4 d5
21.xh7#] 20.xh7# 1-0
Det næste er indsendt af Jørgen Johansen, som havde Pascar på sit hold i første
Side 21
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runde af holdturneringen. Afslutningen er et festfyrværkeri, som Jørgen synes vi alle
skal have fornøjelsen af at se.
Hvid: Brian Trøster,Skanderborg (1000) –
Sort: Pascar Paramasivam,Skanderborg (1123)

Holdturneringen 2004/05 (1), 26.10.2004
[Fritz 7 (132s)]
nd
B20: Sicilian: Unusual White 2 moves 1.e4 c5 2.c4 c6 3.f3 d6 Con−
trols e5 4.c3 f6 5.d3 g6 6.e3 g7 7.d2 g4 8.g5 ge5 9.xe5
xe5 10.b3 d7 11.a4 c6 12.h3 [12.!d5 f6 13.&h6 e6] 12...a6 forbereder b5 13.a3 [13.&h6 0-0] 13...b5 14.b3 d4 15.a2 b7 16.d5
xd5 17.xd5 b8 18.h6?? slækker trykket på modstanderen [(18.c3 vil
holde stillingen 18...e6 19.&a2=] 18...xh6-+ 19.f4 [19.xh6 !xc2+ 20.De2
!xa1 21.*xa1 c4-+] 19...g7 [(19...!e6-+ vil gøre det roligere for Sort] 20.00-0 [20.c3 er sidste chance for modspil 20...!e6 21.0-0-+] 20...b4 21.axb4
a4 22. b1 cxb4 [(22...*xb4 holder et mere fast greb 23.c3 !b3 24.&xb3
*xb3-+ (24...#xb3?! 25.cxb4 &d4 26.bxc5=) ] 23.b3 [23.&b3 er aller sidste
strå at klamre sig til 23...!xb3 24.cxb3 xb3 25.c2 xc2+ 26.Dxc2 b3+
27.Db1-+] 23...a5 24.g4 [24.e5 er ikke bedre 24...xd5 25.*df1 a5-+] se
diagram. Her er der faktisk mat i 6 træk!

[24...!xb3 25.&c6+ Dd8
24...f3
26.c3 bxc3 27.cxb3 *xb3+
28.Dc1 a1+ 29.Dc2 *b2#]
d8 [25...Df8 26.d4
25.c6+
!xd2+ 27.*xd2-+] 26.a4 xd2+
27.xd2 c5 28.e5 dxe5 29.fxe5
xe5 30.e2 c3 31. c1 a1+
d2 f4+ 33.e3 xe3+
32.
[33...xh1 34.d4 f3 35.&e8
xe3+ 36.Dd1 d2#] 34. xe3
[34...xh1 35.&c6 e1+
xh1
36.Df3 d1+ 37.Dg2 xc2+
38.Dg1 *c8 39.&f3 d2 40.&g2
*c2 41.Dh2 xg2#] 0-1

!!!

HUSK!!!
Reserver allerede nu
21. december julefrokost
2. januar hurtigskakturnering
Begge arrangementer I klublokalerne
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Klubturneringen – Skoleskak 2004/05

Sæson kalender

(Stillingen pr. 20.november)

(med ret til ændringer)

Benjamin Christensen
Nichlaes Harder
Rupan Ralf Paramasivam
Aleksander Hersom From
Arwin Sørensen
Rasmus Rasmussen

Gruppe B (1990 – 1991)
Gedved skole
Stilling skole
Morten Børup skolen
Gruppe C (1992 – 1993)
Stilling skole
Morten Børup skolen
Morten Børup skolen
Morten Børup skolen
Mallinggård skole
Realskolen

Malte Frøling Iversen
Mads Andersen
Anton Lund
Mathias Christiansen
Oskar Lund
Aziz Zadran
Mathias Preiss
Marcus Bækgaard Fries Hansen
Mikkel Frandsen

Gruppe D (1994 – 1995)
Morten Børup skolen
Morten Børup skolen
Niels Ebbesen skolen
Morten Børup skolen
Niels Ebbesen skolen
Niels Ebbesen Skolen
Morten Børup skolen
Mølleskolen Ry
Morten Børup skolen

33
33
29
26
20
20
8
6
4

Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point

Mark Constantin Sloth
Victor Kjær Kæseler
Martin Storm-Madsen
Mathias Tandrup
Silas Aahauge

Gruppe E (1996 – 1997)
Morten Børup skolen
Skanderborg Realskole
Skanderborg Realskole
Morten Børup skolen
Morten Børup skolen

28
28
25
15
6

Point
Point
Point
Point
Point

Mads Nielsen
Rasmus Glud Madsen
Morten Grønkjær

Kristian Andersen

Susie Paramasivam
Asta Nyyssönen
Laura Vang Sparsø
Saranya Sundrmooth
Laura Haarup
Angelika Christiansen
Sofie Sand

Gruppe F (1998 og senere)
Morten Børup skolen
Pige gruppen
Morten Børup skolen
Morten Børup skolen
Morten Børup skolen
Morten Børup skolen
Skanderborg Realskole
Morten Børup skolen
Morten Børup skolen
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27
15
11

Point
Point
Point

34
34
32
28
24
24

Point
Point
Point
Point
Point
Point

21

Point

33
26
25
22
20
17
6

Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point

Tirsdag den
Tirsdag den
Lørdag den
Søndag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Søndag den

23.
30.
4.
5.
7.
7.
7.
7.
14.
21.
28.
2.

november
november
december
december
december
december
december
december
december
december
december
januar

runde i klubturneringen
runed i klubturneringen
Skoleskakstævne på MortenBørup Skolen
Skanderborg I mod SK68 IV i Skg Kulturhus
Skanderborg II hjemme mod Århus III
Skanderborg III mod Rokaden IV i Randers
Skanderborg IV hjemme mod Rokaden V
Skanderborg V mod Viby VII i Viby
Sidste runde i klubturneringen
Juleafslutning
Ingen skak i Skanderborg
Hurtigskakturnering.

Løsning på Kombiner med Peter!
Opgave 1: Hvid havde set et andet senarie. Der fulgte 1. – Kb8, 2. Sac6+ - bxc6,
3. Sxc6+ - Kc8, 4. Sxd8 – Kxd8, 5. Tad1+. Hvids officerer står stærkere end Sorts
og Hvid har 3 bønder mod i på dronningefløjen. Tarrasch (og Fritz!) vurderede stillingen som vundet for Hvid.
Opgave 2. Mieses har lagt en fælde. 1. b5 - Sa5+, 2. Kb4 – Sd5+, 3. Kxa5 – Ta8
mat. I partiet spillede Tarrasch 1. a4 og beholdt sin vindende fordel.
Opgave 3. 1. Txg5 og Sort opgav i lyset af 1. – dxg5, 2. Dh3 og Mmat. Hvis Sort
spiller 1. – Df7 svarer Hvid med 2, Th5 som vinder. Hvis 1. –Dd7, 2. Tg6 – Txf6, 3.
Txf6 – Dg7, 4. De6 – Sxd3, 5. Txh6+ og Hvid vinder
Opgave 4 1. Txc8 – Sxc8, 2. Txg7+ - Kxg7, 3. Dh6+ - Kg8, 4. Lf6 – Dd7, 5. Dh8+
- Kf7, 6. Dg7 mat

Løsning på Bjarne`s grublerier!
Opgave nr. 1
Forfatter: B. M. NEILL – 1.HM Good
Companion 1918
1. Tc2!
c5
2.Td2#
Kd3
2.Td2#
Ke4
2.Tc4#
S~
2.Tc4

Opgave nr. 3
Forfatter: C. MANNSFIELD – Observer
1918
1. Th1! Kh5
2.Kg3#
Kf4
2.Te4#
L~
2.Dg5#

Opgave nr. 2
Forfatter: F. JANET (←S. Loyd) British
Chess Magazine 1918
1.Lf8! Lxb2
2.Lxh6#
Kxb2
2.Da3#
Sc2
2.Dxc2#

Opgave nr. 4
Forfatter: G. DOBBS – 2.pr. Good
Companion Meredith Ty 1919
1.Sa8! Dxb5+/Kd5 2.Sb6#
De7+
2.Sbc7#
Sd5
2.Dxe2+
Dxa5/Dc5
2.Db3#
Sxd4
2.Dxd4#
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