
 

 Oktober 2011 Nr. 1  

Sæson 2011 - 2012 37. Årgang 



 

Klublokaler:  
Skanderborg Sundhedscenter 
Sygehusvej 7,  8660 Skanderborg 
Tlf.:   86 52 31 77 
 

Klubaftener:  
Tirsdage - fra kl. 18.30 
(i perioden 1. sep. - 30. apr.) 
 

Hjemmeside:  
WWW.Skanderborgskakklub.dk 
 

Redaktion:  
Jørgen Johansen 
Elmevej 14,  8660 Skanderborg 
Tlf.: 86 52 22 29 
frugt86522229@gmail.com 
 
Thomas Laursen 
Søfaldet 1, Stilling 
8660 Skanderborg 
Tlf.:  86 57 10 27 
thomaskyndilaursen@gmail.dk 
 

 

Bestyrelse:  
 

Formand: 
Anders Haarup 
Adelgade 104 A,  8660 Skanderborg 
Tlf.:  86 51 09 18 
abh@codan.dk 
 

Bestyrelsesmedlemmer: 
 
Allan Erik Schmidt Andersen 
Eskebækparken 29, 1. tv. 
8660 Skanderborg 
Tlf.: 61 55 18 21 
hydepark@jubii.dk 
 
Colin Watson 
Tornå 26, 8751 Gedved 
Tlf.: 75 66 59 60 
colin.watson@r82.dk 
 
Jørgen Johansen 
Elmevej 14,  8660 Skanderborg 
Tlf.: 86 52 22 29 
frugt86522229@gmail.com 
 

Kasserer 
og turneringsleder: 
Bjarne Tornbjerg 
Besservej 37,  8240  Risskov 
86213425 
btornbjerg@ofir.dk 

Skanderborg Skakklub  



Side 1 

Indhold i dette blad  
 
1. Indholdsfortegnelse 
 

2. Nyt fra bestyrelsen 
 

3. Generalforsamling i Skanderborg Skakklub, referat 
 

9. Asger J. Andersen – Palle M. Rasmussen 
 

10. Skanderborg Skakklubs EMT 2011. 
 

12. Et vel gennemført kongeangreb. 
 

14. Fra vejleturneringen 2011. 
 

15. Kombiner med Peter. 
 

16. Lynmesterskabet 2011 til Mads Andersen. 
 

17. Temaaften med Jens Kjeldsen og Klaus Berg. 
 

18 Afbud til et parti. 
 

19. Nedgang i antal deltagere til årets EMT. 
 

21. Skanderborg fik sit navn på 4-by-pokalen. 
 

22. Blind høne finder også et korn! 
 

22. Ebbe Kristensen  – Asger J. Andersen. 
 

23. Skanderborg Skakklub, holdskak 2011-12. 
 

24f. Pressemeddelser 
 

 24. Fin sæsonstart for skakklubben. 
 

 25. Delt førsteplads i hurtigskak. 
 

 25. Skanderborgs superhold vandt DM i skak! 
 

26. Lidt af hvert. 
 

27. Julefrokost. 
 

27. Penge til klubben! 
 

28. Løsninger 
 

29. Kalender 



Nyt fra Bestyrelsen !  
( Af Anders Haarup ) 

 
” I nøden skal man kende sine venner” siger man vist. Det er ikke nogen hemmelighed, 
at vi hen over sommeren har været ramt af nogle meget beklagelige udmeldelser i klub-
ben, så nu gælder det om, for os tilbageværende, at stå sammen. Efter en forrygende 
sæson 2010/2011 hvor vi med meget stor bravur rykkede op i ligaen, var der ikke nogen 
grænser for, hvor langt vi ville kunne nå. Vi må nok erkende, at dette blev der sat en – 
midlertidig – stopper for, da 2 af vores faste spiller på holdet valgte at søge nye udfor-
dringer. Peter Heine har søgt til Jetsmark, som nu står endnu stærkere til at genvinde 
det danske mesterskab, mens Klaus Berg blev ”hijacked” til at skulle stå for skak-
undervisning i en privatskole i Nordsjælland og tillige starte en skakklub op samme sted. 
Jeg vil naturligvis gerne takke dem begge, for den tid de har været i vores klub. Det har 
været såvel lærerigt som inspirerende. Udover ovennævnte, som var fast inventar på 1. 
holdet, har Benjamin Christensen tillige måtte se sig nødsaget til at stoppe. Dette skyl-
des, at han er flyttet til Århus grundet hans studie og dette er ikke foreneligt med det at 
skulle spille skak om tirsdagen. Dette er vi naturligvis rigtig kede af, da dette var en af 
fremtidens mænd til holdet. Jeg vil tillige gerne sende ham en stor tak, for altid at stå til 
rådighed for vores klub uanset hvilke arbejdsopgaver der skulle løses.  
 
Tiden har da derfor også gået med at finde nogle tilfredsstillende forstærkninger til hol-
det. Det er da derfor også utroligt glædeligt, at der pt. har meldt sig 4 nye spiller til vores 
klub. Det er henholdsvis GM Kaido Külaots ( 2592 ) fra Estland, IM Michal Luch ( 2433 ) 
fra Polen og tillige to dansker IM Silas Lund ( 2377 ) og senest Peter Grove ( 2060 ). 
Jeg vil naturligvis gerne benytte lejligheden til at byde dem alle 4 rigtig hjertelig velkom-
men og håber, at de må få en rigtig god tid i klubben.  
 
Tiden nærmer sig, hvor holdene skal tilmeldes den kommende sæson, så om der når at 
komme yderligere, ja det er på nuværende tidspunkt uvist. Uanset hvad, så er jeg over-
bevist om, at vi har et hold der kan begå sig i ligaen og jeg og hele bestyrelsen ser rigtig 
meget frem til, at turneringen nu skal gå i gang. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at det 
hele starter med en dobbeltrunde i Skanderborg og foregår i week-enden 29. og 30. 
oktober. Jeg håber naturligvis rigtig meget på, at der er rigtig mange af jer, der vil lade 
jeres vej falde forbi.  
 
Efter en veloverstået EMT-turnering i august/september måned, hvor vores eget med-
lem Jan Rode fik en delt førsteplads med 5 af 7 mulige – Et stort tillykke skal lyde herfra 
– er vores klubmesterskabsturnering nu i fuld gang. Det var så planen, at midt i denne 
turnering, nemlig i uge 42, skulle vi have afholdt en GM-turnering. Denne har vi dog set 
os nødsaget til at aflyse, grundet manglende tilmeldinger. Vi vil dog se, om der ikke 
skulle være mulighed for, at få en sådan turnering gennemført i løbet af 2012. 
 
Med håb om, at vi alle må få en fantastisk skaksæson, vil jeg blot sige 
 
På rigtig glædelig gensyn nede i klubben.  
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Generalforsamling i Skanderborg Skakklub  
Tirsdag den 20. april 2011 kl. 19.15 

i Skanderborg Sundhedscenter 
Valg af dirigent 

Formand Anders bød forsamlingen velkommen, og foreslog på bestyrelsens vegne at 
man overlod det til Kai at lede mødet. Forsamlingen svarede med applaus. 
Kai takkede for valget, og konstaterede derefter at generalforsamlingen var lovligt ind-
kaldt idet den var lagt på klubbens hjemmeside den 18. april, og han kunne tillige kon-
statere at den var beslutningsdygtig, idet over 25% af klubbens A-medlemmer var mødt 
op. 

Bestyrelsens beretning 
Kai gav derefter ordet tilbage til Anders for fremlæggelse af beretning. Den lød således: 
Det har været et år, hvor klubben har skrevet klubhistorie på flere punkter: 
 - 1. holdet i Skakligaen 
 - Yngste IM-spiller i Danmarkshistorien 
 - Danmarks stærkeste spiller til klubben. 
Et år, som vi i klubben kan være stolte over – ikke kun grundet ovennævnte – men alt 
det som også foregår i klubben – en klub der bliver fremhævet i skakkredse og som 
andre misunder os – det er vores alles fortjeneste.  
I maj måned stod vi igen for afholdelse af DM for ungdom – 80 deltagere fra 26 klubber 
- Borgmester Jørgen Gaarde åbnede og kuglestøder Joachim B. Olsen kom forbi en af 
dagene. Kommentering af Klaus samt Allan Stig Rasmussen – der tillige spillede simul-
tan med de unge mennesker.  
I maj deltog vi tillige med et 4-mandshold i Nyborg til DM i Pokalturneringen. Der var 
store forventninger til holdet – Benjamin, Morten, Tavs og Bjarne – men det blev ved 
ligeved og næsten.  
I foråret kom så kampen mellem Peter Heine og Mads på Sophiendal Gods – hvor 
Mads ”lod” Peter Heine komme op på de magiske 2700 i rating – ingen dansker har 
tidligere opnået dette. Super godt besøgt og meget vellykket.  
I sommerferien havde vi følgende ude og spille: 
- 6 deltog i Vejleturneringen 
- Klaus deltog i IM-turneringen i Chess House – samlet nr. 4. 
- Morten og Jesper deltog i Politikken Cup 
- Klaus og Nicolai deltog i Horsens Lang Weekend 
- 3 deltog i Skødstrup Sommer EMT 
Jørgen stod i sommerferien igen for Sommerskak i Kulturhuset.  
 
I sommerferien fik klubben fire nye medlemmer i form af GM Peter Heine Nielsen, GM 
Victorija Cmilyte (hans kæreste), Jackie Andersen og Niels Jørgen Fries Nielsen. En 
styrkelse af 1. holdet som gav forhåbning om en mulig oprykning.   
I august var Mads til Junior VM i Polen og fik bestemt en godkendt turnering.  
Vores EMT-turnering var igen en succes. Den blev afholdt i nogle ”barakker”, da skolen 
var under ombygning. Samlet vinder blev Klaus og vi fik tillige 4 gruppevinder.  
27. og 28. august deltog Mads i ”De unge mod de gamle” inde i Chess House. De unge 
bestod af Mads og Kristian Seegert og de gamle bestod af Bo Jacobsen og Jørn Sloth – 
de unge vandt 2½ mod 1½. 
Sæsonopstart med Peter Heine der fortalte om det at være sekundant for verdensme-
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steren Anand og efterfølgende stod den på simultan.  
Tirsdagen efter var det så Mads som stod for en ”undervisningsaften” hvor nogle af 
hans partier under Junior VM blev drøftet.  
I starten af oktober fik vi en Danmarksmester i hurtigskak i form af Peter Heine – 7 af 7 - 
mens Jackie tog sig af 2 pladsen – 6 af 7. 
I efterårsferien fik vi genoplivet vores GM-turnering. Selve den lukkede gruppe var en 
succes, mens den åbne gruppe ikke kom op at stå – vi var for sent ude. Rigtig god skak 
og med vores Kamil som samlet vinder. Flere af spillerne har tilkendegivet, at de gerne 
deltager igen hvis muligt.  
I samme periode deltog Mads ved VM for ungdom i Grækenland – delt 3 plads ud af 
120 deltager i denne aldersgruppe – kun ½ point efter vinderen!! 
Ultimo oktober – Grand Prix-stævne på Niels Ebbesen Skolen – 99 deltagere – frem-
gang på 20 børn i forhold til sidste år! 
Ultimo november fik vi tillige en Danmarksmester i form af Mads, da han deltog i DM i 
skoleskak, der foregik i Odense.  
Den 6. og 7. december stod den på ”arbejdsdag” inde i Bauhaus. Super dage som slut-
tede af med vores julefrokost. Vinder af den efterfølgende Hjerne/Arm-turnering blev 
Jens og Anders. 
I december opnåede Mads så sin sidste IM-norm i en turnering i London og kan derfor 
fuldt fortjent kalde sig International Mester. Siden da har han opnået yderligere 2 IM-
normer i diverse turneringer, så det er kun et spørgsmål om tid, inden den første GM-
norm kommer ind på kontoen. 
I december afholdte vi det 2. GrandPrix-stævne – denne gang på Niels Ebbesen Skolen 
– nu med 104 deltagere (ny rekord?) Vi havde 17! deltagere med.  
Mads blev ved en urafstemning under DSU valgt til årets skakspiller 2010. 
Søndag den 2. januar afholdtes vores traditionsrige hurtigskakturnering – 56 deltagere – 
Mads samlet vinder. 
Den 1. februar havde vi en temaaften med GM Jacob Aagaard. Jeg var selv forhindret, 
men skulle have været en stor succes med mange tilhører.  
Søndag den 6. marts skrev vi så historie i vores klub, da 1. holdet rykkede op i Skak-
Ligaen efter en sejr på 6-2 over  Herning. I indeværende sæson har vi forsøgt os på live
-dækning af 3 af 1. holdets kampe. Det har været en stor succes med omkring 1.000 
besøgende pr. runde. 
Vores 2. hold må tage endnu en sæson i Mesterrækken, da holdet manglede blot 1 po-
int efter en spændende sæson. 
I april måned optrådte Mads i såvel ”Aftenshowet” og TV2 Østjylland i forbindelse med 
optagelsen på Marselisborg Gymnasium Team Danmark 4-årige Gymnasielinie. Efter 
dispensation fra undervisningsminister Troels Lund Poulsen – super reklame for vores 
sportsgren.  
Sidste uge deltog 4 ved DM i Odense. Mads fik en flot delt 4. plads i Landsholdsklas-
sen.  Undervejs vandt han over 2 af landets bedste stormestre. I den anden ende vandt 
jeg gruppen ☺  
Til slut vil jeg gentage hvad jeg sagde i indledningen – Det har været et godt og spæn-
dende år, som vi alle kan være stolte over – en stor tak til jer alle – kun opnår dette i 
fællesskab. 
Beretningen blev herefter godkendt uden bemærkninger, og det fejrede vi med en klap-
salve. 

Fremlæggelse af regnskab 
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Kai spurgte til forsamlingens kommentarer, og fik dem. 
Peter Wheadon roste arrangementet med Bauhaus, og spurgte samtidig, om vi kunne 
gøre noget for at sikre, at Nordea fortsætter som sponsor.  
Til det svarede Anders, at den nye direktør ikke er helt så vild med skak som den gamle 
var. Han vil gerne have nye kunder, eller i hvert fald mulighed for at præsentere deres 
ydelser for potentielle kunder. Derfor blev forsamlingen opfordret til at gå ind og tage 
snakken med dem og høre hvad de kan tilbyde. 
Søren Westergaard ville gerne høre om grunden til sammenblanding af Nordea sponso-
ratet og udgifterne til holdskak.  
Til det svarede Anders at normalt er hverken sponsor eller spillere interesseret i at belø-
bene bliver offentlige.  
Flere forsøg fra Søren på at liste beløbene ud af Anders, bla. med det argument at vi 
var ret sårbare hvis Nordea trak stikket, lykkedes ikke. 
Nicolai mindede om, at flere sponsorer kunne bidrage til at sprede risikoen 
Søren ville så vide om man undersøgte andre muligheder, f.eks. sparekasser. 
Anders kunne fortælle at Sparekassen Kronjylland da også er sponsor, og man naturlig-
vis hele tiden ser på muligheder. 
Kai opfordrede forsamlingen til at komme frem med ideer. 
Herefter blev regnskabet godkendt. 

Fastsættelse af kontingent 
Bjarne foreslog på bestyrelsens vegne uændret kontingent, og efter Gennos sædvanlige 
bandbulle vedtog vi forslaget med applaus. 

Bestyrelsens plan for aktiviteter i den kommende sæ son. 
Anders fremlagde planen. Den ser således ud: 
Vi vil arbejde for, at vores klub til stadighed udvikler sig i en positiv retning, hvilket gerne 
skulle gøre, at ”man” gerne vil være en del af denne succes. Dette gælder både resul-
tatmæssigt men lige så meget den sociale del.  
Fastholde vort medlemsantal – pt. holder vi vores medlemstal, med en lille positiv frem-
gang. På landsplan ser det til gengæld skidt ud. Siden nytår skulle der have været en 
yderligere tilbagegang på 400! 
Fastholde vores antal skoleskakspillere – og bevare vores undervisning på de to skoler. 
Samtidig vil vi arbejde på at sikre, at de efter skoleskakken forbliver i klubben.  
1. holdet skal spille med om Danmarksmesterskabet – de har kvaliteten til det. 
2. holdet skal op i 2. division. 
Vi vil gentage GM-turneringen i efterårsferien. Her er der en mulighed for at tilgodese 
vores egne spillere. 
Og han sluttede med en opfordring til forsamlingen om at komme med forslag til hvor-
dan vi kan forøge vores medlemstal og antallet af sponsorer. Som en lille appetitvækker 
blev nævnt at det nyeste medlem i sponsorgruppen var det lokale ZitCom A/S. 
Søren beklagede at hans initiativ fra sidste år med skak i mindre portioner ikke rigtig var 
blevet til noget. Rejser og kærlighed til skak var årsagen. Han efterlyste hjælpere. 
Kai mente at den kunne vi tage under eventuelt, for nu trængte vi til at klappe. 

Indkomne forslag 
Der var ikke kommet nogen, men der havde været et oplæg i seneste nummer af løbe-
ren. Den opfordrede Kai til at vi også snuppede under eventuelt. 
Morten havde dog lige en enkelt kommentar: Det var ment som et oplæg til debat – ikke 
som et beslutningsforslag. 

Valg 

Side 5 



Bestyrelsen havde gjort sit hjemmearbejde, så vi klappede os igennem. 
Formand: Anders Haarup. Genvalgt. 
Bestyrelsesmedlem: Peer Jespersen ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Allan 
Andersen og sådan blev det. 
Suppleanter: Kell Hansen og Benjamin. 
Revisor: Jørn Andersson. 
Revisor: Per Buttenschøn. 

Eventuelt 
I strid med traditionerne var det ikke Morten, men Genno der først bad om ordet. Han 
startede med at takke for gaven til sin runde fødselsdag og takke Jørgen for at være 
mødt op. Herefter lod han forstå, at det frydede ham at DSU mister medlemmer, for de 
smider ud med pengene. Derfor mente han (ligesom de foregående år) at vi skulle hol-
de generalforsamlingen inden påske, så vi kunne stemme nej. Endelig fik samtlige klub-
bens stærke spillere en røffel for ikke at gide spille 4-by-turneringen. 
Anders svarede at vi kan sagtens stemme nej (til kontingentforhøjelse), og ville have 
gjort det. Vi stillede endvidere spørgsmål til delegeretmødet vedr. medlemsmål og visi-
on. 
Genno understregede at det ikke er vores repræsentant, men generalforsamlingen der 
skal stemme imod. 
Claus lod forstå, at vi skam har generalforsamling inden delegeretmødet, sådan ca. 51 
uger inden. 
Morten sagde at alle har taleret på delegeretmødet. Bestyrelsesmedlemmer repræsen-
terer kun egen holdning, men klubbens stemme. 
Søren ville vide hvem der har stemmeret? Anders svarede at formanden kan stemme, 
men alle kan tale.  
Nicolai mente at det var godt der blev spurgt ind til visioner. Han mente f.eks. at skak-
serveren er en vildmand. 
Colin fortalte, at han har forsøgt de sidste 3 år at samle hold til 4-by-turneringen. De 
andre klubber har også problemer, så man har snakket om at flytte til slutningen af sæ-
sonen. Det affødte lidt ping-pong med Genno med diverse skældsord. 
Morten troede ikke på at en flytning vil få alt til at glide. Men opfordring til at spille 4-by-
turnering skal ikke være det første man hører fra klubben i den nye sæson. Og så vil 
han f.eks. ikke spille højere end 5. bræt. Vedr. generalforsamlingen mente han at den 
kan sagtens flyttes. Men det skal gennemtænkes, for hvad nu med hovedkredsmødet 
osv. 
Asger J spurgte om ikke tiden er løbet fra 4-by-turneringen? 
Bjarne bad om en hurtig tilkendegivelse om, hvem der gider spille 4-by-turneringen? 
Håndsoprækning. 15 mand (pænt over halvdelen). 
Peer sagde at vi skal have tillid til Anders. Han repræsenterer klubben på bedste måde. 
Claus mente at når møderne ligger som de gør kan vi agere og indrette os efter beslut-
ninger truffet på delegeretmødet. 
Jens mente også at vi skal stole på Anders. 
Dirigent Kai dikterede, at nu skulle vi over til at diskutere liv i klubaftener. 
Søren genopfriskede forslaget fra sidste år. Man skal kunne komme i gang med at spille 
skak uden at det absolut skal være efterår start eller forår start. 
Anders bad ham komme med tanker om hvordan det kan organiseres, så man kan blive 
nogle flere om det. F.eks. turnus for at der står én de første tirsdag i måneden. 
Peter fulgte op: Kom med forslaget, så melder vi os. Men det er lettest hvis det er kon-
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kret. 
Peer opfordrede til at man fik lavet en folder som vi kan dele ud til lys nat. 
Claus foreslog at man kunne lave partigennemgange - også gerne af ikke mesterspille-
re. 
Kell fortalte at han bestemt var blevet taget godt imod da han kom i klubben, og det tror 
han også at andre gør. 
Colin foreslog, at man skulle holde åbent hus efter offentlige arrangementer som f.eks. 
Lys Nat. 
Jens tror ikke på at folk kommer. I stedet kunne man lave en konkurrence i forbindelse 
med arrangementet, så man får mailadresser ind. Så har man efterfølgende mulighed 
for at kontakte folk direkte. 
Kell fortalte at man til kræmmermarkedet vil udvide med et par borde, så der kan spilles 
skak. 
Nu ville Genno vide om der ikke skulle være præmieoverrækkelse, og det førte til at 
Bjarne kom med sin 3. indrømmelse – han havde nemlig ikke fået gjort det op endnu. 
Derfor kunne vi springe videre til Morten m.fl.’s forslag til en ny turneringestruktur, og 
Kai bad lige Morten om en kort gennemgang. Det fik vi, omend ”kort” nok var faldet ud. 
Herefter bad Kai forsamlingen kommentere forslaget, og her en nogle at kommentarer-
ne: 

Forårsturneringen bliver 11 runder i stedet for 7. 
Godt gennemtænkt oplæg. Jeg er for! 
Godt med alternativer. Men en længere turnering går imod ideen med nye medlem-

mer. 
Så kunne man have en sideløbende hurtigturnering a la ”De 10 værste”. 
Vedr. udsatte kampe, så er mandage muligt. Men der er vist noget med noget har-

monikaspil der kan genere. 
Jeg kan ikke om mandagen – hvad så? 
Forslagsstillerne havde også lavet  lidt statistik over hvor mange mesterspillere, der 

deltager i klubturneringer. 
Turneringslederen har læst og kommenteret forslaget, bla. med lidt matematik over 

hvor mange uger vi har og hvor mange vi skal bruge. Han er bange for at folk 
ikke vil binde sig for så mange runder, og hvad med ratingafgift? 

Husk lige at friholde uge 42 også. 
Kunne man lave 2 turneringer, så kan man springe ud (af turneringen forstås)? 
Nix, tanken er 11 runder. 

Kai bad forsamlingen om en tilkendegivelse af hvem, der kunne være interesseret i det 
foreslåede format. Det var ca. halvdelen. 
Så var der EMT’en. Det har været lidt problematisk siden skolernes ferie blev rykket. 
Måske kunne man starte senere, men det vil rykke de almindelige klubaftener, da alt 
materiellet er på skolen. En rundspørge blandt deltagere havde understreget at det skal 
forblive en 7-runders, men flytning er muligt. Anders lovede at bestyrelsen arbejder vi-
dere med det. 
Peer mente at flere af vores egne bør spille EMT’en. 
Morten havde sparet op til et par kommentarer: 

Han har været i Gøteborg på arbejde og besøgte en lokal skakklub. Der er der 400 
medlemmer og 2 sideløbende turneringer. Men den ”nye” fik stadig lov at sidde 
lidt for sig selv. 

Så mente han at det var supergodt med Bauhaus. Men vi skal ikke holde julefrokost 
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samtidig. Vi kan ikke drikke nok. 
Og endelig, hvis vi vil lave Open samtidig med GM-turneringen i efterårsferien, skal 

invitationen ud nu! 
Anders svarede på det sidste. Ja ja, Vi er sent ude. Vi har møde 9. maj. Vi vil satse på 
en lukket gruppe først og fremmest. 
Claus mente at det behøver vel ikke være en åben. 
Anders svarede at det gør det selvfølgelig ikke, men det er en god mulighed for at tjene 
lidt. 
Jens forslog at man kunne kopiere Horsens og Kolding? 
Anders svarede at der tænkes, men vi vil nødig aflive EMT’en 
Jens understregede at den korte version giver deltagere fra hele landet, og det bakkede 
Nicolai op om. 
Så havde Genno fået nok og sagde tak for i aften. 
Claus mente ligesom Jens og Nicolai at det er genialt med den komprimerede version. 
Nicolai mindede om at det er en god ide også at komprimere tidskontrollen – ikke som 
Horsens, hvor man spiller med klassisk tidskontrol. 
Til slut bad Anders om en evaluering på justeringen fra sidste år hvor vi indførte tidlig 
start, og kortere betænkningstid på klubaftenerne. 
Det var positivt, ligesom en forslag fra Tavs om at korte det yderligere af for de yngste 
også blev positivt modtaget. 
Så var det tid for Anders at runde af: 

Mads blev topscorer i holdskak efter korrektion. Skakbræt og klap til ham. 
Bymester blev Tavs, så han fik også en hånd. 
Forsommerturnering fra på tirsdag - 3 runder. 
Lys nat den 27. maj. Ud for Anders’ hus. 
Husk at melde til Skanderborg EMT. 
Arbejdsdag i Bauhaus 23/11 18-22 og 24/11 8-16 (den sidste er den vigtigste) 
Tak for fremmødet og for genvalget. Desuden tak til dem der gør en indsats, herun-

der bestyrelsen. Velkommen i bestyrelsen til Allan, og tak til Peer for indsatsen 
i bestyrelsen – som fik vingave og klapsalve. Endelig tak til Kai for ledelse af 
mødet. 

Endelig kunne Kai lukke med en gang tak, og en opfordring til at klappe af bestyrelsen – 
så det gjorde vi, og dermed sluttede generalforsamlingen 2011.  
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Rema 1000,  Vroldvej 
 
 

Et godt sted at handle. 



Asger J. Andersen – Palle M. Rasmussen  
(kommentarer af Asger J. Andersen) 

 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.e5 Nfd7 5.Nf3 c5 6.Bf4 Nc6 7.dxc5 Bxc5 8.Bd3 Qb6 
Dobbelttrussel på bønderne på b2 og f2. 9.0–0! Det stærkeste! Bonden på b2 er usund 
kost, men ... 9...Qxb2 10.Nb5!! Supertræk, vil jeg mene. Og overraskende for min mod-
stander, tror jeg. Jeg havde også overvejet Sa4, som ikke er nær så stærk. 10...0–0? 
Rokaden anbefales af Fritz selv om det lægger op til "fest". Men hvid havde, foruden 
den grimme skak på c7, også den "stille" trussel Ld2! og videre til c3 med dronninge-
fangst! 
 
 
  
 
 
 
 
 Hvid i trækket  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.Bxh7+!! Efter lang overvejelse. Men trækket er hele partiets omdrejningspunkt! 
11...Kh8 Det bedste af to onder. 12.Rb1 Igen efter lange overvejelser. Det er sådan en 
slags "sikkerhedstræk": Jeg truer dronningen, dækker min springer, og vigtigst: Jeg 
fjerner den sorte dronning fra diagonalen a1–h8 (og dermed dækningen af det vigtige 
felt e5). 12...Qxa2 13.Ng5 Ncxe5 14.Bxe5 Nxe5 15.Qh5 Rd8? Der er ingen gode træk. 
Den eneste lille mulighed er følgende variant: [15...g6 16.Bxg6+ Kg7 17.Be4 dxe4 
18.Qh7+ Kf6 19.Nxe4+ Ke7 20.Qg7 Nd7 21.Nxc5 Nxc5 22.Qg5+ f6 23.Qxc5+ Kf7 
24.Rb3 Qxc2 25.Nd6+ Kg7 26.Rg3+ Qg6 27.Qc7+ Kh6 28.Rh3+ Der er flere muligheder 
i denne lange variant, men de giver alle hvid fordel.] 16.Bg6+ Kg8 17.Bxf7+ Nxf7 
18.Qxf7+ Kh8 19.Rb3 Overflødigt træk, men det er dog en mattrussel. 19...e5 20.Qh5+ 
Kg8 21.Qh7+ Kf8 22.Qh8+ Ke7 23.Qxg7+ Ke8 24.Nc7# 1– 0 
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Skanderborg Skakklubs EMT 2011.  
(Af Jan Rode Pedersen) 

 
Det er første gang jeg deltager i denne turnering. Deltagerne var ratingmæssigt ganske 
lige og det kom turneringen også til at bære præg af. Til slut var der kun 3 points forskel 
på nr. 1 0g 8. Kun Torben Kühl må kunne siges at være utilfreds med resultatet. Resten 
af deltagerne er formenentlig nogenlunde tilfredse med egen indsats. 
Esmat Guindy spillede en god turnering og lå længe til at komme på en delt 1. plads, 
men snublede i sidste runde mod en velspillende Torill Skytte.  
Vindere blev Jan og Jan med hver 5 point. Korrektion og indbyrdes parti afgør dog til 
min fordel. 
Jeg vil slutte med at takke for en god turnering og med at vise mit parti mod netop Jan 
Christensen. 
 
Hvid: JanChristensen, Nordre Sk. -  sort: Jan Rode Pedersen, Skanderborg Sk. 
1) d4-Sf6, 2) Sf3- e6, 3) e3 - b6, 4) Ld3- Lb7, 5) 00- d5, Her er Se4 en anden plan. 
6) Sbd2- Ld6, 7) Se5-00, 
8) f4 -c5, 9) b3- Sc6, 10) Lb2- Tc8, 11) a3-a6, 12) Tf3- b5, 13) dc5-Lc5, 14) Th3- g6,  
15) Sg4- Sg4, 
16) Dg4- f5, 17) De2- De7?, Selv om hvids sortfarvede løber ser meget dominerende ud 
mente jeg under partiet at jeg havde styr på både løberen og hvids angrebsmuligheder. 
Desværre er mit 17. træk en fejl, som giver hvid mulighed for at en springer til g5. 17: 
Dd6 er det rigtige, da det forhindrer 18:Sf3. 
18) Sf3- Tc7, 19) b4- Lb6, 20)Sg5. Jeg var mere bange for Se5. 20) - Dd6, 21) De1- e5, 
22) fe5 med et remistilbud, hvilket jeg afslog, - Se5, 23) Dh4- Sd3, 24) cd3- f4, 25)Sh7- 
Le3, Hvem står til gevinst? - hvid eller sort?. 
 Vi troede begge at vi stod bedst. Heldigvis havde jeg set rigtigt. 26) Kf1- d4, 27) Sf8- 
Lg2!, 
 

 
 
 
 
 28) Ke1- Lh3, 29) Sg6- Th7, 30) Dg5- Tg7. 0-1.  
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Et vel gennemført kongeangreb.  
(Af Morten Rasmussen) 

 
Morten Rasmussen, Skanderborg får skønhedspræmien i basisklassen for gevinsten i 
G5, gruppe 2 mod Jan Oehmichen i 5. runde. 14,-Lxg2! og 18,-Dxg3! er træk, der skulle 
forudses lang tid i forvejen. 
 
Hvid: Jan Oehmichen, Skødstrup (1868) 
Sort: Morten Rasmussen, Skanderborg (1840) 
  
1.c4 c6 2.Sf3 d5 3.b3 d4 
Napper lidt centrum og den eventuelle løberdiagonal. 
4.g3 c5 5.Lg2 Sc6 6.0–0 e5 7.d3 Le7 8.Sa3 Lf5 9.Sc2  h5 
Angriff! 
10.Ld2 h4 11.Tb1 hxg3 
12.fxg3 Dd7 13.b4 Lh3 14.b5    ⇒⇒⇒⇒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14...Lxg2! 15.bxc6 Dh3 16.cxb7    ⇒⇒⇒⇒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16...Lxf3!! 17.bxa8D+ Lxa8 18.Tf2    ⇒⇒⇒⇒ 
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18...Dxg3+! 19.Kf1 
19.hxg3?? Th1#. 
19...Txh2 20.Txh2 Dxh2 
Ingen redning for hvid, tror alt taber. 
21.Le3 
21.Tb8+ Kd7 22.Txa8 Dh1+  
23.Kf2 Lh4# kunne ellers have været sød. 
21...Dh1+ 
Den hurtigste mat blev vist ikke fundet 
her, men dejligt at se modstanderen lide. 
 
22.Lg1 Lg2+    ⇒⇒⇒⇒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.Ke1 
23.Kf2?? Lh4# 
23...Dxg1+ 24.Kd2 Lg5+ 
25.e3 Df2+ 26.Kc1 Lf3 27. 
De1 dxe3 28.Tb8+ Kd7 29.Da5    ⇒⇒⇒⇒ 
 
 
29…Dd2+ og hvid gav op. Der kunne følge 30.Dxd2 exd2+ 31.Kb2 d1D osv. 
0–1 
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Fra vejleturneringen 2011.  
(Af Asger J Andersen) 

 
Nedenstående stilling opstod efter 33 træk. Jeg har hvid mod Alexander Andersen fra 
Evans, og jeg skal forsøge at finde noget effektivt for at udnytte min meget favorable 
stilling. Hvad ville du spille? 
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Hvid i trækket: Den forkerte bonde??? Eller den rig tige!!! 
 
Læseren har sikkert fundet ud af at der skal foretages et bondefremstød. Valget står 
naturligvis mellem f-bonden og g-bonden. 
Jeg var fokuseret på at få åbnet g-linjen op mod modstanderens konge. Men her skal 
man så lige huske på at man samtidig åbner linjen for modstanderens angrebsmulighe-
der!   
Nå, men jeg må hellere røbe at jeg valgte den forkerte bonde, g-bonden. 
 
Partiet fortsatte som følger: 
 
34.g6 hxg6 35.Bxg6 Qg7 36.Kh1 Qh6 37.Qh2 Ng7 38.Rg1 Kh8 39.Bf7      Rd3 40.Bd2 
Rd7 41.Rg6 Qh7 42.f5 Nxf5 43.Rg8+ Qxg8 44.Bxg8 Kxg8 45.Kg1 h4 46.Qe2 Bg7 Re-
mis. Stillingen er helt lige. ½–½ 
 
Hvis jeg bare havde valgt fremstødet med f-bonden (langt det bedste!), kunne partiet 
have fortsat således: 
 
34.f5 exf5 35.Bxf5 Qg7 36.Bxh7+ Kh8 37.e6 Rd4 38.Qg6 Qxg6 39.Bxg6 Bg7 40.Bxd4 
Bxd4+ 
 
Og hvid står klart til gevinst! 
Men som vi alle ved: De træk der skal spilles, skal findes ved brættet; de gode træk 
finder man bagefter!! 
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Matisson - Nimzowitsch, Karlsbad 1929. 
Sort trækker. 
Hvid har lige spillet e4 og truer sorts 
springer på d5. 
Hvad ville du gøre ved det? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lee - Emms, England 1999. 
Sort trækker. 
Hvis sort spiller g2-g1=D kan hvid svare 
c7-c8=D med skak. 
Så sort skal finde på noget bedre, hvis han 
kan. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jovanovic - Heikkila, Pula 2011. 
Hvid trækker. 
Hvid har spillet det farlige Grand Prix 
Angreb mod Siciliansk. 
Der er kun blevet spillet 14 træk, men hvid 
har allerede et vindertræk her. 
Kan du finde det? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Van Scheltinga - Opocensky, Argentina 
1939. 
Sort trækker. 
Her har vi en stilling fra en Benko Gambit. 
Hvad skete? 

Kombiner med Peter  
 

Løsninger senere i dette blad 



Lynmesterskabet 2011 til Mads Andersen.  
(Bjarne Tornbjerg) 

 
12 deltagere meldte sig i forbindelse med årets generalforsamling til at kæmpe om årets 
lynmesterskab. Mest bemærkelsesværdigt og yderst prisværdigt var det vel, at Jan Ro-
de Pedersen havde taget den lange vej fra Holstebro til Skanderborg for at deltage. At 
Jan så måske ikke fik helt den placering, han nok havde håbet, er en ganske anden 
sag. 
 
Deltagerne blev inddelt i to grupper efter lodtrækning, og denne mundede heldigvis ud i, 
at de to formodet stærkeste deltagere, Mads Andersen og Jan Rode Pedersen endte i 
hver sin gruppe. Med al respekt for de enkeltes styrke, må man dog sige, at Mads An-
dersen så ud til at være endt i langt den nemmeste gruppe. De to gruppevindere skulle 
mødes i en finale over to partier. 
 
I sådanne grupper kan der opstå ligestilling, og her var reglerne, at indbyrdes parti(er) 
var afgørende, og hvis ikke dette gav en afgørelse, så gik den med det laveste ratingtal 
videre. 
 
Det lykkedes Benjamin Christensen i den ene gruppe at vinde over Jan Rode Pedersen, 
men det var også Jans eneste tabsparti. Benjamin måtte i den følgende runde se sig 
besejret af Kai Munk, men da Benjamin og Jan så begge efter fem runder havde opnået 
4 point, måtte Jan vinke farvel til den finaleplads, som han vel efter lodtrækningen og 
ved turneringens start havde sat næsen op efter. 
 
Resultaterne i de to indledende grupper blev følgende: 
 
Gruppe A: 
Benjamin Christensen (vinder af indbyrdes parti) 4,0 point 
Jan Rode Pedersen  4,0 point 
Kai S. Munk 3,5 point 
Claus Qvist Jessen  2,5 point 
Peter Wheadon 1,0 point 
Knud Mogens Jacobsen 0,0 point 
 
Gruppe B: 
Mads Andersen 5,0 point 
Bjarne Rasmussen 3,0 point 
Morten Rasmussen 3,0 point 
Anders Haarup 3,0 point 
Henning Møller 1,0 point 
Kell Hansen 0,0 point 
 
Finalen stod derefter mellem Mads Andersen og Benjamin Christensen, og her viste 
Mads ingen nåde, men vandt begge partier. 
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Temaaften med Jens Kjeldsen og Klaus Berg.  
(Bjarne Tornbjerg) 

 
Årets EMT startede i år 14 dage senere end den plejer, og for ikke at spille klubturnering 
og EMT i samtidigt, så nogle af medlemmerne skulle spille såvel tirsdag som onsdag i 
samme uge, havde vi i år valgt at indlede sæsonen med en temaaften den 20. septem-
ber. 
 
Klaus Berg og Jens Kjeldsen havde for længe siden tilbudt at stå for en sådan temaaf-
ten, hvor Klaus ville gennemgå et af sine partier fra GM-turneringen i Skanderborg i 
efterårsferien 2010. Efterfølgende ville Jens Kjeldsen så spille simultan mod de, som 
ønskede dette. 
 
Desværre var fremmødet til temaaftenen noget beskeden, idet der vel næppe var mere 
end godt en halv snes tilhørere. Dette kunne måske skyldes det tidlige tidspunkt på sæ-
sonen, men enkelte potentielle deltagere var faktisk i klublokalerne, men var optaget af 
at spille udsatte EMT-partier. 
 
Klaus Berg gennemgik sit gevinstparti mod Henrik Danielsen, og hvor Klaus berettede 
om tidligere tiders partier mellem de to. Klaus kommenterede også Henriks mulige tan-
kegang bag de træk som spilledes, herunder hvilke stillingstyper, som Henrik måske 
forsøgte at opnå. Vi fik også lejlighed til at se, hvilke andre muligheder der enten var 
eller ikke var på forskellige steder i partiet. For undertegnede med en lidt mere beske-
den spillestyrke, var det endnu en gang forunderligt at se, hvor mange muligheder der 
faktisk er i en stilling, også tidligt i partiet. Mange af de muligheder der er, må jeg ind-
rømme, at jeg formentlig slet ikke ville se eller bare overveje at spille i praksis i et parti! 
Mine evner rækker simpelthen ikke til at gennemskue og holde styr på de kombinatio-
ner, som der åbenbart kan findes i mange stillinger, også allerede efter relativt få træk i 
et parti. 
 
Enkelte af tilhørerne foreslog ”forbedringer” af Klaus spil, og enkelte af forslagene var 
måske ikke helt umulige, men de fleste kunne Klaus dog straks afvise med en konkret 
variant, og hvor forslagsstilleren så måtte erkende, at trækket nok med et konkret svar-
træk ville medføre en stilling som ”stående næstbedst”! 
 
Efter en kort kaffepause stilledes der op til simultanforestilling, hvor 7 af medlemmerne 
havde mod til at udfordre Jens Kjeldsen. Der aftaltes en spilletid på 25 minutter til hver 
af deltagerne. Jens fik derfor også 25 minutter, men havde selvfølgelig den udfordring, 
at hans tid i værste fald kunne tælle ned på alle 7 ure samtidig. Jens så i alt fald ud til at 
have travlt – noget lidt i retning af gamle Otto Leisner udsendelser, hvor en artist forsø-
ger at holde alle tallerkener roterende på enten et bord eller på toppen af en træstok.  
 
I enkelte af partierne så det ud som om Jens havde fået noget at spekulere på, og tiden 
begyndte derfor både i ”problempartierne” som i de øvrige partier at løbe stærkt. Efter-
hånden fik han dog også i et par partier afgørende fordel, og da partierne blev opgivet, 
så det efterhånden noget lysere ud for Jens. Han kunne nu koncentrere sig om vist kun 
3 tilbageværende partier, og hvor de to af dem med Jens’s spillestyrke næsten spillede 
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sig selv. Der var så et enkelt parti mod Claus Qvist Jessen tilbage. Det så ikke ud til at 
være så enkelt at vinde, men Jens viste, at han kendte teknikken, og fik efterhånden 
omsat den fordel, som han utvivlsomt havde opbygget, til gevinst, og stadig med en 
smule tid tilbage. 
 
Det hele endte således med fuldt hus til Jens Kjeldsen, hvilket trods alt må siges at væ-
re en glimrende præstation under disse betingelser. Det blev således til sejre over Bjar-
ne Rasmussen, Leif Møller Hansen, Claus Qvist Jessen, Asger C. Andersen, Axel Niel-
sen, Kell Hansen og Peer Jespersen. 
 
 

Afbud til et parti.  
(Bjarne Tornbjerg) 

 
Årets EMT forløb uden væsentlige problemer. Vi der står for arrangementet har efter-
hånden så megen erfaring med denne turnering, at alt næsten er tilrettelagt, så det bare 
kører af sig selv. Enkelte problemer kan dog stadig nemt opstå; blandt andet er udsatte 
partier altid noget, som kan udvikle sig til lidt af en udfordring. Udsatte partier er lidt af 
en pestilens for turneringsledelsen, og derfor har vi også for mange år siden i program-
met for turneringens afvikling anført, at den enkelte spiller ved afbud selv skal underret-
te sin modstander og aftale et andet spilletidspunkt. Derudover skal turneringsledelsen 
selvfølgelig underrettes. 
 
Til en af runderne i den netop afholdte turnering opstod en sådan udfordring. En spiller 
(herefter benævnt ”Hvid”) havde på turneringstavlen anført ”A” for afbud, og orienterede 
også kort turneringsledelsen om sin manglende mulighed for at afvikle den kommende 
rundes parti. 
 
Så langt så godt; men til den følgende runde mødte Hvids modstander (herefter be-
nævnt ”Sort”) op – han kendte bestemt ikke noget til hvids afbud, og mente sig helt be-
stemt berettiget til så at få et helt point i det indbyrdes parti. Dette krav kunne turne-
ringsledelsen ikke helt afvise, men ville dog først skrive pointet på turneringstavlen efter 
at have hørt Hvids opfattelse af situationen. 
 
Hvid var på rejse i udlandet, og der blev derfor sendt en mail til Hvid med en kort beskri-
velse af situationen, og at Hvid stod til at tabe partiet. Hvid reagerede skarpt på mailen 
med at oplyse, at han havde orienteret sin modstander, og at han i øvrigt var ”meget 
sikker” i sin sag. Hvis ”Hvid blev taber af dette parti, kunne vi se bort fra hans videre 
deltagelse”. 
 
Det var jo på flere måder klar tale, så Hvid fik det svar tilbage, at med Hvids ”sikre” af-
bud var alt jo sådan set i sin skønneste orden, men også, at det som den der havde 
sendt afbud, var Hvids ansvar at få partiet afviklet, og at turneringsledelsen nu bare 
afventede at få et resultat fra parterne, som kunne påføres turneringstavlen. 
 
Sort blev naturligvis orienteret om Hvids opfattelse af situationen, og at turneringsledel-
sen forventede at parterne meddelte, hvilket resultat af partiet der kunne påføres turne-
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ringstavlen. Dette ændrede dog ikke på det faktum, at uændret var Hvids ansvar, at 
afbuddet var meddelt sort, og også at Hvid var ansvarlig for at finde et tidspunkt til afvik-
ling af partiet. Sort var ikke ubetinget tilfreds med denne melding, og mente at turne-
ringsledelsen måtte tage stilling i sagen (sort mente vel reelt, at turneringsledelsen skul-
le tildele ham pointet). Turneringsledelsens svar var, at man ikke umiddelbart kunne 
tildele noget point – det var op til parterne at afklare, i hvilket omfang der var sendt af-
bud, og i øvrigt fortsat Hvids ansvar at få partiet afviklet. 
 
Turneringsledelsen er bekendt med, at der inden turneringens afslutning har fundet en 
telefonsamtale sted mellem Hvid og Sort. Der er også modtaget et resultat af det udsat-
te parti. 
 
Moralen af foranstående beretning er, at hvis man må sende afbud til et parti, hvilket 
man i praksis med en travl hverdag kan være nødsaget til, så bør man for sin egen 
skyld kunne dokumentere, at modstanderen er underrettet, så man ikke kommer til at 
stå i en situation, som Hvid gjorde i foranstående beretning.  
 
Tingene bliver ikke nemmere at løse, hvis også turneringsledelsen skal indblandes i at 
få et parti afviklet. Man må derfor også forvente, at turneringsledelsen i lignende situati-
oner vil overlade det til de involverede parter selv at finde en løsning. Sker dette ikke, 
må turneringsledelsen selvfølgelig træffe en afgørelse, men denne vil så blive en kon-
kret vurdering ”efter bogen”, for eksempel i form af et nul til begge parter eller et nul til 
den som har sendt afbud, og et ettal til modstanderen. 
 
 
 

Nedgang i antal deltagere til årets EMT.  
(Bjarne Tornbjerg) 

 
Deltagerantallet til årets EMT var lidt lavere end i 2010. 1. runde af turneringen var i år 
fastlagt til den 17. august – den er ellers i turneringens mere end 30-årige historie altid 
startet den første onsdag i august. Årsagen er at skolernes sommerferie inden for de 
seneste år er blevet flyttet, og at bestyrelsen blandt andet af denne årsag fra flere sider 
er blevet foreslået at placere turneringsterminen lidt anderledes. Problemstillingen har af 
bestyrelsen været drøftet de seneste år, men bestyrelsen har indtil i år veget tilbage for 
nogen ændring – i stedet forsøgte man for tidligere år at love deltagerne udsættelse i 
den første og eventuelt den anden runde, hvis man var forhindret på grund af afholdelse 
af sommerferie. 
 
Forsøget med ”udsættelsesmuligheden” så ikke ud til at kunne fastholde deltagerantal-
let, så i år valgte bestyrelsen så at give sig med hensyn til spilleterminen - og hvad blev 
resultatet – et yderligere fald i deltagerantallet! 
 
Nedgangen er selvfølgelig en lidt kedelig udvikling, men årsagerne er nok flere, og kan 
måske ikke alene tilskrives ændringen af spilleterminen. Der var i til den afsluttede tur-
nering nogle klubber, som i modsætning til 2010 næsten helt svigtede os med tilmeldin-
ger. Der har næsten altid været et underligt mønster i, hvilke klubber der tilmelder sig 
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spillere fra, så det kan være en tilfældighed, at dette måske i år er en medvirkende år-
sag til den samlede nedgang. 
 
En anden årsag til nedgangen kan være, at turneringen i særlig grad appellerer til spille-
re, som trofast har deltaget år efter år – nogle har deltaget mere en 30 gange i alt! Disse 
spillere bliver alle ældre, og desværre er der næsten hvert år nogle enkelt af disse 
”veteraner” som af forskellige årsager ikke tilmelder sig. En tredje årsag af lidt samme 
karakter er det faldende medlemstal i Dansk Skak Union, der alt andet lige, i hvert fald 
set over en lidt længere periode, også må antages at have indflydelse på det antallet af 
deltagere i såvel vores turnering som i andre turneringer. Der er bestemt også andre 
turneringer hvor, deltagerantallet falder. Der findes dog også succesrige turneringer rent 
antalsmæssigt – for eksempel weekend-turneringen i Horsens! 
 
Bestyrelsen havde på ingen måde nogen sikker forventning om, hvad ændringen af 
spilleterminen ville medføre, da man vedtog at flytte spilletidspunktet. Personligt var jeg 
ikke den store tilhænger af flytningen, men var på den anden side heller ikke modstan-
der af dette. Der var i bestyrelsen en fornemmelse af, at den tidlige start i august nok 
kun afholdt et fåtal fra at tilmelde sig, og man håbede derudover på, at nogle flere må-
ske ville tilmelde sig, når de først skulle starte ”efter sommerferien”. Det der talte i mod 
var så, om vi kolliderede med andre turneringer, herunder klubturneringer; men det så 
nu ikke umiddelbart ud til at være tilfældet. Under alle omstændigheder blev det beslut-
tet, at ændre tidsterminen for turneringen, og personligt kan jeg ikke forestille mig, at det 
er en mulighed at vende tilbage til den tidligere tidstermin. 
 
Nu har vi set, hvad årets deltagerantal blev, men årsagerne til nedgangen er ikke sådan 
lige at klarlægge. Det ser dog ikke ud til, at ændringen, som det var håbet, har betydet 
at nogle, som tidligere ikke deltog på grund af sommerferieafholdelse, nu i større om-
fang har tilmeldt sig. Personligt tror jeg, og set i bagklogskabens ulideligt klare lys, at vi 
måske alligevel er kollideret med klubturneringer rundt omkring, og at enkelte derfor har 
valgt ikke at deltage, når der i sidste halvdel af september måned i så fald både skulle 
spilles EMT i Skanderborg og samtidig spilles i den lokale klubturnering. 
 
Muligheden for fortolkninger af årsagen til nedgangen i deltagerantallet er flere! 
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Skanderborg fik sit navn på 4-by-pokalen.  
(af Colin Watson) 

 
Et 16-mands hold kørte torsdag d. 29.9 til Herning for at deltage i den årlige 4-by-
turnering, hvor Skive og Silkeborg også deltog. 
Skanderborg har ikke deres navn på den ny pokal fra 1991, men i år håbede de at æn-
dre på dette, da holdet var ganske stærkt. 
Den unge IM-spiller Mads Andersen stod klar på første bræt, men også Mads Boe, 
Jackie Andersen og Jan Rode Pedersen fra klubbens førstehold var med. 
Det blev ret spændende og meget lige, da Herning og Silkeborg også havde stærke 
hold med. Turneringsformen er at man spiller 3 partier med 30 minutters betænkningstid 
til hver spiller, så der er ikke meget tid. Skanderborg vandt først overbevisende mod 
Skive men tabte så til Silkeborg. Dette krævede en sejr over Herning i sidste runde med 
2 points. Det klarede Skanderborg, men hvad med Silkeborg, som kunne snyde både 
Herning og Skanderborg til sidst? Silkeborg vandt også stort over Skive, hvilket gav den 
usædvanlige situation at både Skanderborg, Silkeborg og Herning endte på 27 points. 
Da dette ikke tidligere var sket, kendte man ikke en procedure for at udpege en vinder i 
tilfælde af pointlighed. Konklusionen blev at alle 3 hold skulle dele sejren. 
Det sejrende hold bestod af IM Mads Andersen ( 3 ), FM Mads Boe ( 3 ), Jackie Ander-
sen ( 2½ ), Jan Rode Pedersen ( 2 ), Tavs Bjerre ( 1½ ), Kai Munk ( 2½ ), Claus Qvist 
( 1½ ), Morten Rasmussen ( 1 ), Colin Watson ( 1 ), Bjarne Rasmussen ( ½ ), Anders 
Hårup ( 1½ ), Filip Boe( 1 ), Aksel Nielsen ( 1 ), Peer Jespersen ( 2 ), Jørgen Johansen 
( 1½ ) og Genno ( 1½ ). 
Tallet i parentes er de enkelte spilleres pointhøst. 
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Blind høne finder også et korn!  
(Af Asger Andersen) 

Det går op – og det går ned. Det gælder i mange af livets forhold, og faktisk også i skak. 
 
I den nyligt afsluttede EMT lykkedes det mig at vinde et enkelt parti! Det blev til gen-
gæld, især i slutfasen, ganske publikumsvenligt. Det er altid sjovt at få lov at afslutte 
med en vindende kombination! 
Kig lidt på den afgørende stilling og prøv at finde det gode træk før du ser det i partifor-
løbet. 
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Ebbe Kristensen  – Asger J. Andersen.  
Skanderborg EMT 2011, 13.09.2011 

(Af Asger Andersen) 
1.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.d3 Bb4 4.a3 Bxc3+ Ikke La5?? da den så bliver fanget af hvids 
bønder! 5.bxc3 0–0 6.g3 d5 7.c5 c6 8.d4 Qa5 Et lidt provokerende træk, som sætter 
fart i partiet. Lidt bedre var straks Se4 - men det kommer senere! 9.Bd2 Ne4 10.Qc1 
Bf5 11.f3 Nxd2 12.Qxd2 Nd7 13.h4 Hvid går til modangreb, men sort har stærke træk 
på D-fløjen. 13...Rfe8 14.g4 Be6 15.g5 exd4 16.cxd4 Qc7! Truer det sårbare felt g3. 
17.Kf2 Bf5 18.Bh3 Bxh3 19.Nxh3 b6! Splitter D-fløjen og giver springeren fine mulig-
heder. 20.cxb6 Nxb6 21.a4 Ellers ville sort med sit næste træk true både dronning og 
bonde. 21...Nc4 22.Qf4 Qe7 Sort vil undgå D-afbytning for i stedet at lægge pres i e-
linjen. 23.Ng1 Rab8 24.h5 Rb2 25.Kg3 Qd6 Ikke det stærkeste, men jeg begyndte at 
blive lidt nervøs for hvids kongeangreb. Bedre var følgende variant:  [25...Ne3 26.h6 g6 
27.Rc1 Nf5+ 28.Kh2 Qb7  med solid fordel.] 26.h6 Qg6 Ser fornuftigt ud, men D-
afbytning er faktisk stærkere!  [26...Qxf4+ 27.Kxf4 Rd2  med bondegevinst og god stil-
ling.] 27.hxg7 Ne3! Forebygger Th6 pga. Sf5+ og kvalitet. 28.Kf2 Nf5 29.Rc1 Qe6 
30.Rxc6?? - se diagrammet ovenfor  - Ideen er at give tårnet for sorts stærke 
springer, men sort har en fin matkombination! 30...Rxe2+!! [30...Qxc6 31.Qxf5 Qc2 
32.Qxd5 Qxa4 og sorts fordel er nu beskeden.] 31.Nxe2 Qxe2+ 32.Kg1 Qe1+ Her op-
gav hvid. Der er ikke noget forsvar, som det ses af følgende:  33.Kh2 [33.Kg2 Re2+ 
34.Kh3 Qxh1+] 33...Re2+ 34.Kh3 Qxh1+ 35.Kg4 Ne3+ , og nu må hvid give dronning 
for springer for ikke at blive mat i næste træk. 0–1  

Side 22 

Her har du så stillingen. Hvid, Ebbe 

Kristensen, har netop spillet Txc6, 

 
 og nu gælder det så om for sort = 
Asger J. Andersen,   at finde det stær-
keste træk. 
Hvilket? 
Nedenfor følger hele partiforløbet med 
kommentarer. 



Skanderborg Skakklub, holdskak 2011-12.  
Version 4, d. 14/10 2011 
 
Spiller Holdleder tlf.  Hold/  Bræt 
 
1 GM Kamil Miton  2617 2628  1. hold 1. 
2 GM Marcin Dziuba   2592   1. hold 2. 
3 GM Kaido Külaots   2592   Reserve 
4 GM Artur Jakubiec   2528  Reserve 
5 IM Nicolai Vesterbæk Pedersen  2457  2460   1. hold 3. 
6 IM Michael Luch   2433   Reserve 
7 IM Mads Andersen  2356  2398   1. hold 4. 
8 IM Jens S. Kjeldsen  2412  2411   1. hold 5. 
9 IM Jan Pedersen  2394  2390   Reserve 
10 IM Silas Lund  2377  2380   Reserve 
11 FM Mads Boe  2341  2347   Reserve 
12 Jackie Andersen  2301  2323   Reserve 
13 IM Leif Søgaard Kristensen  2279  2301   1. hold 6. 
14 Jan Rode Pedersen  2179  2204   1. hold 7. 
15 Nicolai Löwenstein  2139  2193   Reserve 
16 Antonio Clerico  2093  2134   1. hold 8. 
17 Peter Grove  2060  2132   Reserve 
18 Tavs Bjerre  2001  1940   2. hold 1. 
19 Kai S. Munk  2000  2032   2. hold 2. 
20 Claus Qvist Jessen  1873    2. hold 3. 
21 Morten Rasmussen  1868  1931  22448651  2. hold 4. (*) 
22 Colin Watson  1844  1918   2. hold 5. 
23 Michael Grøne Andersson  1872    Reserve 
24 Henning Møller  1890  2033   Reserve 
25 Niels Chr. Christensen  1805    Reserve 
26 Leif Linnemann Larsen  1860    Reserve 
27 Peter Wheadon  1686    2. hold 6. 
28 Lars Svendsen  1664    Reserve 
29 Ebbe Kristensen  1627    Reserve 
30 Bjarne Tornbjerg  1656    3. hold 1. 
31 Søren Westergaard  1573    2. hold 7. 
32 Asger J. Andersen  1514  1828   3. hold 2. 
33 Leif Møller Hansen  1490    3. hold 3. 
34 Robert Rode Pedersen  1486    Reserve 
35 Bjarne Berring Rasmussen  1479   86523528  2. hold 8. 
36 Anders Haarup  1466    3. hold 4. 
37 Allan Erik Schmidt Andersen  1463    Reserve 
38 Jørn Andersson  1443    Reserve 
39 Jesper Pallesen  1415    Reserve 
40 Kell Hansen  1393    4. hold 1. 
41 Asger C. Andersen  1331    3. hold 5. 
42 Per Buttenschøn  1323    3. hold 6. 

Fortsætter 

Side 23 



43 Erik Jørgensen  1293    Reserve 
44 Axel Nielsen  1274   86521030  3. hold 7. 
45 Peer Jespersen  1269    3. hold 8. 
46 Lars Kasten Nielsen  1261    Reserve 
47 Jan Hansen  1259    4. hold 2. 
48 Jens Kr. Vigen  1250    4. hold 3. 
49 Thomas K. Laursen  1234    Reserve 
50 Knud Aage Jensen  1192    Reserve 
51 Jørgen Johansen  1181   86522229  4. hold 4. 
52 Søren Villefrance  1159    4. hold 5. 
53 Jeppe Larsen  1147    Reserve 
54 Jonas Bjerre  1086    Reserve 
55 Jesper Larsen  1079    Reserve 
56 Erling Christensen Blel  1075    Reserve 
57 Mads Kongstad Laugesen  1061    Reserve 
58 Henrik Dygaard  1000    Reserve 
59 Holger Heiredal  1000    Reserve 
(*) = holdleder 1. hold 
 
 

Pressemeddelser  
(Af Agser J. Andersen) 

 
Fin sæsonstart for skakklubben. 

 
Skanderborg Skakklubs enkeltmandsturnering, som har strakt sig over de seneste syv 
uger, er nu afsluttet. 
Der var 56 deltagere, hvoraf cirka en tredjedel fra Skanderborg Skakklub. De øvrige var 
jævnt fordelt på omegnens klubber. 
Mange af Skanderborgs deltagere opnåede fornemme resultater, idet hele tre grupper 
blev vundet af en lokal spiller. Vinder af mesterklassen, og dermed den endelige vinder 
af turneringen, blev Jan Rode Pedersen fra Skanderborg Skakklub med 5 af 7 mulige 
point. 
Øvrige topplaceringer til Skanderborgspillere: 
Basisklasse 1: Nr. 1 Kai Munk med 5 point. 
Basisklasse 3: Nr. 2 Bjarne Tornbjerg med 5 point. 
Basis 4: Nr. 1 Søren Westergaard med 5 point. 
Basis 5: Nr. 2 Filip Boe Olsen med 4½ point. Filip er bare 8 år! 
Basis 6: Her blev 12-årige Jeppe Larsen nr. 2 med 5 point og 7-årige Jonas Bjerre nr. 3 
med 4 point. Jonas var turneringens yngste deltager. 
En flot præstation af de tre meget unge skaktalenter! 
Det allerflotteste resultat stod 11-årige Tobias Dreisler fra Hinnerup Skakklub for. Han 
vandt basis 3 med maksimum 7 point!! 
 
 
 

Fortsætter 
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Delt førsteplads i hurtigskak. 
 

Vintersæsonen indledes hvert år med en enaftens hurtigskakturnering mellem fire af 
egnens klubber. I år blev den spillet i Herning, og de deltagende klubber var Herning, 
Skive, Silkeborg og Skanderborg. Hver klub stiller med 16 deltagere, og hver spiller får 
tre kampe, nemlig én mod en spiller fra hver af de andre tre klubber. 
Skanderborgs resultat var det bedste i mange år, idet klubben endte på en delt første-
plads! Med til historien hører dog at førstepladsen blev delt med Herning og Silkeborg! 
 

Skanderborgs superhold vandt DM i skak! 
 
Pinsedag blev der i Odense ved et pokalstævne spillet om danmarksmesterskabet i 
hurtigskak for hold. 
Hvert hold består af fire spillere, og det enkelte hold møder seks andre hold. Man må 
dog gerne stille med en reserve så der i det endelige resultat kommer til at figurere me-
re end fire navne på holdet. 
Skanderborgs hold bestod af Peter Heine Nielsen, Klaus Berg, Mads Andersen, Jens 
Kjeldsen og Mads Boe. 
Dette frygtindgydende hold erobrede ikke mindre end 21 point af 24 mulige, hvilket er ny 
rekord. Der var hele seks point ned til sølvvinderne! 
 
Det suveræne vinderhold 

 
 

Skanderborgs pokalmestre. Fra venstre Peter Heine Nielsen, Mads Boe, Mads Ander-
sen, Jens Kjeldsen og Klaus Berg. (foto: thv) 
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Lidt af hvert.  
(Af Peter Wheadon) 

 
Fair Play er noget de fleste forhåbentlig synes godt om og det findes i mange sportsgre-
ne. Det er et vidt begreb som vistnok kendetegnes ved, at man ikke al-
lid slavisk insisterer på at følge reglernes bogstav, men også at man skeler til deres 
ånd, selvom det måtte betyde, at man går glip af en fordel eller en gevinst. I fodbold er 
det ofte sådan, at når en spiller er skadet bliver bolden sparket ud over sidelinien. Det 
hold som får indkast kaster direkte til modstanderne i stedet for at udnytte indkastet til 
egen fordel. I cricket fornylig var der et ekstremt eksempel på topplan hvor en spiller 
blev dømt ude når alle spillere var vej ud af banen. Selvom verdenmesterskabet var på 
spil, gik hele det hold som havde fordel af dommerens korrekte dom, tilbage på banen 
og omstødte frivilligt dommerens beslutning. Det kan godt være at det kostede dem 
verdensmesterskabet men spillerne mente, at selvom beslutningen var juridisk korrekt, 
var den ikke i spillets ånd. Jeg har selv overværet en tennisspiller på Wimbledom tabe 
et point med vilje lige efter begge spillere mente at en dommerkendelse var forkert 
og skulle rettes op på. Resultatet skulle være Fair. 
 
Den 5. sept. i år kunne vi læse på DSUs altid informative webside om, hvordan Navara 
kom til røre ved sin konge i et parti mod Moiseenko, altså skak på topplan. Men da Moi-
seenko indså, at det aldrig kunne have været Navaras hensigt at spille kongen da det 
ville være et tabstræk, lod han Navara spille et andet træk. Sportsligt må man sige. Det 
kvitterede Navara senere for ved at tilbyde remis da han stod til gevinst. Igen sportsligt 
må man sige. Vi kunne i beretningen læse, at både FIDEs og turneringens hjemmside 
omtalte episoden som et eksempel på Fair Play. Hele episoden blev tilsyneladende 
klaret af spillerne uden behov for dommerens indgriben.  
 
Den 6. okt. i år kunne vi læse samme sted, at Nakamura havde tilbudt at udsætte sit 
parti mod Ivanchuk i en turnering i Spanien hvis sidstnævnte blev forsinket i sin ankomst 
pga. en ubehagelig oplevelse helt uden for hans kontrol. Igen handlede det om skak på 
topplan, hvor en spiller ikke insisterer på at følge reglernes bogstav. Uden tvivl Fair Play 
fra Nakamuras side. 
 
Det er altid en kunst at vide, hvornår reglerne skal følges til punkt og prikke og hvornår 
man bør se stort på dem. Det er glædeligt når idrætsudøvere på mange sportgrene her-
under skak mestrer denne kunst. 
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Julefrokost.  
(Af Kell Hansen) 

 
Skanderborg Skakklub afhol-
der årets julefrokost TIRSDAG 
den 6. december fra klokken 
19.00 - ? i klublokalerne. 
Reserver allerede nu aftenen 
så du kan være sammen med 
dine klubkammerater, der bli-
ver Amerikansk lotteri med 
gode præmier og selvfølgelig 
skal vi da have Ris á 
la´mande, med fine mandelga-
ver. 
Hjerne arm, det er her du kan 
vise dine evner til et godt sam-
arbejde, og der vil blive en 
pæn præmie til vinderparret. 
Alle der hjælper i Bauhaus 
kommer med til julefrokosten 
gratis. 
Menuen mm. oplyses i næste nummer af Løberen, men husk endelig at reservere den-
ne aften til hyggeligt samvær. 
Jørgen Johansen         Kell Hansen           
 

Penge til klubben!  
(Af Anders Haarup) 

 
Igen i år er det lykkedes klubben at lave en aftale med Bau-
haus i Viby. 
Vi skal hjælpe dem med status, onsdag den 23.nov. fra klok-
ken 18.00– 22.00 
og torsdag den 24. nov. fra klokken 08.00 og til senest klokken 
16.00. 
Man får selvfølgelig både frokost og kaffe derude denne dag. 
 
Vi håber at så mange som muligt (mindst 20) af jeg vil kom-
me og hjælpe klubben med at løfte disse 2 små opgaver, der 
vil tilflyde et velkomment pænt kronebeløb til klubben, og alle 
der hjælper om torsdagen bliver inviteret til årets julefrokost 
(læs andet sted i bladet) 
Det er meget vigtigt, at vi snarest melder tilbage til Bauhaus 
at vi kommer med alle de folk der behøves,  derfor bedes i 
give Anders besked om at I kommer og hjælper, snarest 
muligt, enten på telefon 3037 8019, eller SMS til samme nummer, I kan selvfølgelig 
også bare sige det når vi ses i klubben. 
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Løsninger.  
 

Kombiner med Peter.  
 
Opgave1. 
1…Se5 og hvid opgav. 
Efter 2.Td1 kommer Sxc3 3.Tf1 Txa2 og sort har vindende fordel. 
 
Opgave2. 
1...Tc1 og hvid opgav. Der følger 2.Kxc1 g1=D+ 3.Kb2 Dc5 og sort vinder. 
Sort kunne også have spillet 1...Td1+ som er lige så stærkt. 
 
Opgave3. 
1.e5 og sort opgav. Der følger 1...dxe5 2.Sce4 fxe4 3.Txf6 (et kendt tema) og mat. 
 
Opgave4. 
1...Lxc3 2.bxc3 Txb1 og hvid opgav pga.  3.Txb1 Se5 og sort vinder en officer. 
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Til bladet: 
Ændringer eller nye ting der skal optages i kalenderen bedes mailet til Jørgen på 
frugt86522229@gmail.com . 
Redaktør: 
Den gamle redaktør: Thomas Laursen er stærkt interesseret i at finde afløsning. 
Henvendelse til Thomas Laursen; Se omslag for telefon eller mail. 
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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 
 

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 
 Tavs Bjerre Jørgen Johansen 
 Tlf. 61674321 Tlf. 8652 2229 


