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Nyt fra Bestyrelsen  
( Af Anders Haarup ) 

 
Så er dagene blevet noget kortere og samtidig et te gn på, at vores skaksæson er i 
gang og ja – faktisk rigtig godt i gang.  
 
I løbet af sommeren har vi fået tilgang af 5 nye sp iller og en af disse er en gammel 
kending – nemlig GM Davor Palo. En spiller, som sta rtede for efterhånden rigtig 
mange år siden i klubbens skoleskak afdeling og var  en del af klubben igennem 
mange år. Efter en længere pause har han nu valgt a t berig såvel klubben som 
hele skak-Danmark med hans store dygtighed indenfor  denne sport.  
 
Og at han ikke har glemt hvad det går ud på, det be viste han ved 1. holdets første 
dobbelt-runde-kamp, som fandt sted i Helsinge. Her udspillede han begge dage 
sine modstandere og lagde kimen til et rigtig godt resultat for holdet.  Også 2. 
holdet, som spiller i 2. division fik en rigtig god  start mod Viby, så hvis holdene 
kan holde denne standard, ja hvad kan det så ikke e nde med ☺☺☺☺ 
 
Inden sæsonen gik rigtig i gang, da spillede vi ogs å en for klubben traditionsrig 4-
by-turnering mod henholdsvis Randers, Silkeborg og Herning. Allerede her viste 
vi, at vi agter at lave et rigtig godt resultat i 2 012/2013 ved at vinde denne turne-
ring. Sidste samlet sejer for klubben i denne turne ring ligger ”rigtig mange” år 
tilbage i tiden.  
 
At vi har en rigtig flot brede i klubben, ja det ha r vores unge ”mænd”  tillige be-
vist. Mads Andersen har jo gjort det igennem – efte rhånden – mange år og delta-
ger netop nu ved VM i Athen. Men vi har andre unge mennesker på vej og et af de 
helt store talenter er den kun 7-årige Jonas Bjerre , som ikke har sin dygtighed fra 
nogen fremmed, da hans far – Tavs Bjerre – er en af  klubbens rigtig dygtige spil-
ler. Jonas har netop deltaget ved EM for ungdom og deltager også lige nu ved VM 
i Athen.  
 
Næste gang der vil være liga-skak i klubbens lokale r vil være søndag den 2. de-
cember. Vi håber, at rigtig mange af jeg vil lade j eres vej falde forbi og for dem 
som måtte være forhindret, da kan oplyse, at en del  af partierne kan følges live på 
nettet.  
 
På rigtig glædelig gensyn i klubben.  
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NYE ÅBNINGSTIDER I KLUBBEN!  
(Af bestyrelsen) 

 

Fremover vil der hver tirsdag blive åbnet i klubben allerede kl.18.00. Mange af jer vil 
sikkert gerne komme lidt før I skal spille til klubaftenerne og have en halv times hygge-
ligt samvær med andre spillere/medlemmer. Måske er der lige et par træk der skal ana-
lyseres, eller du mangler et godt råd så du kan "slå" aftenens modstander, måske skal 
du bare slappe af inden spilstart med en kop kaffe eller andet.  
Mulighederne er mange, der vil altid være en eller flere, som du kan hygge dig med som 
optakt til spillet, og du kan jo også købe et af de nye skrabespil (læs andet sted i bla-
det). 
På glædelig gensyn hver tirsdag i Skanderborg Skakklub. 
 

SKRABESPIL  
(Af bestyrelsen) 

  

Skanderborg Skakklub vil som noget nyt give medlemmerne en kæmpe chance for at 
vinde mange penge! 
I forsøg på noget nyt og spændende kan du nu købe et SKRABESPIL i klubben, og det 
er ikke småpenge vi taler om, næ, du kan vinde gode kontanter! Du kan vinde i hund-
redvis af kroner, ja helt op til 1000 Kr. kan du vinde på en gang!  
Det eneste du skal gøre, er at købe et SKRABELOD! og skrab dig frem til 3 ens symbo-
ler; der er kontant afregning. Støt op om det spændende tiltag.  
Skulle du ikke vinde (men det gør du nu nok) så vær stolt over at du er med til at skaffe 
lidt småmønt til klubben. 
Det beskedne overskud tilfalder ubeskåret klubarbejdet.  
Held og lykke i alle spil til jer alle.  
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JULEFROKOST  
 
I KLUBLOKALERNE, SUNDHEDSCENTRET TIRSDAG 4. DECEMBE R kL. 18.30 - ? 
  
Menuen er 
     
Marinerede sild m/løgringe og karrysalat.  
Stegte røde sild i tomat.                                                 
Æg og tomat. 
Laks m/dressing. 
Skinke m/Italiensk salat.                                                
Sylte m/sennep og rødbeder.                                         
Frikadeller og Julemedister m/rødkål.                          
Leverposteg m/bacon.                                                    
Ris á la mande m/3 mandelgaver 
Kaffe m/  Kransekage og Klejner 
 

ALT DETTE FOR KUN 90 KR.  
incl. 1 øl og 1 snaps...... og  
For kun 110 Kr. kan man købe fri drikke hele 
aftenen. 
Der afholdes 3 Amerikanske lotterier 
med mere end 25 præmier i hver serie. 
Der er præmie til vinderne af Hjerne/arm. 
Tilmelding på liste i klublokalet, 
sidste tilmelding er tirsdag 27. november 2012 
 
Jørgen Johansen 
Kell Hansen 
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Pressemeddelelser  
(Af Asger Andersen) 

 
 

FORRYGENDE START FOR SKANDERBORG SKAKKLUB! 
Skanderborg Skakklub har nu sine to bedste hold med i divisionsturneringen. Førstehol-
det spiller sin anden sæson i skakligaen, og andetholdet er rykket op i anden division. 
 
I skakligaen spilles der ni runder i løbet af vinteren, og turneringen blev indledt med en 
dobbeltrunde i weekenden. Her mødte Team Nordea Skanderborg i første runde K 41 
fra København. Det blev til et knebent nederlag på 3½-4½. Men i anden runde blev det 
til en overbevisende sejr på 6-2 mod Nordkalotten fra Nordsjælland, endda helt uden 
nederlag, idet det blev til fire sejre og fire remiser. 
 
Skanderborgs to øverste brætter, IM (international mester) Mads Andersen og GM 
(stormester) Davor Palo vandt begge deres partier. For Mads var det en særlig triumf, 
fordi en af hans modstandere er stormester! 
 
De øvrige point blev hentet hjem af Jackie Andersen 1½, Steffen Pedersen, Jan Rode 
Pedersen og Kristian Seegert hver 1 point, og Nicolai V. Pedersen og Mads Boe hver 
½ . 
 
I anden division vandt andetholdet over Viby Skakklub med 5½-2½. Her var der sejre til 
Kai Munk, Claus Qvist Jessen, Morten Rasmussen og Colin Watson, og remis til Peter 
Grove, Tavs Bjerre og Peter Wheadon. 
 
Da der i skakligaen (med ti hold) var en række jævnbyrdige opgør, ligger Team Nordea 
Skanderborg allerede efter to runder på en delt førsteplads! 
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Rema 1000,  Vroldvej 
 
 

Et godt sted at handle. 
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Ding - Mamedov. Istanbul 2012. 
Hvid trækker. 
Stillingen er fra topkampen Kina - 
Azerbaijan. 
Sort har lige spillet Lg7. 
Hvad skete her? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Akopian - Meier. Istanbul 2012. 
Sort trækker. 
Stillingen er fra topkampen Azerbaijan - 
Tyskland. 
Sort spillede exf3. 
Hvad skete der så? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Howell - Roselli. Istanbul 2012. 
Hvid trækker. 
Stillingen er fra England - Uruguay. 
Her vandt hvid på stedet. 
Hvordan? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gligoric - Persitz. Hastings 1968. 
Hvid trækker. 
Hvordan vinder hvid her? 

Kombiner med Peter  
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Skanderborg vandt 4-by-turneringen for før-
ste gang!  

( Af Claus Qvist Jessen) 
 

Og det endda i overlegen stil. Efter sidste års heroiske indsats, som desværre ikke rakte 
til andet og mere end en tredelt førsteplads, var der denne gang lagt i kakkelovnen til 
vore sagesløse modstandere. Holdchef Colin havde anstrengt sig til det yderste og hav-
de samlet et efter Skanderborgstandard sjældent slagkraftigt hold: 16 kampberedte kri-
gere, som i den grad havde sat sig for, at i år skulle pokalen havne i Skanderborg. Det 
har vi jo prøvet på mange år tidligere, men altid har det været klubber som Kjellerup, 
Silkeborg eller Herning, som er løbet med laurbærrene, mens vore lokale helte har væ-
ret henvist til de lidt mindre flatterende pladser på præmieskammelen. Men med to IM'e-
re på toppen og i alt 11 brætter over 1800 kunne vi vel ikke blive ret meget stærkere - 
efter rimelighedens grænser. 
  
I første runde tørnede vi sammen med Silkeborg, som vi forventede ville være vores 
største konkurrenter, og det blev præcis lige så spændende, som vi havde ventet og 
frygtet. Faktisk startede vi ret skidt med at komme indtil flere points bagud efter ærgerli-
ge nederlag på flere af brætterne i især den nederste halvdel, men pludselig begyndte 
pointene at rulle ind, og da røgen var lettet, havde vi vundet 8½-7½. I mellemtiden hav-
de Rokaden fra Randers, en af vore klassiske modstandere, fuldstændig udraderet Her-
nings ellers fine hold med hele 14-2, og i anden runde var det netop Rokaden, der stod 
på vores menu. 
  
Heldigvis blev kampen aldrig rigtig spændende, for Skanderborg var totalt overlegne fra 
første fløjt og endte med at smadre kronjyderne med de slemme cifre 13-3. Alt flaskede 
sig - udtagen for Jackie på 3. og undertegnede på 8., som kom til at sætte en officer i 
slag i en flot stilling. Straffen kom prompte, men hvad gør det, når alle andre kæmpede 
flot og tilsammen kun afgav ét eneste point. I samme runde havde Silkeborg bøffet Her-
ning med 11-5, og søreme om ikke vi før sidste runde var hele tre points foran Silkeborg 
og 4½ foran Rokaden - og med Hernings prügelknaber som dessert i sidste runde. Det 
kunne ikke gå galt. 
  
Det gjorde det heller ikke. Skanderborgs velsmurte damptromle kørte hurtigt uldjyderne 
over, og på meget kort tid var vi foran 9½-½. Mod slutningen blev der slækket lidt i bun-
den, men det hindrede ikke, at vi vandt 13-3 til en slutscore på 34½ points. I den direkte 
kamp om andenpladsen fik Randers forbavsende hurtigt skovlen under de på papiret lidt 
stærkere silkeborgensere og vandt flot 10½-5½, nok til at give en samlet score på 27½ - 
hele 7 points efter Haarups drenge, mens Silkeborg måtte nøjes med 24 og de tidligere 
mestre fra Herning med 10. Det var en glad formand Anders, som for første gang kunne 
give pokalen til Skanderborgs superhold. 
  
Individuelt er det meget svært at komme udenom en mindre hær af tapre skanderbor-
gensere, som scorede maximum. Mest imponerende var det naturligvis, at Mads 
på topbrættet lavede 3/3, men også vor nye dreng i klassen, Kristian Seegert, Tavs, Kai, 
Morten og Leif Møller scorede perfekt. Ikke så ringe endda! 
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Opgave 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvid trækker og sætter mat i to træk. 
 

Opgave 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvid trækker og sætter mat i to træk. 
 
 

Opgave 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvid trækker og sætter mat i to træk. 
 
 

Opgave 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvid trækker og sætter mat i to træk. 
 
 

Bjarnes grubleside  
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Andetholdets debut i 2. division  
 (Af Claus Qvist Jessen) 

 
Sidste år gik det som bekendt rigtig flot for klubbens stærke andethold. Efter flere års 
gyngetur mellem A- og Mesterrækkerne blev vi i sæsonen 2010-11 slået på målstregen 
af SK1968, men året efter var der ingen tvivl. Til trods for lidt slinger hist og her på hol-
det vandt vi rækken med en god håndfuld points ned til Silkeborg med de øvrige konkur-
renter endnu længere nede, og forude ventede så den noget stærkere modstand i 2. 
division, gruppe 3. 
  
Første runde skulle vi en tur til Viby, hvor deres førstehold ventede. Kl.12 blev urene 
startet, og på alle poster kom vi fint fra start. Ingen tabsstillinger efter første time, og det 
er jo altid godt. Kort efter tog Peter Grove på 2. bræt remis og forsvandt til morens fød-
selsdag. Næste afsluttede parti var Tavs, som i en balanceret stilling accepterede remis, 
og kort efter var det Wheadons tur på 7. bræt. Hans modstander var den kun ni år gam-
le og meget talentfulde Filip Boe, hvis far (Mads) helt havde glemt at fortælle ham, at 
man skal aflevere hele pointet til Skanderborg. Han strittede godt imod, den unge mand, 
og selvom Peter straks forsøgte at komme væk fra kendt teori ved at spille 2.Se2 mod 
Caro-Kann, hjalp det ikke. Efter nogle træk havde Peter en noget akavet opstilling, hvor-
imod Filip havde lyttet efter farmand og havde udviklet sine brikker på en meget harmo-
nisk måde. Peter blev trængt i defensiven, indtil sort tilbød remis efter 20 træk. 1½-
1½, og vi stod rigtig fint de fleste steder. 
  
Første mand til at score et helt point blev Morten på 6. bræt. Set fra sidelinjen lignede 
det en stor gang tju-bang tilsat gensidig tidnød, og da røgen lettede, havde Morten først 
vundet en bonde og siden en hel officer. 1 point til Skanderborg, og kort efter scorede 
både Colin på 8. og Kai på 3. hele points i sikker stil. Colins parti så jeg ikke meget af, 
men Kai var som altid sikkerheden selv og udnyttede, at hans 2000+ modstander 
"glemte" at passe på kongefløjen. På få minutter var vi rykket fra 1½-1½ til 4½-1½ - ikke 
så ringe endda. 
  
Tilbage sad debutanten Per Rasmussen på førstebrættet og havde noget, der lignede 
en god stilling - i hvert fald lige indtil han glemte at skubbe en bonde to afgørende felter 
frem til målet på d8. Modstanderen truede med en irriterende mat, men et par bonde-
træk havde reddet det hele og mindst det halve point. I stedet måtte Per ned, men efter 
en fin og absolut godkendt indsats, endda efter hele syv års spillepause - og så kan alle 
vi andre glæde os over at blive skubbet et bræt nedad. Ingen tvivl om, at Per vil styrke 
holdet gevaldigt. 
  
Sidste mand var (som næsten altid) Claus Qvist på 5. bræt. Modstanderen havde det 
forpligtende efternavn "Vang Glud", men det hindrede ikke Skanderborg i at få en fin 
fordel i en catalaner. Desværre glemte Claus at spille aggressivt nok i midtspillet og 
havde kortvarigt en stilling lidt i underkanten - i hvert fald indtil modstanderens tidnød 
begyndte at trykke. Så gik det den rigtige vej igen. En kvalitet blev vundet, og selv med 
trusler om evige dronningskakker lykkedes det at få byttet det meste af og få mast Viby-
manden baglæns ned til hans egen bundlinje, og hele pointet havnede hos os. 
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5½-2½ til Skanderborgs helte efter en aldeles godkendt indsats; endda næsten et point 
mere end forventet ud fra Dr. Elo's forudsigelser. Optimismen fejler ikke noget, holdån-
den er også flot, og efter første runde kan vi faktisk glæde os over en meget midlertidig 
andenplads i gruppen. Tønder gjorde det slemme ved Esbjerg og fører sikkert med 7½. 
Næste runde er det vores tur til at møde Esbjerg, og det skulle også gerne ende med en 
masse points - de følgende runder kommer alle de slemme drenge nemlig. 
  
Vi satser på, at det nok skal gå. I de fem år, jeg har været medlem af klubben, er andet-
holdet bare blevet stærkere og stærkere, måske fordi førsteholdet også er det, men 
især fordi vi har en god flod af dygtige spillere mellem 1800 og 2050, og de vil næsten 
alle sammen spille holdkampe. Det bliver vi også nødt til, for nogle af de kommende 
modstandere ser ualmindeligt grimme ud. De fleste andre hold stiller op med alle folk 
over 1900 og de fleste endda over 2000, så vi skal godt nok arbejde for sagerne. Plussi-
den er, at Viby og Esbjerg begge er svagere end os på papiret, og der er kun to nedryk-
kere! 
 
 

Støtteforeningen!  
(Af Kell Hansen) 

 
Som den russiske bjørn ind imellem tager en ordentlig skraber (vintersøvn) har også 
Skanderborg Skakklub´s Støtteforening taget sig en god lur i et stykke tid, 
og når man "sover" så sker der normalt ikke ret meget, hvilket passer godt på forenin-
gens virke (eller mangel på samme) i et stykke tid. 
Når så en bjørn vågner efter en god lang søvn, så er det med fornyede kræfter og 
gå-på-mod; den søger mod nye udfordringer. Således er det også med 
Skanderborg Skakklub´s Støtteforening.  
Efter en lang dvaletilstand springer Støtteforeningen nu igen ud og kommer med nye 
og friske tiltag/input til medlemmerne af foreningen og skakklubben. 
Som alle ved, koster alt her i livet penge og det samme gør sig gældende for støttefor-
eningen, derfor skal vi bede om at alle medlemmer indbetaler kontingent, ved at benytte 
det vedlagte Girokort og betaler 100 Kr. eller mere! Eller direkte til Jørgen Johansen, så 
støtteforeningen kan leve op til formålet: 
At støtte medlemmer af Skanderborg Skoleskak og Ska nderborg Skakklub,  der 
ønsker at udvikle skakarrangementer i såvel Danmark  som udlandet.  
At støtte skakarrangementer for såvel elite som bre dde  der afvikles på Skander-
borg egnen.  
 
Alle medlemmer af Skanderborg Skakklub, er hjertelig velkommen som medlem af Støt-
teforeningen, og skulle I kende personer/firmaer, som kunne tænkes ville støtte skak i 
Skanderborg,er de også velkommen i klubben. Med ønske om en god skaksæson til 
alle, og lovning på  snart at lade jer høre fra støtteforeningen igen. 
 
De bedste hilsener til alle 
Kell Hansen Formand 
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Andetholdets glade spillere efter 5½-2½ sejren over Viby i 2. division. 
 
Fra venstre: Claus Quist Jessen, Kaj Munk, Tavs Bjerre, Colin Watson, Peter Wheadon, 
Per Rasmussen og Morten Rasmussen. 
Peter Grove var forhindret. 
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Portræt af andetholdet.  
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Løsninger  
 
 
 

Kombiner med Peter  
 
 

Opgave1. 
1.fxe6 . Uha, der røg et tårn. Sort opgav 3 træk senere. Ikke alle opgaver er svære! 
 

Opgave2. 
1...exf3 2.Dg4+ . 1-0 
 

Opgave3. 
1.Sh2  vinder en officer og sort opgav. 
 

Opgave4. 
1.Df7+ Kh8 2.Lf8 Txf8 (2...Dd7 3.Lxg7#) 3.Dxf8+ Txf8 4.Txf8# 
 

Bjarnes grubleside  
 
Opgave 1 
Forfatter: H. Larsson - Eskilstuna Kuriren - 1945 

 
 
 

Opgave 2 
Forfatter: J. Hartong - 2. Com Bulletin Ouvrir des Echecs - 1948 

 
 
 

Opgave 3 
Forfatter: W. A. Whyatt - Melbourne Lender - 1946 

 
 
 

Opgave 4 
Forfatter: C. Mansfield - S. A. S. N. - 1946 

 
 
 

1. Dh4! ... d5 
2. Da4# 

... f5 
2. Dh5# ! 1. Db1? 

     f5! 
1. Dh1? 
     d5 

1. Da5? 
     f5! 

1. Da1! ... e5 
2. Da3# 

... g5 
2. Dh8# ! 1. Da6? 

     g6! 
1. Dc1? 
     g5! 

1. Sd7! ... 0-0-0 
2. Db8# 

... Kd8 
2. Sxf6# 

... Kf7 
2. De6# 

... Sxg4 
2. Tf8# 

... Sxd7 
2. Dxd7# 

1. f4! ... Ke4 
2. De5# 

... Kc4 
2. Tb1# 

... Kc6 
2. Dh1# 

... Kxe6 
2. Td3# 
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Uge Dato Program 

43 23-10-2012 5. runde, Skanderborg Klubturnering 

43 27-10-2012 Skakliga, Dobbeltrunde i Ballerup 

43 28-10-2012 Skakliga, Dobbeltrunde i Ballerup 

43 28-10-2012 2. division, ude mod Viby 

44 30-10-2012 Holdskak, 6. hovedkrede 

45 06-11-2012 6. runde, Skanderborg Klubturnering 

46 12-11-2012 Arbejdsdag i Bauhauss, kl. 18:00 til 23:00 

46 13-11-2012 Arbejdsdag i Bauhauss, kl. 08:00 til 16:00 
(morgenmad kl. 07:30) 

46 13-11-2012 Udsatte partier, Skanderborg Klubturnering 

46 18-11-2012 2. division, hjemme mod Esbjerg II 

47 20-11-2012 Holdskak, 6. hovedkrede 

48 27-11-2012 7. runde, Skanderborg Klubturnering 

48 02-12-2012 Skakliga i Skanderborg 

48 02-12-2012 2. division, ude mod Bov 

49 04-12-2012 Julefrokost 

50 11-12-2012 Holdskak, 6. hovedkrede 

51 18-12-2012 Juleferie (Bellis lukket) 

52 25-12-2012 Juleferie (Bellis lukket) 

1 01-01-2013 Juleferie (Bellis lukket) 

2 08-01-2013 Nytårshandicap 

Kalenderen  


