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Nyt fra Bestyrelsen 
( af Anders Haarup ) 

 
Et af vores mål for denne sæson har været, at vores 1. hold spillede sig op i 1. division 
og som alle jo nok ved, så lykkedes det. Dette må betragtes som værende noget af en 
milepæl, da klubben aldrig før har været repræsenteret i denne række. Dette er noget vi 
alle og naturligvis ikke mindst holdet, kan være meget stolte af. Det bliver meget spæn-
dende at følge holdet i den kommende sæson for så at se, om de har noget at gøre i 
denne række. Vi i bestyrelsen såvel håber som tror, at de nok skal ”bide sig fast” i ræk-
ken. Jeg vil i den forbindelse gerne rette en stor tak til såvel holdet som alle I medlem-
mer, som er kommet og bakket holdet op ved deres kampe. Det har været utroligt flot 
og jeg ved, at holdet har sat stor pris på denne opbakning og det er tillige blevet bemær-
ket af vores modstandere, som med nogen misundelse måtte konstatere, at dette har 
de ikke kunne mønstre. Dette bekræfter mig blot i, at vi har en unik klub, hvor fællesska-
bet gror i bedste stil og som vi virkelig skal værne om. 
 
Træerne vokser dog ikke ind i himlen. Dette har vi måtte konstatere, da vores 2. hold i 
næste sæson må en række ned og spille i A-gruppen. Dette giver dog nye udfordringer 
for den kommende sæson, forstået på den måde, at vi nu må se hvad der kan gøres, for 
at holdet kommer retur til Mesterrækken. Umiddelbart virker spændet mellem 1. Division 
og A-rækken ikke som værende tilfredsstillende. Vi i bestyrelsen vil derfor arbejde sam-
men med holdet på at finde en mulig løsning, så holdet allerede efter næste sæson, 
igen kan komme til at spille i Mesterrækken. 
 
Selv om sæsonen er ved at gå på hæld, så arbejder vi stenhårdt på, at det kommende 
Ungdoms DM, som jo bekendt løber af stablen den 15. - 17. maj, kan blive den succes, 
som vi alle håber. I den forbindelse håber jeg, at I alle vil stille jeres arbejdskraft til rådig-
hed, da vi har brug for rigtig mange hænder. 
 
Afslutningsvis vil jeg lige minde jer om, at den kommende generalforsamling afholdes 
den 28. april. Det vil glæde os alle i Bestyrelsen rigtig meget, hvis I alle kommer og giver 
jeres besyv med for husk, at det er specielt ved denne lejlighed, at vi alle i fællesskab 
kan få taget nogle beslutninger, som er til gavn for os alle og derved også for klubben. 
 
På glædelig gensyn i klubben. 
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Der indkaldes til 
 

Ordinær Generalforsamling 
 

       Tirsdag den 28. april kl. 19.15 
            I klublokalerne, Sundhedscentret, Sygehusvej 7, Skanderborg 
 

Dagsorden: 
 

1.   Valg af dirigent. 
 

2.   Bestyrelsens beretning. 

 

3.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab.  

 

4.   Fastsættelse af kontingent. 

 

5.   Bestyrelsens plan for aktiviteter i det kommende år.  

 

6.   Indkomne forslag (skal være formanden i hænde se-
nest 3 dage før Generalforsamlingen) 

 

7.   Valg: 

 

Formanden:                        Anders Haarup 

 

Bestyrelsesmedlem:            Jens Kr. Vigen 

 

Bestyrelsessuppleanter:     Peer Jespersen 

                                             Søren Villefrance 
 

Revisor:                               Jørn Andersson 

 

Revisor suppleant:             Erik Grønkjær 
 

8.   Eventuelt 
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Team Nordea Skanderborg viste sin styrke! 
Team Nordea Skanderborg Skakklub – Herning 4½-3½ 

                                                   (af Peter Wheadon) 
 

Overskriften på denne artikel kan måske lyde lidt overdreven når der ”kun”er tale om en 
kneben sejr. Men jeg vil vove den påstand, at skakspillere virkelig viser deres styrke når 
tingene går dem imod og de skal kæmpe. Enten for at redde remis eller for at vinde når 
fordelen er meget beskeden. Det skete i flere af partierne mod Herning og sejren blev 
opnået ved en kæmpeindsats fra flere af spillerne. For de mange tilskuere, der var mødt 
frem, udviklede kampen sig til en nervepirrende dyst. 
 

Herning råder over et hold med styrke i bredden og er, sammen med Viby, vor største 
konkurrent i oprykningskapløbet. Deres 8. bræt havde en rating på 2054! Til gengæld 
stillede vi op i stærkeste opstilling dog uden Kamil. Efterhånden stod det 3-3 og så hvile-
de holdets forventninger på Emils og Mads’ skuldre. At der blevet opnået 1½ point fra 
disse partier skyldtes skakspil af højeste klasse. Mere herom senere. 
 

Klaus, som hvid, spillede en dronningegambit og valgte den meget solide opstilling med 
løber på b2. Efter at have samlet tropperne, var tiden inde til at avancere i centrum med 
d4-d5 selvom det så ud til at miste en bonde. Det gjorde det dog ikke – tværtimod. Sort 
måtte bytte af i centrum og Klaus kunne slå på h7 og ødelægge sorts bondeopstilling 
omkring kongen. Derefter kunne han rykke e-bonden frem med e4-e5 for at undermine-
re sorts stilling. Klaus kunne meget kreativt ofre en springer på f7 og efter yderligere få 
træk, kunne sort ikke undgå mat. Sort blev faktisk fuldstændigt udspillet. Partiet illustre-
rede vigtigheden af tre ting: a) initiativet b) at have alle brikkerne med i et angreb og c) 
som Klaus selv forklarede, at angribe på den side af brættet hvor man har bondemajori-
tet. 
 

Tavs var som sort oppe imod en Sämisch variant af Kongeindisk. Han opnåede ube-
sværet ligestilling hvorefter det lykkedes ham at vinde terræn på dronningefløjen, såle-
des at hvid måtte rokere kort. Det blev til en knivskarp slåskamp på midten af brættet, 
hvor det lykkedes hvid at vinde en bonde. Begge spillere havde chancer og Tavs spille-
de meget aktivt. Til sidst havde begge spillere løber og dronning i modpartens halvdel af 
brættet mod modpartens udsatte konge. Men Hvid kom først til møllen og Tavs måtte 
bøje sig. 
 

Antonio valgte med de hvide brikker en meget solid d4-opstilling og i midtspillet kunne 
han nyde en svag fordel. Desværre tabte han en bonde i en knivskarp stilling og senere 
i voksende tidsnød måtte han ofre en løber for en bonde for at holde sammen på stillin-
gen. Herefter arbejdede hvids tropper godt sammen og partiet var ikke til at redde. På 
dette skakniveau kan blot den mindste unøjagtighed være skæbnesvanger og dette 
måtte Antonio sande i dag. 
 

Kais parti var meget jævnbyrdigt langt hen ad vejen. Det så for mig ud til at være helt 
lige da slutspillet nærmede sig, med et tårn til hver samt et lige antal bønder fordelt på 
begge fløje. Men Kai forklarede, at ved ”ukorrekt spil” fra hans side, lykkedes det hans 
modstander at holde en fribonde på dronningefløjen. I det endelig slutspil blev tårnene 
byttet af og modstanderens merbonde var udslagsgivende. Det blev til et bronzesprin-
gerslutspil som modstanderen desværre beherskede! En lang og hård kamp som endte 
efter 60 træk. 
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Nicolai med de sorte brikker valgte en meget kreativ åbning, som han fortalte var blevet 
anbefalet af Yermolinsky. Jeg har siden slået den op og det viser sig, at den er blevet 
spillet af bl.a. Bronstein, Smyslov og Tal så Nicolai var i godt selskab! Det kan ofte være 
en god idé at få modstanderen til at tænke i nye baner tidligt i partiet. Nicolai fik en sta-
dig større terrænovervægt og hans modstander måtte have følt sig meget presset, hvil-
ket er specielt ubehageligt når man er hvid! Nicolai udviklede samtidig en stærk bonde-
formation. Til sidst havde han 6 bønder mod 5 men begge spillere havde beholdt deres 
dronninger. Det var således et slutspil, som er svært at vinde. Men Nicolai vandt det på 
mesterlig vis takket være bl.a. hans terrænovervægt, hurtig fremmarch af bønderne på 
kongefløjen samt bedre bondeformation omkring sin konge. 
 

Jan førte de hvide brikker og var hurtig til at udnytte sin modstanders lidt passive opstil-
ling. Sort forsøgte sig med et bondefremstød på kongefløjen men det blev pareret og 
udnyttet ved at Jan kunne placere et tårn på f5 og fuldstændigt udelukke sorts g7 løber 
fra videre deltagelse i festlighederne. Derefter kunne Jan kvæle sort yderligere ved at 
placere en springer på e6 og så var tidspunktet kommet til at bryde igennem på dronnin-
gefløjen. Dronningefløjsbønderne marcherede frem og endte som to forenede fribønder! 
Jans parti var et mesterstykke i hvordan man stille og roligt parerer trusler, vinder ter-
ræn, begrænse modstanderens udfoldelsesmuligheder for derefter at sætte et angreb 
ind, dog kun når tiden er moden til det. Modstanderen måtte have oplevet det på sam-
me måde, som det siges det er at spille mod Karpov: ”Det sker ikke noget og man ta-
ber”. 
 

Så var stillingen 3-3 og tilskuerne samlede sig omkring Mads og Emil. ”When the going 
gets tough, the tough get going” og det var sandelig det, der skete her.  
 

Emil med de sort sorte brikker mødte den noget uambitiøse lukkede variant af Wiener-
partiet. Han fravalgte den mest kendte fortsættelse, hvilket sikkert er en god idé når 
modstanderen sandsynligvis har en speciel viden herom! Ved en aggressiv tårnmanøv-
re lagde Emil op til forviklinger i midten af brættet, hvoraf udfaldet var, at Emil gav en 
kvalitet for to bønder og en bedre bondestruktur.  Senere vandt hvid en af bønderne 
tilbage med en fiks kombination. Så skulle hvid angribe men Emil valgte et så aktivt for-
svar at det blev Emil der angreb! H-bonden avancerede til h3 og trængte hvids løber 
tilbage til h1. Derefter lokkede Emil sin modstander til at svække bondeformationen om-
kring sin konge. Emils tropper pegede aggressivt mod hvids kongestilling og hvis hvid 
skulle trænge ind i Emils banehalvdel, ville det være med stor risiko for at blive sat mat. 
Et skoleeksempel fra Emil på aktivt forsvar i en stilling hvor man rent teknisk er lidt bag-
ud materielt.  
 

Så var stillingen 3½-3½ og dagens resultat var lagt i hænderne på Mads. Disse hænder 
rystede ikke! Han spillede siciliansk og på det rette tidspunkt lancerede han sit angreb 
på dronningefløjen. I en lignende stilling tidligere i sæsonen havde jeg set ham gøre kort 
proces. Så jeg regnede med, at den samme skæbne ville overgå hans modstander i 
dag. En dygtig spiller ved, hvornår man skal forsvare sig og hvornår man skal angribe. 
Mads vurderede korrekt, at denne gang var tiden inde til at forsvare sig og ved en præ-
cis forsvarsplan ofrede han sin dronning for mere end fuld materiel kompensation og en 
farlig fribonde. Modstanderen havde chancer for remis ved evig skak men Mads mar-
cherede meget kreativt sin konge helt over på den anden side af brættet hvor den kun-
ne søge bedre ly fra den evigt skakkende dronning. Han kunne slutte af med et tårnof-
fer, forvandling af sin farlige fribonde samt dronningeafbytning. Modstanderen opgav 
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hellere end lade Mads vise, hvordan man sætter mat med to løbere og holdsejren var i 
hus. Fantastisk kampånd fra Mads og en opvisning i forsvarets svære og mindre gla-
mourøse kunst.  
 

Så var sejren 4½-3½ en realitet. 
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Skoleskak i Skanderborg 
 
Skanderborg Skakklub tilbyder skoleskak til alle elever i 
Skanderborg og omegn. 
 

Undervisningen er hver mandag fra kl. 16,00 – 17,30 
 

Vi begynder den nye sæson mandag d. 24. august. 
 

Det er på  

Morten Børup Skolen Møllegade 45, 
Skanderborg 

og 
Niels Ebbesen Skolen Højvangens Torv 4, 

Skanderborg. 
 

Tilbudet gælder alle drenge og piger fra ca. 5 til 16 år. 
 

Kendskab til skak ikke nødvendigt. 
 

Der er fire gratis prøvetimer. Derefter betales et kontingent  
på kr.375,00 som dækker følgende, som du kan deltage i:           
 

           *  28    undervisningsuger. 
           *    9    Prand-Prix stævner. 
           *    1    DM. udtagelsesstævne 
           *    1    Holdstævne 
           *          Tilskud til skaklejre. 
           *    1    Afslutningsfest med pokaler til alle elever. 
 

Tilmelding er ikke nødvendig man kan blot møde op. 
 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: 
 

        Morten Børup Skolen                   Niels Ebbesen Skolen 
        Bjarne B. Rasmussen                  Jørgen Johansen 
        Tlf. 8652 3528                              Tlf. 8652 2229 
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Nr Mester 1 Rat. 
13/1 

1 
20/1 

2 
3 4 5 6 7 Po. 

1 Henning Møller 1850 ½ 8 0 2 3  1 4 5 1 1 6 7  3,5 

2 Benjamin Christensen 1733 1 7 1 1 1 8 3 4 1 ½ 5 6  4,5 

3 Colin Watson 1879 1 6 7 1 1 2  1 8 ½ 4 5 0 3,5 

4 Morten Rasmussen 1887 0 5 6 0 ½ 7 1 0 0 2 3 ½ 8 1 

5 Kai S. Munk 2018 4 1 8 1 6 7 1 0 1 2 ½ 1 3 4,5 

6 Peter Wheadon 1673 3 0 1 4 5  8 1 7 1 0 2 2 

7 Tavs Bjerre 1979 2 0 0 3 4 ½ 0 5 6  8 ½ 1 1 

8 Asger J. Andersen 1660 1 ½ 0 5 2 0 0 6 3 0 ½ 7 4  1 

Nr Basis 1 Rat. 
20/1 

1 
 

2 
17/2 

3 
3/3 
4 

17/3 
5 

31/3 
6 

21/4 
7 

Po. 

1 Søren Westergaard 1500 2 1 3 1 ½ 5 11  ½ 9   3 

2 Lars Kasten Nielsen 1417 0 1 4 0 010 ½12 0 6   0,5 

3 Bjarne Tornbjerg 1509 4 1 0 1 9 1 1 7 10    3 

4 Peer Jespersen 1428 0 3 1 2 7 0 6 1 8 0   2 

5 Allan E. S. Andersen 1500 6 1 1 8 1 ½ 9 0 ½11   3 

6 Dieter Dettbarn 1367 0 5 7 0 112 0 4 2 1   2 

7 Jørn Andersson 1478 8 0 1 6 1 4 3 0 12    2 

8 Anders Haarup 1323 1 7 5 0 011 100 1 4   2 

9 Jan Hansen 1482 101 11  0 3 1 5 1 ½   2,5 

10 Leif Møller Hansen 1447 0 9 12½ 2 1 1 8 3   2,5 

11 Bjarne B. Rasmussen 1483 121 9 8 1 1 5 ½   2,5 

12 Erik Grønkjær 1322 011 ½10 6 0 2 ½ 7   1 
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Nr Basis 2 Rat. 
20/1 

1 
 

2 
17/2 

3 
3/3 
4 

17/3 
5 

31/3 
6 

21/4 
7 

Po. 

1 Søren Villefrance 1178 0 8 ½ 2 3 0 0 4 5 0 6 7  0,5 

2 Thomas K. Laursen 1166 ½ 7 1 ½ 0 8 0 3 4 1 5 6  2 

3 Jens Kr. Vigen 1253 0 6 7 1 1 1 2 1 ½ 8 4 5  3,5 

4 Knud M. Jacobsen 1291 0 5 6 1 1 7 1 1 0 2 3  8 3 

5 Erik Jørgensen 1242 4 1 8 0 0 6 7 0 1 1 2  3 2 

6 Jørgen Johansen 1317 3 1 0 4 5 1 8 ½ 0 7 1  2 2,5 

7 Asger C. Andersen 1291 2 ½ 0 3 4 0 1 5 6 1 8  1 2,5 

8 Axel Nielsen 1210 1 1 1 5 2 1 ½ 6 3 ½ 7 4  4 

Nr Basis 3 Rat. 
20/1 

1 
 

2 
17/2 

3 
3/3 
4 

17/3 
5 

31/3 
6 

21/4 
7 

Po. 

1 Kell Hansen 1099 8 1 2 3 0 0 4 5 1 6 7  2 

2 Trieu Dong Lieu 1000 0 7 1 0 1 8 0 3 4 ½ 5 6  1,5 

3 Daniel Lindbo 1090 0 6 7 0 1 1 2 1 0 8 4 5  2 

4 Henrik Dygaard 1000 0 5 6 0 0 7 1 1 ½ 2 3  8 1,5 

5 Andreas Paul 1047 4 1 8 1 0 6 7 1 0 1 2  3 3 

6 Erling Chr. Blel 1106 3 1 1 4 5 1 8 1 0 7 1  2 4 

7 Knud Aage Jensen 1095 2 1 1 3 4 1 0 5 6 1 8  1 4 

8 Ingvar Uldall-Jessen 1050 1  0 5 2 0 0 6 3 1 7 4  1 

Tag stilling 
(af Bjarne Tornbjerg) 

 

Under denne overskrift er der i hver udgave af Skakbladet en række stillinger, hvor man 
skal finde det bedste træk. Den 10. marts spillede jeg et parti mod Jan Hansen, og hvor 
vi nåede frem til en stilling, hvor samme udfordring med rette kunne stilles. 
 
Jan har netop spillet 47. Dg3-c7, og truer med mat i meget få træk. Hvad kan sort gøre 
mod denne ganske alvorlige trussel? 
 

Løsning senere i dette blad. 
Sort trækker. 

 

Side 8 

Nr Basis 2 Rat. 
20/1 

1 
 

2 
17/2 

3 
3/3 
4 

17/3 
5 

31/3 
6 

21/4 
7 

Po. 

1 Søren Villefrance 1178 0 8 ½ 2 3 0 0 4 5 0 6 7  0,5 

2 Thomas K. Laursen 1166 ½ 7 1 ½ 0 8 0 3 4 1 5 6  2 

3 Jens Kr. Vigen 1253 0 6 7 1 1 1 2 1 ½ 8 4 5  3,5 

4 Knud M. Jacobsen 1291 0 5 6 1 1 7 1 1 0 2 3  8 3 

5 Erik Jørgensen 1242 4 1 8 0 0 6 7 0 1 1 2  3 2 

6 Jørgen Johansen 1317 3 1 0 4 5 1 8 ½ 0 7 1  2 2,5 

7 Asger C. Andersen 1291 2 ½ 0 3 4 0 1 5 6 1 8  1 2,5 

8 Axel Nielsen 1210 1 1 1 5 2 1 ½ 6 3 ½ 7 4  4 

Nr Basis 3 Rat. 
20/1 

1 
 

2 
17/2 

3 
3/3 
4 

17/3 
5 

31/3 
6 

21/4 
7 

Po. 

1 Kell Hansen 1099 8 1 2 3 0 0 4 5 1 6 7  2 

2 Trieu Dong Lieu 1000 0 7 1 0 1 8 0 3 4 ½ 5 6  1,5 

3 Daniel Lindbo 1090 0 6 7 0 1 1 2 1 0 8 4 5  2 

4 Henrik Dygaard 1000 0 5 6 0 0 7 1 1 ½ 2 3  8 1,5 

5 Andreas Paul 1047 4 1 8 1 0 6 7 1 0 1 2  3 3 

6 Erling Chr. Blel 1106 3 1 1 4 5 1 8 1 0 7 1  2 4 

7 Knud Aage Jensen 1095 2 1 1 3 4 1 0 5 6 1 8  1 4 

8 Ingvar Uldall-Jessen 1050 1  0 5 2 0 0 6 3 1 7 4  1 

Tag stilling 
(af Bjarne Tornbjerg) 

 

Under denne overskrift er der i hver udgave af 
Skakbladet en række stillinger, hvor man skal 
finde det bedste træk. Den 10. marts spillede jeg 
et parti mod Jan Hansen, og hvor vi nåede frem 
til en stilling, hvor samme udfordring med rette 
kunne stilles. 
 
Jan har netop spillet 47. Dg3-c7, og truer med 
mat i meget få træk. Hvad kan sort gøre mod 
denne ganske alvorlige trussel? 
 

Løsning senere i dette blad. 
Sort trækker. 



Mesterrækkeholdet nedspillet! 
Rokaden – Skanderborg 7½ - ½ 

(af Asger J. Andersen) 
 
Aldrig har jeg været så glad for et halvt point i en holdkamp! 
 
To gange i holdturneringens lange historie (jeg har været med fra starten) har jeg været 
med til at vinde en kamp med 8-0, men har aldrig været ude for at tabe 0-8. Derfor glæ-
den over det halve point vi trods alt fik! Og så er det jo en skæbnens ironi at det var vo-
res yderste reserve, Jørgen, som klarede remisen hjem. 
 
Ved hvert eneste bræt havde modstanderen et betydeligt højere ratingtal end os, men 
statistisk set skal det ikke føre til en så stor sejr (statistikken siger i dette tilfælde en sejr 
på ca. 6-2). 
 
For mit eget vedkommende gik jeg kold allerede i åbningen, oven i købet i en variant 
som jeg føler mig rimeligt fortrolig med (grünfeld-indisk, til orientering for kommende 
modstandere!). Men jeg kludrede i det og overlod initiativet til modstanderen. Alligevel 
lykkedes det mig at få styr på tingene (til nogen forundring for min modstander, fortalte 
han mig bagefter). Faktisk opnåede jeg ligestilling i midtspillet! Men så lavede jeg et 
træk som så vældig fristende ud men som senere viste sig at være svagt. Hvorefter det 
gik hurtigt ned ad bakke. 
 
Jeg afstår fra at kommentere de enkelte partier, men kunne se at som tiden skred frem, 
kom vi til at stå dårligere og dårligere overalt. Og det hele endte altså med et sølle halvt 
point!  
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Rokaden - Skanderborg II 7½ - ½ (5.94 - 2.06)  

Br. Spiller Rokaden Res. Spiller Skanderborg II 

1 Michael Nguyen (0.83) 1 - 0 Niels Chr. Christensen (0.17) 

2 Jørn Bach Sørensen (0.65) 1 - 0 Claus Qvist Jessen (0.35) 

3 Rinor Salihu (0.63) 1 - 0 Peter Wheadon (0.37) 

4 Claus Andreasen (0.81) 1 - 0 Ebbe Kristensen (0.19) 

5 Claus Nis Andersen (0.57) 1 - 0 Asger J. Andersen (0.43) 

6 Izet Salihu (0.75) 1 - 0 Bjarne Tornbjerg (0.25) 

7 Heine Mathiasen (0.83) 1 - 0 Bjarne Berring Rasmussen (0.17) 

8 Henrik Larsen (0.87) ½ - ½ Jørgen Johansen (0.13) 

Forventet score i parentes.  



Endnu en gevaldig lussing til mesterrækkeholdet! 
SK 1968 III - Skanderborg II: 7-1 

(af Asger J. Andersen) 
 
Lidt sarkastisk sagt, så klarede vi os dobbelt så godt i sidste runde som i næstsidste. 
Men det dobbelte af et halvt point er immervæk kun et helt! Dermed blev vi eftertrykke-
ligt sendt ud af mesterrækken! 
På forhånd vidste vi at vi skulle have mindst 4 point for at blive i rækken. Samtidig skulle 
et par andre resultater flaske sig, men ingen af delene gik i opfyldelse. Efterfølgende 
viste det sig at vi skulle have haft 5½ point for at blive i rækken – vel at mærke mod et 
tophold! Vores modstander SK 1968 vandt da også rækken og rykker op i 2. division. 
Vi gik ellers til sagen og kæmpede for vores spinkle chance. Ebbe spillede som sæd-
vanlig godt og fik et halvt point ud af anstrengelserne. Bjarne Rasmussen spillede læn-
ge med en bonde i undervægt og tårn på begge sider, så remis var fint. 
For alle os andre gik det skævt. Jørn fik en stilling med en overbelastet dronning som 
skulle dække to brikker på én gang. Da den ene blev byttet af, mistede han den anden. 
Niels lavede en lille kombination der lignede en fiks bondegevinst., men den holdt ikke 
vand, og resultatet blev at modstanderen fik den bedste stilling og senere sejren. 
Peters parti så jeg ikke så meget til, men han fortalte mig at han fejlberegnede en træk-
følge og derved kom til at stå skidt. Lars spillede et fint parti, og det blev absolut afte-
nens bedste og mest spændende. Begge parter havde farlige fribønder, men det så ud 
som om Lars havde styr på tingene, så det forekom umiddelbart urimeligt at han skulle 
tabe. 
Erik Hansen var sprunget til i sidste øjeblik, og han spillede et fornuftigt parti. Desværre 
mistede han en bonde, og det resulterede til sidst i nederlag. Mit eget parti var faktisk 
godt og spændende langt hen ad vejen. Vi stod lige da min modstander stillede sin 
dronning til afbytning. Nu var det jo ikke sagen at gå efter en remis, som jeg nok kunne 
have opnået, så jeg undveg dronningeafbytningen. Uheldigvis havde jeg ikke set at den-
ne manøvre kostede mig et tårn, så jeg tabte altså på en regulær buk! 
Det har været spændende at prøve kræfter med mesterrækken, og jeg tror at vi i næste 
sæson kan spille os op igen – og at vi ret beset har styrke til at blive i mesterrækken. 
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Luczak - Fedorowicz, Polen 1979. 
Hvid trækker. 
Der er kun ét træk, der vinder for hvid. 
Kan du finde det? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Koch - Cicak, Frankrig 2006. 
Hvid trækker. 
Her har hvid et træk der vinder. Alle andre 
taber. 
Hvid fandt ikke dette vindertræk. Kan du 
gøre det bedre? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bauer - Gollner, Berlin 1956. 
Hvid trækker. 
Hvad med at ofre et tårn eller en dronning 
eller måske begge dele? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kristanov - Nikolov, Bulgarien 1978. 
Hvid trækker. 
Er hvids dronning i knibe? 

Kombiner med Peter 
 

Løsninger senere i dette blad 
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Tag stilling 
 

Andetsteds i bladet bragte Bjarne Tornbjerg et 
diagram fra et af sine partier. 
 

Dette har inspireret redaktøren til også at bringe et 
diagram - dog ikke fra et af hans egne partier. 
 

Stillingen stammer fra et turneringsparti: 
S. Mamedyarov - I. Kurnosov (begge stormestre). 
Kurnosov skal netop til at udføre sit 21. træk. 
 

Kurnosovs træk fik Mamedyarov til øjeblikkeligt at 
opgive partiet. Desuden blev han så sur over 
trækket, at han beskyldte Kurnosov for at have 
snydt, og forlod i raseri turneringen. 
 

Hvad fandt Kurnosov på?? 
 

Løsning senere i dette blad. 
 

Sort trækker. 



 

Side 13 

 



Fra tidligere års klubblade 
(af Bjarne Tornbjerg) 

 
I 2004 stod der i Løberen nr. 7, 2003-2004 (marts) følgende at læse: 
 

9 gode år i bestyrelsen 
Morten Rasmussen meddeler, at han vil træde af som formand formand for skakklubben 
efter 9 år i bestyrelsen, heraf de sidste 3 år som formand. Hovedårsagen er, at han er 
blevet opfordret til at stille op til valg til Forretningsudvalget i Dansk Skak Union. 
 

Mads Nielsen vinder i Hornslet 
Næstsidste skoleskakstævne i denne sæson var stævnet i Hornslet, og igen høstede vi 
en række pokaler. Det flotteste resultat kom i C rækken, hvor Mads Nielsen blev vinder 
af rækken med 5½ point. Nr. 2 troede vi i lang tid blev Benjamin Christensen, også med 
5½ point, men en kontrolberegning af korrektion henviste ham til 3. pladsen. I B-klassen 
endte både Rupan Paramasivam og Mads Andersen lige uden for præmierækken efter 
nogle flotte partier. For Mads Andersens vedkommende var dette dog nok til i suveræn 
stil at vinde årets grandprix i sin aldersklasse. 
 

Hjerne – arm – lyn ved julefrokosten 2003 
Flere havde efterlyst resultatet af denne turnering (erindrede deltagerne ikke selv det-
te? – red.) Finalen blev vundet af Michael S. Mikkelsen og Morten Rasmussen over 
Knud Mogens Jacobsen og Hans Buttenschøn. 
 

I 1999 stod følgende at læse i Løberen nr. 5, 1998-99 (marts): 
 

Holdturneringen, A-rækken 
Skanderborg I – Brabrand I: 1,5 – 6,5. Det var en ordentlig lussing! Og når man taber så 
stort kommer der straks en række undskyldninger, som det anførtes af holdleder, delta-
ger og referent i en og samme person. 
 

K-skak 
Skanderborg deltager i K-skak DM for hold 1998 i 2. division. Holdet bestod af Bjarne 
Tornbjerg, Morten Rasmussen, Bjarne Rasmussen og Hans Buttenschøn. En score på 
38 % i 16 partier resulterede i en placering som nr. 4 – der var 5 deltagende hold. 
 

I 1984 stod følgende at læse i Løberen nr. 4: 
 

M-klassen 
Skødstrup – Skanderborg 4½ - 3½ og Skanderborg – Skolerne 4½ - 3½. Inden sidste 
runde rakte dette til en placering som nummer 6. Nr. 7 og 8 rykker ned. Vi skal møde 
Randers 46 i sidste runde – en tilsyneladende svær opgave. 
 

Hurtigskak i Horsens 
Flere af klubbens medlemmer deltog den 12. februar i en hurtigskakturnering i Horsens. 
Turneringen havde omkring 100 deltagere opdelt i 2 puljer. Michael Andersson var tæt 
på at vinde gruppen under 1700 i rating. I sidste runde tog han dog en hurtig remis – det 
sikrede hans modstander førstepladsen, men sikrede også Michael en god ratingpræ-
mie på 500 kr. som den bedste under 1500. 
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Kontingentstigning 
(Bjarne Tornbjerg) 

 
I Skakbladet (2009/2) er der på side 3 indkaldelse til Dansk Skak Unions delegeretmøde 
2009 den 12. april i Silkeborg. Som punkt 3 på dagsordenen foreslås kontingentet hæ-
vet med 100 kr. på alle medlemskategorier. For skoleskakspillere ser det endnu værre 
ud, da forslaget godt skjult ser ud til at indeholde en stigning på ikke mindre end 240 kr.! 
For børn har vi hidtil til 6. Hovedkreds og Dansk Skak Union betalt 220 kr., og det beløb 
må fremover forventes at udgøre det samme beløb, som gælder for pensionister. 
 
På vores klubaften den 3. marts var der en kort spontan diskussion af forslaget, og hvor 
forskellige synspunkter blev bragt frem. Uden nogen sammenhæng i øvrigt har der ef-
terfølgende været afholdt ordinært bestyrelsesmøde den 12. marts 2009, og hvor kon-
tingentforhøjelsen også blev drøftet. Som forslaget til delegeretmødet er fremlagt, inde-
holder dette ikke nogen begrundelse, så den må vi nok afvente til selve delegeretmødet, 
men man må vel forvente, at en så kraftig forhøjelse på op mod 33 % vil medføre en del 
diskussioner og indvendinger. 
 
En eventuel kontingentstigning vedtages således først på delegeretmødet den 12. april, 
men man kan jo nok forvente, at det fremsatte forslag bliver enten helt eller delvis ved-
taget. I bestyrelsen er vi enige om, at vi er nødt til at lade den stigning, der i givet fald 
vedtages, blive videreført til vore medlemmer. Hvis der bliver tale om en stigning på 100 
kr., og vi intet foretager os, vil det forringe klubbens økonomi med omkring 5.700 kr. om 
året, og det vil være meget lidt holdbart. På klubbens generalforsamling den 28. april 
2009 vil der derfor som sædvanlig være et dagsordenpunkt, som hedder kontingent. 
Punktets mere præcise indhold vil bestyrelsen først tage stilling til, når delegeretmødet 
har truffet sin beslutning. 
 
Til medlemmernes orientering kan de nuværende kontingentsatser oplyses. Selv om der 
er tale om et fast beløb, er der i det efterfølgende foretaget en uformel opdeling af, 
hvem kontingentet tilfalder. Klubben betaler sit kontingent til 6. hovedkreds, men reelt er 
der tale om, at medlemmernes kontingent kan specificeres således. Opdelingen viser 
de nugældende satser, dvs. før en eventuel stigning: 
 
Seniormedlemmer: 
Kontingent, Dansk Skak Union                               360 kr. 
Kontingent, 6. Hovedkreds                                        80 kr. 
Restbeløb til Skanderborg Skakklub                       260 kr. 
Kontingent i alt, seniorer                                         700 kr. 
 
Pensionister: 
Kontingent, Dansk Skak Union                               280 kr. 
Kontingent, 6. Hovedkreds                                        80 kr. 
Restbeløb til Skanderborg Skakklub                         40 kr. 
Kontingent i alt, pensionister                                   400 kr. 
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Holdkamp, B-rækken 
Åbyhøj II – Skanderborg III 4½ - 3½ 

(Bjarne Tornbjerg) 
 

Den 5. februar mødte vi på udebane Åbyhøjs andethold. Den sædvanlige holdleder, 
Anders Haarup var forhindret, og jeg havde derfor overtaget tjansen som holdleder. An-
ders havde dog udtaget 7 af 8 deltagere på holdet, men alligevel fik jeg bagefter skylden 
for at have udtaget et hold, som ikke levede op til forventningerne. Ret meget bedre 
blev det ikke af, at jeg i en mail til holdet før kampen havde skrevet, at vi i en vis ud-
strækning skulle møde ” i hvert fald på papiret overkommelige modstandere.” Om man 
havde overset det med ”papiret” ved jeg ikke, men slutresultatet blev langt fra det for-
ventede! 
 
Allan og Dieter mødte yngre skoleskakspillere, og det er aldrig nemt, især ikke hvis man 
giver dem bare en lille fordel. Allan ofrede en bonde på et hårdt angreb på modstande-
rens kongestilling. Det så umiddelbart ganske fornuftigt ud, dog uden helt at slå igen-
nem. Skoleskakspilleren forsvarede sig godt; så godt, at det i sidste ende gav sejren. 
Dieter fandt ikke i sit parti noget afgørende, og var endnu en gang ikke for gode venner 
med det elektroniske ur, så han overskred tiden. Jørn Andersson spillede sig frem til et 
overtag og lagde op til at udbygge dette til sejr. Han var dog ikke tilstrækkelig opmærk-
som på, at den erfarne rotte Bjarne Johansen herved fik mulighed for at give en skak, 
og tilmed kunne vedblive med dette, så Jørn måtte nøjes med remis. Jeg selv fik hurtigt 
et overtag og vandt ”relativt sikkert”. Min modstander forsvarede sig dog længe godt, og 
først efter knapt 5 timers spil, og til sidst i tidnød for begge parter, lykkedes det mig at få 
den bonde på 7. række, og som jeg længe havde haft, forvandlet til en dronning. Mine 
problemer med tiden gjorde også, at jeg knapt nok fik tid til at følge med i, hvorledes de 
ikke omtalte partier forløb. Resultaterne blev følgende 

Side 16 

Åbyhøj II - Skanderborg III 4½ - 3½ (2.23 - 5.77)  

Br. Åbyhøj II: Res. Skanderborg III: 

1 Marc Eld (0.4) 0 – 1 Ebbe Kristensen (0.6) 

2 Gregor Stenderup (0.55) 1 – 0 Søren Westergaard (0.45) 

3 Orla Grane (0.15) 0 – 1 Bjarne Tornbjerg (0.85) 

4 Bjarne Johansen (0.43) ½ - ½ Jørn Andersson (0.57) 

5 Jens Finnerup Madsen (0.28) 0 – 1 Bjarne Berring Rasmussen (0.72) 

6 Nicolaj Lade Lausten (0.1) 1 – 0 Allan Erik Schmidt Andersen (0.9) 

7 Jens Albert Ramsdal (0.2) 1 – 0 Dieter Dettbarn (0.8) 

8 Arne Just (0.12)” 1 – 0 Peer Jespersen (0.88) 

Forventet score i parentes.  



Artikel i lokalavisen 
(Af Asger J. Andersen) 
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Ebbe Kristensen - Marc Eld   1-0 
(Af Ebbe Kristensen) 

 
Her et parti fra 5. runde i holdturneringen. Formanden m.fl. har jo jævnlig kommenteret 
mine remiser, så jeg var ret indstillet på at satse på sejr…Det blev også resultatet,men 
ikke uden lidt ujævnt spil og en stor utålmodigheds-fejl fra modstanderen.. 
 
Nu var det uvant for mig med hvid efter 6-7 sorte i træk. Så jeg valgte at starte med et 
træk, som jeg husker Bent Larsen i sin visdom kaldte ”sandsynligvis spilleligt” ☺ 
 
Hvid: Ebbe Kristensen, Skanderborg III 
Sort: Marc Eld, Åbyhøj 2 
 
5. runde, bræt 1 
 

1.     e4, g6 
2.     g3, Lg7 
3.     Lg2, e5 
4.     d3, Sf6 
5.     Sc3, d6 
6.     Sge2 (ikke det bedste, kommer til at stå lidt akavet), Le6 

Nu ligner det noget Peter Wheadon-noget med hvid… 
7.     0-0, Dd7 
8.     f4, Sc6 
9.     a3, Lh3 !? Fristende, men tillader hvids fremstød.  
10.   f5, Lxg2 (10.-, gxf5 går jo ikke) 
11.   Kxg2, Se7 
12.   Lg5 (sort har et svagt punkt på f6), 

gxf5 
13.   Sg1 (hjem igen, men fastholder allige-

vel presset), 0-0-0 
14.   exf5, h6 
15.   Lxf6, Lxf6 
16.   Df3, Tdg8 
17.   Se4, Lg5 
18.   Tab1 (prøver at provokere sort til at 

angribe det svage felt e3 – og det lyk-
kes), Sd5?? 

19.   Sxg5 (hovsa), Txg5 
20.   Dxd5 (tak for officeren), h5 
21.   Df3, h4 
22.   Se2 og sort tabte efter yderligere en 

halv snes træk trods ihærdige tårnan-
greb mod hvids konge. 

 

Stillingen efter 18.Tab1. 
Sort trækker og taber. 



 
Løsninger på Kombiner med Peter. 

 
Opgave 1. 
1.Sf6 gxf6 2.Tg4 og mat i næste træk. Hvis du tænkte på 1.Tg4 har sort 1 ... Sd7 og 
hvids angreb bliver ikke til noget. 
 
Opgave 2. 
1.Se5 og hvids b-bonde når frem til forvandlingsfeltet b8. Alle andre træk taber, f.eks. 
1.b7 Lxc3 2.b8D Txb2+ . Hvids næststærkeste træk er 1.Sd2 Lxc3 2.Sxb1 La5 3.b7 
Lc7 . Sådan forløb partiet og hvid opgav. 
 
Opgave 3. 
1.Txh6+ gxh6 [1...Kxh6 2.Dg5+ Kh7 3.Dh4+ Kg6 4.f5#] 2.Dg8+ Sxg8 3.Lf5# 
 
Opgave 4. 
Faktisk ikke!  1.g6+ fxg6 [1...Kxg6 2.Le4+ Kh6 3.Th8#] 2.Dxb2 Lxb2 3.Sg5+ Kh6 
4.Th8# . Hvis 1.Le4+ g6 og sort overlever. 
 

 
Løsning på Tag stilling side 8. 

 
Hvids officerer har fuldstændig forladt forsvaret, og sort ser en chance for at ofre et tårn 
og efterfølgende en god mulighed for evig skak. Det viser sig faktisk at skakkerne i den 
rigtige rækkefølge fører til mat. Sort spillede derfor 47. -, Dc1† 48. Kg2, Txf2† 49. Kxf2, 
De1† 50. Kg2, Te2† 51. Kh3, Df1† 52. Kg4, Tg2† 53. Dg3, Df5 mat. Fritz har kigget på 
stillingen, og det viser sig rent faktisk, at hvis sort starter med en tårnskak på e1, er der 
mat i et træk færre, nemlig 47. -, Te1†, 48. Kg2, Txf2† 49. Kxf2, De3† 50. Kg2, Te2† 51. 

Kh1, Df3† 52. Kg1, Dg2 mat. 
 

Løsning på Tag stilling side 12. 
 
Dd2!! 
Truer med mat på b2. 
Uanset hvad hvid finder på, kommer han håbløst (for en stormester!) bagefter med ma-
teriale. 
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Ændringer eller nye ting der skal optages i kalenderen bedes mailet til 
Jørgen på 

frugt@johansen.mail.dk 
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Kom og se vores nye butik/showroom og værksted. 

Industrivej 15A, Stilling.  Tlf.:  26 28 47 95 

Uge KALENDER 

13 Tir. 24. mar.  Temaaften med Klaus Berg 

14 Tir. 31. mar.  Byturnering, 6. runde, basisklasser 

14 Tir. 31. mar.  Afslutning, skoleskak kl. 18.30 

15 Tir. 7. apr.  Udsatte partier (tirsdag før påske) 

16 Tir. 14. apr.  Udsatte partier (tirsdag efter påske) 

17 Tir. 21. apr.  Byturnering, 7. og sidste runde, mester- og basisklasser 

18 Tir. 28. apr.  Generalforsamling og lynmesterskab 

19 Tir. 5. maj  Forsommerturnering, 1. runde 

20 Tir. 12. maj  Forsommerturnering, 2. runde 

20 Fre. 15. maj  DM i ungdomsskak 

20 Lør. 16. maj  DM i ungdomsskak 

20 Søn. 17. maj  DM i ungdomsskak 

21 Tir. 19. maj  Forsommerturnering, udsatte partier 

22 Tir. 26. maj  Forsommerturnering, 3. og sidste runde 

32 Ons. 5. aug.  Skanderborg Sommer EMT, 1. runde 



 
                                                             Sølv 
Der var dømt skakmat da den nu 21årige unge mand, Kim Smith Nikolajsen fra Stilling, tog 
sølvmedalje. 
Kim har brikker at flytte med, og det gjorde han da han d. 3. april blev tømrersvend. 
Han fik en flot sølvmedalje; det er det ypperste som kan opnås inden for tømrerfaget. 
Kims næste træk bliver at lave super tømrerarbejde. 
Kim har for længst vist sin mester, at han har evnen til at lave de bedste træk og står bedst 
placeret 
Kim er en dygtig, sympatisk og kvalitetsbevist ung mand, han bliver konge indenfor sit fag. 
Han har det store overblik, og hans mester kan ikke engang opnå remis. 
Kim har gennem hele sin læretid, vist stor interesse for faget. 
Når Kim spænder overarmen og svinger bredbilen, er der kamp til stregen. 
Kim er altid beredt til ny kamp, og nye udfordringer. 


