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Side 2 

Der har til dette nummer af Løberen  
desværre været nogle uheld, som 
har medført, at nogle indlæg desvær-
re er gledet ud. 
Vi vil bestræbe os på, at disse vil 
blive bragt i næste nummer. 
Vi vil gerne adviseres om, hvad der 
mangler at blive bragt. 
Venligst redaktionen. 



Nyt fra Bestyrelsen 
( Af Anders Haarup ) 

 
At være en del af en succes, det vil de fleste nok gerne være og man må sige, at når 
man er en del af Skanderborg Skakklub, så er man pr. automatik en del af en stor glæ-
delig succes.  
 
Dette gælder såvel de sportslige resultater, som klubben og dets medlemmer opnår på 
ethvert plan, samt den positive omtale, som vores klub får i såvel byen som i skakkred-
se i al almindelighed.   
 
I juledagene deltog vores stortalent Jonas Bjerre i to meget stærke turneringer i Spani-
en. Via de flotte resultater, som han her opnåde, da kan han nu kalde sig mesterspiller 
(rating over 1900). Han er dermed den yngste mesterspiller i Danmark nogensinde. Før 
ham havde Mads Andersen denne rekord og før ham havde Davor Palo  rekorden og ja, 
de kommer alle fra vores klub. 
 
På skoleskak fronten, der går det også rigtig godt. I Januar måned havde vi et fire-
mandshold med til kredsmesterskaberne og selv om det var første gang, at vi deltog i 
denne disciplin, så endte vi som vinder. Disse 4 drenge skal nu i april spille om Dan-
marksmesterskabet i denne disciplin.  
 
De ”ældre” skakspillere viser sig dog også frem på flotteste vis. Ved den årlige afstem-
ning til ”Årets Skakspiller”, havde Skanderborg Skakklub hele 4 nominerede af landets 
24 kandidater. Vinderen blev Davor Palo og nr. 2 blev tillige et af vores medlemmer, 
nemlig Mads Andersen.  
 
Begge spiller fast på vores 1. hold og her den 8. og 9. marts lægger Morten Børup Sko-
len lokaler til, til de afsluttende dobbeltrunder i Skakligaen.  Landes 10 ligahold kommer 
derfor til byen og søndag den 9. marts ved vi derfor, om vi vil genvinde mesterskabet. 
Pt. Ligger vi til at genvinde titlen, så jeg håber naturligvis rigtig meget på, at mange af 
jer vil lade jeres vej falde forbi og bakke holdet op.  
 
På glædelig gensyn på Morten Børup Skolen.  
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Lidt af hvert 
(Af Peter Wheadon) 

 
Skak på højt niveau kan af og til virke temmelig uforståelig for os menige spillere. Vil du gerne i 
stedet se et rigtig spændende parti oven i købet hvor man kan forstå hvad der foregår? Jeg faldt 
over dette forrygende parti sidste år. På høj plan er det yderst sjældent man ser et så dramatisk 
partiforløb som i dette parti. Det blev spillet i London i august 2013 mellem GM Sutovsky og IM 
Bates. Hvid er kendt som en rigtig angrebslysten spiller med dertil hørende svingende resultater. 
Men denne gang blev han serveret med en hel del af sin egen medicin. At Sort turde lancere et 
sådant brutalt angreb mod en så meget højere ratet spiller er meget prisværdigt. Og at Hvid klare-
de skærene er lige så prisværdigt. De tjente begge til skakkunstens ære. 
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Skanderborg’s 3. hold i A-rækken – 
Overmatchet i denne sæson. 

(Af  Bjarne Berring Rasmussen) 
 
I sæsonen 2012-13 spillede dette hold i B-rækken, som vi vandt og dermed retten  til at 
spille i A-rækken i indeværende sæson. Som det viser sig, er der væsentlig styrkefor-
skel  på A- og B-rækken. 
Sidste sæson var vi undermatchet, hvor vi så til gengæld er overmatchet i år. Sidste 
sæson var vort rating gennemsnit  ca. 250 points højere end modstandernes, hvorimod 
det i denne sæson er godt 250 points lavere. Det ses også  tydeligt på resultaterne. I 
forhold til forventet score er resultaterne acceptable, men ellers er det jo ikke noget, der 
huer os . Sidste sæson spillede vi dobbeltrunder mod 3 andre hold. Nu spiller vi så i en 
gruppe med 7 hold, som medfører  oversidning i en runde. 
Da sæsonen startede i uge 44, skulle de fleste af os være i Bauhaus, så 1. kamp blev 
udsat til Mandag 2. dec. Derfor har jeg ikke tidligere haft noget i Løberen, da den lå i 
trykken der. 
Jeg har ikke lavet noget referat fra kampene, men resultaterne følger her. 
 

1. kamp spillet d. 19. november i Skanderborg 
 Skanderborg 3  Aros 1 
 Anders Haarup 0 – 1 Flemming Pagh Iversen 
 Kim Lund Larsen 1 – 0 Johnny Jensen 
 Jan Hansen 0 – 1 Knud Erik Juhl 
 Bjarne Berring Rasmussen ½ - ½ Knud Madsen 
 Jørgen Johansen 0 – 1 Arne Bech 
 Kell Hansen 0 – 1 Jørgen Bay 
 Bent Eriksen 0 – 1 Ole Sørensen 
 Leif Møller Hansen 1 – 0 Bjørn Møller Hansen 
  2½-6½ 
 
 

2. kamp spillet i Aarhus d. 2. December . 
 SK 1968  5   Skanderborg 3 
 Graham Taylor 1 – 0 Allan Andersen 
 Mikkel Stephensen ½ - ½ Anders Haarup 
 Jesper Billeskov Hansen 0 – 1 Kim Lund Larsen 
 Johan Hardlei 1 – 0 Jan Hansen 
 Peter Have Jørgensen 1 – 0 Bjarne Berring Rasmussen 
 Mads Sørensen 1 – 0 Jørgen Johansen 
 Gert Medom Madsen 1 – 0 Kell Hansen 
 Anton David 1 - 0 Leif Møller Hansen 
  6½-1½ 
 
 

Side 5 



 
 

3. kamp spillet i Randers Tirsdag d. 10. december. 
 Rokaden 1   Skanderborg 3 
 Jørn Bach Sørensen ½ - ½ Allan Andersen 
 Izet Salihu 1 – 0 Anders Haarup 
 Kristian Siegler 1 – 0 Kim Lund Larsen 
 Kasper Jon Dreiberg ½ -½ Jan Hansen 
 Jan Han Petersen 1 – 0 Bjarne Berring Rasmussen 
 Ricardo de La Calle 1 – 0 Jørgen Johansen 
 Claus Nis Andersen 1 – 0 Kell Hansen 
 Olaf Corydon Petersen ½ - ½ Leif Møller Hansen 
  6½-1½ 
 
 

4. kamp spillet i Skanderborg tirsdag d. 14. januar 
 
 Skanderborg 3  Syddjurs 1 
 Asger J. Andersen 0 – 1 Claus Nørregaard 
 Allan Andersen 0 – 1 Christian Jensen 
 Anders Haarup 0 – 1 Villy Møller Nielsen 
 Kim Lund Larsen 0 – 1 Allan Westenborg 
 Jan Hansen 0 – 1 Knud poulsen 
 Bjarne Berring Rasmussen 0 – 1 Leo Christiansen 
 Jørgen Johansen 0 – 1 Per Kjærulf-Møller 
 Leif Møller Hansen ½ - ½ Bent ole Pedersen 
  ½ - 7½ 
 
 
Som det ses, er det pauvre resultater. Det skal lige nævnes, at de to tilbageværende 
hold ser mere overkommelige ud. Så lad os håbe, at vi kan lave et par gode resultater til 
sidst.  
I en del af kampene er der tale om petitesser, der har været os til ugunst og vippet poin-
tet over til modstanderen. Og nu har jeg lige set EM finalen  i håndbold (Danmark-
Frankrig) og kan konstatere, at vi ikke er alene om at lave dårlige resultater. Så det må 
vi trøste os med.  
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Skanderborg 2 vs. VRS 
(Claus Qvist Jessen) 

 
Det skete i de dage, at der udgik befaling fra 6. HK og Colin i fællesskab, at alverdens 
skakpoints skulle skrives i mandtal. Ledt af en guddommelig stjerne og otte vise mænd 
(m/k) fandt VRS’s førstehold vej til den skaklige julekrybbe i Skanderborgs Sundheds-
center, hvor de skulle krydse klinger med Skanderborgs mindst lige så vise andethold. 
Vi er stadig nogen, der mener, at vi burde sidde divisionerne, men så ville guderne det 
ikke – i hvert fald ikke sidste sæson, og så var det jo bare at klø på og satse på en hur-
tig retur. 
 
Allerede fra starten lignede det alle steder en rimeligt jævnbyrdig kamp, og efter et par 
timer var der ikke rigtig nogen, der havde afgørende fordel. Morten R. kunne vist have 
haft det, men overså en let bondegevinst og måtte slide mere end højst nødvendigt. 
Straffen for ikke at se alle mulighederne, når de opstår ☺. 
 
De første tre, dre pakkede brikkerne sammen, var Peter Wheadon på 7, holdchef Colin 
på 5. bræt og Kai på 2. Tre halve blev det til, og det var vist ikke urimeligt. Der var ba-
lance over hele linjen, om end Kais parti på et tidspunkt lignede en gevinst til os. Mod-
standeren væltede tidligt frem med et par bønder på a6 og b5, og Kai fik som hvid en 
garderet fribonde på c5. Godt forsvar fra VRS gjorde, at partiet vist aldrig kom over re-
misgrænsen. 
 
Kort efter kom Skanderborgs første gevinst, og det var sågar Jan Rode på topbrættet, 
der i en fordelagtig stilling med godt tryk i centrum fik set sit snit til at smadre modstan-
deren med et tårnoffer på f2. Det så ellers meget lige ud få træk forud, men kommenta-
toren (mig) havde ikke en gang tænkt på eventuelle ofre. Det havde Jan, og flot var det. 
Godt gået, og så endda som sort på det hårde og udsatte førstebræt. Flot klaret af Jan, 
og 2½-1½ til Skanderborgs vise mænd. 
 
Snart efter kom anden gevinst i hus. Tavs som sort på 3.-bræt kom flot ud af åbningen 
og konverterede langsomt det positionelle pres om til en mindre trælasthandel. Først fik 
Tavs’ ensomme dronning helt alene driblet sig frem til et par bønder på D-fløjen, og 
slemme trusler om mat gjorde, at Hvid ikke fik ret meget ud af sin åbne h-linje. Det ko-
stede, og på et tidspunkt var vor helt foran med kvalitet og 7(!) bønder. Det eneste, 
modstanderen turde håbe på, var et hurtigt angreb og måske en evig skak, men det 
kom aldrig. Tavs kørte sikkert kampes sikreste point i hus, og vi var foran med 3½-1½. 
 
Desværre slap vi ikke for lidt nedtur, for Claus Qvist på 4. spillede efter eget udsagn 
som en pose jord. God muldjord mente Colin, men selv planteskolens ypperste rosen-
jord var bare ikke godt nok. Det startede ellers fint i en kedelig slavisk, men et par dum-
me og aldeles unødvendige afbytninger kostede terræn, og til sidst fandt Claus (igen) 
ud af, hvorfor en isoleret d-bonde er noget skidt i et tårnslutspil. Et møgtræk kostede en 
bonde, og så gik det hurtigt nedad. Godt og solidt spillet af Claus Vangsgaard fra fjen-
deholdet, og nu stod det så 3½-2½. 
 
VRS er lidt af et familieforetagende, og på 8. sad Vangsgaards datter Freja og havde 
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godt fat i Poul Nørgaards ædlere dele i form af et fordelagtigt midtspil, der langsomt 
gled over i et meget fordelagtigt slutspil med alt for mange sorte bønder over det meste 
af brættet. Øv, altså. Nu stod det 3½-3½, og Poul og Claus fik sammen en lektion i, 
hvorfor de ikke var klubbens bedste makkerpar til julefrokostens hjerne-arm. Hverken 
hjerne eller arm fungerede mod VRS, men vi havde det sjovt! Det havde vore modstan-
dere sikkert også. Sandsynligvis endnu sjovere….. 
 
Heldigvis var det ikke alle i familien Vangsgaard, det gik lige godt. Morten på 6., vor 
nybagte klubmester og mesterspiller, fik hurtigt en rigtig tju-bang-stilling mod Bjarke 
Vangsgaard – eller så meget tju-bang, som man kan få med en hvid bonde på c3. Mr. 
Rasmussens Caro-Kann omvendt, og der var fine chancer for en hurtig gevinst til os. 
Morten fik nemlig hurtigt en fordel, men den klare bondegevinst fordampede. Langt inde 
i midtspillet fik vor helt dog tryllet sig til en kvalitet, som siden blev vekslet den til en bon-
de. Trods lidt tryk i centrum var det bare ikke så let endda, og vi skulle hen til fire timers 
spilletid, inden Mortens modstander opgav, og Skanderborg kunne høste aftenens tred-
je gevinst. Hørte man nogen sige ”Hellig-Tre-Konger”? 
 
Facit: 4½-3½ til os, og det passede egentlig fint til ELO’s 4,47-3,53. Om det resultat 
holder, vil tiden vise, for der er nedlagt protest mod Tavs’ modstander, Frank Vang. Han 
stod ikke på VRS’ styrkeliste, selvom de mente at have tilmeldt ham. Hvad det ender 
med, finder vi ud af i nær fremtid. På den korte bane kan vi andre nyde, at det meget 
passende var Frank, der fik aftenens største røvfuld ☺.  
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Rema 1000,  Vroldvej 
 
 

Et godt sted at handle. 
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Spanier - Lorentz. Tyskland 1965. 
Sort trækker. 
Sort vinder med et spektakulært træk. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Galier - Hermann, Tyskland 1965. 
Hvid trækker. 
Den der trækker vinder! 
Hvordan vinder hvid? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Svetin - Nielsen, København 1965. 
Hvid trækker. 
Dronning og springer arbejder ekstra godt 
sammen! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zeidler - Kemenade, Cardiff 2013. 
Hvid er foran med en officer for en bonde. 
Stillingen er kompliceret. 
Kan du regne tre træk frem og finde den 
eneste måde hvid kan beholde sit forspring 
på? 

Kombiner med Peter 
 

Løsninger senere i dette blad 



Pressemeddelelser 
(Af Anders J. Andersen) 

 

N. E. Skolen kredsmester i skoleskak. 
 Niels Ebbesen Skolen var lørdag til DM kvalifikation i skak for firemandshold. Stævnet 
afholdtes på Hobrovejens Skole i Randers. Deltagerne var de syv stærkeste skoler fra 
Århuskredsen. Det er en disciplin vi aldrig tidligere har deltaget i, så spændingen var ret 
stor. Det varede dog kun kort tid, for efter anden runde førte vi klart, og denne position 
beholdt vi hele dagen og sluttede som kredsmester. 2. pladsen gik til Sabrokorsvejens 
Skole. 3. pladsen fik Rask Mølle. De fire drenge fra Niels Ebbesen Skolen var Jakob 
Steiniche, Simon Østergaard, Mikkel Grue og Gustav Christiansen. Det bliver de sam-
me fire drenge der i begyndelsen af april skal deltage i danmarksmesterskabet, der af-
holdes i Jetsmark. 
 

God weekend for Skanderborg i skakligaen 
Team Nordea Skanderborg Skakklub har i weekenden spillet dobbeltrunde i skakligaen. 
Om lørdagen blev det til sejr 6-2 over Nordre Skakklub fra Århus. Samtidig vandt den 
værste konkurrent Brønshøj med 5-3 over SK 1968 fra Århus. Derved halede Skander-
borg et point ind på førerholdet, men søndag spillede Skanderborg 4-4 mod stærke 
Jetsmark, mens Brønshøj vandt 5-3 over Nordkalotten fra Nordsjælland. Herefter var 
der status quo med Brønshøj på førstepladsen og Skanderborg på andenpladsen. 
Weekendens 10 point blev fordelt på samtlige 8 spillere på holdet således: 1½ point til 
Davor Palo, Daniel Semcesen, Jens Kjeldsen, Jackie Andersen og Kristian Seegert; 1 
point til Steffen Pedersen og Mads Boe, og ½ til Nicolai V. Pedersen. 
Hermed er fem af turneringens ni runder spillet, så det bliver et spændende parløb med 
Brønshøj, indtil de to klubber mødes i sidste runde! 
 

Skak: To sejre og et nederlag 
Skanderborg Skakklubs tre hold i den regionale turnering (Østjylland) har alle været i 
kamp i denne uge, og med vekslende resultater. 
Mesterrækkeholdet vandt en kneben sejr på 4½-3½ over Vejlby Risskovs førstehold. 
Her var vinderne Jan Rode, Tavs Bjerre og Morten Rasmussen, mens Kai Munk, Colin 
Watson og Peter Wheadon spillede remis. Det var holdets anden sejr, mens én kamp er 
endt uafgjort. Holdet ligger dermed pænt placeret, men der er et par stærke hold i ræk-
ken som nok vil volde Skanderborg visse kvaler. 
Tredjeholdet mødte Rokaden 1 fra Randers, og det var for hård en nød at knække. Det 
blev til et nederlag på 1½-6½. Skanderborgs point kom i hus med tre remiser til Allan E. 
Andersen, Jan Hansen og Leif Møller Hansen. 
Det gik bedre for fjerdeholdet i D-rækken. Her spiller man med firemands hold, og Skan-
derborg besejrede Viby 3 med 2½-1½. Sejre til Peer Jespersen og Mogens D. Peder-
sen, og remis til Erik H. Rasmussen. 
 

Stor skaksejr. 
I den forløbne uge har tre af Skanderborg Skakklubs hold været i ilden. 
Bedst gik det for andetholdet i mesterrækken, som vandt en overbevisende sejr på 7-1 
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over Hinnerup Skakklubs førstehold. Med denne sejr bragte holdet sig i spidsen for ræk-
ken, men intet er afgjort endnu da der mangler to runder. I den ene runde skal Skander-
borg møde en af de andre kandidater til førstepladsen. Vinderen af mesterrækken ryk-
ker op i anden division. Skanderborgs vindere var Jan Rode Pedersen, Tavs Bjerre, 
Colin Watson, Niels Chr. Christensen, Jonas Bjerre og Poul Nørgaard, mens Kai Munk 
og Peter Wheadon spillede remis. 
De andre to hold måtte nøjes med mere ydmyge resultater. Tredjeholdet tabte i A-
rækken 3-5 til Randers Skakklubs andethold. Skanderborgs to sejre stod Asger J. An-
dersen og Jan Hansen for, og Bjarne Rasmussen og Jørgen Johansen spillede remis. 
I D-rækken måtte fjerdeholdet indkassere et nederlag på ½-3½ til Hørnings førstehold. 
Her blev den enlige remis opnået af Asger C. Andersen.  
 

Skakstævne i Hornslet. 
Fra Niels Ebbesen Skolen deltog 11 elever.  
Dagens helte var Simon Østergaard med en 2. plads og oprykning til en stærkere ræk-
ke. Anton Rømer fik 3. pl. Jacob Steiniche 4.pl. og Alberte Løwenstein 7. pl. Alle fire fik 
pokaler.   
De øvrige Christian Frambøl, Jonathan Christensen, Mikkel Grue. Holger Skov, Gustav, 
Aske  og Frida Christiansen spillede flotte partier og sluttede midt i feltet 
 

Fire medlemmer fra Skanderborg Skakklub normeret 
til Årets Spiller! 

Hvert år stemmer medlemmer af Dansk Skak Union om hvem der skal have den æreful-
de titel som Årets Skakspiller. I første omgang bliver der indsendt begrundede forslag til 
udnævnelsen, hvorefter der sker en nominering. I år er der normeret 24 kandidater til 
titlen, spillere som er fordelt over mange af landets skakklubber. Det bemærkelsesvær-
dige er at hele fire spillere fra Skanderborg Skakklub er normeret. Det drejer sig om 
følgende (nævnt i alfabetisk rækkefølge efter fornavn) med en kort omtale af begrundel-
sen for valget:  
 

Davor Palo  
Vandt først DM for hold med Skanderborg og siden det individuelle DM i Helsingør. 
 

Jonas Bjerre 
Vandt DM i hurtigskak for basisspillere som kun 9-årig og vandt over 300 ratingpoint i 
2013. 
 

Mads Andersen  
Vandt DM for hold med Skanderborg, hvilket samtidig var en GM-norm. Det blev også til 
en GM-norm i Europa Cuppen for klubhold og ratingen er for første gang over 2500. 
 

Nicolai V. Pedersen  
Vandt først DM for hold med Skanderborg og siden DM i hurtigskak. 
 
Afstemningen slutter nytårsdag om aftenen, og stemmeoptællingen finder sted i ugens 
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løb, så vi formentlig kan bringe navnet på Årets Skakspiller i næste uge, og måske også 
de enkelte Skanderborgspilleres placering. 
 

Flot sejr – Skanderborg Skakklub fører skakligaen! 
Team Nordea Skanderborg Skakklub havde søndag en af sine helt store dage! For det 
første vandt holdet en fornem sejr på 6-2 over Hillerød Skakklub. Og som om det ikke 
var nok, tabte den nærmeste konkurrent, Brønshøj Skakklub, overraskende med 3-5 til 
Nordre Skakklub, Århus. 
Der bliver tale om en forrygende afslutning på dette års holdturnering. Der mangler to 
runder, og de spilles som dobbeltrunde i weekenden 8. – 9. marts. Og ikke nok med det, 
men den spændende afslutning finder sted på Morten Børup Skolen!  
Stillingen er nu den at Skanderborg ligger i spidsen med 37 point foran Brønshøj med 
36½, og netop disse to klubber mødes i sidste runde. Det bliver spændende at se om 
Skanderborg kan genvinde danmarksmesterskabet! 
I søndagens sejr var Skanderborgs vindere Davor Palo, David Semcesen, Nicolai V. 
Pedersen, Kristian Seegert og Kai Munk, mens Steffen Pedersen og Jackie Andersen 
spillede remis. 
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Overraskelse i XtraCon-Skakligaen 
(Af Anders Haarup) 

 
Som det fremgår af nedennævnte pressemeddelelse fra Dansk Skak Union, så begyn-
der det at se rigtig godt ud for vores klub 
Overraskelse i XtraCon-Skakligaen 
Presssemeddelelse nr. 4 - 2014 
 

Rækkens førende hold fra Brønshøj løb ind i et overraskende nederlag 
på udebane mod Nordre, der inden dagens runde lå på sidstepladsen. 
Selvom Brønshøj stillede op uden deres normale førstebræt, den svenske 
stormester Tiger Hillarp Persson, var det alligevel en stor overraskelse, 
at Nordre løb med sejren. 
 

Team Nordea Skanderborg benyttede Brønshøjs off-day til at overhale 
københavnerne med en 6 - 2 sejr over oprykkerne fra Hillerød. 
 

Kampen om danmarksmesterskabet er nu igen helt åbent. Skanderborg og 
Brønshøj mødes først indbyrdes i den sidste runde den 9. marts. Lige nu 
skiller kun ½ point de to hold. 
 

I bunden er der stadig fem hold, der er i nedrykningsfare. Kun 2½ point 
skiller nummer seks og nummer ti. 
 

Søndagens resultater: 
Nordre - Brønshøj  5 - 3 
K41 - Jetsmark  2 - 6 
Århus/Skolerne - Nordkalotten  3 - 5 
Nørresundby - SK 1968  2½ - 5½ 
Team Nordea Skanderborg - Hillerød  6 - 2 
 

Stillingen i XtraCon-Skakligaen efter 7. runde: 
1. Team Nordea Skanderborg, 37 bp, 13 mp 
2. Brønshøj, 36½ bp, 12 mp 
3. Jetsmark, 34 bp, 11 mp 
--- 
4. Nordkalotten, 29½ bp, 8 mp 
5. Århus/Skolerne, 27 bp, 7 mp 
6. SK1968, 24½ bp, 4 mp 
7. Hillerød, 23½ bp, 4 mp 
8. Nordre, 23½ bp, 4 mp 
--- 
9.  K41, 22½ bp, 4 mp 
10. Nørresundby, 22 bp, 3 mp 
 

Den afsluttende dobbeltrunde spilles den 8. - 9. marts på Morten Børup 
Skolen i Skanderborg. 
 

Yderligere oplysninger: 
Divisonsturneringens hjemmeside: www.divisionsskak.dk 
Dansk Skak Unions hjemmeside: www.skak.dk 
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Sponsorer af lotteripræmier. 
(AF Kell Hansen) 

 
Endnu en dejlig julefrokost og festlig aften er vel overstået i klubben,og endnu engang 
var der stor opbakning fra medlemmerne, der har vist aldrig været så mange med de 
tidligere år,men også den store opbakning fra byens erhvervsliv, i form afrigtig mange 
og spændende gaver som blev brugt til præmier ved ikke mindreend 3 amerikanske 
lotterier, med mere end 30 præmier i hver serie.Derudover havde vi fået lidt forskelligt 
merchandise til at ligge på bordet. 
Det er en dejlig oplevelse, når man kommer i en af byens forretninger for atspørge om 
de kunne tænke sig at støtte Skanderborg Skakklub, så er det stort setkun positive svar 
man får! Det var også på grund af en henvendelse fra os, til Skoringen, 
som spurgte om vi kunne tænke os at stå hos dem, Sort nat.  
Her var der også en del positive henvendelser fra folk der viste interesse for skakklub-
ben. 
Derfor vil jeg også opfordre alle til at lægge jeres handel hos dem der støtter klubben, 
derved kan vi give lidt igen som tak for deres opbakning til Skanderborg Skakklub. Der 
er selvfølgelig lidt forskel på værdien af gevinsterne men jeg føler lyst til at fremhæve 
den gode oplevelse hos førsteholdets sponsor, Nordea, og Inge Marie, som gav os nog-
le gode gaver, men derudover også gav en flot lommekalender til alle der var med til 
julefrokosten.Her er listen over alle der gav gaver til klubben. 
  

ALLAN E.S. ANDERSEN, BAUHAUS,    CLICK FOTO, 
EXPERT,    FREDERIK D.II,    FLUGGER,    GULDDRÅBEN 
HUGO MORTENSEN,    JACKSON,    JYSK,    JYSKE BANK, 
KOP & KANDE,    LOUIS NIELSEN,    MAUL BILER, 
MINI CENTERET,    NEM FORSIKRING,    NORDEA, 
PILGRIM,    PROFIL OPTIK ADELGADE 67, 
PROFIL OPTIK ADELGADE 97,     
PUNKT 1,   SCHMIDT BOG & IDE,    SKOUSEN, 
SKANDERBORG ANTENNEFORENING, 
SMUK FEST,    SKORINGEN, 
SPAREKASSEN KRONJYLLAND, 
SPECIAL BUTIKKEN,     
SYNOPTIK,    SYDBANK, 
VINOBLE OG VIA BILER.  
 

STØT DEM!  
DE STØTTER SKANDERBORG SKAKKLUB.  
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Nytårs-handicap-cup-lyn-turnering 
(af Bjarne Tornbjerg) 

 
Denne traditionsrige turnering blev som sædvanlig afviklet på den første klubaften i det 
nye år 2014. Det var den 91. udgave af turneringen, som har været afviklet hvert år si-
den klubbens start i 1923. Turneringen er speciel derved, at de stærkeste spillere ved 
en ratingforskel større end 100, og inden partiet går i gang, må afgive enten en bonde, 
to bønder, en let officer eller en tung officer. Med til arrangementet hører en indspillet 
CD, hvor Asger J. Andersen for adskillige år siden har indtalt hvid, sort, hvid … osv. 
med ti sekunders mellemrum, hvor trækkene så skal udføres. Netop disse regler gør, at 
ikke kun de stærkere spillere kan vinde turneringen – og det er netop formålet med den 
ikke helt normale måde at spille på. 
Fremmødet på årets første aften var ikke så stort, men de 14 medlemmer der mødte op, 
havde som sædvanlig en hyggelig aften, og kunne så oven i købet komme hjem i or-
dentlig tid. 
Som traditionen tilsiger, indledtes der med en runde efter lodtrækning, hvorefter alle 
deltager er fordelt i en vinder- og en tabergruppe, som så spiller turneringen videre hver 
for sig. Dette er de senere år sket i grupper, så alle er sikret et vist antal partier. Resul-
taterne i de enkelte grupper blev følgende: 

Side 15 



Bak op om støtteforeningen 
(af Jørgen Johansen) 

 
Skanderborg Skakklubs Støtteforening er stiftet med det formål at støtte medlemmer, 
der ønsker at udvikle sig ved deltagelse af skakarrangementer i Danmark eller i udlan-
det. Alle kan således ansøge om støtte til disse formål, men foreningen har dog især 
støttet unge medlemmer med tilskud til rejser til udenlandske turneringer eller danske 
stævner og skaklejre. Mads Andersen og Jonas Bjerre har modtaget beløb fra Støttefor-
eningen, men der har også været ydet tilskud til ikke helt så fremadstræbende skole-
skakspilleres deltagelse i skaklejre og DM-stævner. 
Foreningens midler kommer fra medlemskontingent, men på det seneste har der også 
været arrangeret bankospil, som har givet en pænt overskud til Støtteforeningen. 
Det er nu igen tid til at betale til kontingent til foreningen, og derfor følger der med denne 
udgave af Løberen et girokort til indbetaling af kontingent. Det årlige kontingent udgør 
100 kr., men man må selvfølgelig gerne støtte foreningen med et større beløb. 
Bak op om Skanderborg Skakklubs Støtteforening, så vi fortsat kan støtte såvel vore 
unge talenter som skakkens fremtid i det hele taget! 
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Løsninger 
 
 
 

Kombiner med Peter 
 
 

Opgave1. 
1...Da5!! 2.Dxa5 Sb3# . Hvis 2.Dd1 Sb3+ 3.Dxb3 Dd2# .  
Hvis 2.Ld1 Se2+ og mat. 
 

Opgave2. 
1.Se7+ Sxe7 2.Dg3+ Dxg3 3.Lxf7#.  NB 1.Dg3+ taber. Der kommer  1...Dxg3 2.Se7+ 
Txe7 0-1. 
 

Opgave3. 
1.Lxh6 gxh6 2.Td7 Sxd7 (2...Dxd7 3.Sf6+) 3.Dxg6+ og sort bliver knust. 
 

Opgave4. 
1.Sf6+ Lxf6 (1...Sxf6 2.Dxd8 Tfxd8 (eller Lxd8) 3.Sxg4) 2.Dxd8 og 3.Sxg4. 
 
 

Sommerhus i Klitmøller 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norsk bjælkehus fra 1974 (tilbygning i 1994)  
82 m2 fordelt på 3 soverum, udestue, stue og køkken-/alrum  

8 sovepladser: 1 dobbeltseng, 2 enkelt senge samt 2 køjesenge (sidstnævnte adskilt af 
væg)  

Køkken: El-komfur, køleskab, kaffemaskine og støvsuger  
Stue: Brændeovn, tv m. parabol, video samt ghettoblaster  

El-varme og el-lys  
1250 m2 naturgrund med træer  

Hyggelig møblering  
500 meter til badestrand  

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

Undervisningen er hver mandag: 
 Nybegyndere fra 14.30 til 16.00 
 Mere øvede fra kl. 16,00 – 17,30 
 

Det er på  
 

Niels Ebbesen Skolen 
Højvangens Torv 4 

Skanderborg. 
 

Tilbuddet 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 elever. 
 

Tilmelding er ikke nødvendig man kan blot møde op. 
 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: 
 

Jørgen Johansen    
Tlf. 8652 2229    


