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I dette nummer:
• Lederen

• Pokalfinalen

• Klubturneringen

• ESU generalforsamling

• “Scheiße”

SKAKKLUBBEN

Hvad er dette?
Umiddelbart ledes tanken hen på 
hieroglyffer eller runer, men når 

sandheden skal frem så  er det 
såmænd bare Poul Flemmings 

partiliste fra pokalfinalen!
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Bestyrelse:
Formand            Brian Isaksen               Jakob Gejsings Vej 6      6700 Esbjerg          � 7513 7502

Næstformand    Jens Arne Christensen   Industrivej 18                 6510 Gram             � 7482 3252

Kasserer            Jens Nielsen                 Storegade 66                   6700 Esbjerg          � 7512 3975

Sekretær            Søren Peter Nielsen        Nørregade 77 1. tv.         6700 Esbjerg          � 7545 6933

Medlem             René Bæk Pedersen     Ingemanns Allé 62 b      6700 Esbjerg          � 7512 8310

Klubbladsredaktion:
Redaktør           Allan Kaarsberg          Peder Gydes Vej 89        6700 Esbjerg          � 7545 7013

Assistent           Steffen Jørgensen        Rosenparken 30              6740 Bramming     � 7510 1811
                          e-post redaktionelt: centrum.skakblad@esenet.dk

Turneringsledere:
Mesterklassen   Ole Bønnelykke                                                                                   � 7514 3536

Basisklassen      Jens Nielsen                                                                                         � 7512 3975

Hans Nissen Pokalen

                          Jens Nielsen                                                                                         � 7512 3975

                          Ole Bønnelykke                                                                                   � 7514 3536

I øvrigt:
Tilmeldinger     Brian Isaksen                                                                                       � 7513 7502

Fritidshuset       Telefonen må kun anvendes i nødstilfælde                                         � 7513 2011
Kontingenter     Seniorer                  kr. 600,-
                          Juniorer u/20           kr. 360,-
                          Pensionister            kr. 480,-
                          Kontingentet betales over 3 rater  1/2, 1/5, og 1/11.

Indmeldelse       Kan ske ved henvendelse til bestyrelsen
                          Prisen for indmeldelse udgør 50 % af kontingentsatsen.

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

Her træffes vi også:
Brian Isaksen                                    e-post: brisak@esenet.dk
Søren Peter Nielsen                          e-post: sp.nielsen@esenet.dk
Allan Kaarsberg                                e-post: a.kaarsberg@esenet.dk
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E
sbjerg Skak Unions nys 

overståede generalforsamling 

bragte ikke mindre end en ægte 

bombe: Kassereren kunne oplyse, at 

der forventes et underskud på årets 

Vesterhavsturnering på ikke mindre end 

kr. 70.000!

Det efterlader Esbjerg Skak Union med 

under kr. 10.000 tilbage.

Regnskabet kunne ikke godkendes, da 

revisoren kun fi k få timer til at gå tallene 

og bilagene igennem – der skal altså en 

ekstraordinær generalforsamling til.

Du hører nærmere på dette sted om 

unionens dystre fremtidsudsigter.

*

Første af årets klubturneringer er nu 

færdigspillet, Gunnar Pedersen vandt 

som forventet mesterklassen.

Tilmeldingerne til næste turnering er 

mens dette skrives i fuld gang, og det 

ser lovende ud.

*

Vi har igen tilmeldt tre hold til 

holdturneringen. Styrkelisten er lavet.

*

Arrangementet med stormester Carsten 

Høi er på skinner, se annoncen og støt 

initiativet!

*

Vi iler med lykønskninger til fl ere 50 

års fødselarer: Til lykke til Iver Poulsen 

og vores exilmedlem Peter Roesen. Og 

i december den næste, Hans Pedersen 

– bare så jeg ikke glemmer nogen! 

*

Vores weekendturnering nærmer sig 

med stormskridt, men tilmeldingerne 

trækker ud – har DU tilmeldt dig? Ellers 

spørger jeg dig igen!

*

Jens Nielsen har lige opsagt Esbjerg 

Skak Unions ’lån’ af materialelokalet 

på 2. sal, kommunen vil have over 

kr. 5.000 om året for det. Danmarks 

sportsby nr. 1 eller ej.

...CHOK
Af Brian Isaksen
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Skakklubben Centrum

 Kun 10 spillere deltog i den forgangne 
sæsons Hans Nissen Cup. Det betød 
at tre af de fem tabere i første runde 
alligevel ville gå videre i turneringen 
som ”lucky losers”. De to semifinaler 
blev spillet mellem henholdsvis 
Damir og Izudin samt Poul G. mod 

Poul Flemming. Netop sidstnævnte 
opgør kunne måske betragtes som den 
moralske finale, idet de 2 x Poul har 
delt pokalen mellem sig de seneste fire 
år (fordelt med to sejre til hver). Poul 
Flemming trak sig sejrrigt ud at opgøret 
og skulle således møde vinderen af 
Damir-Izudin i finalen. På et tidspunkt 
i midtspillet mellem Damir (med hvid) 
og Izudin (som skulle vinde for at gå 
videre) var stillingen totalt lige. Izudin 
var i trækket og havde valget mellem 
en trækgentagelse, som ville betyde 
exit i turneringen, eller et hasarderet 

Hans Nissen Cup 04/05
Af Steffen Jørgensen

Storegades Cykel- og
Knallertservice
Storegade 66 · 6700 Esbjerg

Telefon 75 12 39 75

Poul Flemming Fries Nielsen  - Pokalvinder!

Izudin Bihorac
Valgte at dø i skønhed fremfor remis!
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gevinstforsøg. Izudin valgte den 
publikumsvenlige (der var en enkelt 
tilskuer) men hasarderede afslutning. 
Men Damir afviste elegant og i løbet 
af få træk stod partiet ikke til at redde 
for Izudin.

Hermed stod finalen mellem Damir 
(hvid) og Poul Flemming. Partilisten ses 
på forsiden, og til dem der har problemer 
med at tyde trækkene er det måske 
en trøst at vide at selv apotekere og 
hieroglyffografer også har måtte opgive.
Med til historien hører at først måtte 

Søren Peter sende aben videre, senere 
måtte webmaster Jørn kapitulere med 
hensyn til tydningen af partilisten. 
Her på redaktionen måtte vi også 
opgive at rekonstruere finalepartiet, og 
minsandten om ikke Poul Flemming til 
sidst måtte melde pas til at læse sine 
egne noter. Heldigvis lykkedes det ham 
senere at rekonstruere partiet, så det 
kan bringes her i bladet. Efterfølgende 
sagde han: ”Jeg må give dig ret Steffen, 
det er ikke det nemmeste at læse. Men 
den oprindelige liste er korrekt, der 
mangler ingen træk og de træk der er, 
står i den rigtige rækkefølge!”. Tja, jeg 
kan kun sige at vi var op til flere der var 
i tvivl. Herunder finalepartiet.

Hvid: Damir Desevac
Sort: Poul Fl. Fries Nielsen
1.Sf3 d5 2.d4 c6 3.c4 Sf6 4.Sc3 e6 5.e3 
Ld6 6.Dc2 Sbd7 7.g4!? Et frisk forsøg 
fra Damir for at få Poul Flemming ud 
af fatning. 7...Sxg4 8.Tg1 Sxh2 9.Sxh2 
Lxh2 10.Txg7 Df6 11.Txh7 Sf8 
12.Txh8 Dxh8 13.cxd5 Hvid hjælper 

Damir Desevac - Pokalfinalist!
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sort med at løse »problemet« med 
udviklingen af løberen på c8. 13...exd5 
14.Ld2 Lg4 15.Se2 Df6 16.La5 Kd7 
17.Lg2 Te8 18.Ld2 Sg6 19.f3?? 

Den afgørende fejl. Ingen tvivl om at 
sort står bedst, men efter teksttrækket 
har Poul Flemming afgørende fordel. 
19...Sh4! 20.0–0–0 Lf5 21.Db3 Sxg2 
22.Dxb7+ Lc7 23.La5 Dd8 24.Sg3 

Lg6 Nogenlunde hertil gik det fint med 
at tyde partilisten fra forsiden, men 
så steg sværhedsgraden! 25.f4 Sxe3 
26.Te1 f5 27.Th1 Db8 28.Da6?? Sc4 
29.b4 Lxf4+ 30.Kb1 Ld6 31.Th6 Tg8 
32.a4 Sxa5 og Damir opgav 
0–1. 

Endnu engang kan Poul Flemming 
Fries Nielsen kalde sig pokalmester, og 
redaktionen ønsker ham tillykke. 

Der er to moraler på denne historie, som 
læseren bør skrive sig bag øret:

1. Meld dig til Hans Nissen Cup, 
og vær med til at bryde de 2 x Pouls 
stime i pokalturneringen !

2. Sidst og vigtigst….Intet er for 
fint til redaktionen. Vi kan bruge alt, og 
vi modtager med kyshånd !!

Slagtermester

Kaj Madsen
KRONPRINSENSGADE 97

Telefon 75 12 84 95

MmMmdmMm
gamfmamM
MmamMkbm
mMmamMmM
MmMGamcm
mMmMGAmM
AGEIBmCi
JMmMLMmM
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Peter Roesen - 50 år

HIP HURRA - det min fødselsdag ...
...jollede en kendt, nu afdød, refrænsanger for en del år tilbage, men lige i denne 
søde tid passer teksten egentlig udmærket! Det skal ikke skorte på lykønskninger 
her fra redaktionen til de 3 bedagede herrer! Nu er 50 år jo ingen alder, chefre-
daktøren taler af erfaring, og det forventes naturligvis af fødselarerne at de lever 
op til hans gode eksempel og spiller rigtig meget skak i fremtiden. 

Iver Poulsen - 50 år

Hans Buus Pedersen  - næsten 50 år
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 B

Af 

Mesterklassen
Af Allan Kaarsberg

Første afdeling af klubmesterskabet 
for sæsonen 2005/06 er afsluttet, og 
ikke uventet kunne Gunnar Pedersen 
indkassere den første aktie. Som 
skrevet i sidste nummer havde Gunnar 
sat turbo på fra starten, og der var intet i 
sol og måne der tydede på at han skulle 
få problemer, men i de 2 sidste runder 
skulle han møde Brian og Poul Grydholt 
og dem havde han åbenbart så stor 

respekt for at det kun blev til 2 remiser. 
Gunnar har været så venlig at donere et 
parti til den betrængte redaktion (der var 
klynkeriet igen!). Partiet viser Gunnars 
superaktive spillestil. Med enkle midler 
og uden at sort begår nogen indlysende 
fejl. Redaktionen har allieret sig med 
en “udenrigskorrespondent”, den 
legendariske Morten  Andersen, som 
har ofret familieliv og nattesøvn for  at 
forsyne nogle af dette nummers partier 
med kommentarer. Han starter her:

Hvid: Gunnar Pedersen
Sort Mesud Desevac
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 b6 4. Sc3 Lb4 
5. Lg5 Lb7 6. e3 O-O 7. Ld3  d5 8. 
cxd5 exd5 En behagelig stilling for 
hvid, hvor den sorte løber på b7 blot 
kigger sin egen d-bonde i nakken. At 
sort skulle stå til tab om blot seks træk, 
virker dog ikke spor sandsynligt. 9. O-
O Te8 10. Tc1 a6?! Virker passivt.  11. 
Se5 Le7 12. f4 Sbd7 13. Df3 Sf8? Om 
kort tid vil sort ønske at der var et tomt 
felt til kongen!  

Klubturneringen

Gunnar Pedersen - 1/4 klubmester 2005/06



14. Dh3 Se4? 15. Sxe4 dxe4 

16. Sxf7!! Av min arm. 16.-, Kxf7 Efter 
16.-,Dc8 gåtr sort ikke umiddelbart mat, 
men mister en bunke træ. Så er der mere 
stil over at gå linen ud me Kxf7. Resten 
er rent power play! 17. Lc4+ Kg6 

Her overlader vi ordet til Gunnar, som 
efter partiet ærgrede sig lidt over en 

lille skønhedsplet! Gevinsten er i hus 
og man forfalder til bare at skulle »køre 
den hjem«, men efter 18.g4!! sætter 
hvid mat i 4 træk. F.eks. 18.-,h6 19.Lg8! 
Lxg5 20.Dh5 Kf6 21.Df7# Flot!  
Desværre spillede jeg: 18. Lxe7!? Dxe7 
19. f5+ Kg5 20. Dg3+ Kh6 21. Tf4 g5 
22. Dh3+ 1-0
Noter af Morten Andersen og Gunnar 
Pedersen
En som var ovenud tilfreds med 
turneringens forløb var Andreas 
Kinch. Andreas havde ikke de store 
forventninger til pointhøsten inden 
starten, men efter de 2 “forventede” 
nuller i de første runder, løb han ind i 
Brian, og det skulle vise sig at det kan 
betale sig at stritte imod, også selv om 
man tilsyneladende er chanceløs! Vi 
giver ordet til Andreas:

“Som total ”underdog” i mesterklassen 
var hvert parti en kæmpe udfordring, og 
partiet mod Brian Isaksen var da heller 
ikke nogen undtagelse.”

Hvid: Brian Isaksen 2022
Sort: Andreas Kinch 1580
1.c4,g6 2.Sc3,Lg7 3.d4,Sf6 4.e4,d6 
5.f3,0-0 6.Le3,b6 7.Ld3,c5? Et 
forfærdeligt træk. Nu bliver der ballade 
på diagonalen ned mod mit tårn på a8 
8.e5,dxe5 9.dxe5,Lb7 10.exf6,exf6 
11.Le4,Dc8 12.Lxb7 Jeg tabte en hest 
for en bonde så nu vil Brian forståeligt 
nok have de resterende officerer af 

Oktober 2005
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brættet. Det virkede ret håbløst det 
hele 12.-,Dxc7 13.Sge2,Sc6 14.0-
0,Tad8 15.Dc1Tfe8 16.Lh6,Se5 
17.Lxg7,Kxg7 18.b3,Sd3 19.Dd2,De7 
20.Sf4,Sxf4 21.Dxf4,g5 22.Dc1,Td3 
23.Sd5,De5 24.Kh1,Dd4 25.Td1,Te2 
26.Txd3,Dxd3 Det er lykkedes sort 
at slå lidt fra sig, og holde en del af 
centrum. Måske derfor at Brian nu 
laver en unøjagtighed. 27.Df1?,Txa2! 
28.h3,Dxb3 Så er der balance i tingene 
igen; 3 bønder for en hest. Det afhænger 
selvfølgelig meget af stillingen, men jeg 
syntes det så okay ud. 29.Txa2,Dxa2 
30.f4,Db2 31.fxg5,fxg5 32.Df3,a5 
Jeg slap af med min dobbeltbonde, 
f6 er dækket og jeg har en fribonde i 
a-linjen støttet af dronningen. Noget 
af en stillingsforbedring må jeg sige, 
men det viser sig desværre at det ikke 
er så enkelt endda. 33.Dc3+,Dxc3 
34.Sxc3,Kf6 35.Sa4,Ke5 36.Kg1,Kd4 

37.Sxb6,Kc3 38.Kf2,Kb4 39.Ke3,a4 
40.Kd3,a3 41.Kc2,f5 42.Sd5+,Kxc4 
43.Se3+,Kb4 44.Sxf5,c4 Den slags 
slutspil er til at få ondt i hovedet af. 
Der er ikke plads til bare den mindste 
fejl. 45.Se3,h5 46.g3,h4 47.gxh4,gxh4 
48.Sf5,c3 49.Sd4,a2 50.Sb3,Kc4 
51.Sa1,Kd4 52.Sb3+ 

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

GRAM EXPRESSENGRAM EXPRESSEN

MmMmMmMm
mMmMmMmM
MmMmMmMm
mMmMmMmM
MmMlMmMg
mBgMmMmA
amFmMmMm
mMmMmMmM
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En lidt usædvanlig stilling. Vi blev 
enige om at det var stendød remis. Sort 
kan gå over og snuppe h-bonden men 
hvid slår bare på c3, følger efter og 
sætter til sidst sort pat nede på h1.
½-½

Dermed sikrede Andreas sig et vigtigt 
halvt point, og med det hele han 
»fik« mod Mesud, blev han den store 
ratingpointsluger og passerede 1600 
grænsen igen, hvilket ikke er ufortjent, 
for det er her han hører hjemme! 
Brian sikrede sig andenpladsen på 
solidt spil og måtte kun ned en enkelt 
gang mod Leszek Kwapinski, som trods 
denne skalp ikke kan være helt tilfreds 
med turneringens forløb. Poul Grydholt 
proklamerede »ØV-turnering« efter 
tredje runde, men tog det i sig igen efter 
den fine remis mod Gunnar og sejren i 
sidste runde over Andreas.

Basis 1
Væsentlig større jævnbyrdighed var 
der i Basis 1, omend angrebet på 
oprykningspladsen måske kom fra en 
noget uventet kant. Før turneringsstart 
ville de fleste nok have peget på Dennis 
og Izudin som favoritter med Damir som 
outsider. Izudin holdt skruen i vandet 
som favorit men Dennis floppede. Før 
de sidste 2 runder var Iso helt i front 
med max point og skulle kun vinde et 
af de 2 sidste partier for at rykke op, 
men først stak Jens en kæp i hjulet for 
ham. I parentes bemærket var det Jens’ 
første sejr i 2005! I sidste runde skulle 
Iso så møde denne klasses “underdog”, 
Allan Kaarsberg. Sidstnævnte havde 
imidlertid også noget at spille om! Med 
3 point i bagagen lå oprykningen og 
lurede hvis der kom et helt point ud af 
dette møde og Damir “kludrede” mod 
Jens, som jo havde vist at han kunne 
vinde partier! 
Igen trækker redaktionen på ekspertise 
udefra og lader Morten »nu« Andersen 
om kommentarerne.

Hvid: Izudin Bihorac
Sort: Allan Kaarsberg
1. e4 e5 2. Sc3 Lc5 3. Sf3 Sc6 4. Lc4 
Sf6 5. d3 O-O?! Hvis man ikke bryder 
sig om dobbeltbonden, som man kan 
få efter 5.-,d6. 6. Lg5, Le6 bør man 
nok ikke spille varianten. Nu kommer 
løberen til at spilde et træk (Lf8-c5-e7). 
6. Bg5 Be7 7. a3 7. Dd2!? efterfulgt af 

Andreas Kinch - Noget at tænke over!
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lang rokade (og derefter bare på ham!) 
virker som den naturlige reaktion på 
sorts tempotab i åbningen. Sort kan så 
ganske vist tage løberparret med Sa5 
efterfulgt af Sxc4, men det tager ikke 
gassen ud af det hvide angreb. 7.-,d6 
8. h3?! Hm. Det er altid farligt at 
overlade initiativet til svoger Allan! 
8.-,Sd4 9. Le3 c5 10. Dd2 a6 11. a4 
Ld7 12. Lxd4 cxd4 13. Sd5 Sxd5 14. 
Lxd5 Lc6 15. Lb3 Kh8 16. g4? I sig 
selv er trækket kun til ?!, men som 
forberedelse til kort rokade er det et 
mildt sagt ukonventionelt valg! 16.-, a5 
17. O-O g6 18. Ld5? Bytter den eneste 
hvide brik, der stod virkelig godt. 18.-, 
Bxd5 19. exd5 f5 20. g5 f4(!) Virker 
ulogisk ved første øjekast. Normalt ville 
man gå efter at åbne centrum så meget 
som muligt for at udnytte den sårbare 
hvide kongestilling. Men teksttrækket 
vinder bonden på g5 (altid rart med en 
bonde!), og åbningen kommer senere. 
Med lidt tålmodighed. 21. Kh2 21. h4 
besvares med 21.-,h6. 21.-, Lxg5 22. 
Tg1 Le7 23. c3(?) Hvids eneste chance 
var 23. De2, efterfulgt af manøvren 
Sf3-d2-e4 med lidt modspil. 23.-,dxc3 
24. bxc3 Tf5 25. De2 Th5 26. Tg4 
Dd7 27. Sg1 Tf8 28. Df3 Tff5 29. Tb1 
Tfg5 30. Tb5?? Ld8?? Vel spilles der 
ikke dam, hvor man som bekendt skal 
slå, når man kan. Men 30.-, Txg4 (eller 
30.-,Dxg4) må da anbefales, et tårn er 
nu et tårn. 31. Txg5 Nu havde Iso set 
det! 31.-,Txg5 32. Se2

32.-,Th5! Rigtig plan! Den følgende 
manøvre virker langsom, men den er 
effektiv. Hvid kan ikke forhindre, at 
stillingen åbnes. 33. c4 Th4 34. Kg2 g5 
35. Sg1 h5 36. Kf1 g4 37. hxg4 hxg4 
38. De4 Df7 39. Se2 g3 40. Df3 gxf2 
41. Kxf2 Dh7 42. Sg1 Th2+ 43. Kf1 
Ta2 44. Tb1 Lh4? Bedre 44.-, Ta3. 45. 
Td1, Lb6. Nu får hvid (lidt) modspil. 
45. Se2 Txa4 46. Dg4 Ld8 47. Dc8 
Dh1+ 48. Sg1 Dh4 49. Df5 Tb4 50. 
Df8+ Kh7 51. Df7+ Kh6 52. Df8+ Kh5 
53. Dh8+ Kg4 54. Dg8+ Lg5 55. De6+ 
Kg3 56. Te1 Tb2 57. Se2+ Txe2 58. 
Kxe2 f3+ 59. Kd1 Dd4! Df4! er endnu 
bedre. 60. Df5 f2?? Den obligatoriske 
skønhedsplet. Hvid går mat efter 60.-, 
Da1+. 61. Kc2, Da2+. Det havde været en 
smuk afslutning. 61. Tf1?? Hvid griber 
ikke chancen. 61. Dxg5+ indbringer 
en (højst ufortjent!) remis. Muligvis 

MmMiMmMl
mamemMma
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gDmAgMjM
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frygtede hvid at stillingen efter 61.-, 
Dg4+??. 62. Dxg4+, Kxg4. 63. Tf1, 
Kf3. er tabt? Det er helt forkert. Hvid 
spiller 64. Kd2 og kan nu trække med 
tårnet på egen baglinje, så sort kommer i 
træktvang og enten må tillade den hvide 
konge at komme til e2 (hvorefter tårnet 
leger pac-man på de sorte bønder) eller 
sætte sine bønder frivilligt i slag en efter 
en. Kort sagt en (endnu mere ufortjent!) 
gevinst til hvid. Men sort kan dog spille 
61., Kh2 som rækker til remis med 
lodder og trisser. Fx. 62. Dh6+, Kg2. 
63. Dg6+, Kf3. 64. Df5+, Kg2 (ikke 
64.-,Df4. 65. Dh3, Dg3. 66. Te3+ og 
hvid vinder), hvorefter hvid må lade sig 
nøje med evig skak, idet gevinstforsøg 
taber. 61.-, De3 62. Kc2 Dd2+ 63. Kb1 
De1+ 64. Txe1 fxe1=D+ 0-1
Noter af Morten Andersen

Dermed var Iso hægtet af og afgørelsen 
om adgangen til mesterklassen var 
overladt til Damir. Han spillede dog op 
til vanlig standard og levnede ikke Jens 
en chance. Damir er en mand af få ord 
og da mester Jens ikke er til at slå et 
forståeligt ditto af, så bringer vi deres 
indbyrdes opgør uden kommentarer.

Hvid: Damir Desevac

Sort: Jens Nielsen

1. Sf3 f5 2. d3 Sf6 3. Sc3 d5 4. Lg5 e6 
5. e4 dxe4 6. dxe4 Dxd1+ 7. Txd1 fxe4  
8. Sxe4 Le7 9. Lxf6 gxf6 10. Sd4 a6 
11. Lc4 Kf7 12. f4 b5 13. Le2 c5 14. 
Sb3 Sd7 15. Lf3 Ta7 16. O-O Tc7 17. 
Lh5+ Kf8 18. Sd6 Sb6 19. Sxc8 Txc8 
20. Tfe1 Sd5 21. g3 Tg8 22. Kh1 Sc7 
23. Td7 Tg7 24. Red1 f5 25. Lf3 Lf6 
26. Sxc5 Txd7 27. Txd7 Ld8 28. Lb7 
Tb8 29. Txh7 Kg8 30. Td7 a5 31. Lc6 
Tc8 32. Sb7 1-0

Damir Desevac - Vinder af Basis 1
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Skakklubben Centrum indbyder til

Weekend EMT 28.-30. oktober 2005 

Spillested: Fritidshuset, Kirkegade 51-53, Esbjerg

Turneringen elorates hvis muligt, og derfor er alle spillelokaler røgfri – der kan 

dog ryges i tilstødende lokaler.

Spilletider: Fredag 19-24, lørdag og søndag 10-15 og 16-21

Indskud: Kr. 120 inkl. DSU-afgift

Præmier: 1. præmie i hver gruppe kr. 500

Turneringsform: 6-mands grupper + evt. sidste gruppe Monrad

Kantine: Tilbyder igen vådt og tørt

Tilmelding: Brian Isaksen, Jakob Gejsings Vej 6, 6700 Esbjerg, tlf. 75137502 e-

mail: brisak@esenet.dk

Tilmeldingsfrist: Søndag 23. oktober

Lille turnering –24 deltagere sidste år men fra 11 klubber! -  små præmier – stor hygge!

Basis 2

af Steffen Jørgensen

Som en anden Clint Eastwood, kom, så 
og sejrede Ib Mathiasen i Basisklasse 2. 
Selvom Ib er ”nyt” medlem i klubben 
blev der ikke delt gaver ud i den første 
efterårsturnering fra hans side. Ib viste 
ingen nåde og blev en suveræn vinder 
af basisklasse 2. Han gik (måske er 
”fløj” den rette betegnelse) ubesejret 
igennem gruppen. Han lagde hårdt ud 
med 4 sejre i 4 kampe, og sluttede af 
med remis i ”finalen” mod Jens Arne 
og vandt dermed gruppen med 13 point 
foran 3 spillere med hver 10 point. De 
tre med 10 point var – efter korrektion – 
Jens Arne, Børge og Vagn. Redaktionen 

ønsker Ib tillykke med oprykningen i 
den kommende klubturnering.

Hvid: Svend Aage Jensen
Sort: Ib Mathiasen
1.b3 d5 2.Lb2 c5 3.e3 Sf6 4.Lb5+ Ld7 
5.Lxd7+ Sbxd7 6.Lxf6 Sxf6 7.Sf3 
e6 8.0–0 Ld6 9.c3 0–0 10.d4 Dc7 
11.c4 cxd4 12.cxd5 dxe3 13.fxe3 Le5 
14.Sxe5 Dxe5 15.Dd4 Dxd4 16.exd4 
Sxd5 17.Sd2 Se3 18.Tfc1 Tac8 
19.Sf3 Tfd8 20.Txc8 Txc8 21.Kf2 
Sd5 22.Kg3 h6 23.h4 Tc2 24.a4 f6 
25.Te1 Kf7 26.Td1 g5 27.hxg5 hxg5 
28.Tf1 Sf4 29.Tf2 Sh5+ 30.Kg4 Txf2 
31.Kxh5 Txg2 32.Se1 Tg3 33.b4 f5 
34.a5 Kf6 og Svend Aage opgiver 0–1.
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GM Carsten Høi
Lørdag den 12. november.

Alle interesserede er velkomne til at høre den tidligere OL-spiller og 
danmarksmester, Carsten Høi, undervise og give inspiration m.m.

Programmet lyder sådant her:
Kl. 14.00 - 16.30 Carsten Høi
Kl. 16.30 - 18.00 Øl-smagning v/ Poul Arnt
Kl. 18.00 - 20.00 Spisning (smørrebrød)
Arrangementet finder sted i Fritidshuet, Kirkgegade 51 i Esbjerg.
Der vil efterfølgende være mulighed for et spil skak.
Arrangementet vil koste 200 kr. pr. person.
Betaling og tilmelding skal ske senest den 1. november 2005.
Tilmelding til Søren Peter Nielsen på telefon 50511263.
Ved mindre end 30 tilmeldte, vil arrangementet blive aflyst.
Et uddrag af Carsten Høis program for dagen:
“Mine oplevelser i Esbjerg.” Carsten har flere gange deltaget i 
Vesterhavsturneringen.
“Angrebsskak a la Aljechin.” Carsten vil bl.a. vise sit bedste angrebsparti.
Hvis der bliver tid, tager Carsten sikkert også mod spørgsmål fra de fremmødte.
Du kan læse mere om Carsten Høi på:

Ølsmagningen ved Poul Arnt vil nok få følgende forløb:
1. Pilsner: Queen (Ørbæk)
2. Bajer: Dark Lager (Jacobsen)
3. Hvedeøl: Tysk eller dansk mikrobryg
4. Ale:  Engelsk Pale Ale
5. Bock: Mönchhof
6. Porter Stout: Engelsk eller dansk (London Porter/Mors)
7. Klosterbryg: Evt. belgisk julebryg

Dagen afsluttes med smørrebrød fra Favorittens Smørrebrød!
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Generalforsamling i ESU - 

25.09.2005

Generalforsamlingen for Esbjerg 
Skak Union trak flere deltagere end 
normalt. Måske var det rygterne om 
det store underskud ved den forgangne 
Vesterhavsturnering der havde lokket 
folk af huse, men det skal være usagt. 
I hvert fald var der mødt 13 personer 
frem til denne udgave, som blev ledet 
forbilledligt af Mogens Nielsen der 
blev valgt til dirigent. Redaktionen har 
valgt kun at offentliggøre formandens 
beretning i denne omgang, da det viste 
sig at kassereren ikke havde et revideret 
regnskab at lægge frem! Det affødte en 
større polemik, som interesserede kan 
læse om i referatet på hjemmesiden. Vi 
finder det ikke relevant at fremlægge 
det her da det meste bestod af gisninger. 
Lad os derfor vende blikket mod 
formand Jens Nielsen som indledte med 
en trist besked.

Fomandens beretning
I det forløbne år har esbjergensisk skak 
mistet en af sine store personligheder, 
Johannes Boysen, Jerne Skakklub. 
Foruden at han i en lang årrække var 
formand for Jerne Skakklub var han også 
med til søsætte Vesterhavsturneringen, 
bl.a. ved at han det første år var med 
til at tegne annoncer for ca. kr. 10.000. 
Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og 
mindes Johannes Boysen. Æret være 
Johannes Boysens minde. Tak.

Markedsføring
En af de første opgaver vi fik lavet i 
bestyrelsen var at få mangfoldiggjort 
folderen om skak i Esbjerg, en flot 
brochure, som bliver omdelt ved alle 
mulige arrangementer med skak. Hvis 
I skal bruge nogle brochurer må I gerne 
henvende jer til mig.

Turneringer
Byturneringen havde i år kun deltagelse 
af 20 spillere, et meget skuffende tal. 
En trøst var det dog, at det alligevel 
blev en af de stærkeste i mange år med 
et ratingsnit på 2109. Bymester blev 
IM Kim Pilgaard, Brønshøj, Torben 
Jensen vandt Basis 1. I forbindelse med 
turneringen lavede vi et spørgeskema om 
hvordan vi skulle afvikle byturneringen 
fremover, et entydigt svar fik vi ikke, 
men hvis vi vil ændre formen skal vi 
være rimeligt sikre på hvad vi gør, 
idet det ikke er særligt smart at ændre 
turneringsformen hvert år.
Kort tid inden Vesterhavsturneringen 
start valgte Karsten Jacobsen at trække 
sig fra bestyrelsen på grund af samar-
bejdsvanskeligheder. Jeg vil gerne 
her sige Karsten tak for det arbejde 
han har gjort i bestyrelsen og håber at 
han fortsat vil være til hjælp for ESU, 
hvilket han allerede har vist at han vil 
ved hans store hjælp i forbindelse med 
idrætsnatten, men herom senere.
Vores største arrangement er selvfølgelig 
Vesterhavsturneringen, som igen i år 
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blev afviklet som en open. Der deltog 
i år 145 spillere fra 12 forskellige lande 
og fra 4 kontinenter, mod 136 deltagere 
i 2004 fra 6 forskellige lande fra samme 
kontinent, så vi er blevet en endnu mere 
international turnering. En suveræn 
vinder blev Vladimir Belov fra Rusland 
foran Igor Khenkin, Tyskland. Af gode 
danske og lokale præstationer kan 
nævnes Kim Pilgaard med en samlet 
7. plads, Iver Poulsen, Centrum og 
Rene Poulsen, Jerne som begge vandt 
deres ratinggruppe. Ole Bønnelykke 
spillede også en god turnering og fik 
da den ære at møde den mand, som 
nok var mest glad efter turneringen, 
nemlig hollænderen Maarten Solleveld, 
som scorede sin 2. GM-norm her i 
Esbjerg. Første gang i over 20 år at der 
er blevet scoret en GM-norm i Esbjerg. 
Partiet har været bragt i Skakbladet, 
hvor både partiet og selve turneringen 
fik stor ros. Ligeledes blev der under 
Vesterhavsturneringen optaget et tv-
program, som har været vist på TV-
Kik, et flot program som viste hvordan 
et skakparti forløb. En stor tak skal 
der lyde til Torben Jensen og Iver 
Poulsen, som stod for kommentarerne 
og til spillerne Torsten Lindestrøm og 
Alexander Goloshchapov, et rigtigt 
flot program. Ligeledes havde Jydske 
Vestkysten i år fået ansat en skakkyndig 
medarbejder til at lave artikler fra 
turneringen, hvilket gav en god og 
seriøs dækning af turneringen, en stor 

tak skal lyde til Brian Isaksen.
En ting, som jeg personligt har været 
meget glad for, var at der deltog mange 
juniorspillere i hovedturneringen, det 
går selvfølgelig ud over deltagerantallet 
ved skoleskakturneringen, men det må 
vi lære at leve med. Jeg syntes det er 
flot at forældre tør lade deres 12–16 
årige børn tage alene til Esbjerg, men 
det er nok fordi at de ved, at Gitte og 
køkkenpersonalet nok skal sørge for 
at de bliver fodret og passet på dem. 
En stor tak skal der lyde til alle dem 
som har hjulpet i forbindelse med 
turneringen, al hjælp er vigtig for at lave 
en turnering, som vi kan være stolte af, 
og det kan vi med årets turnering, stor 
ros har jeg modtaget fra mange sider. 
En stor tak skal der hermed lyde til alle 
for deres hjælp. Stemningen under hele 
turneringen var rigtig god og vi har 
allerede modtaget de første tilmeldinger 
til næste års turnering.
Men der er alligevel en hel del ting, 
som jeg som formand ikke kan være 
tilfreds med i forløbet af turneringen, 
heldigvis var vi dygtige nok til at holde 
dem skjult for deltagerne, men det er 
nogle ting som vi skal have strammet 
op på, hvis jeg skal deltage næste 
år. Jeg vil ikke nævne dem alle her, 
men blot nøjes med at nævne 2 ting. 
Den ene var udbetalingen af præmier 
til de præmietagere, som var taget 
hjem inden præmieoverrækkelsen og 
som skulle have præmierne tilsendt. 
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At de skulle rykke 3-4 gange inden 
vi fik afsendt pengene er simpelthen 
for dårligt og kan hurtigt være med 
til at give Vesterhavsturneringen et 
dårligt ry. Den anden og meget mere 
alvorlige ting er, at da jeg kort tid 
efter Vesterhavsturneringens afslutning 
finder ud af, at der ikke er mange 
penge på vores bankkonto og at 
Vesterhavsturneringen derfor må have 
givet et meget større underskud (ca. 70-
75.000 kr.) end det vi havde budgetteret 
med (ca. 30–35.000 kr.). Derfor bad 
jeg vores kasserer, om han ikke hurtigt 
ville lave et regnskab for turneringen, 
evt. kun med de store træk, så vi i 
bestyrelse kunne se hvad der var gået 
galt, hvilket han også lovede. Men trods 

adskillige rykkere, og jeg ved at også 
revisor har rykket, modtog jeg først et 
urevideret regnskab fredag formiddag, 
hvilket ikke har givet mig mulighed for 
at analysere tallene, hvilket jeg finder er 
meget kritisabelt, især i betragtning af 
underskuddets størrelse. Det er en ting, 
jeg som formand hverken kan eller vil 
acceptere.

Idrætsnatten
Den sidste fredag i august deltog vi som 
sædvanligt i idrætsnatten, et arrangement 
som i år havde 10 års jubilæum og vi 
har deltaget alle 10 år. Vi besluttede at 
lave et noget større og bedre udstilling 
end de sidste par år. Bl.a. fik vi lavet 
nogle flotte plancher og prøvede at 

Kongensgade 33 • 6700 Esbjerg • 75121177 • www.boboger.dk

 •  Bøger    •  Film / Musik / DVD
 •  Kontorartikler   •  Multimedia
 •  Playstation, Gameboy og Xbox spil •  Rollespil / Games Workshop
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lave nogle små problemopgaver for 
tilskuerne, hvilket skabte stor interesse 
blandt de nysgerrige. Vi havde fået de 
3 medlemsklubber af ESU til hver at 
skænke et 1-års klubmedlemskab af 
deres forening som præmie, hvilket 
vi fra bestyrelsens side gerne vil sige 
mange tak for, men desværre modtog 
jeg ingen besvarelser overhovedet, så 
I sparede jeres sponsorgave i denne 
omgang. Ideen syntes jeg var god 
og kan muligvis gentages næste år, 
måske med en lettere opgave. En tak 
skal lyde til Karsten Jacobsen, Søren 
Peter Nielsen og Allan Kaarsberg for 
deres store arbejde i forbindelse med 
idrætsnatten, samt andre som gav en 
hånd med.

Unionens lokaler
Til sidst vil jeg nævne at vi måske har 
et problem i forbindelse med vores 
lokale på 2. sal. Kommunen vil have, at 
vi skal betale leje for det, men efter en 
telefonisk snak med forvaltningen (i juni 
måned), godt nok i en anden anledning, 
fik jeg en mundtlig tilkendegivelse af, 
at byrådet i august måned ville vedtage 
at stille lokalet gratis til rådighed for 
os og lignende foreninger. Jeg har ikke 
hørt noget siden. Hermed vil jeg afslutte 
min beretning.

Der var optræk til diskussion af enkelte 
punkter i formandens beretning, men 
emnerne blev anset for mere naturligt 

at høre hjemme under regnskabet. 
Beretningen blev herefter enstemmigt 
godkendt.
Derpå var det så regnskabet der 
skulle fremlægges, men som det var 
nævnt i indledningen ikke muligt. 
Mogens Nielsen kunne konstatere, at 
kasserer Torben Jensens regnskab ikke 
var revideret. Revisor Jørn Hansen 
meddelte, at han ikke havde haft tid 
til at revidere regnskabsmaterialet, da 
han først havde modtaget det lørdag, 
altså dagen før generalforsamlingen. 
Jens Nielsen kunne oplyse, at han først 
havde modtaget selve regnskabet om 
fredagen. Pga. den manglende revision 
kan regnskabet ikke godkendes, 
og der skal derfor indkaldes til en 
ekstraordinær generalforsamling, hvor 
regnskabet igen er på dagsordenen.  
Torben Jensen fik dog alligevel lov 
til at gennemgå regnskabet da han 
nu (omsider) havde fået det lavet. 
Gennemgangen medførte en hel del 
diskussion, hvor den almindelige 
mening var at det var for dårligt at der 
ikke kunne peges præcis på, hvor det 
var gået galt. Enkelte påpegede nogle 
punkter som burde undersøges nærmere 
af revisionen, men det får vi have til 
gode når regnskabet er revideret. 
En ting er sikkert, at et for sent afleveret 
regnskab bør ikke gå upåagtet hen, og en 
reaktion på kassererens sendrægtighed 
burde være en udskiftning på denne 
post.
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»Scheiße«
...sagde han så!
Af Morten Andersen

Den sympatiske tyske FM Matthias 
Bach gæstede i sommers Esbjerg og 
Vesterhavsturneringen for andet år i 
træk. Og igen sammen med sin søn 
Jonathan. Efter mit parti mod Bach 
kommer sønnike hen og spørger, 
hvordan det gik. Hvorefter farmand 
svarer med udtrykket fra overskriften. 
Temmelig upædagogisk, men forståeligt 
i betragtning af afslutningen på partiet, 
som i øvrigt viser, at remispartier ikke 
behøver være kedelige. Samtidig kan 
jeg så lige råde bod på den officielle 
version af partiet på nettet, hvor de 
sidste ti træk mangler (på grund af 
manglende notation fra spillerne 

i tidnøden, vi rekonstruerede dog 
trækkene efterfølgende sammen).

Hvid: Morten Andersen (Centrum)
Sort: FM Matthias Bach (Tyskland).

MjMjMmfm
gMmMkMma
MmMgMmaK
mMgMgMGb
MmMmAmMm
mMGAmMGD
AmMmMmFm
JMmBmMmM
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Kedeligt at skulle indrømme det, 
men hvid er udspillet. Mine drømme 
om angreb i h-linjen er afsløret som 
forfejlede. Det er i stedet sort, som 
kommer til fadet i f-linjen. Med 27.-, 
Tf8! kunne sort nu tvinge hvid til 28. 
Txh5 (nødvendigt for ellers spiller sort 
Df7 og så vanker der virkelig problemer 
i f-linjen), gxh5. 29. Dxh5, Df7 med 
damebytte og et bekvemt vundet 
slutspil. Men miraklernes tid var ikke 
forbi.
27.-, Df7 (?). 28. Txh5, xh5. 29. Dxd6 
Fusk skal der til, når nøden er størst!
29.-, Tbd8. 30. Dxc5, Txd3. 31. Se3
Pointen. Denne springer, som ellers har 
stået bovlam på d1 det meste af partiet, 
kommer pludselig til live.
31.-, Td2+. 32. Kh3, Df2. 33. Th1
Eneste træk!
33.-, Te2. 34. Dc4+, Kh8. 35. Db5, 
Tf8. 36. Dxe5+, Kg8. 37. Dd5+, Kg7. 
38. De5+, Kg8. 39. Dd5+, Tf7. 40. 
Dd8+, Kg7. 41. Dd4+, Kg6. 42. Dd6+, 
Kxg5. 43. De5+, Kg6. 44. De6+
Desværre var tidnøden overstået, så 
Matthias havde god tid til at indse det 
uhensigtsmæssige i gevinstforsøget 
44.-, Tf6?? 45. Dg8+, Kh6. 46. Sg4+!! 
Jeg tør slet ikke tænke på, hvilket 
kraftudtryk, den (i øvrigt så venlige) 
tysker ville have brugt, hvis denne 
stilling var kommet på brættet! Det 
havde nok været noget, der lå uden for 
mit begrænsede tyske ordforråd…

44.-, Kg7. 45. De5+, Kg8. 46. Dg5+, 
Kh8. 47. De5+, Df6.
Sort er nødt til at opgive skruetvingen 
på 2. række for at undgå de evindelige 
skakker. Der er dog stadig visse 
muligheder for sort i slutspillet.
48. Dxf6+, Txf6. 49. Sd5, T6f2. 50. 
Sf4, Txa2. 51. Sxh5.
Endelig luft til kongen, så Th1 kan blive 
frigjort til meningsfuldt arbejde.
51.-, Kg8. 52. Td1, Tad2. 53. Ta1, 
Td7.
Sorts plan er for passiv. Han skulle have 
satset alt på at køre a-bonden frem. 
54. e5, Kf7. 55. Ta6
Her følte jeg mig sikker på det halve 
point.
55.-, Te7. 56. Sf4, Txe5. 57. Txa7+, 
Te7. 58. Ta6, Tc2. 59. Tc6, Te1. 60. 
Tc7+, Kf6. 61. Kg4, Th1. 62. Sh5+, 
Kg6. 63. Tg7+ (!), Kh6. 64. Tc7, Kg6.
Springeren er jo forgiftet. Og det er også 
en rigtig dårlig ide at blive stående…
65. Tg7+, Kh6. 66. Tc7+
Her trak vi begge på skuldrene og gav 
fredeligt hånd. Begge spillere smilede 
pænt. Men den ene tænkte: Scheisse!

F
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http://www.skakklubbencentrum.dk/
- en af Danmarks mest sete skaksider!!

JULEFROKOST
d.17/12 2005

Igen i år arrangerer klubben en 
julefrokost for de interesserede

Der bydes på mad og sang og 
bægerklang.

Program og pris er ikke fastlagt 
endnu, men der kommer opslag i 

klubben snarest. 
Skynd jer at give besked til 
Søren Peter, jo før jo bedre!

Vi håber at I vil møde talstærkt 
op og hygge jer som I plejer.



RÅDHUSKROEN
ESBJERG

75135613

NEMT

BEK V EMT

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
Oktober 2005
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Sidste frist for indlevering af materiale er d. 15/11 2005

  Program
  og andre arrangementer
Dato  Aktivitet     Oprydningsvagt
23.10.05 Tilmeldingsfrist til Centrums Weekendturnering
24.10.05 1. runde i 2. Efterårsturnering  René Bæk Pedersen 
28.10.05 1. runde i Centrums Weekendturnering
29.10.05 2. - 3. runde i Centrums Weekendturnering
30.10.05 4. - 5. runde i Centrums Weekendturnering
31.10.05 2. runde i 2. Efterårsturnering  Jens A. Christensen 
06.11.05 Centrum 1 - Esbjerg
07.11.05 Hængepartiaften + undervisning Jens Nielsen 
08.11.05 Fredericia - Centrum 2 
12.11.05 GM Carsten Høi + Ølsmagning
14.11.05 3. runde i 2. Efterårsturnering  Søren Peter Nielsen
20.11.05 Ribe - Centrum 1
21.11.05 Centrum 2 - Jerne
21.11.05 Holdkamp 3. holdet + Undervisning René Bæk Pedersen 
28.11.05 4. runde i 2. Efterårsturnering
05.12.05 Hængepartiaften + undervisning Jens Nielsen
11.12.05 Haderslev 2 - Centrum 1
12.12.05 Centrum 2 - Evans 3
12.12.05 Holdkamp 3. holdet + Undervisning Søren Peter Nielsen
17.12.05 Julefrokost + Svend Erik Kedligs Kvartet
19.12.05 5. runde i 2. Efterårsturnering René Bæk Pedersen 


