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Når du sidder med dette blad i 
hånden, kan du måske lige nå 
at tilmelde dig årets væsent-

ligste skakbegivenhed i Esbjerg: 
Vesterhavsturneringen. Jeg ville gerne 
kunne berette mere om turneringen, 
men det overlader jeg til andre andet-
steds i dette nummer. Tilmeldingsfrist 
2. juli.

*
Skak-OL i Torino er overstået – uden 
skrammer for de fleste! I kan sikkert 
læse mere om de turbulente, og 
korporlige!, begivenheder i næste 
nummer af Danmarks anden væsentlige 
skakpublikation, Skakbladet.
Vores tidligere klubmester, John 
Rødgaard, spillede en fin turnering og 
scorede 7/11. Og har igen meldt sig ind 
i Centrum som A-medlem!!

*

Pokalstævnet blev afviklet i Centrums 
navn. Det var en virkelig hyggelig en-
dags-turnering, selv om begge Centrums 
deltagende hold måtte se sig passeret i 
kampen om billetter til finalen i Nyborg. 
Måske var det en ide til overvejelse at 
lave vores weekendturnering om til kun 
én dag og hurtigskak?
Tak til alle, der gav en hånd med.

*
Det har været et dyrt år for klubben pga. 
mange gaver til runde fødselarer. De 
næste, der kan se frem til en erkendtlighed 
fra klubben i den forbindelse, er Jens 
Arne Christensen (60), Kaj Madsen (60) 
og Egon Thøgersen (70). Jeg når nok 
ikke at se alle inden dagen, så: 

TIL LYKKE!
*

Årets esbjergmesterskab gisper også 
efter luft. Turneringen blev som bekendt 
udsat pga. alt for få tilmeldinger og 
forsøges nu gennemført på mandage/
tirsdage og en enkelt lørdag, alt sammen i 
august. Men tilmeldingslisten har længe 
kun fremvist to – TO! – tilmeldinger. 
Kan det virkelig passe? Skal det gamle 
vrag af en formand til selv at lade andre 
frådende kaste sig over hans sørgelige 
ådsel af et ratingtal? Tilmeldingsfrist 2. 
august.

*
Vi har sæsonstart 31. juli. Jeg glæder 
mig til at se jer igen!

Bagende sol og ven-
tetid
Af Brian Isaksen
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Skakklubben Centrum

              

Undertegnede deltog i Esbjerg Skak-
forenings weekend-EMT 26.-28. maj,
og lad mig starte med at sige, at det var 
et rigtigt hyggeligt arrangement.  Dette 
var første, men bestemt ikke sidste, gang 
jeg deltager i en weekendturnering.
Turneringen havde 22 deltagere, fordelt 
på tre klasser: Mester og Basis 1 med 
hver 6 deltagere, samt Basis 2 med 
10 deltagere.  Der var deltagelse af 
fem Centrumfolk: Damir Desevac i 
Mesterklassen, Ib Mathiasen i Basis 1 
samt Vagn Konradsen, Carsten Ovesen 
og undertegnede i Basis 2.

Mesterklassen
I Mesterklassen måtte Henrik Tranberg 
Jensen, ESF, efter en flot start med 3 af 
3, dele førstepladsen med Erling Høiberg 
fra Holstebro, hvilket var ret ærgerligt 
efter han i deres indbyrdes parti måtte 
nøjes med remis efter et vundet slutspil.  
Fra Centrum holdt Damir Desevac skin-
det på næsen med en sejr og to remiser.

Basis 1
Basis 1 havde deltagelse af ikke mindre 
end tre skibonitter, hvoraf den ene, Lars 
Agger, løb med førstepladsen efter 3 
gevinster og 2 halve.  Ib Mathiasen fra 
Centrum spillede en flot turnering og 
sluttede med tre point, en delt 2. plads 
og en stigning på 24 ratingpoint.

Basis 2
Der var som nævnt tre Centrumfolk i Ba-
sis 2, med i alt 10 deltagere og to klare 
ratingfavoritter, Jakob Glibstrup (1658) 
og Jens Kristensen (1619), begge fra 
Skive, der havde over 100 point til nr. 3, 
René Henriksen (1506), ESF.
Undertegnede startede turneringen fly-
vende med 3 af 3 og en 1.-plads inden 
de to sidste runder om søndagen.  Un-
dervejs havde mit spil dog været no-
get svingende: I 3. runde mod Birgit 
Ditlevsen var vi de sidste der sad tilbage 
med et slutspil, hvor Birgit vel havde en 
lille fordel med springer + merbonde 
mod løber, men begge dronninger var 
stadig på brættet.
Stillingen er denne efter 52 træk, og vi 
er begge i gensidig tidsnød:
 Hvid trækker og taber!

53. Lf3??  Efter partiet var flere tilskuere 
enige om at Hvid efter 53...De3 ikke kan 
undgå matten på d2.  Dette er dog ikke 

Esbjerg Skakforenings
Weekend Emt 2006
Af Henrik S. Hansen
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korrekt, fortæller Crafty.  Men trækket 
taber nu alligevel, da løberen falder.  
Crafty fortæller: 53...De3! 54. Ld5+ 
Kh7 55. De2 Dxe2+    56. Kxe2 Sf4+! 
53.-, Kh7? Birgit overså det heldigvis! 
Resten af partiet forløb således: 54. Le4 
Df6 55. Ke2 b4? 56. Ke3? Dg4 ville her 
vinde springeren. 56.-, a5? 57. Dxa5!? 
Igen ville Dg4 være det bedste. 57.-, 
Df4+ 58. Kd4 Df2+ 59. Kc4 Dxc2? 60. 
h5! Opgivet.
Søndag løb jeg ind i de to favoritter 
og tabte først til Jakob Glibstrup, efter 
et par dumheder i en presset situation.  
Sidst kamp tabte jeg også, denne gang 
til Jens Kristensen.  Jeg nåede dog over
min forventede score, og vandt 16 ra-
tingpoint, men jeg var noget skuffet 
over at dumpe ned på en delt 3.-plads 
til sidst.
Vagn Konradsen spillede en lige akkurat 
godkendt turnering med to sejre og tre 
nederlag, og vandt to ratingpoint.  Både 
Vagn og jeg havde håbet på at vi skulle 
mødes i turneringen, og det kunne også
være sket hvis Vagn ikke efter sejr i 1. 
runde satte en brik i slag i et ellers lige 
slutspil mod Birgit Ditlevsen.  Morsomt 
var det også at se Jakob Glibstrups an-
sigtsudtryk, da Vagn åbnede med 1. h4
(Konradsen-åbning) i deres indbyrdes 
kamp -- som Jakob i øvrigt vandt.
Centrums flotteste bedrift i weekend-
turneringen stod Carsten Ovesen for, da 
han imponerende vandt over Jens Kris-
tensen, der var ratet næsten 400 point 
højere.  Carsten sluttede med 3/5 og 

scorede 54 ratingpoint -- største rating-
fremgang blandt alle deltagere.
En anden stor overraskelse i Basis 2 
stod Amalie Lindestrøm for, da hun i 
en fremrykket 1.-rundekamp slog René 
Henriksen, begge ESF.  René spillede 
efter eget udsagn for passivt, og det er 
farligt mod den aggressive unge dame.
Til slut levede skibonitterne op til deres 
favoritværdighed, og Jakob Glibstrup 
og Jens Kristensen tog henholdsvis 1. og 
2.-pladsen.  Specielt unge Jakob spillede 
en flot turnering - en giftig herre.

To Partier fra Basis 2
Vi starter med mit 1. -runde parti, afgjort et 
af mine bedste partier i min korte karriere:

Hvid: Tobias Lindgaard (1246)
Sort: Henrik S. Hansen (1394)
Gammelindisk A53
1. c4 Sf6 2. Sc3 d6 3. d4 Sbd7 4. g3 
e5 5. Lg5 Le7 Sort har opstillet sig i en 
Gammelindisk opstilling, som minder 
om Kongeindisk bortset fra at løberen er 
på e7 i stedet for g7. 6. Lg2 O-O 7. Sf3 
c6 8. dxe5 dxe5 9. Lxf6 Lxf6 Hvid er 
for afbytningsvenlig her efter min smag. 
10. Se4 Le7 11. Sd6?! Jeg var lidt for-
skrækket over dette træk, men det ser 
ved nærmere analyse lidt tvivlsomt ud.  
Jeg finder i øvrigt en korrekt opfølg-
ning, hvis man skal tro Crafty. 11.-, Sf6 
12. Sxc8 Eneste træk der ikke taber ma-
teriale, 12. c5 går ikke pga. Da5+. 12.-, 
Da5+ 13. Kf1 Tfxc8 14. a3? Td8! Sort 
erobrer den åbne linje med tempogevinst, 
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og står bedst. 15. Dc1 Se4 16. De3 

Sd2+!  Pointen.  Hvid bliver nødt til at 
slå springeren, ellers falder c4-bonden - 
herefter fremtvinges dronningeafbytning 
og tårnet kommer på 2. række. 17. Sxd2 
Dxd2! 18. Dxd2 Tvunget, eller bonde 
b2 må lade livet. 18.-, Txd2 19. b4 Tad8 
20. e3 Tb2! 21. Ke1 Tdd2 Herlig stil-
ling for sort, begge tårne er trængt ind på 
den forjættede 7. række.  Hvid står helt 
passivt.  22. Tf1 Lf6 Her ville 22...Te2+ 
23. Kd1 Txf2. nok være bedre 23. Lf3? 
Ta2 Her ser jeg ikke det geniale 23...e4!! 
der ville vinde på stedet, efter f.eks.: 24. 
Lxe4 Lc3! 25. Tg1 Txf2+ osv. 24. Txa2 
Txa2 25. Kd1 Txa3 26. Kc2 Ta2+ Her 
havde 26...e4 igen været bedre. 27. Kb3 
Td2 28. Lg4 Kf8 29. Lc8 b6 30. h4 a5 
31. bxa5 bxa5 32. Kc3 Te2 33. Lg4 Ta2 
34. Kb3 Td2 35. Ld1 e4 36. Lc2?? Nu 

taber Hvid. 36.-, a4+! 37. Kxa4 Txc2 
38. Kb4 Ke8 39. f3 exf3 40. Txf3 Te2 
41. Kc5 Kd7 42. Kb6 Ld8+ Her havde 
42...Txe3! været bedre, da Hvid jo ikke 
kan slå tårnet pga. Ld4+.  43. Kc5 f6 44. 
Kd4 Tg2 45. e4 Lc7 46. Kc5 Txg3 47. 
Tf2 Ld6+ 48. Kb6 Tg4 49. Ta2 Lc7 
50. Kb7 Txe4?! Nu falder løberen for 
to bønder.  Det havde jeg overset, men 
det er reelt ligemeget, da jeg stadig står 
til tyk gevinst. 51. Td2+ Ld6 52. c5 Te6 
53. cxd6 Txd6 54. Tg2 g6 55. Ta2 g5 
56. hxg5 fxg5 57. Th2 h6 58. Tf2 Ke7 
59. Te2+ Te6 60. Opgivet.
Mit parti i sidste runde var mod Jens 
Kristensen, og andenpladsen var på spil.  
Jeg var aldrig i nærheden af sejren, Jens 
udspillede mig simpelthen, ovenikøbet i 
et ganske flot parti.

Hvid: Jens Kristensen (1619)
Sort: Henrik S. Hansen (1394)
Caro-Kann (Fantasi-variationen) B12
1. e4 c6 2. d4 d5 3. f3!? Jens spillede 
dette, da han havde set, at jeg var godt 
inde i Caro-Kann-teorien.  Han sagde 
efter partiet, at trækket nok ikke er 
gangbart, men var spillet for at få mig 
ud af bogen.  f3 er faktisk teori (fantasi-
variationen), men jeg kendte den ikke 
og kommer følgelig ikke optimalt ud 
af åbningen. 3.-, dxe4 4. fxe4 Hvid får 
åbnet en god tårnlinje. 4.-, Sf6 5. Sc3 
Lg4 6. Le2 Lxe2 Jeg kunne nøjes med 
remis, og forsøgte derfor at simplificere 
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ved afbytninger - en tvivlsom strategi. 
7. Sgxe2 Sbd7 8. Sg3 e6 9. Le3 c5 10. 
O-O cxd4 11. Lxd4 Lc5 12. Lxc5 Sxc5 
13. Df3 Db6 14. Kh1 Kongen skal ud 
af den farlige diagonal. 14.-, O-O 15. 
Tab1 Tad8 16. e5 Sd7 17. Df4 Sb8? 
Måske allerede tabstrækket!  Ideen med 
dette træk er at springeren skal videre 
til c6, den anden springer til d7 og sætte 
pres på bonden på e5.  Jeg ignorerer dog 
med dette træk hvad hvid pønser på af 
skumle ting på kongefløjen. 18. Sh5! 
Scd7 19. Dg5 g6 Tvunget, ellers bliver 
jeg mat på g7. 20. Se4! Nu ser det for 
alvor farligt ud, og alle mine officerer 
står og ser dumme ud på dronninge-
fløjen!  20.-, Kh8 Her havde jeg faktisk 
trukket Kg7 og rejst mig fra bordet.  Et 
par minutter efter blev jeg hentet af en 
tilskuer, der informerede mig om at jeg 
havde lavet et ulovligt træk!  Jens var 
helt væk i variantberegninger, og havde 
heller ikke opdaget at min konge stod 
skak. 

21. Shf6 Dh6!! vinder med det samme, 
Sort bliver mat efter 21...gxh5 22. Sg5! 
21.-, Sxf6 Det bedste.  Kg7 fremskyn-
der matten: 21...Kg7 22. Sh5+!! Kg8 
23. Dh6! gxh5 24. Sf6+ Sxf6 25. exf6. 
22. exf6 Td5 23. Dh6! Tg8 Eneste for-
nuftige træk. 24. Sg5 Txg5 Tvunget. 
25. Dxg5 Sd7 26. Tf3 Sc5? Jeg over-
ser Hvids næste træk. 27. Th3! opgivet 
(Matten er uundgåelig.).
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Enkeltmandsturneringen i Ølgod er et ar-
rangement som varmt kan anbefales til 
de som har lyst til at rive 5 tirsdage ud 
af kalenderen for at spille skak. Der var 
en hel del esbjergensere der havde lyst 
til det, bl.a. Torsten Lindestrøm fra Es-
bjerg Skakforening og ikke færre end 5 
spillere fra Jerne! Det er næsten dobbelt 
så mange som der deltager i Vesterhavs-
turneringerne og Esbjergmesterskab-
erne! Hvad gør vi forkert? Ib Mathiaesen 
hæftede solidarisk med undertegnede og 
repræsenterede Centrum.  Ib kunne have 
drevet det til mere i Basis 1 efter at have 
scoret 2 1/2 i de første 3 runder, men tab 
i de to sidste runder gjorde at han måtte 
nøjes med en 6. plads.
I mesterklassen var Benny Damborg, 
Varde, flyvende fra start med 3 sejre, 
bl.a. over Torsten! I 4. runde gik han 
dog kold mod Stefan Hansen, Ring-
købing. Jeg selv holdt lige akkurat trit 
med Benny, med 2 remiser og 2 sejre. 
Det samme havde Stefan, og Torsten et 
halvt point efter. I sidste runde spillede 
jeg remis med Benny, og Torsten vandt 
over Stefan. Således blev slutstillingen:

1-3 Benny Damborg, Torsten Linde-
strøm og Poul G.Jensen 3 1/2
4-5 Stefan Hansen, Johannes Chris-
tensen    3
6 - 7 Peter Roesen, Hans Jørgen An-
dreasen    2 1/2

Hvid: Torsten Lindestrøm
Sort: Poul G. Jensen 
A45 1. runde
1.d4 Sf6 2.Lg5 e6 Jeg har særdeles dår-
lige resultater med 2.-, Se4 3.e3 d6 4.Sf3 
Le7 5.c4 Sbd7 6.Sc3 b6 7.Le2 Lb7 8.Dc2 
c5 Lige spil - synes jeg selv. 9.0–0 h6 
10.Lh4 g5!? 11.Lg3 Sh5 12.Tad1 Sxg3 
13.hxg3 13.fxg3 a6 14.d5 13.-,a6 14.d5 
e5 15.Sd2 Dc7 16.f4 0–0–0! 17.Lg4 
gxf4 17.-,exf4 18.exf4. Sort står bedst! 
Sort har flere gode fortsættelser (18.
gxf4 h5?).  18.gxf4 Thg8 19.Lh3 Kb8 
20.Sf3 exf4 21.exf4 Sf6 22.Tde1 Tde8 
23.Tf2 Ld8 24.Tfe2 Txe2 25.Txe2 Lc8 
26.Lxc8? Sort modtog hvids remistil-
bud 1/2–1/2

Hvid: Poul G. Jensen
Sort: Stefan Hansen 
B50 2. runde
1.e4 c5 2.b3 Spillet for at komme uden 
om hovedvarianterne. 2.-,Sc6 3.Lb2 
e5 4.Sf3 d6 5.Lc4 g6 6.0-0 Lg7 7.d3 
7.Sc3 er nok bedre. 7.-,Sge7 8.Sg5 
0-0 9.f4 d5 10.exd5 Sxd5 11.Lxd5 
Dxd5 12.Se4= Sd4 13.c3?! 13.Sbc3 er 
bedre. 13.-,exf4! Hvid kan ikke spille 
14. cxd,Lxd+.15. Lxd, Dxd+ og tårnet 
på a1 bliver ædt. 14.Txf4 De5 14.-, 
Td8! 15.Tf2 Se6 16.Sbd2 16.La3 Td8 
17.Df1= 16.-,Ld7? 16.-, f5! 17.Sc4 Dc7 
18.Sf6+ Kh8 19.Dg4 Lxf6 20.Txf6 Sd4 
21.Dg5 Sf5 22.Tf1 Tae8 23.Sd6 

Ølgod EMT Af Poul G. Jensen
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23.Txf5= 23.-,Te2! 23.-,Sxd6 24.c4 
Kg8 25.Dh6 Le6 26.T1f4 Tb8 27.Th4+- 
24.Sxf5 Lxf5 25.La1 Txa2 26.c4 Txa1 
27.Txa1 Lxd3 28.Tf3 Le4 29.Te3 
29.Df6+ er bedre, men vinder ikke. 29.-
,f5 30.Txa7 De5 31.h4 Dd4 32.Kh2 
Dd6+ Remis efter tilbud af sort. 
1/2-1/2

Hvid: Poul G. Jensen
Sort: Knud Erik Pedersen 
B12 3. runde
1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 g6 Sort vælger det, 
som jeg mener er det mest effektive 
mod f3. 4.c3 Lg7 5.Ld3 Sd7 Her kunne 
også spilles e5 eller Sf6. 6.e5 e6 Sort 
har andre gode muligheder. Db6 er en af 
dem. Det er en mere aktiv fortsættelse. 
Min modstander kom lige fra et ophold 
på motortrafikvejen i en kø, så han ville 
hellere tag det lidt roligt. 7.Se2 Se7 8.0-0 
0-0 9.f4 c5 Stillingen er helt lige 10.Tf3 

cxd4 11.cxd4 Det er bedre at slå med 
springeren. Nu kan sort spille f6 eller 
Sc6. I begge tilfælde med en lille fordel. 
11.-,Sb6 12.Sbc3 Ld7 13.b3 a5 14.a4 
Sc6 15.La3 Sb4? Taber en bonde uden 
at få nok for den. 16.Lxb4 axb4 17.Sa2 
De7 18.Dd2 Tfc8 19.Dxb4 Sxb4 er en 
anelse bedre; men det fandt jeg først 
ud af  efter partiet. 19.-,Dxb4 20.Sxb4 
Lf8 21.Sc2 Tc7 22.Kf1 Sc8 23.Ke1 Se7 
24.Kd1 Sc6 25.Lb5?! g4 er bedre. 25.-
,Sb4 26.Sa3 Lxb5 27.Sxb5 Tc6 28.Tb1 
Le7 29.Tc3 Txc3 30.Sbxc3 Tc8 31.Kd2 
Kf8 32.Tc1 Ke8 33.Sb5 Txc1 34.Sxc1 
Kd7 35.Sd3 Sxd3 36.Kxd3 Stillingen 
er ikke let vundet. Måske gemmer der 
sig en remisvariant et sted. 36.-,Lb4 
37.Sc3 h6 38.g4 Le7 39.f5 gxf5 40.gxf5 
f6! 41.exf6 Lxf6 42.fxe6+ Kxe6 43.b4 
Le7 44.b5 b6 45.h3 Ld6 46.Ke3 Lb4 
47.Se2 Kf5? Det samme som at opgive. 
Sort kunne have kæmpet videre med 47.-, 
Le7. De følgende varianter er ikke helt 
overbevisende, så redaktøren opfordres 
til at arbejde videre med dem. 47.-,Le7 
A) 48.Sf4+ Kd6 49.Sh5 Lh4 (49.-,Ke6 
50.Kf4 Lg5+ 51.Kg4 Le3 52.Sf4+ Kd6 
53.Se2 Ke6 54.Kf3 Lg5 55.Sc3 h5 56.Sa2 
Lf6 57.Ke3 Le7 58.Kd3 h4 59.Sc1 Ld8 
60.Kc3 Le7 61.Sd3 Ld6 62.Sb4 Lb8 
63.Sc6 Lc7 64.Kd3 Kf5 65.Ke3 Ke6 
66.Kf3) 50.Kf3 Lg5 51.Kg4 Le3 52.Sg7 
Lxd4 53.Sf5+ Kc5 54.Sxd4 Kxd4 55.a5 
bxa5 56.b6+-; B) 48.Kf3 48.-,Lg5 
49.Kg4 Lf6 50.Kh5 (50.h4 Lg7 51.h5 
Lf6 52.Kf4 Ld8 53.Sg3) 50.-,Lg5 51.h4 
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Lf6 52.Sf4+ Kd6 53.Sd3 Lxd4 (53.-
,Ke6 54.Kxh6 Lxh4 55.Kg6 Lg3 56.Kg5 
Lh2 57.Sf4+ Kd6 58.Kf5 Lg1 59.Se2=) 
54.Kxh6+- 48.Sf4! 

1-0

Hvid: Johannes Christensen
Sort: Poul G. Jensen 
B02 4. runde
1.e4 Sf6 2.Sc3 d5 3.exd5 Sxd5 4.Lc4 
Sb6 5.Lb3 Sc6 6.h3 Sd4 7.Sf3 Sxb3 
8.axb3 Lf5 9.0-0 e6 10.Te1 Le7 11.d4 0-
0 12.Se4 h6 13.c4 a6 14.Sg3 Lh7 15.Le3 
Sd7 16.Dd2 Kh8 17.Ta5 Tg8 18.Sh5? 
Det er ikke godt at vide hvad hvid har 
drømt om at den hest skulle foretage sig 
der. Nu tager sort over. 18.-, Df8! 19.c5 
b6 20.Ta4 bxc5 21.dxc5 Sxc5 22.Lxc5 
Lxc5 23.Se5 Ld6-+ 24.Sg4 a5 25.Dd4 
Td8 26.Se5 f6! 27.Sc6 Lh2+ 28.Kxh2 
Txd4 29.Sxd4 Dd6+ 30.Kg1 e5 31.Sf3 
Tb8 32.Txa5 Lg8 33.Sg3 Lxb3 34.Tea1 
Ld5 35.Sh4 Txb2? 

35.-,Lf7 eller Le6 med overlegen 
sort stilling. 36.Td1? Hvid ser ikke 
redningsplanken  36.Sgf5!! A) 36.-,Db6 
37.Txd5 Dxf2+ (37.-,Txf2 38.Kh2+- 
Db4 39.Td8+ Kh7 40.Td7 Txf5 41.Sxf5 
Df4+ 42.Sg3 h5 43.Tf1!) 38.Kh2 Td2 
39.Sg6+ Kg8 40.Txd2 Dxd2 41.Ta8+ 
Kf7 42.Sh8+ Ke6 43.Sxg7+ Kd7=; B) 
36.-,Dd8 37.Txd5! Dxd5 38.Sg6+ Kh7 
39.Sf8+= 36.-,c6 37.Sgf5 Db8 38.Tda1 
Tb1+ 39.Txb1 Dxb1+ 40.Kh2 Db8 
41.Se7 g5 42.Shf5 e4+ 43.g3 Db2 
44.Sg6+ Kh7 45.Ta7+ Kxg6 46.Se7+ 
Kf7 47.Sxd5+ Ke6 48.Sc7+ Ke5 
49.Ta5+ Kd6 50.Se8+ Ke7 0-1

Tak til Poul Grydholt for dette fine ind-
læg. – Traditonen tro (en tradition vi ind-
førte i sidste nummer) bringer vi et ”bo-
nustrack”. Redaktionen forskertser ingen 
chance når det gælder håndspålæggelser 
og armomvridninger på frafaldne med-
lemmer! Ordet er Peter Roesens:
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– ligeledes fra Ølgodturneringen.
- Af Peter Roesen

Varde Skakklub var pænt repræsente-
ret med 6 mand ved Ølgod Skakklubs 
turnering her i foråret. Jeg selv havde 
tilmeldt mig i håb om, at formkurven 
nu ville toppe efter en nogenlunde for-
nuftig sæson, dog med en lidt blandet 
kvalitet i spillet. Desværre var det kun 
spillelysten, der var på toppen for mit 
vedkommende. Til gengæld viste Var-
des Benny Damborg god form ved at 
vinde sine første 3 partier og slutte på 
en førsteplads med 3,5 points af 5 på 
deling med Poul Grydholt og Torsten 
Lindestrøm. Benny startede med en god 
skalp mod ratingfavoritten:

Hvid: Benny Damborg
Sort: Torsten Lindestrøm
1. e4 d5  2. exd5 Dxd5  3. Sc3 Dd6 
Vistnok en forholdsvis ny idé i forhold 
til det mere normale 3. -, Da5. Jeg me-
ner at have set Torsten spille trækket 
flere gange før, blandt andet i en uden-
dørs match mod IM Kim Pilgaard for et 
par år siden (Optakt til Vesterhavsturne-
ringen 2004 -Red.). 4. d4 Sf6  5. Lc4 
a6  6. Sf3 Lg4  7. h3 Lh5  8. g4 Lg6  
9. De2 Sc6  10. Le3 e6  11. 0-0-0 Sb4  
12. Lb3 Sfd5 Stillingen er formentlig i 
balance, men måske virker 12. - , Le7 
mere naturlig. 13. Sxd5 Sxd5  14. c4 
Måske lidt for hidsigt i forhold til 14. 
The1 eller 14. Se5 14. -, Sf4  15. Lxf4 
Dxf4+  16. De3 De4  17. Sd2 Dxe3  18. 

 •  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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fxe3 Le7  19. Lc2 Td8  20. Sf3 c6 En 
stilling, der er vanskelig at bedømme. 
Bedre var muligvis 20. -, b7-b5 !? med 
gode muligheder for aktivt spil. Nu får 
hvid tilsyneladende et vist initiativ med 
21.  e4! f6  22. The1 h5 23. d5 hxg4  24. 
hxg4 cxd5  25. exd5 Lxc2  26. Kxc2 e5  
27. Th1

Sort er drevet ind i en stilling med for-
skellige vanskeligheder og begår nu den 
afgørende fejl med 27. -, Kd7?  28. d6! 

Lxd6 Eller 28. -, Txh1  29. dxe7 ! 29. 
Txh8 Txh8  30. c5 Th3  31. Txd6+ Kc7  
32. Sd2! Hvid skal stadig arbejde for 
at realisere sin fordel. Med dette træk 
indledes en manøvre, der har til formål 
at styrke samarbejdet mellem tårn og 
springer. 32. -, Tg3  33. Se4 Txg4  34. 
Sc3 Tc4 ?  35. b4 ! a5  36. Kd3 Tg4  
37. Sd5 Kb8  38. Td8 Ka7  39. Sc7 b6  
40. c6 Matnettet strammes .... 40. -, Td4  
41. Txd4 exd4  42. b5, opgivet.

Således var ordene fra vores udsendte! 
Her på redaktionen håber vi at det kan 
opildne læserne til at deltage i andre 
turneringer, og delagtiggøre andre i de 
oplevelser I får på de ternede brætter. 
En god start på den nye sæson vil jo 
være at der kommer mange indlæg fra 
den forestående Vesterhavsturnering. 
Husk også at der er Esbjergmesterskab 
i august. En enestående chance for at 
pudse formen af  til klubturneringen og 
holdturneringen 2006/07. 
God sommer til alle! (Red.)
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Indbydelse til:

Esbjergmesterskabet 2006
Da nyskabelsen med et 7-runders Esbjergmesterskab over kun fire lørdage i januar/februar 
ikke blev nogen succes, så prøves her noget helt nyt - nemlig som en opvarmningsturnering 
til den nye sæson efter Vesterhavsturnering og sommerferie! De første seks runder spilles 
mandage og tirsdage på Centrums og Skakforeningens klubaftener i august og 7. og sidste 
runde bliver afviklet på en lørdag.
Spilledage: 
Datoerne 7/8 - 8/8 - 14/8 - 15/8 - 21/8 - 22/8 samt 26/8. Der spilles så vidt muligt i 8-mands-
grupper, sidste gruppe evt. Monrad.
Spilletidspunkt: 
På mandage og tirsdage kl. 19-24 og sidste runde lørdag kl. 13-18, hvorefter der vil være 
spisning og lynturnering.
Spillested: 
Fritidshuset, Kirkegade 51, 6700 Esbjerg.
Spilletid: 
5 timer. Hver spiller har 2 timer til 40 træk, derefter stilles urene ½ time tilbage.
Indskud: 
Kr. 150 inkl. DSU-afgift, juniorer kr. 120.
Præmier: 
1. præmie i hver gruppe kr. 700. Øvrige præmier efter deltagerantal.
Rygeforbud: 
Da turneringen ELO-rates, må der ikke ryges i spillelokalerne. 
Der kan dog ryges i øvrige lokaler.
Kantine:
 Selvfølgelig igen kantine med rimelige priser.

Tilmelding:
Tilmelding til Jens Nielsen, Storegade 66, 6700 Esbjerg, tlf. 75-123975. 
E-mail Jerneif@get2net.dk

Sidste frist for tilmelding onsdag den 2. august 2006.
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 På grund af afstanden til klublokalerne 
i Esbjerg må jeg nøjes med at forberede 
mig til VHT 2006 gennem matcher mod 
min computer. Her en smagsprøve fra 
træningen.

Hvid: Morten Andersen
Sort: Mephisto (elo 2140)
1. e4, e6
2. d4, d5
3. e5, c5
4. c3, Sc6
5. Sf3, Db6
6. Ld3, xd4
7. xd4, Ld7
Sort kan selvfølgelig ikke slå på d4 på 
grund af det kendte tema med løberskak 
på b5. Men nu truer ”han”.
8. Lc2?!, Sb4
9. 0-0
På 9. Lb3 er 9.-, Lb5 ubehageligt.
9.-, Sxc2
10. Dxc2
I den relativt lukkede stilling er det ikke 
så galt, at sort har løberparret. Det sure 
var, at den gode hvidfeltede røg ud.
10. -, Tc8
11. Sc3, Lb5
12. Te1, Lb4
13. Lg5
Inviterer til at afbytte den dårlige 
sortfeltede med en springer på e7. 
Alternativt en sort svækkelse i form af 

h6. Computerens faktiske træk havde jeg 
slet ikke regnet med. En af Mephistos 
stærke sider er aldrig at være bange 
for spøgelser. I denne situation havde 
lidt menneskelig farefornemmelse dog 
været på sin plads.
13. -, f6?
14.exf6, gxf6 

Måske regnede Mephisto nu med fx 15. 
Lh4 og har ment af sort med 15. -, Kf7 
efterfulgt af manøvren Sg8-e7-g6 har 
været o.k.?
15. Df5!!
Nogle vil nok mene, at to udråbstegn 
er i overkanten for et træk, som fødte 
romantikere (Bønnelykke, Kaarsberg 
m.fl.) vil se intuitivt. Men man skal 
lige huske, at Mephisto i modsætning 
til os andre er helt kold i denne type 

Fransk romantik tager kold pc med storm
Af Morten Andersen
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situationer. Derfor er man nødt til at 
regne konkret på varianterne – som der 
er en del af, især fordi sort har mange 
ledige felter til kongen – inden man 
sætter for meget træ i slag.
15. -, Kf7.
15. -, fxg5. går jo ikke på grund af 16. 
Txe6+, Se7. 17. De5 og sort går ned. Et 
bedre forsøg er 15. -, Kd7, som besvares 
med 16. Se5+ og nu enten 16. -, xe5. 17. 
Dxe5, Se7. 18. Lxe7, Lxe7. 19. Sxd5, 
Dc6 (fx, andre dronningetræk taber 
også). 20. Sxe7, Kxe7, 21. d5 og sorts 
afklædte konge koster pointet – eller 
16. -, Kc7. 17. Sxb5+, Dxb5. 18. Tac1+, 
Kb8. 19. Txc8+, Kxc8. 20. Dxe6+ og 
vinder, eller 16. -, Ke8. 17. Sc4! og 
vinder.
16. Se5+, Ke7.
På 16. -, Kg7 afgør 17. Lxf6+, Sxf6. 18. 
Dg5+ , og lige som i varianten før taber 
16. -, Ke8. til 17. Sc4! Sorts bedste må 
være 16. -, Kf8 hvorefter hvid kan vælge 
mellem at fortsætte i romantisk stil med 
17. Df3, Kg7. 18. Dg3, xg5. 19. Dxg5+, 
Kf8. 20. Te3 eller bare spille 17. Df4 der 
selvfølgelig også må vinde.
17. Sxd5+.
En herlig stilling, der næsten fortjener et 
ekstra diagram, hvis redaktør Kaarsberg 
har plads?! (og selvfølgelig har han det, 
også selvom han er nødt til at vrøvle 
et par linjer for at fylde spalten ud så 
diagrammet lander helt naturligt øverst 
i næste spalte - Klip en hæl og hak en tå, 
– sådan! Nu passer det. (Red.))

17. -, Ke8.
Resignation, men sort mister selvfølgelig 
(også) for meget materiale efter 17. -, 
exd5. 18. Sc4+, Lxe1. 19. Txe1+.
18. Sxb6.
Det simpleste. 18. Sxf6+ vinder også, 
men der er ingen grund til at fortsætte 
romantikken, når der er en sikker vej til 
pointet.
18. -, exf5. 19. Sxc8, fxg5. 20. Sxa7, 
Ld7. 21. Sg6+, Lxe1. 22. Txe1+, Kf7. 
23. Sxh8+, Kg7. 24. Tc1, Le6. 25. b3, 
Kxh8. 26. Tc7.
b-bonden er også fortabt og selvom 
Mephisto ikke kan give op og derfor 
som altid spillede videre til mat er der 
vist ingen grund til at se resten. 
1-0.

Af hjertet tak til Morten for dette lille 
fine indspark, her kort før Kick-Off til 
den 21. Vesterhavsturnering.(Red.)
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Som en lille appetitvækker til årets 
Vesterhavsturnering bringer vi 
en lille føljeton med udpluk  fra 
Vesterhavsturneringens historie, set 
gennem brillerne af den tidligere 
formand for Esbjerg Skak Union, Brian 
Isaksen, som har været med siden første 
færd.

Fragmenter 3. og 4. del
Af overlærer emeritus, Brian Isaksen

Det skortede ikke på ideer. I 1981 tog 
Finn og jeg til Merano i Italien for at 
overvære et par runder af VM-matchen 
Karpov-Korchnoi. Ud på de små timer 
faldt snakken på, ’Hvorfor laver vi i 
øvrigt ikke en kandidatmatch i Esbjerg? 
Ideerne var der, men evnerne…Finns 
sukkersyge mærkede man intet til -
I 1983 eksploderede Esbjerg og skak-
Danmark nærmest af glæde:
Curt Hansen lavede en GM-norm  i Nor-
disk Turnering/8. Vesterhavsturnering, 

som han også vandt.
Nordisk Turnering gav Esbjerg Skak 
Union et økonomisk pusterum og en 
chance for at polstre pengepungen.
Niels Ejnar Nielsen have været formand 
de første år, Ernst Maarup var nu i 
gang med sit ene år på posten, og efter 
turneringen blev det så min tur.
Curt var ikke den første, der lavede 
GM-norm hos os. Sovjetrusseren, Artur 
Jusopov, klarede det i 1980. Han var den 
første af ’vores’ spillere, der gik videre 
til blive en seriøs VM-kandidat. Og det 
var i øvrigt ham, der netop hjemvendt 
fra en anden vestlig turnering med en 

GM Artur Jusupov
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betydelig kontant præmie – hvilket 
pressen var så venlig at fortælle! -  blev 
overfaldet og skudt i sit hjem af røvere!
De enkelte nordiske forbund havde selv 
betalt gildet ved Nordisk Turnering, 
mens Esbjerg Skak Union ’bare’ skulle 
arrangere og kunne så selv kunne stryge 
indtægterne.
Så nu var vi økonomisk rustet til at 
skrue op for ambitionsniveauet for 
Vesterhavsturneringen: Danmarks første 
kategori 10!

Nigel Short vandt og blev stormester i 
Esbjerg 1984! Også hen drev til meget, 
spillede oven i købet den mere eller 
mindre privat arrangerede VM-match 
mod Kasparov!  
Stjerner var efterhånden ikke noget 
særsyn i Esbjerg. Ungareren, Andras 
Adorjan, var her et par gange i løbet 
af firserne. Han var en fantastisk 

spiller, spillede kandidatmatch og var 
således også tæt på en VM-match. 
En meget sensibel spiller, som drev 
arrangører over hele verden til vanvid 
– han krævede perfekte forhold, ellers 
kunne han finde på at rejse hjem! Han 
havde også en fortid som  træner og 
sekundant for Kasparov, flittig forfatter 
– skrev oven i købet den ungarske 
tekst til rockmusical’en Godspell! Det 
seneste, jeg har set om ham, er, at han 
har lagt sig i selen for en ny version af 
skakspillet kaldet Rainbow Chess, hvor 
alle brikkerne er i forskellig farve!
For at spillerne er tilfredse, er det 
min opfattelse,  at man skal overøse 
dem med hjælpsomhed – møde dem 

GM Nigel Short

GM Andras Adorjan
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på banegården/i lufthavnen f. eks. og 
transportere dem til deres hotel. Adorjan 
hjalp jeg med at købe bil første gang, 
han var i Esbjerg. Det er noget med, de 
slipper for nogle afgifter, hvis de køber 
her og selv kører den hjem.
Denne gestus reddede mig fra en 
katastrofe næste gang, han deltog i 
vores turnering. Da glemte jeg ham 
simpelthen på banegården!
 
Kosten-Adorjan
Vesterhavsturneringen 1988
Sort trækker.

62.-,Kd4! Hvid opgiver!

Flere gang har en repræsentant for 
spillerne holdt takketale under den 
afsluttende banket. F.eks. Short – vist 
nok hårdt presset af de øvrige! – i 1984. 
At se den fnisende knægt famle sig 
igennem en improviseret tale var en 

kontrast til Adorjan, der i 1988 afsluttede 
sin drevne tale med:  -’Thank you for a 
job well done!’ 
Det var ikke nogen hemmelighed, at vi 
også den gang økonomisk levede fra 
hånden til munden.
Adorjan trak mig senere under banketten 
til side og sagde, at han var klar til at 
komme tilbage til Esbjerg en tredje gang, 
om det så  kun var til en kategori 7. Man 
skal lige vide, at kategori 7 er det absolut 
laveste for en stormesterturnering. 
Efter 1988 blev det nødvendigt med en 
pause, da trætheden meldte sig hos for 
mange af de hjælpere, der nu for nogles 
vedkommende havde været i gang 13 
år. Pause og kun en pause, selv om 
vi den gang troede, der var tale om et 
permanent ophør.
For der skete noget, der ruskede op i 
alle. 
Sukkersygen var ved at få bugt med 
Finn Larsen.

Han trak sig efterhånden fra alle poster 
i Centrum, hovedkredsen og Esbjerg 
Skak Union. Blev hospitalsindlagt, 
fik begge ben amputeret. Det må have 
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været virkeligt hårdt for ham – i det 
mindste var han nu gift med Rie, så han 
ikke skulle være alene i sine sidste dage. 
Jeg var i 1995 blevet valgt til formand 
i Centrum, havde overladt roret til en 
ny formand i Esbjerg Skak Union, 
hvis Vesterhavsturnering befandt sig 
i dvale siden 1988. Under en af Finns 
hospitalsindlæggelser mødte vi op 
og udnævnte ham til æresmedlem af 
Centrum. Det var på høje tid. Finn Larsen 
døde om morgenen den 18. september 
1995. Jeg havde ingen problemer med at 
overbevise Centrums øvrige bestyrelse 
om, at Finn skulle mindes med endnu 
en Vesterhavsturnering – Finn Larsen 
Memorial/14. Vesterhavsturnering.
Esbjerg Skak Union var straks parat til 
at ’udlåne’ navnet Vesterhavsturnering 
og støttede endda med et kontant 
beløb. Turneringerne 1976-1988 have 
alle hele tiden orienteret sig fremad 
– hvordan bliver vi bedre, hvordan 
gør vi turneringen stærkere? Da vi nu 
skulle mindes Finn og den fortid, han 
var så stor en del af, fik jeg den ide at 
gøre det modsatte, kikke bagud: Jeg 
ville have så mange som muligt af de 
’gamle’ spillere og turneringsledere 
med. Det blev lidt af et gensyn, kan 
jeg love jer! Esbjerg Kommune var 
uvillig til at støtte turneringen – så 
jeg fik gu’hjælpemig også den gamle 
borgmester og uvurderlige ven af 
Vesterhavsturneringen, A. K. Nielsen, 
til at komme og åbne turneringen!

Det var nemt at få spillerne med, vi 
tilbød fine betingelser. Symptomatisk 
var John Rødgaards reaktion, da jeg 
ringede til ham. Han havde læst om 
vores planer i klubbladet, så jeg nåede 
kun at sige: “Hej John. Vi vil lave..”, så 
afbrød han mig: “Ja, jeg kommer!” Og 
han ville ikke have betaling!! Men så 
måtte jeg protestere, andre fik penge for 
at komme, så han skulle naturligvis også 
have. Ven eller ej. Turneringen blev en 
pæn, lille succes. Presset fra alle sider 
for at få gang i Vesterhavsturneringen 
igen voksede.
I december 1996 blev jeg overtalt til 
at vende tilbage til formandsposten 
i Esbjerg Skak Union for at bringe 
forberedelserne til DM 1997 i Esbjerg 
tilbage på rette spor. Det blev det hårdeste 
stykke arbejde, jeg nogensinde har givet 
mig i kast med. Under stævnefesten talte 
den nybagte danmarksmester, Lars Bo 
Hansen, om Vesterhavsturneringen: “ … 
og jeg håber, turneringen snart vender 
tilbage, for vi savner den!” Så det endte 
med, at jeg var oppe ved mikrofonen og 
bl.a. sige: “ … og der skal nok komme 
flere Vesterhavsturneringer!” Jeg var 
naturligvis ikke svær at overtale.
Vi havde været i stand til at præsentere 
samtlige danske stormestre i DM 1997, 
bl. a. takket være Henry Heiberg fra 
KPMG. Han sagde på et tidspunkt 
under DM til mig, at hvis vi på et 
tidspunkt skulle få lyst til endnu en 
Vesterhavsturnering, skulle jeg kontakte 
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ham. Få lyst! En sådan interesse fra en 
toperhvervsmand var, hvad vi havde 
drømt om! Eller som jeg plejer at 
sige: “Hvilken fisk kan ikke lide at 
svømme!”
Jeg gik nogle uger og tyggede på sagen. 
Heiberg havde bedt mig om i givet 
fald at komme med et budget. For en 
sikkerheds skyld lavede jeg to: et for 
en mindre turnering i stil med Finn 
Larsen Memorial og et for en fuldblods 
stormesterturnering. En sommerdag 
mødte jeg så op til et aftalt møde på 
KPMG-kontoret i Havnegade. En 
sekretær placerede mig i et high tech 
hjørnekontor og serverede kaffe for mig 
– mig i mine Levi’s og T-shirt! Heiberg 
kom og kikkede på mine budgetter, 
skubbede det lille til side med en 
håndbevægelse: “Det der kan KPMG 
selv klare, lad mig lige snakke med et 
par folk om stormesterturneringen!” Så 
nemt var det!
Jeg fik endnu en gang JydskeVestkysten 
med – og i 2000 gennembrød vi 
lydmuren! Danmarks første kategori 14 
– med et slag var vi på et niveau kun 
matchet eller overgået på disse kanter af 
Dortmund, Wijk aan Zee, Sarajevo og 
Linares!!! Der omkring dukkede ideen 
om tre-trins-raketten op: Kunne vi holde 
niveauet indtil Dansk Skak Unions 100 
års jubilæum i 2003, var der måske 
chance for et ekstraordinært stort tilskud 
fra landsorganisationen? Det eneste, der 
gjorde målet realistisk, var en fantastisk 

hotelaftale med Hotel Hermitage. Alle 
ved, det lykkedes og resulterede i endnu 
en danmarksrekord, kategori 15 i 2003.
Vi har set et hav af små og store stjerner 
i Esbjerg: Svidler, Sutovsky, Grischuk, 
Gulko, Vaganian, Miles, Short, Keene, 
Karlsson, Sasikiran, McShane, Dreev, 
Larsen. Jeg kan blive ved, indtil køerne 
kommer hjem, eller ingen gider høre på 
mig mere: Bruzon, Dominguez, Curt, 
Peter Heine, Sune, Mestel... osv. osv. 
Og dem, der kun var her som besøgende 
eller sekundanter Ulf Andersson, Phil 
Hughes (ham med hjemmesiden om 
’Uncrowned Kings’ – link fra Jørns side 
- de berømtheder, der aldrig fik en VM-
match som f. eks. Bent Larsen), Mark 
Dvoretsky (verdens bedste skaktræner 
kaldes han) m. m. flere.
Eller hvor mange husker Kevin Wicker 
– ham, der forberedte sig i lotus-stilling 
ude i Grådybskolens atriumgård? Eller 
turneringsleder i stormestergruppen i 
flere år, Flemming Madsen, ham med 
overalls, Land og Folk og strikketøj? De 
to esbjergensiske spillere, der kom mere 
eller mindre direkte til deres runde fra 
byen, hvor den ene pådrog sig karantæne, 
den anden vandt skønhedspræmie i den 
koordinerede for sit parti! Eller, eller, 
eller…

Jeg har virkelig masser af gode minder 
om Vesterhavsturneringen!
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 Esbjerg Skak Union indbyder til den 21. Vesterhavsturnering

Det betyder at alle der ikke nåede at tilmelde sig, eller dig der ikke kunne afse tid til at del-
tage alle dagene, er velkomne til at komme og se på!

Der bydes på stormesterskak og hygge i Rørkjærhallen - Ringen 42, i dagene 8.- 15. juli.
Der er også skoleskakturnering med for de unge, den afvikles d. 9. juli fra kl. 10.

Kom til Danmarks hyggeligste SkakFestival!
GRATIS ADGANG

Vi åbner lørdag d. 8 juli kl. 13 - Søndag den 9. allerede kl. 10 - Mandag d.11. til fredag d. 14. 
er der åbent fra kl. 16  (runderne starter kl. 18) - Sidste runde lørdag d. 15. starter kl. 10.

Tag familien med og byd på en kop kaffe eller nogle af de andre spændende tilbud i den 
velassorterede kantine, og nyd de mange spændende opgør på de ternede brætter. 
Efter runderne kan du opleve stormestre og Internationale mestre analysere partierne.
Du kan sikkert også spille lynskak, der er altid nogen der ikke kan få nok af skak!

Du behøver ikke at være bange for at gå glip af VM finalen i forbold! Vi viser finalen på stor-
skærm, så her er en enestående mulighed for at nyde skak og fodbold i verdensklasse på 
samme tid.

Vi glæder os til at se dig!
Venlig hilsen 

Esbjerg Skak Union

Slagter

KAJ MADSEN
Kronprinsensgade 97
75 12 84 95
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Generalforsamling i Centrum
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Centrum mandag 28. 
august 2006 kl. 19.30 i Kirkegade.
Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 10 dage før general-
forsamlingen. Endelig dagsorden offentliggøres i klubben og på hjemmesiden 
mandagen før dagsordenen. Mød op!! Vis, du interesserer dig for din klub!!

Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingent m.m.
5. Indkomne forslag: 

P.t. ingen indkomne forslag (OBS: Sidste frist 18/8!)
6. Valg 
(Bestyrelsen er ved at lave aftaler med kandidater til de forskellige poster.)

Næstformand:
Kasserer
bestyrelsesmedlem:
1. suppleant til bestyrelsen: 
2. suppleant til bestyrelsen: 
Rekvisitforvalter: 
Revisor: 
Turneringsudvalg: 
Turneringskomite: 
1. suppleant til komiteen: 
Hans Nissen-pokalen: 
Festkomite: 
Esbjerg Skak Union: 
Avisreferent: 
Klubbladsredaktører: 
Bibliotekar: 

7. Eventuelt



RÅDHUSKROEN
ESBJERG

75135613

N E M T

B E K V E M T

B I L L I G T

P   C   -   B   A   N   K

Sydbanks	 	

PC-bank	er	din	

personlige	filial	af	

Sydbank,	installeret	

på	din	PC		 	

derhjemme

Kom	ind	og	hør		

nærmere

Skakklubben Centrum
Juni/Juli 2006
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Sidste frist for indlevering af materiale er d. 1/8 2006

  Program
  og andre arrangementer
Dato  Aktivitet     Oprydningsvagt
02.07.06 Tilmeldingsfrist til Vesterhavsturneringen
08.07.06 21. Vesterhavsturnering starter 
15.07.06 21. Vesterhavsturnering slutter
31.07.06 1. klubaften i den nye sæson 
02.08.06 Tilmeldingsfrist til Esbjergmesterskabet 2006
07.08.06 1. runde af Esbjergmesterskabet 2006 
08.08.06 2. runde af Esbjergmesterskabet 2006 
14.08.06 3. runde af Esbjergmesterskabet 2006 
15.08.06 4. runde af Esbjergmesterskabet 2006 
21.08.06 5. runde af Esbjergmesterskabet 2006 
22.08.06 6. runde af Esbjergmesterskabet 2006 
26.08.06 7. runde af Esbjergmesterskabet 2006
28.08.06 Ordinær generalforsamling klokken 19.30 i Centrum

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

GRAM EXPRESSENGRAM EXPRESSEN


