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Alt flaskede sig – næsten  
(af Tavs Bjerre) 

Vi havde gjort det svært for os selv inden sidste runde. En 1. plads krævede 
dels en sejr til os på mindst 7 -1 og dels at Skødstrup ikke vandt for stort, 
samt at Nordre II og SK 68 III – der lå nr. 1 og 2 og skulle mødes – spillede 
nogenlunde lige op, allerbedst var det hvis SK 68 vandt 4½ - 3½. – Og det 
gjorde de lige præcis! Og Skødstrup gik helt ned og tabte 6 – 2 til SK 68 IV.   

 

Men det vidste vi jo ikke da vi satte os til brætterne. Kampens betydning for os kun-
ne aflæses af urene, vi kom hurtigt bagud næsten alle steder. Men det begyndte fint. 
Colin rokerede langt og smadrede sin modstander i 24 træk. Men så kom der allere-
de lidt grus i maskineriet. Michael fik et tårnslutspil med bonde mere, men byttede 
tårn på et uheldigt tidspunkt og måtte brødebetynget nøjes med remis. Jeg fik en fin 
stilling, men brugte for meget tid i forsøget på at finde noget afgørende. I tidnøden 
spillede jeg forkert. Min modstander tilbød derefter remis i en gunstig stilling, og da 
Kai samtidig gav op på brættet ved siden af, var der ikke mere at spille for, så jeg 
skyndte mig at tage imod. 
Kai havde påtaget sig en isoleret d-bonde mod angrebschancer, men modstanderen 
forsvarede sig fint, og i tidnøden røg der pludselig en officer, og så var det slut. Niels 
rokerede langt og kom lidt under pres, men så fik han byttet damer og vandt en bon-
de, og da modstanderen også måtte aflevere en springer, gad han ikke mere. Hen-
ning vandt et langt, stilrent parti. Pres på dronningefløjen resulterede i bondegevinst 
og så blev den stille og roligt kørt hjem. Som sidste mand sad Nicolai med en bonde 
i overskud, men der var damer på brættet, og gevinsten var ikke helt enkel. 
Netop som gevinsten var ved at være i hus, snød modstanderen sig til en 
evig skak. 
Enkeltresultater kan ses på side 17 
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DM 2005 
(af Mads Andersen) 

I påsken deltog jeg ved Danmarksmesterskabet i Køge. Min farmor bor ikke så langt 
derfra, så vi kørte hjem til hende og sov hver aften. 
Jeg spillede i B5-4 hvor jeg var lavest ratet (1263) af de 16 i gruppen. I første parti, 
mod Frank Simonsen (1316) fra Måløv, kom jeg godt fra start, men føringen blev 
smidt væk, og jeg var nok heldig med en remis. 
I andet parti var mod en af gruppens topseedede, Erik Møllmann (1434) fra Arbej-
dernes Skakforening, kom jeg ud for en åbning jeg aldrig har spillet mod før, Sc3 i 
første træk. Jeg fik dog udmærket spil, men vi endte i et slutspil med ensfarvede 
løbere og en masse bønder, og det endte med remis. 
Fredag aften var der DM i lynskak, men det bedste man kan sige var at Davor vandt 
det hele og dermed blev Danmarksmester. Derimod tabte jeg alle partier, bortset lige 
fra en remis mod Charlotte V. Pedersen. 
Lørdag skulle jeg møde gruppen anden topseedede, Vagn Larsen (1434) fra Hol-
bæk. Det var mit bedste parti i turneringen, og mit eneste gevinstparti. 
Søndag skulle vi allerede starte klokke 9, og man var lige gået over til sommertid, så 
der var mange der kom for sent. Min modstander, Jørgen Holm Madsen fra Nordfal-
ster, kom dog til tiden. Jeg havde store problemer i partiet, men til slut enedes vi om 
remis i en stilling hvor Fritz mener, at jeg havde en lille fordel. 
Sidste dag skulle jeg møde Birger Petersen fra Køge. Med en sejr kunne jeg komme 
med helt i toppen, og det startede rigtig godt. Jeg kom foran med en kvalitet, men 
jeg kunne ikke rigtig udnytte det, fordi min springer blev spærret inde i hjørnet. Det 
blev endnu en remis, og så kunne vi bare vente på, at de sidste partier blev færdige, 
så der kunne blive regnet korrektion. Resultatet blev en 7.-plads med samme point 
som nr. 4, og en ratinggevinst på næsten 100 point.  
Nedenfor er mit gevinstparti fra 3. runde. 
Hvid: Larsen,Vagn (1434)   Sort:  Andersen,Mads (1263) 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Lf5 4.Ld3 Det-
te bliver ikke spillet særlig meget. 
Heldigvis havde jeg læst om det afte-
nen før, og havde bestemt mig for mit 
næste træk . 4...Lxd3 Samme fortsæt-
telse som Karpov og Ivanchuk. 5.Dxd3 
e6 6.f4 Sd7 c5 var måske bedre her. 
7.Sf3 c5 8.c3 Tc8 9.0-0 Se7 Fritz 
kan bedre lide Sh5, men ideen er den 

samme, den skal til f5. 10.Sbd2 Sf5 
11.b3 g6 Møgtræk! Men meningen var, 
at løberen skulle ud. 12.Sg5 Lg7 Jeg 
havde ikke set 12...cxd4!? 13. cxd4 
Sxd4 med bondegevinst 13.La3 h6 
14.Sh3 Da5 15.Lb2 0-0 16.dxc5 En 
afgørende fejl. 16...Sxc5 17.De2 Db6 
18.Kh1 a5 Ikke så godt. Planen var at 
den skulle til a4. Rigtigt var Sa4, men 
efter hans næste træk var det godt, at  

jeg ikke spillede det. 19.Sf3 Nu går jeg 
på dronningejagt. 19...Se4 20.Tac1?? 
Rigtigt var Dd3 Seg3+! Diagram  0−1 
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Rolig generalforsamling.  
(af Hans Buttenschøn) 

Den ordinære generalforsamling blev afviklet tirsdag den 26. april. 
Det blev en rolig generalforsamling med en god og livlig debat. 
Foreningen har 60 medlemmer, og vedtægterne siger, at mindst 25% skal møde op, 
for at generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Det vil sige, at det magiske tal var 
15. 
Der kom heldigvis langt flere, idet 25 deltog i generalforsamlingen. 
 

Formanden Tavs Bjerre bød velkommen. 
 

Tavs indledte med at udtale mindeord for Rolf Vilstrup.  
 

Tavs foreslog på bestyrelsens vegne Jørn Andersson som dirigent. Der var ingen 
modkandidater, så Jørn var valgt. 
 

Tavs sagde indledningsvis  i sin beretning, at han ville undlade at nævne alle de 
resultater som medlemmerne havde opnået ved deltagelse i turneringer i det forløb-
ne år, idet de tidligere havde været omtalt i medlemsbladet. 
Han ville dog nævne, at efterårsturneringen endnu ikke var færdigspillet, idet der var 
ligestilling mellem Henning Møller, Colin Watson og ham selv. De tre havde spillet 
omkamp i løbet af vinteren, men der  manglede endnu et par partier. 
I den forbindelse nævnte han, at bestyrelsen havde drøftet regler for omkampe om 
klub- og bymesterskab. 
Man foreslår fra bestyrelsens side, at i tilfælde af ligestilling spilles ét parti med nor-
mal betænkningstid, og hvor der trækkes lod om farven. Ender dette parti remis, 
spilles der et hurtigskakparti, hvor den der havde Hvid i det ordinære parti, nu får 
Sort. Er resultatet fortsat uafgjort, spilles der lynskak indtil vinder er fundet.  
Kan parterne blive enige om en anden form for omkamp, så er det OK for bestyrel-
sen. 
 

Under indkomne forslag var der et forslag fra Colin Watson om, at i tilfælde af lige-
stilling om klubmesterskabet og bymesterskab afgøres placeringerne efter korrekti-
on. 
Et medlem hævdede, at man ikke i alle mod alle grupper kan afgøre det med korrek-
tion, men det blev fra flere sider nævnt, at der er en korrektionsmetode, der kan løse 
det problem. 
Jørn Andersson gjorde gældende, at vedtægterne foreskrev omkamp. Hans Butten-
schøn kunne oplyse, at i de nye vedtægter fra 2001 er der ikke nævnt noget om, 
hvorledes ligestilling om mesterskabet skal afgøres 
Robert Rode med flere sagde, at det var en meget gammel tradition, at der spilles 
omkamp om mesterskaberne og han var enig med Jørn Andersson i, at i de gamle 
vedtægter havde det stået. 
Dirigenten gik til afstemning. 4 stemte for at afgøre det ved korrektion, mens et stort 
flertal mente der skal være omkamp.     
 

Tavs fortsatte sin beretning med at nævne, at forårsturneringen havde haft et skuf-
fende lavt antal deltagere, idet kun 32 medlemmer havde deltaget og at de stærke-
ste spillere ikke havde været med. 
Årsagen til den manglende tilslutning kan være flere. Tavs nævnte, at tre mesterspil-
lere havde spillet omkamp og derfor ikke havde kunnet afse tid til at deltage. En an-
den mulighed er det forhold, at turneringen bliver ratet. 

Side 3 

Formanden ønskede en debat om emnet – og det fik han!! 

  

Peter Wheadon sagde, at han var en af dem som var kommet med forslag om, at 
man lavede en turnering, hvor man møder andre end dem man normalt møder, og 
synes turneringen bør fortsætte.  
Colin Watson var enig med Peter, idet han bruger turneringen til at eksperimentere 
med nogle åbninger han godt vil afprøve, før han møder stærkere spillere. Colin ser 
det at turneringen bliver ratet som en dårlig ting, idet det lægger et meget stort pres 
på de bedste spillere til at skulle vinde stort set alle deres partier for ikke at tabe 
forholdsvis megen rating. 
Andre gjorde gældende, at en gruppe med så mange spillere virker uoverskuelig. 
Bl.a. Asger J. Andersen synes der manglede gnist i turneringen og så gerne, at man 
går tilbage til 8 mands grupper. 
Der var mange flere indlæg, som referenten desværre ikke fik med i sine notater. 
Dirigenten gik nu til afstemning. 
I første omgang stemte man om, at hvis turneringen fortsætter i sin nuværende form, 
skal den så rates eller ikke rates? 
11 stemte for, at turneringen ikke skal rates, og 4 stemte for at den fortsat rates. 10 
undlod at stemme. 
Herefter blev der stemt om man skal fortsætte med den nuværende turneringsform, 
hvor alle er i en stor gruppe og får modstandere fra såvel top – midt og bund eller 
man skal gå tilbage til de normale 8 mands grupper, hvor alle spiller mod alle. 
10 stemte for, at vi går tilbage til at spille i de velkendte 8 mandsgrupper, mens 7 
stemte for, at forårsturneringen fortsætter som den har været afviklet de sidste to 
sæsoner. 8 undlod at stemme. 
For god ordens skyld skal nævnes, at ”det lå i luften” at efterårsturneringen fortsæt-
ter på samme vis, som den er blevet afviklet i mange år 
 

Formanden fortsatte sin beretning med at omtale resultaterne for de 5 hold, der hav-
de deltaget i holdskakturneringen. 
I den forbindelse sagde Tavs, at bestyrelsen havde drøftet, at man fremover stiller 
med regulære hold og ikke har spillere på holdene som man ved ikke kommer til at 
spille. 
Tavs ønskede debat om emnet. Det fik han og den blev lang, og stort set alle deltog 
i debatten. 
Asger J. Andersen var enig i, at der bør stilles hold med de spillere, som man for-
venter vil skulle spille på holdet. 
Genno gjorde gældende, at den form for holdopstilling vi har benyttet i år har været 
brugt i mange år. Man har netop valgt den holdopstilling fordi andre klubber i vid 
udstrækning også benytter sig af den. 
Morten Rasmussen kunne fortælle, at han var en af initiativtagerne til, at vi indførte 
den nuværende holdopstilling. Den form for holdopstilling har den fordel, at vi har 
flere spillere at råde over i tilfælde af afbud. 
Colin Watson mente at holdene bør sættes efter den reelle styrke og ikke efter ra-
tinglisten. Man kunne f. eks lade holdene selv sætte holdet. 
Jesper Lykke Petersen foreslog, at spillere der ikke havde været turneringsaktive de 
seneste sæsoner bliver rykket nogle pladser ned. 
 Axel Nielsen foreslog at sætte de reelle hold.  
Peter Wheadon synes man skulle ændre spørgeskemaet der udsendes ved sæson-
start, så medlemmerne ikke har muligheden for at krydse sig af som reserve. For  
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hans eget vedkommende vil han gerne spille holdskak, men havde sat kryds i feltet 
som reserve, fordi han vidste at der måske ville være et par gange, hvor han ikke 
kunne deltage. 
Jens Kr. Vigen sagde, at systemet var råddent!!! Det burde være således, at et med-
lem kun kunne deltage på ét hold i hver runde ligesom i stort set alle andre idræts-
grene. Til gengæld kunne klubberne så få lov til at sætte holdene fra runde til runde 
som de havde lyst til. 
På baggrund af de mange indlæg og den debat der havde været, mente dirigenten 
at kunne konkludere, at der var bred enighed om, at opstille holdene med de spille-
re, som man forventer kan og vil spille. Og at holdlederne sætter sig sammen til den 
kommende sæson og sammen sætter de hold som Skanderborg skal deltage med.   
Ingen protesterede mod denne konklusion. 
 

Sidste afsnit i formandens beretning var omtale af det undervisningstilbud til de bed-
ste skoleskakspillere og andre interesserede medlemmer som havde været i løbet af 
sæsonen. Tilslutningen havde til tider været skuffende. 
Tavs nævnte også, at bestyrelsen havde drøftet at træne 1. holdet op til sæsonstart 
og i løbet af sæsonen.  
Ønskes der eksterne foredragsholdere i løbet af sæsonen? 
Også denne del af beretningen gav anledning til megen konstruktiv debat. 
Morten Rasmussen kunne fortælle, at der faktisk ligger penge og venter i 6. HK’s  
kasse på, at klubberne tager initiativer til foredrag af eksterne. 
Han fortsatte med at sige, at han synes vi somme tider gør grin med de foredrags-
holdere der kommer i klubben, når mange af klubbens medlemmer sidder i et andet 
lokale og spillede udsatte partier. 
Nogle foreslog, at klubben får foredragsholderne til at komme en anden aften end 
tirsdag. Hans Buttenschøn kunne oplyse, at det formentlig vil være svært at få loka-
lerne andre aftener end tirsdage, idet lokalerne benyttes hver aften. 
Peter Wheadon foreslog at man spillede udsatte partier andre aftener end tirsdage, 
hvis vi kan få et andet lokale. Han havde selv spillet et par udsatte kampe andre 
aftener. Det sidste med musik til. Det havde været ganske hyggeligt. 
Hans Buttenschøn kunne oplyse, at p.g.a. hans korte afstand til klublokalerne, så 
kan der altid (døgnet rundt - året rundt) åbnes og findes et lokale, hvor der kan spil-
les udsatte partier. 
Peter Wheadon forsatte med at foreslå man reklamerede noget mere for undervis-
ningen. Han ville gerne have deltaget, men erfarede først på dette møde, at tilbuddet 
om undervisning havde fundet sted! 
Erik Grønkjær sagde, at tidspunktet kl. 18.30 var uheldigt for ham. Både han og Mor-
ten havde gerne deltaget, men det kneb med at blive færdig til at kunne nå det. 
Axel Nielsen foreslog, at foredragsholdere kommer i foråret. Her er der bedst plads i 
kalenderen. 
Colin Watson var enig med formanden i, at træning af 1. holdet vil være en god ide. 
F. eks. kunne man mødes en lørdag eftermiddag og gennemgå nogle af de partier 
som modstanderne havde spillet. 
Morten Rasmussen foreslog, at man trænede alle holdene, også for at skabe bedre 
holdånd. 
Colin Watson understregede vigtigheden af at undervise børnene. 
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Michael Andersson sagde, at som medunderviser, så synes han det var ønskeligt 
med en gennemgående ”rød tråd” i undervisningen. 
Tavs Bjerre konkluderede, at der synes at være enighed om, at vi fortsætter med 
eksterne foredragsholdere.  Vi skal prøve at træne holdene op til såvel start, som 
mens turneringen afvikles. 
Skakundervisning for de bedste skoleskakelever og interesserede medlemmer fort-
sætter. Undervisningen vil blive på tirsdage før den normale klubaften. 
Alle tiltag vil blive annonceret i klubbladet. 
Tavs Bjerre oplyste, at 1. holdets kampe i næste sæson igen vil blive afviklet i klub-
lokalerne i Sundhedscentret. 
 
Sluttelig orienterede Michael Andersson om Samba 2. 
 
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt. 
 
Regnskabet blev forelagt af Bjarne Tornbjerg, 
Skoleskakregnskabet blev forelagt af Hans Buttenschøn. 
Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen. 
Regnskaberne enstemmigt vedtaget. 
 
Næste punkt var kontingentfastsættelse. 
Der blev vedtaget uændret kontingent.  
 
Hans Buttenschøn orienterede om planerne for den kommende sæson. 
Debatten om dette punkt er refereret under formandens beretning. 
. 
Under indkomne forslag havde Colin Watson fremsendt ét vedr. regler ved ligestil-
ling i kampen om by- og klubmesterskab. 
Debatten om dette punkt er refereret under formandens beretning. 
 
Under valg var der genvalg til formanden Tavs Bjerre og bestyrelsesmedlemmet 
Jens Kr. Vigen. 
Bestyrelsessuppleanterne Jørgen Johansen og Jesper Lykke Pedersen blev gen-
valgt. 
Jørn Andersson blev genvalgt til revisor. 
Erik Grønkjær blev nyvalgt til revisorsuppleant i stedet for Robert Rode, der efter 
mange år på posten, ikke ville modtage genvalg. 
 
Under eventuelt bød Jens Kr. Vigen på gratis kaffe, og det var så den generalfor-
samling. 
 
En generalforsamling med en god og konstruktiv debat. 
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Kombiner med Peter! 
(af Peter Wheadon) 

Her er fire mere af  Peter Wheadon kombinationsopgaver. Løsninger side 24. 
Opgave 1 













Pellis – Nikolov, Nova Gorica 2000 
Sort trækker og vinder materiale. 

Denne opgave er ikke så svær som 
nogle, så prøv at løse den.. 
 

Opgave 2 












Kasparov – Van der Wiel, Amsterdam  

Hvid trækker. 
Selv om Hvid er bagud med en officer, 
vinder han i to træk! 
 

 
 
 
 

 

Opgave 3 













Adams – Van der Sterren,  
Tyskland 1996 
Hvid trækker 

Her spillede Adams 1. Ld2. I stedet 
kunne han have vundet. Hvordan? 

Opgave 4 













Inarkiev – Kiriakov, Rusland 2003 
Her spillede Sort 1.  – d6. 

Kann du finde et bedre træk? 
Der er mat i tre træk. Hvordan? 
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Kerteminde Weekend EMT – Topklasse!  
Af Morten Rasmussen 

 

På en hyggelig vinteraften i Chess House i januar, blev jeg spurgt om ikke jeg ville 
med til Kerteminde Højskole og Skakklubs Weekend EMT den 2. weekend i februar. 
Da der var tegn på hyggeligt selskab, - da turneringen de sidste par år har fået 
enorm positiv omtale, og da jeg, grundet FU arbejde, for første gang siden 1992 ikke 
kan deltage i DM i Påsken, ja så var tvivlen ikke stor. 
 

Den blå Polo blev fredag middag pakket med tandbørste, sovepose og et par øl’ler, 
hvorefter Leif Møller, Steen Christensen, Henning Reiths og jeg selv kørte sydpå. 
Efter en god bøf på vejen derned nåede vi Kerteminde en lille time før 1. runde, så 
der var tid til at hilse på kendte ansigter (der deltog i alt 108 spillere!) og få sig ind-
kvarteret på, til formålet, alletiders ’højskole værelserne’, inden 1. runde: 
 

(1) Ego (1838) -  
Uffe Pedersen,Odense (1849) [A46] 
Kerteminde Weekend EMT, 11.02.2005 
[Rasmussen,Morten] 

1.d4 5f6 2.5f3 c5 3.c3 g6 4.e3 Måske lidt passivt med hvid, men min plan var 

en mulig Meraner med omvendt farve og dermed mertempo 4...6g7 5.5bd2 0-0 
6.6d3 d5 7.0-0 c4 8.6c2 b5? det træk har jeg ikke fidus til 9.a4 bxa4 10.7xa4 
6d7 11.7a1 6c6 12.8e2 5bd7 13.e4 Fuld tilfredshed eller pengene tilbage! 
13...e6 e5 direkte er muligvis godt 14.7e1 6h6 15.exd5 exd5 16.5e5! Tillader 
at give mig selv et ! 16...5xe5 17.dxe5 5h5 18.e6 Ifølge Fritz ikke så godt 
som det ser ud Sf3 er nok bedre 18...5f4 19.exf7+ 7xf7 20.8g4 Nu så jeg 
18.e6 nok ikke var godt Ld7 ser stærkere ud 20...d4 Total overraskelse og jeg gik i 
boksen her er alt for mange varianter at regne på (prøv selv!) 21.5xc4 d3 
22.6xf4 6xf4 23.6b3 6d5 24.7ad1 7b8 25.7xd3 7xb3 Dette 'offer' havde jeg 
set for en del træk siden og det havde måske forblændet mig, g3 tidligere havde 

også været muligt − men stillingen er mindst lige 26.7ed1 6xh2+? 27.9h1! Så 
har jeg fordel igen 27...6b8 28.7xd5 8c7 Diagram  












 

29.7d6 Hvis man havde regnet som 
Fritz vinder Td8!, men jeg fik ikke 
Sd6 med i denne variant: 
29.Td8,Kg7 30.Dd4,Kh6  31. Sd6! 
29...8e7 30.7d7 8c5 31.7xf7 9xf7 
32.8f3+ Td7! var bedre, men hvor 
er matten!? derfor ... 32...8f5 
33.7d7+ 9g8 34.8xf5 gxf5 35.f3 
g3 bedre ... det der med feltfarver−
ne! 35...a5 36.7d5 a4 37.7xf5 a3 
38.5xa3 7xb2 39.7b5 7xb5 
40.5xb5 Diagram på næste side 
 

Side 8 



C:\TL\Privat\Skak\Bladet\2004\nr09\2004-09-tilpdf.doc  












 

Og resten er en formsag. 
1 – 0 
 
At vinde i 1. runde er jo altid godt men 
det kan åbenbart også være farligt, for 
der er noget at fejre! Steen og jeg blev 
væk fra de andre så vi drog mod byen 
for at finde dem. Jeg er sikker på vi 
’faldt i dårligt selskab” … det var i hvert 
fald godt at jeg ikke skulle køre til anden 
runde! 
 

 
Ego,Morten (1838) -  
Erik Mathisen,Læseforeningen 
(1861) [D03] 
Kerteminde Weekend EMT, 
12.02.2005 
[Rasmussen,Morten] 

1.d4 5f6 2.5f3 b6 3.6g5 6b7 
4.5bd2 d5 5.c3 5bd7 6.e3 e6 
7.6d3 6e7 8.8e2 c5 9.e4 cxd4 
10.5xd4 dxe4 11.5xe4 Diagram  
 












 

11...5xe4 12.6xe7? Ja ja min tilstand var ikke bedre LxS skulle være spillet 
først 12...5xc3 13.6xd8 5xe2 14.6xb6 5f4 Ups den havde jeg fuldstæn−
dig overset − øv! 15.5b5 5xd3+ 16.9d2 axb6 17.5c7+ 9d8 18.5xa8 
53c5 19.5xb6 5xb6 20.7ac1 5e4+ 21.9e3 5d6 22.7hd1 5d5+ 23.9e2 
9e7 24.b4 7a8 25.7d2 7a4 26.f3 7xb4 Godnat (for mange træk siden) 0-1 
 

Et hurtigt parti medførte nogle ekstra timers søvn så jeg om eftermiddagen var klar 
til 3. runde. 
(3) Johnny H. Johansen,Læseforeningen (1862) - Ego (1838) [D36] 
Kerteminde Weekend EMT, 12.02.2005 
[Rasmussen,Morten] 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.5c3 5f6 4.5f3 e6 5.6g5 6e7 6.e3 5bd7 7.cxd5 exd5 
Vigtigt at man ikke slår med c bonden så er løberen på c8 nemlig helt i hav−
nen 8.8c2 0-0 9.6d3 h6 10.6h4 Diagram - se næste side 
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Hvordan kommer sort videre? Ikke som 
jeg spillede det, bedre havde varet 10.−
,Te8 erterfulgt af noget med Sf8 og Sg6 
10...5e8? 11.6g3 6d6 12.a3 5df6 
13.7c1 8e7 14.5e5 6xe5 Fritz siger 
Sh5 med efterfølgende SxL er meget 
bedre ... jeg har altid svært ved at se 
hvornår den slags løbere skal indkasse−

res 15.6xe5 5g4 16.6g3 5xe3 
17.fxe3 8xe3+ 18.5e2 Uden at lyve 
havde jeg set denne variant længe og 
jeg troede det var godt men ups bonden 
på d4 er nu dækket, det var en misser 

men spillet må spilles 18...5f6 19.6f4 
8e7 20.0-0 5e4 21.6xe4 dxe4  

22.8c5 8h4 23.6d6 7e8 24.7f4 8g5 25.8xg5 hxg5 26.7ff1 Heromkring 

blev der tænkt længe ... troede jeg stod godt! 26...6e6 27.5g3 7ad8 28.6c5 b6 
29.6b4 7xd4 30.7xc6 6d5 Td6 ser godt ud, − jeg var allerede her i kraftig tids−
nød 31.7c7 e3 32.7c2 g6? Skidt en løber på f6 er næsten urørlig og dræbende 
33.6c3 7g4 34.6f6 6b7? Tf4 gav måske mest modspil?! 35.7e1 6d5?? Hvad 
vil du løber? 36.7xe3 6e6 37.h3 7f4 38.6xg5 7d4 39.5e4 9f8 40.7c7 Her 
tabte jeg på tid men stillingen er også tykt tabt (mine løbertræk her til sidst 
var ikke gode) 1-0 
 
En skakmæssigt skidt dag, men aftenen var hyggelig i hyggelige omgivelser på Høj-
skolen, der blev snakket og analyseret meget mellem os skakspillere. Jeg har kun 
positive ting at sige om denne tur og turnering, måske er det fordi at man er 
hjemmefra og kun skal koncentrer sig om at have det hyggeligt og spille skak. 
Havde det fx været hjemme skulle man lige nå en masse andet mellem runderne.  












 

(4) Ego (1839) -  
Bjørn Laursen,Evans (1857) [D03] 
Kerteminde Weekend EMT, 13.02.2 
[Rasmussen,Morten] 

1.d4 d5 2.5f3 5f6 3.6g5 6f5 4.c3 
c6 5.8b3 8b6 6.5bd2 5bd7 7.e3 
e6 8.6e2 5e4 9.5xe4 6xe4 10.0-0 
8xb3 11.axb3 6d6 12.c4 0-0 
13.5d2 6g6 Diagram - se til venstre 
14.f4!? Måske ikke helt efter bo−
gen/Fritz, men stillingen trænger til et 

pift! 14...6b4 15.5f3 6e4 16.c5 a5 
17.5e5 Ikke optimalt Sxc5 ser godt ud 
17...5xe5 18.fxe5 h6 19.6h4 6d2= 
½-½ 
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Måske et lidt hurtigt parti, men jeg følte at Bjørn via ’næsten trækgentagelse’ (efter 
Lf2 noget med Td1,Lb4 …) Men nu var der lidt tid til at pakke soveposen sammen 
og gøre bilen klar. 

 
(5) Preben Sig,Nyborg (1868) − Ego (1838) [B13] 
Kerteminde Weekend EMT, 13.02.2005 
[Rasmussen,Morten] 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.6d3 Allerede her tilbød min modstander 
remis, men da jeg skulle vente på de andre var der god tid og ingen kære 
mor! 4...5c6 5.c3 5f6 6.6f4 Denne stilling vil nogle sikkert mene at jeg kan 
lide med hvid!! så nu må jeg prøve at modbevise den 6...8b6 7.8b3 8xb3 
8.axb3 6g4 9.5a3 Dette vil jeg aldrig spille men ... 9...a6 10.h3 6h5 
11.5c2 6g6 12.6xg6 hxg6 13.5f3 e6 14.0-0 5e4 15.5e5 g5 Indtil nu har 
jeg ifølge mit program en temmelig høj 'Fritz−værdi'!! med g5 skulle jeg bare 
være sprunget over 16.6e3 5xe5 17.dxe5 5c5 18.b4 5d3 19.6xg5 5xb2 
20.6c1 5d3 Alle disse springertræk havde jeg tænkt på, idéen er at nu har 
hvid en meget svag c bonde, men kan jeg udnytte det? 21.f4 7c8 22.6d2 
5b2 23.5e3 5c4 24.5xc4 7xc4 25.b5 Et synes jeg rigtig godt forsvars−
træk, men Fritz er af en anden mening 25...axb5 26.7fb1 6c5+ 27.9f1 0-0 
28.7xb5 b6 29.9e2 7c8 30.7b2 se diagram 












 

 Her ser jeg desværre syner og øde−
lægger en god stilling 30...d4 .. men der 

er fortsat lige spil 31.7b3 dxc3 
32.7xc3 7xc3 33.6xc3= 6e3 
34.6d2 6xd2 35.9xd2 9h7 36.7b1 
7c6 37.9e3 9g6 38.9e2 7c2+ 
39.9f3 7c6= ½-½ 
 
 
 

 
Dagen sluttede af med god højskolemad (flæskesteg med rødkål) og en 4 timers 
lang køretur til Århus; det var den weekend sneen begyndte og da vi kørte stille ned 
af vejen fra Højskolen gik ABS bremsen i gang med det samme ... så er der langt 
hjem! Men hjemturen ødelagde ikke helhedsindtrykket fra Kerteminde; en rigtig god, 
velarrangeret og hyggelig turnering – ala de gode gamle Påsketurneringer (!) men 
med bedre overnatningsmuligheder! Et stort tak til Kerteminde Højskole og Skakklub 
skal lyde herfra for en kanon turnering. Jeg skal derned igen næste år – vil du med? 
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En sjælden sejr !  
(af Anders Haarup) 

5. holdet spillede vores sidste kamp hjemme mod Skødstrup, der lige som vi, lå i 
den lidt mere tunge ende. 
 
Vi havde til dagens kamp hentet forstærkninger i Kristian Nymann og Morten Grøn-
kjær, da vi havde fået et par afbud. 
 
Morten spillede på vores 5. bræt og mødte den eneste spiller fra Skødstrup, som 
ikke var pensionist. Denne unge mand/dreng gav dog ikke ved dørene, hvilket Mor-
ten desværre fik at føle. 
 
På vores 3. bræt spillede Michael D. Jensen. Han kom ualmindelig godt fra start og 
førte med en kvalitet. Denne overvægt blev desværre ikke omsat til en gevinst, da 
Michael røg i en gaffel hvorefter spillet var forbi. 
 
På bræt 4 sad vores mest stabile mand i denne sæson nemlig Mads Andersen. Efter 
1½ time førte han med 3 bønder og med denne overvægt blev hans modstander 
stille og roligt kvalt. 
 
Vores forstærkning på 1. bræt – Kristian Nymann – fik lavet en flot gaffel hvilket be-
tød, at han kom til at føre med en dronning. Modstanderen tilbød remis !!! hvilket 
naturligvis nok blev afslået og efter et flot slutspil vandt Kristian da også. 
 
Jeg selv spille på vores 2. bræt. Det gik stille for sig dog med lille fordel til mig hvilket 
blive udbygget til en større og større fordel hvorefter modstanderen gav op. 
 
Vores samlede resultat blev en 6. plads ud af 7. 
 
Jeg vil gerne takke alle de spillere, som jeg har trukket på i løbet af året. I har alle 
ydet en god og flot indsats og jeg ser frem til næste sæson, hvor jeg håber I alle har 
lyst til igen at deltage. I må alle have en god og forhåbentlig solrig sommer. 
 
De enkelte resultater blev: 

Skanderborg V   Skødstrup IV  
Kristian Nymann  - Karl Aage Mikkelsen 1 - 0 
Anders Haarup - Karl Christensen 1 - 0 
Michael D. Jensen - Knud Andersen 0 - 1 
Mads Andersen - Herbert Balling 1 - 0 
Morten Grønkjær - Christian Træholt 0 - 1  
 
Total   3 - 2 
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Klubblad for et kvart århundrede siden  
(af Bjarne Tornbjerg) 

Første del af hvad ”Løberen” nr. 8 i sæsonen 1979/80 omhandlede blandt andet en 
del af referatet fra generalforsamlingen den 9. september 1980. Fortsættelsen følger 
her. 
  

Bestyrelsens forslag om udbetaling af kørselsgodtgørelse i forbindelse med holdkam-
pe blev vedtaget. 
 

Forslag om fastsættelse af kontingent på 128 kr. for seniorer, 75 kr. for pensionister, 
54 kr. for juniorer og 20 kr. for andre medlemmer blev vedtaget uden afstemning. 
 

Næste afstemning angik bestyrelsen. Bjarne Tornbjerg, Knud Christensen og P. V. 
Søndergaard var på valg og blev alle genvalgt til en ny periode. Revisor Rikard Niel-
sen, der havde bestredet dette job i umindelige tider, ønskede at stoppe, og den hid-
tidige suppleant, Fritz Kortegård blev herefter valgt til ny revisor. 
 

Under eventuelt blev der talt om at bestyrelsen burde sørge for at de enkelte spillere 
blev tilskyndet til at få afsluttet deres udsatte partier noget hurtigere, hvilket blev taget 
til efterretning. Endvidere blev der fremsat ønske om et samarbejde med skakklubben 
i Lidköping, uden at der dog var nogen, som konkret ville påtage sig dette. General-
forsamlingen sluttede herefter med at bestyrelsen gav kaffe og dirigenten takkede for 
god ro og orden. 
 

Skanderborg EMT 1980 var afsluttet og mesterklassen vandtes af John Hansen fra 
Skolerne. Skanderborgs tre deltagere i mesterklassen, Rode Pedersen, Carsten R. 
Thomsen og Fritz Kortegård endte på de tre nederste pladser. 
 

1. klasse A vandtes af Klaus Andersen, Hinnerup foran Kai Munk, Leif Linnemann, og 
Kaj Pagels, alle fra Skanderborg. 1. Klasse B vandtes af Asger J. Andersen, Skan-
derborg foran Jens Lütken, også fra Skanderborg.  
  

2. klasse A fik også en Skanderborg-spiller på førstepladsen, idet Torben Kortegård 
vandt. Her blev Chr. Jardenbæk nr. 3. I 2. klasse B blev fik Skanderborg også gode 
placeringer, idet Erik Hansen blev nr. 2 efterfulgt af Henry Nielsen og Jens Chr. Vi-
gen. I 2. klasse C vandt Skanderborg også, idet Lars K. Nielsen tog førstepladsen.  
 

I de to tredjeklasser var der også mange deltagere fra Skanderborg, men førsteplad-
serne løb Ejner Amir Tatari fra Hørning og Palle Jespersen fra Horsens med. Turne-
ringen havde i alt 68 deltagere, heraf ikke mindre end 27 fra Skanderborg. 
 

Forårssæsonen var afsluttet med en hurtigturnering, hvor hver spiller havde 45 minut-
ter til hele partiet og der spilledes to runder pr. aften. 26 spillere gennemførte turne-
ringen, hvor der var 4 præmiegrupper. De fire præmiegrupper vandtes af Kai Munk, 
Bjarne Tornbjerg, Rasmus Rasmussen og P. V. Søndergaard. 
 

Den årlige 4-byturnering vandtes dette år af Horsens, der herefter med en sejr det 
følgende år kunne vinde den udsatte pokal til ejendom. For Skanderborg kneb det 
som sædvanligt på de øverste brætter, hvor det på de syv øverste kun blev til 2 hal-
ve points. På de sidste 13 blev det til gengæld til 9 points, hvilket ingen af de andre 
hold kunne leve op til. Det endelige resultat blev at Horsens fik 12 points, Silkeborg 
11, Skanderborg 10 og Nørre Snede 7. 
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”De 10 værste”!  
(af Anders Haarup) 

Denne sæsons turnering med ”De 10 værste” er nu afsluttet. 
Den helt suveræne vinder blev Michael F. Jensen – både når vi taler om spillede 
partier og når vi taler om vundne partier. 
 
Slutstillingen blev hvad angår spillede partier:  
 1. Michael F Jensen  173 partier 17. Peter Wheadon 15 partier 
 2. Pascar Paramasivam   61 partier 18. Bjarne Tornbjerg 14 partier 
 3. Erik Grønkjær   51 partier 19.Jens Kr. Vigen 12 partier 
 4. Kai Munk   48 partier 20. Hans Buttenschøn 12 partier 
 5. Alexander From   43 partier 21. Axel Nielsen   9 partier 
 6. Anders Haarup   41 partier 22. Søren Grymer    9 partier 
 7. Leif Møller Hansen   39 partier 23. Nichlaes Harder   6 partier 
 8. Morten Grønkjær   30 partier 24. Asger C. Andersen   5 partier 
 9. Benjamin Christensen   30 partier 25. Knud M. Jakobsen   5 partier 
   10. Søren Vestergaard   29 partier 26. Trieu Dong Lieu   5 partier 
   11. Peer Jespersen   26 partier 27. Jesper Pallesen   4 partier 
   12. Robert Rode   23 partier 28. Henning Møller   3 partier 
   13. Morten Rasmussen   21 partier 29. Bjarne B. Rasmussen 3 partier 
   14. Tavs Bjerre   20 partier 30. Thomas K. Laursen   2 partier 
   15. Jørgen Johansen   18 partier 31. Mads Nielsen   2 partier 
   16. Asger J. Andersen   17 partier 
 
Slutstillingen blev hvad angår vundne partier:  
 1. Michael F Jensen  117   point 17. Søren Vestergaard      5    point 
 2. Kai Munk   31½ point 18. Søren Grymer Hansen  4½ point 
 3. Erik Grønkjær   31    point 19. Jens Kr. Vigen      4½ point 
 4. Leif Møller Hansen   21½ point 20. Hans Buttenschøn      4½ point 
 5. Alexander From   21    point 21. Knud M. Jakobsen      3    point 
 6. Benjamin Christensen   17    point 22. Henning Møller      3    point 
 7. Tavs Bjerre          16½ point 23. Nichlaes Harder      3    point 
 8. Pascar Paramasivam   16    point 24. Mads Nielsen      2    point 
 9. Anders Haarup   15½ point 25. Thomas K. Laursen       2    point 
   10. Morten Rasmussen   15    point 26. Jesper Pallesen             2    point 
   11. Asger J. Andersen   13    point 27. Trieu Dong Lieu      1    point 
   12. Peer Jespersen   12    point 28. Bjarne B. Rasmussen    1    point 
   13. Robert Rode   11½ point 29. Asger C. Andersen       0    point 
   14. Bjarne Tornbjerg     7    point 30. Axel Nielsen                0    point 
   15. Peter Whradon     6½ point 31. Jørgen Johansen        0    point 
   16. Morten Grønkjær     6    point  
  
Som det har været tilfældet i flere år, så er præmien for at have spillet flest partier en 
flaske vin og samme flotte præmie for at have opnået flest point. 
 
For nu at Michael ikke skal blive forfalden, så må han have mere modstand i den 
kommende sæson. 
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Dødsfald 

Rolf Vilstrup  
 

Her i foråret kom meddelelsen om at et af Skanderborg Skakklubs mangeåri-
ge medlemmer var afgået ved døden i en alder af 75 år. 
 

Jeg husker fortsat tydeligt den aften for vel omkring 30 år siden, da Rolf Vil-
strup mødte op og ønskede at deltage i klubturneringen. Jeg fik som en den 
gang yngre spiller det første turneringsparti mod ham – jeg mener at jeg 
vandt partiet, men nemt var det vist ikke – den nyankomne var ikke til sådan 
bare at ”køre over”. 
 

Rolf Vilstrup nåede aldrig den store spillestyrke, men hyggede sig med parti-
erne, og gerne med gang i ”kogeriet”, dvs. med piben i munden, så længe 
dette var tilladt i spillelokalet. I de seneste år har dette ikke været tilladt, men 
efter de alvorlige partier kunne man jo flytte til fællesarealet, hvor der blev 
taget revanche både på brættet og med piben. Rolf Vilstrup var en hyggespil-
ler i ordets bedste betydning, og det var tydeligt at han nød klubaftenerne. 
Stod vi og manglede en spiller til en holdkamp ved et sidste øjebliks afbud, 
var Rolf Vilstrup også den der kunne trækkes på, og det har klubben draget 
fordel af i enkelte situationer. 
 

De sidste par år kæmpede Rolf Vilstrup med sygdom, men var dog ved godt 
mod til det sidste. Det seneste års tid har vi dog ikke set ham i klubben. 
 

Med Rolf Vilstrups bortgang har Skanderborg Skakklub mistet en af de man-
ge, som gennem en lang årrække har været med til at give klubben et miljø, 
hvor man holder af at komme år efter år, og som mange naboklubber misun-
der os. 
 

Æret være Rolf Vilstrups minde! 
 

Bjarne Tornbjerg 

 
Alt flaskede sig – næsten  

Fortsat fra side 2 
 Viby II    Skanderborg I  
 Jens Olaf Fogh - Nicolai Löwenstein ½ - ½ 
 Svend Enevoldsen - Tavs Bjerre ½ - ½ 
 Asbjørn Korsholm - Kai Munk 1 - 0 
 Thomas Blum - Niels Chr. Christensen 0 - 1 
 Lau Bjerno - Henning Møller 0 - 1 
 Berno Hansen - Michael Andersson ½ - ½ 
 Eskild Ebbesen  - Colin Watson 0 - 1 
 Kurt Aalbæk - Peter Wheadon 0 – 1 

         Viby II          - Skanderborg I 2½ - 5½  
Alt i alt synes jeg det har været en udmærket sæson. Vi har ikke haft ret mange af-
bud, vi spillede med om oprykning indtil det sidste, og de 1½ point vi manglede for at 
nå 1. pladsen, kunne vi have fået mange steder undervejs. I næste sæson går vi i 
skarp træning, og så skal de få! 
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Basis 2  
 Navn  Gl.ra  Forv  1 2 3 4 5 6 7 Total N.ra Pla 
              

 
1 

 Skanderborg Skakklub
Thomas K. Laursen  

 
1114 

 
4,30 

8
1 

2
 0   

3 
1    

4
0   

5 
0   

6 
1   

7 
0    

 
3 

 
1055 

 

 
2 

Skanderborg Skakklub
Benjamin Christensen  

 
1000 

 
3,00 

7
1   

1 
1   

8 
½    

3
1   

4 
0   

5 
1   

6 
½   

 
5 

 
1090 

 
1 

 
3 

Skanderborg Skakklub
Morten Grønkjær 

 
1025 

 
3,35 

6
1  

7 
1   

1 
0    

2 
0   

8
1   

4 
0   

5 
1    

 
4 

 
1055 

 
3 

 
4 

Skanderborg Skakklub
Knud Åge Jensen 

 
1009 

 
3,20 

5
1 

6 
½   

7 
0   

1 
1   

2
1   

3 
1   

8
0    

 
4½ 

 
1068 

 
2 

 
5 

Skanderborg Skakklub
Aleksander Hersom  

 
1093 

 
4,05 

4 
0 

8 
½   

6 
0    

7 
   

1
1   

2 
0   

3
0    

 
 

  

 
6 

Skanderborg Skakklub
Jørgen Johansen  

 
1013 

 
3,20 

3 
0   

4
½   

5 
1    

8 
1   

7
½  

1 
0    

2
½   

 
3½ 

 
1027 

 

 
7 

Skanderborg Skakklub
Henrik Dygaard  

 
1000 

 
3,00 

2 
0  

3
0   

4 
1   

5
   

6 
½   

8 
    

1
1    

 
 

  

 
8 

Skanderborg Skakklub
Trieu Dong Lieu  

 
1069 

 
3,80 

1 
0  

5
½   

2  
½    

6
0   

3 
0   

7 
    

4 
1    

 
 

  

Mads Andersen og Davor Palo 
var begge med Axel Nielsen 
Memorial der blev spillet sidst i 
april som hurtigskakturnering. 
De var godt nok ikke i samme 
gruppe, men begge fik en flot 
placering i respektive grupper. 
Mads blev nr. 2 i sin gruppe, 
mens Davor blev nr. 3 i mester-
klassen. 
Mads mødte de 5 øverste på 
resultatlisten som ses til højre, 
en midt i feltet og en sidst i feltet. 
Flot resultat!!   
Davor mødte den senere turne-
ringsvinder GM Jonny Hector, 
som han spillede remis med. Det 
samme mod Peter Heine, Kim 
Pilgaard og Simin Bekker-
Jensen. 
Gevinst blev det over bl.a. Stef-
fen Pedersen, Jesper Skjoldborg 
og Morten Topholm Rud. 
Godt gået i det skrappe selskab 
 

Axel Nielsen Memorial.  
(af Hans Buttenschøn) 

Slutstilling – Basis 2 
1-3 Lars Petersen Odense Skakklub 1422 5½  
1-3 Mads Andersen Skanderborg 1385 5½ 
1-3 C E Rouchmann Frem Skakklub 1418 5½  
4-5 Teddy Olesen Frem Skakklub 1301 5 
4-5 Morten Espersen Læseforeningen 1162 5 
6-7 Erik René Nielsen Sydøstfyn 1467 5 
6-7 Johnni Marcussen Erritsø Skakklub 1375 4,5 
8-12 Morten Jannik Odense Skakklub 1490 4 
8-12 Ejvind F. Carlsen Odense Skakklub 1469 4 
8-12 Carsten Lindegaard Ullerslev Skakklub 1190 4 
8-12 Per Nielsen Søhus Skakklub 1181 4 
8-12 Dennis Larsen Søndersø Skakklub 1047 4 
13-18 Flemming Schmidt Læseforeningen 1430 3 
13-18 Michael Frimodt Assens Skakklub 1352 3 
13-18 Villy Nielsen Læseforeningen 1205 3 
13-18 Antero Rousku KertemindeSkakklub 1186 3 
13-18 Alexander Pulli Frem Skakklub 1080 3 
13-18 Magnus Gøttsche Dansk Skoleskak Ingen 3 
19-20 Ole Erlandsen KertemindeSkakklub 1016 2,5 
19-20 Jonatan Moldrup KertemindeSkakklub 1011 2,5 
21-22 Erik Sørensen KertemindeSkakklub 1000 2 
21-22 AlexanderJørgensen Dansk Skoleskak Ingen 2 

23 Marcus Jørgensen Dansk Skoleskak Ingen 2 
Mads mødte dem med fremhævet skrift 
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Bjarne´s grubleside  
(af Bjarne Berring Rasmussen) 

 

Her følger fire studier/opgaver af forskellig sværhedsgrad. 
God fornøjelse!! 
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Slaget ved søerne  
 
Øjenvidneskildring fra et af de mange slag, der i h ine tider 
er udkæmpet omkring søerne ved Skanderborg 
Kapitel 1 – Optakten 
Det var en kold og blæsende efterårsdag, nærmere betegnet tirsdag den 30. oktober 

i det herrens år 1979. 

Rund omkring sidder krigerne iført deres rustninger og spiser aftensmad. Efter et 
solidt måltid finder de deres blanke sværd, kraftige lanser og farvestrålende våben-
skjold frem og forlader den hjemlige hytte for at drage i ledingen, nogle til hest, men 
de fleste i firehjulede vogne. Fra alle sider begiver de sig ind over bakkerne og ned 
til søerne, som om de har sat hinanden stævne der. Fælles for disse gæve kæmper 
er, at de alle er riddere ved Kong Asger den Skægedes hof, og det skulle gøre det 
klart for enhver, at der er tale om stridsmænd gjort af et ganske særligt stof, thi hof-
fets riddere er kendt langt uden for jydernes land for deres grusomhed og indædte 
kampvilje; ja, der er endog dem der frygter dem mere end  Kong Arthurs berømmeli-
ge ridder af det runde bord. 
Blandt stridsmændene er Kong Asgers skattemester, nemlig ridder Bjarne og ridder 
Bent, der har tjent sine sporer i rigets nordlige provinser og endelig er blevet optaget 
ved Kong Asgers hof. 
 
Kapitel 2 – Slaget 
Jeg var ude på min sædvanlige spadseretur forsynet med en kraftig kikkert i en rem 
over skulderen. Pludselig så jeg et lysglimt nede ved søen, og da jeg rettede min 
kikkert mod stedet, mødtes mit øje af et sælsomt syn. To hære, den ene hvidklædt, 
den anden helt i sort, var i færd med at marchere op over for hinanden. Jeg hørte nu 
ganske tydeligt sabelraslen og lyden af støvletramp og hestehove, og så, hvorledes 
tropperne fandt deres pladser i geledderne. Så blev alt stille. 
Jeg rettede kikkerten mod våbenskjoldene, der hang udenfor hærførernes telte, og 
til min undren så jeg, at den hvide hærfører var ridder Bent og den sorte, ridder 
Bjarne. Hvad kunne mon være årsag til at disse to våbenbrødre bekrigede hinanden. 
De så rolige og sammenbidte ud; det var tydeligt, at de var indstillede på en hård og 
nådesløs kamp. 
Jeg fik ikke tid til at spekulere på, hvorfor de befandt sig der, for nu skete der noget. 
(Idet følgende benævnes hærene som hvid og sort). 1. f4 En Hvid fortrop rykker 
frem for at sondere terrænet. 1. -, Sf6 Den sorte hær sætter sig langsomt i bevægel-
se. 2. Sf3 Hvid sender flere tropper frem. 2. -, g6 3. e3, c5, 4. Le2, Lg7 5. c3, 0 - 0 
6. 0 – 0, d5 Sort indleder et modangreb. 7. d4, c4 8. b3, b5 9. bxc4, bxc4 De første 
sværdhug udveksles. Der er faldne på begge sider. 10. Se5, Sbd7 Der sker en ha-
stig opmarch. Kavaleriet sætter sig i bevægelse. 11. Sc6, De8 12. La3, Sb6 13. 
Se7+, Kh8 14. Tf3, Lg4 Kanonerne køres i stilling. De egentlige kamphandlinger 
begynder, larmen stiger. Der falder drøje hug til begge sider. 15. Tg3, Lxe2 16. 
Dxe2, Sh5 17. Sxg6, fxg6 18. Lxf8, Lxf8 19. Tf3, De 4 Sort tilkæmper sig initiativet, 
men hvid forsvarer sig godt. Der er mandefald i begge lejre. 20. g4, Sf6 21. h3, Te8  
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Opgave 1  













 
Hvid trækker og sætter mat i 2 træk 

Opgave 2  













 
Hvid trækker og sætter mat i 2 træk 

Opgave 3  













 
Hvid trækker og sætter mat i 2 træk! 

Opgave 4  













 
Hvid trækker og sætter mat i 2 træk! 
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22. a4, Sxa4 23. Txa4, Dxg1+ 24. Tf1, Db3 25. Txa7,  Dxc3 26. Kf2, Se4 Der indle-
des en heftig stillingskrig. 27. Kg2, Sd2 28. Te1, Sb3 29. Df3, Te4 30. Kf2, Sxd 4 
Pludselig foretager sort en angreb på hvids centrum og sender kavaleriet frem i tru-
ende nærhed af den hvide lejr, understøttet af svært skyts. 31. Dd1, Dc2 32. Dxc2, 
Sxc2 33. Te2, Sxe3 34. Kf3, Lc5 35. Td7, Lb6 36. Tb 2 Hvid indleder et veritabelt 
stormløb og presser de sorte styrker tilbage. I et inferno af larm og stejlende heste 
bukker de sidste rester af kavaleriet under. 36. -, Te6 37. Txb6, Txb6 38. Kxe3, Tb5 
39. h4, Ta5 40. Kd4, Kg8 41. f5 

 
Her kommer en tredje ridder til syne, og så vidt jeg kunne se var det ridderen fra den 
Søndre gaard. Det viste sig, at han havde et dekret fra Kong Asger, hvori der kræ-
vedes en våbenhvile på grund af traktaten om at to hære kun måtte kæmpe til mid-
nat. Den hvide og sorte hær gravede sig herefter ned. Stilheden havde nu sænket 
sig og dalen, så jeg stoppede kikkerten i hylsteret og traskede hjemad. Jeg går hver 
aften en tur op på bakken for at se, om der er sket noget, men hærene ligger der 
stadig og lurer på hinanden. 

Kapitel 3 – Sidste nyt 

Fra pålidelige kilder ved Kong Asgers hof har jeg senere erfaret, at det er en ven-
skabelig kamp, der føres for at blive ridder af Kong Asgers Mesterorden.  

Efterskrift 

Foranstående stod at læse i ”Løberen” nr. 3 fra sæsonen 1979/80. Der er ikke no-
gen forfatter anført til beretningen, men undertegnede der var klubbladets redaktør 
den gang husker tydeligt, at forfatteren var Bent Jochumsen, der på daværende 
tidspunkt var medlem af Skanderborg Skakklub. Flere af klubbens medlemmer hu-
sker sikkert stadig de personer, der har fået navneforandring i beretningen, men for 
nye medlemmer kan nævnes, at Kong Asger den Skægede er Asger J. Andersen, 
klubbens daværende formand og at ridderen af den Søndre gaard var P. V. Sønder-
gaard, der i mange år var kasserer og senere bestyrelsesmedlem og i øvrigt til hver 
klubaften sørgede for servering af kaffe og wienerbrød og ofte når klokken var nået 
til midnat, sørgede for at ”værtshuset lukkede.” Ridder Bent er selvfølgelig forfatte-
ren selv, og ridder Bjarne er såmænd undertegnede. Beretningen blev således skre-
vet over det parti som vi spillede for omkring 25 år siden. Den gang var computere 
ikke hvermandseje, og her 25 år senere løb jeg partiet igennem på computeren, 
mest for at læse korrektur. Der viste sig flere umulige træk i den gamle beretning, så 
de er rettet til, så partiet nu vist er korrekt gengivet. Gennemgangen på computeren 
viste også at sort på et tidspunkt står meget klart til gevinst, men åbenbart så spø-
gelser vedrørende et modangreb. Jeg husker for øvrigt ikke hvordan hængepartiet 
endte, og i de gamle klubblade fremgår enkeltresultaterne ikke. 

Bjarne Tornbjerg       
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Elo!?  
(Af Morten Rasmussen) 

Nogle har sikkert bemærket de nye ratingsider på Dansk Skak Unions hjemmeside. 
Men til jer, der ikke har, vil jeg her godt anbefale et besøg; du kan fx se din personli-
ge ratingudvikling i en kortere eller længere periode bagud. 
 

På klublisterne kan brugeren også finde et såkaldt Elo ratingtal for nogle spillere, 
men hvad dækker det over og hvordan opstår det? Det vil jeg her prøve at give en 
kort forklaring på. 
 

Hvorfor? Ja undskyld pralen, men min undersøgelse opstod fordi jeg pludselig så at 
jeg selv havde fået et Elo ratingtal – og så må jeg jo her mobbe Michael Andersson 
lidt idet jeg fik et før ham! (-; 
 

Elo ratingtallet er et internationalt ratingtal, mens det vi normalt bruger, kun bruges 
her i Danmark. Elo tallet registreres således hos FIDE det internationale skakfor-
bund. 
 

Ens Elo tal opstår når man har haft en bestemt score mod 9 andre spillere (mod-
standere) der allerede har et Elo rating tal. Fx mødte jeg 4 ’Elo spillere’ ved DM 
2004 og yderligere 5 ved Kerteminde weekend EMT 2005 altså 9 i alt. Derudover 
skal man i de 9 partier have et bestemt minimums præstationsrating; for 10-11 år 
siden var det 2200, for 3-4 år siden 1800 og for 1 år siden 1600. I mine 9 partier er 
mit præstationsrating beregnet til 1979 og da det er over 1600 får jeg hermed mit Elo 
ratingtal på 1979. 
 

Så humlen er altså at få mødt 9 Elo spillere, præstationen skal nok være der, hvis du 
ikke taber alle 9 partier. (Det skal dog her nævnes at det ikke er nok at møde én Elo 
spiller i 9 turneringer, pr. turnering skal en hvis procentdel af modstanderne have et 
Elo tal før turneringen tæller med.) 
 

Til de beregnings interesserede kan jeg oplyse at ens Elo ratingtal i partier nr. 1-30* 
beregnes med kofficient 25 og derefter 15 indtil man om muligt når 2400. (*: Passer 
ikke 100% men spørg mig hvis du vil vide det!!) 
 

Som tidligere nævnt er ’Elo grænsen’ gennem tiden faldet fra 2200 til nu 1600 og der 
er tro på at det vil falde yderligere. Dette finder vi i Forretningsudvalget problematisk 
idet det koster Dansk Skak Union penge hvert eneste år for hver Elo spiller landet 
har registreret. Derudover koster det også penge for hvert enkelt spillet turne-
ring/parti der Elo rates. Men må forudsige at vi med tiden får flere og flere spiller 
med et Elo ratingtal, og for at denne udgift ikke skal stige eksplosivt for Dansk Skak 
Union var det ved Påskens HB møde vores indstilling at turneringsarrangører selv 
skal betalt for dette, ligesom turneringsarrangøren også selv betaler et gebyr pr. 
spiller til det danske ratingsystem. Vi tabte desværre afstemningen i Påsken, men vi 
bliver i FU nødt til at prøve igen for ikke at blive drænet økonomisk. Ud over de 
nævnte problemer her, har FIDE nemlig sat prisen op hvilket kan og vil ske igen … 
med andre ord skruen uden ende. Så vi finder det meget naturligt at det er arrangø-
rer selv der (betaler) bestemmer om de vil Elo rate turneringen. 
 

Hvorom alting er, har jeg nu en ny mulig score replik: ’Jeg har Elo’ eller hvad med 
’Morten Rasmussen … nu med Elo’!  
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Mangler du 2000 kr?  
(Du afgør selv om du vil have dem!!) 

Hvis ikke du lige står og kan bruge et par tusinde, så lad endelig være med at læse 
mere og gå straks videre til de andre indlæg i bladet. 
 

Men kunne du godt bruge lidt ekstra, så har du en enestående chance. Opskriften er 
enkel: 
1. Ring straks til Bjarne Rasmussen 8652 3528 og ti lmeld dig til årets EMT. 
2. Du kommer op på Niels Ebbesen skolen onsdag den 3. august kl. 19 og 
 vinder et parti skak.  
3. Det samme gør du igen den 10. august. 
4. Og sådan fortsætter det de følgende onsdage indt il du har været på sko  
 len 7 gange i alt. 
5. Når du så kommer til den almindelige klubaften d en 20. september, så   
 får du en gavekurv til en værdi af 2000 kr.  
Så vil du måske indvende, hvad hvis jeg nu ikke vinder alle syv gange. Så har du 
fortsat  en god chance. Kurven går nemlig til det/de medlem(mer) der har fået flest 
point ved årets EMT. (Og med medlemmer menes alle – både A og B, pensionister 
og børn. Eneste betingelse er, at man har spillet en klubturnering på et eller andet 
tidspunkt inden EMTen starter. 

Udsæt ikke til i morgen, som kan gøres i dag 
Tilmeld dig nu!!!  

 
 

Tavs Bjerre lynmester 2005  
(Bjarne Tornbjerg) 

 

Tolv deltagere meldte sig efter generalforsamlingen til årets lynmesterskab. Delta-
gerne deltes i 2 grupper efter styrke, og i den bedste gruppe gjorde Tavs Bjerre rent 
bord ved at vinde alle sine fem partier efter i første runde med hvid at have besejret 
Michael Andersson. Slutstillingen blev følgende: 
 1. Tavs Bjerre  5 point 
 2. Michael Andersson  4 point 
 3. Asger J. Andersen  2 point 
 4. Morten Rasmussen  1½ point 
 5. Peter Wheadon  1½ point 
 6. Jørn Andersson  1 point 
 

I den anden gruppe viste Michael F. Jensen sig igen som en ganske habil 
lynskakspiller. Både han og Bjarne Rasmussen undgik tabspartier, men Michael 
nøjedes med en enkelt remis, medens Bjarne mistede to halve point, det sidste og 
fatale  i sidste runde mod Knud Mogens Jakobsen, hvorefter slutstillingen blev føl-
gende: 
 1. Michael F. Jensen  4½  point 
 2. Bjarne Rasmussen  4 point 
 3. Jens Kr. Vigen  3 point 
 4. Knud Mogens Jakobsen  2½  point 
 5. Erik Grønkjær  1 point 
 6. Trieu Dong Lieu  0 point 
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Kalender  
Tirsdag den 17. maj Forårsturneringen 3. runde 
Tirsdag den 24. maj Sidste aften i denne sæson 
 

Sommerferie 
 

Onsdag den 3. aug. 1. runde EMT 2005 
Onsdag den 10. aug. 2. runde EMT 2005 
Onsdag den 17. aug. 3. runde EMT 2005 
Onsdag den 24. aug. 4. runde EMT 2005 
Onsdag den 31. aug. 5. runde EMT 2005 
Tirsdag den 6. sep Sæsonstart 
Onsdag den 7. sep. 6. runde EMT 2005 
 

Løsning på Kombiner med Peter!  
Opgave 1:  
1.     – Txe4, 2. Sxe4 – f5! Meget lærerigt.  

Opgave 2:  
1. Sxa5 – bxa5 (bedst) 2. Txc5 og Sort opgav p.g.a. 2.  – dxc5, 3. Dxd7 – Dxd7, 4. 
Txd7 – Txf7 og Hvid har for mange bønder.  

Opgave 3:  
 1. Sf6+ - gxf6, 2. Dg4+ - Kh8 (eller Kh7), 3. Lxf8 – Txf8, 4. Dh4+ - Kg7, 5. Dg3+ - 
Kh7, 6. Te4 og Sort opgive sin dronning. 
 

Opgave 4:  
1.   – Sxf3+, 2. gxf3 (2. Ke2 – Sxh2 efterfulgt af Dg3 er håbløst for Hvid) 2.  – Lxf3, 
3. Tg1 – Dxh2, 4. Tg5 – h6, 5. Tg6 – Kf7 og Tårnet er fanget. Efter 6. Txg7 – Kxg7 
fører Sort med en kvalitet og 2 bønder, hvoraf den ene er en fribonde. 

Løsning på Bjarne`s grublerier!  
Opgave nr. 1 
Forfatter: H. W. BETTMANN – Good 
Companion 1923 
1.Td7!    Kxc6     2. cxb8(S)# 
               Kxa7     2. c8(S)# 
               Kc8       2. cxd8(D)# 
               Tc8        2. cxd8(S)# 
               Sxc6      2.cxb8(D)# 
               Se6        2.c8(D)# 

Opgave nr. 2 
 Forfatter: A. G. STUBBS – 1. pr. Good 
Companion 1923 
1. Dh1!   Tf4+     2. De4# 
                Kxg6+  2. Dh7+# 
                g4         2. Dh5# 
                S~        2. Db1# 
                Txf2    2. De4# 

 
Opgave nr. 3 
 Forfatter: A. SIMAY-MOLNÁR – 1. pr. 
Good Companion 1923 
1. Le4!   S~        2. Dxf5# 
               Kxe4    2. Dd4# 
               Kg4      2. Dh4# 
 

 

Opgave nr. 4 
Forfatter: F. B. FEAST (← W. T. Pierce) 
– Birmingham Daily Post 1923 
1. Kg7!    Sb3/c4   2.Sxe6# 
                Sc2/c2    2.Se2# 
                Db3        2. Se2# 
                Db2        2. Sxe6# 
                Ke5        2. Se2# 
                e5          2. Sf5# 
                Sb~        2. Sc6# 
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