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Skakklubben Centrum
Bestyrelse:
Formand Jens Nielsen Storegade 66 6700 Esbjerg ☎ 7512 3975
Næstformand Jens Arne Christensen Industrivej 18 6510 Gram ☎ 7482 3252
Kasserer Poul Grydholt Jensen Rosenvej 13, Alslev 6800 Varde ☎ 7526 9324
Sekretær René Bæk Pedersen Plantagevej 12 6740 Bramming ☎ 7517 7514
Medlem Allan Kaarsberg Peder Gydes Vej 89 6700 Esbjerg  ☎ 7545 7013

Klubbladsredaktion:
Redaktør Allan Kaarsberg Peder Gydes Vej 89 6700 Esbjerg
Assistent Peter Roesen Brenstrupvej 16 6800 Varde ☎ 3025 0814 
 e-post redaktionelt: centrum.skakblad@esenet.dk

Turneringer:
Generelt Bestyrelsen

I øvrigt:
Tilmeldinger Jens Nielsen   ☎ 7512 3975
Fritidshuset Telefonen må kun anvendes i nødstilfælde  ☎ 7513 2011
Kontingenter Seniorer kr. 600,-
 Juniorer u/20  kr. 360,-
 Pensionister kr. 480,-
 Kontingentet betales over 3 rater  1/2, 1/5, og 1/11.

Indmeldelse Kan ske ved henvendelse til bestyrelsen
 

Artikler, partier, vitser, tegninger, stillinger, billeder, forslag, ris eller ros må meget gerne afleveres 
til klubbladsredaktionen. Reklamer kan, efter aftale med Jens Nielsen, indleveres til redaktøren ved 
deadline til næstkommende klubblad.

Her træffes vi også:
Jens Nielsen  e-post: jerneif@get2net.dk
Allan Kaarsberg e-post: a.kaarsberg@esenet.dk
Klubbens hjemmeside http://www.skakklubbencentrum.dk/
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Stor aktivitet
Inden for de sidste par måneder har der 
været stor aktiviteter blandt klubbens 
medlemmer med gode resultater i 
blandt, nævnes kan at John Klaus 
Jensen vandt Året første træk i Herning 
foran blandt andet vores B medlem 
Karsten Jakobsen. John deltager 
nu i Ringkøbing Amtsmesterskab. 
Torben Ollson vandt Evans hurtig 
skak turneringen foran blandt andet 
Allan Kaarsberg.  Formanden selv 
har deltaget i en turneringen i Østrig. 
Men også i de lokale turneringer er 
der kommet ”nye” ansigter i gang; i 
klubturneringen er Bent Radoor, Ove 
Pedersen, samt vores nye medlem Allan 
Jensen startet op, i holdturneringen har 
Allan ligeledes fået sin debut, hvor der 
også har været sæson debut til Jean 
B Mikkelsen, Johan G Jensen, så de 
sidste par måneder har været meget 
positive for klubben.  Lad os håbe 
denne linie fortsætter, med flere spiller 
i gang, samt stort aktivitet, det vil være 
flot, hvis Centrum kunne vise ansigt 

ved følgende kommende turneringer: 
Kolding Byturnering  ( 7-9 marts), DM 
i Silkeborg ( 20 – 24 marts), Esbjerg 
Skakforenings Weekend turnering ( 2 
–4 Maj), Vesterhavsturneringen ( 11 
– 18 juli) 

På bestyrelsen side har vi også nok at 
se til, en af de næste store opgaver er 
er vi skal have ryddet op i klublokalet 
på 2, sal samt i skabet i stuen, hvis 
nogle medlemmer vil tilbyde sin 
hjælp, vil bestyrelsen blive glad, 
henvendelse til formanden eller en 
anden bestyrelsesmedlem, vi skal også 
have kigget på klubbens vedtægter i 
nærmeste fremtid, samt hvordan vi får 
endnu mere aktivitet i klubben, ideer 
hertil modtages også gerne.

Årets Vesterhavsturneringen ( 11 – 18 
juli) nærmer sig også med hastige 
skridt, vi skal bruge en del hjælpere 
inden, under og efter turneringen, 
specificeret arbejdsopgaver kan oplyses 
ved henvendelse til formanden.

Formanden har ordet!
Af Jens Nielsen
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Søndag den 9. marts, fyldte en af 
klubbens personligheder, Svend Aage 
Jensen, 60 år. Et stort tillykke skal der 
lyde fra alle medlemmer af klubben. 
Klubben vil selvfølgelig besøge ham på 
dagen og overrække ham et gavekort.

Svend Aage Jensen 60 år.
Ellers er holdkampsæsonen ved at være 
slut. Der mangler 2 (eller forhåbentlig 
3) holdkampe. Målet med sæsonen var, 
at vi kunne stille med fuldt hold hver 
gang, hvilket næsten lykkedes. En stor 

tak til alle der har spillet holdkamp i 
denne sæson. Men sæsonens vigtigste 
kampe venter stadig. 1. holdet har en 
realistisk chance for at redde en sæson 
mere i divisionen, det kræver dog en 
sejr på 51/2 – 21/2 over Tønder, samt en 
sejr i en kvalifikationskamp mod nr. 6 i 
Århuskredsen. Men det bliver svært, for 
Tønder har jo allerede dømt Centrum 
til nedrykker!! (se lederen fra sidste 
nummer), men lad os nu lige spille om 
det. God kamp den 13 april.
Årets 1. ”Spil når du vil” turnering 
er færdigspillet. 18 spillere deltog i 
turneringen, hvilket bestyrelsen anser 
som tilfredsstillende, men for mange 
af dem spillede for få partier, hvilket vi 
meget gerne skal have rettet op på i den 
næste omgang.
Bemærk at Hans Nissen Cup spilles i et 
helt ny form, på kun 2 spilleaftner (28. 
april og 5. maj ), se reglerne andetsteds. 
Vi håber det kan blive en succes, som 
også hurtigturneringerne har været.
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Spil når du vil EMT  Forår 2 2008
Skakklubben Centrum inviterer til turneringen Spil når du vil.
Turneringen spilles over 5 runder. For at deltage i en runde skal man møde op 
senest kl. 19.00 eller have tilmeldt sig på forhånd til runden. Runden lægges kl. 
19.00 og startes kl. 19.15.
Turneringen elorates såfremt betingelserne herfor er til stede.
Spillested: Kirkegade 51 – 53, 6700 Esbjerg.
Spilletid: Der spilles 40 træk i 1 time og 45 minutter, derefter 15 minutter til resten 
af partiet.
Turneringssystem: Der spilles efter Monrad. Hvis runden ikke kan lægges, kan 
man komme til at møde samme modstander 2 gange, men med forskellige farver.
Pga. systemet med, at man kan komme til de runder man har lyst til, kræver det et 
virtuelt pointsystem for at sikre en retfærdig rundelægning (seedning). 
Der bliver først og fremmest tildelt virtuelle point efter rating til alle nye spillere i 
turneringen:

Ratinginterval                Antal point
Under 1099                            0
1100 – 1299                              ½
1300 – 1499                              1
1500 – 1699                              1½
1700 – 1899                              2
1900 – 2099                              2½
2100 -  2299                              3
2300 -  2499                              3½

Dernæst får man  automatisk tildelt ½ point i de runder, hvor man ikke spiller med.  
Dette virtuelle pointsystem er udelukkende til for at sikre retfærdig rundelægning.

Spilledatoer: 
Indskud: 0 kr., klubben betaler EMT-afgift, dog skal man være A- eller B medlem 
af Centrum. Nye skakspillere (som ikke er DSU medlemmer) kan spille 3 partier 
gratis inden de skal være indmeldt.
Vinderen: Får en andel i klubmestertitlen.
Kaffepause: Der holdes pause fra kl. 20.30 – 20.45.

Tilmelding: Til Jens Nielsen tlf. 75123975, jerneif@get2net.dk.
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Evans hurtigturnering.
Af Allan Kaarsberg
Den 18 januar drog vi 5 mand høj 
afsted til Vejle for at spille hurtigskak. 
Torben Olsson, der var primusmotor 
på projektet, havde spurgt mig om 
jeg ville med. Ja, selvfølgelig! Ole 
Bønnelykke, Henrik Tranberg Jensen 
og Karsten Jacobsen alle ESF, var 
også med. Det er længe siden jeg 
har spillet en hurtigskakturnering, 
faktisk ikke siden Lurturneringen i 
Brørup blev spillet sidste gang, og 
det er efterhånden ved at være nogle 
år siden. Ole og Henrik spillede i 
Mesterklassen, begger var pænt med 
fremme hele tiden, men kunne dog 
intet gøre ved at IM Rasmus Skytte 
suverænt løb med 1. præmien. 
I basis 1 spillede Torben, Karsten og 
undertegnede og det gik forrygende, 

må man sige, eftersom vi løb med 
alle 3 præmier, fordelt således at 
Torben med 5 point nappede den 
store ”check” og Karsten og Jeg 
med 4,5 point delte 2. og 3. præmien 
ligeligt mellem os idet vi havde 
nøjagtig samme korrektion. Det 
startede ellers ikke for godt for mit 
vedkommende, med 1 point af de 
første 3 (igen tabte jeg til Karsten, 
ligesom jeg gjorde ugen før i ”Spil 
når du vil”), men så kom jeg i gang 
med 3 hele point og skulle så møde 
Torben Olsson i sidste runde. Torben 
fik hurtigt en solid stilling med sort 
og kunne sagtens have vundet, men 
han skulle kun bruge en halv, og lod 
mig slippe, hvilket skulle vise sig at 
være mit held. 
Som man kan tænke sig var humøret 
højt da vi vendte snuden hjemad

Storegades Cykel- og
Knallertservice
Storegade 66 · 6700 Esbjerg

Telefon 75 12 39 75
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Bobby Fischer er her ikke mere.
Af Andreas Kinch

Bobby Fisher
9/3 1943
17/01 2008

At skrive en nekrolog er egentlig ikke 
lige mig. Men efter et par opfordringer 
påtog jeg mig opgaven alligevel. Fischer 
fortjener et par ord da han jo har haft 
stor betydning for mange af os;  selv 
efter at han trak sig tilbage i 1975 (eller 
allerede i 1972,  alt efter hvordan man 
måler det).
Jeg er for ung til selv at have fulgt med 
i hans spil og hans gøren og laden, men 
jeg har da oplevet lidt dønninger i tidens 
løb. Det første jeg husker ang. Fischer er 
da jeg startede med skak i 1981. Der var 
en del snak om et muligt comeback og 
nogle ”vandrehistorier”  om hvad han 
gik og lavede. Bla. noget med at han gik 
nede i en kirkekælder, formummet i en 
kutte og spillede skak med sig selv.
Han var helt klart et stort samtaleemne 
blandt mange skakspillere og jeg skrev 
selv om ham i en stil i folkeskolen.
Vi må hellere få nogle facts på bordet:
Robert James Fischer blev født 9 marts 
1943 og startede i Brooklyn Chess Club 
som 6 årig.

Så gik der noget tid med det hvor han 
spillede skak 5-6 timer hver dag.
Gennembruddet kom i USA mesterskabet 
hvor han spillede mod Donald 
Byrne og lavede nogle fantastiske 
kombinationer. Han var da 13 år. Partiet 
er meget kendt og nemt at finde på 
internettet. Amerikanerne kalder det for 
århundredets parti.

Bobby Fischer lavede nogle milepæle i 
sin tid. Han blev den yngste stormester 
- han blev den højest ratede spiller -  og 
det faktum at han som Amerikaner tog 
VM titlen fra en spiller fra Sovjetunio-
nen var et klart hit dengang. 
2 af af de ovenstående ting er blevet 
overgået sidenhen. Men der står stadig-
væk een præstation som er i særklasse: 
Han kunne uddele æg!
I 1971 i kandidaturneringen vandt han 
først over Taimanov 6-0 og derefter over 
Bent Larsen også 6-0.
Første gang jeg hørte om de resultater, 
troede jeg at remisér ikke talte med i 
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regnskabet. Men det var ikke tilfældet; 
der var simpelthen ingen remispartier!
Det var 3 gevinster med hvid, og 3 ge-
vinster med sort mod både Taimanov og 
Bent. Rent bord!
Det synes jeg fortjener anerkendelse. 
Og jeg tror også mange folk kan følge 
den tankegang;  Simpelthen at feje al 
modstand til side, uden at efterlade no-
gen som helst tvivl om hvorledes resul-
tatet skulle være.

Lad os se et af partierne fra matchen i 
Denver 1971. Fischer var kendt for at 
være kompromiløs med de sorte brikker 
og det er der et fint eksempel på her.

Hvid: Bent Larsen
Sort: Bobby Fischer
1.c4,g6 2.Sf3,Lg7 3.d4,Sf6 4.Sc3,0-0 
5.e4,d6 6.Le2,e5 7.0-0,Sc6 8.d5,Se7 
9.Sd2,c5 10.Tb1,Se8 11.b4,b6 12.a4,f5 
13.a5,Sf6 14.Da4,Ld7 15.Da3,Lh6 
16.Ld3,Dc7 17.bxc5,bxc5 18.exf5,gxf5 
19.Lc2,a6 20.Sde4,Lxc1 21.Sxf6+,Txf6 
22.Tfxc1,Taf8 23.Tb6,Lc8 24.Se2,f4 

25.Le4,Sf5 26.Tc6,Dg7 27.Tb1,Sh4 
28.Dd3,Lf5 29.Kh1

29.-,f3 30.Sg3,fxg2+ 31.Kg1,Lxe4 
32.Dxe4,Sf3+ 33.Kxg2,Sd2  0-1 

At kunne behandle Bent Larsen på den-
ne måde viser hvilken fantastisk spiller 
Fischer var.

”I am the best chessplayer in the world!
And i’m her to prove it!”

MmMmMjfm
mMmMmMka
amDgMjMm
GMgAgcmM
MmAmCgMh
mMmEmMmM
MmMmBGAG
mDmMmMmF
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Indbydelse
Esbjerg Skak Union vil hermed gerne invitere til den 23. Vesterhavsturnering.

Alle spiller i én åben gruppe, 10 runder efter FIDE´s schweizersystem.
Hovedpræmier

1. præmie DKK  15.000
2. præmie DKK  11.000
3. præmie DKK    7.000
4. præmie DKK    5.000
5. præmie DKK    4.000
6. præmie DKK    3.000
7. præmie DKK    2.000

Ved ligestilling deles præmierne efter Hort-systemet.

Ratingpræmier
DKK 1.000 til bedste i hver 10-mands gruppe regnet fra bunden, dog ikke i den øverste, dvs. i 

øverste gruppe kan der være fra 10 - 19 spillere! Man kan ikke få både hoved- og ratingpræmie.

Ekstrapræmier
Til bedst placeret juniorspiller DKK 1.000.

Ved gevinst på de 6 øverste brætter (livebrætter) i de sidste 4 runder gives DKK 200.

Spillested
Rørkjærhallen, Ringen 40, 6700 Esbjerg

Spilletider
Indskrivning fredag 11. juli kl. 16.30 - 18.15.

1. runde fredag 11. juli kl. 19 – 24.
2. runde lørdag 12. juli kl. 12 – 17.
3. runde lørdag 12. juli kl. 18 - 23.

4. runde søndag 13. juli kl. 12 – 17.
5. runde søndag 13. juli kl. 18 - 23.

6. – 9. runde mandag 14. – torsdag 17. juli kl. 18 – 23.
10. runde fredag 18. juli kl. 15 – 20.

Præmieuddeling fredag 18. juli kl. 20.30.
Turneringen bliver selvfølgelig ELO-ratet.

Rygeforbud over alt på spillestedet.

Betænkningstid
2 timer til 40 træk, derefter 1/2 time + opsparet tid til resten.

Flere turneringer
5 runders koordineret turnering 14. – 18. juli. Samme spilletid som open.

Skoleskakturnering tirsdag 15. juli kl. 12.00.

Indskud
DKK 400 for ikke titelholdere

5 runder DKK 150.
Skoleskakturneringen DKK 40.

Overnatning
Se hjemmesiden: http://www.northseacup.dk/nsc2008

Yderligere oplysninger og tilmelding (senst 6.juli): 
Jens Nielsen, Storegade 66, 6700 Esbjerg, tlf. 75-123975, e-mail: Jerneif@get2net.dk.
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Hans Nissen Pokalen 2006/07
Finalen der blev væk
Af Allan Kaarsberg
Hans Nissen pokalturneringen bliver 
nok husket mest for det beskedne antal 
deltagere samt de  genvordigheder der 
gjorde turneringen meget besværlig at 
afvikle, og sidst men ikke mindst at fi-
nalen slet ikke blev spillet. 
Jeg vil med det samme sige at jeg nok 
ikke er den rette til at kommentere denne 
turnering, og unøjagtigheder kan fore-
komme! Peter Roesen får pokalen, og 
det må siges at være retfærdigt eftersom 
Peter har stillet op til samtlige runder. 
Ib derimod spillede reelt kun en kamp. 
remisen mod Damir. I semifinalen lyk-
kedes det heller ikke at få afviklet begge 
partier idet Steffen ikke havde tid, Ib gik 
derfor videre uden kamp. Alt ialt blev 
der kun afviklet 9 partier ialt.  Hvorom 
alting er, så er Peter Roesen pokalvinder  
sæsonen 2006/07. Tillykke til Peter!

Finale
Ib Mathiasen - Peter Roesen  0:1
uden kamp - sejr tildelt 3. oktober 2007

Semifinaler
René B.Pedersen - Peter Roesen 0:1
Steffen Jørgensen - Ib Mathiasen  0:1

2. runde
Damir Desevac - Ib Mathiasen ½:½
Mesud Desevac - Peter Roesen 0:1
Henrik Jegbjerg - René B. Pedersen 0:1
Steffen Jørgensen - Børge Clausen 1:0

1. runde - spillet 13. november 2006
Mesud Desevac - Poul F. F Nielsen ½:½
Peter Roesen - Børge Clausen 1:0
Henrik Jegbjerg - Steffen Jørgensen 1:0
René B. Pedersen - Damir Desevac 0:1
Jens Nielsen - Karsten Jacobsen  :
Ib Mathiasen - NN

Slagter

KAJ MADSEN
Kronprinsensgade 97
75 12 84 95
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Holdkamp i 2. division - 4. runde
Af Poul Grydholt Jensen 
Kampen mod Bov søndag d. 13. januar 
skulle helst vindes, hvis vi skulle undgå 
nedrykning. Det er ingen hemmelighed, 
at vi af forskellige årsager har svært ved at 
stille med det stærkeste hold. Navnlig på 
udebane kniber det. Imidlertid kæmpede 
vi, der tog af sted for sejren; men måtte 
til sidst se i øjnene, at vi tabte 5-3.
Det kunne have gået anderledes, for 
Mogens havde en fordelagtig stilling, 
som modstanderen lige netop holdt 
remis efter en unøjagtighed fra Mogens’ 
side. Damir kom dårligt ud af åbningen, 
som så ofte før. Dog lavede hans 
modstander en fejl, og Damir gik efter 
det hele point. Alligevel tabte Damir 
efter en fejl, der gjorde, han manglede 
et træk i flere varianter. Jeg håber, han 

næste gang også spiller på gevinst, når 
han har en fordelagtig stilling og ikke 
tager en nem remis. Det tjener holdet 
bedst i det lange løb.
John Klaus er to gange sprunget til, når 
vi mangler nogle af de ” faste” folk. 
Denne gang landede han et helt point. 
Mesud spillede som sædvanligt solidt. 
Referatet er lidt kortfattet. Det kniber at 
følge med i alle partierne, når man selv 
spiller, og jeg tog af sted fra Bov før det 
sidste parti var færdigspillet.
Vi har stadigvæk en mulighed for at 
undgå nedrykning. Det kræver et godt 
resultat i næste runde og en stor sejr over 
Tønder i Haderslev i den sidste kamp.

Hvid: Andreas Schytte
Sort: Poul Grydholt jensen 
1.e4 e5 2.Sc3 Sf6 3.g3 d5 3.-, Lb4 

1. holdet runde 4 til 6
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kunne også bruges. 4.exd5 Sxd5 5.Lg2 
Sxc3 6.bxc3 Ld6= 7.Se2 0-0 8.0-0 Sc6 
9.d3 d4 var udmærket; men det spillede 
fejler heller ikke noget. 9...Ld7 10.Tb1 
Tb8 11.Le3 b6 11.-, a6 er måske bedre. 
12.c4 12.f4! angriber sorts centrum. 12...
Se7 13.Sc3 Sf5 14.Ld2 Sd4 15.Se4? 

15. Sb5! for at likvidere sorts springer 
på d4. Efter det spillede træk blev jeg 
nervøs. Havde jeg overset noget? Jeg 
kunne imidlertid ikke se der var noget i 
vejen med... 15...La4! 16.Tb3 [16.Dh5 
Lxc2 17.Sg5 h6 18.Le4 Lxb1-+; 16.Tc1 
La3-+] 16...Lxb3 17.axb3 Le7 18.Sc3 
Te8 19.Sb5 Hvid håber på modchancer, 
på grund af løberparret og trykket i den 
lange diagonal h1-a8. 19...a6 20.Sa7 
20.Sxd4 exd4 21.Lc6 Tf8 22.Dh5 Dd6 
vinder i længden. 20...b5 21.cxb5 
axb5 22.Le3 Dd6 23.c3 Sf5 24.Sc6 
Sxe3 25.fxe3 Tb6! 26.Df3 Lf6 27.Sb4 
c6 28.Dg4 De6 29.Dd1 g6 30.Le4 

Lg5 31.Df3 f5 Hvid kan ikke undgå 
dronningeafbytning, og yderligere tab 
af materiale. 32.Lxc6 e4 33.dxe4 Txc6 
34.Sxc6 Dxc6 35.Kg2 Dxe4 0-1

John Klaus Jensen har udviklet sig til en 
veritabel enmandshær for vores klub. 
Han kommer - han spiller -  han sejrer! 
Her går det ud over en gammel kending, 
Jan Oehmichen, som ofte gæster Esb-
jerg når der er turneringer på menuen.

Hvid: John Klaus Jensen, Centrum
Sort: Jan Oehmichen, Bov
A07
1.Sf3 d5 2.g3 Sf6 3.Lg2 Lf5 4.0-0 e6 
5.d4 Ld6 6.c4 c6 7.cxd5 cxd5 8.Sc3 Sc6 
9.Lg5 h6 10.Ld2 0-0 11.Tc1 a6 12.Sa4 
b5 13.Txc6 bxa4 14.Dxa4 Dd7 15.Tfc1 
Se4 16.Lb4 Lxb4 17.Dxb4 Tab8 
18.Da3 Db7 19.b3 Tfc8 20.Se5 Txc6 
21.Sxc6 Ta8 22.Se7+ Kh7 23.Sxf5 exf5 
24.Lxe4 fxe4 25.Tc5 De7 26.Dc1 De6 
27.Df4 f6 28.Kg2 a5 29.h3 a4 30.b4 
a3 31.Dc1 Ta4 32.Dc3 Db6 33.b5 Kg6 
34.Db3 Txd4 35.Txd5 Txd5 36.Dxd5 
e3 37.Dd3+ Kf7 38.fxe3 Db7+ 39.Kh2 
h5 40.Dxa3 h4 41.Db3+ Kg6 42.Dd3+ 
Kf7 43.gxh4 Dc7+ 44.Kg2 Db7+ 45.e4 
Db6 46.Dd5+ Kf8 47.a4 De3 48.Dd3 
Df4 49.b6 Dxh4 50.Dd6+ Kg8 51.Dd5+ 
Kh8 52.b7 Df4 53.Df5  1-0

5. runde Haderslev - Centrum
Her gik det som Jens skrev i lederen 
heller ikke for godt. Der måtte trækkes 

MjMkMjfm
gMgcmaga
MgMiMmMm
mMmMgMmM
MmAhBmMm
mMmAmMGM
AmAIMGCG
mDmEmDLM
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voldsomt på reserverne og resultatet var 
derefter. Et lyspunkt var der dog med 
Damirs gevinst.

“Fra gammel- til kongeindisk”.
Hvid: Christian S., Haderslev
Sort: Damir Desevac, Centrum
1.d4 d6 2.c4 Sd7 3.Sf3 e5 4.e4 Sgf6 
5.Sc3 exd4 6.Sxd4 g6 Damir er vel 
i kraft af sin status som Centrums 
juniorafdeling for ung til at spille en 
gammelindisk opstilling med løberen 
på e7. 7.Le2 Lg7 8.0–0 0–0 9.f3 c6 
10.Le3 Dc7 11.Dd2 Te8 12.b4 En mere 
forsigtig type som mig (gaaab) ville 
nok - i hvert fald i først omgang placere 
tårnene i c- og d-linjen 12...Se5 13.Tab1 
Le6 14.Sxe6 Txe6 15.a4 Jeg har svært 
ved at se idéen med hvids offensiv på 
dronningfløjen. 15...Tae8 16.Tfd1 

Damir har opbygget et kraftigt pres 
i e-linjen, som han nu forsøger at 

udnytte med taktiske midler. 16...Seg4 
!? 17.fxg4 Sxe4 18.Sxe4 Txe4 19.Lf3 
? Hvid ser ud til at komme bedst ud 
af det med 19. Tb3. Su bryder hvid 
hurtigt sammen efter 19...Txe3 20.Kf1 
d5 21.cxd5 Dxh2 22.dxc6 Lh6 23.Df2 
bxc6 24.g3 Dh3+ 25.Kg1 Txf3 0–1
Noter af Peter Roesen

Endelig!
Sæsonens første sejr kom i hus mod 
rækkens bundprop, Horsens. En meget 
vigtig sejr, som betyder at vi selv kan 
afgøre det i sidste runde. En sejr på 
51/2 - 21/2 vil betyde at vi skal spille 
omkamp for at forblive i 2. division, og 
det vil vi da gernen, ikke.
Damir viste vejen!

Hvid:Tim bjerre, Horsens 
Sort: Damir Desevac, Centrum
1.e4 d6 2.d4 Sd7 3.Sc3 Sgf6 4.Sf3 e5 
5.Lc4 exd4 6.Sxd4 g6 7.Lg5 Se5 8.Lb3 
Lg7 9.f4 Neg4 10.Dd2 h6 11.Lh4? Taber 
en bonde, 11.Lxf6 er at foretrække hvid 
mister løberparret alligevel.  11.-, Sxe4 
12.Sxe4 Dxh4+ 13.g3 De7 14.0-0-0 Lf5 
15.Tde1 0-0-0 16.Sxf5 gxf5 17.Sc3 Dd7 
18.h3 Sf6 19.Dd4? Det ser hasarderet 
ud at placere damen på samme diagonal 
som den sorte løber. 19.-, Kb8 20.La4 
c6 21.Te2?! Nu skal den sorte dame 
fanges! 21.-, b5 22.The1 Planen skal 
følges tænker hvid, sort kan da ikke slå 
løberen vel? 22.-, bxa4! Hvid er oppe i 
skyerne, tårn og løber for en dronning er 
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da et godt bytte. 23.Te7?  

23,-. Sd5! Et kølleslag!! Hvid mister 
mindst et tårn.  0-1

Mogens Nielsen, forrest havde ikke 
grund til at være nedbøjet, remis mod 
Morten Basse Jensby, bagest, var 
iorden

 
v/Jens Arne Christensen
Industrivej 18 · 6510 Gram
Tlf.:    74 82 32 52
Mobil 20 32 30 52
Bud- og distributionskørsel

GRAM EXPRESSENGRAM EXPRESSEN
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2. holdet runde 4 - 7

Deja-vu
Af Allan Kaarsberg
De få af jer der læser denne lille 
publikation, kan sikkert huske at 2. 
holdet tumlede forvildede rundt i 
Fredericia p.g.a. vildledende oplysninger 
på DSU’s hjemmeside vedr. klubbens 
spillelokale. Denne historie gentog sig, 
da vi skulle finde Nr. Snedes lokaler. 
Man skulle ellers tro at man kunne lære 
af tidligere erfaringer, men nej, kritikløst 
entrer man DSU’s hjemmeside og finder 
den første og bedste (og i dette tilfælde 
eneste) adresse der popper op! Desværre 
var denne adresse Nr. Snedes formands 
privatadresse! Hvilket først gik op for 
undertegnede, da vi holdt foran en meget 
privatudseende villa i Thyregod! – Nu 
var der heldigvis ikke så langt derfra 
og til Nr. Snede og et ”lucky punch” 

sporede os direkte til spillestedet, kun 5 
minutter efter at urene var startet. 
Vi havde allerede ”foræret” Nr. Snede 1 
point, eftersom vi kun kunne stille med 
7 mand. Meget ærgerligt. Men det kunne 
ikke fravriste os hverken favoritværdighed 
eller spillehumør. Alle gik på med krum 
hals og vi kunne tage derfra med en 
komfortabel sejr på 5,5-2,5. 
John Klaus Jensen stod igen for en 
solid indsats, mod en mand der på 
det nærmeste nægtede at slå nogle af 
Johns brikker. Først i 28. træk slog Nr. 
Snedemanden en brik, efter at John 
havde insisteret kraftigt!

Hvid: John Klaus Jensen, Centrum
Sort: Steen Quorning, Nr. Snede
1. Sf3 Sc6 2. d4 d5 3. g3 Lf5 4. Lg2 h6 
5. 0–0 e6 6. Lf4 g5 7. Le3 b5? Et pud-
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sigt bondefremstød, der ikke rigtigt bli-
ver fulgt op. 8. c3 f6 9. Sbd2 h5 10. h4 
Le7 11. Sb3 Sh6 12. Dd2 Sf7 13. Sc5 
Tg8 14. Kh2 Sa5 15. L3 Dd6 16. Th1 
0–0–0? Er det ikke den forkerte plan at 
rokere? Måske står kongen bedre på e8. 
17. a4 b4(!?) Sort foretrækker at give 
bonden frem for at få åbnet til kongen. 
18. cxb4 Sc6 19. Tac1 SL8 20. b5 Db6 
21. Dc3 Ld6 22. Kg1 g4 23. Se1 Tde8 
24. Sed3 Kd8 25. Sb4 Ke7 26. Lxd5! 

Selvfølgelig! Den kan ikke slås tilbage, 
da der følger Sxd5+ og madame! 26.-
, Kf8 27. Lc6 Td8 28. Sba6 Sxc6!? 
Hovsa, nu havde man ellers lige vænnet 
sig til, at han ikke ville slå brikkerne. 
29. bxc6 Lxc5 30. Dxc5+ Dxc5 31. 
Sxc5 Ke7 32. Sb7 Tb8 33. Kh2 Sd6 
34. Sxd6 Kxd6 35. Lf4+ Kd5 36. Lxc7 
Txb3 37. Thd1 Tb2 38. Lf4 Txe2 39. 
Kg1 Tc8 40. c7 Ta2 De efterfølgende 
træk kunne jeg ikke tyde, men jeg gæt-

ter mig til trækfølgen - sådan ville jeg 
have spillet! Under alle omstændighe-
der opgav sort efter træk 42. 41. Tc5+ 
Ke4 42. Ta5 1-0

Jeg selv havde en overkommelig opga-
ve mod Nr. Snedes holdleder.

Hvid: Allan Kaarsberg, Centrum
Sort: Vagn Jensen, Nr. Snede
1. f4 d5 2. Sf3 Sc6 Sort agter ikke at 
løbe mig over ende på dronningefløjen, 
det er jo rart at vide! 3. e3 e6 4. Le2 
Le7 5. 0–0 Sf6 6. d3 b6 7. De1 Lb7 8. 
Sbd2  8.-, Dd7?  Det må være en fejl, 
sort tvinges til at spille baglæns.  9. Se5 
Sxe5 10. fxe5 Sg8 11. Dg3 g6 12. Sf3 
0–0–0 13. Sg5 Lxg5 14. Dxg5 Tf8 15. 
Ld2 h6?

Her er en lille kombi der giver en 
bonde, og da det samtidigt efterlader 
sort i dyb armod, så skal det spilles! 16. 
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Dxg6! fxg6 17. Txf8+ Dd8 18. Txd8+ 
Kxd8 19. Tf1 Lc8? 19.-, Ke8 kan lige 
nås, da der skal spilles d4 før Lb4. 19.-, 
La6 eller Ld7 er også bedre. 20. Tf8+ 
Kd7 21. d4 c6 22. Lb4 Kc7 23. Ld6+ 
Kb7 24. Ld3! Med indbrud over g6 til 
f7 og slag på g8! Sort er helt lammet og 
kan bare se passivt på! 1-0

2. holdet – A-rækken
Slagsmål i ølteltet
Jeg har opgivet at kommentere 
det følgende hundeslagsmål med 
analyseforslag. Det ser jeg mig 
simpelthen ikke i stand til at gøre med 
mening. Ud fra en rent umiddelbar 
betragtning kunne det nærmest se ud, 
som om spillerne undervejs synes at 
konkurrere om, hvem der kan diske 
op med de mest originale idéer frem 
for at søge det mest korrekte. Lestemt 
en gennemspilning værd - så spænd 
sikkerhedsselen ....
 
Hvid: Damir Desevac, Centrum
Sort: Frank G., Grindsted
1.e4 e5 2.Sc3 Sc6 3.f4 exf4 4.Sf3 g5 5.h4 
g4 6.Sg1 6. Sg5 synes mere normalt. 6...
Sf6 7.d4 d5 8.e5 Sh5 9.Sge2 f3 10.gxf3 
gxf3 11.Sf4 Lg4 12.Sxh5 f2+ 13.Kxf2 
Lxd1 14.Sf6+ Dxf6+ 15.exf6 Lxc2 16.
Lh3 Sxd4 17.Sxd5 Ld6 18.Lh6 Se6 
19.Thc1 Sd4 20.Te1+ Kd8 21.Lg7 
Tg8 22.Te7 Sf5 23.Txf7 Lc5+ 24.Ke2 
Te8+ 25.Kd2 Le4 26.Sc3 Le3+ 27.Ke2 
Lc2 28.Td1+ Ld4+ 29.Kd2 Lxc3+ 

30.Kxc2+ 1–0
Ikke-kommenteret af Peter Roesen

Overbelastning
Fra samme opgør I A-rækken, har vi 
lirket følgende parti frem i lyset.
 
Hvid: John Klaus Jensen, Centrum
Sort: Birthe Brun, Grindsted
1.Sf3 d6 2.d4 Sf6 3.g3 e6 4.Lg2 Le7 
5.0–0 c6 6.c4 Sbd7 7.Sc3 Sb6 8.b3 0–0 
9.Dc2 h6 10.Td1 Dc7 11.e4 e5 12.Le3 
Lg4 13.Tac1 Tac8 14.h3 Lh5 15.Td2 
Lg6 16.Sh4 Lh7 17.Sf5 a6? 

Pludselig er den sorte dronning blevet 
overbelastet, hvilket hvid udnytter med 
18.dxe5 dxe5 19.Lxb6 Dxb6 20.Sxe7+ 
Kh8 21.Sxc8 Txc8 22.Tcd1 Dc7 23.Td6 
b5 24.Dd3 Lg6 25.Td8+ Kh7 26.Txc8 
Dxc8 27.Dd6 De8 28.Dd8 Dxd8 
29.Txd8 bxc4 30.bxc4 Sh5 31.Tc8 1–0 
Noter af Peter Roesen
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3. holdet runde 4 -6 Af Allan Kaarsberg

Jerne Skakklubs andethold var suveræ-
ne i denne række og gjorde kort proces 
i alle kampene. Til gengæld var der stor 
jænbyrdighed blandt de øvrige hold, og 
Centrums tredjehold undgik med mindst 
mulig margen sidstepladsen. 
Fjerde runde blev afgørende da holdet 
besejrede Esbjerg IV med 2,5 - 1,5. 
Børge og Egon sørgede for 2 hele point 
og Frede klarede remis mod Amalie 
Lindestrøm (nybagt danmarksmester!). 
Et halvt point mindre i den kamp hav-
de været katastrofalt for i næste runde 
måtte de brave kæmper fra Centrum, 
ned med nakken mod Helles andethold 
med cifrene 1 -3. Her var det Frede der 

stod for det enlige point. Pålidelige kil-
der hævder at der burde have været flere 
point til os i denne kamp, men Hellerne 
var ”møj” heldige!
Det så ikke for godt ud inden sidste run-
de hvor vi skulle møde de ”mægtige” 
fra Jerne - Det store nederlag fra tredje 
runde lå og lurede i baghovedet, men det 
skulle vise sig at være ubegrundet frygt, 
for Frede spillede op til sidt bedste og 
vandt over Arne Madsen, og da Børge 
klarede en remis mod Svend Jensen, så 
endte det lykkeligt idet Helle II måtte 
ned mod Esbjerg IV med de samme 
cifre, 1,5 - 2,5 og dermed blev slutstil-
lingen som vist på næste side.

 •  Bøger    •  Film / Musik / DVD
 •  Kontorartikler   •  Multimedia
 •  Playstation, Gameboy og Xbox spil •  Rollespil / Games Workshop

Kongensgade 33 • 6700 Esbjerg • 75121177 • www.boboger.dk
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Resultater...
.. fra holdturneringen.

1. holdet 2. division/gruppe 3 Før sidste runde

2.holdet A-klassen - Slutstilling

3.holdet D-klasse Vest -Slutstilling
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Spil når du vil - Forår 1
af Allan Kaarsberg
18 Deltagere i den anden afdelig af 
klubmesterskabet er måske ikke så im-
ponerende, men der er bred enighed om 
at det er en god måde at spille turnering 
på, mere afslappende og uden det pres 
en turnering med faste runder giver. Der 
var ellers lagt op til at man kunne spille 
en turnering med faste runder for dem 
som ville det, men ingen stillede op! 
Turneringen sluttede med 3 spillere på 
førstepladsen. Poul lagde god fra start, 
Mesud spillede solidt (uovervindeligt!) 
hele turneringen og Damir sluttede godt.
Alle 3 fik 2,5 point. Partimaterialet er 

sparsomt, undervejs var jeg lige ved at 
tabe til en velspillende Frede, men spil-
lede et godt parti mod Dennis istedet. 

Hvid: Allan Kaarsberg
Sort: Dennis Munksgaard
1.f4 e5 2. e4 exf4 3.Sf3 g5 4.Lc4 Sc6 
5.d4 g4 6.0-0(!?) Lg7 7.c3 Sf6? Måske 
skal han slå springeren nu? 8.Sg5 d5 
9.exd5 Sxd5 10.De2+ Kf8 11.Lxf4 
Sxf4 12.Txf4 f5 13.Se6+ Lxe6 14.Dxe6 
De7 15.Dxf5+! Gør samtidig plads til 
tårnet på e-linjen! 15.-, Ke8 16.Te4 Se5 
17.dxe5 Dc5+ 18.Td4 og Dennis gav op. 
1-0 - Sort har kun 18.-, De7, hvorefter 
19.Dh5+ Kf8 20.Tf4+ er afgørende.
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Esbjerg Skakforening
indbyder til

Himmelfart-turneringen 2008
7 runder Elo ratet Sweizerturnering

torsdag den 1. maj til søndag den 4. maj.

Så vidt muligt inddeling i lige store grupper med 16-32 spillere pr gruppe.
Gruppering og startopstilling efter turneringsrating 

Rundelægning og reglement efter FIDE’s reglement.
Betænkningstid 2 timer til 40 træk, herefter 30 min + opsparet tid.

Spilletider 
Torsdag den 1. maj 1. runde kl. 11-16 og 2. runde kl. 17-22

Fredag den 2. maj 3. runde kl. 17-22
Lørdag den 3. maj 4. runde kl. 11-16 og 5. runde kl. 17-22
Søndag den 4. maj 6, runde kl. 11-16 og 7. runde kl. 17-22

Rundepræmier Gevinst 50,- kr.
Rémis 20,- kr.

Rundepræmierne gælder alle partier under hele turneringen
Hovedpræmier Hovedpræmier i øverste gruppe 1.000,- kr. / 500,- kr.

Øvrige grupper 700,- kr. / 500,- kr. / 300,- kr.
Ved ligestilling fordeles hovedpræmierne efter korrektion.
Buchholz-average / Sonnenberg-Berger / Sum of score

Præmiegaranti 
Deltagere, som spiller alle runder og vinder under 100,- kr. i
rundepræmier, får suppleret præmiebeløbet op til 100,- kr.
Indskud 200,- kr (FM, IM, GM, WFM, WIM og WGM gratis)
Bemærk præmiegarantien dækker 50 % af indskuddet !!!

Spillested Fritidshuset, Kirkegade 51, Esbjerg

Tilmelding 
Senest den 27. april til e-mail: JR@varde-gym.dk

eller Jesper Lahn Rasmussen: 75 45 23 34
Mere information på Skakforeningens hjemmeside
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Første træk Herning
John Klaus Jensen er en flittig skak-
spiller. Han benytter næsten enhver lej-
lighed til at spille og 2008 blev sparket 
i gang for Johns vedkommende i Hern-
ing, hvor man traditionen tro spillede 
“Årets første træk”. John var eneste 
repræsentant fra Centrum, medens Vore 
naboer fra Esbjerg Skakforening kunne 
stille med ikke færre end 5 spillere. I 
Mesterklassen spillede Poul Flemming 
Fries Nielsen og Dennis Munksgaard. 
Poul klarede sig bedst med 4 point af 7. 
I denne klasse vandt Jesper Skjoldborg, 
Viby, foran Martin Bækgaard, Nordre, 
og Jørn Sloth, Ringkøbing.
Basis 1 blev et opgør mellem John 
Klaus, Centrum, og Daniel Munksgaard, 
ESF, begge med 5 point. Sidstnævnte 
blev dog nr. 1 på bedre korrektion. Det 
var faktisk en tidligere Centrum spiller, 
Karsten Jacobsen som nu spiller for 
ESF, der i sidste runde stak en kæp i 
hjulet for John, som ellers havde startet 
turneringen med 5 sejre på stribe, bl.a. 
over Daniel. En pudsig detaljer er at 
John var absolut lavest ratet af alle i 
denne klasse og der var 250 rp op til de 
bedste!
Her er en JKJ-miniture som ganske vist 
ikke fra i år, men fra turneringen 2007.

Hvid: John Klaus Jensen, Centrum
Sort: Erik Ruskjær, Kjellerup
1. Sf3 d5 2. c4 d4 3. e3 dxe3?! 4. fxe3 
c5 5. Sc3 Sf6 6. d4 e6 7. d5 Le7 8. e4 

exd5 9. cxd5 b6?? 10. e5 Sfd7 11. d6 
Lf8 12. Dd5 Sa6 13. Lc4 Sxe5 14. Sxe5 
Le6 15. Dc6+ 

Opgivet. 1 - 0

Nu vi er ved John Klaus, så er det 
måske på sin plads at nævne at John er 
indehaver af en enestående rekord som 
danmarks flittigste turneringsspiller! 
Og ikke nok med det så er han optaget 
i Guinnes Rekordbog (den danske 
udgave) som den danske spiller der har 
spillet flest turneringspartier på et enkelt 
år! I sæsonen 1995-96 deltog John Klaus 
i ikke mindre end 50 turneringer og 
spillede 504 seriøse turneringspartier, 
heraf 16 koordinerede turneringer med 
103 partier! Noget der bliver meget 
svært at overgå, med mindre at antallet 
af turneringerne stiger til samme niveau 
som i halvfemserne.
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Plus Office Ringkøbing
John Klaus Jensen er som nævnt en meget 
flittig spiller, udover holdturneringen og 
Første Træk I Herning, deltager han også 
i Plus Office turneringen, (det må være 
den som tidligere hed Amtsmesterskabet 
i Ringkøbing). Her går det også bare de-
rudad. I 3. runde mødte han en spiller me 
lidt lavere rating.

Hvid: John Klaus Jensen
Sort: Per Gram Petersen
1. Sf3 g6 2. g3 Lg7 3. d4 b6?! 4. Lg2 
Lb7 5. 0–0 d6 6. c4 Sf6 7. Sc3 Se4 8. 
Sxe4 Lxe4 9. Sg5 Lxg2 10. Kxg2 h6 11. 
Sf3 0–0 12. e4 Med remistilbud som sort 
burde have accepteret, men nej! 12.-, c5 
13. Le3 cxd4 14. Sxd4 Dc7 15. Tc1 Db7 
16. f3 Sc6 17. Sxc6 Dxc6 18. Dd2 Kh7 
19. b3 Tac8 20. Tfd1 f5 21. Dd5 fxe4 22. 
fxe4 Lb2 23. Dxc6 Txc6 24. Tc2 La3? 

Hvad skal den der? 25. Tf2 Txf2+ 26. 
Kxf2 Lc5 27. Lxc5 bxc5 28. Ke3 g5 29. 
Tf1 Kg7 30. Tf2! Et træk John K. var 
svært godt tilfreds med, hva’ dælen skal 
sort også stille op? 30.-, a5 31. e5 Her 
proklamerer John minoritetsangreb! 31.-
, dxe5 32. Ke4 Tf6 33. Tf5 Txf5?? Så 
hoppede kæden helt af. 34. Kxf5 e4 35. 
Kxe4 Kf6 36. Kd5 h5 37. Kxc5 e5 38. 
Kd5 Kf5 39. c5 e4 40. Kd4 e3 41. Kxe3 
Ke5 42. a3 og sort resignerer, han har 
halv time tilbage på uret, men det syner 
uendelig lidt i forhold til hvids 2 timer 
og 10 minutter!! Hvis man kan spille så 
godt på 20 minutter, hvad kan man så 
ikke komme ud for til sidst?! 1-0.

John Klaus Jensen  - Stærkt spillende!
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Sidste frist for indlevering af materiale er d. 21/04 2008

  Program
  og andre arrangementer
Dato  Aktivitet      
31.03.08 2. runde i “Spil når du vil” 2/2008 
07.04.08 3. runde i “Spil når du vil” 2/2008 
13.04.08 Tønder - Centrum 1 (spilles ?) 
14.04.08 4. runde i “Spil når du vil” 2/2008 
21.04.08 5. runde i “Spil når du vil” 2/2008 
28.04.08 Hans Nissen Cup 
29.04.08 Tilmeldingsfrist til Ølgod EMT. 
05.05.08 Hans Nissen Cup 
06.05.08 Ølgod EMT starter 
12.05.08 Klubben lukket - 2. pinsedag 
19.05.08 Semifinale eller finale om klubmesterskabet 
19.05.08 Makkerskak for alle andre 
26.05.08 Eventuel finale om klubmesterskabet 
26.05.08 Sjov motionsskak for alle andre 
06.07.08 Tilmeldingsfrist til Vesterhavsturneringen 
11.07.08 23. Vesterhavsturnering starter 
18.07.08 23. Vesterhavsturnering slutter

 
v/Jens Arne Christensen
Industrivej 18 · 6510 Gram
Tlf.:    74 82 32 52
Mobil 20 32 30 52
Bud- og distributionskørsel

GRAM EXPRESSENGRAM EXPRESSEN


