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Resultater 
 

Vi havde 5 spillere med da vi selv arrangerede DM i hurtigskak. Jackie blev danmarks-
mester, mens Mads B, Jonas, Tavs, Bjarne R og Allan endte længere nede i rækkerne. 
 

Rasmus og Mads deltog i Oslo Chess International 2014. Rasmus blev nr. 8 med 5½ og 
Mads nr. 12 med 5 point af 9. 
 

Ved U-DM på Morten Børup Skolen vandt Jonas DM i U10 med 6½ af 7, og 

Christian fik sølv i U12 med 5½ af 7. 
 

Jackie vandt mesterklassen ved Kjellerup Hurtigskak 2014 med 6 af 7. I basisklassen 
scorede Christian 5 af 7 på 2. pladsen mens Jørgen og Bjarne R scorede henholdsvis 3 
og 2 point. 
 

Daniel scorede 5½ af 9 ved Xtracon Grand Master 2014. 
 

Mads, Nicolai, Jackie, Kristian, Jan, Peter G, Colin og Claus vandt 6-by-turneringen i 
anledning af Chess The Musical i Silkeborg. 
 

1. holdet vandt sine første 2 kampe i Skakligaen. 5½ - 2½ over Hillerød og 5 – 3 over 
Øbro. 
 

Vores 3. hold vandt 7 - 1 over vores 4. hold i B-rækken. 
 

Jonas blev nr. 16 i U10 ved Ungdoms EM i Georgien. 
 

2. holdet vandt 5 – 3 over Fredericia i 2. division. 
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God sæsonstart af 1. holdet 
Af Allan Erik Schmidt Andersen 

 

Forventningerne til førsteholdet er igen i år store.  De seneste to års topplaceringer 
kombineret med forstærkninger af IM Rasmus Svane (2506) og FM Mads Hansen 
(2292) medfører, at Team Nordea Skanderborg igen i denne sæson kommer til at kæm-
pe om medaljer. 
 

1.  & 2. runde blev afviklet som dobbeltrunde i weekenden 25. og 26. oktober i Hillerød.  
Lørdagens modstander var værterne fra Hillerød, der stillede med landstræneren for 
herrer – GM Lars Schandorf på topbrættet. 
 

Først færdig var Jackie Andersen der let vandt sit parti med sort. Rasmus og Steffen var 
de næste to, der var færdige, og begge træk sig sejrrigt ud af deres partier 3-0 og det 
lignede en overkommelig sejr. Remisser til Nicolai og Mads Andersen bragte føringen 
på 4-1 og det så fint ud på det øvrige brætter.  Desværre regnede Mads Hansen forkert 
og en stilling med fine gevinstchancer blev forvandlet til et nul og 4-2. John Arni svarede 
hurtigt igen med en gevinst og 5-2. Sidste mand tilbage var Daniel, der med de hvide 
brikker måtte tage sig til takke med en remis. Samlet sejr på 5½-2½ og meget tæt på 
det forventede. 
 

Søndag gjaldt det ØBRO, som sidste år spillede i 1. division. De har i år forstærket sig 
med GM Jakob Aagaard og holdet ligner et godt bud på en midterplacering. Vi satsede 
på en gentagelse af forrige sæsons storsejr på 6½-1½.  
Desværre gik det ikke helt så godt. Mads fik kæmpet sig til en remis efter at have været 
bagud med en officer. Rasmus vandt igen let denne gang med hvide brikker over Mads 
Smith Hansen. 
 

Daniel kæmpede godt og fik remis efter at have været bagud i slutspil med 2 bønder. 
Nicolai og Steffen vandt let over deres modstandere og Mads Hansen tog remis i et 
parti, hvor begge spillede meget aggressivt. John Arni kom i stormvejr i sit parti og ind-
kasserede et nul. Jackie spillede sig igen til gevinststilling. Desværre overså han en 
løberbinding, der kostede et tårn og partiet blev remis. Så samlet endte det med en sejr 
på 5-3. 
 

Weekendens udbytte på 10½ points er det bedste udlæg, som klubben har lavet i de 4 
sæsoner, hvor holdet har deltaget i XtraConSkakligaen.  Det rækker i første omgang til 
en 2. plads, 1 points efter Jetsmark, der har taget førertrøjen med 11½ points ikke 
mindst efter en storsejr over Esbjerg med 7½-½. 
Det tegner godt for sæsonen og for næste kamp, der afvikles 14. december i Aarhus, 
hvor SK 1968 er modstanderen. 
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Meghara - Houska, Norge 2014 

Sort trækker. 
Sort vinder på stedet. Hvordan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamedyarov - J. Polgar, Dubai Blitz 2014 

Sort trækker. 
Sort spillede 10...Sd7, hvilket var hendes 
sidste træk. Hvorfor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agdestein - Qudaimi, Norge 2014 

Hvid trækker. 
Der er mat i 4 træk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moiseenko - Aleksandrov, Rusland 2014 

Hvid trækker. 
Hvordan gør hvid fremskridt? 

Kombiner med Peter 
 

Løsninger senere i dette blad 



Kjellerup Hurtigskakturnering 12-10-2014 

Af Bjarne Berring Rasmussen 

 

Der var i år 26 deltagere. Det var en del færre end tidligere år. 
 

Vi blev delt op i 3 grupper. Der var 10 deltagere i den øverste og 8 i hver af de 2 øvrige 
grupper. 
 

I den øverste gruppe deltog Jackie Andersen, som han vandt ret suverænt med 6 af 7 
mulige, og altså som sådan vinder af turneringen. 
 

I gruppen var vi 3 deltagere fra Skanderborg. Det var Christian Frambøl, Jørgen Johan-
sen og  Bjarne Berring Rasmussen. Christian blev nr. 2. med 5p. af 7. Jørgen Johansen 
fik 3 p. og jeg selv fik 2 p. og vi fik dermed sekundære placeringer. 
 

Den nederste bestod fortrinsvis af skoleskakspillere.  
 

Det var en hyggelig dag selv om det resultatmæssigt kunne have været bedre. 
 

 

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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JULEFROKOST 

KLUBLOKALERNE 

 

TIRSDAG 16. DECEMBER KL. 1830 til ? 

 

MENUEN ER I ÅR! 
• Marinerede sild m/løgringe og karrysalat. 

• Stegte røde sild  

• Lun fiskefilet m/remoulade    

• Tartelet med høns og asparges   

• Lun hamburgerryg m/grønlangkål og krydderkartofler 

• Hjemmelavet sylte m/sennep og rødbeder            

• Ris á la mande (Mandelgaver) 

• Kaffe m/ Klejner og Brune kager 

• Dertil fri Rødvin, snaps, øl og vand. 

  

ALT DETTE FOR KUN 160 Kr. 
 

DER AFHOLDES AMERIKANSKE LOTTERIER  
MED RIGTIG MANGE PRÆMIER I HVER SERIE. 
PRÆMIER TIL VINDERNE AF HJERNE ARM. 
PRÆMIER I COLIN´S QUIZ. 
 

TILMELDING NØDVENDIG, SNAREST HOS 

VIBEKE GRUE 2486 2601 / KELL HANSEN 5044 8625 

Eller på sedlen i klubben. 
 

ABSOLUT SIDSTE TILMELDING TIRSDAG DEN 
2. DECEMBER 2014 



6-By-Turnering i Silkeborg 

Af Claus Qvist Jessen 

 

En gang imellem er det ret fedt at være referent. Fx her i sæsonstarten, hvor det nær-
mest vælter ind med gode Skanderborg-resultater, allerede inden vore fælles helte for 
alvor er kommet i gang med brikkerne. 

 

Hele introen til efterårets holdturnering har nærmest været brolagt med succeshistorier. 
Først vandt vores 12-mands-hold for kun anden gang på alt for mange år den meget 
traditionelle tre-by-turnering i Herning, så blev Jackie Andersen hurtig-DM efter om-
kamp, og søreme om ikke vor nye svensker, GM Daniel Semcesen, gik hen og blev 
svensk mester. Lidt mere hjemligt og knap så skakligt var det, da Kristian Seegert på 
overlegen vis profilerede sig som ekspert i TV-transmitteret 3D-labyrintløb, mens unge 
Jonas Bjerre igen-igen har taget farmand Tavs på slæb rundt i Europa og har tæsket 
folk til plukfisk. Det går ikke så ringe endda for klubbens stolte folk. 

 

Sjette etape i raketten kom så mandag d. 20. oktober. I anledning af musicalen Chess' 
opsætning i Silkeborg havde den stedlige Sparekassen Kronjylland gavmildt lokket med 
et sponsorat på 2 x 4.000 (4.000 til hver sæson - 14-15 og 15-16). De mange, rare pen-
ge var til vinderen af intet mindre end en seks-by-turnering for otte-mands-hold, og det 
havde lokket en masse godtfolk af huse. Udover arrangøren Silkeborg var det Viborg, 
Randers, Herning, Nordre og så Skanderborgs raske drenge, alle i stærk opstilling. Og-
så meget officiel deltagelse, da der var deltagelse af to tidligere DSU-formænd (Steen 
Juul Mortensen og Erik Søbjerg) plus en tidligere formand for både DSU’s Støttefor-
ening og Skaknævnet, den ærede byretsdommer Morten Fabrin. 

 

Det blev sagt, at samtlige hold lå mellem 2000 og 2100 i snit pr. hold – efter sigende 
højst for Skanderborg, hvilket egentlig gjorde os til en slags svage favoritter, men med 2 
x 15 pr. parti kunne meget underligt nå at ske. Stærke folk over alle brætter – og som 
det tynde øl kom vores medfølgende heppekor: Formand Anders. Moralsk støtte er en 
glad ting, og vi skulle jo have en til at modtage checken. I hvert fald skulle formanden 
modtage det fine skakur, som alle de deltagende klubber fik ét af hver. Godt ini’tiv fra 
Kronjylland. 

 

Skanderborg var allerede fra starten i topform med en frygtindgydende top med Mads 
A., Nikolai og Jackie på de tre første. Videre nedad fulgte Jan Rode, Kristian Seegert, 
Peter Grove, Colin Watson og Claus Qvist. Det er jo altid godt med en næsten-GM på 
toppen, men det var Jackie, der trak mest omtale inden runderne startede. ”Hurtig-skak-

Danmarksmesteren” blev nævnt nogle gange, og allerede inden første brik var slået, 
havde Jackie fem, psykologiske fordele. 

 

Første runde havde parret os med værterne fra Silkeborg, og det lignede en ret jævn-
byrdig kamp – i hvert fald til deres folk begyndte at falde som fluer, og det hele endte 
med sikre 6-2 til Skanderborg. Det gav os en midlertidig andenplads efter Herning, som 
gjorde det slemme ved Randers. 7-1 til uldjyderne, men sidste match endte 5-3 til Nor-
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dre over Viborg. Man anede allerede en vis splittelse i feltet, men der var endnu laaaang 
vej hjem. 

 

I anden runde skulle vi så have Randers, og ovenpå Hernings 7-1-sejr var det lidt i un-
derkanten, at vi ”kun” vandt 6-2. Stadig godt, og søreme også nok til en midlertidig før-
steplads – et lille halt point foran Herning, der ”kun” spillede 4½-3½ mod Nordre. 

 

Tredje runde skulle vi selv have fornøjelsen af Nordre. De havde en god blanding af folk 
fra deres 1.- og 2.hold – og det samme havde vi selv. Lidt af en revanche for fjenden, da 
vi jo i sæsonen 13-14 havde fornøjesen af at slå netop Nordre 2 i den direkte duel om 
oprykningen til divisionerne. Den vandt Skanderborg som bekendt, men nu måtte vi 
nøjes med 4-4, bl.a. efter at Mads afgav sit eneste, halve pointtab i turneringen. Herning 
overtog kortvarigt førstepladsen i kampen om pengene efter en 5½-2½ mod et af de 
svagere hold, Viborg. Vi var nu et enkelt point efter Hernings stormtropper. 

 

I fjerde runde skulle vi så have det længe ventede topopgør mod Herning. Det lå i luften, 
at det var hér, de 8.000 kroner skulle fordeles, og det skete til formandens udelte til-
fredshed. 5-3 til heltene fra 8660, og så var det os, der var et point foran før sidste run-
de. Dér skulle Herning have de seje folk fra Silkeborg, mens vi skulle have fornøjelsen 
af de lidt blødere folk fra Viborg – ganske vist med JOFN i toppen, men på papiret un-
derhunde i forhold til os. Nordre skulle have Randers, men de var hér tre points bagud 
og skulle satse på miraklerne. 

 

Det skete heldigvis ikke. Det blev faktisk aldrig særligt spændende, for især i toppen 
slog vore drenge hårdt og ubønhørligt JOF & Co. baglæns af brættet, og da røgen var 
lettet, havde vi vundet 6½-1½. Slut, prut, finale, og der var hele 3 pts. ned til Hernings 
andenplads og med Nordre yderligere 1½ pt. bagud. Sådan, drenge! 

 

 

 

Individuelt var der hele fem spillere fra de seks hold, der scorede maximum. Heldigvis 
sad tre af dem hos Skanderborg, nemlig hurtighajerne Nikolai, Jackie og Peter Grove, 
mens vor næsten-GM Mads måtte "nøjes" med 4½/5 på toppen mod rigtig god mod-
stand. Så gjorde det lidt mindre, at kun to af de resterende fire kom på 50 % eller der-
over. Flere individuelle scorer og lidt til kan findes på www.silkeborgskakklub.dk. 

 

 1 2 3 4 5  

Nordre 
5 3½ 4 5½ 5 23 

Herning 
7 4½ 5½ 3 4½ 24½ 

Skanderborg 
6 6 4 5 6½ 27½ 

Silkeborg 
2 2 6½ 2½ 3½ 16½ 

Randers 1 2 1½ 2 3 9½ 

Viborg 3 6 2½ 6 1½ 19 
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Stor jubel over hele linjen, og selvom sæsonen ikke en gang er startet for alvor, har 
Skanderborg allerede taget de første to holdgevinster plus masser af individuel hæder. 
Så skal vi bare "lige" genvinde hold-DM-titlen fra 2012-13. 
 

Den flotte præstation gav så 8.000 gode danske sponsorkroner til klubben, og forman-
den var glad (igen) og havde ikke de store problemer med at blafre med checken og 
sammen med vores fælles vinderhold smile flot til fotografen. På mystisk vis glemte vor 
formand at invitere hele holdet i baren. Det kan nås endnu ☺. 
 

 

JULEFROKOST! 
Af Kell Hansen 

Følgende har allerede nu givet gaver til lotteriet, som afholdes i forbindelse med 

klubbens julefrokost 16. december. (læs andet sted i bladet) 

BAUHAUS, DJURS SOMMERLAND,CLICK FOTO,  

FRI CYKLER, FREDERIK D. II, FLUGGER, GULDDRÅBEN, 
HUGO MORTENSEN, JACKSON, JYSK, JYSKE BANK, 
KOP & KANDE, LOUIS NIELSEN, MAUL BILER, MERRILD 
KAFFE, MINI CENTERET, NORDEA, PUNKT 1, REMA1000, 
SCHMIDT BOG & IDE, SKOUSEN, SKB. ANTENNEFORENING, 
SMUK FEST, SKORINGEN, SPAREKASSEN KRONJYLLAND, 
SPECIAL BUTIKKEN, SYNOPTIK, SYDBANK, VINOBLE og 
VIA BILER. 
 

Se bare her, noget af det der kan vindes er! 
Slagboremaskine, Stiksav, Multisliber, Hobbykniv, Fri billetter til Djurs sommerland, Ga-
vekort á 50 og 100 Kr., Georg Jensen sølvtøj, DVD film, gavekort til Bowling, Bøger, 
Rosendahl Grand Cru, Vin, Halskæder, Vanter, Underbukser, mapper m/
regnemaskiner, Solbriller, Tool sæt, Øl, Spil, Kameraer og mange mange flere gode 
sager. 
 

Derudover er der tilsagn om flere gaver, som blot ikke er modtaget endnu! 
 

Der bliver 2 lotterier med over  50 gevinster i hver serie. 
 

Vi ses den  16. december. 
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Opgave 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvid trækker og sætter mat i to træk. 
 

Forfatter: M.CVETKOVIC – Bilten 1962 

Opgave 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvid trækker og sætter mat i to træk. 
 

Forfatter: H.V. TUXEN – Tidskrift för 
Schack 1962 

Opgave 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvid trækker og sætter mat i to træk. 
 

Forfatter: C.J. MORSE – British Chess 
Magazine 1962 

Opgave 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvid trækker og sætter mat i to træk. 
 

Forfatter: N.A. MACLEOD – Observer 
1962 

Bjarnes grubleside 
 

Løsninger senere i dette blad 



Skanderborg 2 - Fredericia 

Af Claus Qvist Jessen 

 

Skanderborgs stolte 2.-hold skulle som bekendt lige en tur ned og vende i 6. Hoved-
kreds, inden vi sidste sæson tog grundig revanche og med god margin besatte første-
pladsen i Mesterrækken. Vi var tilbage i divisionerne, og dér skulle vi helst blive. Det gik 
jo ikke så godt sidst, hvor vi gled baglæns til 6. Hovedkreds' mere ydmyge rækker alle-
rede året efter. Men denne gang skulle vi helst blive oppe. 
 

Alene vor holdopstilling burde give varsler om bedre scorer end for et par år siden. Vort 
stolte førstehold er jo blevet styrket godt i år, og selvom Davor synes permanent udstati-
oneret til Polen, har vi fået visse dønninger nedenunder i form af fx Kristian på 1. bræt 
plus enkelte fine reserver, som vi nok skal bruge. Oveni har flere af 2.-holdets spillere 
gjort det fremragende det seneste års tid, og fx Morten, Colin og især unge Jonas er jo 
spurtet op ad ratinglisterne. Sidste år spillede jeg selv 3.-4.-bræt, mens jeg nu (med kun 
14 ELO mindre end 2013-14) var helt nede på 8. Egentlig ikke fordi jeg selv var blevet 
væsentligt ringere – de andre på holdet er bare blevet stærkere. Lidt af et luksuspro-
blem, kan man mene. 
 

Den sidste grund til forsigtig optimisme var, at vore modstandere denne sæson synes at 
være lidt "blødere" end sidste gang i 2. division. I stedet for det uhyggeligt stærke Bov 1 
møder vi i stedet deres andethold, og der er flere af de øvrige hold, der ratingmæssigt 
ligger under os selv. Vi burde kunne undgå nedrykning, men skal på den anden side 
nok heller ikke drømme for meget om avancement opad. 
 

Skanderborgs drenge er jo internationale, så første kamp mod Fredericia blev udskudt 
en uges tid pga. Jonas' deltagelse i Ungdoms-EM i Georgien (og Fatter Tavs' support). 
Fredericia var dejligt sportslige og ville gerne skubbe kampen, selvom det betød, at vore 
sædvanlige lokaler ikke var ledige. I stedet var vi henvist til de fine og lyse lokaler i Kul-
turhuset, endda med egen altan, men uden Johansens kaffe. 
 

Første parti, der var afgjort, var nede på 8., hvor Claus Qvist som hvid fik en fremragen-
de stilling ud af en kompliceret slags dronninggambit. Allerede efter 10-12 træk stod 
Sort definitivt næstbedst og kunne oveni dårligt røre sig. Især den passive Lc8 kedede 
sig gevaldigt, og en svag bonde på c6 gjorde ikke Sorts liv lettere. Det måtte gå galt, og 
det gjorde det også. En bonde blev til en kvalitet og siden et helt tårn, og allerede efter 
19 træk måtte Fredericias Johnni Marcussen opgive. Nogle points kommer lettere end 
andre, og vi var godt i gang. 
 

Næste færdige mand var Tavs på 4.-brættet, der som Hvid blev udsat for 1.d4, b5. I 
stedet for at forcere noget hurtigt valgte vor helt en mere rolig strategi, og man tog hur-
tigt remis. Det gjorde Jan Rode på. 2. heldigvis ikke. Han var hvid i en tre-bonde-pirc, en 
opstilling med en stribe aggressivt indstillede, hvide bønder på d4, e4 og f4. Den slags 
plejer at give godt, hvidt angreb, og det blev godt hjulpet af, at Sort konsekvent spillede 
alle sine beskyttende officerer over på D-fløjen. Jan ofrede en officer for et par bønder, 
og angrebet slog igennem til 2½-½ til os. 
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Kristian stod til gengæld lidt lunkent på 1. mod den mangedobbelte fynsmester Carsten 
Bank Friis, men overlevede heldigvis stormløbet og fik en fin remis. 3-1 til os. 
 

Desværre gik det ikke helt så godt på 6., hvor Morten som hvid i en hollandsk stonewall 
ellers havde godt fat i formanden Claus Marcussen, far til deres førnævnte 8.-bræt. Bå-
de far og søn syntes at have en forkærlighed for passive, sorte løbere på c8. En sær, 
familiær skavank, men mens sønnike blev massakreret af det, fik farmand lige akkurat 
aktiveret sin officer i rette tid. Det kostede Morten et helt tårn, og få træk efter gav Mor-
ten op. Øv, så nu stod det 3-2, og der manglede endnu tre partier. I to af dem havde vi 
en lille materiel fordel, mens Kai næppe kunne risikere at tabe. Troede vi andre i hvert 
fald, så 5-3 eller 5½-2½ lignede det sandsynlige resultat. 
 

Colin var første mand af de tre, da han som sort i en slaver ret hurtigt fik fat i den lange 
ende mod en ellers stærk modstander. Hurtigt fik vor trofaste holdleder spillet b5 og c5 
og fik et flot initiativ på D-fløjen. Damerne blev byttet af, en bonde blev vundet og siden 
vekslet til en kvalitet, og til sidst kørte Colin pointet sikkert i land uden antydningen af 
modchancer til fjenden. 4-2 til os; to partier manglede. 
 

Desværre gik det galt i Kais parti. Vor helt havde ellers som sort en fremragende stilling 
efter en lukket sicilianer, ofrede en bonde og havde masser af chancer for den – i hvert 
fald indtil han i et anfald af misforstået genialitet ”glemte” et tårn på a5. Det skulle efter 
sigende være et forsøg på at fange modstanderens dronning, men Kai glemte vist, at 
han kun trækker hver anden gang, og det er også lidt snyd, når modparten flytter sin 
løber hele vejen fra bageste række til det glemte tårn på a5. Pludselig stod det kun 4-3 
til os. Surt show, og Kai ærgrede sig gevaldigt. Shit happens. 
 

Tilbage sad vor yngste mand på 3. og spillede imod Fredericias ældste. Unge Jonas 
sad på 8. sidste år, men har taget et kvantespring i år og har ligefrem overhalet farmand 
Tavs. Nu sad han så på 3. bræt som sort i en åben sicilianer, fik glimrende spil på D-

fløjens åbne C-linje og endte sågar med en bonde mere i et slutspil. Først T, L, S og 5B 
mod T, L, S og 4B, som siden blev afviklet til T og 5B mod T og 4B og til sidst T og 3B 
mod T og 2B. Jonas havde hele vejen styr på tropperne, selvom det tog hele 71 træk, 
inden Fredericia havde overgivet sig til slutstillingen 5-3 til Skanderborg. Ratingen sag-
de 4,78 til os, så det er bestemt godkendt. 
 

Divisionen føres efter første runde af Evans 2, der gjorde det slemme ved klubkamme-
raterne fra Evans 3 og fejede dem af brættet med 7½-½. Haderslev ligger på anden-
pladsen efter en imponerende 5½-2½ mod den ellers stærke klub Springeren fra Kol-
ding, og så ligger vi altså treer sammen med Bov 2, der gjorde det over forventet mod 
det på papiret noget stærkere hold fra Tønder. 
 

Alt i alt en godkendt start. Så skal vi bare fortsætte i samme gode spor ☺  
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Skanderborg 3 - Skanderborg 4 

Af Bjarne Berring Rasmussen 

 

3. holdet  levede op til favoritværdigheden og vandt 7-1. 
 

Resultaterne følger herefter :  
3. Holdet     4. Holdet 
Peter Wheadon  1 - 0  Poul Nørgaard 
Ebbe Christensen  ½ - ½  Peer Jespersen 
Allan Andersen  1 - 0  Torben Gregersen 
Kim Lund Larsen  1 - 0  Axel Nielsen 
Asger J. Andersen   1 - 0  Asger C. Andersen 
Bjarne B. Rasmussen 1 - 0  Mogens Dalsgaard Pedersen 
Leif Møller Hansen  1 - 0  Bent Eriksen 
Christian Frambøl  ½ - ½  Jørgen Johansen          
                                    7 -1 

 

Selv om, cifrene viser noget andet, var der kamp til stregen i en del af partierne.  
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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 enkeltsenge, 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 og  1 km. til indkøbssted 
 

Henvendelse til Morten Rasmussen tlf. 2448651 



Oslo Chess International 
Af Mads Andersen 

 

Ligesom sidste år spillede jeg sammen med Rasmus Svane Oslo Chess International 
fra d. 28. september til d. 5. oktober. Turneringen er kendetegnet ved at være godt or-
ganiseret med gode spilleforhold og et godt hotel. Arrangøren er Hans Olav Lahlum, 
som er en fremragende skakarrangør og -dommer, og derudover en stor kendis i Norge. 
Turneringen forløb lidt ujævnt resultatmæssigt fra min side, så lad os bare springe ud i 
det. 
 

I første runde mødte jeg med hvid Vijay Pranav (2197) fra Indien. Jeg blev lidt irriteret, 
da jeg så, at han blot var 14 år gammel, mens Rasmus skulle møde en på den gode 
side af 50. Dog forløb partiet rimeligt smertefrit. En g3-Grünfeld gav mig hurtigt et stort 
initiativ i centrum, og selvom dronningerne blev byttet, vandt jeg hurtigt materiale. 
 

Anden runde bød på sort mod Svetoslav Mihajlov (2148) fra Norge, der nok mest er 
kendt for at være far til den talentfulde Sebastian Mihajlov. Jeg spillede sort i d3-

varianten i spansk, og Svetoslav spillede det meget fornuftigt ud af åbningen. I takt med, 
at flere og flere brikker blev byttet af, steg faren for at måtte afgive en remis selvfølgelig 
også betydeligt. Gennem nogle afbytninger lykkedes det mig at give ham en svag bon-
de på d5 samt en dårlig hvidfeltet løber, så på trods af, at han egentlig havde løberpar-
ret, var det pludselig mig der pressede. I hans begyndende tidnød fik jeg udbygget min 
positionelle fordel til også at indbefatte en ekstra bonde, og derfra kørte jeg pointet i 
hus. 
 

Nu var vi pludselig i den besynderlige situation, at vi i en gruppe med 44 deltagere blot 
var to, der havde vundet begge de første to partier. Tredje runde bød derfor på hvid 
mod IM Myklos Galyas (2421) fra Ungarn. Det lykkedes mig ikke at opnå det store i en 
Stonewall-Hollandsk, og det blev remis efter et par timer. Ikke noget forfærdeligt resul-
tat, da dette var turneringens eneste dobbeltrunde, så jo mere tid til hvile, jo bedre. 
 

I fjerde runde skulle jeg nu møde FM Lars Oskar Hauge (2322). Han er tre år yngre end 
mig, og kan bestemt godt spille. Sidste år i Oslo startede han med at slå to 2600-

stormestre i de to første runder! Fordelen ved at spille sort mod en som ham er, at det 
nok ikke bliver noget problem at spille på gevinst og få en spændende stilling. Omvendt 
vil han selvfølgelig også prøve at slå mig i stedet for blot at fedte en remis, så jeg var 
klar på et slagsmål! Partiet, som jeg endte med at vinde, er kommenteret nedenfor. 
 

Hauge,Lars Oskar (2322) - Andersen,Mads (2470) [D02] 
Oslo Chess International (4), 30.09.2014 [Andersen,Mads] 

1.d4 d5 2.Bf4 Nf6 3.e3 g6!? [Jeg havde i min forberedelse godt set, at Hauge hav-
de spillet sådan før. Dog havde jeg ikke taget det seriøst, men nu sad jeg altså og skulle 
finde på et eller andet. 3...c5 4.c3 Nc6 5.Nd2 er hovedvarianten. Dog tænkte jeg, at 
Hauge nok var godt hjemme i denne stillingstype, som desuden har ry for at give meget 
tørre stillinger. Derfor valgte jeg teksttrækket, som giver ham muligheden for at komme 
ind i Lf4-varianten i Grünfeld.] 4.Nd2 [4.c4 Bg7 5.Nc3 0–0 er førnævnte variant i Grün-
feld. Denne stilling har jeg spillet med begge farver, så jeg var ikke så bekymret for, om 
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han gik ind i dette.] 4...Bg7 5.Ngf3 0–0 6.Be2 c5 7.c3 Nc6 Jeg havde faktisk spillet 
præcis denne opstilling med sort til OL i Tromsø. Dengang startede partiet dog 1.d4 Sf3 
2.Sf3 g6, hvor jeg så senere spillede d7-d5. Sorts ide er at spille Sd7 fulgt af e7-e5 med 
en terrænfordel i centrum, som kan give gode muligheder for at spille på gevinst. 
8.Ne5!? Hauge forsøger at forhindre min plan. I første omgang fortsætter jeg dog 
på samme måde. 8...Nd7 Tager kampen op om e5-feltet. 9.Nxd7 Qxd7 10.dxc5!? Kon-
sekvent, men risikabelt! [10.Nf3 var den rolige fortsættelse. Jeg kan ikke spille e7-e5 
direkte, så jeg havde nok fortsat med træk som b6, Lb7, Tad8 og Tfe8 for at være opti-
malt forberedt til at bryde i centrum.] 10...e5 11.Bg3 f5 Jeg tager så meget terræn som 
muligt og prøver at lægge pres på hans sortfeltede løber. I første omgang har bonden 
på c5 ikke førsteprioritet. Hvid havde alligevel masser af ressourcer til at holde fast i 
bonden, som f.eks. b4 og Sb3. 12.f4 Forhindrer min plan med f5-f4. Computeren har en 
anden spændende ide: [12.Qb3!? f4 13.Bh4 h6 14.e4 g5 15.exd5 Nd8 16.Bxg5 hxg5 
17.Ne4 hvid har god materiel og positionel kompensation for officeren. Min sortfelde 
løber er buret inde, og hvids centrum er imponerende.] 12...d4!? Jeg prøver at åbne 
centrum hurtigst muligt. Hvis hvid blot kunne nå at rokere, ville jeg nok ikke stå specielt 
godt, så jeg må prøve at forhindre dette ved at spille de mest aktive og aggressive træk. 
13.cxd4 [13.exd4 exd4 14.0–0 dxc3 15.bxc3 Qe7 16.Bf2 var nok hvids bedste valg. 
Han når at få rokeret mod, at hans bondestruktur bliver ødelagt. ] 13...exd4 14.e4?! 
[Herfra er hvid under stort pres. Hans sidste chance for at kæmpe for fordel var 14.Nf3 
Re8 15.Ne5 med komplikationer] 14...d3! Jeg går ud fra, at Hauge havde troet, at dette 
blot tabte en ekstra bonde 15.Qb3+ Kh8 Problemet er bare, at ingen af hvids mulighe-
der for at slå på d3 giver ham det, han gerne vil have: 16.Bf3 [16.Qxd3 Qxd3 17.Bxd3 
Nb4 18.Ke2 Rd8 19.Bc4 fxe4 Holder hvids konge i centrum og giver sort et stærkt initia-
tiv. Lg4 er i særdeleshed ien stærk trussel.; 16.Bxd3? Rd8 er endnu værre, da hvid ta-
ber materiale i d-linjen.] 16...Nd4! Igen det mest aggressive træk. 17.Qxd3 Nxf3+ 
18.Qxf3 fxe4 19.Qb3 [19.Nxe4 Qb5! Er godt nok to merbønder for hvid, men sort 
stor allerede til gevinst. Hvid kan ikke rokere, og sorts angreb i centrum kommer hurtigt 
til at koste materiale.] 19...Qc6 Jeg kan ikke længere forhindre ham i at rokere, men 
hvids stilling er ukoordineret og løs.  
20.0–0 Rd8! Det mest præcise. c5-bonden 
løber ingen steder, så det er vigtigere at forstyr-
re hvids forsøg på at opnå koordination. 21.Nc4 
[21.Rad1? Bg4!; 21.Qc2?! Bf5! var begge dele 
meget ubehageligt for hvid.] 21...Be6! Bindin-
gen på springeren kan nemt koste hvid materia-
le. 22.Bf2? DIAGRAM [22.Rac1 Qxc5+ 23.Bf2 
Bd4 24.Qa3 Qxa3 25.Bxd4+ Rxd4 26.Nxa3 
Bxa2 var hvids bedste, omend jeg vinder en 
bonde.] 22...e3! vinder en officer og afgør. 
23.Bxe3 Qe4 24.Rac1 Rd3 25.Qb5 Bxc4 
26.Rxc4 Qxe3+ 27.Kh1 Rad8 28.Rcc1 Qxc1 
29.Qxd3 Rxd3 Fra mit 12...d4 og frem til jeg 
vandt officeren, spillede jeg computerens for-
slag hvert træk! Bestemt et af mine bedre parti-
er! 0–1 

 

Jeg var nu igen helt i top og skulle have hvid mod GM Jan Werle (2523) fra Holland. 
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Spillet var nogenlunde i balance det meste af vejen, men i min begyndende tidnød blev 
jeg for optimistisk, og pludselig var jeg under et kæmpe angreb, som jeg ikke kunne 
dæmme op for. 3½/5! 
 

Næste dag var jeg klar på at komme tilbage med det samme, denne gang med sort mod 
GM Evgeny Romanov (2647) fra Rusland. Det gik egentlig meget godt. Jeg udspillede 
ham i midtspillet, og op mod træk 40 vandt jeg endda 2 bønder. Han havde dog mod-
spil, og efter træk 40 fandt jeg ikke rigtig noget afgørende. Han fik aktiveret sit løberpar 
og vandt en bonde tilbage, og pludselig var stillingen omkring lige. Jeg var dog allerede 
gået i panik over at have sat min tidligere så overlegne stilling over styr, og ud af det blå 
satte jeg så et tårn rent i slag og måtte opgive! Jeg var noget pinligt til mode efter parti-
et, men kunne i det mindste trøste mig med at have spillet mig frem til en fordel, jeg 
normalt burde kunne føre i mål. 
 

Jeg fik lidt oprejsning dagen efter med en sejr med hvid over FM Joachim B. Nilsen 
(2363), men i 8. runde var den gal igen! Med sort mod GM Eduardas Rozentalis (2615) 
fra Litauen spillede jeg mig endnu engang frem til en stilling, hvor computeren siger -2 
og som jeg selv også mente, måtte være næsten vundet for mig. Regnefejl, nervøsitet 
og generel hjernefrys betød dog endnu engang, at en mulig sejr mod en 2600-mand 
blev forvandlet til et enormt bittert tab. 
I sidste runde spillede jeg så en kort remis mod Rasmus.  
 

Alt i alt endte jeg således med en score på 5/9 og en præstation, der ratingmæssigt var 
omkring min forventede score. Jeg var dog ikke selv helt tilfreds efter den gode start 
med 3½/4 og to yderst lovende stillinger med sort mod 2600-folk, der begge endte med 
tab. Jeg må til gengæld være glad for, at jeg er begyndt at spille mig frem til den slags 
stillinger mod så stærke folk. Hvor det tidligere skulle blive lidt noget rod, før jeg kunne 
turde håbe på at banke sådanne modstandere, tror jeg nu på, at jeg sagtens kan udspil-
le dem.  
 

Organisatorisk var der ikke en finger at sætte på hele turneringen. Forholdene var gan-
ske enkelt perfekte, og jeg regner bestemt med at komme tilbage til næste år! 
 

 

Som nævnt i artiklen deltog Rasmus også i turneringen. Her følger en flot gevinst fra 
hans hånd med kommentarer fra chessbase.de (red) 
 

Svane,Rasmus (2506) - Romanov,Evgeny (2647) 
Oslo Chess International 2014 Oslo (7), 28.09.2014 

1.d4 g6 2.c4 Bg7 3.Nf3 d6 4.Nc3 Bg4 5.e3 Nc6 6.Be2 e5? Den følgende afvikling 
blev tilsyneladende undervurderet af sort. 7.Nxe5! dxe5 [Efter 7...Bxe2 8.Nxc6 Bxd1 
9.Nxd8 Rxd8 (9...Bg4 10.Nxb7±) 10.Kxd1 mangler der en bonde.] 8.Bxg4 exd4 9.exd4 
Nxd4 Sort får bonden tilbage, men er stadig bagud i udvikling. [9...Qxd4 10.0–0 
Qxd1 11.Rxd1 Nge7 12.Bd7+] 10.Qa4+ c6 [10...Nc6 11.0–0 Nge7 12.Rd1 Qb8 13.Bd7+ 
er ubehageligt.] 11.0–0 Ne7 12.Bg5 f6? [Efter 12...0–0 13.Rfe1 Re8 14.Rad1 h6 
15.Be3 står sort ubehageligt.] 13.Be3 f5 14.Bxd4 [14.Bh3 0–0 15.Rad1 kunne også 
overvejes.] 14...Qxd4 15.Bf3 0–0–0 Et risikabelt valg med dronningen på a4. [15...0–

0 16.Rad1 Qb6 17.Qa3 Qc7 18.Rfe1² med friere spil for hvid. Se7 står lidt passivt.] 



16.Qa3 Bf6 17.Rfe1 Rhe8 18.Rad1 Qxc4 [På 18...Qb6 følger 19.c5 (eller 19.Na4 ) ] 
19.Qxa7 Bd4 Sort havde nok regnet med at dette holdt sammen på stillingen, men 
nu kom 20.Qa8+ Kc7 21.Rxd4! Qxd4 DIAGRAM 22.Nb5+! Det var ideen. Nu bliver 
indbrudsfeltet b7 frit. 22...cxb5 23.Qxb7+ Kd6 24.Qa6+ [Og ikke 24.Rd1? pga. 24...Nd5! 
og tårnet kan ikke slå pga. matten på e1. Og 
efter 25.h3 Qxd1+ 26.Bxd1 Re1+ 27.Kh2 Rxd1 
får sort meget materiale for damen.] 24...Kc7 
25.Qb7+ Kd6 26.Qa6+ Kc7 27.Rc1+ Kd7 
28.Rd1 Qxd1+ 29.Bxd1 Materielt er partiet 
cirka i balance, men den usikre sorte konges-
tilling gør, at hvid har fordel. 29...Nc6 30.Kf1 
Nd4 31.Qa7+ Ke6 32.Qxh7 Kf6 33.g3 Re4 
[33...Rh8 34.Qc7 Ne6 35.Qc3++-] 34.Qc7 Ne6 
35.Qc3+ Ke7 [35...Nd4 36.h4+-] 36.Bb3 b4 
37.Qc6 Rd6 38.Qb7+ Kf6 39.h4 Rd2 40.Bxe6 
Kxe6 41.Qg7 Rg4 42.Ke1 [Hurtigere var 
42.h5 med ideen 42...gxh5 43.Qh6+] 42...Rd7 
43.Qg8+ Kf6 44.Qf8+ Ke6 45.a3 Fribonden i 
a-linien er en afgørende trumf. [Eller 45.Kf1!? 
Rd6 46.Kg2 Rd7 47.Qe8+ Kd6 48.f3 Rd4 
49.Qxg6++-] 45...bxa3 46.bxa3 Re4+ 47.Kf1 Ra7 48.Qh6 Kf6 49.h5 Rg7 50.f4 Re8 
51.Qg5+ Ke6 52.g4 [52.h6+-] 52...Rf8 53.hxg6 Rf6 54.Kg2 54...Rg8 [På 54...Rgxg6 
følger det morsomme 55.gxf5+] 55.a4 Rgf8 56.a5 fxg4 57.Qe5+ [57.Qe5+ Kd7 58.g7]  
1–0 

 

Slutstillingen I toppen (44 spillere): 
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Pl. Navn FIDE-Elo Point Performance 

1   GM Jan Werle 2523  6,5   2597 (+10,50) 

2   GM Maxim Turov 2586  6,5   2579 (+1,10) 

3   GM Yuri Solodovnichenko 2566  6,5   2559 (+0,90) 

4   GM Gabor Papp 2559  6   2583 (+3,90) 

5   GM Peter Prohaszka 2588  6   2551 (-3,40) 

6   GM Eduardas Rozentalis 2615  6   2552 (-4,70) 

7   GM Evgeny Romanov 2647  6   2529 (-10,70) 

8   IM Rasmus Svane 2506  5,5   2522 (+2,90) 

9   IM Benjamin Gledura 2414  5,5   2521 (+13,90) 

10   IM Torbjørn R. Hansen 2476  5,5   2447 (-1,80) 

11   GM Andrei Istratescu 2653  5   2516 (-14,90) 

12   IM Mads Andersen 2470  5   2459 (-0,80)  



 

Side 21 

 

 

Skoleskak i Skanderborg 
 

 

Der tilbydes undervisning i skak på Niels Ebbesen 
Skolen. 
 

Sæsonen begynder mandag d. 1.-9.-2014. 
 

Tidspunktet er: 
15.15 - 16.30 for børn til og med 4. klasse 

16.30 - 17.45 for dem der er ældre. 
 

Lokalet hvor undervisningen foregår er nr. 21. 
 

Skoleskak er for alle uanset hvor meget skak man 
kender til. 
 

I løbet af sæsonen er der mulighed for at deltage i 
Aarhus Skoleskaks Grand Prix stævner. 
 

Vel mødt! 
Skanderborg Skoleskak 

  
Mvh. 
Bjarne Berring Rasmussen 

e-mail: berring@rasmussen.mail.dk 

Tlf.: 61725979 



De 10 værste 

 

Stillingen i den løbende lynturnering 
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Løsninger 
 

 

 

Kombiner med Peter 
 

 

Opgave1. 
1...Dxf1+ 2.Kxf1 Td1# 

 

Opgave2. 
10...Sd7 11.Sd5 og sort opgav pga. 11...Dxd2 12.Sc7# For at forhindre mat må sort give 
sin dronning med f.eks.  11...Dd8 

 

Opgave3. 
1.Txf7+ (ikke 1.Dg5 De3+) Txf7 2.Dxg6+ Kh8 3.Txh6+ Th7 4.Txh7#  
 

Opgave4. 
1.Dxg7+ Kxg7 2.Th7+ Kf8 3.Tf7# 

 

 

Bjarnes grubleside 

 

Opgave 1 

Opgave 2 

Opgave 3 

Opgave 4 
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1. Lh6! ... Kd1 

2. Dd3# 

... Kf1 

2. Dg2# 

... Kf2 

2. Dg2# 

... Kxf3 

2. Dg2# 

    

1. Le7! ...Dh8+ 

2. Sd8# 

...Df6 

2.Da5# 

...De1 

2.Se5# 

...Dd2 

2.Sd4# 

...Da3 

2.Sb4# 

...Da5 

2.Dxa5# 

...Dc5 

2.Ld8# 

...Dxc6+ 

2.Txc6# 

1. Kg4! ...Ke5 
2. Sd7# 

...Df7 
2.g8(S)# 

...Dh7 
2.g8(S)# 

...De6 
2.g8(D)# 

...Dxd5 
2.g8(D)# 

...Dxf8 
2.gxf8(S)# 

...Dxh8 
2.gxh8(S)# 

...Dxg7 
2.Lxg7# 

1. Sd2! ... Kxd2 

2. Td5# 

... Kd3 

2. Td5# 

...e1(D)+ 

2. Tf1# 

...e1(S) 
2. Tc5# 

...exd2 

2.Tf3# 

...Lxd2 

2.Tb5# 

  



Kalender 
 

  November 
Fredag 14. Sort Nat i Skanderborg 

Lørdag 15. Skoleskak Grand Prix, Åby 

Søndag 16. Evans 3 - Skanderborg 2 

Tirsdag 18. Klubmesterskab, udsatte partier 
  Viby 2 - Skanderborg 4 

Torsdag 20.  Silkeborg 3 - Skanderborg 3 

Tirsdag 25. Klubmesterskab, udsatte partier 
Lørdag 29.  Skoleskak DM, Odense 

Søndag 30. Skoleskak DM, Odense 

 

  December 
Tirsdag 2. Klubmesterskab, 9. runde 

Lørdag 6. Skoleskak Grand Prix, Niels Ebbesen Skolen 

Tirsdag 9. Skanderborg 3 - Viby 2 

  Skanderborg 4 - Silkeborg 3 

Søndag 14. SK1968 - Team Nordea 

  Bov 2 - Skanderborg 2 

Tirsdag 16. Julefrokost 
 

  Januar 
Lørdag 3. Hurtigskakturnering 

Tirsdag 6. Nytårshandicapcuplynturnering 

Lørdag 10. Team Nordea - Esbjerg (i Aarhus) 
  Skoleskak Grand Prix, Silkeborg 

Søndag 11. Aarhus/Skolerne - Team Nordea 

  Evans 2 – Skanderborg 2 

Tirsdag 13. Skanderborg 3 - SK1968 7 

  Skanderborg 4 - SK1968 6 

Tirsdag 20. Bymesterskabet, 1. runde 
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Rema 1000,  Vroldvej 
 

 

Et godt sted at handle. 


