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Nyt fra Bestyrelsen  
( Af Anders Haarup ) 

 
Efter en forhåbentlig rigtig god december måned, med diverse julefrokoster og ikke 
mindst juleaften samt det efterfølgende nytår, ja så der det jo helt rart, at komme til at 
dyrke noget seriøst idræt (skak) igen, så man kan få smidt nogle af de kilo, som jo 
ubærligt følger med en sådan måned.  
 
Klubben lagde da også hårdt ud med vores traditionsrige Hurtigskakturnering allerede 
søndag den 3. januar. Der var et pænt fremmøde på ca. 50 og vi var godt med fremme i 
alle grupperne, da vi faktisk besatte 2. pladsen i samtlige 3 grupper.  
 
I forlængelse af denne turnering, ja så havde vi vores egen Nytårs-handicap-cup-lyn-
turnering hvilket igen blev en socialt rigtig hyggelig aften, så jo, vi er kommet rigtig godt i 
gang her i 2010.  
 
Den 26. januar havde vi så valgt at holde en Tema-aften. Denne aften blev ”to-delt”, da 
vores ”Guld-sponsor” Nordea havde et indlæg den første lille time. Her udfordrede de os 
på det kraftigste, da de stillede en flaske rødvin på højkant overfor hver enkelt medlem. 
Hvis de ikke kan gøre det bedre end det man har i sit nuværende pengeinstitut, ja så er 
man en flaske rødvin rigere. Med andre ord, så kan man ikke tabe. Jeg kan naturligvis 
kun på det kraftigste opfordre hver enkelt til at tage udfordringen op. ALT AT VINDE OG 
INTET AT TABE. Kontakt derfor Ronni Tønder på telefon 87 93 45 63 eller 
mail:ronni.tonder@nordea.dk og se hvad netop du vinder !! 
 
Den anden halvdel af denne aften var et indlæg omkring personen Aron Nimzowitsch af 
Jørn Erik Nielsen og Per Skjoldager. Man må sige, at deres viden omkring denne per-
son var imponerende. Der var absolut ikke overladt noget til tilfældighederne. Deres 
forarbejde havde været så grundigt, at man næsten fik det indtryk, at de kendte Nimzo-
witsch bedre end han selv havde gjort ☺ En helt igennem super aften og en stor tak til 
Claus, som havde fået dette indlæg på benene.  
 
Vi nærmer os ellers tiden, hvor vi igen vil spørge om I medlemmers hjælp. I week-enden 
7. – 9. maj står vi igen for afviklingen af Ungdoms DM. I var alle en uvurderlig hjælp 
sidste år og vi i bestyrelsen håber naturligvis, at der igen i år er lige så stor en velvillig-
hed til at give en hånd med. Så når der kommer en anmodning, så tag venligst pænt 
imod os ☺ 
 
På glædelig gensyn nede i klubben.  
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Nimzowitsch-aften i Skanderborg  
(Af Claus Qvist Jessen) 

 
Når bjerget ikke vil komme til Muhammed, må Muhammed komme til bjerget! Nogenlun-
de sådan var filosofien, da jeg fik lokket vore to danske skakarkæologer Per Skjoldager 
og Jørn Erik Nielsen til Skanderborg for at fortælle om en af skakhistoriens mest spæn-
dende og underlige personer: det lettisk fødte Aron Nimzowitsch. 10 års studier af Nim-
zos liv og levned har resulteret i en ufattelig masse spændende nyt, og hele projektet 
blev første gang fremlagt for Brønshøjs undrende offentlighed en gang i september 
2009. Jeg var desværre selv forhindret, men hvorfor så ikke invitere Per og Jørn Erik til 
Skanderborg? 
 
Som sagt, så gjort, og mens resten af Danmark sad hjemme foran tossekassen og hep-
pede på de danske håndboldherrer i kamp mod Norge, var vi 30-35 skaknørder, der fik 
os en oplevelse af de sjældne. Håndbolden taget i betragtning var fremmødet ikke min-
dre end imponerende, og der var endda besøg langvejs fra i form af ex-VM i k-skak 
Jørn Sloth og Næstveds formand Nils Linde Olsen plus folk fra bl.a. Randers. 
 
Aftenen startede med noget meget uskakligt. Klubbens hovedsponsor, Nordea, repræ-
senteret af filialbestyrer Ronnie Tønder og rådgiver Benny Kristensen, havde tilbudt at 
lave en lille indføring i privatøkonomiens mysterier. Det lyder umiddelbart tørt, men det 
lykkedes mod alle skaklige odds at få hele forsamlingen til at lytte, og søreme om ikke 
også der kom en masse spørgsmål. Ronnie lovede endda, at såfremt Nordea ikke kan 
matche medlemmernes eksisterende økonomiske tilbud, kan man score en flaske god 
rødvin! 
 
På skaksiden startede Per og Jørn Erik med en gennemgang af Nimzowitsch’ fødeby, 
Riga. De havde ligefrem været en tur i Riga for at opspore de forskellige lejligheder, 
som Nimzos forældre beboede, efterhånden som den gode tømmerhandler steg i gra-
derne og fik råd til bedre og bedre boliger. Den Russiske Revolution i 1917 spillede kraf-
tigt ind, da Nimzo i 1920 forlod Letland og startede en unik karriere som skakinstruktør i 
Sverige. Det var helt nyt på den tid, og Per og Jørn Erik fortalte, at Nimzos frygt for at 
komme til at sulte fik ham til at skrabe penge sammen i et meget uskakligt tempo. Fak-
tisk tjente han så meget på sin undervisning og sine simultanforestillinger, at han ikke 
havde ”råd” til at rive en måned ud af kalenderen for at spille turneringer. En datidig 
gennemsnitsløn for en familie var 7000 pr år – Nimzo lavede 7000 på tre måneder, og 
da han i 35 døde af kræft, og skatten var betalt, var der 70.000 til hans gamle mor i Ri-
ga. 
 
Nimzos Tour de Skandinavien bragte ham i 22 til Danmark, hvor han på sin meget rock-
agtige manér fortsatte turneen og gentagne gange spillede i Skanderborg. Første gang i 
1922, hvilket sikkert har spillet ind, da man i 23 stiftede en ”rigtig” skakklub på stedet. 
 
Nimzo havde en stor sans for at iscenesætte sig selv som verdens bedste til næsten 
hvad som helst. Selvrosen flød som Niagara Falls, men at han havde lidt at have det i, 
viste han i 1923, da han i København vandt en mindre turnering med deltagelse af de 
førende skandinaviske mestre. Det var her, at han spillede et af sine mest berømte par-
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tier, som han med vanlig beskedenhed kaldte ”Det Udødelige Træktvangsparti” (se ne-
denfor). 
 
Anden halvdel af Pers og Jørn Eriks fremragende foredrag omhandlede mest svar på 
tilhørernes mange spørgsmål. Bl.a. ville flere vide, hvorfor Nimzo aldrig nåede frem til 
en kamp om VM-titlen. Før FIDE fik hånd i hanke med den slags, var matcherne om VM
-titlen mest et spørgsmål om at rejse en masse præmiepenge. Det gav en del unødven-
dige matcher som fx to gange Lasker mod Janowski og et par Alekhine mod Bogolju-
bow, mens Nimzo aldrig nåede at finde mere end 4.000 $ ud af de 10.000, Capa kræve-
de. 
 
Nimzo kunne naturligvis have trukket lidt på sin enorme bankkonto, men det var sikkert 
heldigt nok, at han ikke gjorde det. Nimzo formåede aldrig at vinde så meget som et 
eneste parti mod den usårlige cubaner, og det er også yderst tvivlsomt, om han ville 
have kunnet banke Alekhine. Uheldigvis faldt Nimzos bedste år sammen med Alekhines 
kulmination, og fx San Remo 1930 og Bled 1931 efterlod ingen tvivl om, hvem der var 
stærkest. Netop disse to turneringer er stadig to af de mest imponerende præstationer 
af en regerende verdensmester, men det forhindrede ikke, at Nimzowitsch efter sejren i 
Dresden 26 rendte rundt med et visitkort med påskriften ”Kandidat til Verdensmester-
skabet i Skak”. 
 
Spørgsmålene kom drivende i en lind strøm, og de to skakarkæologer svarede beredvil-
ligt. 10 års intensive studier i Nimzo og hans samtid har i den grad sat sig spor, og de 
spørgsmål, vi aldrig nåede at få stillet, får vi sikkert svar på, når de to gæve skaknørder 
om et års tid får udgivet deres mammutværk om Nimzowitsch. 
 
Klokken blev mange, alle havde en herlig aften, og de medlemmer, der hellere ville se 
håndbold, gik glip af en masse til ingen verdens nytte. Danmark blev jo alligevel slået ud 
to dage senere! 
 
Friedrich Sämisch – Aron Nimzowitsch 
København 1923 
Dronningindisk 
 
1. d4, Sf6; 2. c4, e6; 3. Sf3 Sämish har åbenbart ikke lyst til at give Sort chancen for at 
spille Nimzoindisk. 3. -, b6; 4. g3, Lb7; 5. Lg2, Le7; 6. Sc3, 0-0; 7. 0-0, d5; 8. Se5, c6; 
9.cxd5?  Ifølge Ray Keene en fejl. Straks e4 er klart bedre; nu får Sort lejlighed til at 
slippe af med den lidt underligt placerede bonde på c6, og løberen får mere luft. 9. -, 
cxd5; 10. Lf4, a6; 11. Tc1, b5; 12. Db3, Sc6; 13. S xc6, Lxc6; 14. h3, Dd7; 15. Kh2, 
Sh5; 16. Ld2, f5; 17. Dd1, b4; 18. Sb1, Lb5; 19. Tg 1, Ld6; 20. e4, fxe4!  Ofrer en offi-
cer for to bønder og en vunden stilling. Taget i betragtning, at de følgende træk er næ-
sten forcerede, er offeret meget nærliggende. 21. Dxh5, Txf2; 22. Dg5, Taf8; 23. Kh1, 
T8f5; 24. De3, Ld3; 25. Tce1, h6!  Nimzo må have elsket dette stille træk. Hvid er bun-
det i hoved og r.. og kan ikke rykke en eneste officer uden straks at tabe noget stort, og 
på a3 spiller Sort bare a5, og så er han lige vidt. Derfor: 26. Opgivet!  Nyd slutstillingen. 
Brættet er stadig næsten fuldt, og Hvid er fortabt.  

Diagram næste side 
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Friedrich Sämisch – Aron Nimzowitsch 
 
Stillingen efter sorts 25. træk  25 ...h6!, 
hvorefter hvid opgav. 
 



Debat om 6. Hovedkreds  
Fra  debatmøde om sammenlægning af 6. og 9. hovedkreds. 

 
Fra  Skanderborg skakklub deltog Colin Watson som repræsenterede bestyrelsen  og 
Morten Rasmussen som privat. 
Vi bringer herunder indlæg fra begge. Da det er et punkt der kommer til at berøre os alle 
meget vil vi gerne samtidig opfordre klubbens medlemmer til at give udtryk for deres 
mening om sammenlægningen ved at deltage i en debat her i bladet. 
Jørgen Johansen 
 
Herunder indlæg af  Colin Watson,  Morten Rasmussen,  Colin Watson. 
 
Colin Watson: 
Jeg var chokeret over formandens negative holdning til trods for han vil gerne at hoved-
kreds lægges sammen. Ud over holdturneringer er der ingen planer om, hvordan fremti-
den bliver eller hvilke nye tiltag der vil komme. 
Dette var kun en debat, men med denne holdning og planløshed kan jeg ikke anbefale 
en sammenlægning. Vi snakkes ved mere om det næste gang vi mødes. 
 
Morten: 
Jeg var også med til mødet og må på det kraftigste advare mod at stemme imod som 
Colin anbefaler!  
Det er korrekt at vi har en ineffektiv formand, det er også korrekt at han stiller op for den 
nye hovedkreds! 
Men ... problemet løses ikke ved at stemme nej, problemet løses ved af finde en ny 
formand. Aage er meget i modvind ude omkring i krogene, men så længe ingen vil være 
modkandidat så ... Hvis I finder navnet på én der vil tage en så stor opgave at blive for-
mand for en ny hovedkreds, ja så bliver Aage væltet i et evt. kampvalg ... jeg er 110% 
sikker!!!! Problemet er at finde én der vil påtage sig denne ikke helt lille opgave! 
Ved sammenlægning med 9.hk., er vi så nogle der håber på, at presset imod Aage bli-
ver større og at vi dermed nemmere kan finde en modkandidat der kan løfte opgaven; 
om ikke nu så ved efterfølgende valg. 
Det problem, Colin omtaler, skal ikke få jer til at stemme nej, så jeg må derfor på det 
kraftigste fraråde Colins indstilling! Det vil være som at skyde sig selv i foden!! 
Et større geografisk område øger rekuteringsgrundlaget for nye frivillige ledere og ar-
bejdsfolk og dermed få liv i hovedkredsen igen. Hvis 6.hk. fortsætter er der status que; = 
en ikke eksisterende hovedkreds. 
 
Colin: 
Dette skal drøftes i bestyrelsen, og som I kan høre, har vi forskellige opfattelser af situa-
tionen. 
Vi har hver vores mening. 
Jeg er bange for konsekvenserne, og når den anden formand træder tilbage bliver der 
kun Aage tilbage. Jeg vil ikke være så markant og så afvisende som Morten som må 
respektere andres synspunkter. 
Uanset resultatet kan vi ikke fortsætte som vi gør i dag. Noget skal gøres men svaret er 
ikke nødvendigvis en sammenlægning. 
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Vision i skak  
(Af Peter Wheadon) 

 
"Den vigtigste mentale aktivitet i skak er vision. Ved vision menes evnen til at opfange 
muligheder." Sådan indledes "The Chess Mind" af Gerald Abrahams (Universities Press 
1951). Hvor langt rækker din vision? Hvor langt kan du se ind i en stilling? Abrahams 
giver følgende eksempel af hvor langt og hvor bredt man kan se, afhængigt af ens spil-
lestyrke. 

  
 
 
Stillingen er fra Rubinstein-Capablanca, San Se-
bastian 1911. 
Hvid trækker. 
 
Spørgsmålet er: kan hvid slå på d5? Hvad synes 
du? Brug lidt tid til at overveje, hvad du ville spille. 
 
 
 
 
 
 

Spiller 1. Hvid kan slå men burde ikke, da sort kan slå igen med 1...exd5. Så må vi finde 
et andet træk for hvid. 
Spiller 2. Ja men hvid kan svare igen med 2.Dxd5+ og derefter spille 3.Dxc5. Så hvid 
kan godt slå på d5. 
Spiller 3. Enig. Hvid kan også vælge at spille Lxc8 før eller efter Dxd5+. 
Spiller 4. Vent et øjeblik. Efter 1.Sxd5 exd5 2.Lxc8 måske kan sort spille 2...Lxf2+ 
3.Kg2. Hvad sker så? Hvid vil kunne trække løberen på c8 tilbage eller, hvis sort spiller 
3...Txc8 så følger 3.Txf2. Herefter kommer den svære opgave: hvordan er stillingen nu? 
Hvordan skal den vurderes? Svar: hvid har vundet en kvalitet. Ergo kan hvid godt spille 
1.Sxd5. 
Spiller 5. Ja men efter 1.Sxd5 har sort andre træk end at slå på d5. Hvad med 1...Dh6 
med idéen 2.Kg2 Tcd8 med en binding? Derefter kan sort vinde springeren på d5. Så 
ville 1.Sxd5 altså tabe materiale. Således tænkte sort (Capablanca) under partiet men 
hvid (Rubinstein) havde set længere. 
Spiller 6. 1.Sxd5 Dh6 2.Kg2 Tcd8 3.Db1!! Nu kan sort ikke slå med tårnet som ville be-
skytte løberen på c5.  3...Txd5 4.Dxh6 gxh6 5.Lxe6+ vinder for hvid. Sort må spille 
3...exd5 og så kan hvid slå på c5 med 4.Dxc5. Så hvid kunne godt slå på d5 og vinde 
en bonde. Og det gjorde Rubinstein.  
Disse to verdensklassespillere tænkte som spillere 5 og 6. Kunne du se lige så langt?  
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Solid sejr til A-holdet: 5 – 3 over SK 1968 IV  
( af Asger J. Andersen) 

 
Ganske vist vandt vi, men Randers II vandt deres kamp endnu større! Det betyder at vi 
ligger på lige med dem, både i bræt- og matchpoint. Begge klubber har så stort et for-
spring til forfølgerne at det skal gå mærkeligt til om ikke den endelige gruppesejr bliver 
afgjort i sidste runde hvor vi netop skal møde Randers! Her har turneringslederen haft 
en heldig hånd! 
 
Der er imidlertid et par hurdler før slutkampen, og at dømme ud fra stillingen i A-rækken 
har Randers et program som synes en anelse lettere end vores. Men så må vi altså slå 
dem i sidste runde! 
 
Tilbage til kampen mod SK 1968: Vi var ikke ligefrem heldige med ”kun” at få fem point! 
Morten stod længe godt og klarede tidnøden i fin stil. Men alligevel måtte han desværre 
nøjes med remis. Endnu mere uheldig var Niels Christian, som spillede fremragende, 
vandt en officer og stod godt. Modstanderen havde dog et par stærke centrumsbønder 
som kompensation for officeren. Desværre fik Niels en springer i klemme, og nu måtte 
han til at kæmpe for remisen. For os ugler så den ud til at være inden for rækkevidde, 
men det blev altså til et ærgerligt nederlag. 
 
Jan Hansen sprang til som reserve i sidste øjeblik, og han gjorde det godt. Han spillede 
sit sædvanlige rolige, solide spil, og remis var et godt udbytte af kampen. 
Colin vandt ganske vist en bonde, men på bekostning af en noget rodet og vanskelig 
stilling. Den fik han dog rettet op, men måtte afgive bonden undervejs, så remis var ab-
solut tilfredsstillende. 
 
Ebbe fik en fordelagtig stilling trods manglende rokade, men byttede om på to træk, 
hvilket kostede en bonde og tillod modstanderen modangreb, hvorefter Ebbe acceptere-
de remistilbud. 
 
Og så til det sjove: tre gode sejre! Benjamin var sikkerheden selv, og langsomt og klogt 
nedspillede han modstanderen. Først åd han én bonde, lidt senere én mere, og derefter 
var det ingen sag at køre sejren hjem. Også Tavs var sikkerheden selv, og bortset fra et 
par små mulige fiduser fra modstanderens side i dennes tidnød var der intet at frygte. 
Sikker sejr til Tavs. 
 
Mit eget parti blev noget af en gyser! Men jeg var selv ude om det, idet jeg med vilje gik 
ind i den berygtede Muzio gambit. Det er kongegambit hvor hvid ofrer en bonde mod at 
få hurtig udvikling og stærkt angreb (jeg havde sort). Senere mistede/ofrede han endnu 
en officer, men stadig var det ikke ufarligt for mig. Jeg burde dog i en bestemt stilling 
have afgjort det endeligt, men missede gevinsttrækket. Det var meget kompliceret, og til 
sidst fik jeg sejren da modstanderen overså en lusket springergaffel! Ironisk nok havde 
han set en anden springergaffel og afværget den! 
 
Enkeltresultater: næste side. 
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Enkeltresultater for Skanderborg II runde 4 

Skanderborg II - SK 1968 IV 5 - 3 (5.32 - 2.68) 

Br
. Spiller Skanderborg II Res. Spiller SK 1968 IV 

1 Colin Watson (0.8) ½ - ½ Bjørn Sand (0.2) 

2 Morten Rasmussen (0.72) ½ - ½ Mikkel Stephensen (0.28) 

3 Tavs Bjerre (0.72) 1 - 0 Peter Have Jørgensen (0.28) 

4 Niels Chr. Christensen (0.77) 0 - 1 Bent Uffe Rabjerg (0.23) 

5 Benjamin Christensen (0.68) 1 - 0 
Poul Erik Flarup Kristensen 
(0.32) 

6 Ebbe Kristensen (0.62) ½ - ½ Christian Korsgaard (0.38) 

7 Asger J. Andersen (0.5) 1 - 0 Per Rasch (0.5) 

8 Jan Hansen (0.51) ½ - ½ Mogens K. Skadborg (0.49) 

 

 

Skanderborg  

86 51 00 00 

Brug for en vogn? 

4 - 6 - 7 - og 8 personers vogne 
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Bjarnes grubleside  
 

Løsninger senere i dette blad 
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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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Alekhine - Fletcher (simultant), London 
1928. 
Hvid trækker. 
Der er mat i to træk! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bisguier - Larsen, Zagreb 1965. 
Hvid trækker. 
Hvid har en drømmestilling. Hvordan 
slutter han af? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Capablanca - Spielman, New York 1929. 
Hvid trækker. 
Hvids løber er truet. Hvad ville du spille her 
som hvid? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Petrosjan - Simagin, Moskva 1956. 
Hvid trækker. 
Petrosjan skulle efter sigende være en 
noget kedelig spiller. 
Det skulle man ikke tro efter at have set, 
hvordan han slutter af her. 

Kombiner med Peter  
 

Løsninger senere i dette blad 
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Læseforeningen, Odense  
Og Team Nordea Skanderborg  

(Af Jan Rode Peersen) 
 
Vi spillede igen en sej kamp og  vandt 5½-2½. Vi ligger nu nr. 2 i divisionen. Selv om 
Nordre er foran med 4½ point er der stadig meget at spille om. Om de enkelte resultater 
er der flg. at berette. Emil spillede et meget flot parti og vandt i blot 21 træk. Det er me-
get usædvanligt i de kredse. Klaus reddede for anden kamp i træk et halvt point i en tabt 
stilling. Det er stærkt gået, men lad det nu ikke blive en vane. Jens var ovenpå hele 
kampen og vandt nemt så det ud til. Mads spillede mod en meget aggressiv spiller, der 
hurtigt ofrede en officer. Alligevel blev det et langt parti der måtte ud i et svært slutspil 
inden Mads meget stilrent afgjorde partiet til sin fordel. Jeg selv spillede en slap remis. 
Kai er nok den på holdet der er mest utilfreds med resultatet. Han stod til gevinst, men 
spillede i en svær stilling ikke det gevinstgivende træk hvorefter han måtte nøjes med 
uafgjort. Colin var også oppe mod en aggressiv type og kom hurtigt foran med en offi-
cer, men angrebet havde nok styrke til at resultatet blev remis. Morten havde lige spil 
det meste af kampen,  men modstanderen bare fortsatte og fortsatte. Han ville  ikke 
give sig, men det måtte han jo alligevel til sidst. Remis til Morten. Inden vi tog tilbage til 
Jylland spiste vi aftensmad på en somalisk restuarant, hvor vi ikke kunne få alkohol til 
maden. Det er første gang at jeg har set hele holdet på cola.  
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 Klik ind på:    www.pixojet.dk        eller ring/besøg os: 
 

Pixojet ApS - CISS blæksystemer 
Oddervej 18  
8660 Skanderborg 
Danmark  
 

CVR-nummer: 71158713 
 

Telefon: 51 50 50 77 
E-mail: ml@pixojet.com 
Web: www.pixojet.dk 

 
 

Denne løber er 
trykt med PixoJet 

systemet 



Julefrokosten  
(Af Kell Hansen) 

  
Det var ved at være midt i november, og endnu engang nærmede tiden sig 
hvor klubben skulle være vært ved en julefrokost, det var så anden gang jeg 
skulle deltage, og jeg glædede mig meget til det! 
Som alle ved, er det tit svært at skaffe penge til klubarbejde, jeg tror det gælder 
de fleste klubber, og også vores klub, jeg tænkte at man måske kunne lave et 
lotteri til Julefrokosten, og talte med Anders og Jørgen om det, de syntes det 
lød godt, og sagde til mig, at jeg gerne måtte lave det. 
Der blev købt præmier for 337 kr. og lodder for 40 Kr. Efter besøg hos nogle af 
byens forretninger havde jeg ikke mindre end 32 pæne præmier, 2 af disse 
blev lagt fra til Mandelgaver til Ris á la manden, og så lavede vi 2 serier men 
15 præmier i hver. 
For at skaffe penge til klubben havde vi valgt at hvert lod skulle koste 5 Kr. Vi 
var meget spændte på om det var for meget, men som de der var med ved, så 
kunne klubben sikkert have solgt flere serier hvis alle tilmeldte var kommet, 
men det ville vejrguderne som bekendt ikke være med til. 
Jeg vil gerne sige tak for den store opbagning til lotteriet og stiller mig gerne til 
rådighed med et lignende næste år. (måske med flere præmier) 
Her en liste over hvilke forretninger der gav præmier til lotteriet: 
Hogo Mortensen, Jyske Bank, Butik Elle, CLICK Foto, Schmidt Bog & Ide, 
2Tal, Fru Nielsen, Vinoble, Expert og Blue Juice. 
Overskuddet fra lotteriet blev godt 600 Kr. som nartuligvis luner i klubkassen. 
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                                                             Sølv 
Der var dømt skakmat da den nu 21årige unge mand, Ki m 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 so m kan opnås inden for tømrerfaget. 
Kims næste træk bliver at lave super tømrerarbejde.  
Kim har for længst vist sin mester, at han har evne n 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 interess e for faget. 
Når Kim spænder overarmen og svinger bredbilen, er der kamp til stregen. 
Kim er altid beredt til ny kamp, og nye udfordringe r. 



Skanderborg III – SK 68 V  
(Af Bjarne Berring Rasmussen) 

 
Spillet tirsdag den 12/1 – 2010 
Før denne kamp havde vi et par pauvre resultater, men den sidste havde vi dog vundet 
6½-1½, så vores selvtillid var dog for opadgående. Desværre (eller heldigvis om man 
vil) mødte modstanderen kun op med 5 spillere, så vi havde 3 p. inden kampens start. 
Jeg så ikke alle partier i fuld udstrækning (jeg spillede jo selv), men lidt så jeg dog.. 
 
Peter Wheadon kom bedst fra start og erobrede lidt materiale, men gevinsten var dog 
ikke så ligetil. Peter spillede dog roligt og sikkert og vandt efter et interessant slutspil. 
Bjarne Tornbjerg kom lidt i uvejr og kunne efter eget udsagn have tabt, men modstande-
ren kom vist nok til at bytte om på et par træk, som var tabsgivende og altså gevinst til 
Bjarne. 
Mit eget parti forløb som så ofte før med, at jeg spillede en god åbning og stod bedst 
efter ca. 15 træk, men manglende dybsindighed eller forståelse af midt/slutspil endte 
med, at jeg kom til at stå lidt i underkanten. Jeg tilbød modstanderen remis, som han 
takkede ja til. 
Allan Schmidt Andersen stod også lidt i underkanten, da han nåede til slutspillet, men 
her spillede  Allan sine  brikker bedre end modstanderen og vandt et par overskydende 
bønder, hvorpå stillingen var remis og man sluttede fred. 
Leif Møller Hansens parti ved jeg ikke så meget om, kun at han vandt. 
De 3 øvrige på holdet vandt uden kanp. 
 
Skanderborg III  SK 68 V 
Peter Wheadon 1 – 0 Johnny Jensen 
Bjarne Tornbjerg 1 – 0 Mads Sørensen 
Bjarne Berring Rasmussen ½ - ½ Gert Hansen 
Allan Schmidt Andersen ½ - ½ Mads Heilskov Rasmussen 
Leif Møller Hansen 1 – 0 Mads Nyeland Aaes 
Søren Westergaard 1 – 0  
Asger C. Andersen 1 – 0 
Dieter Dettbarn 1 – 0 
 6½-1½ 
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Pressemeddelelse d. 4.1.09.  
(Af Asger Andersen) 

Emne: Skakturnering i Skanderborg d. 3.1.10. 
 
Søndag var Skanderborg Skakklub arrangør af den traditionelle nytårsturnering, som 
altid spilles den første søndag i det nye år. Det er en hurtigturnering, og det vil sige at 
man i løbet af dagen når at spille syv partier! Til gengæld har hver spiller kun 25 minut-
ter til hele partiet – så der skal tænkes hurtigt. Der opstår tit spændende og kritiske situ-
ationer når tiden er ved at løbe ud! 
Der deltog 50 spillere fra en halv snes klubber, flest naturligvis fra den arrangerende 
klub. Spillerne var delt op i tre grupper efter styrke, og i alle tre grupper blev en Skan-
derborgspiller nr. to, hvilket må siges at være en god præstation i det stærke selskab. 
De tre toere var Klaus Berg, Ebbe Kristensen og Asger J. Andersen. Gruppevinderne 
var Jens Ove Friis Nielsen, Viborg, Ole Grimstrup, Kolding (gammel Skanderborgspil-
ler!) og Nicolai Lade Lausten, Åbyhøj (bare 12 år!). 
 

Matematisk skakopgave  
(Af Hans Haarup) 

 
Anders Haarups bror Hans Haarup (annoncør i Løberen) har en lille sjov historie ,som 
hermed bringes videre til Løberens læsere. 
En turist tog til Afrika på ferie. Der kom han til en lille landsby med ikke ret mange ind-
byggere, men uden for en hytte sad to gamle mænd og spillede skak. Turisten blev nys-
gerrig og spurgte på engelsk om han måtte købe det fine spil, det var meget flot. 
Mændene sagde at det var et meget gammelt skakspil der har gået i arv i generationer,  
de mørke felter er lavet af pokkenholt, de lyse felter af elfenben, det samme gælder for 
brikkerne. Turisten ville betale en god pris for det. Han havde rejst en del rundt i verden 
og var en (syntes han selv) god skakspiller. Mændene sagde at han kunne købe det på 
følgende betingelse: 
Første felt har værdien 1; andet felt har værdien 2 o.s.v. indtil sidste felt med værdien 
64. Prisen skal (i danske kr.) være disse tal ganget sammen. Det mente turisten da 
(uden at regne på det) godt, at han ville betale. 
Hvad skulle han betale? (prisen bliver selvfølgelig høj - men hvor høj?) 
Løsning senere i dette blad. 
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Løsninger på Kombiner med Peter.  
 
Opgave 1. 
1.Se5+ Kh8 2.Sf7# 
 
Opgave 2. 
1.Txf6 vinder en officer. 
Hvis 1...Lxf6 2.Lg7 og mat. 
Hvis1...exf6 2.Lxg7 og mat. 
I partiet spillede hvid Txf6 igen lidt senere! 
Partiet fortsatte: 1... Lh8 2.Tf1 Te8 3.Lf8 Lf6 4.Txf6 exf6 5.Dh6 Txf8 6.Dh7# 
 
Opgave 3. 
1.axb5 (et fantastisk træk) Dxg5 2.Lxe4 Tb8 3.bxa6 Tb5 4.Dc7 og sort opgav efter yder-
ligere 6 træk. 
Hvids a-bonde og kontrol med a8 feltet er afgørende. 
 
Opgave 4. 
1.Lxe5+ Dxe5 2.Dh8+ Kxh8 3.Sxf7+ og sort opgav. Der venter 3...Kg7 4.Sxe5 Kf6 
5.Sd7+ Ke6 6.Sxc5+ Kd6 7.Se4+ Ke5 8.c5 Kd5 9.Kh2 etc. 
 

Løsninger på Bjarnes grubleside.  
 
Opgave nr 1 
Forfatter: A.S. Karkovin - 3. pr. Arbejder Skak 1960 

 
 
 

Opgave nr. 2 
Forfatter: C. Mansfield - 3. pr. Ségal MT 1961 

 
 
 

Opgave nr. 3 
Forfatter: J. Mortensen & V.F. Rudenko - 1. pr. Kongres Moskva 1961 

 
 
 

Opgave nr. 4 
Forfatter: G. Kaiser & W. Kuntsche - Schach 1961 

 
 

 

Matematikopgaven:   Prisen bliver (noteret på to linjer) 
1268869321858841641034333893351614808028655161745451921988018943752147
04230400000000000000   kr. 
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1. Sfd4! ... Kf4 
2. Se6# 

... Kh4 
2. Sf3# 

... Kf6 
2. g5# 

... Kh6 
2. Dc1# 

  

1. De3! ... fxg6 
2. Dg5# 

... fxe6 
2. Sd7# 

... f6 
2. Dxe4# 

... f5 
2. Dd4# 

... Kd5 
2. Dd4# 

... Kf5/Kf6 
2. Dg5# 

1. Sf6! ... e5 
2. Dg4# 

... exf6 
2. TC5# 

... exd6 
2. Dd5# 

... e6 
2. Dxf4# 

... Ke5/Ke6 
2. Dd5# 

... Kxg5 
2. Dxf4# 

1. Dd1! ... Lc7 
2. Ld6# 

... Lb6 
2. Lc5# 

... La5 
2. Lb4# 

... f6/f5 
2. Dh5# 

... Sc6/Sd7 
2. Dd7# 

 



 

 
Ændringer eller nye ting der skal optages i kalenderen bedes mailet til Jørgen på              
frugt@johansen.mail.dk 
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Uge           

7 Søn. 21. feb. Holdskak, 1. division, 6. runde hjemme mod Viborg 

8 Tir. 23. feb. Holdskak, A-rækken, 6. runde ude mod Rokaden II 

8 Tir. 23. feb. Holdskak, C-rækken, 5. runde hjemme mod Skødstrup III 

8 Tor. 25. feb. Holdskak, B-rækken, 6. runde ude mod Silkeborg III 

9 Tir. 2. mar. Byturnering, 4. runde     

9 Søn. 7. mar. Arrangør af sidste runde i 1. division 

9 Søn. 7. mar. Holdskak, 1. division, 7. runde hjemme mod Silkeborg 

10 Tir. 9. mar. Byturnering, 5. runde     

11 Man. 15. mar. Holdskak, A-rækken, sidste runde mod Randers II hos SK 1968 

11 Man. 15. mar. Holdskak, C-rækken, sidste runde mod SK 1968 VI hos VRS 

11 Tir. 16. mar. Arrangør af sidste runde i B-rækken 

11 Tir. 16. mar. Holdskak, B-rækken, sidste runde hjemme mod Randers III 

12 Tir. 23. mar. Byturnering, 6. runde     

13 Tir. 30. mar. Skoleskakafslutning     

13 Tir. 30. mar. Byturnering, udsatte partier   

14 Tir. 6. apr. Byturnering, udsatte partier (tirsdag efter påske) 

15 Tir. 13. apr. Byturnering, 7. runde     

16 Tir. 20. apr. Generalforsamling     

17 Tir. 27. apr. Forsommerturnering, 1. runde   

18 Tir. 4. maj   Forsommerturnering, 2. runde  

18 Fre. 7. maj   Ungdoms-DM     
18 Lør. 8. maj   Ungdoms-DM     

18 Søn. 9. maj   Ungdoms-DM     

19 Tir. 11. maj   Forsommerturnering, udsatte partier 

20 Tir. 18. maj   Forsommerturnering 3. runde   

21 Tir. 25. maj   Sommerferie (tirsdag efter pinse)   

  KALENDER   



 

 

Skoleskak i Skanderborg 
 
Skanderborg Skakklub tilbyder skoleskak til alle elever i 
Skanderborg og omegn. 
 

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

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. 460,00 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 ele ver . 
 

Tilmelding er ikke nødvendig man kan blot møde op. 
 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: 
 

 Morten Børup Skolen Niels Ebbesen Skolen 
 Taus Bjerre Jørgen Johansen 
 Tlf. 8652 3528 Tlf. 8652 2229 


