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Når du åbner dette blad, er 
første klubturnering formentlig 
allerede i gang. Heldigvis har du 

allerede, ligesom horder af medlemmer, 
selv tilmeldt dig – dejligt, at du gør det 
lidt nemmere for din gamle formand og 
TL Jens Nielsen! Kommunen lægger 
denne gang beslag på Store Sal et antal 
mandage, men det betyder bare, at vi må 
rykke lidt tættere sammen i Blå Stue.

*
Som nævnt før kom de runde fødselsdage 
som haglbyger i foråret.

Jens Arne Chris-
tensen fyldte 60 
i maj. Lige nu 
næstformand i 
vores klub. Altid 
villig til at give 
en hånd med. 
Jens Arne var 
en af dem, der 

flyttede for mig sidst. Og en af dem, der 
gjorde det muligt for mig at indskrænke 
min indsats til at komme med opildnende 
tilråb – som slet ikke var nødvendige!
Jens Arne har flere gange selv henvendt 
sig til DM-arrangører rundt omkring 
og tilbudt sin hjælp som TL. Jeg 
husker også et år, hvor han var TL til 
en Vesterhavsturnering – det var vist på 
Grådybskolen – og han mente åbenbart 
ikke det kunne betale sig at tage hjem 
om aftenen, så der lå en snorkende Jens 
Arne på gulvet i et klasseværelse som 
velkomst til mig, da jeg mødte op om 
morgenen for at lave bulletin!

Til lykke til Jens Arne!

Kaj Madsen fyldte 60 i juli, klubben 
parkerede en flaske vha. en budbringer.
Slagtermesteren, der efterhånden er 
blevet verdensberømt i Esbjerg via 
lokal-tv, sad i Centrums bestyrelse i 
de år, hvor klubben for alvor begyndte 
at spille med musklerne. Han var 
med til sammen med Finn Larsen at 
starte klubbladet, klubben markerede 
sit 50 års jubilæum ved sammen 
med de (tre!) øvrige klubber i byen 
at arrangere DM i 1972. Vi fik gang i 
vores weekendturnering, der i mange år 
tiltrak masser af spillere fra Danmark og 
Vesttyskland (som det jo hed dengang) 
til en to dages hurtigturnering.

Runde hjørner
Af Brian Isaksen
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Selv om vi sjældent – alt for sjældent 
– ser Kaj i klubben, er han en af de helt 
store i klubbens historie! Han har heller 
ikke glemt os, der er altid en annonce 
til klubbladet eller en pose pølser til 
Vesterhavsturneringen!

Til lykke til Kaj
*

I juni måned var der endnu en af klubbens 
hjørnestene, der slog dørene op på vid 
gab for at fejre en rund fødselsdag – 
ikke hos sig selv, men en af klubbladets 
annoncører, Johan G. Jensen, lagde 
lokaler – frimærkebutikken! – til et 
selskab på omkring 20. Det var Egon 
Thøgersen, der tog forskud på sin 70 års 
dag!
Egon er enhver klubs drøm. Forvilder en 
sagesløs sig ind i Kirkegade, afleverer jeg 
min sædvanlige svada om klubturnering, 
holdturnering, kontingent, Skakbladet, 
klubbladet, fester (siger dog ikke noget 
om, at det vidt modsatte køn dér er et 
særsyn) …som sikkert ingen hæfter sig 
ved. Det, der virkeligt batter, er, når jeg 
siger: - Ham der, det er Egon – prøv at 
tage et parti for sjov med ham!

Egon har vist aldrig sagt nej til at tage 
sig af en ny.
Egon har haft småjobs i klubben 
som festudvalgsmedlem og bestyrel-
sessuppleant, men det er som spiller 
med et ukueligt gå-på-mod, han har 
gjort sig bemærket.

Også til lykke til Egon!

Lær af andres fejltagelser.
Du lever ikke længe nok til at begå dem allesammen selv!
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Storegades Cykel- og
Knallertservice
Storegade 66 · 6700 Esbjerg

Telefon 75 12 39 75

IDRÆTSNATTEN
2006

....udfordringer til publikum  

.... spil mod rigtige skakspillere! 

....det store tagselvbord 

....Kæmpeskak
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Skakklubben Centrum

              

Efter en pause sidste år var jeg med 
igen som turneringsleder ved dette års 
Vesterhavsturnering – den 21. i rækken, 
som i år fandt sted i Rørkjærhallen.
Med på holdet var som vanligt Kim 
Schmidt og Aksel Hansen fra Holstebro, 
sidstnævnte dog kun en del af tiden, da 
han skulle passe sit arbejde som revisor. 
Og så havde Jens Nielsen ud over at 
være arrangør, indkvarteringschef, 
nattevagt og altmuligmand også påtaget 
sig en tjans som turneringsleder.
Turneringsledelsen blev sammen med 
web-redaktionen indkvarteret i damernes 
omklædningsrum, som samtidig var 
lager for kantinen. Det var nok ikke 
optimale vilkår for hverken TL eller 
webmaster, men det gik.
Fordelen ved denne placering var, at 
lokalet lå lige ved indgangen til hallen, 
hvor spillerne sad, så det gik ret hurtigt 
med resultatformidling, rundelægning 

etc. (Og Aksel fik et lille bord i 
brusekabinen, hvor kan kunne sidde med 
sine regnskaber i pauserne – utroligt at 
tilsyneladende fornuftige forretningsfolk 
stadig roder rundt i debet og kredit, når 
nu Aksel har forklaret det…!).
Selve hallen viste sig at være et glimrende 
spillested. Hallen er stor og lys, og der 
var masser af plads til spillerne, både til 
hovedturneringen og den sideløbende 
femrunders turnering.
Kantinen lå godt placeret ved indgangen, 
hvor der var plads til at spise, analyse 
etc. og ved siden af var der lokaler 
med billard, bordtennis og computere 
– foruden naturligvis et tv - der var jo 
VM i ”bold”!
Ligesom de to foregående år brugte vi 
Swiss-Chess til at styre turneringen, 
og efter at vi lige havde genopfrisket 
et par ting, gik det glat og problemfrit. 
Lækkert at kunne lægge næste runde 
med et tryk på en tast, når dagens 
resultater er tastet ind. 
Og partierne på de øverste brætter blev 

Ved brættet
Af Lars Lindhard

Jens i rollen som guide, blandt andre opgaver - Webmasterens plads - TL’erne Kim og Aksel
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transmitteret live på internettet, indtil 
transmissionen ”gik ned” så de sidste 
runder blev opdateret lidt på må og 
få til webmaster Jørns store ærgrelse. 
Partierne på et enkelt bræt blev optaget 
i fuld længde til lokal-tv, hvor de så 
senere skal udsendes med kommentarer 
(” og vi ser lige trækket igen i langsom 
gengivelse…”).
Femrunders turneringen blev spillet 
som Monrad, og vi drøftede et stykke 
tid, hvordan vi skulle få det til at virke i 
et swiss-program, indtil Aksel foreslog, 
at vi da bare kunne lægge runden i 
hånden. Klart, enhver turneringsleder 
bør kunne klare en rundelægning på fem 
runder med 10 spillere, så det gjorde vi 
uden problemer (selv om vi i smug lige 
checkede hinanden…). 
Der kom i alt 100 spillere til turneringen 
– foruden 10 mand til femrunders 
turneringen, så der skulle stilles op til 55 
partier, og det betød god plads mellem 
bordene.
En enkelt spiller måtte forlade tur-

neringen i utide, så der blev desværre 
oversidderrunder til de nederst placerede 
i den sidste del af turneringen.
De første 40 brætter sad ved 
enkeltmandsborde, de sidste ved 
dobbeltborde, Og der var god plads. 
Der kunne nemt have været dobbelt så 
mange i hallen, så der var plads både 
til spillere og turneringsledere og til 
tilskuerne, når der var ”gang i den” et 
sted.
Blandt spillerne var fire stormestre, 
tre internationale mestre samt tre 
fidemestre. En af dem var Matthias 
Bach fra Tyskland, som har deltaget 
i turneringen i nu tre år sammen med 
sønnen Jonathan Carlstedt, og begge er 
udmærkede skakspillere, som normalt 
løber med mindst en af præmierne, i år 
ingen undtagelse.
Et sikkert kendetegn på de to er, 
at de altid ledsages af en 1½ liters 
sodavandsflaske med saft eller vand, og 
indholdet bliver indtaget under partiet. 
De første par år var sodavandsflasken 

5-runders turneringen      Matthias Bach           Jonathan Carlstedt
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og Jonathan næsten lige store, i år var 
forskellen mere tydelig. Begge spillede 
også denne gang solidt og sikkert.
Matthias mødte i 5. runde sin landsmand 
Aljoscha Feuerstack og spillede ham af 
banen:

Aljoscha Feuerstack (2327) – Matthias 
Bach (2339) 
VHT 5. runde.
1.b3 b5 2.e3 Lb7 3.Sf3 b4 4.Lb2 Sf6 
5.Le2 e6 6.0–0 d5 7.Se5 Ld6 8.f4 c5 
9.Lb5+ Sbd7 10.Sxd7 Sxd7 11.Dg4 
Tg8 12.f5 e5 13.f6 g6 14.d4 cxd4 
15.exd4 e4 16.c4 Dc7 17.c5 Lxh2+ 
18.Kh1 Td8 19.a3 a6 20.La4 g5 21.Tf5 
Lf4 22.axb4 Tg6 23.g3 Kf8 24.gxf4 
Sxf6 25.Txf6 Txf6 26.Dxg5 Dxf4

Feuerstack havde en lille fordel i partiets 
første del, men kan ikke udvikle den og 
det fuser ud. Matthias spiller sikkert og 
uden væsentlige fejl, og herfra går det 

kun ned ad bakke for hvid, indtil han må 
opgive lige før matten.
27.Dxf4 Txf4 28.Sd2 Ke7 29.Sf1 Tg8 
30.Te1 Lc8 31.Lc1 Th4+ 32.Sh2 Lg4 
33.Kg2 Le2+ 34.Kf2 Txh2+ 35.Ke3 
Tg3+ 36.Kd2 Ld3+ 0–1

Matthias blev nr. 11 og Jonathan nr. 16, 
begge med seks point af 9.
Jeg håber, at vi ser dem igen næste år. 
Det samme kan jeg ikke sige om 
stormestrene, som efter min opfattelse 
ikke leverede varen. Det forventes 
vel, når man inviterer stormestre til 
en turnering som denne, at de viser 
spændende skak og er ambassadører for 
skakken over for gæster og almindelige 
spillere som mærker vingesuset.
Jeg skal ikke gøre mig klog på kvaliteten 
af den skak, de leverede – de vandt jo 
deres partier, hvor de skulle, men når 
de ud af ni partier har fire remis-partier 
på under 15 træk (mod hinanden) er det 
ikke godt nok. Flere dage kunne vi se 

MmMjMlMm
mcmMmama
amMmMjMm
mMGamMKM
CGMGakMm
mAmMmMmM
MIMmMmMm
JBmMmMmF

FM Aljosha Feuerstack     GM Duric   



�

Skakklubben Centrum
September 2006

dem gå omkring eller sidde uden for i 
solskinnet med en øl kun en halv time 
efter rundestart.
Hvis rygterne så er sande – at de havde 
aftalt at dele præmiepengene lige, 
uanset hvordan slutstillingen blev - er 
det for nemt.  Jeg håber ikke, vi ser 
dem igen næste år.

Levede mestrene ikke op til mine 
forventninger, var der til gengæld 
mange flotte partier hos de almindelige 
dødelige. Jeg fulgte naturligvis især 
med hos de lokale spillere.
Morten Rud (nu i eksil på Fyn) spillede 
nogle gode partier. Jeg spurgte flere 
gange, hvordan det gik, og Morten 
svarede ofte noget i retning af, at det gik 
fint og han stod bedst og ville pleje sin 
lille fordel. En enkelt gang måtte han 
indrømme, at modstanderen stod bedst, 
men det var så også Mortens vurdering, 
at det var ved at smuldre, og Morten 
vandt da også partiet. 
Morten er et stille og fredeligt gemyt, 
som oven i købet stillede skoene og gik 
på strømpefødder for ikke at genere de 
andre spillere, men en enkelt modstander 
må have irriteret ham, eftersom Morten 
spurgte den forbavsede turneringsleder, 
om det var i orden, at han gav 
modstanderen en ”zidane”!! Det blev 
frarådet, og Morten undlod heldigvis at 
slå andre end modstandernes brikker..
Her er to af Mortens partier med en 
overraskende slutning:

Hvid: Morten Rud (2195) 
Sort: Torsten Lindestrøm (2241)
VHT 5. runde
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Sc3 Da5 4.d4 c6 
5.Lc4 Lf5 6.Ld2 e6 7.d5 cxd5 8.Sxd5 
Dd8 9.De2 Se7 10.Se3 Sbc6 11.Lc3 
Lg6 12.Td1 Db8 13.Sh3 h5 14.Lxe6 
fxe6 15.Sc4 Morten sidder og plejer sin 
lille fordel, men så..

15...Sf5?? Ups! Så er der pludselig fri 

dkMmfiMj
gamMhMgM
Mmbmamcm
mMmMmMma
MmBmMmMm
mMIMmMmB
AGAmEGAG
mMmDLMmD

Morten Rud           Torsten Lindestrøm
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bane for hvid... 16.Dxe6+ Sce7 17.Dd7+ 
Kf7 18.Sg5+ Så er det lige før matten 
og Torsten opgiver. 1–0

I 8. runde var det så Mortens tur til at 
sove i timen.

Hvid: Rune Lundberg (1871)
Sort: Morten Rud (2195) 
VHT 8. runde
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 Sf6 4.e5 Sfd7 5.f4 
c5 6.Sgf3 Sc6 7.Sb3 a5 8.a4 f5 9.Le2 
Le7 10.c3 0–0 11.0–0 b6 12.Kh1 La6 
13.Lxa6 Txa6 14.Sg5 Lxg5 15.fxg5 
Ta7 16.Le3 De7 17.De2 Tc7 18.Tf3 
cxd4 19.cxd4 Sb4 20.Tc1 Tfc8 21.Txc7 
Txc7 22.Tf2 Tc4 23.g4 fxg4 24.Dxg4 
Sd3 25.Tf1 Sxb2 26.g6 hxg6 27.Dxg6 
Tc3 28.Lg5 Sf8 29.Dh5 Dd7 30.Lf6 

DIAGRAM 30...Df7?? Her hopper 
kæden desværre af for Morten, som 
nu smider fordelen over bord. 31.Tg1 

Txb3?? og her hopper Morten selv 
over bord. Det er nu kun en formssag 
for hvid at hale sejren i land. 32.Dh6 og 
Morten opgiver lige før matten. 1–0
Morten sluttede som nr. 20 med 5½/9.
Karsten Jacobsen spillede også en god 
turnering. Lodtrækningen ville det sådan, 
at Karsten mødte lokale spillere som 
Gunnar Pedersen og Ole Bønnelykke, 
hvilket (i morskab) blev påtalt over for 
turneringsledelsen, som så truede med, 
at han kunne få en stormester. Nå, så 
slemt gik det ikke. 
I anden runde havde Karsten denne 
stilling mod Jacob Hein efter 39. Ta7 

39 ...Txh2 40.Tf7+ Kg5 41.Txf3 Teh8 
0–1

Vi drøftede længe stillingen i TL-rummet, 
hvor vi havde den ”på brættet”, og der var 
enighed om, at 39… Tef8 havde været 
bedre, og at stillingen var remis, da Jacob 

MmMmMhfm
mMmemMgM
MgMmaIMm
gMmaGMmE
AmMGMmMm
mBjMmMmM
MhMmMmMG
mMmMmDmF

MmMmdmMj
JMmMmMmM
MmMmMmMm
mMGMmfmM
AGamMmam
mMGMmcmM
MmMmMGMG
mMmMmDLM
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opgav.  Men sådan er der jo så meget…
Blandt Karstens gevinstpartier var også 
dette.

Hvid: Karsten Jacobsen (1745)
Johnny H. Johansen (2006) 
VHT 8. runde
1.d4 Sf6 2.c3 d5 3.f4 e6 4.Sf3 Le7 5.e3 
Sbd7 6.Ld3 c5 7.0–0 0–0 8.De2 c4 
9.Lc2 b5 10.a3 a5 11.Se5 Lb7 12.Sd2 
Se8 13.Dh5 f5 14.g4 Sef6 15.Dh3 Sxe5 
16.fxe5 Sxg4 17.Sf3 De8 18.Kg2 Dg6 
19.Tg1 Sxe5+ 20.Kf1 Sg4 21.Ke2 Dh6 
22.Dg2 Df6 23.h3 Sh6 24.Se5 Tad8 
25.Ld2 Ld6 26.Sf3 Sf7 27.Taf1 Tfe8 
28.Le1 Le7 29.Lg3 Td7 30.Se5 Tc7 

31.Sg4 Sxf7 havde også været træls for 
sort. 31...Dg5 32.Lf4 Dh5 33.Lxc7 fxg4 
34.hxg4 1–0
Karsten var generelt tilfreds med sine 
partier og sluttede som nr. 57 med 4½ 
point.

Kvindesiden i skak blev repræsenteret 
af kun to deltagere, Amalie Lindestrøm 
og Birgit Ditlevsen.

Amalie, som er Torstens niårige datter, 
imponerede mange både ved sin 
udholdenhed ved brættet, for Amalie 
udnyttede betænkningstiden (sådan lige 
godt og vel i to af partierne..) og ved sit 
spil, som slet ikke var dårligt, selv om 
hun blev nedspillet et par gange. Amalie 

MmMmdmfm
mcjMibga
MmMmakMm
gamaHamM
MmaGMmMm
GMGMGMIA
MGCmFmEm
mMmMmDJM

Karsten Jacobsen         Ole Bønnelykke

Amalie Lindestrøm       Birgit Ditlevsen
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sluttede som nr. 91 med 3 point. Det skal 
nok blive bedre. 
Birgit er veteran fra mange Vesterhavs-
turneringer, men fik det aldrig rigtigt til 
at køre denne gang og sluttede sidst med 
2 point. Det tog dog ikke humøret fra 
hende. Hun kommer også igen.
Som en anden Günter Wallraff havde 
klubbladets redaktør sneget sig med 
i turneringen forklædt som rigtig 
skakspiller for at studere turneringen 
indefra og måske komme med nogle ar-
tige afsløringer.  Udover  redaktørjobbet 
er Allan medarrangør af turneringen med 
en del bijob til følge! Bl.a.  skulle Allan 
være fotograf og tage billeder af det hele 
til VHT’s hjemmeside (klik ind på www.
northseacup.dk og se billedreportagen), 
så det blev til en del løben rundt, og 
modstanderne måtte flere gange vente 
tålmodigt, indtil Allan dukkede op ved 
brættet længe efter rundestart.
Allan fik dog spillet sine partier, bl.a. 
denne gevinst mod Stefan Wiecker:

Hvid: Stefan Wiecker (2052)
Sort: Allan Kaarsberg (1744) 
VHT 3. runde
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6 4.d4 exd4 
5.e5 Se4 6.De2 Sc5 7.0–0 Le7 8.Td1 
Se6 9.c3 dxc3 10.Sxc3 0–0 11.Le3 
De8 12.Sd5 Ld8 13.Tac1 Se7 14.Dd3 
Sg6 15.Lb3 c6 16.Sc3 Lc7 17.Lc2 
De7 18.h4 Te8 19.h5 Sgf8 20.Se4 b6 
21.h6 Sg6 22.hxg7 a5 23.Sf6+ Kxg7 
24.Sxe8+ Dxe8 25.Df5 Kg8 26.Dh5 a4 

27.Lg5 Ta5 28.Lf6 Df8 29.g3 d6 30.Lb1 
dxe5 31.Le4 c5 32.Dh2 Sd4 33.Sg5 h6 
34.Txd4 exd4 35.Dh5 DIAGRAM 

Stefan har spillet forbilledligt og krøllet 
den blækklatbesudlede redaktør helt 
sammen, der skal bare lige hamres et 
søm mere i kisten, så er det finito! Men 
inden da kan sort trække en enkelt gang 
inden han opgiver, så der skal prøves 
„ein Schwindelnummer“, det kunne 
jo være.... 35.-,Lg4!? 36.Dxg4???? 
Miraklet skete! Stefan har ikke set 
matten efter 36.Lxg6! Lxh5 37.Lh7#, 
og tror damen er fanget!  Det må være 
sådan at folk bliver dybt religiøse! Allan 
overvejede i hvert fald at optrappe 
hyppigheden af kirkebesøg til mere end 
den traditionelle julegudstjeneste. Den 
hvide dame kom væk fra h-linjen, og nu 
forsvinder den fæle springer også!  36.-
,hxg5 37.Dh5 Dd6 38.Lxg5 c4 39.Dh6 
Tc5 40.Kh2 De6 41.f3 De5 42.f4 Dxe4 

MmcmMkfm
mMiMmamM
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43.Lf6 De2+ 44.Kg1 De3+ 45.Kg2 
Sxf4+ 46.gxf4 De2+ 47.Kg3 De3+ 
48.Kg4 De6+ DIAGRAM

49.Kh4?  Her går Stefan galt i byen. 
Allan slår til med det samme og går på 
dronningejagt. 49.-,Th5+ 50.Kxh5? 
50.Dxh5 er bedre, men sort vinder nok 
slutspillet efter 50.-,Dxf6+ 51.Dg5+ 
DxD+ 52.KxD b4.  50.-,Dh3+ 51.Kg5 
Lxf4+. Hvid kan ikke undgå at miste 
damen og opgiver. 0–1

Allan endte som nr. 63 med 4/9 og var 
vist rimeligt tilfreds med resultatet.
En af Allans afsløringer kunne være 
turneringslederens fumlerier med uret 
under turneringens absolut sidste parti 
mellem Matthias Bach og Ove W. 
Hartvig.  

Turneringslederne havde haft det let og 
stort set uden problemer hele turneringen 
- der blev vist rekonstrueret stillinger 
et par gange i hele turneringen, ellers 
bestod indsatsen i at stille urene en halv 
time tilbage, når det var påkrævet.
Men i det nævnte parti var der kamp 
til stregen, og Matthias Bach havde 
langsomt fået overtaget og førte både på 
brættet og på uret.
Matthias havde 3 minutter og 38 
sekunder tilbage på det fine elektroniske 
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Allan Kaarsberg           Stefan Wiecker

Her stopper festen! Ove Weiss Hartvig må 
kapitulere til Matthias Bach.
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ur, medens Ove havde 17 sekunder, og 
stillingen var nogenlunde således ved 
træk 72.

Hvid: Ove W. Hartvig (2201)
Sort: Matthias Bach (2339) 
VHT 9. runde
da Ove i tidnøden lavede et ulovligt træk, 
hvorfor Matthias krævede sig tillagt 2 
minutters betænkningstid, hvilket han 
jo også havde krav på.
Jeg snuppede et ur fra nabobordet og 
stillede tiden, men uret nægtede at starte 
trods flere forsøg. Heldigvis havde en 
snarrådig tilskuer stilet et andet ur, der 
virkede, så partiet kunne fortsætte de 
sidste 17 sekunder, hvorefter Ove tabte.
Ikke nogen imponerende indsats af 
turneringslederen, nærmest lidt flovt. 
Det bør vist fremover være obligatorisk 
med lidt genoptræning før turneringen, 
så den slags ”sidder i fingrene” uden 
problemer.

De to sidste dage fik vi besøg af en 
ungarsk skakboghandler, som opstillede 
sit sortiment af skakbøger på mange 
sprog på gangen uden for hallen og fik 
en god forretning ud af det. Utroligt at 
selv skakbøger på hollandsk kan sælges 
i Esbjerg.

MmMmMmMm
JMmMmMmM
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mMmMmFmM Hvordan hulen er det nu det er?

Boghandler og international mester!
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Der kom en del tilskuere, bl.a. Lars 
Venø Jacobsen, tidligere centrumspiller, 
nu hjemmehørende i Aalborg. Lars var 
på et tidspunkt tæt på IM-titlen, men 
erklærede at han nu er skakpensionist. 
Det skal nok være rigtigt, for han 
spillede en række lynpartier mod en 
anden Aalborgspiller, Lars Andersen 
hed han vist, og Venø havde svært ved at 
komme over, at denne match endte 4-3 
– til Venø ganske vist, men det trøstede 
ham tilsyneladende ikke.
Turneringen forløb, som det fremgår, 
uden nævneværdige problemer rent 
skakmæssigt, men der var et par kedelige 
tildragelser uden for spillelokalet. 
En stor del af spillerne var indkvarteret 
på skolen overfor hallen. Om lørdagen 
blev nogle drenge overrasket i at 
male graffiti på skolen - næsten. Der 
var desværre ingen der direkte så, at 
det var dem, der gjorde det, men de 
blev antruffet på stedet ved siden af 
en spraydåse med maling og friske 
kruseduller på muren. Politiet blev 
orienteret, men havde ikke ressourcer til 
at (=gad ikke) gøre noget, da drengene 
ikke var taget på fersk gerning og nok 
alligevel var mindreårige.
Natten til søndag skete så nogle tyverier, 
idet en af spillerne, Omar Hassan, blev 
frastjålet sine penge, 3.600 dollars, 
medens han sov. En anden spiller, 
Dara Akdag, blev frastjålet en bærbar 
computer.  
Så måtte politiet rykke ud. En kriminal-

betjent talte med de forurettede og fik 
ved samme lejlighed spraydåsen og en 
forklaring om graffitisagen.
I løbet af et par dage havde politiet opklaret 
tyverierne og fundet den skyldige, en 
13-årig pige, som sammen med nogle 
kammerater havde sneget sig ind på skolen 
og begået tyverierne midt om natten. 

Omar fik de fleste af sine penge igen, 
og den bærbare blev også fundet og 
afleveret (Sidenhen er resten af pengene 
kommet til veje og returneret til rette 
ejermand! Red.).
Sikkerheden måtte strammes op med 
låste døre og døgnvagt, men der skete 
heldigvis ikke mere.
Til slut kunne turneringsledelsen så 
puste ud efter den store indsats.
Da vi nævnte for en af de besøgende, 
at vi måtte have kontor på dametoilettet, 
svarede han fredsommeligt: ” det er vel 
ikke noget problem – I er jo vant til at 
sidde ved brættet!”

På gensyn næste år.

Omar Hassan         Dara Akdag
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Stille skvulper Vesterhavet…
Morten Andersen spillede en VHT på det 
jævne, men da røgen var lettet, kunne 
han – i det mindste rent pointmæssigt 
– gøre krav på titlen som årets bedste 
esbjergenser.
I Iver Poulsens fravær var det på forhånd 
sikkert, at titlen som årets bedste 
Vesterhavsesbjergenser skulle skifte 
ejermand i 2006. Samme Iver redegjorde 
sidste år i disse spalter overbevisende 
for, at den slags rettelig bør afgøres ud 
fra præstationsrating. Jeg er fuldstændig 
enig, så det vil jeg nu… årh, nu kan jeg 
ikke lige finde min lommeregner… 
pokkers, pokkers… nå, jamen så må jeg 
desværre nøjes med at konstatere, at jeg 
sluttede med 6 point foran en hel stribe 
(andre) esbjergensere med 5,5.
Efter nederlag til Ove Weiss fra 
ærkerivalerne i 7. runde lå jeg lidt og 
rullede som et stykke drivtømmer i 
brændingen med 4,5, men en ”halv 
slutspurt” på 1,5 af 2 bragte mig så op. 
De kom i stand sådan her.

Hvid: Morten Andersen (Centrum)
Sort: Jonathan Carlstedt (Tyskland)
Siciliansk
1. e4, c5 2. Sf3  Sidste år spillede jeg mod 
Jonathans far, Matthias Bach. Dengang 
valgte jeg den lukkede sicilianer med 
Sc3, så det havde junior selvfølgelig 
forberedt sig grundigt på.
2.-, d6 3. d4, cxd4 4. Sxd4, Sf6 5. Sc3, g6 
6. Le3, Lg7 7. f3, 0-0 8. Dd2, Sc6 9. Lc4, 

Ld7 10. h4, h5 11. 0-0-0, b5!? Objektivt 
set burde trækket forsynes med?!, men 
psykologi spiller jo en stor rolle i skak. 
Hidtil har partiet fulgt det, der vel er den 
uofficielle hovedvariant inden for den 
sicilianske drage. Bondeofferet tvinger 
mig til at tænke selv (uha, uha). Der bør 
nu slås med løberen, hvorefter sort ikke 
har meget at fremvise for bonden. 12. 
Scxb5?, Se5 13. Lb3, Db8 14. De2, Tc8 
15. Kb1, Db7 16. c4, Tab8 17. Sxa7? 
Txc4! Meget stærkere end 17.-, Dxa7. 
18. Sc6 efterfulgt af 19. Sxe7+ og 20. 
Sxc8, hvorefter hvid ikke kun er foran på 
materiale, men også har en svag bonde 
på d6 at spille på.
18. f4 Hvid er allerede nødt til at gå 
i fuskermode. Efter 18. Lxc4, Sxc4. 
19. Sb3, Sxe4! er der meget at regne 
på, men det overordnede indtryk er, at 
sorts angreb er kraftfuldt og giver det 
investerede materiale tilbage med renter. 
Heldigvis virker fuskeriet… 18.-, Seg4? 
Der er sort gevinst efter 18.-, Lg4! Det 
som begge spillere havde overset under 
partiet er, at efter 19. Sf3, Dxe4+. 20. 
Ka1 kan sort spille 20., Txb3!, xb3. 21. 
Tc2 hvorefter hvid går ned (der er en del 
at regne på, men jeg kan ikke se nogen 
redning). 19. Dxc4, Sxe3 20. Dxf7+, 
Kh7 21. Se6? Nu er det hvids tur til at 
misse gevinsten. 21. e5 er meget stærkt. 
Jeg overvejede det også længe, men 
nåede fejlagtigt frem til, at Se6 ville 
vinde direkte. En lille parentes er, at 
21. e5 ikke strander på 21., Tf8 (?). 22. 
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Dxe7 (tvunget), Lf5+, (??) idet den hvide 
springer dækker De7, når den slår på f5. 
21.-, Lxe6 22. Dxe6, Sxd1 23. Txd1, 
Dxa7 24. e5, Se4 25. f5! Jeg havde sat mit 
lid til dette fremstød, som giver sort store 
problemer på de hvide felter. 25.-, Txb3 
Eneste træk, sort er nødt til at få feltet g8 
som lufthul til kongen. 26. Dxg6+, Kg8 
27. axb3, De3 28. De8+, Lf8 29. Dg6+ 
Under efteranalyserne påpegede svoger 
Kaarsberg korrekt, at hvid vinder med 
29. Dxh5! Pointen er, at efter 29.-, Sd2+. 
30. Kc2, Dxb3+. 31. Kxd2, Dxb2+ osv. 
kan den hvide konge kravle i sikkerhed 
fx på g6 (!) ved at udnytte, at dronningen 
fra h5 dækker tårnet på d1. Men den 
slags er selvfølgelig lidt lettere at se efter 
partiet end under, når man har 7 minutter 
til 11 træk inden tidskontrollen. 29.-, 
Lg7. Med remistilbud, som jeg tog imod. 
Ærgerligt, for der var stadig mulighed 
for at spille 30. De8+, Lf8. 31. Dxh5 med 
samme stilling som i analysen før.

Hvid: Morten Andersen
Sort: Per Nielsen, Skive
Skandinavisk
1. e4, d5 Oh-oh! Trods min bopæl på 
djævleøen har jeg da forstået så meget, 
at skandinavisk går for at være en 
esbjergensisk specialitet. Jeg følte altså 
straks et tungt ansvar ligge på mine 
skuldre. 2. exd5, Sf6  3. d4 Læsere med 
klæbehjerne vil huske at jeg for halvandet 
år siden viste et tussegammelt parti, hvor 
jeg tabte til Lars Wilton i varianten, 

hvor hvid med 3. Lb5+ klamrer sig til 
bonden… 3.-, Lg4  4. Le2, Lxe2 5. Sxe2, 
Dxd5 6. 0-0, Sc6 7. b3, e6 8. c4, Dh5 9. 
La3, 0-0-0 10. Lxf8, Thxf8 11. Sbc3, 
g5? Den rigtige plan må være at lægge 
pres i centrum med Td7 og Tfd8. 12. b4 
Hvad betyder en bonde? Ved gensidig 
bondestorm er det altafgørende at holde 
et højt tempo i angrebet. 12.-, Sg4 Nå, 
han spiller efter samme devise og vil 
slet ikke have bonden! 13. h3, Sge5 14. 
b5, Sa5 15. c5, f5 16. Da4, Sec4 17. 
b6, axb6 18. Tab1! Igen: sømmet skal 
holdes i bund. 18.-, f4 19. xb6, c6? Det 
var nødvendigt at spille 19.-, f3 for at 
bevare angrebschancer. Nu lukker hvid 
af, og der er lange udsigter for sort til 
at åbne. 20. f3, Dg6 21. Tb4, Kd7 Jeg 
havde regnet med 21.-, Dd3 som jeg 
havde planlagt at besvare med 22. Td1, 
De3+. 23. Kf1. Det sorte angreb ser 
farligt ud, men kongen er sikker nok. Fx 
23.-, Sd2+. 24. Ke1 – og sort har egentlig 
bare bragt sin egen springer i problemer. 
Men partitrækket er også udsigtsløst for 
sort. 22. Txc4, Sxc4 23. Dxc4, Ke7 24. 
Se4 En kæmpespringer, der gør at partiet 
hurtigt bliver afgjort. 24.-, h5 25. Dc5+, 
Kf7 26. Sxg5+, Kg8 27. De5, Td5 28. 
Dxe6+, Dxe6 29. Sxe6, Tf7 30. a4! En 
lille finesse: Tb5 forhindres. 30.-, Te7 31. 
S2xf4, Ta5 32. Sc5, Te3 33. Sxh5, Te2 
34. Sf6+, Kf7 35. Sfe4, Ke7 36. Sxb7 
Opgivet På Txa4 er der jo gaffel på c3.

Af Morten Andersen
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Hvad er nu det for noget?   Bymester-
skabet i august! Det plejer jo... 
Ja, det plejer at ligge i årets  2 første 
måneder (eller som Izudin plejer at sige  
“7 lørdage i januar”) - Retfærdigvis 
skal det vel nævnes at det også var den 
oprindelige plan, men det blev forpurret 
af en fornærmende lav tilmelding - kun 
5 spillere gav tilsagn om deltagelse!
Da det gav for voldsomt hovedbrud 
at lægge 7 runder med 5 spillere, så 
valgte ESU at aflyse i første omgang, 
og dernæst lægge hovederne i blød 
for at finde et godt alternativ. Hvor 
godt det så er blevet, er svært sige. 
Under alle omstændigheder så meldte 
16 spillere sig under fanerne da denne 
alternative byturnering blev opslået 
med spilledage man- og tirsdage i 
august, hvor sommerferien er slut og 
klubturneringerne endnu ikke er startet.
Tiltaget fik da også positive  tilkende-
givelser flere steder fra, men det flytter 
ikke rigtig på det faktum at det er det 
laveste deltagerantal til et bymesterskab 
nogensinde (altså bortset fra det der 
blev aflyst).
Med 16 spillere var der folk nok til 2 
klasser. Mesterklassen blev domineret 
af spillere fra Esbjerg Skakforening, 5 af 
slagsen, 2 fra Centrum og 1 fra Varde.
Basisklassen var der til gengæld flest 
fra Centrum, 4 mand, 2 fra Esbjerg 
Skakforening, 1 fra Jerne og en enkelt 

fra så eksotisk et sted som Århus, 
nemlig Kjeld Ehlers, som tilbringer sit 
otium som skaknomade. 

Mesterklassen 
Fra start var der lagt op til en dyst 
mellem Torsten Lindestrøm og Ove 
Weiss Hartvig, som så bedst ud på 
papiret, men man skal jo ikke tro på alt 
hvad man læser. Torsten kom da også 
bedst ud af startblokken, men Ove løb i 
første runde ind i en særdeles veloplagt 
Poul Grydholt og det kom der følgende 
ud af!

Hvid: Poul Grydholt Jensen, Centrum
Sort: Ove Weiss Hartvig, ESF 
B10
1.e4 c6 2.c4 e5 3.Sf3 f5 4.exf5 e4 
5.Se5 Sd4 var også muligt. 5...Sf6 
6.d4?! 6.Le2 Lc5 7.Lh5+ Ke7 8.Sf7 
De8 9.Sxh8 Sxh5 10.Dg4 Kf8 11.Sc3 
Sf6 12.Dh4 Kg8 13.g4 Denne variant 
og mange andre var svære at overskue. 
Derfor det mere beskedne teksttræk. 

Esbjerg Mesterskabet 2006

Poul Grydholt Jensen   Ove Weiss Hartvig
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6...d6 6...exd3 7.Sxd3 d6 8.Df3 Da5+ 
9.Sc3= (9.b4 Dxf5 10.Le2=) 7.Sg4 
Lxf5 8.Sxf6+ Dxf6 9.Le3 Sd7 10.Sc3 
Dg6 11.Db3 b6 12.h3 12.Da4! Tc8 
13.d5± Se5 14.Dxa7 Sd3+ 15.Kd2 
cxd5 16.Sxd5 Sxb2 17.Sxb6  og hvid 
vinder. 12...h5 13.Da4 Tc8 14.0–0–0 
Le7 15.Le2 15.Dxa7! 0–0 16.Db7 Lg5 
17.g4 hxg4 18.hxg4 Le6 19.Kb1 Lxe3 
20.fxe3 15...h4 16.Tdg1 Lg5 17.g4 
17.Dxa7! 17...Le6 17...hxg3 18.Txg3 
Lxe3+ 19.Txe3± 18.Kb1 Lxe3 19.fxe3 
0–0 20.d5 Sc5 21.Dxa7 Ld7 21...Tf7! 
22.Da3 cxd5 23.cxd5 Ld7 er måske en 
bedre mulighed. 24.Tf1!  22.Tf1 Tfd8 
23.dxc6 Ta8 24.c7 Tdc8 25.Dxb6 Ta6 
26.Db4 De8 27.Sd5 Lc6 28.Tf5 Lxd5 
29.cxd5 Sd3 30.Db7 30.Lxd3! 30...Sc5 
31.Db5 De7 32.Tc1! Ta7 33.Txc5 dxc5 
34.d6 Dxd6 35.Dc4+ Kh7 vinder ikke 
så hurtigt, hvis sort finder det bedste 
forsvar. 36.Dxe4? 36.Th5+ og der er mat 
i 8 træk, siger Fritz 36...Dxc7 37.Th5+ 
Kg8 38.Lc4+ Kf8 39.Th8# 1–0
... og fra anden runde.

Hvid: Dennis Munksgaard, ESF
Sort: Poul Grydholt Jensen, Centrum
B01
1.e4 d5 2.exd5 Det spiller jeg for første 
gang. 2...Dxd5 3.Sc3 Dd6 Tiviakov 
spiller dette mod nogle af verdens 
stærkeste spillere, og er endnu ikke 
kommet galt af sted. 4.Sf3 Sf6 5.d4 a6 
så er e4 og b5 dækket af. 6.Lg5 Sbd7 
6.-, Lg4 eller 6.-,Lf5 var også gode træk. 

7.Ld3 e6 8.0–0 Le7 9.De2 h6 10.Ld2 
c5 11.Le3 b5 11...b6 er en mere sikker 
fortsættelse. 12.Se4 Dc6 13.Sxf6+ 
Sxf6?! 13...Lxf6 14.c4 bxc4 15.Lxc4 
Lb7 14.c4 bxc4 15.Lxc4 Lb7 16.Tac1 
cxd4 17.Lxd4 0–0 18.Ld3 Dd7 19.Tfd1 
Tfc8 20.Lc3 Da4 21.Sd4= Kf8!? 21...
Dxa2 22.b3 Dd7 23.Lc4 Sd5 24.Lb2 
Lf6 25.La3+ Kg8 26.g3? Tc7? 26...Sc3 
27.Txc3 Lxd4 28.Txd4 (28.Tcd3 Dc6 
29.Df3 Dxf3 30.Txf3 Lxf3 31.Txd4–+) 
28...Dxd4 29.Td3 De4–+ 27.Sf3 Td8 
28.Se5 Sc3 29.Txd7 Sxe2+ 30.Lxe2 
Tcxd7 31.Sxd7 Txd7 32.Lb4 ½–½

Poul fortsatte det gode spil i de næste 3 
runder med 2 sejre over Damir og Peter 
Roesen og remis mod Leszek. Torsten 
havde efter 3  runder 2½ point, det 
halve var mod Ove som nu havde rystet 
første runde af sig. I fjerde runde gik det 
imidlertid galt for Torsten. Her skulle 
han møde en temmelig desillusioneret 
Peter Roesen som kun havde et halvt 
point i bagagen efter de første runder.
Peter har været så venlig at skrive en 
afhandling om dette møde.

Dennis Munksgaard       Torsten Lindestrøm
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Menneskeskak - 
når det er værst.
Af Peter Roesen
De fleste af arten homo sapiens har vel 
efterhånden vænnet sig til tanken om, at 
vi aldrig kommer på niveau med Fritz, 
Deep Blue eller andre beslægtede skak-
programmer.
For os dødelige forbliver skakspillet - på 
godt og ondt - et ubarmhjertigt spil, der 
skånselsløst afspejler den menneskelige 
utilstrækkelighed.
I sin yderste konsekvens betyder dette, 
at det ikke giver mening at tale om held 
eller retfærdighed i skak.
Man kan derimod komme med forskel-
lige forklaringer på, hvorfor et parti nu 
engang udviklede sig som det gjorde.
Se nu følgende parti fra det netop over-
ståede Esbjergmesterskab.

Hvid: Peter Roesen, Varde
Sort: Torsten Lindestrøm, ESF
1. e4 d5  2. exd5 Dxd5  3. Sc3 Da5  4. d4 
c6  5. Ld2 Lf5  6. Lc4 e6  7. De2 Lb4  8. 
0-0-0 Sf6  9. Sf3 Sbd7  10. The1 0-0-0  
11. a3 Lxc3  12. Lxc3 Dc7  13. Ld2 Sd5  
14. Se5 Sxe5  15. dxe5 h6  16. Df3 Med 
remistilbud, som Torsten som ratingfa-
vorit naturligvis måtte afslå. 16. -, De7  
17. Kb1? Dh4  18. Lxd5 Txd5  19. Df4 
Dh5! Udnytter at tårnet på d1 mangler 
dækning fra kongen. 20. f3 Dg6  21. Tc1 
Dxg2  22. Le3 g5  23. Da4 a6  24. f4 g4  
25. Lg1 Thd8  26. Dc4 h5  27. b4 Td2  
28. Kb2

Her har vi det! Torsten har spillet mig 
ud af banen, og der må jo være noget for 
sort ........ Der er vel næppe tvivl om, at 
vi begge ville kunne løse opgaven, hvis 
vi i denne stilling blev spurgt om sorts 
stærkeste træk. I kampens hede viser den 
menneskelige begrænsning sig imid-
lertid for os begge, idet ingen af os ser 
sorts stærkeste træk ...... (Du finder det 
sikkert nemt!) 28. -, h4?  29. Dc5 Df3? 
Sort havde stadig chancen ........ (Prøv nu 
at finde det!!) 30. Le3 Nu begynder hvid 
at få lidt fuskerchancer, der tærer på sorts 
tidsforbug, hvilket kommer til at spille en 
væsentlig rolle i det følgende. Kan sort 
tillade sig at fjerne dette tårn fra d-linjen, 
når den hvide dronning om lidt trænger 
ind over a7?? 30.- , Txh2  31. Da7 Td3 
En snedig måde at bevare kontrollen 
med d-linjen på. Nu er det ved at være 
forbudt for børn ...... 32. Da8+ Kc7  33. 
Df8 Td7  34. Lc5? Stærkt var Karsten 
Jacobsens forslag 34. La7!, men også jeg 
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Slagter

KAJ MADSEN
Kronprinsensgade 97
75 12 84 95

var ved at have småt med tid ....... 34. 
-, Dd3  35. Ld6+ Kb6  36. Lc5+ Kc7  
37. Ld6 Kb6+  38. Lc5+ Kb5 Umid-
delbart er det forståeligt, at sort i denne 
stilling ikke kan være tilfreds med remis 
ved trækgentagelse. Sorts trussel på c2 
ser da også fuldstændig afgørende ud. 
I et anfald af panik og med få sekunder 
tilbage finder jeg imidlertid helt mi-
rakuløst et træk, der både dækker og 
truer ...... 39. Lf2 !!

Her kan man rigtig strø om sig med be-
greberne rømning (c5), linjespærring 
(a2 - h2) og ophævelse af binding (c2) i 
eet og samme træk - en ægte multi.  Sort 
skal nu pludselig løse den umulige op-
gave at dække matten på c5 og samtidig 
redde dronningen .... 39. -, Dd5 Eller 39. 
-, Dc4  40. a4 ! med mat. 40. c4+ Dxc4  
41. Txc4 Txf2+  42. Kb3  Tf3  43. Tc3  
Txc3  44. Kxc3  b6  45. a4+ Kxa4  46. 
Ta1+ Kb5  47. Ta5+, sort opgav.

Bortset fra dette parti måtte jeg selv 
konstatere, at den menneskelige faktor 
alt for sjældent var på min side i denne 
turnering.
Fandt du i øvrigt 28. -, Lxc2 uden brug 
af maskine?

Det gjorde redaktøren desværre ikke, og 
skynder sig flovt at skrible videre i håb 
om at ingen bemærker dette. 
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Efter dette kølleslag måtte Torsten se 
distanceret af Poul Grydholt og samtidig 
havde Ove fået gang i pointmaskinen. 
Efter 5. runde var stillingen 4 til Poul og 
3½ til Ove og Torsten. 6. runde skulle 
vise sig at blive nøglen til mesterskabet 
for Ove, som var nådesløs over for alle 
andre i gruppen. Torsten og Pouls ind-
byrdes opgør faldt ud til Torstens fordel. 
Så dermed var favoritterne i front med 
hver 4½ point før finalen. Ove vandt 
forholdsvis hurtigt, og dermed var Tor-
sten tvunget til at forcere mod Leszek 
for at nå op. Det kiksede for ham og da 
Poul i mellemtiden havde besejret Tor-
ben Jensen så blev slutstillingen denne:

Ove Weiss Hartvig, ESF 5½
Poul Grydholt Jensen, Centrum  5
Torsten Lindestrøm, ESF 4½
Leszek Kwapinski, ESF 4½
Dennis Munksgaard, ESF 3½
Peter Roesen, Varde 2½
Torben Jensen, ESF 1½
Damir Desevac, Centrum 1

Basisklassen
Som nævnt tidligere var det Centrum 
der havde flest med i denne gruppe, og 
også de stærkeste. Det afholdt dog ikke  
Kjeld Ehlers, Århus, der på papiret var 
den svageste i gruppen,fra at fravriste de 
3 højstratede ikke mindre end 2 point, 
vel at mærke uden tab! Det startede i 
første runde hvor Ib formentlig har un-
dervurderet modstanderen og måtte bøje 
sig for Kjelds solide spil. Mesud og 
Allan måtte tage til takke med remis, 
især sidstnævnte var slemt på hælene 
og kun ren og skær lumskhed reddede 
ham fra den totale fiasko. Henrik Jeg-
bjerg Hansen (tidligere Henrik S. Han-
sen),  spillede en rigtig god turnering, 
især i starten, hvor det blev til 4 point af 
5 mulige. Det kunne endda være blevet 
til mere hvis ikke han var blevet syg til 
sidste runde og tabte uden kamp. Hen-
rik spiller meget solidt og vinder på det, 
men en overdreven respekt for ratingtal 
koster ham ofte point - der må være en 
eller anden slags kur mod den lidelse.
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På gensyn over brættet i Grindsted!På gensyn over brættet i Grindsted!

Efter choknederlaget i første runde, tog 
Ib sig sammen og vandt resten af sine 
partier. Det var også nødvendig for Me-
sud var næsten lige så ubønhørlig, og 
fik skrabet 5½ point sammen.
René Poulsen, Jerne, startede med 4 
tabspartier, men den glade dreng gav 
ikke op, og vendepunktet kom i partiet 
mod Allan, som igen måtte sidde med 
rygraden klæbet mod muren og hive det 
ene luskeri op af posen efter det andet, 
for til sidst at hive en halv hjem ved at 
stirre René stift i øjnene og psyke ham 
til remis! Herefter var det op ad bakke 
for René bl.a. gjorde han det som in-
gen af de “stærke” kunne, nemlig vinde 
over Kjeld. Desværre fik turneringen en 
lidt kedelig afslutning i denne gruppe, 
dels blev Henrik jo syg, men både René 
Henriksen og Jørgen Tranberg Jensen  
udeblev fra sidste runde uden at melde 
afbud. Det skal dog siges at Jørgens 
bror, Henrik T. Jensen mødte op og for-
talte at Jørgen var syg, men det var først 
efter at urene var sat i gang.
I modsætning til mesterklassen, så har 
mængden af indleverede partier til re-
daktionen været til at overse. Der lå 
ved redaktionens slutning kun seks 
indleverede partier, alle fra den flittige 
skribent, Allan Kaarsberg! Redaktionen 
har dog valgt at se bort fra det meste af 
dette materiale, eftersom det kunne give 
det fejlagtige indtryk, at redaktionen 
forfordeler medarbejderne!
Et enkelt pluk skal dog medtages om 

ikke af andre grunde så for at fylde 
spalten ud. Vi kommer ind i partiet mel-
lem René Henriksen og Allan i anden 
runde. René har med hvid været ovenpå 
det meste af tiden, men nu er krigslyk-

ken vendt. Sorts sidste træk 51.-, Tg2 
truer springeren, men det er den indi-
rekte trussel mod b2 der er det farlige, 
og der bør spilles 52.Te2 og give los på 
hesten. 52.Se4? Sc4 Nu er det tårnet der 
står for skud. 53.Txh5 Txb2+ 54.Ka1 
Ta2+ 55. Kb1 Sa3+ 54. Kc1 Sd3# 0-1

Slutstillingen i Basisklassen
Ib Mathiasen, Centrum 6
Mesud Desevac, Centrum  5½
Kjeld Ehlers, Århus 4
Allan Kaarsberg, Centrum 4
Henrik Jegbjerg Hansen,Centrum 4
René Poulsen, Jerne 2½
Jørgen Tranberg Jensen, ESF 1
René Henriksen, ESF 1
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Redaktionen tøver aldrig med at støve 
egnet materiale op, og et af de helt store 
scoop fik vi da der under afviklingen 
af tredje runde pludseligt dukkede en 
prominent person op i spillelokalet, IM 
Kim Pilgaard. Det i sig selv afføder jo 
ikke normalt artikler. Det er jo ikke Hør 
& Se eller Blidderbladder, men et seriøst 
organ med fokus på skak! Skæbnen 
ville imidlertid at to af de unge løver fra 
mesterklassen, i deres indbyrdes opgør, 
spillede et af de mest spændende partier, 
der er set på disse kanter, i hvert fald 
ifølge Kim, som næsten var euforisk 
da man nærmede sig afslutningen af 
partiet.
Og spændende var det prøv selv at se 
her.
 
Med udførlige kommentarer!
Af Kim Pilgaard
Hvid: Damir Desevac, Centrum
Sort: Leszek Kwapinski, ESF
Esbjerg Mesterskabet 2006, 
14.08.2006, 3. runde
1. g3 Sf6 2. Lg2 g6 3. e4 d6 4. d4 Lg7 
5. Sc3 0-0 6. Sf3
Via en utraditionel trækfølge er vi 
kommet over i Pirc åbning. Det normalt 
træk er her 6. Sge2 e5 7. h3 Sbd7 (to 
andre normale træk er 7... c6 8. a4; 7... 
Sc6 8. Le3) 8. Le3 c6 9. a4 Te8 10. 0-
0 ed 11. Lxd4! med ideen 11... Sc5 12. 
e5.
6... Sa6!?
Stort set alle træk kan spilles her 6... 

Sbd7, 6... c6, 6... Sc6, 6... Lg4, 6... c5 
og så videre. Med trækket 6... Sa6!? tror 
jeg, at Leszek spiller kongeindisk mod 
1.d4, med de moderne varianter med at 
udvikle springeren til a6.
7. 0-0 c5 8. dxc5?!
Sort får springeren til c5 med tempo. 
Hvid burde spille det naturlige 8. e5! 
Se8 (eller 8... Sg4 9. dc Sxc5 10. ed 
med lille hvid fordel) 9. Lg5 Lg4 (det er 
ikke bedre at spille 9... h6 10. Le3 cd 11. 
Sxd4, hvor hvid står bedst) 10. h3 Le6 
(pointen var 10... Lxf3 11. Dxf3 cd 12. 
Sd5 med problemer på e7) 11. Te1 med 
lille hvid fordel.
8... Sxc5 9. Te1 Sfd7 10. Sd5 Te8 11. c3 
b6 12. Sd4 Lb7 13. b4 Se6

14. Sxe6!?
Et fantastisk offer som fører til et væld 
af komplikationer. Hvid har gode og 
solide alternativer i 14. Lb2 eller 14. 
Le3.
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14... fxe6 15. Sf4 Lxc3 16. Db3?
Dette er en fejl. Langt bedre er 16. Sxe6! 
Dc8 17. Db3 hvor man kommer over 
i partifortsættelsen men uden sort har 
muligheden 16... Db8?! pga. 17. Ld2 
Lxa1 18. Dxa1 Sf6 19. Dc3 med hvid 
fordel. Hvid truer med 20.Sc7 og/eller 
20.Db3. Forøvrigt kan hvid i stedet for 
17. Db3 også spille 17. Ld2 Lxa1 18. 
Dxa1 Sf6 19. Lh3 med kompensation 
for kvaliteten.
16... Lxa1 17. Sxe6 Dc8?
En fejl bedst er 17... Db8!, hvilket 
dog ikke er helt indlysende. 
Skakprogrammerne Fritz og Shredder 
skifter først fra 17... Dc8 til 17... Db8 
efter et par minutter. Programmerne 
har problemer i denne stilling fordi 
materialefordelingen er meget skæv. 
Hvid har ofret et helt tårn, og kan ikke 
umiddelbart vinde materialet tilbage.
Med 17... Dc8 er Sd7 fortsat dækket, og 
sort truer med Dc3. F.eks. 18. Lh6? Dc3 
med sort gevinst, hvilket er hovedårsagen 
til at Leszek vælger partitrækket. Det er 
dog en farlig strategi at spille på sådanne 
små fælder.
Efter 17... Db8! har jeg ikke kunnet 
finde noget tilfredsstillende for hvid:
a) 18. Sc5+ e6 19. Sxd7? Dd8 og hvids 
springer er fanget.
b) 18. Lh6 
b1) 18... Lh8?! 19. Lh3! d5 20. ed Dd6 
21. Sc7 Sf8 22. Lf4 med lille hvid 
fordel.
b2) 18... Lf6 19. Sc5+ Kh8 20. Sxd7 

Dc7 21. Sxf6 med sort fordel.
b3) 18... d5! 19. ed (pointen er 19. Txa1 
De5 og sort vinder med dobbelttruslen) 
19... Le5 20. d6 Lxg2 21. Kxg2 Dxd6 
22. Kg1 Tac8 med sort fordel.
c) 18. Sg5+ e6 19. Sxe6 Kh8 20. Sg5 
Te7 21. Sf7+ Txf7 22. Dxf7 De8 23. 
Db3 Lg7 med sort fordel.
18. Ld2

18... Lg7
I partifortsættelsen er der mange 
varianter, som giver fordel med slag 
af løberen på g7, men sort har her et 
interessant alternativ.
18... Lh8! 19. Tc1 Db8 20. Tc7 Lc8!
Dette træk er godt her i modsætning til 
partiet. Derimod er 20... d5? ikke godt.
a) 21. ed Se5 22. Txb7 Dxb7 23. d6 Dc8 
24. Sc7+ e6 25. Sxe8 Dxe8 26. Lxa8 
Dxa8 27. Dxe6+ Sf7 28. d7 og hvid 
vinder.
b) 21. ed Le5 22. d6 Lxg2 23. Kxg2 Sf6 
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24. Sg5+ e6 25. Sxe6 Kh8 26. Sg5 Tf8 
27. Lc3 Lxc3 28. Dxc3 Kg8 29. Sxh7 
med klar hvid fordel efter 20... Lc8!
I) 21. Lh6? Sc5! 22. bc bc 23. Sxc5+ 
Dxb3 24. Sxb3 med sort fordel.
IIa) 21. e5!? Lxe5 22. Sg5+ e6 23. Sxe6 
Kh8 24. Sg5 Tf8 25. Sf7+ Txf7 26. Dxf7 
Dxc7 27. De8+ Kg7 28. De7+ Kh8 29. 
De8+ med evig skak.
IIb) 23... Sf6? 24. Sg7+ Le6 25. Sxe6 d5 
26. Lxd5 Kh8 27. Tc6 med hvid fordel;
IIc) 23... d5 24. Dxd5 (24. Sg5!?) 24... 
Kh8 25. Sg5 Te7 26. Sf7+ Txf7 27. Dxf7 
Dxc7 28. De8+ Kg7 29. De7+ Kh8 30. 
De8+ igen med evig skak.
III) 21. Sg5+!? e6 22. Sxe6 d5! 23. ed! 
(En fejl er 23. Dxd5? Sf6 og sort vinder 
og 23. Sg5 Sf6 24. Lf4 h6 25. Sf7 Dxc7! 
26. Sxh6+ Kh7 27. Lxc7 Kxh6 28. e5 Lf5 
giver sort lille fordel) Se5 24. d6 Lxe6 
25. Ld5 Dxc7 26. dc Lxd5 27. Dxd5+ 
Sf7 28. Lf4 Tac8 29. h4 med uklart spil.
19. Tc1 Db8 20. Tc7

Det er på dette tidspunkt, at jeg kommer 
til spillelokalet og jeg bliver straks bidt 
af stillingen, hvid mangler et helt tårn, 
men der lader til at være kompensation. 
Herefter koncentrerede jeg mig stort set 
kun om dette parti, de øvrige partier i 
gruppen kom ikke op i nærheden af 
spændingsniveauet i dette parti.
20... d5!
I denne stilling er det ikke godt at spille 
20... Lc8?! 21. Sg5+ e6 22. Sxe6 
a) 22... Te7 23. Lg5 Tf7 24. Sd8 med 
hvid gevinst.
b) 22... Txe6 23. Dxe6+ Kh8 24. De8+ 
Sf8 25. Txg7 Le6 26. Lc3 Dc8 27. 
Txh7+ Kxh7 28. De7+ Lf7 29. Dh4+ 
Kg8 30. Dh8 sort er mat. 
c) 22... Kh8 23. Sxg7 Kxg7 24. Dc3+ 
Kg8 25. Dc4+ Kg7 (25... Kf8 26. Lh6+ 
Ke7 27. e5 med afgørende angreb mod 
den sorte konge) 26. Dd4+ Kf7 27. 
Dd5+ Kg7 28. Lc3+ Kh6 29. Dd2+ 
g5 30. Dxd6+ Kh5 31. Lg7 med hvid 
gevinst.
d) 22... h6 23. Lf4 Le5 24. Sg5+ Kh8 
25. Df7 med klar hvid fordel; 
e) 22... d5 23. Dxd5 Kh8 (23... Sf6 24. 
Txg7+ Kh8 25. Lc3 Sxd5 26. ed og hvid 
vinder) 24. Sxg7 Kxg7 25. Lf4 med hvid 
gevinst.
En anden fejl ville være 20... Se5? 21. 
Txb7! Dc8 (21... Dxb7 22. Sd8+ Kh8 
23. Sxb7 og sort taber dronningen) 22. 
Tc7 Db8 23. f4 Sf7 24. e5 med klar hvid 
fordel.
21. exd5!
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Hvid kunne blive fristet til at vinde 
noget materiale tilbage med 21. Txd7 
Dc8 22. Txb7 Dxe6 23. ed Df7 24. Le3, 
hvor hvid har kompensation, men nok 
heller ikke meget mere end det. Damir 
er koldblodig, og spiller stillingens 
bedste træk.
21... Sf8
Partiet er ikke alene spændende ud fra 
stillingen og trækkene på brættet, men 
også pga. det psykologiske spil der 
foregår omkring partiet. Leszek forlader 
ofte partiet og virker meget tilfreds med 
partiet, medens Damir koncentrerer 
sig om at kunne retfærdiggøre sit 
manglende tårn. Om Leszek på dette 
tidspunkt i partiet forstår, at han har en 
tabt stilling, og at han havde pokerfjæs 
under partiet, vil man aldrig kunne 
overbevise mig om. I stedet vil jeg citere 
Peter Heine Nielsen fra Skakbladet nr. 6 
årgang 2006 ’All you need in this life is 
ignorance and confidence, then success 
is near’. Dette parti er et fremragende 
eksempel på det.
Sort har adskillige alternativer, men de 
hænger alle på en åbning af diagonalen 
a2 – g8 med d6!
a) 21... Sf6 22. d6! Lxg2 23. Kxg2 Kh8 
24. Sxg7 Tc8 25. Se6 Txc7 26. Sxc7! 
Db7+ 27. f3 ed (27... Tg8 28. Lc3 med 
hvid gevinst) 28. Sxa8 Dxa8 29. Df7 
Sg4 30. Kg1 Se5 31. Df6+ Kg8 32. Lh6 
og sort bliver mat.
b) 21... Se5 22. d6! Lxg2 23. Sxg7+! 
Kxg7 24. Lc3 Kf8 25. Lxe5 Dxc7 (25... 

Lh3 26. de+ Txe7 27. Txe7 Kxe7 28. 
Lxb8 Txb8 29. g4 Lxg4 30. Dg3; 25... 
Lb7 26. de+ Txe7 27. Txe7 Kxe7 28. 
Lxb8 Txb8 29. Dc3 og hvid vinder 
yderligere materiale) 26. dc Lb7 27. 
De3 med afgørende angreb mod den 
sorte konge.
c) 21... Le5 22. d6! Lxg2 23. Kxg2 Sf6 
24. Sg5+ (24. d7 kan også spilles) 24... 
e6 25. Sxe6 Kh8 26. Sg5 Tf8 27. Lc3 
Lxc3 28. Dxc3 Kg8 29. Sxh7 og hvid 
vinder.
d) 21... Lc8? 22. d6 Sf6 23. Sd8+ e6 24. 
Sc6 og sort taber dronningen.
22. Sg5!?
Damir finder en interessant løsning, 
som jeg ikke havde set, da jeg havde 
set en anden gevinst. Det helt utrolige 
ved dette parti er, at hvid gennem 
adskillige træk er bagud med et tårn, og 
alligevel kommer der hele tiden et væld 
af gevinstvarianter for hvid. Det viser 
noget om, hvor kraftigt hvids initiativ 
er.
a) Computernes gevinst variant er 22. 
Sxg7! Dxc7 (22... Kxg7 23. Dc3+ Kg8 
24. Lh6 med matangreb) 23. d6+ Kxg7 
24. dc Lxg2 25. Lc3+ e5 26. Kxg2 Tac8 
27. Lxe5+ Txe5 28. Dc3 med hvid 
gevinst.
b) Jeg havde mest set på standardtrækket 
22. d6! Lxg2 23. Sxg7+ Kxg7 (Skidt er 
også 23... e6 24. Sxe8 Dxe8 (alternativt 
24... Lh3 25. Dc3 med klar sort fordel) 
25. Kxg2 og sort vinder) 24. Lc3+ Kh6 
25. Df7 med matangreb f.eks. 25... Dxc7 
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26. Ld2+ g5 27. h4 Se6 28. Dxe6+ Kg7 
29. De5+ Kf7 30. Df5+ Kg8 31. Dxg5+ 
Kh8 32. De5+ Kg8 33. De6+ Kh8 34. 
dc og hvid vinder.
c) Jeg havde også set på 22. Txb7?! som 
dog kun fører til lige spil ved korrekt 
spil. 22... Dxb7 23. d6 Dc8
c1) 24. Sc7+?! e6 25. Lxa8 Td8 med 
sort fordel.
c2) 24. d7! Sxd7 25. Lb7 Db8 (25... 
Dxb7 26. Sd8+ e6 27. Sxb7) 26. Lf4 
Le5 27. Lxa8 Lxf4 28. Lc6 Lxg3 29. hg 
Sf6 30. Sc7+ Kg7 31. Sxe8+ Sxe8 32. 
De3 med hvid kompensation.
22... Lc8
Objektivt set er et dronningeoffer nok 
sorts bedste chance 22... Dxc7!? 23. d6+ 
e6 24. dc Lxg2 25. Kxg2 Tac8 26. Lf4 
med hvid fordel, men ikke så klar som 
i parti fortsættelsen. Til gengæld havde 
partiet nok ikke fået den overraskende 
afslutning. Dårligt for sort er også 22... 
h6 23. Txb7 Dd6 24. Se4 med klar hvid 
fordel.
23. d6+ e6 24. Df3!?
Computeren finder en klar gevinst med 
24. Txg7+! Kxg7 25. Df3 og sort kan 
ikke dække f7 f.eks.
a) 25... Db7 26. Dc3+ Kg8 27. Lxb7 
Lxb7 28. Df6 med hvid gevinst.
b) 25... Dxd6 26. Df7+ Kh8 27. Dxe8 og 
hvid vinder.
Partitrækket er dog et naturligt 
menneskeligt træk, som er fuldt ud 
tilfredsstillende til gevinst.
24... Ld7 25. Df7+ Kh8

Her går Leszek igen væk fra partiet, 
og det lader stadigvæk til, at han er 
godt tilfreds med stillingen. Lidt efter 
kommer en af spillerne fra gruppe 2 
over for at kigge på partiet. Han tæller 
helt tydeligt materiale ved at pege rundt 
på brættet, hvorefter der kommer et smil 
frem på læben. Han var kommet frem til 
sin klare konklusion, hvorefter han gik 
over for at spille videre på sit eget parti 
mod Damirs far. Jeg var dog ret sikker 
på, at hans konklusion var vidt forskellig 
fra min bedømmelse af stillingen.
Sandheden er, at der er adskillige træk 
som vinder for hvid:
a) 26. Se4! er computerens fantastiske 
løsning med ideen 27. Lh6 Lxh6 28. Sf6 
og mat kan ikke undgås. Computeren 
kommer selv med følgende håbløse 
variant 26... Dd8 27. Lg5 Tc8 28. Lxd8 
Texd8 29. Lf1 og hvid vinder.
b) 26. Lxa8!? er den menneskelige 
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løsning 26... Dxa8 27. Txd7 Sxd7 28. 
Dxd7, hvid mangler en kvalitet men har 
en stærk bonde på d6 og sorts bonde på 
e6 kan ikke reddes f.eks. 28... e5 29. 
Sf7+ Kg8 30. Sh6+ Kh8 31. Df7 og sort 
har ikke noget fornuftigt forsvar mod 
den kvalte mat. 32.Dg8+ Txg8 33.Sf7 
mat. En anden håbløs mulighed er 28... 
Dc8 29. Dxc8 Txc8 30. Sf7+ Kg8 31. d7 
og hvid vinder.
c) 26. Txd7!? kan også spilles 26... Sxd7 
27. Dxd7 Dc8 28. Dxc8 Texc8 29. d7 
Td8 30. Lxa8 og hvid vinder.
d) 26. Lf4 er også godt for hvid, sort kan 
ikke forbedre sin stilling, selvom han 
fører med et tårn.
26. Lc6?
Efter at Damir spillede dette træk så 
Damir rigtig tilfreds ud for første gang 
i hele partiet. Det ser også ud til at hvid 
vinder materialet tilbage med fortsat 
angreb mod den sorte konge, men 
der ventede en grum overraskelse til 
Damir.
26... Dxc7!

Dette dronningeoffer havde Damir ikke 
fået med, ærgerligt for Damir. Ofte er 
det sådan i skak, at det er den spiller, der 
laver den sidste fejl, som taber, selvom 
han har spillet bedst.
I øvrigt vil jeg fraråde, at man 
spiller resten af partiet igennem, det 
kan kun være med til at ødelægge 
helhedsindtrykket af dette fremragende 
parti.
27. dxc7 Lxc6 28. Kf1 h6 29. Sh3 e5 
30. Lc3 g5 31. f4 Sh7 32. Dc4 Ld7 33. 
Sf2 a6 34. Kg1 gxf 35. g4 Lb5 36. De4 
Sg5 37. Db7 Tac8 38. h4 Se6 39. Dxb6 
Sxc7 40. Ld2 Sd5 41. Dg6 e4 42. Sh3 
e3 43. Le1 Tc1 44. g5 Txe1+ 45. Kg2 
Se7 46. Dh5 Lc6+
0 – 1

Et helt utroligt fantastisk parti, som ville 
fortjene en eventuel skønhedspræmie. 
Normalt gives den til vinderen af et 
parti, men i dette tilfælde burde den 
tilfalde Damir, som spillede med stor 
fantasi på et helt utroligt højt niveau.

Slagter

KAJ MADSEN
Kronprinsensgade 97
75 12 84 95
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25 år i Centrum
Af Andreas Kinch
På vores fine hjemmeside findes der et 
link ”Anciennitet”.
Her kunne jeg så læse, at jeg i september 
i år har været medlem af klubben i 25 år. 
Det blegner dog fuldstændigt, når man 
samtidig kan konstatere, at Mogens 
Nielsen har haft 50 års jubilæum i 
marts, og Verner Rexen har haft 60 års 
jubilæum i februar!
Men okay; det er da en god lejlighed 
til at skrive et indlæg og bringe et par 
partier fra fordums tider.
Den 7. september 1981 som 13-årig blev 
jeg medlem af Skakklubben Centrum. 
Vi havde dengang lokaler i Skolegade. 
Mesterklassen var på første sal, og det 
var ret spændende at gå derop når vi 
nybegyndere var færdige med vores 
partier. Jeg turde knap nok trække 
vejret når jeg så på deres partier, og når 
kaffemaskinen lavede en lyd var jeg 
nærmest åndeløs. 
John Rødgaard var en stensikker nr. 1 
og Gunnar Pedersen var en ligeså sikker 
nr. 2. 
Boddy Rasmussen var formand dengang 
og turneringslederen i min gruppe var 
Inga Maarup. Jeg husker også Johan G. 
Jensen som var min gymnastiklærer og 
som havde anbefalet mig at melde mig 
ind i klubben.
Nu skulle der jo så havde været nogle 
partier fra 81 her. Men i 99 flyttede jeg 

residens med deraf følgende grundig 
oprydning. Det er ikke noget jeg kan 
anbefale! Uanset hvor dårlige partierne 
var, så ville jeg gerne have dem i dag.
Det ældste parti jeg kan finde er fra 85. 
Ole Bønnelykke og jeg gik ad Storegade 
hjem fra en klubaften og spillede 
blindskak. Vi kaldte det ”kondiskak”.

Hvid: Andreas Kinch
Sort: Ole Bønnelykke 
1.e4,Sf6 2.e5,Sd5 3.d4,d6 4.f4,g6 
5.Sf3,Lg4 6.Le2,Lg7 7.Sg5,Lxe2 
8.Dxe2,0-0 9.h4,Dd7 10.h5,f6 11. 
e6,Dc8 12.Sxh7+,Kxh7 13.hxg6+,Kxg6 
14.Dh5++ 1-0

Utroligt hvad man kunne dengang. 
Gebærde sig i trafikken og spille 
blindskak samtidigt.
På det tidspunkt var Ole forlængst 
løbet forbi mig. Men det at vi spillede 
blindt, reducerede åbenbart forskellen 
i spillestyrke, og det er da ret sjovt at 
have et parti på tryk hvor jeg vinder 
over ham.
I midten af 90´erne fik vi nogle nye 
medlemmer fra Bosnien. Blandt dem 
var Kasim Demirovic. Han var en 
meget stærk spiller og på 2. holdet i 
holdturneringen 96/97 scorede han 7/7!
Det parti jeg er mest glad for i  min 
tid i Centrum, er mod netop Kasim 
Demirovic fra klubturneringen 1996.
Det lykkedes mig at vinde over ham 
med de sorte brikker.
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Hvid: Kasim Demirovic
Sort: Andreas Kinch
1.e4,c5 2.Sf3,Sc6 3.d4,cxd4 4.Sxd4,e5 
5.Sb5,d6 6.S1c3,a6 7.Sa3,Le6 
8.Sc4,Tc8 9.Le3,b5 10.Sb6,Tb8 
11.Sbd5,Sf6 12.Lg5,b4 13.Se2,Le7 
14.Sxe7,Dxe7 Meningen med åbningen 
er faktisk at sort skal have byttet de 
sortfeltede løbere af. Det lykkedes jo så 
ikke, men sort står ikke dårligt alligevel. 
15.Sg3,a5 16.Dd2,h6 17.Lxf6,gxf6 
18.Le2,Dc7 19.c3,Ke7 20.0-0,Db6 
21.Dd3,Tbd8 22.Df3,Sb8 23.c4,Tdg8 
24.Dd3,Sc6 25.Tfd1,Sd4 26.b3,Th7 
27.Lf1,Lg4 28.Td2,Thg7 29.De3,h5 
30.Kh1,h4 31.Se2,Lxe2 32.Txe2,Db8 
33.Td2 Dc8 34.a3

34.-,a4! Uanset hvad hvid gør, så 
kommer der en sort bonde ned på b3. 
35.bxa4,b3 36.Tb1,Dc6 37.a5,Da8! 
Et rigtig irriterende træk for hvid. Sort 
truer bonden på a5, samtidig med at e4 

også hænger hvis hvid dækker a-bonden 
med dronningen. Da6 var derimod 
ikke gået, da hvid blot spiller Dc3 og 
dækker både a- og c bonden. 38.Txd4, 
exd4 39.Dxb3, Dxe4 40.Db7+, Dxb7 
41.Txb7+, Ke6 42.Tb5, Tg5 43.f4, 
Tc5 44.Ld3, Ta8 45.a4, Taxa5 46.Tb4, 
Tc8 47.Kg1, Tca8 48.Lc2, d3 49.Lxd3, 
Txa4 50.Txa4, Txa4 51.Kf2, Kd7 
52.Ke3, Kc6 53.Kd4, d5 54.Le2, Kd6 
55.h3, dxc4 56.Lxc4, f5 57.Kc3, f6 
58.Kb3, Ta1 59.Ld3, Tg1 60.Lxf5, 
Txg2 opg. 0-1 

Så kunne jeg hygge mig med en positiv 
score, lige indtil næste klubturnering 
hvor jeg blev lammetævet af ham.
Blandt andre gode oplevelser kan 
nævnes holdkampene. Det er herligt at 
komme lidt ud, møde nogle andre folk 
og mærke holdånden under spillet. 
Den første holdkamp jeg husker er fra 
83. På vej hjem fra kampen tog vi på 
et værtshus lige nedenfor vejen over 
jernbanen i Varde. Som 15-årig kunne 
jeg ikke få serveret, men Jens Arne 
Christensen gav mig en Gammel Dansk. 
Den smagte virkelig godt! 

Så jo, det har været en god tid i 
Centrum. Og sagt med den kendte jyske 
underdrivelse, så tror jeg da lige jeg 
tager et par år mere.

(Redaktionen tager også imod indlæg 
fra 2, 6, 8 og 11 års jubilarer. Red.)
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Grindsted Skakklub indbyder til Høststurnering

Turneringsform:
6-mands alle-mod-alle + evt. monrad i nederste gruppe.
Spillested:   
Mødestedet, Nygade 29,
7200 Grindsted
Spilletider:
Onsdag d. 20/9, 27/9, 4/10, 11/10 og 25/10 kl. 1900.
Der spilles ikke d. 18/10 (efterårsferie).
Betænkningstid:
2 timer til 40 træk + ½ time + opsparet tid til resten af partiet.
Indskud:	 	 	 	
Kun kr. 50,-
Præmier:
1. præmien i alle grupper er kr. 500,-
Tilmelding:	 	 	 	
Senest mandag d. 11/9 til
Lars W. Pedersen Tlf.: 2075 0813, E-Mail: wislars@gmail.com
Knud V. Mogensen Tlf.:7532 2734 eller på
www.all2one.dk/ grindstedskakklub

 

 •  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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Generalforsamling i Centrum
28. august 2006

Af Brian Isaksen
16 mødte frem, ligesom sidste år. 16. Er det få eller mange? Det svarer ca. til 1/3 
af vores medlemmer!

1. Valg af dirigent
Lars Lindhard blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at generalforsamlin-
gen var lovligt indvarslet og gav så ordet til formanden for beretningen.
 
2. Formandens beretning
Igen  lagde jeg ud med mere organisatoriske ting. Sidste generalforsamling 
luftede forskellige ideer, som blev sat i værk – med større eller mindre suc-
ces. Kaffepausen er i gang, og ingen brokker sig. Den giver os en chance for at 
snakke lidt ekstra om andet end vores parti. Den fortsætter i kommende sæson. 
Mentorordningen, hvor en af de lidt ældre skal tage sig af en af de nye, er også 
i gang – og skal fortsætte. Arrangementet med Carsten Høi blev en katastrofe! 
Alt for ringe tilslutning, så det blev aflyst! Hovedkredsen bad os overtage en 
indledende runde af pokalstævnet. Hyggelig lille endags turnering. Vores egen 
weekendturnering blev spillet som sædvanlig med få, men tilfredse deltagere. 
18 spillede med, Kim Pilgaard vandt Mesterklassen. Izudin Bihorac vandt Ba-
sis 1 og Ib Mathiasen Basis 2. Vi lavede igen en lille julefrokost, Søren Peter 
samlede trådene.
Så tog jeg hul på nogle resultater. Først fra uden for klubbens regi. Morten An-
dersen blev bedst placerede esbjergspiller i Vesterhavsturneringen, men uden 
for præmierækken. John Rødgaard spillede et godt OL – begge står på vores 
styrkeliste!
Gunnar Pedersen vandt en stærk besat Mester 2 i Ribes Weekendturnering. 
Poul G. Jensen vandt Ølgods EMT på deling. Ole Bønnelykke og Henrik Hansen 
vandt hver deres gruppe i en af Skakforeningens klubturneringer. Lige før gene-
ralforsamlingen vandt Ib Mathiasen Basisklassen ved Esbjergmesterskabet.
Klubbens egne turneringer. Hans Nissen-pokalen er kun færdig med en af 
semifinalerne. I holdturneringen havde vi igen tre hold med. 1. holdet blev nr. 
5 i 2. division. 2. holdet havde succes: De vandt A-klassen og rykker igen op i 
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Mesterklassen. 3. holdet blev nr. 3 af fem deltagende i en B-klasse.
Klubturneringen spilledes igen som 4 fem-runders turneringer. I 1. turnering deltog 
22. Gunnar Pedersen vandt Mesterklassen. Damir Desevac Basis 1 på korrektion 
foran Allan Kaarsberg. Ib Mathiasen vandt Basis 2. 20 med i 2. turnering. Gunnar 
Pedersen vandt igen Mesterklassen. Mesud Desevac og Jens Nielsen havde ens 
korrektion i Basis 1. Steffen Jørgensen vandt Basis 2. I 3. turnering kun 14 med. 
Damir Desevac havde bedre korrektion end Izudin Bihorac og Poul G. Jensen i 
Mesterklassen. Ib Mathiasen vandt igen (med max!) i Basisklassen. Fjerde og 
sidste turnering vandtes af Leszek Kwapinski. Peter Roesen vandt Basis 1 og Børge 
Clausen vandt Basis 2 på bedre korrektion end Henrik Hansen. Altså: Gunnar 
Pedersen klubmester igen!
Til slut sagde jeg, jeg er valgt for endnu et år – så skal der findes en ny formand!
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
 
3. Kassererens beretning
Jens Nielsen fremlagde klubbens regnskab. Han havde ryddet gevaldigt op i 
medlemmer der var i restance. Vi står lige nu på 47 medlemmer! Efter et par enkelte 
opklarende spørgsmål blev regnskabet enstemmigt godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent m.m.
Jens foreslog på bestyrelsens vegne uændret kontingent, det blev vedtaget.
 
5. Indkomne forslag
 Ingen indkomne forslag
 
6. Valg 
Næstformand: Jens Arne Christensen  genvalgt.
Kasserer: Jens Nielsen genvalgt.
Bestyrelsesmedlem: Rene Bæk Pedersen  genvalgt.
1. suppleant til bestyrelsen: Ib Mathiasen.
2. suppleant til bestyrelsen: Henrik Hansen.
Rekvisitforvalter: Bestyrelsen.
Revisor: Jørn Hansen genvalgt.
Turneringsudvalg: Jens Nielsen genvalgt. Desuden  Karsten Jacobsen.
Turneringskomite: Jørn Hansen og Lars Lindhard. Desuden Brian Isaksen.
1. suppleant til komiteen:  Bent Radoor.
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Hans Nissen-pokalen: Rene Bæk Pedersen.
Festkomite: Søren Peter Nielsen.
Esbjerg Skak Union (2 medlemmer): Formand Brian. 
Isaksen er som formand født medlem. Desuden Jens Nielsen.
Avisreferent: Brian Isaksen genvalgt.
Klubbladsredaktører: Allan kunne ikke være til stede, men havde mailet mig 
om sin situation. Han har TO store ansvarsområder. Klubbladet og arbejdet med 
Esbjerg Skak Union og Vesterhavsturneringen. Han fortæller, at han må bryde med 
det ene område – eller SELV bryde sammen. Han overlader valget til Centrums 
generalforsamling! Der udspandt sig en livlig debat om sagen. Alle var enige om, at 
Allans indsats begge steder sådan set er lige uvurderlige, men dette er CENTRUMS 
generalforsamling, så vi må prioritere CENTRUMS interesser højest. Så der var 
overvældende enighed om, at Allan skal fortsætte som klubbladsredaktør.
Bibliotekar: Bestyrelsen.
 
7. Eventuelt
Så blev der åbnet for diverse strøtanker og løse ideer. René berettede om tanker i 
bestyrelsen om at lægge lidt mere indhold ind i hængepartiaftenerne. Vi kunne fx 
lave en turnering med makkerskak eller lignende. Der luftedes ideer til hvervning af 
nye medlemmer, vi bør udnytte vores (Esbjerg Skak Unions) store udendørs brikker. 
Mødet sluttede i god stemning og med et LEVE for vores gamle klub!

 
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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Mephisto Schloss-Open
Af Leszek Kwapinski

Hvid: Dr. Dirk Lamek
Sort: Leszek Kwapinski
Mephisto Schloss-Open i Werther, 
09.04.2006
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 
Sf6 5.Sc3 a6 Et af mine første partier 
i Najdorf. 6.Le2 e5 7.Sb3 Le7 8.Le3 
Sbd7 9.0–0 b5 10.f3 Det harmonerer 
ikke rigtigt at kombinere Le2 og f3 samt 
kort rokade; det er at sammenblande 
systemer og giver snart sort mulighed 
for at gennemføre d5. 10...Lb7 11.De1 
b4 12.Sd5 Lxd5 13.exd5 Sxd5 14.Lf2 
Sf4 15.Ld3 Sxd3 16.cxd3 Pga. hvids 
manglende åbningskendskab har sort 
nu en bonde mere. 16...a5 17.Sd2 0–0 
18.d4 Tc8 19.b3 exd4 20.Lxd4 d5! 
Nu er den hvide springers muligheder 
begrænsede. 21.Tf2 Sc5! Denne hest kan 
ikke slås pga. kvalitetstab. 22.Tc1 Se6 
[22...Sd3 23.Txc8 Sxe1 24.Txd8 Lxd8 
Dette kunne også gå, men jeg ville ikke 
bytte af, når jeg havde mest plads pga. 
d-bonden.] 23.Txc8 Dxc8 24.Le3 Lh4! 
Skaber nogle svækkelser hos kongen. 
25.g3 Lf6 26.Lb6 Da6 27.Le3 Te8 
28.Sf1 Sg5! Dette lægger pres på både 
h3 og f3. 29.Kg2 d4! Dette udnytter en 
binding. 30.h4 Se6 31.Te2 Hvid kunne 
ikke flytte løberen, da dronningen ville 
gå tabt. Nu kommer han bagud med en 
officer. 31...dxe3 32.Txe3 Herfra skal 
baglinjen lige bevogtes, men ellers er 

det nemt. Min modstander opgav inden 
længe. 32...Dc6 33.Kh2 Dc2+ 34.Te2 
Dc3 35.Df2 Tc8 36.Sd2 Dd4 37.De1 
Tc2 38.Sc4 Dc3 0–1

Hvid: IM Saravanan
Sort: Iver Poulsen
Mephisto Schloss-Open i Werther, 
10.04.2006
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 
Sf6 5.Sc3 e6 6.Sdb5 d6 7.Lf4 e5 8.Lg5 
a6 9.Sa3 b5 Iver spiller sin trofaste 
Sveshnikov. 10.Lxf6 gxf6 11.Sd5 
Kampen drejer sig som sædvanligt om 
d5 i denne åbning. 11...f5 Underminerer 
kontrollen over d5. 12.c3 Forbereder 
springeren til at komme tilbage til 
slaget og støtte sin medspringer. 12...
Lg7 13.Ld3 Le6 Igen mere pres på d5. 
14.Dh5 Pres mod f5 - der selv indirekte 
presser d5. 14...f4 15.0–0 0–0 16.Tfd1 
Mere på d5. 16...Se7 Ditto. 17.Sxe7+ 
Dxe7 18.Sc2 Dd7 19.Td2 a5 Åbner 
en ny front mod den indiske IM’er. 
20.De2 Tab8 21.Sa3 Dette - sammen 
med dronningetrækket - presser den nye 
svækkelse b5. 21...b4 22.cxb4 axb4 
23.Sc4 Tfc8 Alle brikker er aktiveret 
og nu mangler kun gennembruddet 
d5 for at åbne for løberparret. 24.b3 
Konsoliderer springerens placering. 
24...Lh6 Truer f3. 25.Dh5 Lf8 Dækker 
d6. 26.Le2 Mere på d5 og d6. 26...
f6 27.Tad1 Endnu mere. 27...Tc6 Og 
endnu mere! 28.Sb2 Df7 29.Dxf7+ 
Kxf7 Uden dronninger er det mindre 
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risikobetonet at flytte op med bønderne 
- endda med kongens understøttelse. 
30.Lc4 Le7 31.Tc2 Lxc4 32.Sxc4 Ke6 
33.Kf1 Ta8 34.Ke1 Begge konger 
aktiveres. 34...Tca6 35.Tdd2 f5 36.f3 
h5 Sort kæmper for terræn og vil åbne 
stillingen til gunst for sin langtrækkende 
løber. 37.Kd1 Td8 38.Kc1 fxe4 39.fxe4 
d5 Og så kom det! 40.exd5+ Txd5 
41.Txd5 Kxd5 Sort har den mest aktive 

konge, en central fribonde og løber mod 
springer i en mere og mere åben stilling. 
42.Td2+ Ke6 43.Te2 Lf6 44.Kb1 Kf5 
45.Sd2 Td6 46.Se4 Td4 47.Sxf6 Kxf6 
48.a4 bxa3 49.Ka2 Kf5 50.Kxa3 e4 
Bønderne er svære at stoppe. 51.Kb2 
h4 52.h3 e3 53.Kc3 Ke4 54.b4 Td3+ 
55.Kc2 Td5 56.Te1 Forkorter pinen, 
men det var håbløst alligevel. 56...Td2+ 
0–1

Indkaldelse til delegeretmøde 2006 i Esbjerg Skak Union 
Søndag 24. september kl. 11.00 i Kirkegade

Hver klub bedes sende to stemmeberettigede repræsentanter til mødet.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Regnskabets fremlæggelse. 
4. Indkomne forslag. 
5. Valg af bestyrelse, bestyrelsesformand, revisor og    

        revisorsuppleant. 
     Jens Nielsen  modtager genvalg
     Allan Kaarsberg ønsker ikke genvalg
     Bent Radoor ønsker ikke genvalg

     6. Eventuelt.

Forslag til delegeretmødet skal stilles skriftligt til Unionens formand, som 
skal have forslaget i hænde senest 8 dage før delegeretmødet. 
Kun de delegerede har stemmeret, men alle medlemmer af klubberne har 
møde- og taleret, og er valgbare.

Venlig hilsen
Jens Nielsen

PS. Evalueringsmøde af Vesterhavsturneringen kl. 10.00
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†
John Møller Nielsen er død!

080844-280806

Af Brian Isaksen
Endnu et af vores gamle medlemmer er faldet fra – John døde 28. 
august efter kort tids sygdom, han blev kun 62.
Sikkert ikke mange af vores nuværende medlemmer kendte ham. John, 
der var indehaver af Sædding Revision, sad i vores bestyrelse i en 
periode tilbage i 80’erne. Da var jeg klubbladsredaktør, bestyrelsen 
fandt på at invitere mig med til bestyrelsesmøderne. Det udviklede sig, 
og jeg kom til at se mere til John og hans daværende kone, Rie – som 
senere blev skilt fra John og gift med Finn Larsen!
John var lidt rystet efter den affære, men kom igennem det og fandt sig 
såmænd en ny kone. Jeg befandt mig på sidelinjen i hele den for John 
turbulente periode.
Men ikke længere væk, end at jeg altid kunne regne med en annonce til 
Vesterhavsturneringen fra John og hans revisionsfirma. Jeg så ham altid 
under esbjergmesterskabet, og når jeg spurgte om endnu en annonce, 
kom svaret uden tøven: ’Ja, selvfølgelig – er 1500 igen nok? Skal jeg 
give mere?’
Han reviderede flere gange regnskabet for Vesterhavsturneringen, og 
det uden beregning. John var et behageligt bekendtskab.
Så sent som i år var han ude at kigge til Vesterhavsturneringen. Nu er 
han væk.
Han blev begravet fra Gormsgades Kapel 31. august.
Klubben sendte en buket med en sidste hilsen.



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
September 2006

 



�0

Skakklubben Centrum
September 2006

Sidste frist for indlevering af materiale er d. 1/10 2006

  Program
  og andre arrangementer
Dato  Aktivitet     Oprydningsvagt
04.09.06 1. runde af Efterårsturneringen BI + Poul G. Jensen +   
  Frede Jørgensen
11.09.06 2. runde af Efterårsturneringen JN + Mesud Desevac +   
  Damir Desevac
11.09.06 Tilmeldingsfrist til Høstturnering i Grindsted 
18.09.06 3. runde af Efterårsturneringen SPN + Peter Roesen +   
  Lars Lindhard
24.09.06 ESU Generalforsamling kl.11.00
25.09.06 4. runde af Efterårsturneringen JAC + Henrik Hansen +  
  Leszek Kwapinski
02.10.06 Hængepartiaften RBP + Finn Petersen +   
  Egon Thøgersen
09.10.06 5. runde af Efterårsturneringen BI + Poul G. Jensen +   
  Carsten Ovesen
16.10.06 Endnu ikke programsat (Efterårsferie) 
27.10.06 1. runde af Centrums Weekendturnering 
28.10.06 2. - 3. runde af Centrums Weekendturnering 
29.10.06 4. - 5. runde af Centrums Weekendturnering 
05.11.06 Centrum 1 - Esbjerg Skakforening 1 
26.11.06 Herning 2 - Centrum 1 
10.12.06 Springeren - Centrum 1


