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Sidste udkald til denne årgang!  
 
Også dette blad nærmer sig med hastige skridt sommerferien. 
Har du et eller andet på hjerte, som bør bringes i denne sæson, så er det på høje 
tid. 
Næste nummer af klubbladet er det sidste af årgang 31. 
Hvis du gerne vil have noget med, så send det til mig senest 10. maj. Jeg forventer 
bladet udsendt sidst i maj. 
Som det kan læses i dette blad, så efterlyses der partier fra alle medlemmer. Og 
efterlysningen gælder både mesterspillere, basisspillerne og skoleskakspillere. Jeres 
venner i skakklubben vil meget gerne læse om jeres partier.  
Så få et parti fundet frem og send det til mig 
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Ak ja – det som et skakprogarm ser!  
(af Asger J. Andersen) 












 

Sort har netop spillet g3, og Hvid 
spiller nu Sf4?? for at ofre springe-
ren på sort bonde når den går til g2. 
Men i stedet vinder Hvid let med d2! 
Hvis Sort derefter spiller g2, følger 
Tg5!, og hvis nu g8D, følger Txg8, 
Txg8, d8D+ og vinder. Hvis Sort 
efter d7 spiller Th8, følger d8D+, 
Txd8, Sxd8, og Hvid har et helt tårn 
i overvægt. 
Ak ja – det som et skakprogram ser 
på et sekund, får en anden én ikke 
øje på selv om jeg havde rigeligt 
med tid! 

Stillingen stammer fra byturneringen, partiet mellem Asger J.Andersen 
(Hvid) og Colin Watson. Det var et yderst dramatisk parti hvor Colin i første 
del af partiet havde de bedste muligheder. Men det er nu rarest at stå bedst 
i sidste del! 
Det hele endte såmænd med remis, hvilket jeg er godt tilfreds med, set over 
hele partiet. 
 
 
 

De 10 Værste !  
(af Anders Haarup) 

 2 0 0 5  /  0 6  Total 

   Vundne Spillede 
1 Michael F. Jensen 22½ 37 
2 Morten Rasmussen 13½ 19 
3 Erik  Grønkjær 8 10 
4 Leif Møller Hansen 2½ 9 
5 Peer Jespersen 2 9 
6 Bjarne Tornbjerg 6½ 9 
7 Jens Kr. Vigen 1 8 
8 Morten Grønkjær 2 8 
9 Bjarne Berring Rasmussen 1 5 

10 Peter Wheadon 1 4 
11 Thomas K. Laursen  2  

Så er det sidste chance 
for at vinde en Rigtig God 
Flaske Vin. Umiddelbart 
står Michael F. Jensen - 
igen-igen - til at gå med 
begge flasker. Den 
endelige opgørelse slutter 
den 4. april og som de 
foregående år, ja så kan 
man vinde på såvel antal 
vundne partier som på 
flest spillede partier. 
Så på den sidste del har 
du og jeg også mulighed 
for at vinde !!!! For unge 
under 18 år, kan en flaske  

vin naturligvis blive ombyttet med en kasse sodavand !!  Derfor  - alle kan være  
med.... 
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Der indkaldes til  
 
 

Ordinær generalforsamling  
 
 
 
Tirsdag den 11 april kl. 19.15 
 

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

1.  Valg af dirigent 
 

2.  Bestyrelsens beretning 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

 

4.  Kontingentfastsættelse. 
 Bestyrelsen foreslår det årlige kontingent: 
      A. medlemmer 600 kr. 
      B. pensionister 300 kr. 
      C. B medlemmer 100 kr. 
      D. Junior  300 kr. 
      E.skoleskakelever 375 kr. (incl deltagelse i 8  
                       stævner) 
 

5. Bestyrelsens plan for aktiviteter i det kommende år. 
 

6.  Indkomne forslag 
 

7. Valg: 
 Kasserer: Bjarne Tornbjerg 
 Bestyrelsesmedlem:   
  Hans Buttenschøn (Modtager ikke genvalg) 

 Ledig bestyrelsespost efter Anders Haarup 
 Bestyrelsessuppl.:  
  Jørgen Johansen 
              Jesper Lykke Pedersen 
 Revisor:  
  Jørn Andersson 
 Revisor suppleant:  
  Robert Rode Petersen 
 

8. Eventuelt 
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Skakklubbens regnskab for året 2005  
 

Indtægter:   Udgifter:  
Klubkontingent 28.013 kr. Hovedkredskontingent 22.610 kr. 
Kaffekassen      8.686 kr. Administration m.v. 1.522 kr. 
Turneringsaktiviteter 24.197 kr. Holdturneringsindskud - kørsel   836 kr. 
Salg af materialer       25 kr. Materialer   675 kr. 
Renteindtægter  922 kr. Vedlige holdelse af lokaler 1.500 kr. 
Medlemstal 31-12-05:  59   (60)  Repræsentation og gaver 300 kr. 
  36 A-medlemmer  (38)  Aktiviteter    800 kr. 
  11 pensionister  (13)  Internet   898 kr. 
    3 B-medlemmer (3)   Tilskud til 2. Samba Cup 29.605 kr. 
    9 børn og juniorer  (6)  Kursregulering af værdipapirer 494 kr. 
  Udgifter i alt 59.240 kr. 
  Årets overskud            2.603 kr . 
 
Balance 61.843 Kr. Balance 61.843 Kr.   
 
 

Balance pr. 31. december 2005  
 
Aktiver:   Passiver:  
Investeringsbeviser 20.590 kr. Egenkapital:  
Indestående, Danske Bank   371 kr.  Egenkapital 1-1-05 35.144 
Indestående, Danske Bank   365 kr. Årets resultat 2.603 37.747 kr. 
Checkkonto, Danske Bank  2.783 kr. Gæld m.v.:   
BG bank 31.844 kr. Kontingent 2006 forudbetalt  11.933 kr. 
Tilgodehavende kontingent 4.045 kr. Skyldige omkostninger   14.961 kr. 
Tilgodehavende     819 kr.  
Kassebeholdning 3.824 kr.  
    
 
Aktiver i alt   64.641 kr. Egenkapital og Gæld i al t   64.641 kr. 
    
Risskov den 10. marts 2006  Tranbjerg den 28. marts 2006 
 

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

Lynmesterskabet  
 
Lynmesterskabet afvikles umiddelbar efter generalforsamlingen den 11. april. 
Mød op og deltag i konkurrencen om at blive klubmester. 
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Trænger Skanderborg-Løberen til fornyelse?  
(af Asger J. Andersen) 

 

I nr. 7 stiller Hans Buttenschøn en række spørgsmål vedrørende klubbladet. Mine 
kommentarer er naturligvis præget af mine egne ønsker og interesser, men jeg vil 
også prøve at være neutral og forestille mig hvad et stort antal medlemmer måtte 
forvente af et klubblad. 
Lad mig indledningsvis fastslå at en blad- eller avisudgiver ikke forventer at alle skal 
læse alt hvad der står i bladet! Dette gælder også for vores klubblad. Jeg kaster mig 
altid forventningsfuldt over ”Klubblad for 25 år siden” fordi jeg her får noget genopfri-
sket som jeg for længst har glemt! Men man kan ikke forvente at det interesserer 
skoleskakspillerne og deres forældre ret meget. 
Det gør til gengæld stoffet om skoleskak! Så jeg synes det er i orden at 3-4 sider ud 
af de 24 i bladet er helliget skoleskakken. Den er trods alt grundlaget for klubbens 
videre eksistens. 
Jeg kan forstå at nogle medlemmer ønsker flere mesterpartier i bladet. Jeg ved ikke 
om der menes partier af vore egne mesterspillere eller tilsvarende niveau, eller man 
tænker på partier af stormestre. 
Det er fint hvis man kan få en stormester til at kommentere et af sine egen partier, 
men ellers vil jeg sige at vi jo har Skakbladet (Unionens) til at bringe mesterpartier 
med kvalificeret gennemgang af dem. 
De interessanteste partier er dem klubbens medlemmer spiller! Og det uanset at de 
ikke bevæger sig på et himmelhøjt niveau! Tænk på alle de sportsbegivenheder vi i 
tidens løb har overværet fordi vi kendte dem der var med!  - begivenheder som ob-
jektivt set ikke har den store interesse. Det undrer mig at ikke flere af klubbens med-
lemmer bringer egne partier i bladet. De behøver ikke at være særlig sagligt kom-
menterede - til gengæld er det tit spændende at høre hvorfor den pågældende har 
gjort et bestemt træk eller hvilken plan han har lagt. 
Skal vi have teoristof i bladet? spørger Hans. 
Mit, måske overraskende, svar er nej! I hvert fald ikke som fast rubrik hver gang, 
men måske i form af en ”sjov” åbning eller et interessant slutspil, meget gerne fra 
ens egen erfaring. Når mit svar generelt er nej, er det fordi der findes kilovis af bøger 
med masser af teori (husk at vi har et skakbibliotek!) 
Med hensyn til referat af holdkampene bevæger jeg mig nok ind i et minefelt (jeg 
skriver jo af og til et selv!) når jeg siger at dem skal vi endelig bevare! De er meget 
interessante, og især når der kommer sjove (og såmænd gerne usaglige!) beretnin-
ger ind i dem.  
De to sider med ”Kombiner med Peter” og ”Bjarnes grublerier” skal vi endelig behol-
de! Dels kan man prøve sig selv af, dels glæde sig over skakspillets finurligheder – 
og hvem ved? måske endda lære et par småfiduser! Lad os endelig holde de to her-
rer til ilden! 
Når vi har store skakbegivenheder, skal der naturligvis skrives meget om dem. Jeg 
var fx imponeret over Colins energi mht. at interviewe så mange af de stormestre 
der deltog i 2. Samba Cup! 
Sammenfattende vil jeg sige at et klubblad skal være om, med og for medlemmerne! 
Og så var det en overraskelse for mig at læse at Hans er vikar som redaktør. Jeg 
betragter ham som meget, meget fast! Og det indledende spørgsmål om vi fortsat 
skal have et klubblad, betragter jeg som retorisk  -  altså et spørgsmål der egentlig 
ikke kræver et svar, men for en sikkerheds skyld: JA!!!  
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Nordre - Skanderborg  
(af Colin Watson) 

Alle var klar over, at en sejr var nødvendig mod bundholdet Nordre III.  
Vi stillede med et stærkt hold, kun Henning manglede. Heldigvis kunne Asger hjælpe 
os for tredje gang. 
 

På førstebrættet virkede Nicolai meget oplagt og med hans f4 kørte han efter en 
sejr. Han stod bedst i hele partiet, men byttede rundt på et par træk og tog mod et 
remis tilbud. 
 

Tavs virkede vel spillende, da spiller modtaget Dronninggambit. Tag det stille og 
roligt, og vent at se, sagde Tavs. Det gjorde Tavs – og ganske rigtigt, hans mod-
stander satte en officer i slag. Sådan! 
 

Kai som Hvid var mod Meraner foravret i Slavisk. Kai forsøgte hele partiet igennem, 
men Sort står fat og tilbyder Kai remis, som han dog ikke tager imod. Men Kai pres-
sede for meget, kom i tidnød og tabte desværre partiet. 
 

Colin spillede Slavisk mod Colle/London variant. Min modstander prøvede at bytte 
alle brikker af og vi endte med ensfarvede Løbere og med 6 bønder hver. Min Løber 
stod bedst og partiet til min fordel efter et svært slutspil. 
 

Niels Christian var sidst færdig og vandt et meget svært slutspil med Løber mod 
Springer. Niels Christian havde styr på tingene, men det så ikke nemt ud. 
 

Michael spillede hans elskede Caro Can forsvar og står også fint i starten, men Hvid 
kom til at styre partiet mere og mere og Michael tilbød remis, som blev modtaget.   
 

Morten spillede også meget sikkert i dag. Han styrede hele kampen og vandt helt 
fortjent. 
 

Asger stod godt i det meste af partiet, da han kender Skotsk både forfra og bagfra. 
Men pludselig står han dårligt og taber partiet. 

 

Det var dejligt med en sejr. Nu ligger vi midt i tabellen. Så må vi acceptere, at denne 
sæson har været meget svingende. Vi møder Skødstrup i vores sidste kamp den 19. 
marts. 
 
Enkeltresultater: 
 
 Nordre III   Skanderborg I  
 1. Hans Rasmussen  ½ - ½ Nicolai Löwenstein 
 2. Mikkel Hansen  0 – 1 Tavs Bjerre 
 3. Lars Noe  1 – 0 Kai Munk 
 4. Søren Christensen  0 – 1 Colin Watson 
 5. Steen Farup Christensen  0 – 1 Niels Christian Christensen 
 6. Mikkel Nørgaard ½ – ½ Michael Anderson 
 7. Henning Andersen  0 – 1 Morten Rasmussen 
 8. Kim Hardlei  1 – 0 Asger J. Andersen 
 
  Total   3 - 5 
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Kombiner med Peter!  
(af Peter Wheadon) 

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













Canfell Lakner, Australien 2005 
Sort trækker og sætter mat i tre træk 
 

Opgave 2 












Kamsky – Carlsen, World Cup 2005 

Hvid trækker. 
Hvor skal Hvids dronning hen? 
 

 
 
 
 

 

Opgave 3 













Sertic – Vasic, Kroatien 2006 
Hvid trækker 

Lxf7+ ser fristende ud.  
Hvis 1. Lxf7+ - Kh8, 2. Lf4 og Hvid 
vinder en kvalitet. (2.  – Sxf4, 3. Dd4+ 
og mat i næste træk. Så hvor fører 1. 
Lxf7+ - Kxf7 hen? Regn det ud!  

Opgave 4 













Gusstafsson – Pedersen, Holland 2005  
Hvid trækker 

Jo færre brikker tilbage, desto flere 
komplikationer! 
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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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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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Et blad der kan blive bedre  
(af Morten Rasmussen) 

 

Hans spørger i sidste nr. af Løberen om bladet trænger til en fornyelse. 
 

Lad mig starte med at sige at jeg synes det er et rigtig godt klubblad, personligt læ-
ser jeg ikke alt men nok det meste. Jeg kan godt lide at der er så meget tekst, … 
man kan læse det i sengen … behøver ikke et skakbræt foran sig. 
 

Jeg har dog et par kommentarer … som der vel egentlig bedes om: 
 

Mindre skoleskak stof? Nej 
 

Holdskak referater? De skal vel være der men der er stor forskel, nogle gange sav-
ner jeg ’historien’ frem for at y stod godt men tabte og x kørte den sikkert hjem. Man 
kunne måske bede dem som laver referaterne ’prøve’ af få noget andet med i refera-
tet, f. eks. en sjov historie,  var det en hyggelig tur/klub at besøge eller noget helt 
fjerde. 
 

Samba turneringen? Ja bestemt, men kun når der er nyt! Kunne man bede ’med-
lemmerne’ ’foreslå spillere’ i klubbladet!? Ved ikke om nogle vil, men en halv eller en 
kvart side fra x men en begrundelse for at inviterer en spiller, kunne måske give nog-
le spændende indslag. 
 

Partier fra basisspillere? Ja helt fint, men jeg vil give Jesper Lykke ret i (en gammel 
kommentar) det er sjovere at læse deres egne tanker frem for en Fritz analyse! 
 

Kombier med Peter og Bjarnes grublerier? Jeg synes bestemt det hører til i et godt 
blad og det er flot de vil, men jeg må indrømme at det er for sjældent at jeg tænker 
over dem. 
 

Et kvart århundrede? Læser det sjældent, men det må være sjovt for dem der hu-
sker det, så fint med mig at de er der. 
 

Teoristof? Ja meget gerne. Hvordan? Bed fx spillerne på 1. holdet (eller andre) hver 
om at lave en af disse efter eget valg om året. Personligt vil jeg da gerne en gang 
imellem, men ikke til hvert blad. Derfor idéen om at bede flere om at skiftes, hvis vi 
fx var 5 tager jeg gerne en af pladserne!? 
 

Flere partier? Ja gerne … men jeg er bange for at folk skal bedes om det! En idé: På 
generalforsamlingen skal vi alle trække en seddel, på denne står der hvilke 2 numre 
af løberen vi skal indlevere et parti til!! Det skal noteres ned hvad vi trækker og folk 
skal hænges op på det når tiden nærmer sig!! Her kan man også sige, at det står 
folk frit  
for hvordan … Fritz analyse eller ej, men jeg tror vi er mange, der ikke ønsker en 
Fritz analyse. 
 

Andre idéer: 
Jeg er begyndt at svømme igen! Der kommer 4 klubblade årligt ca. samme tykkelse 
som vores og i 200 eksemplarer. Trykket er lidt pænere, jeg tror de har et firma til 
det som også sælger annoncepladsen, som der er mange af også inde i bladet. Det 
årlige overskud er ifølge regnskabet 
på 16.000! Hvis dette er korrekt er det måske en spændende tanke, som også kun-
ne aflaste Hans. Men om det er muligt med et skakblad ved jeg ikke. 
Billeder fra klublokalerne! Flere fra andre klubber læser vores gode blad (fx i Chess 
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House hvor jeg altid ligger 2 numre), lad dem da se hvor gode forhold vi har. Skjult 
reklame! Køb et digitalt kamera (max 1000 kr.) og udlån det til redaktøreren eller 
andre! 
Interview! Fx Rode … og gengiv nogle af hans historier. (Redaktøren: Det vil kræve 
flere særudgaver af bladet!!!!) Der må efterhånden også være andre der kan give 
gode historier! (-; 
Annoncer. Ja … der skal lidt indtjening i gang på bladet! Hvis det kommer lidt i gang 
igen (så jeg ikke er den eneste) køber jeg gerne en plads … for udlejning af mit 
sommerhus!? 
Afslutning: 
Ja flere af ovennævnte ting kræver noget arbejde … men forhåbentlig kan I også 
læst ’aflastning’ fx min idé med at trække en seddel ved generalforsamlingen. 

Mail fra Peter Wheadon  
Peter Wheadon har sendt mig en mail, som kommentar til mit indlæg i sidste num-
mer af Løberen. Med Peters tilladelse, gengiver jeg mailen nedenstående: 

Hans, du stiller nogle spørgsmål i marts nummeret. Mine svar er: 
 

 1.  Jeg, jeg læser referaterne. 
 2.  Absolut. Samba er noget specielt. 
 3.  Ja. basisspillernes partier kan man altid lære noget af. 
 4. Personligt løser jeg ikke Bjarnes opgaver.  Men det skyldes ALENE, at jeg al-

drig har beskæftiget mig med problemskak. 
  Det burde jeg måske gøre! 
 5.  25 års tilbageblik har ikke min interesse. 
 6.  Teoristof ville have interesse. F.eks. basis viden om slutspil. Jeg ville fraråde 
  teoristof om åbningsspil da 
  a) der foreligger så meget om det i forvejen og  
  b) det er så individuelt (dvs. noget om Kongeindisk vil have interesse 
  for måske 4-5 medlemmer). 
  Jeg kunne tilbyde noget om slutspil men KUN hvis det viser sig, at Kombiner 
  med Peter ikke har ret meget interesse. Alternativt kunne en anden overtage 
  Kombiner med... og jeg laver noget om slutspil. 
  MEN vil noget om slutspil have interesse? Det er det vigtige spørgsmål!! 
 

  Jeg synes, at et klubblad er vigtigt. Foruden dets interesse, tror jeg, at det med- 
 virker til at give klubben en sjæl. For at lette arbejdsbyrden kunne man evt.  
 udgive det hver 6 uger. 
 

  Jeg synes, det er helt fint med skoleskak. Det må inspirere de børn som figu- 
 rerer I artiklerne. 
 Jeg savner partier fra de dygtigere spillere. Det er blevet sagt, at man får mere 
 ud af at gennemspille et parti af en, som har 200-400 point højere end af f.eks.  
 Kramnik eller Anand. Partier fra verdensklassespillere foregår på en plan  
  som er uden for ens forstand. Ergo, det ville være godt at få i hvert nummer et 
 parti fra en fra Hold 1. Der skulle være udfyldige kommentarer om, hvad tan- 
 kerne var bag trækkene (ikke så  meget om variantberegninger).  
 Det kunne vi  allesammen vitterlig lære noget af. 
 mvh Peter 
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Holdskaksæsonen 2005/06  
(af Hans Buttenschøn) 

Holdskaksæsonen 2005/06 er afsluttet. 
I modsætning til sidste år, så fik vi i år en gruppevinder, idet 3. holdet vandt deres 
gruppe. Kun i 2. runde slappede de lidt af ved at tabe til Rokaden, ellers var det lutre 
sejre på 3 eller 3½ ud af de fem mulige. 
Et stort tillykke til holdet med det fine resultat. 
  

For de to andre hold blev det lidt den bløde mellemvare.  
Førsteholdet havde resultatmæssigt nogle op og nedture i løbet af de 7 runder tur-
neringen løb. Det blev til en placering midt i feltet. 
Andet holdet startede som løver, men faldt ned som lam! Når man har læst Asgers 
referater fra kampene, så får man også indtrykket af, at man heller ikke har været 
specielt heldige, som man også har behov for i skak en gang imellem. 
 

Bedste score i løbet af sæsonen og med mindst 5 spillede partier blev 2. og 3. hol-
dets reserve Pascar Paramasivam. Han opnåede 4½ point ud af 5 mulige og der-
med en gevinstprocent på 90!! 
Og at det ikke var nemme modstandere han havde viser, at hans forventede score 
var på 2,13 
Godt gået Pascar!! 
 

Her følger nu turneringstabellen for mesterrækken.  
På midtersiderne er de enkelte spilleres score og på side 14 kommer tabellerne for 
2. og 3. holdet.  
 

Mester-rækkenI  
 

 Uge 44 47 50 3 6 9 12 Point MP Plac 

 
1 

  
Nordre II 

2
6 

8 
 6  

7 
4   

3 
3½  

5 
6½  

6
7   

4
7½  

 
40½ 

 
11 

 
1 

 
2 Nordre III  

1 
2    

4 
4  

3 
5   

6 
3½   

7 
2½  

5
3   

8 
7    

 
27 

 
5 

 
5 

 
3 Rokaden I  

8
6½ 

5 
5    

2
 3  

1
4½  

6 
4   

4 
7   

7
4½   

 
34½ 

 
11 

 
2 

 
4 Sk 1968 IV 

6
½ 

2 
4   

5 
4½  

7 
3½  

8 
3   

3
1  

1 
½   

 
17 

 
3 

 
8 

 
5 Skanderborg I  

7 
5 

3 
3  

4
3½  

8
4½  

1 
1½  

2 
5   

6
3    

 
25½ 

 
6 

 
6 

 
6 Skødstrup I  

4 
7½ 

7 
 6  

8 
5½  

2
4½  

3 
4   

1 
1    

5 
5   

 
33½ 

 
11 

 
3 

 
7 Åbyhøj I  

5
3   

6 
2   

1
4   

4
4½  

2 
5½  

8 
5½  

3 
3½  

 
28 

 
7 

 
4 

 
8 Århus II 

3 
1½ 

1 
2   

6
2½  

5 
3½  

4 
5   

7
2½  

2
1    

 
18 

 
2 

 
7 

 Man har udekamp når modstanderholdets nr. står til venstre 
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B-Rækken 
 Uge 44 47 50 3 6 9 12 Point MP Plac 

 
1 

  
Hørning 

8
2 

6 
3   

2
2   

5 
4½  

7 
0   

4
1   

3
½   

 
13 

 
2 

 
8 

 
2 Nordre IV  

3 
    5 

7 
7  

1 
6   

4
6    

8 
2½  

5
4½  

6
3    

 
34 

 
10 

 
2 

 
3 Rokaden II  

2
3 

8 
4    

5
5   

6 
2   

4 
3   

7
4   

1 
7½  

 
28½ 

 
6 

 
4 

 
4 Sk 1968 IV 

6
4 

5 
1½  

8
4½  

2 
2   

3 
5   

1 
7   

7 
4    

 
28 

 
9 

 
5 

 
5 Skanderborg II  

7 
6 

4 
6½  

3 
3   

1
3½  

6 
2½  

2 
3½  

8 
3    

 
28 

 
4 

 
6 

 
6 Skødstrup II 

4 
4  

1 
5   

7 
5½  

3
6   

5 
5½  

8
5½  

2 
5   

 
36½ 

 
13 

 
1 

 
7 Åbyhøj II  

5
2   

2 
1   

6
2½  

8 
3   

1 
8   

3 
4    

4
3    

 
23½ 

 
3 

 
7 

 
8 Århus III  

1 
6  

3 
4   

4  
3½  

7
5   

2 
5½  

6 
2½  

5
5   

 
31½ 

 
9 

 
3 

 Man har udekamp når modstanderholdets nr. står til venstre 

 
D-Række I  

 Uge 47 50 3 6 9 12 Point MP Plac 

 
1 

  
Hadsten 

4 
1½  

2
1   

3
3½  

4
2   

3 
3   

2 
 3   

 
14 

 
6 

 
3 

 
2 Randers III  

3 
2½ 

1 
4   

4
1½   

3 
3   

4 
2   

4 
2    

 
15 

 
5 

 
2 

 
3 Rokaden IV  

2 
2½   

4
3½  

1 
1½  

2
2   

1 
2   

1
1½   

 
13 

 
3 

 
4 

 
4 Skanderborg III  

1 
3½  

3 
1½  

2 
3½  

1 
3   

2 
3   

2
3½   

 
18 

 
10 

 
1 

 
Afslutningsvis skal spillerne på de tre hold roses for deres fremmøde.  
For 1. og 3. holdet var fremmødet 77%, mens 2. holdet havde 70% fremmøde til 
holdkampene. 
100% opnår vi aldrig. Sygdom, ferier, familiebesøg m.m. betyder, at der som regel 
altid er mindst et enkelt afbud til hvert hold i hver runde. 
 
Nu er der så pause i holdskakken indtil efteråret. 
For vore to hold i henholdsvis mesterrækken og B rækken er det den samme række 
næste år.  
3. holdet skal sikkert op i C rækken.  
 
Spændende skal det blive at se, om vi kan stille med et 4. hold næste år.  
Jeg håber skoleskakspillerne har lyst til at være med! 
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NM i Skoleskak  
(af Mads Andersen) 

NM i skoleskak blev afviklet i Espoo i Finland i den sidste weekend i vinterferien. Min 
mor og jeg tog toget fra Skanderborg torsdag eftermiddag. Her mødte vi Tobias og 
Jens fra Viby og deres fædre. I Kastrup lufthavn mødte vi det meste af resten af 
holdet, 7 spillere, en hel del forældre, rejseleder Torsten og træner Kim. Det blev 
sent før vi kom til Helsinki, hvor vi blev hentet af en mand der havde et skilt, hvor der 
stod ”NM Skolsjakk”. Han kørte os til hotellet, hvor Jacob, Nicolai og Alexei ventede 
på os. Da vi have hilst på dem gik vi på hovedet i seng. 
Næste formiddag forberedte vi os på de modstandere, vi skulle møde i første runde. 
Jeg havde ikke noget på min modstander, så Jacob og jeg kiggede bare på nogle 
generelle ting. Min modstander var en 6 år gammel pige fra Finland/Frankrig/Kina. 
Jeg vandt ret let. Partiet mod hende blev kommenteret af Lars Schandorff i Berling-
ske Tidende efter vi kom hjem. 
2. runde var mod den anden dansker, Simon. Partiet er kommenteret nedenfor. Der 
er masser af fejl fra begge sider, men det blev også spillet ret sent, så vi var meget 
trætte. 
Den anden dag skulle vi allerede spille første runde om morgenen. Jeg mødte Carl 
Eidenert fra Sverige, som jeg kender rigtig godt fra VM. Jeg havde regnet med at 
han ville spille Siciliansk Drage, som han havde gjort i alle partier i basen, men det 
blev i stedet Caro-Kann, og jeg vandt en bonde i midtspillet, og senere også et godt 
springerslutspil. Partiet kommer i næste nummer af skakbladet. 
Dagens anden runde var mod Dagur Andri Friðgeirsson fra Island. Vi spillede Nim-
zo-Indisk og fik byttet af til et slutspil med tårn og lige farvede løbere, hvor han hav-
de nogle svage bønder. Resultatet blev endnu en sejr, og nu med 4/4 var det rigtig 
rart at spise aftensmad. 
Første runde på sidste dagen var mod Mark Lapidus fra Estland, som jeg havde tabt 
til i sommerens VM. Han kunne ikke blive nordisk mester, men han kunne godt drille 
ved at tage point fra mig. Vi spillede fransk, og det var længe lige. På et tidspunkt 
tilbød jeg remis for at være sikker på at kunne afgøre NM i sidste runde. Desværre 
så jeg en oplagt gevinstmulighed med et kvalitetsoffer lige efter at jeg havde tilbudt 
remis, som han tog imod. 
Inden sidste runde hjalp Tom Skovgaard og Torsten mig med at regne min og Si-
mons korrektioner ud, og hvis jeg spillede remis og Simon vandt, ville vi stå helt lige. 
Så spændende blev det dog ikke, selv om jeg var lidt nervøs over at skulle møde 
den eneste, der havde besejret Mark Lapidus. Jeg fik hurtigt overtaget i en Caro-
Kann, og så var det bare om at holde koncentrationen. Under partiet gik de andre 
partier også sådan som jeg havde håbet, så remis ville have været nok, også selv 
om Simon skulle vinde. 
Resultatet blev 5½/6 og et sikkert nordisk mesterskab. Nr. 2 blev Simon, og nr. 3 
Mark Lapidus, men da han ikke kommer fra et nordisk land gik bronzen til Carl Eide-
nert. Alle mine partier blev vist live, og det var rigtig sjovt. 
Så var der bare præmieoverrækkelsen tilbage hvor Danmark fik endnu en nordisk 
mester, da Alexei vandt C-gruppen. 
På hjemturen i flyveren spillede jeg blindskak med Jacob, og det lykkedes mig at 
vinde det første parti. 
Her følger et parti fra NM – kommenteret af Mads (red.) 
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Hvid: Simon Ellegård Christensen  (1433)  
Sort: Mads Andersen (1646)  
 

Espoo, Finland (2), 17.02.2006 
1.d4 Det spiller hele familien Ellegaard. 1...Nf6 2.Nf3 e6 3.Lf4 
Londonsystemet, som han også spillede mod mig til DM. Dengang fik han 
godt angreb, men nu havde jeg analyseret det på forhånd med Davor. 
3...d5 4.e3 c5 5.Sbd2 Sc6 6.c3 Ld6  Jeg kan ikke huske, hvad jeg spillede 
til DM (måske b6), men dette er det rigtige. 7.Se5 Dc7 8.Sdf3 Sd7  Her 
sluttede forberedelsen. Vi var enige om at jeg stod udemærket. [Vi havde 
set på 8...Sh5 men det duer ikke pga. 9.Sxf7! Kxf7 10.Sg5+ med vindende 
fordel til hvid.] 9.Sxc6 bxc6 10.Lxd6 Dxd6 11.Ld3 0-0 12.Dc2 h6 13.g4 ?! 
Kim Pilgaards kommentar: " Det er for risikabelt bare at skyde en tilfældig bonde  












 

frem uden at have rokeret." 13...e5! Et 
fløjangreb skal besvares med et mod-
angreb i centrum! 14.dxe5 Sxe5 15. 
Sxe5 Dxe5 16.h3 f5!?  Lokker ham i 
en lille fælde, som jeg faktisk heller 
ikke selv havde set?! 17.gxf5? 
Se diagram 
17...Lxf5? [Jeg skulle selvfølgelig 
have spillet 17...c4! med klar fordel.] 
18.Lxf5 Dxf5  Jeg ville gerne i slutspil. 
Det var hele ideen med mit 16...f5. 
19.Dxf5 Txf5  Her mente jeg, at mine 
tårne var mere aktive end hans. 
20.Ke2 Taf8 21.Thf1?!  [21.Taf1 Hav-
de gjort det lettere at dække de 2 bøn-
der.] 

 
21...Tf3 22.h4 Kh7 23.a3 Kg6?!  En dårlig plan. Jeg skulle have 
forbedret min stilling i stedet for at gå efter h-bonden. 24.Tg1+ Kh5 
25.Tg2 c4 26.Tf1 g6 27.Tg3??  Taber med det samme. Jeg får byttet tårne 
af og sætter ham i træktvang. Det giver mig en afgørende bonde. 
27...Txg3 28.fxg3 Txf1 29.Kxf1 Kg4 30.Kg2 g5 31.hxg 5 hxg5 32.a4 a5 
33.Kf2 Kh3 34.Kf3 g4+ 35.Kf4 c5  Zugzwang! 36.Ke5 Kxg3 37.Kxd5 Kf3 38.e4 
g3 39.e5 g2 40.e6 g1D 41.e7 Dg8+ 42.Kd6 De8 43.Kxc5  Dxe7+ 44.Kxc4 Db7 
45.b3 Ke4 46.b4 Qd5# 0-1 

 

En redaktør med røde ører!!  
(af Hans Buttenschøn) 

Helena Lorenzen (9 år) har gjort mig opmærksom på, at i sidste nummer har jeg 
refereret forkert fra Århus Mesterskabet. Jeg skrev, at Helena fik 3 point i D klassen. 
Hun fik faktisk 4! 
En flov historie for mig, idet jeg var turneringsleder i gruppen og derfor burde vide 
bedre. Jeg iler med at rette og undskylde fejlen.  
Sidst skrev jeg, at det var flot med 3 point. Med fire er det et endnu flottere resultat. 

 
Side 16 



2005-08-tilpdf.doc 

Klubblad for et kvart århundrede siden  
(af Bjarne Tornbjerg) 

 

Der har i den sidste måneds tid været forhandlinger i gang om at få et besøg af skak-
spillere fra Skanderborg svenske venskabsby Lidköping i stand. Svenskerne kommer 
den 30. maj og Asger, der har forestået arbejdet med besøgets tilrettelæggelse har 
allerede en del af programmet klar. Kommunen er underrettet om arrangementet, og 
der bliver formentlig en officiel modtagelse på rådhuset. Senere skal vi under en eller 
anden for spille en kamp mod svenskerne, hvorefter vil skal ud og have lidt at spille, 
men disse detaljer er endnu ikke fastlagt helt. 
 

Årets bymesterskab er nu afgjort og hele turneringen er tæt på sin afslutning. Som 
noget helt nyt er det i år mesterklassen og 1. klasse der er først færdig, medens en-
kelte partier endnu mangler i 2. og 3. klasse. Kai Munk har igennem flere sæsoner 
været den evige toer, men har på det sidste vundet flere af vore turneringer. Henning 
Møller stillede denne gang igen op som en af favoritterne, men måtte bøje sig for As-
gers til tider meget effektive spil, og med remis på sidste spilleaften mellem Fritz Kor-
tegaard og Henning Møller blev Kai Munk ene om førstepladsen, medens Møller blev 
nummer to med bedre korrektion end Asger. 1. klasse er ligeledes afgjort, og her var 
Leif Linnemann suveræn med 7 sejre og to remis’er. På andenpladsen fulgte Bjarne 
Tornbjerg med 7 sejre og 7 points. I 2. klasse mangler der endnu et par partier, som 
har indflydelse på førstepladsen, som Erik Holm foreløbig har sat sig på. I 3. klasse 
har det nyeste skud på ”Larsen-stammen”, Jan Linnemann for længst sikret sig før-
stepladsen med 8 points.  
 

Kassereren meddeler at der pr. 28. april 1981 mangler kontingentindbetalinger for 
1980/81 med i alt kr. 799,50. Restancerne fordeler sig på i alt 10 medlemmer. 
 

Årets påsketurnering spilledes på Toushøjskolen i Brabrand med 10 spillere tilmeldt. 
Desværre kom kun 9 til start, idet Bjarne Rasmussen skærtorsdag på turneringens 
første dag måtte melde fra på grund af sygdom. Knud Peder Jensen stillede op i me-
sterklassen, medens de otte øvrige, Asger Andersen, Jens Lütken, Bjarne Tornbjerg, 
Stig Andersen, Genno Jensen, Lars Kirstein, Jesper Nordentoft og P. V. Søndergaard 
stillede op i basisklasserne. Samlet opnåedes der i de 7 runder og 63 partier i alt 34 
point eller en scoringsprocent på 54. Ingen fik mindre end 2 points og bedste resultat 
stod Jens Lütken for med 5½ point og en førsteplads. Bjarne Tornbjerg havde også 
inden sidste runde en chance for en førsteplads, hvilket dog krævede en sejr. Et hur-
tigt resultat i et andet parti medførte, at Bjarne modstander med blot remis kunne sik-
re sig førstepladsen, og trods et ihærdigt forsøg lykkedes det ikke for Bjarne at vinde 
partiet. Efter flere afslag blev remistilbuddet modtaget, og en fjerdeplads var hjemme, 
men med samme pointantal som nummer to. 
 

 

Forårsturneringen 2006  
 

Igen i år bliver den en lille klubturnering over nogle få runder i april og maj måned. 
Har du lyst til at være med i den, så kontakt Bjarne Tornbjerg. 
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Pige-DM 2006 
Skanderborg havde igen en pige med ved DM for piger.  
Helena Lorenzen repræsenterede Skanderborg på flotteste vis. Helena har kun gået 
til skoleskak nogle få måneder, men har allerede gjort sig meget positivt bemærket 
ved flere GranPrix stævner og ved også allerede nu at have taget Bronzespringeren.  
Helenas resultater kan læses i nedenstående tabel. 
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Blød landing for B-holdet.  
Århus III – Skanderborg II:  5 – 3. 

(af Asger J. Andersen) 
 

Vi startede turneringen som lyn og torden med kæmpesejre. Men derefter speciali-
serede vi os i små nederlag, og den stil holdt vi resten af turneringen! Jeg var selv 
en af de mest stabile tabere! 
 

Vi endte altså som den bløde mellemvare, men ironisk nok var det sådan at hvis det 
var os der havde vundet med 5-3, var vi rykket op! Det viste sig nemlig at der ville 
blive tre oprykkere fra gruppen. 
 

Alt i alt hører vi nok til i B-gruppen med den styrke og stabilitet, eller mangel på 
samme, som vi er i besiddelse af for tiden. Jeg vil dog tro at vi kan gøre det lidt bed-
re næste sæson! 
 

I aftenens kamp kom Peter op mod en noget stærkere modstander og gjorde det 
udmærket med remis. Partiet så yderst interessant ud  -  kommer det i bladet, Pe-
ter? Modstanderens tiårige søn Nicklas spillede på tredjebræt mod Bjarne Rasmus-
sen. Bjarne vandt, men måtte knokle længe og koncentreret for det. 

 

Jeg kom ud i en prøjser, eller tospringerspil, som det også hedder. Det havde jeg 
ikke noget imod, men jeg havde glemt nogle af de fiduser som jeg kendte ”i gamle 
dage”! Faktisk kunne jeg have stået rigtig solidt efter åbningsfasen, men jeg vovede 
mig ud i chancerigt offerspil, som min modstander gendrev på fornemste vis, og 
altså med tab for mig til følge. 
 

Hams Buttenschøn klokkede en officer væk, og Bjarne Tornbjerg mistede efterhån-
den sit gode greb om begivenhederne. 
 

Men Michael F. Jensen, Dieter Dettbarn og Leif Møller Hnsen spillede alle  remis, 
Michael efter at have været i modvind, Leif efter at have været i medvind! Leif fik 
faktisk en officer foræret, men fortalte bagefter, at stillingen var så fastlåst at han 
ikke kunne sætte sig igennem. 
 
Enkeltresultater: 
 
 Århus III   Skanderborg II  
 1. Allan Holm Corneliussen  ½ - ½ Peter Wheadon 
 2. Jesper Billeskov Jansen  1 – 0 Asger J. Anderse n 
 3. Nicklas Corneliussen  0 – 1 Bjarne Berring Rasm ussen 
 4. Lars Holm-Rasmussen  ½ – ½ Michael F. Jensen 
 5. Arne Lyngklip Strøm  1 – 0 Hans Buttenschøn 
 6. Evald Jakobsen  1 – 0 Bjarne Tornbjerg 
 7. Søren David Hafstrøm  ½ – ½ Dieter Dettbarn 
 8. ??????  ½ – ½ Leif Møller Hansen 
 
  Total 5 - 3 
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Kampånd ud over det normale!  
(af Jørgen Johansen) 

 

Det var årets sidste kamp og hele D rækken var samlet i Hadsten. 
Det var en meget vigtig kamp for Skanderborg, idet vi førte rækken med 14½ point 
og med Randers på andenpladsen med 13 point. 
Der var lidt nerver på, men vi lagde den taktik, at vi ikke måtte spille hurtigt og så 
ellers det bedste vi kunne. Derved kunne vi følge med i hvordan det så gik Randers. 
Det viste sig at være en rigtig god ide.  
Efter ca. 2 timer var jeg ovre at se på holdkortet.  
Randers havde fået de to første nuller og da jeg senere vendte tilbage til bordet, 
rakte Leif Møller Hansens modstander hånden over og takkede for spillet.  
Nu havde vi 15½. 
Randers kunne højst få 16. 
Det fik mig til at tilbyde min modstander remis, som han modtog uden tøven. Vi var i 
en meget lukket stilling, hvor jeg ikke havde lyst til at spille videre og risikere at tabe. 
 
Nu havde vi 16 point, nok til at vinde rækken, idet vi også havde flest matchpoint. 
Det fortalte jeg de tre der stadig spillede. Vi talte om, at de gerne måtte tage en stille 
remis. Men Nej – De ville vinde og således gik det så for Pascar, som flænsede sin 
modstander totalt. 
 
Asger C. Andersen spillede et flot parti og stod til gevinst, men lavede en lille fejl i 
slutspillet, der gjorde, at han måtte ”nøjes” med remis. 
 
Anders Haarup stod i en god stilling, men modtog et remistilbud. Der var ingen 
grund til at spillede videre. Sejren hjemme! 
 

Ved afslutningen på denne sæson, vil jeg gerne takke holdet og reserverne for den 
gode indsats I har gjort. Der har været kampånd ud over det normale. Kun få afbud 
har gjort, at det har været nemt at være holdleder. 
Tak til alle. 
 

Enkeltresultater: 
 
 Skanderborg III:   Rokaden IV:  
           Anders Haarup                 ½ - ½     Ronald Højbjerg  
          Asger C. Andersen                   ½ - ½      Hans Nørregård       
 Pascar Paramasivam                 1 - 0    Fritz A. Justesen  
          Leif Møller Hansen      1 - 0    Gunnar B ach  
          Jørgen Johansen               ½ - ½     E gon Welling 
 

 Total 3½ - 1½  
 

Lynmesterskabet i skoleskak  
(af Hans Buttenschøn) 

Traditionen byder, at årets skoleskakstævner afsluttes med en lynskak turnering i 
Århus. 
P.g.a. sygdom var der ikke nær så mange elever som der plejer at være. Til gen-
gæld var konkurrencen ikke mindre. 
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Eleverne blev desværre inddelt i grupper i forhold til deres alder og ikke efter deres 
styrke. Sådan er reglerne nu engang og det må vi affinde os med. Men det betyder, 
at nogle elever kommer i klemme, idet de kommer til at møde nogen som er betyde-
lig stærkere end dem selv. 
På vej hjem fra stævnet fortalte Nichlaes Harder mig, at efter hans opfattelse, så var 
B gruppen noget stærkere end A gruppen!  
Nå – men til resultaterne. 
P.g.a. fodbold turneringer, sygdom m.m. var der ”kun” fem med fra Skanderborg. 
I A klassen deltog Nichlaes Harder og Benjamin Christensen.  
Benjamin havde en lidt ”op og ned” dag. Det blev til en 5. plads.  
Nichlaes var som sædvanlig i sit es, når der er lynskak og fik en meget flot 2. plads i 
gruppen, kun ½ point efter nr. et. Godt gået. 
I B gruppen var både Konstantin Lorenzen og Mads Andersen med.  
Som skrevet indledningsvis, så var det en uhyre stærk gruppe. Også lidt for stærk til 
Konstantin. Men med lidt held lidt mere rutine, så var der kommet flere sejre hjem.  
Mads var suveræn. 13½ point ud af 14 mulige. Det halve mistede han, da han over-
så, at Bjørn Oschner gik pat! 
Flot spillet af Mads! 
Helena Lorenzen kom i en gruppe med nogle stærke drenge. Det blev til point, men 
ikke så mange som hun kunne have ønsket sig. 
Men igen en stor og flot indsats af Skanderborg deltagerne. 
 

Skanderborg Skoleskak  
Regnskab 1. april  2005– 31. marts 2006  

Udgifter:   Indtægter:  
    
Tilskud til skoleskaklejre   2.800,00 kr. Kontingent  8.750,00 kr. 
Deltagelse ved VM 7.500,00 kr. Skanderborg ordningen 6.460,00 kr. 
Undervisningsmateriel 390,00 kr. Tilskud til rejse til VM 3.000,00 kr. 
Deltagelse i turneringer 7.893,75 kr. Renter 2,18 kr. 
Porto, kuverter m.m. 0,00 kr. Årets underskud 3.186,57 kr. 
Kørsel 0,00 kr. 
Præmier 2.455,00 kr.  
Skanderborg stævnet     360,00 kr.   
        
Balance 21.398,75 kr. Balance 21.398,75 kr.  
 

Balance pr. 31. marts 2005  
 
Aktiver:   Passiver:  
  Egenkapital:  
Indestående i Sparekassen 126,84kr.  Egenkapital 1/4-05 148,41 
  Årets resultat  - 3.186,57 
  Egenkapital 31/3-06  - 3.038,16 kr . 
 

  Gæld 3.165,00 kr. 
 

Balance    126,84 kr. Balance    126,84 kr.  
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Chess House  

Junior Cyklus 2006 

 
 
 
  

Ny Junior Cyklus starter i Chess House  
lørdag den 1. april 2006 kl. 10–14:30. 

 

Der spilles hurtigskak 6-10 runder i følgende aldersgrupper: 
 

 A-gruppe – spillere født 1988–90  D-gruppe – spillere født 1995–96 
B-gruppe – spillere født 1991–92  E-gruppe – spillere født 1997-… 
C-gruppe – spillere født 1993–94    P-gruppe – piger alle årgange 

 

Turneringsform og betænkningstid  (mellem 15 og 30 minutter) vil være afhængig 
af deltagerantal. Der forbeholdes ret til sammenlægning af aldersgrupper. Der vil 
dog fortsat være cyklus-points for deltagerne i alle aldersgrupper, også de der slås 
sammen. 
 

Indskud:   25 kr for ikke-medlemmer, gratis for medlemmer af Chess House (se ne-
denfor) 
 

Præmier:  Der vil i hver gruppe være præmie til hver påbegyndte fjerde (1-4 deltage-
re 1 præmie, 5-8 delt. 2 præmier etc.) 
 

Tilmelding:  Senest torsdag den 30/3 til: 
Poul Erik pr mail: junior@chesshouse.dk 
eller Chess House pr tlf. 86 19 76 47  
Oplys: Navn og fødselsdato og om du er eller vil være medlem 
 

Spillested: Chess House, Silkeborgvej 41, Århus C, indgang gennem porten. Der vil 
være åbent fra kl. 9:30. 
 

Bemærk:  Maksimalt 50 deltagere efter først til mølle princippet. 
 

Junior Cyklus 2006  vil løbe over 4 turneringer (25. februar, 1. april, og 2 i efteråret). 
Cyklus-præmierne  uddeles ved denne årets sidste turnering og vil pr gruppe være 
200 kr. til nr. 1, 100 kr. til nr. 2 og 50 kr. til nr. 3 ved mindst 6 deltagere, ellers 150, 
75 og 25 kr. 
Der opsamles points pr turnering efter placeringer – til placeringerne nr. 1-6 gives 
hhv. 10 – 6 - 4 - 3 - 2 og 1 point.  
Der deles ved ligestilling. Stillingen kan løbende følges på vores hjemmeside: 
www.chesshouse.dk under Junior Cyklus. 
 

Medlemskab af Chess House kan tegnes , pris = 50,- kr. for hele 2006; angiv ven-
ligst ved tilmelding og mød op i god tid før turneringsstart, dvs. senest kl. 9:40.  
Nødvendige oplysninger: Navn, adresse og fødselsdato. 
Der er kantine  med det fornødne i Chess House. Der vil være en gratis sodavand til 
medlemmer af Chess House i middagspausen. 
Der er rygeforbud  i lokalerne under turneringen. 
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Traditionen byder, at vinderen af Skanderborgpræmien ved årets EMT viser et af 
sine partier i bladet. Dette års vinder blev Anders Haarup og Søren Grümer Hansen. 
Her kommer det parti som Anders har valgt. Hans eneste tabsparti!! 
 

Parti fra Skanderborg mesteren  
(af Anders Haarup) 

Ved den seneste afholdte EMT endte jeg med at have 5½ af 7 mulige hvilket gav 
såvel sejren i Basis 6 men også gav den samlede sejer som ”Bedste Skanderborg 
Deltager” ! 
 
Det eneste parti, som jeg tabte i denne turnering, var i min 2. kamp mod Jens Finne-
rup Madsen fra Åbyhøj Skakklub. Jeg syntes faktisk, at jeg stor godt i størstedelen af 
partiet, inden jeg overså en elementær afdækkerskak. Da jeg med skam må sige, at 
det er nogle dage/uger/måneder siden, at jeg spillede partit, ja så er det begrænset 
hvilke kommentar jeg kan bidrage med – med hensyn til hvilke overvejelser jeg gjor-
de mig – men her er partiet ( indtil det gik galt !! ) 
 

Hvid: Jens Finnerup Madsen, Åbyhøj Skakklub 
Sort: Anders Haarup, Skanderborg Skakklub 
1. d4 - d5, 2. Sf3 - Lf5, 3. e3 - e6, 4. a3 - Sf6, 5. Sc3 - a6, 6. Le2 - Ld6, 7. 0-0 – 0-0, 
8. Ld2 - Te8, 9. Sh4 - Le4, 10. Sxe4 - Sxe4, 11. Sf 3 - c6, 12. c4 - b6, 13. Dc2 - h6, 
14. Le1 - Sd7, 15. Ld3 - Sef6 –  her var min tanke, at forsøge at lægge stort pres på 
bonden h2 ved også at få Dronningen med på c7 og springeren op på g4! 16. a4-e5, 
17. dxe5 - Sxe5 18. Sxe5 - Lxe5, 19. g3 - Dd7, 20. Td1 – Se diagram  












 

efter at han spillede g3, var min plan 
ændret til at ville have Dronningen ned 
på h3 for så efterfølgende at spille 
Springeren ned på g4, jeg skulle dog 
først lige have flyttet Løberen fra d3, da 
jeg såfremt gik direkte ned på h3 nu, da 
ville han spille Lf5 hvorefter min Dron-
ning kunne blive fanget på h-linjen. Jeg 
havde dog set afdækkerskakken fra 
Tårnet på D1, men såfremt han slog 
bonden eller flyttede til e2, ja så ville 
min plan virke, men-men-men hvad jeg 
ikke havde været opmærksom på var 
følgende: jeg spillede 20. dxc4  hvorefter 
han spillede 21. - Lh7!!!!  Surt, da jeg så 
mistede min Dronning. I irritation over  

denne forseelse, da griber jeg fluks i springeren for at slå hans Løber hvilket gør, at 
han kan slå min Dronning og jeg derved ikke kan slå hans Tårn!! I denne situation 
ville det naturligvis have været bedre at få hans Tårn frem for hans Løber. Da jeg 
tidligere har spillet mod ham og haft held til, at få ham til at gå i en ”gaffel”, da spille-
de vi videre og jeg fik da også på denne bekostning hans ene tårn for en løber, men 
spillet stod desværre ikke til at vinde, så jo jeg tabte men som jeg indledte med, så 
vandt jeg tros alt samlet.  
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Kalender  
Tirsdag 28. marts Udsatte partier 
Tirsdag    4. april Sæsonafslutning på skoleskak 
Tirsdag   4. april 7. runde om Bymesterskabet 
Tirsdag 11. april Generalforsamling 
Tirsdag 11. april Lynmesterskabet 
Tirsdag 18. april 1. runde i forårsturneringen 
Tirsdag 25. april 2. runde i forårsturneringen 
Tirsdag    2. maj 3. runde i forårsturneringen 
Tirsdag    9. maj 4. runde i forårsturneringen 
Tirsdag  13. maj 5. runde i forårsturneringen 

 

Løsning på Kombiner med Peter!  
Opgave 1:  
1. Dg3+ - Lxg3, 2. Tg1+ - Kh2, 3. hxg3 mat.  Meget raffineret. 
Opgave 2:  
Ingen steder. 1. b6 og Sort opgav. 
Der ville følge enten 1.  – Dxb6, 2. Dxe7 som vinder en officer eller 1.  – Txf7, 2. 
bxa7 – Tf8, 3. a8D – Txa8, 4. Lxa8 som ligeledes vinder en officer. 
Opgave 3:  
1. Lxf7+ - Kxf7, 2. Dd5+ - Kf6 (2.  – Ke8, 3. Dg8 og mat) 3. g4 (trussel g5 mat)  3.   – 
Lc5, 4. g5+ - Ke7, 5. Te1+ og mat i næste træk. 
 Opgave 4:  
1. Tf6 – Ta5, 2. Th6+ og Sort opgav da der følger 2. gxh6, 3. g6+ og mat om to træk. 
Efter 1. Tf6 tårnet kan ikke slås: 1.  – Txf6+, 25. gxf6 – gxf6, 3. Kxf6 – Kh8, 4. f5 – 
Tg8, 5. Ke7 og vinder. 
Eller: 1.  gxf6, 2. g6+ - Kh6, 3. g7 – Ta5, g8D – Ta7+, 5. Kxf6 og Hvid vil kunne und-
gå flere skakker, når den går til g4.   

 
Løsning på Bjarne`s grublerier!  

Opgave nr.1 
Forfatter : V. L. EATON - Cincinnati 
Enquirer 1930 
1. d4!    Kd2               2.dxc5# 
              c1(D)+          2.Sf4# 
              cxd3 (e.p.)    2.Txd3# 
              cxd4              2.Txd4# 
Opgave nr. 2 
Forfatter : O. WURZBURG – Grand 
Rapids Herald 1932 
1.Te2!   Kb5         2.Tc2# 
             Kd5          2.Lg2# 
             D5            2.Te6# 

Opgave nr. 3 
Forfatter . J. SZÖGHY – Falkirk Herald 
1932 
1.Le6!   Ke4      2.De3# 
              Kxe6    2.Sc7# 
             dxe6     2.Sc3# 
             d6         2.De3# 
             S~         2.Te2# 
Opgave nr. 4 
Forfatter . S. LEVMAN – 1. pr. Teplitz 
Schönauer  1932 
1.Sd4!     Ke3     2.Se6# 
               Kxe4    2.Sb5# 
               Le2      2.Sxe2# 
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