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Nyt fra Bestyrelsen  
( Af Anders Haarup ) 

 

Godt Nytår til jer alle ☺ 
 
Så starter anden halvdel af skaksæsonen 2007/2008 og vi må så blot håbe, at vi formår 
at fortsætte på samme positive vis, som vi sluttede. Her tænker jeg naturligvis primært 
på de flotte resultater, som vi i klubben opnåede i efteråret, men den formidable jule-
afslutning bør dog også få et par ord med på vejen. En rigtig stor og hjertelig tak til køk-
kenholdet og - ikke at forglemme - Jens Kristians kone, skal der lyde fra bestyrelsen. Og 
jeg er sikker på, at hele klubben er enig heri.  
 
Vi startede dog med en beklagelig aflysning af vores traditionsrige hurtigskakturnering 
”Årets Første Træk”. En sådan aflysning giver naturligvis stof til eftertanke med hensyn 
til, hvad der gik galt. Tilslutningen har måske ikke været enorm de seneste år, men så få 
at vi har set os nødsaget til at aflyse turneringen, det er dog ikke sket før.  
 
Den kommende tirsdag, hvor vi har valgt at holde vores Tema-aften i foråret, står den til 
gengæld på foredrag med Per Andreasen. Dette er et foredrag som jeg personligt glæ-
der mig rigtig meget til. Vi har denne gang skrevet til samtlige medlemmer i klubben, 
som har oplyst deres mail-adresse, til alle klubberne under 6. hovedkreds, til vores 
sponsorer og tillige annonceret i lokalaviserne. Så vi håber naturligvis på rigtig mange 
besøgende.   
 
Onsdag den 9. januar var bestyrelsen draget til Skødstrup, hvor der blev holdt 
”Bestyrelsesskak i 6. HK”. Dette er en tradition, hvor skakken bestemt ikke er i højsædet 
(nok en god ting, da vi tabte samtlige 8 kampe !!). Her bliver der givet en information 
om, hvad der rører sig, og ellers står den på socialt samvær. Det overskyggende punkt 
denne aften var den nye spilserver under Dansk Skak Union. Den har været i luften si-
den den 15. december og man forventer, at den omkring den 1. marts skulle køre helt 
upåklageligt. Dvs. at de børnesygdomme, som der uvilkårligt har været, skulle være ble-
vet rettet.  Man lægger ikke skjul på, at dette skal/vil blive en succes, så vi vil gerne på 
det kraftigste opfordre jer alle til, at gå ind og tilmelde jer. Det koster intet, men giver til 
gengæld en mulighed for, at man kan spille mod personer i andre klubber når man måt-
te have lyst, og på sigt skulle det naturligvis gerne bevirke, at vi kan få personer som 
faktisk både kan og gerne vil spille skak, og som i dag ikke er tilknyttet en klub, til at 
komme ned i vores klub.  
 

Skanderborg Skakklubs Vandrepokaler  
  
Pokal for                                                   Pokalen er hos 
  

Klubmester efterår                                    Klaus Berg 
Nytårshandicapcuplyn                               Benjamin Christensen 
Bymesterskabet forår                                Klaus Berg 
Basis 1 forår                                             Morten Rasmussen 
Lynmesterskabet sæsonafslutning            Tavs Bjerre 
Bedste holdscore                                      Kaj S. Munk 
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Horsens  - Nordea Skandeborg 2½ - 5½  
(Af Colin Watson) 

 
Vi klarede os godt i de første to kampe, og lige pludseligt stod vi helt fremme som num-
mer to i gruppen. Vi skulle møde en af bund holdene , men en svær lokal kamp, med 
meget mere  end bare result stod på spil. 
 

Kurt Schlott( 2027 ) – Emil Hermansson( 2472 ) 0 – 1 
Emils e4 blev besvaret med Kurts normal Sveshnikov. Emil som er meget teoristærk, 
ofrede en bonde som fik Kurt på nye områder. Han ofrede sit tårn for lidt spil men hvid 
stod stærk. Sorts officerer stod bare dårlig, og med mattrusler opgav sort efter bare 26 
træk. 
 

Peter Berg( 2001 ) – Klaus Berg( 2408 ) 0 – 1 
Klaus spillede sin favorit Benko mod Peter som spillede meget passivt. Peter forsøgte at 
bytte brikker af, men mistede en bonde, hvorefter sort totalt dominerede centrum. I en 
skidt stilling og efter kun 17 træk opgav hvid. Endnu et  flot parti  af  Klaus. 
 

Ole Nørgård( 1910 ) – Mads Andersen( 2005 ) 0 – 1 
Ole spillede Skandinavisk mod e4. Ole spillede en sidevariant som fik Mads til at tænke 
længe, men så kørte han og fik mere plads og løberparret. Ole tilbud remis i en meget 
lige stilling, men trods for Ole er en meget stærk spiller især i K-skak spillede Mads vi-
dere. Mads fik stille og roligt en lille fordel og Ole kom i træktvang og opgav. 
 

Ole Ryevad( 1910 ) – Nikolaj Lowenstein( 2083 ) ½ - ½ 
Kongeindisk i forhånden. Stillingen fusede ret hurtig ud i et lige slutspil. Dog burde Ole 
havde fået klar fordel i det tidlige midtspil. Heldigvis gik han hårdt på remis. 
 

Anders Munch( 1858) – Tavs Bjerre( 2006) ½ - ½ 
Tavs fik en slavisk, men kom godt fra starten og fik overvægt i centrum. Tavs fik en fri 
bonde på d5 men brugte for meget tid. Stillingen blev mere kompliceret og med for lidt 
tid til Tavs endte det remis. 
 

Erik Petersen ( 1874 ) – Kai Munk( 1987 ) ½ - ½  
Afbytningsvarianten i caro-kann’s forsvar gav hvid lidt mere plads. Det var meget lige og 
sort stod solidt da remis blev en kendsgerning. 
 

Søren Grymer( 1682) – Morten Rasmussen( 1819) ½ - ½ 
Morten mødte en flink Skanderborg-kending og Morten kom egentlig godt fra starten. 
Men en dum løber/springer afbytning gav Søren lige spil og kort efter modchancer. 
Selvom nogle holdkammerater tvivlede på kampens udfald var tab ikke på tavlen hos 
mig! Slutspillet var dog meget usikkert og endte med at blive dagens længste parti. 
 

Tim Bjerre( 1657) – Colin Watson( 1777) ½ - ½  
Jeg skulle møde formanden for Horsens, en flink og snaksalig mand. Vi endte med en 
slags Lowenthall variant i Sicilliansk. Jeg kom af med d bonden ret hurtigt og stod fint. 
Tim havde dog hele tiden mat trusler som forhindrede mig i at få fat i centrum. Trods et 
par forøg mere  tog vi remis. 
 

Alt i alt et fint resultat. Vi mangler måske bare de sidste ½ eller to, men vi gør fremskridt. 
Vi holder os stadig i toppen og møder nummer 3 og nummer 1 i de næste to kampe. Det 
bliver spændende. 
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Skanderborg II – Nordre IV:  6 – 2. 
En rodet affære! 

(af Asger J. Andersen) 
 
Kl.19 præcis var samtlige Skanderborg-spillere på plads; det eneste der manglede var 
nogle modstandere! Et par minutter over syv dukkede de første tre op. De fik travlt med 
at ringe til holdkammeraterne for at høre hvor de blev af. I løbet af en halv snes minutter 
dukkede yderligere tre op  -  og flere kunne de ikke mønstre! 
Vi gik så i gang med at spille, og de to første point var jo logisk nok hjemme. De gik til 
Bjarne og Bjarne, og selv om to point er rare, er det brandærgerligt at møde op til en 
skakkamp hvor der ikke er nogen modstander. 
De spillede kampe endte med en sejr til os på 4-2, så slutresultatet blev 6-2. 
For at begynde med mig selv, så var jeg den eneste der tabte. Det skyldtes dels at jeg 
tidligt i spillet foretog et dårligt gennemtænkt træk, dels at modstanderen spillede konse-
kvent og stærkt. 
Henning og Claus Jessen spillede remis. Hennings modstander tilbød først remis, hvil-
ket Henning afslog. Senere tilbød Henning remis, hvilket modstanderen modtog! Hen-
ning mente at det nok skyldtes gammel respekt (!), for Henning syntes ikke selv at han 
havde spillet særlig godt. 
I Claus’ parti blev dronningerne hurtigt byttet af, og det indtryk jeg fik ved et par hurtige 
kik, var at parterne stod ret lige. Det endte altså også remis. 
Og så til de tre vindere: Niels kørte sejren hjem i sikker stil, og det samme gjorde Peter. 
Jeg fik ikke tid til at se nærmere detaljer da jeg havde rigeligt at gøre med mit eget parti. 
Ebbes parti kunne jeg ikke se da der stod en kødrand af tilskuere og fulgte det, så det 
har nok været dramatisk. Det bekræftes af at det pludselig var forbi, med Ebbe som vin-
der. 
Som et kuriosum kan jeg nævne at vi allerede fører gruppen! 
De enkelte resultater: 
 
Skanderborg II  - Nordre IV 6 - 2 (7.39 - 0.61)                                                  
 
Spiller  Skanderborg II                          Res.         Spiller Nordre IV 
 
1         Henning Møller (0.85)               ½ - ½       Lars Christiansen (0.15) 
2         Niels Chr. Christensen (0.83)    1 - 0         Philip David Møller (0.17) 
3         Claus Qvist Jessen (0.93)         ½ - ½       Anton David (0.07) 
4         Peter Wheadon (0.92)               1 - 0         Henning Kragelund (0.08) 
5         Ebbe Kristensen (0.86)              1 - 0         Per Mikkelsen (0.14) 
6         Asger J. Andersen (1)               0 - 1         Rasmus Herlo (0) 
7         Bjarne Tornbjerg (1)                  1 -            (0) 
8         Bjarne Berring Rasmussen (1)   1 -            (0) 
 
Forventet score i parentes.                                                                              
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Nr Navn, klub Rat. 18/9 9/10 16/1 23/10 11/12 Po. 

1 Morten Rasmussen  
1819 
2,20 0 6 1 2 3 0 0 4 5 1 2 

2 Henning Møller  
1926 
3,00 1 5 1 0 1 6 ½ 3 4 ½ 3 

3 Tavs Bjerre  
2006 
3,60 0 4 5 1 1 1 2 ½ ½ 6 3 

4 Colin Watson  
1777 
1,90 

3 1 6 0 1 5 1 1 ½ 2 3,5 

5 Asger J. Andersen  
1627 
0,90 

2 0 0 3 4 0 6 0 0 1 0 

6 Kai S. Munk  
1987 
3,45 

1 1 1 4 2 0 1 5 3 ½ 3,5 

Klubmesterskabet 2007 
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Side 7 

Nr Navn Rat. 18/9 9/10 16/1
0 

23/1
0 6/11 23/1

1 4/12 Po. 

1 Erik Jørgensen  
1367 
4,20 0 8 0 2 3 0 1 4 5 ½ ½ 6 7 0 2 

2 Dieter Dettbarn  
1288 
3,35 1 7 1 1 0 8 0 3 4 1 1 5 6 1 5 

3 Peer Jespersen  
1297 
3,40 0 6 7 ½ 1 1 2 1 1 8 ½ 4 5 0 4 

4 Jens Kr. Vigen  
1240 
2,80 ½ 5 6 ½ ½ 7 1 0 0 2 3 ½ 0 8 2 

5 Knud M. Jacobsen  
1353 
4,05 

4 ½ 8 ½ ½ 6 7 0 ½ 1 2 0 1 3 3 

6 Asger C. Andersen  
1250 
2,95 

3 1 ½ 4 5 ½ 8 0 1 7 1 ½ 0 2 3,5 

7 Erik Grønkjær  
1360 
4,15 

2 0 ½ 3 4 ½ 1 5 6 0 8 1 1 1 4 

8 Nichlaes Harder  
1257 
3,00 

1 1 ½ 5 2 1 1 6 3 0 0 7 4 1 4,5 

Efterårsturneringen 2007 - Basis 2  

Nr Navn Rat. 18/9 9/10 16/1
0 

23/1
0 6/11 23/1

1 4/12 Po. 

1 Leif Møller Hansen  
1388 
2,35 0 8 ½ 2 3 0 0 4 5 0 1 6 7 ½ 2 

2 Søren Westergaard  
1563 
4,20 1 7 1 ½ 0 8 ½ 3 4 0 1 5 6 1 4 

3 Bjarne Tornbjerg  
1616 
4,75 1 6 7 1 1 1 2 ½ ½ 8 0 4 5 1 5 

4 Benjamin 
Christensen  

1425 
2,75 0 5 6 1 1 7 1 1 1 2 3 1 1 8 6 

5 Hans Buttenschøn  
1604 
4,60 

4 1 8 ½ ½ 6 7 0 1 1 2 0 0 3 3 

6 Anders Haarup  
1422 
2,70 

3 0 0 4 5 ½ 8 1 ½ 7 1 0 0 2 2 

7 Bjarne B. 
Rasmussen  

1581 
4,40 

2 0 0 3 4 0 1 5 6 ½ 8 ½ ½ 1 2,5 

8 Jan Hansen  
1380 
2,30 

1 1 ½ 5 2 1 0 6 3 ½ ½ 7 4 0 3,5 

Efterårsturneringen 2007 - Basis 1 



 

Side 8 

Nr Navn Rat. 18/9 9/10 16/1
0 

23/1
0 6/11 23/1

1 4/12 Po. 

1 Jørgen Johansen  
1207 
4,80 1 8 0 2 3 1 1 4 5 ½ 1 6 7 1 5,5 

2 Axel Nielsen  
1226 
5,00 1 7 1 1 1 8 0 3 4 1 1 5 6 1 6 

3 Søren Villefrance  
1000 
2,60 ½ 6 7 0 0 1 2 1 1 8 ½ 4 5 0 3 

4 Ingvar Uldall-Jessen  
1112 
3,80 0 5 6 0 1 7 1 0 0 2 3 ½ 1 8 2,5 

5 Thomas K. Laursen  
1075 
3,40 

4 1 8 1 1 6 7 1 ½ 1 2 0 1 3 5,5 

6 Henrik Dygaard  
1000 
2,60 

3 ½ 1 4 5 0 8 0 1 7 1 0 0 2 2,5 

7 Trieu Dong Lieu  
1044 
3,10 

2 0 1 3 4 0 0 5 6 0 8 0 0 1 1 

8 Knud Aage Jensen  
1011 
2,75 

1 0 0 5 2 0 1 6 3 0 1 7 4 0 2 

Efterårsturneringen 2007 - Basis 3  

 De Originale 
                  Siden 1976 

     Troldekugler.dk 
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Van der Doel - Janssen, Holland 1999 
 
Hvid trækker, og slutter af på elegant vis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahues - Schoris, Dresden 1907 
 
Hvid trækker. Man skulle tro, at hvid stod til 
tab, men måske var han tryllekunstner! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hector - Ernst, Island 1995 
 
Hvid trækker. 
 
Kan hvid ignorere sorts a-bonde? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sort trækker. 
 
Denne stilling er svær at vurdere, men sort 
fandt en genial måde at fortsætte på. 

Kombiner med Peter  
 

Løsninger senere i dette blad 



Vi ligger nummer 1, vi ligger nummer 1 !!  
( af Anders Haarup ) 

 
Selv om vi er rykket en gruppe op, ja så har det vist sig, at vi faktisk godt kan begå os. 
Det skyldes måske også den styrkelse af gruppen, som vi har fået i kraft af Hans But-
tenschøn, Benjamin Christensen og Peer Jespersen, hvilket selvfølgelig også har været 
en nødvendighed, da vi her i gruppe C skal stille med 8 mand mod tidligere 5 i grup-
pe D.  
 
Denne aften var det så Hinnerup II, som var kommet på besøg, til vores anden runde i 
gruppen, til en hyggelig gang skak.  
 
En af dem som bestemt plejer at sidde til det sidste, ja han havde bestemt sig for, at 
slutte som den første denne aften. Desværre med et tab til følge. Det var vores gode 
ven Asger C. Andersen, som mødte sin overmand i form af Iver Fischer på 7. brættet. 
Der var blot gået 5 kvarter, da Asger røg ind i en mat. 
 
Der skulle dog ikke gå lang tid før vi igen var ovenpå. På vores 1. bræt stillede Hans 
Buttenschøn op mod Erling Degn. Hans kom planmæssigt foran med først 1 bonde og 
efterfølgende 1 bonde mere. Det skulle dog vise sig ikke at være nok til at vinde, for Er-
ling Degn formående efterfølgende at lave skak-gentagelse, hvorfor Hans måtte nøjes 
med ½ point.  
 
Stort set samtidig med dette resultat ”tikkede” endnu et resultat ind. Det var Peer Je-
spersen på 6. brættet, som mødte Erik Mølgård. Han sikrede os via denne sejr et helt 
point, hvorved stillingen nu var helt lige. Det virkede rimeligt sikkert hvorpå han havde 
vundet partiet, men han røbede efterfølgende overfor mig, at han efter træk 10 havde 
været bagud med en dronning!! 10 træk senere vandt han den så tilbage, så dette parti 
har der da været noget ”go-daw” i.  
 
De næste som var færdige med deres partier var henholdsvis Jens Kr. Vigen på 8. 
brættet, der mødte Jørgen Kristensen og Benjamin Christensen på 3. brættet, der mød-
te Stig Holten. Jens Kr. Vigen kom til et rigtigt godt slutspil, som han fik afsluttet på for-
nem vis. Dette betød, at endnu et helt point var i hus. Benjamin Christensen måtte til 
gengæld indkassere et af hans sjældne nederlag. Vi er dog alle sikre på, at dette neder-
lag var en enlig svale! 
 
Imens jeg selv spillede og igen-igen var i tidsnød, formåede såvel Søren Westergaard 
på 2. brættet, som mødte Bent Kofod og Leif Møller Hansen på 5. brættet, som mødte 
Gunnar Hansen, at holde remis. De gange tidligere på aftenen, hvor jeg havde kigget på 
deres partier, da havde det (for mig at se, men det behøver jo heller ikke at sige ret me-
get J ) set meget lige ud. Så resultatet virkede meget rimeligt.  
 
Jeg selv mødte Keld Juhl Jensen på 4. brættet. Det blev et meget lige parti, om ikke 
andet så lige indtil han ofrede en kvalitet for en løber. På dette tidspunkt stod jeg dog 
nok bedst, men denne ofring gjorde det dog ikke nemmere for ham, så til sidst måtte 
han, som en naturlig konsekvens af partiets udvikling, da også strække våben.  
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Resultaterne blev derfor som følger: 
 
Hans Buttenschøn           -         Erling Degn                 ½ - ½ 
Søren Westergaard         -         Bent Kofod                  ½ - ½ 
Benjamin Christensen      -         Stig Holten                  0 – 1 
Anders Haarup                -         Keld Juhl Jensen         1 – 0 
Leif Møller Hansen          -         Gunnar Hansen           ½ - ½ 
Peer Jespersen               -         Erik Mølgård                1 – 0 
Asger C. Andersen          -         Iver Fischer                 0 – 1 
Jens Kr. Vigen                 -         Jørgen Kristensen       1 - 0                            
Total                                                                             4½ - 3½ 
   
 
 
 

Nytårshandicapcuplynturneringen 2008.  
(af Asger J. Andersen) 

 
D. 8.1 holdt vi vores traditionelle lynturnering – den med det meget lange navn! 
 
Desværre var der kun 14 deltagere, og det skyldtes i nogen grad at førsteholdet samti-
dig havde træning og oplæg til den følgende søndags divisionskamp. 
 
Traditionen tro blev første runde brugt til at finde en vinder- og en tabergruppe. Men 
derefter brugte man en lille regelændring så der ikke var nogen som blev slået helt ud 
efter to partier. 
 
De to grupper blev delt op i to firemandsgrupper (hvoraf den ene desværre kun var på 
tre deltagere!), hvor man så spillede alle mod alle. De to bedste gik videre til semifina-
lerne. Ved ligestilling var spilleren med det laveste ratingtal bedst placeret. Det medførte 
det usædvanlige resultat at vinderen af den ene tabergruppe blev Genno med 1 (ét!) 
point. Mon ikke det er første gang i skakhistorien at en alle-mod-alle turnering bliver 
vundet med kun et opnået point?! 
 
I tabergruppens semifinale vandt Genno over Anders, og Axel over Thomas. I vinder-
gruppens vandt Benjamin over Asger J. med en fin kombination og en ualmindelig flot 
matsætning. Den anden blev vundet af Jørgen over Leif Møller Hansen.  
 
Derefter var der finaler, hvor Axel vandt over Genno i tabergruppen. I vindergruppen 
fortsatte Benjamin succesen med sejr over Jørgen. Tredjepladsen i de to grupper gik til 
Asger J. og Anders Haarup. 
 
Trods det beskedne deltagertal blev det en fornøjelig aften med mange dramatiske par-
tier og ”sjove” resultater. 
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Mads Andersen - T. Pettersson,  Rilton Cup  

(Af Mads Andersen) 
 
 
{Det var ikke helt let at vælge et parti fra årets Rilton Cup. Jeg spillede sådan set godt 
gennem hele turneringen, men mod meget stærk modstand og resultatet blev 1 gevinst, 
4 remis og 4 tab. Mit bedste parti var nok mod WGM Olga Stjazhkina (2315) i 1. runde, 
men I får altså ikke et tabsparti mod en kvinde (det kan I selv finde på TWIC).  Min 
modstander i dette parti, var den eneste under 2200!} 
 1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 4. f4 Bg7 5. Nf3 c5 6. Bb5+ Bd7 7. Bxd7+ (7. e5 { er en 
anden - og skarpere - variant, hvorefter en kendt remis-variant er} Ng4 8. e6 fxe6 9. Ng5 
Bxb5 10. Nxe6 Bxd4 11. Nxd8 Bf2+ 12. Kd2 Be3+ {med evig skak! Jeg bryder mig dog 
mere om teksttrækket, som blandt andet Shirov har haft succes med.}) 7... Nfxd7 {Det 
mest normale. På 7...Sbxd7 spiller man også 8.d5, hvorimod på 7...Dxd7, så spiller man 
8.dxc5 dxc5 9.Le3, og får et lidt bedre slutspil.} 8. d5 O-O (8... b5 {Det bedste er nok} 9. 
Nxb5 Qa5+ 10. Nc3 Bxc3+ 11. bxc3 Qxc3+ 12. 
Bd2 Qc4 13. Qe2 $1 {hvorefter hvid stadig har 
fordel.}) 9. O-O Na6 10. Qe2 Nc7 11. a4 e6  
 
{ Ellers fortsætter hvid normalt bare med planen 
som er vist på diagrammet.} 
 
 12. dxe6 fxe6 13. Rd1 Nf6 14. g3 { Jeg syntes at 
dette virkede logisk, bare for at overdække f4.} 
Nfe8 {Planen med dette træk er ikke helt klar for 
mig. Måske er det bare for at dronningen ikke 
behøver at være låst til at dække d6-bonden.} 15. 
Be3 Qe7 ({ Det er ikke særligt farligt for mig at få 
en dobbeltbonde i c-linien. For efter } 15... Bxc3 
16. bxc3 {har jeg både d- og b-linien samt 
muligheder for c4 fulgt af e5, hvorefter min modstanders stilling bliver fyldt med huller og 
svage bønder.}) 16. Rd2 Kh8 17. Rad1 b6 {Overdækker c5.} 18. Kg2 a6 $6 { Dette giver 
mig mulighed for e5 og senere a5 hvorefter c5-bonden er svag.} 19. e5 d5 20. Bg1 Qd7 
$2 21. a5 $1 { Udnytter sorts uheldige placering af sine briker.} Qc6 22. axb6 Nb5 (22... 
Qxb6 23. Na4 Qb4 24. b3 {og hvid vinder c5-bonden.}) 23. Na4 d4 24. Qc4 Rc8 25. b7 
{ Den bonde ville alligevel snart falde, så jeg bytter den for hans e6-bonde.} Qxb7 26. 
Qxe6 Rc6 27. Qd5 Nbc7 28. Qe4 {Her var jeg ved at være i tidnød, og prøvede at sørge 
for at min konge var nogenlunde sikker, samtidig med at jeg prøvede at holde min 
materielle fordel.} Qb5 29. b3 Re6 30. Qd3 Qc6 31. c3 { Min løber på g1 begynder nu at 
vågne op. Heromkring havde jeg kun ca. 11/2 minut til at nå træk 40.} Nd5 32. cxd4 
cxd4 33. Qxd4 Nec7 34. Qc5 Nxf4+ $2 { Han prøvede selvfølgelig at overrumple mig i 
tidnøden, men jeg får ret hurtigt pareret hans største trusler.} 35. gxf4 Qe4 36. Qe3 $2 
(36. Qxc7 $1 Qxf4 37. Rf2 Qg4+ 38. Kh1 {og jeg vinder på trods af min utroligt åbne 
konge. Teksttrækket vinder selvfølgelig også, men det andet er meget hurtigere, men 
også lidt mere risikabelt, og netop af den grund spillede jeg det sikre med under 1 minut 
på klokken.}) 36... Qf5 37. h3 g5 38. Nxg5 $6 ({Efter} 38. fxg5 $1 {har jeg nok været 
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bange for} Bxe5 {men efter} 39. Nxe5 Rxe5 40. Qxe5+ Qxe5 41. Bd4 {bliver det rimeligt 
klart hvem der står bedst :-)}) 38... Rg6 39. h4 $2 ({Efter} 39. Kh2 {afværger jeg igen 
hans angreb.}) 39... Ne6 40. Bh2 h6 41. Bg3 $2 ({Her havde jeg ellers masser af tid 
igen, men jeg var ikke helt sikker på at vi havde nået træk 40 endnu.} 41. h5 $1 { er 
selvfølgelig trækket som beholder en føring på +4.50 i følge computeren.}) 41... Nxf4+ 
({Efter} 41... hxg5 {havde jeg tænkt mig at slå igen med f-bonden hvorefter jeg nok 
vinder alligevel.}) 42. Qxf4 Qxf4 43. Bxf4 Rxf4 44. Rd8+ Rf8 (44... Bf8 45. Rf1 {vinder 
også.}) 45. R1d6 $1 {En lidt sjov afslutning. 45... Txd8 46.Txd8+ Lf8 47.Txf8+; 45...hxg5 
46.Txf8+; og 45...Txd6 46.Txf8+ Lxf8 47. Sf7+ Kg7 48.Sxd6 Lxd6 49.exd6 vinder alt 
sammen for hvid!} 1-0  
 
 

Gp stævne på hjemmebane.  
                                               (af Jørgen Johansen) 
 
Lørdag d. 8 dec. var Niels Ebbesen skolens elever til stævne netop samme sted. Vi er 
elleve elever på skolen, og ti af børnene deltog. Det er rigtig rart, at der blandt forældre 
og børn er en god opbakning til de afholdte stævner. 
 
Knap så godt gik det med pokalhøsten. Der var pokal til hver tredie barn, så vi skulle 
rent teoretisk hjembringe mindst tre, men måtte nøjes med een. 
  
Heldigvis er der flere måder end statistik og pokaler vi kan måle resultatet på, og så 
kommer det hele til at se meget bedre ud. 
  
I C rækken fik Simon Aarup 2 point. Det er nok ikke helt tilfredsstillende for Simon, der 
kan gøre det meget bedre. 
  
I D rækken fik Jonas B. Mathiasen, Mads Laugesen og Kasper Larsen alle fire flotte 
point. Det har de alle tre gjort flere gange i efteråret, så vi mangler bare lige det sidste 
bette  nøk. Kasper Larsen blev syg efter første runde og måtte køres hjem med ½ point. 
  
I E rækken der er de yngste deltog tredive elever. Jeppe Larsen fik fem point en 
tredieplads og en flot pokal. Godt gået Jeppe, det er anden gang i efteråret du kører 
hjem med sølvtøj. Jacob Rosenstand gjorde det rigtig godt, og fik en delt ottendeplads. 
Desværre var korrektionen imod Jacob, der blev sendt ned på tolvtepladsen. For Esben 
Tümmler, Martin Johansen og Sophus Larsen går det fremad de fik alle tre toethalvt 
point. Det er vist nok deres bedste resultat. 
 
 

Side 13 



Opstramning af afbudsregler - igen!  
(Bjarne Tornbjerg) 

 
På sidste forårs generalforsamling blev reglerne for afbud til klubbens turneringer præci-
seret, og medlemmerne blev opfordret til at overholde disse – og i øvrigt medvirke til en 
fornuftig afvikling af turneringen. Reglerne blev også præciseret i et tidligere nummer af 
Løberen i foråret 2007, men der findes anledning til at gentage reglerne. 
 
Reglerne er følgende: 
1.     Afbud skal ske senest dagen før partier spilles. Turneringsleder og modstander 

underrettes. 
2.     Den deltager der har meldt afbud er ansvarlig for at finde og aftale en ny spilleda-

to. 
 
Afbud på selve spilledagen vil undtagelsesvis kunne accepteres i forbindelse med syg-
dom mv. Da der trods alt er tale om en venskabelig klubturnering, opfordres deltagerne 
også til at vise en vis imødekommenhed, såfremt en anden deltager bliver nødt til at 
sende et sent afbud. Det er godt nok at have stramme regler, men hvis vi står alt for 
hårdt på disse, vil dette måske medføre et lavere antal deltagere i vore turneringer, og 
hvad der måske er endnu værre – medlemmer der melder sig ud. Der må findes en for-
nuftig balancegang! 
 
Der har været enkelte problemer i forbindelse med afviklingen af efterårsturneringen 
2007, men det skal dog medgives, at det udskrevne folketingsvalg i november 2007 ikke 
gjorde situationen nemmere for deltagere og turneringsleder i et forvejen sammen-
trængt program. De fleste problemer blev løst, men fra nogle enkelte deltagere kunne 
godt ønskes et lidt større initiativ med hensyn til af få afviklet udsatte partier. 
 
Turneringslederen offentliggjorde midt i turneringen en oversigt over, hvorledes de re-
sterende partier kunne afvikles, og det hjalp nok en lille smule på situationen. I den 
kommende turnering vil turneringslederen bestræbe på at være lidt før ude og opfordre 
til at få udsatte partier aftalt, såvidt muligt straks efter at det konstateres, at et parti ikke 
er blevet afviklet. Formålet skal være, at en deltager ikke til sidst i turneringen står med 
2 – 3 uafviklede partier.  
 
Til brug herfor må det nok indskærpes, at turneringslederen skal underrettes, når et par-
ti udsættes. Underretningen må meget gerne ske via mail, og det ville være meget fint, 
såfremt det også i mailen kunne anføres, hvornår partiet er aftalt afviklet. 
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Fra tidligere års klubblade  
(af Bjarne Tornbjerg) 

 
I 2002 og 2003  stod følgende at læse: 
For første gang i nyere tid har Skanderborg Skakklub fået en Dansk Mester. Ved årets 
danmarsmesterskaber i skoleskak vandt Kristian Nymann Jakobsen klasse E, der er for 
børn født i 1992 og 1993. Kristians sejr var helt suveræn med 7½ af 8 og efter sejre i de 
første 7 runder. Kristians næste opgave bliver de nordiske mesterskaber på Færøerne. 
 
Til skoleskakstævnet på Morten Børup Skolen den 7. december 2002 var der ikke 
mindre end 131 deltagere. Stævnet blev en kanonsucces både som stævne og 
resultatmæssigt, og arrangørerne var såvel klubbens egne medhjælpere som de udefra 
kommende meget taknemmelige. Tilskuere var der også en hel del af og blandt 
tilskuere og medhjælpere sås også to ”gamle” skoleskakledere, nemlig Svend 
Svendsen fra Skolerne i Århus og vor egen Rode Pedersen. De to tidligere ledere kom 
op og ”skændes” om, hvem der havde været den frækkeste og mest ubehøvlede ved 
stævnerne i ”gamle dage”. Beskyldningerne føg gennem luften, men til sidst kunne de 
dog blive enige om, at begivenhederne havde fundet sted, men hvem der havde lavet 
hvad – ja, det kunne man faktisk ikke huske. 
 
I 1998 stod følgende at læse: 
4 af klubbens medlemmer havde tilmeldt sig holdturneringen i K-skak. Tilmeldingerne 
var relativt få, og turneringslederen spurgte derfor, om divisionsturneringen var noget. 
Bjarne Tornbjerg, Morten Rasmussen, Bjarne Rasmussen og Hans Buttenschøn 
takkede ja til dette tilbud, og blev placeret i 2. division med mulighed for oprykning til 1. 
division, hvor en af modstanderne kunne blive stormester Curt Hansen. Først skulle det 
dog lige lykkes at vinde 2. division, hvilket kun ville kunne lykkes ved at de fire spillere 
skulle overgå sig selv. 
 
Hurtigskakturneringen den første søndag i det nye år trak i år 48 deltagere, heriblandt 2 
IM. De gjorde sig dog først gældende i de sidste runder, men da var Allan Holst også 
med, og han trak det længste strå i mesterklassen, hvor Henning Møller fik en 
ratingpræmie. I basis 1 opnåede Asger J. Andersen en ratingpræmie. I basis 2 fik Søren 
Westergaard en delt førsteplads. Jesper Pallesen tog 3. pladsen og Peer Jespersen 
ratingpræmien.  
 
I 1983 stod følgende at læse: 
Der var afholdt 60-års jubilæumsfest den 15. januar på ”Søsporten” med deltagelse af 
21 klubmedlemmer og 17 damer. Også i anledning af jubilæet var der den 9. januar 
afholdt jubilæumshurtigturnering over 7 runder med 50 deltagere, heraf 20 fra 
Skanderborg. Turneringen vandtes af Flemming Nielsen fra Skovby foran Henning 
Møller. Begge fik 6 points. På den første tirsdag i året afholdtes som sædvanlig 
nytårshandicapturnering, hvor der indledtes med servering af gløgg og en lille festtale i 
anledning af jubilæet. Turneringen vandtes af Ejner Tatari, der dermed opnåede titlen 
”Jubilæumsnytårshandicapcuplynturneringsmester 1983”  
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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. 
 
 

Bjarnes grubleside  
 

Løsninger senere i dette blad 
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Skanderborg II – Randers II: 4-4 
Jævnbyrdig topkamp 

(af Asger J. Andersen) 
 
Andetholdet fortsætter de gode takter fra de to første kampe. Randers må betegnes som en af 
favoritterne til at vinde gruppen, og derfor var uafgjort tilfredsstillende. Det rækker til at vi ligger 
på en delt førsteplads! 
De enkelte kampe var for de flestes vedkommende jævnbyrdige. Det er svært at følge skarpt med 
når man selv har hænderne fulde, men jeg kunne da se at Ebbe og Niels havde gode solide stillin-
ger da de tog remis. Hennings, Claus’ og Bjarne Tornbjergs partier fik jeg ikke rigtigt indblik i, 
men de har også været jævnbyrdige. 
Derimod kunne jeg se at Peter spillede godt med pænt pres på modstanderen, og partiet endte da 
også med Skanderborgs eneste sejr. Desværre mistede Bjarne Rasmussen hurtigt en kvalitet, men 
ikke modet! Han kæmpede energisk videre, men modstanderen var påpasselig og tog stikket 
hjem. 
Mit eget parti blev det bedste jeg har spillet i efteråret, hvilket desværre ikke afspejles i resulta-
tet! Jeg havde langt hen i partiet godt greb om spillet. Modstanderen forsøgte sig med et offer, 
men havde ikke fået alle muligheder med, så det kostede ham en bonde. Selv lavede jeg senere 
en korrekt kombination som vandt en bonde. Nu havde jeg så to sunde merbønder, og det er lige 
før jeg skylder holdet en undskyldning for ikke at vinde! Om det var modet eller evnerne der 
svigtede, ved jeg ikke, men jeg mistede både en bonde og initiativet, og kort før tidens udløb stod 
han til gevinst! Til alt held for mig lavede han en fejl som gav mig remismuligheden. 
Vi havde tre hold i gang på hjemmebane, hvilket vil sige 21 partier. Det var en fornøjelse at være 
med til at tilrettelægge aftenen idet adskillige spillere dukkede op kl.18.30 for at hjælpe med 
brikker, ure, noteringslister, stole og borde. Da gæsterne ankom var alt parat, og det giver en god 
stemning. Det betyder afgjort noget for gæsterne at alt er klart og de straks kan se hvor de skal 
være. 
De enkelte resultater: 

Enkeltresultater for Skanderborg II runde 3  

Br. Spiller Skanderborg II Res. Spiller Randers II 

1 Henning Møller (0.48) ½ - ½ Jørn Bach Sørensen (0.52) 

2 Niels Chr. Christensen (0.64) ½ - ½ Finn Larsen (0.36) 

3 Claus Qvist Jessen (0.5) ½ - ½ Søren Rasmussen (0.5) 

4 Peter Wheadon (0.58) 1 - 0 Per Loftager Therchilsen (0.42) 

5 Ebbe Kristensen (0.53) ½ - ½ Carl Evald Nielsen (0.47) 

6 Asger J. Andersen (0.23) ½ - ½ Jens Martin Hansen (0.77) 

7 Bjarne Tornbjerg (0.59) ½ - ½ Mikael Horslund (0.41) 

8 Bjarne B. Rasmussen (0.47) 0 - 1 Christian Murmann (0.53) 

Forventet score i parentes.  



Forrygende, flot, festlig, fornøjelig frokost.  
(af Asger J. Andersen) 

 
Tirsdag d. 18.12 holdt klubben sin julefrokost. Det blev en fin og hyggelig aften, med 
masser af god stemning og lækker mad. 
Efter frokosten spillede vi den særprægede turneringsform som hedder hjerne/arm. For 
dem som måske ikke kender reglerne, kan jeg kort sige at hvert hold består af to spille-
re, hvoraf den ene er hjernen som udtænker trækkene. Men ”hjernen” må kun sige brik-
kens navn, hvorefter ”armen” udfører et træk med den nævnte briktype. Uden at gå i 
detaljer kan jeg sige at det er en yderst underholdende og til tider dramatisk form for 
skak! Hvert hold har kun 5 minutter til hele partiet, så det er jo også en regulær gang 
lynskak. 
Der var 16 deltagere, fordelt på to indledende grupper. De to bedst placerede hold i 
gruppespillet gik videre til semifinalerne, som kom til at se sådan ud: 
Kasper (Hennings barnebarn!) og Anders mod Søren og Søren: 1 – 0 
Morten og Asger J. mod Tavs og Knud M: 1 – 0 
Finalen: 
Morten og Asger J. mod Kasper og Anders: 1 - 0 
 

 Skoleskakstævne i Skanderborg.  
(af Jørgen Johansen) 

 

Lørdag d. 8. dec. afholdt Skanderborg Skoleskak det årlige grandprixstævne. Det blev i 
år holdt på Niels Ebbesen Skolen. 
  

Hans Buttenschön stod for indbydelsen og afviklingen af turneringen. Nu er det sådan, 
at når Hans inviterer, så ved alle børn i hele Østjylland, at det har noget med rigtig man-
ge store flotte pokaler at gøre, og det medførte også, at 99 børn valgte at bruge en dag i 
Skanderborg. Det er ca. 25 flere end der normalt kommer til stævner på de andre sko-
ler. Fra de voksne ledere hørte jeg kun rosende ord om turneringen, hvor alt klapper og 
er klar. 
  

Jeg vil ikke trætte læserne med resultater fra børn de ikke kender, men slutte med et 
stort tak til Hans for et flot stævne. 
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God start for 3. Holdet  
( Af Anders Haarup ) 

 
Tirsdag den 20. november drog vi 8 unge mænd – nogle mere unge end andre – af sted 
mod Århus for at møde Århus/Skolerne V hold. På papiret var vi favoritter og jeg syntes 
også, at vi levede op til dette. Vi stiller i år op i C-rækken, så vi var umiddelbart lidt usik-
re på, hvordan det ville gå og hvordan vi stod styrkemæssigt i forhold til vores modstan-
dere. Vores hold er dog igen i år et hold af såvel ungdommens vildskab samt teoretisk 
overlegenhed, der er bistået af den ældres fornuft og erfaring. Retfærdigvis skal det si-
ges, at den eneste unge på vores hold er Benjamin Christensen, men han gør det til 
gengæld også så overbevisende, at han faktisk spiller for 2 ! 
 
Det var dog erfaringen der sikrede os det første point. På 8. Bræt havde Jens Kr. Vigen 
”fornøjelsen” af, at møde en meget ung mand ved navn Daniel Jazaeri. Han kunne reg-
lerne men måske heller ikke så meget mere. Så som Jens Kr. sagde efter sin sejr, ”Man 
har lidt ondt af denne knægt”. Nuvel, det første point var i hus.  
 
Og så var det efter kun en god times spil og efter - naturligvis er man efterhånden tilbø-
jelig til at sige - at have ofret en officer, at Benjamin på 3. Bræt kom på tavlen med en 
flot sejr over Lars Holm-Rasmussen.  Godt gået Benjamin.  
 
På 6. Bræt havde vi Peer Jespersen og i vanlig stil spillede han maget offensivt. En spil-
lestil der enten giver gevinst eller tab men sjældent remis. Det er til gengæld altid meget 
spændende og underholdende at følge. Specielt denne aften hvor han først vandt en 
officer og efterfølgende hele partiet. Denne aften gik det udover Søren David Hafstrøm.  
 
En anden af vores spillere, som forstår det med at spille offensivt, er Leif Møller Hansen 
på 5. Bræt. Han stod rimelig hurtigt rigtig godt - ifølge ham selv - (men hvornår gør han 
ikke det, hvis han selv skal sige det ;-)) mod en ung pige ved navn Marie-Therese Ja-
zaeri. Hun forsøgte dog ihærdigt at undvige det truende angreb, men måtte til sidst 
strække våben.  
 
Ja, vores held/dygtighed kunne jo nok desværre ikke blive ved. Det måtte Hans Butten-
schøn på 1. bræt sande, da han kom under et gevaldigt pres; og til sidst var der ikke 
anden mulighed end at give op mod Viggo Kallenbach.  
 
Den næste som ikke formåede at få fuld gevinst var undertegnede på 4. Bræt. Jeg mød-
te Søren Karlberg og efter at have stået endda meget presset, ja så formåede jeg at 
komme til at stå meget lige, måske en lille smule bedre end min modstander. Da han så 
tilbyder remis, så kommer ”frygten for at tabe i forhold til glæden ved at vinde” måske 
lidt op i mig, for jeg tager imod og sikrer dog - trods alt - holdet yderligere et ½ point.  
 
De to mest ”underholdende” kampe var måske nok de to sidste. På 2. Bræt mødte Sø-
ren Westergaard Ole Weiglin. Deres slutspil bestod i, at søren havde et tårn, en løber 
og to bønder mens Ole havde to løbere og to bønder. Søren kæmpede som en bersærk 
for at finde vejen til gevinst, men uanset hvad han prøvede, så lykkes det ikke. Spæn-
dende at se på men det endte med remis.  
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Det sidste parti stod Asger C. Andersen på 7. Bræt for. Måske ikke så uventet, da han 
nok ikke er kendt for at spille sine partier så hurtigt ;-). Det tror jeg så til gengæld heller 
ikke hans modstander - Torben Vandahl Jensen - er. Da de havde spillet 35 træk stod - 
uden at genere Asger - Torben absolut bedst og en rimelig sikker sejr var i sigte. På det-
te tidspunkt havde han omkring 8 minutter tilbage og han spurgte mig, om han ikke sta-
dig havde en halv time udover disse 8 minutter. Jeg bekræftede dette men gjorde samti-
dig opmærksom på, at disse først var til rådighed når han havde spillet de første 40 
træk!! Og da han endnu ikke havde lavet sit 38. træk udløb tiden hvilket Asger gjorde 
ham opmærksom på, på sin rolige måde. Modstanderen var dog knap så rolig, han var 
”næsten” tosset!! Jeg blev bange for, om han havde misforstået mig, men det viste sig, 
at han aldrig havde spillet med noteringspapir hvor der er gennemslag. Han var så af 
den klare overbevisning, at når han var kommet ned af kolonne 2 (hvorefter der kun er 
taget 30 træk), så troede han, at han havde taget de 40 træk!! Lidt synd, men bestemt 
lærerigt!! 
 
Resultaterne blev derfor som følger: 
 
Viggo Kallenbach                 Hans Buttenschøn               1 – 0 
Ole WeiglinSøren                Westergaard                       ½ - ½ 
Lars Holm-Rasmussen        Benjamin Christensen          0 – 1 
Søren Karlberg                    Anders Haarup                    ½ - ½ 
Marie-Therese Jazaeri         Leif Møller Hansen              0 – 1 
Søren David Hafstrøm         Peer Jespersen                   0 – 1 
Torben Vandahl Jensen       Asger C. Andersen              0 – 1 
Daniel Jazaeri                     Jens Kr. Vigen                     0 – 1 
 
Total                                                                                2 - 6 
 
 

Hurtigskakturneringen i Skanderborg endnu 
engang en succes –  

( Af Anders Haarup ) 
 
skulle der gerne have stået, men virkeligheden er desværre en anden. Selv om vi de 
seneste år har haft svært ved at trække det helt store antal deltagere til denne turnering, 
så har det dog aldrig stået så skidt til, at vi har set os nødsaget til at aflyse turneringen. 
Men med en så ringe opbakning fra såvel vores egne spillere, som fra vores omkringlig-
gende klubber, ja så er det naturligvis helt givet, at vi i bestyrelsen vil tage en drøftelse 
omkring dette, for at vi kan få taget en beslutning om, at tiden måske er forbi for denne 
traditionsrige turnering i Skanderborg. Det kan dog undre en, at man blot en uge før kan 
mønstre 87 deltagere i Silkeborg og vi ugen efter ikke engang kan opnå 25 % af dette 
antal. 
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Ingen slinger i valsen.  
Skanderborg II – SK 1968 IV 6 – 2  

(af Asger J. Andersen). 
 

Vi mødte som favoritter, og vi levede op til favoritværdigheden. Begge hold havde to 
reserver med. Deres reserver spillede på de to øverste pladser, vores på de to neder-
ste. Man kan sige at alle fire reserver gjorde det godt, idet vores vandt og deres klarede 
remis. 
Det endte med fire sejre til os og fire remiser. Ebbe kom skidt fra åbningsspillet, men 
viste så sin styrke ved alligevel at få remis. Henning mødte en jævnbyrdig spiller, og 
remis syntes at være et fornuftigt resultat. Peter Wheadon og Bjarne Rasmussen kom 
ud i jævnbyrdige opgør, og da Peters modstander er noget stærkere på papiret, var re-
mis udmærket. 
Og nu til de fire gevinster! Den første der var færdig, var såmænd Benjamin, som ikke 
synes til at styre for tiden. Han kom ret hurtigt en bonde foran. Derefter foretog han nog-
le afbytninger, og jeg regnede med at han satsede på at køre et slutspil hjem med mer-
bonden. Men nej  -  lidt senere havde Benjamin ”mistet” bonden, men det viste sig at 
den var ofret i en bedre sags tjeneste. Han iværksatte et fint angreb, og modstanderen 
overså den værste af flere trusler, nemlig dronningetab. 
Næste sejr gik til Jørn Andersson, som vandt partiet i sikker stil. 
Noget sværere var det for undertegnede. Ganske vist vandt jeg en bonde og truede 
med at vinde endnu én, men modstanderen opstillede gode modtrusler (jeg havde nær 
skrevet mordtrusler). I det angreb han påbegyndte, røg der endda en kvalitet for ham, 
men jeg blev ikke klar over om det var offer eller overseelse! Han ofrede en officer, og 
da røgen havde lagt sig, førte jeg med en let officer, men i en lidt trykket stilling. For en 
gangs skyld bevarede jeg koncentrationen hele partiet igennem og kørte sejren hjem  -  
endda med en springermat! 
Sidst færdig var Bjarne Tornbjerg, og det betød at der var mange tilskuere til hans slut-
spil. Det mestrede han fint, idet han ”gav” sin løber og sit tårn for modstanderens tårn. 
Derefter var der kun bønder på brættet, og her var Bjarnes langt fremme, så sejren var 
sikker. 
Vi ligger på førstepladsen. Lad os prøve at blive liggende der! 
 
De enkelte resultater: 
 
Skanderborg II  - SK 1968 IV  6 - 2  (5.75 - 2.25)                        
Br.   Spiller Skanderborg II                     Res.            Spiller SK 1968 IV 
1     Henning Møller (0.5)                      ½ - ½          Thomas Hauge Vestergård (0.5) 
2     Peter Wheadon (0.39)                    ½ - ½          Niels Helles Olesen (0.61) 
3     Ebbe Kristensen (0.7)                     ½ - ½          Peter Have Jørgensen (0.3) 
4     Asger J. Andersen (0.72)                1 - 0            Per Rasch (0.28) 
5     Bjarne Tornbjerg (0.73)                  1 - 0            Mogens K. Skadborg (0.27) 
6     Bjarne Berring Rasmussen (0.93)   ½ - ½          Mads Nyeland Aaes (0.07) 
7     Jørn Andersson (0.9)                      1 - 0            Peter Sørent (0.1) 
8     Benjamin Christensen (0.88)          1 - 0            Carsten Ørum Hansen (0.12) 
Forventet score i parentes.                                               



Løsninger på Kombiner med Peter  
 
1. 
1.  Lxg7 , gxh5 (1 ... , Kxg7 2. f6+ , Kh8  3. Dh6 , Tg8  4. Dxh7+ , Kxh7  5. Th3#) 
 2. Le5+ , Kf8  3. Lxd6+ , Te7  4. fxe6  og mat enten ved Txf7 eller ved Tg8 . 
 
2. 
1.  La3 , Txb1  2. Dh6+ , Kxh6 (ellers er der mat i næste træk)  3. Lf8+ , Kg5 
(3 .... , Kh5  4. Le2+ , Kg5  5. h4#)  4. h4+ , Kg4  5. Le2# 
 
3. 
Ja. 
1. Sxe6 , a1D  2. Txe8+ , Kh7  3. Sf8+ , Kg8  4. Sxg6+ , Kh7  5. Th8+ , Kxg6  6. Th6# 
 
4. 
1. .. , Df4+  2. Lf3 (2. Tf3 , Lh3+  3. Kg1 , Txe1+  4. Tf1 , Txf1#) 
 , Dxf3+  3. Txf3 , Lh3+  4. Kg1 , Txe1# 
 
 

Løsninger på Bjarnes grubleside  
 
Opgave 1. 
Forfatter: S. Hertmann - Magyar Hirlap - 1927 

 
 
 

Opgave 2. 
Forfatter: C. C. Kipping - Falkirk Herald - 1927 

 
 
 

Opgave 3. 
Forfatter: O. Dehler - Tidskrift för Schach - 1928 

Opgave 4. 
Forfatter: E. Goldschmiedt - 1.-2. pr.  The Austral - 1928 

1.  e4! ...   d3 
2.   Tf2# 

...  dxe3(e.p.) 
2.  Td2# 

...  Kf6 
2.  Dd6# 
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1.  Da8! ...   Ka3/a4/a5 
2.   Sc6# 

...  Kc3/c4/c5 
2.  Sa6# 

    

1.  Dh7! ...   Kb7 
2.   e8(D)# 

      

1.  Lxf6! ...   Txh5+ 
2.   Lh4# 

...  Th7 
2.  Lg7# 

...  Th8 
2.  Lxh8# 

...  Txf6 
2.  Txf6# 

...  Tg6 
2.  Ld7# 

  



KALENDER.  
 
 
Tirsdag   22.    jan.        Byturnering, 1. runde (mester og basisklasse) 
Tirsdag   29.    jan.        Byturnering, 2. runde, basisklasse 
Tirsdag   29.    jan.        Træning, 1. holdet 
Søndag    3.    feb.        Holdkamp, 2. division, Skanderborg - Esbjerg 
Mandag    4.    feb.        Holdkamp, C-rækken, Mallling - Skanderborg III 
Tirsdag     5.    feb.        Byturnering, 2. runde, mesterklassen 
Tirsdag     5.    feb.        Holdkamp, A-rækken, Viby III - Skanderborg II 
Tirsdag     5.    feb.        Holdkamp, D-rækken, Skanderborg IV - Hørning 
Tirsdag   12.    feb.        Udsatte partier (vinterferie) 
Tirsdag   19.    feb.        Byturnering, 3. runde (mester og basisklasse) 
Mandag  25.    feb.        Holdkamp, D-rækken, VRS III - Skanderborg IV 
Tirsdag   26.    feb.        Træning, 1. holdet 
Tirsdag   26.    feb.        Holdkamp, A-rækken, Århus/Skolerne IV - Skanderborg II 
Tirsdag   26.    feb.        Holdkamp, C-rækken, Skanderborg III - Skødstrup IV 
Søndag    2.    mar.       Holdkamp, 2. division, Skanderborg - Tønder 
Tirsdag     4.    mar.       Byturnering, 4. runde (mester og basisklasse) 
Tirsdag   11.    mar.       Holdskakafslutning i C- og D-rækken i Skanderborg 
Tirsdag   11.    mar.       Holdkamp, A-rækken, Skanderborg II - Tjele (i Århus!) 
Tirsdag   11.    mar.       Holdkamp, C-rækken, Rokaden III - Skanderborg III (i Skb.!) 
Tirsdag   11.    mar.       Holdkamp, D-rækken, Skanderborg IV - Hadsten (i Skb.!) 
Tirsdag   11.    mar.       Byturnering, 5. runde, mesterklassen 
Tirsdag   18.    mar.       Byturnering, 6. runde i mesterklassen, 5. runde i basisklassen 
Tirsdag   25.    mar.       Udsatte partier (tirsdag efter påske) 
Tirsdag     1.    april       Byturnering, 6. runde, basisklassen 
Tirsdag     1.    april       Byturnering, mesterklassen, udsatte partier 
Tirsdag     8.    april       Træning, 1. holdet 
Tirsdag     8.    april       Udsatte parier, basisklassen 
Søndag  13.    april       Holdkamp, 2. division, Skanderborg - Bov (i Haderslev!) 
Tirsdag   15.    april       Byturnering, 7. runde (mester og basisklasse) 
Tirsdag   22.    april       Generalforsamling 
Tirsdag   29.    april       Forsommerturnering, 1. runde 
Tirsdag     6.    maj        Forsommerturnering, 2. runde 
Tirsdag   13.    maj        Forsommerturnering, udsatte partier 
Tirsdag   20.    maj        Forsommerturnering, 4. runde 
Tirsdag   27.    maj        Sommerferie 
 
 
Ændringer eller nye ting der skal optages i kalenderen bedes mailet til Jørgen 
på 
frugt@johansen.mail.dk 
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