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Skakklubben Centrum
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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Forsøget på at styrke det sociale 
sammenhold i klubben ved 
hjælp af arrangementet med 

stormester Carsten Høi og ølsmagning 
faldt til jorden med et brag. Kun 10½ 
tilmeldinger.
Det var første gang jeg aflyste et arran-
gement. Der er ikke andet at gøre end at 
tage til efterretning, at pris og indhold 
ikke ramte målet. 

*
Holdturneringen er i fuld gang. 
Klubbens bedste hold spillede ikke som 
klubbens bedste hold i åbningsrunden, 
en ordentlig en over nakken fra kolle-
gerne i Skakforeningen.
I 2. runde bedre, men heller ikke godt 
nok, nyt nederlag til Ribe.
3. runde mod Haderslev 2 bliver et 
opgør, vi skal vinde.
Så er 2. holdet startet betydeligt bedre, 
storsejr i 1. runde.
Mens dette skrives, venter vi på 3. hol-
dets første indsats.

Vores hyggelige, lille weekendturnering 
er vel overstået, Kim Pilgaard fik den 
forventede sejr. 18 med.

*
Esbjerg Skak Union har haft sin eks-
traordinære generalforsamling, der nu 
endelig kunne godkende regnskabet 
med det uhyggelige nettoresultat.
Valgene bragte genvalg til Jens Nielsen 
på formandsposten, derudover blev 
Allan Kaarsberg og Bent Radoor valgt 
til bestyrelsen, Iver Poulsen til ny revi-
sor.
Hvad målet er for næste Vesterhavs-
turnering, og hvordan man vil nå det, 
overlader jeg til andre at berette.

*
Det kommende esbjergmesterskab 
optræder i nye klæder, igen en syv run-
ders turnering, men over fire lørdage.
Se annoncen.

*
Hvis man er interesseret i noget socialt, 
så tilmeld dig årets julefrokost! Første 
tilmelding kommer her: Mig!
Se også her opslag/annonce.

Spildte kræfter
Af Brian Isaksen



�

Skakklubben Centrum
December 2005

 

Skakklubben Centrum

 Det var en hyggelig lille turnering i 
efteråret, men der var kun i alt 18 spillere 
fordelt på 3 grupper. Centrum stillede 
med halvdelen af spillerne. Jeg havde 
forventet en større opbakning fra andre 
skakklubber måske specielt fra Esbjerg 
Skakforening som kun stillede med 2 
mand. Mesterklassen savnede en del af 
de stærke spillere i Esbjerg by. Men Ole 
Bønnelykke og Ove Weiss Hartvig er 
aldrig bange for at sætte deres rating på 
spil, og de stillede da også op. Ole er en 
af de mest aktive spillere i Esbjerg, og 

han er typen som kan vinde turneringer, 
selvom han ikke er favorit, det har han 
vist mange gange. Han var derfor en 
farlig outsider, men i denne turnering var 
han ude af form. Jeg tror, at han måske 
har spillet lidt for meget i perioden op 
til turneringen. Turneringens største 
overraskelse var Leszek Kwapinski, 
som allerede i 2. runde vandt over Ole. I 
4. runde spillede han mod Ove Hartvig, 
og efter en tvivlsom åbning for Leszek 
lavede Ove en grov fejl. Leszek havde 
en officer mere i slutspillet og burde 
have vundet, men slutspilsteknikken var 
ikke bedre end til remis. Måske der skal 

arbejdes på den front!? Ove Hartvig 
blev min værste konkurrent, specielt 
da han burde have vundet over mig 

Centrum Weekend 2005
Af Kim Pilgaard

Brian Isaksen t.v. hvis nogen skulle være i tvivl, 
overrækker 1. præmien til IM Kim Pilgaard

Ove Weiss Hartvig - 2. præmie  
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efter et kaotisk drama i tidnøden, men 
heldigvis var Ove tilfreds med remis 
efter at have set syner. Henrik Andersen 
fra Hørsholm havde taget en weekend 
på hotel i Esbjerg, dejligt med spillere 
langvejs fra. Henrik spillede en god og 
solid turnering, og jeg tror, at han var 
meget tilfreds, så forhåbentlig ser vi flere 
spillere fra Nordsjælland i fremtiden, 
f.eks. i Vesterhavsturneringen. Ribe var 
repræsenteret med 3 spillere, hvor Jan 
Rosenberg fik chancen i mesterklassen. 
Jan var lavest ratede i gruppen, og i 1. 
runde gik det skidt mod Ove. Jeg tror, 
at Jan havde for megen respekt for sine 
modstandere i starten af turneringen. Jan 
kom heldigvis igen, og i sidste halvdel 
af turneringen spillede Jan rigtig god 
skak. Mod mig havde han klart den 
bedste stilling gennem mange træk, men 
til sidst glippede gevinsten efter et hårdt 
og krævende parti.

Hvid: Jan Rosenberg, Ribe, 1859
Sort: Kim Pilgaard, BSF, 2417
4. runde, 30. oktober 2005
1. d4 Sf6 2. Sf3 e6 3. Lf4 b6 4. e3 Lb7 
5. Ld3 Le7 6. Sbd2 Sh5 7. Lg3 h6 8. 
De2 d6 9. O-O-O!?
Jan spiller ikke bare passivt på remis, 
da han med lang rokade lægger op til en 
hård kamp. Kort rokade var det sikre.
9... Sd7 10. c3?
Dette er en fejl. I stillinger med modsat 
rokade må man ikke svække sin egen 
kongestilling. Bedre var her at forhindre 

sorts bondefremstød på dronningefløjen 
med 10. La6 Lxa6 11. Dxa6 med lige 
spil.
10... a6 11. Kb1 b5 12. e4
Computeren foreslår 12. c4?! her, men 
det virker tvivlsomt at åbne linjer ned 
mod sin egen kongestilling.
12... c5 13. e5 Sxg3 14. hxg3

14... Lxf3?
Min ide er at bytte den hvidfeltede løber 
af inden mine bønder sættes på hvide 
felter. Det er også positionelt korrekt, 
men her er tempi til bondefremstødene 
mod modstanderens kongestilling langt 
vigtigere. Bedre er derfor 14... d5!? 15. 
dxc5 (15. Sh4 c4 16. Lc2 Db6 {16... 
b4?! 17. Sg6!} med snarligt angreb på 
den hvide kongestilling) 15... Sxc5 16. 
Lc2 Db6 med sort fordel, da sort er klar 
til at slå hul på den hvide kongestilling. 
Efter 14... Lxf3? er stillingen uklar.
15. gxf3!
Godt spillet af Jan, nu er der 2 f-bønder 
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til at angribe sorts bondekæde på 
startende fra e6. Dårligt ville være 15. 
Sxf3? d5 16. Dd2 c4 17. Lc2 Tb8 med 
klar sort fordel.
15... d5
Ideen med afbytning af den hvide løber. 
15... cxd4!? 16. cxd4 dxe5 17. dxe5 Sc5 
18. Lc2 Tc8 19. Sc4 Dc7 20. Sd6+ Lxd6 
21. exd6 Dd7 var jeg ikke særlig tilfreds 
med.
16. f4 c4 17. Lc2 g6 18. g4 Db6
Jeg havde ikke set følgende mulighed 
18... b4! 19. f5 (19. cxb4!? Db6 20. f5 
Lxb4 med uklart spil) bxc3 20. fxe6 Tb8 
21. exd7+ Dxd7 22. Sb3 (22. Sf3? Txb2+ 
23. Ka1 Db5 med snarlig matsætning af 
den hvide konge) 22... cxb3 23. axb3 
cxb2 24. e6 Dxe6 25. Dxe6 fxe6 26. 
Lxg6+ Kd7 27. Kxb2 Thf8! med godt 
slutspil for sort, selvom det bliver svært 
at vinde.
19. f5 gxf5 20. gxf5 O-O-O?
En stor fejl som koster flere tempi, 
herefter står hvid klart bedst. Bedre er 
20... b4 21. fxe6 fxe6 22. Lg6+ Kd8 med 
lige chancer.
21. f6! Lf8 22. Ka1 b4 23. Th3! Tg8
23... bxc3!? 24. bxc3 La3 25. Tb1 Dc7 
med klar hvid fordel.
24. f4 Kc7
24... bxc3!? 25. bxc3 La3 26. Tb1 Tg1 
27. Ld1 Da5 igen med klar hvid fordel.
25. cxb4
Hvid kan også spille 25. f5!? Tb8 26. 
Tb1 Kd8 27. fxe6 Dxe6 med klar hvid 
fordel. Fortsættelsen er næsten endnu 

bedre, men det bliver mere kompliceret.
25... Dxb4
Ikke bedre er 25... Dxd4 26. Sxc4 Dxf4 
27. Tf3 Dh4 28. Lh7 Th8 29. Tc1 Kb8 
30. Sa5 og hvid vinder.
26. Tc3 Tb8 27. Sxc4! Kd8

Der er problemer med b2, men hvid 
trækker og vinder!
28. Tb3?
Først her taber Jan partiet. Computeren 
finder det utrolige 28. Lh7!! som åbner 
c-linjen og dækker b2. 28... Th8 29. 
Se3 Txh7 30. Dc2 Th8 31. Tb3 Da5 32. 
Txb8+ Sxb8 33. Tc1 og sort kan ikke 
forsvare sin konge, selvom han fører 
med en officer. Det ville have været en 
flot gevinst for Jan.
28... Dxc4 29. Ld3 Dxd4 30. Lxa6?!
Bedre men utilstrækkeligt for hvid er 30. 
Lg6!? Dxf4 31. Txb8+ Sxb8 32. Lxf7 
Tg5 med klar sort fordel.
30... Tg1 31. Txb8+ Sxb8 32. Txg1 
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Izudin Bihorac vandt basis 1, og Ib Mathiasen 
vandt Basis 2.

Dxg1+ 33. Df1 Lc5 34. a4 Sxa6
0 - 1

Jeg føler selv, at det var mit hårdeste 
parti i turneringen, og det var meget 
tilfredsstillende at spille sådan et parti, 
selvom der blev lavet fejl på begge sider. 
I sidste parti spillede Jan også godt mod 
Ole, hvor han spillede remis. Jan fik 
dermed sin forventede score.
Alt i alt en meget mere spændende 
turnering end hvad slutstillingen viser.

Basis 1 var meget jævnbyrdig på papiret, 
selvom der på forhånd var stillet visse 
forventninger til Knud Jespersen, Ribe, 
som har vist stor styrke på det seneste. 
Damir lagde godt fra kaj, men snublede 
i sidste runde mod Izudin. De to har 
efterhånden en hel del på hinanden når 
man ser på det sidste halve års interne 
opgør!  

Basis 2 blev et rent sololøb fra Ib 
Mathiasen. Ingen slinger i valsen og 
fuldt hus! Jens Arne var tættest på, men 
måtte tage til takke med andenpladsen.
Børge spillede som altid solidt. Et lidt 
uventet nederlag til en skarp Carsten 
Ovesen, gjorde det til en ordinær 
præstation. Egon fik sat lidt ind på 
kontoen, hvorimod Vagn????? Fy da!
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Mesterklassen
Løberpar!
Fra klubturneringens 2. runde 

Hvid: Poul Grydholt Jensen
Sort: Brian Isaksen
Uregelmæssigt
1. e4,a6!? I hvert fald god som en 
overraskelse! 2. Sc3?! Forsøger ikke 
at straffe sort. Mon ikke 2.d4 er det 
bedste, som i det eneste parti jeg kender 
Karpov-Miles, Skara 1980. 2.-, b5  3. 
a3,Lb7 4. d4,Sf6 5. Ld3,e6 6. f3,c5 7. 
Le3,cxd4 8. Lxd4,Sc6 9. Le3,Le7 10. 
Sge2,Se5 Sort har allerede en behagelig 
stilling og står bedst. 11. 0-0,Tc8 12. 
Kh1,0-0 13. Sf4,Sxd3 14. Sxd3 Måske 
bedre 14.cxd3. 14.-,d5 Nu begynder 
sort at åbne stillingen til det uhyggelige 
løberpar. 15.exd5,Sxd5 16. Sxd5,Dxd5 
17. Tf2,Tfd8 18. Td2,Df5! Hvid har 

sårbare hvide felter, bl.a. c2. 19. Dg1,Lf6 
20. Df2,h5.  H-bonden blander sig nu 
også i angrebet på den hvide konge. 21. 
Tad1,h4 22. Sc5,Txd2 23. Txd2,Ld5 24. 
Sd3,h3 25. Dg3,hxg2+ 26. Kxg2,Tc4! 
27. h3,Lh4. Med afgørende fordel. 28. 
Db8+,Kh7 29. Lf4,g5 30. Dd8, Txf4 
31. Sxf4,Dxf4. Så havde Poul fået nok 
og gav op.  0:1
Noter af Brian Isaksen

Hvid: Ole Bønnelykke
Sort: Poul Grydholt Jensen
C56
1.e4 Tit spiller Ole og jeg Aljechin, 
uanset hvem der har hvid. Jeg afviger 
for at undgå forberedelser. 1.-,e5 2.Sf3 
Sidst vi have denne interessante stilling 
fortsatte Ole med 2. f4. 2.-,Sc6 3.Lc4 
Sf6 4.d4 Nu gælder det om at grave 
sin børnelærdom frem. 4.-,exd4 5.0–0 
Sxe4 6.Te1 d5 7.Lxd5 Dxd5 8.Sc3 Da5 
9.Sxe4 Le6 10.Seg5 0–0–0 11.Sxe6 
fxe6 12.Txe6 Ld6! 13.De2 Kd7 Så 
er den gal ifølge min teoribog. 13.-, 
Dh5 anbefales. 14.Lg5 Tdf8 Tde8 er 
sorts bedste fortsættelse. 14.-,Tde8.15.
Te1,Dxe1! (14.-,Tde8 15.Te4 Dd5 
16.Te1 Txe4 17.Dxe4 Dxe4 18.Txe4 
Te8 19.Txe8 Kxe8 20.Kf1 h6 21.Ld2 
Ke7 22.Ke2 Ke6). 15.Te1 Min teoribog 
anbefaler nu Dd5; men mener hvid står 
bedst. 15.-,d3. Trækket burde føre til tab 
for sort. 16.cxd3 Txf3 17.Dxf3 Dxg5 

Klubturneringen
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18.Df7+ Kc8 

19.f4?? (19.Te8+ Txe8 20.Txe8+ Sd8 
21.De6+ Kb8 22.g3! Dc1+ 23.Kg2 Hvid 
vinder) 19.-, Dc5+ (19.-,Sd8!) 20.Kh1 
b6 21.Dxg7 Tf8 22.Dxh7 Txf4 23.Te8+ 
(23.Dh3 Kb7=) 23.-,Kb7 24.T8e4 Df2 
25.Tg1 Lc5 26.Tee1 Th4 27.Dd7 Ld6 
0-1
Noter af Poul Grydholt Jensen

Basis 2
Af Steffen Jørgensen
Den 2. efterårsturnering 2005 nærmer 
sig sin afslutning. I skrivende stund står 
kampen om oprykningsbilletten mel-
lem Jens Arne med 9 point, Børge 7 
point samt undertegnede med 10 point. 
Alle mangler én kamp, og de indbyr-
des kampe er overståede. Der bliver 
spænding til det sidste kort før jul i 
Kirkegade.

Ib Mathiasen snuppede som bekendt 
billetten til Basis 1 i den første 
efterårsturnering 2005 foran netop Jens 
Arne og Børge, som altså igen er med i 
opløbet.
Det er sparsomt med partilister fra 
gruppen, så herunder bringes kun ét 
parti – fra 4. runde.

Hvid: Børge Clausen
Sort: Steffen Jørgensen
B01 Skandinavisk
1.e4 d5 2.exd5 Sf6 3.Lb5+ Ld7 4.Lxd7+ 
Hvid får ikke noget ud af afbytningen. 
4.-,Dxd7 5.d4 5.c4 besvares stærkt med 
5.-,c6! 5.-,Sxd5 6.c4 På 6.Sf3 spiller 
sort 6.-,De6+.  6.-,Sb6 7.b3 Sc6 8.Sf3 
0–0–0 9.0–0 Sxd4 10.Sxd4 Dxd4 
11.Dxd4 Txd4 12.Le3 Td3 13.Sd2 g6 
14.Se4 Lg7 15.Tad1 Txd1 16.Txd1 
h6 17.Lxb6 axb6 18.f3 f5 19.Sg3 Td8 
20.Txd8+ Kxd8 21.Se2 Kd7 22.Kf2 
Kd6 23.Ke3 

December 2005
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23…Kc5? Ufatteligt. Vel nok stillingens 
tredjedårligste træk. Kun 23.-,Ld4+ 
og 23.-,Lc3, som begge direkte sætter 
løberen i slag, er dårligere. Nu udligner 
hvid nemt. 24.Sf4! Kb4 25.Sxg6 Lf6 
og i ærgrelse over det elendige 23. træk 
tilbød jeg remis som Børge accepterede 
½–½.

Stillingen før 5. og sidste runde
1. Steffen Jørgensen ................ 10 p
2. Jens Arne Christensen .......... 9 p
3. Børge Clausen ....................... 7 p
4. Frede Jørgensen .................... 5 p
 Vagn Konradsen ................... 5 p
6. René B. Pedersen .................. 3 p
 Svend Aage Jensen ................ 3 p
8.  Egon Thøgersen .................... 1 p

Indbydelse til Esbjergmesterskabet 2006
Som en nyskabelse arrangeres Esbjergmesterskabet nu over kun fire lørdage 
- men stadigvæk med syv runder!
Spilledage: 2 runder lørdag 21/1 - 28/1 - 11/2 samt 1 runde 18/2. 
Der spilles så vidt muligt i 8-mandsgrupper, sidste gruppe evt. Monrad.
Spilletidspunkt: Ved dobbeltrunde kl. 10.00 - 15.00 og kl. 15.30 - 20.30. 
Sidste runde kl. 13.00 - 18.00, derefter vil der blive afholdt lynturnering med 
start kl. 18.30.
Spillested: Fritidshuset, Kirkegade 51, 6700 Esbjerg.
Spilletid: 5 timer. Hver spiller har 2 timer til 40 træk, derefter stilles urene ½ 
time tilbage.
Indskud: Kr. 150 inkl. DSU-afgift, juniorer kr. 120.
Præmier: 1. præmie i hver gruppe kr. 700.
Rygeforbud: Der må ikke ryges i spillelokalerne, der kan dog ryges i øvrige 
lokaler.
Kantine: Selvfølgelig igen kantine med rimelige priser.
Tilmelding: Tilmelding til Jens Nielsen, Storegade 66, 6700 Esbjerg, 
tlf. 75-12 39 75.  E-mail Jerneif@get2net.dk
Sidste frist søndag den 15. januar 2006.

Esbjerg Skak Union
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Hans Nissen Cup 2005/06
Af Steffen Jørgensen
Knap nok har vi fået kåret Poul 
Flemming som pokalmester i sæsonen 
2004/05 (se evt. sidste nummer af 
klubbladet) før den nye pokalturnering 
blev skudt i gang. Tilmeldingerne til 
denne års udgave af turneringen steg 
med 20 % i forhold til sidste år! O.k., 
godt nok kun fra 10 til 12 deltagere – 
men alligevel. Poul Flemming deltager 
ikke i titelforsvaret og misser dermed 
chancen for et hattrick. Poul G. er heller 
ikke med, så vi skal for første gang i 6 år 
have kåret en ”ikke-Poul” som mester.

Herunder er alle resultater fra 1. 
runde.
Jens Nielsen - Dennis Munksgaard
0-1 
Peter Roesen - Svend Aage Jensen
1-0
Mesud Desevac - Steffen Jørgensen
1-0
Damir Desevac - Ib Mathiasen
0-1
Børge Clausen - Egon Thøgersen
1-0
Søren Peter Nielsen - Izudin Bihorac
0-1

Lodtrækningen til 2.runde
Mesud Desevac - Børge Clausen 
Damir Desevac - Jens Nielsen 
Dennis Munksgaard - Izudin Bihorac 
Ib Mathiasen - Peter Roesen

Partierne fra 1.runde.
Rundens kortparti sørgede Børge for 
ved at straffe Egon for sit uambitiøse 
åbningsspil.

Hvid: Børge Clausen
Sort: Egon Thøgersen
1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 Lg4 4.Sf3 
Lxf3 5.Dxf3 Sc6 6.Lb5 Dd7 7.d5 Dg4 
8.Dxg4 Sxg4 9.dxc6 a6 10.cxb7+ og 
Egon opgav 1–0. 

Hvid: Damir Desevac
Sort: Ib Mathiasen
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 
a6 5.c4 d6 6.Sc3 Sf6 7.Le2 e6 8.Le3 
Le7 9.0–0 0–0 10.f4 Sd7 11.Dd2 Sxd4 
12.Lxd4 Lf6 13.Le3 Sc5? En fejl 
som Damir ikke straffer. 14.Lf3 14.e5 
Le7 15.Tad1! med hvid fordel. 14.-
,Dc7 15.Tfd1 Le7 16.Tac1 Tb8 17.b4 
Sd7 18.Df2 b6 19.Dg3 Lb7 20.Se2 
f5 21.e5? dxe5 22.fxe5 Lxf3 23.gxf3 
Dxe5? 23.-,Lxb4 med sort fordel. 
24.Lf4 Dxe2 25.Txd7 Tbe8 26.Le5? 
26.Td2! og sort mister materiale. 26.-
,De3+ 27.Kg2 Dh6 28.Te1 Lf6 29.Kh1 
Lxe5 30.Dxe5 Tf6 31.c5 Dh3 32.Td3 
bxc5 33.Tg1 Tg6 34.bxc5 Txg1+ 
35.Kxg1 Dh6 36.Td7 Tc8 37.Kf2 Df6 
38.Dd6 Dh4+ 39.Kg2 Dg5+ 40.Kf2 
Dh4+ 41.Ke3?? En afgørende fejl af 
Damir, men omvendt førte 41.Kf2 til 
remis ved trækgentagelse, som også 
ville betyde exit fra turneringen for 
Damir. Han spiller 41.Ke3 vel vidende, 
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at trækket er suspekt. 41.-,De1+! og 
sort har afgørende fordel. 42.Kf4 e5+ 
43.Kg5 h6+? 43.-,De3+ og hvid har kun 
44.Kxf5 Tf8+. 44.Kh5 Df2 45.Txg7+ 
Kxg7 46.Dxe5+ Kg8 47.De6+ Kg7 
48.Dg6+ Kf8 49.Dxf5+ Kg7 50.Dg6+ 
Kf8 51.Df5+ Kg7 52.Dxc8 Dxh2+ 
53.Kg4 h5+ 54.Kg5 Dxa2 55.Dd7+ Kf8 
56.c6 Dg2+ Her ophører noteringerne 
på partilisten. Ib vinder senere, selvom 
hvid må have fordel efter 57.Kh6. Et 
noget uskønt parti, men pokalskak er 
ligesom pokalfodbold. Ikke altid lige 
kønt, men ofte seværdigt 0–1.

Hvid: Peter Roesen
Sort: Svend Aage Jensen
1.d4 d5 2.Sf3 Sc6 3.c4 dxc4 4.e3 e6 
5.Lxc4 Lb4+ 6.Sc3 Lxc3+ 7.bxc3 Sf6 
8.0–0 0–0 9.a4 b6 10.De2 Sa5 11.La2 
c5 12.La3 Dc7 13.e4 Td8 14.Lb1 Lb7 
15.Td1 c4 16.Lb4 Df4 17.Le7 Sxe4 
18.Lxd8 Sxc3 19.Lxh7+ Kxh7 20.Dc2+ 
Se4 21.Sg5+ Kg8 22.Sh3 Df5 23.Lh4 
Dh5 23.-,Dg4! 24.Lg3 Sxg3 25.hxg3 
g5 26.Tab1 Kg7 27.Tb5 f5 27.-,Ld5! 
28.d5 Lxd5 29.Tbxd5 exd5 30.Txd5 
Te8 31.Txf5 Te1+ 32.Kh2 Sorts stilling 
er tabt - for 5 træk siden ganske spillelig 
1–0.

Hvid: Søren Peter Nielsen
Sort: Izudin Bihorac
1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Dd3 Utraditionel 
som altid. 3.-,g6 4.Ld2 Lg7 5.Lc3 Sbd7 
6.Sf3 e6 7.Sbd2 c5 8.Sb3 a6 9.dxc5 

dxc5 10.0–0–0 b6 11.Se5 0–0 12.g4 Dc7 
13.Sxd7 Sxd7 14.Lxg7 Kxg7 15.Dd6 
Dd8 16.h4 Te8 17.Th3 De7 18.Lg2 
e5 19.g5 c4 20.Dxe7 Txe7 21.Sd2 Sc5 
22.Sxc4 Lxh3 23.Lxh3 Tb8 24.f3 b5 
25.Se3 h6 26.Td5 Sa4 27.Td6 hxg5 
28.hxg5 Th8 29.Lg4 Th1+ 30.Sd1 Tc7 
31.c3 b4 32.Kc2 bxc3 33.bxc3 Tg1 
34.Kb3 Sc5+ 35.Kb4 Sxe4 og Søren 
Peter opgiver 0–1.

Som ”ny” medhjælper på redaktionen 
havde jeg til tider meget travlt med at 
stjæle partilister fra partierne i første 
runde. Det betød, at jeg desværre ikke 
selv formåede at holde hovedet koldt i 
mit eget parti mod Mesud. Men hvordan 
skal man egentlig spille (med sort) mod 
en spiller med ca. +500 i rating? Skal 
man forsvare sig, og håbe på det bedste 
– eller måske smide officererne efter 
hans kongestilling og se hvad der sker. 
Jeg valgte det sidste og tabte. Jeg havde 
chancer undervejs, men bedst af alt 
– underholdningsværdien var i top.

Hvid: Mesud Desevac
Sort: Steffen Jørgensen
1.Sf3 d5 2.c4 Sc6!? Idéen er at få 
Mesud hurtigt ud af teorien, samt 
spille Dd6 som er en moderne variant i 
skandinavisk. 3.cxd5 Dxd5 4.Sc3 Dd6 
Så står dronningen på det ønskede felt. 
5.g3 a6 6.Lg2 Lg4 7.0–0 e5 8.Db3 
0–0–0 9.d3 9.Dxf7 Le6 10.Dh5 Sf6 
11.Dh4 Le7 med kompensation. 9.-,Le6 
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10.Dd1 f5 11.Sg5 Sf6 12.Sxe6 Dxe6 
13.Da4 Td4 14.Dc2 Dd7 15.Le3 Td6 
16.Tfe1 Sg4 17.Lc5 Th6 18.Lxf8 Txf8 
19.h3 f4?! Selvfølgelig overvejede jeg 
de fredelige varianter 19.-,Sd4 eller 
19.-,Sf6, men jeg synes (desværre) der 
skulle ske noget. 20.hxg4 Dxg4 21.Se4 

21.-,f3?? Herfra er det op ad bakke, 
men det var nu selvforskyldt. 21.-,fxg3! 

22.Sxg3 Sd4! er uklart og tæt på lige 
spil. 22.exf3 Txf3 Skal der være fest 
- så lad der være fest. 23.Tac1 Tf7 
24.Dc4 Dd7 25.Te3 Sd4 26.Sg5 Te7 
27.Tce1 Df5 28.Dg8+ Kd7 29.Dd5+ 
29.Txe5 Txe5 30.Dxg7+ og hvid har 
afgørende fordel. 29.-,Td6 30.Dc5 
30.Txe5 og hvid er stadig ovenpå - efter 
teksttrækket kommer sort med igen. 
30.-,Dxg5! 31.Txe5 Txe5 32.Txe5 Dg4 
33.Te3 Dd1+ 34.Kh2 34…Th6+?? NEJ, 
NEJ OG ATTER NEJ. Efter 34.-,Sf3+ 
35.Txf3 (35.Lxf3 Th6+ og sort vinder) 
35.-,Th6+ 36.Lh3+ Txh3+ 37.Kxh3 
Dxf3 38.Dd4+ Kc8 og sort har gode 
chancer for remis. Nu er slaget omsider 
tabt. 35.Lh3+ Txh3+ 36.Kxh3 Dh1+ 
37.Kg4 h5+ 38.Dxh5 Dd1+ 39.f3! 
Ikke flere skakker og sort er færdig og 
opgiver. Endnu et meget fejlbehæftet 
parti, men publikumsværdien var i top. 
1–0. 
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Kindhest til førsteholdet i 
sæsonpræmieren mod Esbjerg Skf.
Med den nye divisionsstruktur er 
det i vid udstrækning relativt nye 
modstandere, de to Esbjerg-klubber 
i 2. division møder. Evans (Vejle) og 
Ribe kender vi jo godt, men nye er Bov, 
Tønder og to Haderslev-hold. På papiret 
mindre imponerende end dem vi plejer 
at møde, som f.eks. Silkeborg, der må 
være favorit i 2. division gruppe 4.
Måske har udsigten til, at det er realistisk 
at vinde divisionen og dermed rykke 
op, ansporet vore modstandere i første 
runde til at yde lidt ekstra. De var i hvert 
fald helt bevidste om dette forhold og 
gik mere målbevidst end ellers efter en 
storsejr. Samtidig er Skakforeningen i 
år forstærket med Ove Weiss Hartvig 
på 3. bræt (naturligvis en markant 

forstærkning, Ove kunne lige så godt gå 
ind på førstebrættet), hvortil kommer at 
Leszek Kwapinski er gået meget frem 
i spillestyrke den seneste tid (vi træner 
lidt sammen indimellem – han arbejder 
meget mere målbevidst med skak nu, 
end for blot ét år siden).
Resultatet er jo kendt, vi fik en 
afklapsning af sjælden størrelse. Ingen 
gevinster til os, kun Gunnar, Jean og 
Mesud holdt skansen, mens resten måtte 
ned. Ole havde vist aldrig en reel chance 
mod Ove Weiss, Poul lavede en fejl og 
blev smadret af Christian Jakobsen. 
Damir blev desværre langsomt men 
sikkert skubbet ud over kanten af Torben 
Jensen. Leszek vandt et udmærket parti 
over Brian, der vist heller aldrig havde 
reelle chancer. Og mit eget parti mod 
Torsten, ja det kommer så her:

Holdturneringen 1. holdet runde 1 Af Iver Poulsen

Centrum 1 Esbjerg Skf. 11/2:61/2

1. Iver Poulsen Torsten Lindestrøm 0 : 1
2. Gunnar Pedersen Michael Maarup ½:½
3. Ole Bønnelykke Ove Weiss Hartvig 0 : 1
4. Jean Bloch Mikkelsen Henrik Tranberg Jensen ½:½
5. Poul Grydholt Jensen Christian Jakobsen 0 : 1
6. Brian Isaksen Leszek Kwapinski 0 : 1
7. Mesud Desevac Ragnar Hansen ½:½
8. Damir Desevac Torben Jensen 0 : 1
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Hvid: Torsten Lindestrøm
Sort: Iver Poulsen 
2. division 2005 1. runde.
Mod Torsten har jeg altid spillet inte-
ressante partier. Første gang vi mødtes 
endte remis efter et dramatisk forløb, 
hvor jeg til sidst, bagud med en kvalitet, 
ofrede min næstsidste officer for at bane 
vejen for en bonde til forvandlingsfeltet, 
hvorefter Torsten måtte tage remis ved 
evig skak. Afslutningen kom i Skakbla-
det. Også afslutningen af partiet i Ølgod 
2004 var nærmest studieagtig, derværre 
så jeg ikke den fine vending og tabte. 
Denne gang tabte jeg også, men jeg fik 
aldrig en chance.
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 c6 4. e4 dxe4 
5. Sxe4 Lb4+ 6. Ld2 Dxd4 7. Lxb4 
Dxe4+ 8. Le2 (8. Se2 er alternativet. 
Derefter kan følge Sa6 9. Lf8! Se7 10. 
Lxg7 Sb4 11. Lxh8 e5! med vilde kom-
plikationer.) 8. - Sa6 9. Ld6 b6 10. Sf3 

Lb7 11.O-O (11. Se5 er den gamle ho-
vedvariant, med et hvidt officersoffer 
efter 11.- f6 12. O-O) 11. - c5 ? (Nærlig-
gende, men faktisk står hvid nu til ge-
vinst ! Sort skulle have forsøgt sig med 
11.-0-0-0 eller 11.-Td8.)

12. Sh4 !! (Det havde jeg slet ikke 
overvejet. 12.Te1,0-0-0 gav sort for-
del i k-skak-partiet Ronchovski-Kor-
huth 1994. Men jeg indså snart, at lø-
bet var kørt nu) 12.-Dc6 ! (Eneste se-
riøse træk, men faktisk blev der forsøgt 
12.-Dxh4 13.Da4+,Kd8 14.Tad1,Kc8 
15.De8+,Dd8 16.Dxd8,Kxd8 17.Lf8+ 
med afgørende fordel til hvid i Onichuk 
(2638) – Shulman (2550) !) 13. Lf3 
Dd7 14. Sf5!! (flot – og eneste måde 
at få fordel) O-O-O 15. Le5! Dxd1 
16. Tfxd1 Lxf3 (16.-Txd1 17.Lxd1!,f6 
18.Sd6+,Kd7 19.Lg3,Sh6 20.Sxb7,e5 
[20.-Sf5 21.La4!] 21.Lf3, Kc7 [21.-Sf5? 
22.Lg4!] 22.Le4 med afgørende fordel.) 

Iver Poulsen - Torsten Lindestrøm
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17. Txd8+ Kxd8 18. Lxg7 Le2 19. Se3 
Sb4 20. Lxh8 f6 21. Te1 Lh5 22. g4 
Lg6 23. f4 Sd3 24. Td1 Le4 25. g5 Ke7 
26. Sg4 f5 27. Se5 Sxf4 28. Td7+ Ke8 
29. Lf6 Sh3+ 30. Kf1 1-0  Skak på et 
utroligt højt niveau – Torsten spillede 
helt fejlfrit.

2. holdet
Der er laaaang vej til Fredericia
... selfølgelig ikke så langt som til Tip-
perary, I kender nok schlageren som bri-
terne sang under 1. Verdenskrig - men 
der er langt nok! Men måske er det ikke 
så skidt endda! Når man efter en lang 
arbejdsdag haster hjem, får slynget et el-
ler andet spiseligt i ”kværnen” og straks 
skal videre til dagens holdkamp, så er 
hovedet stadig fyldt op med bimlende 
telefoner, summende maskiner, opgaver 

der venter eller skal afleveres, varer der 
skal bestilles...?! ...pokkers, jeg glemte 
jo at bestille fremkalder og fixér, mon 
jeg kan klare den til torsdag? - Nå skidt 
det går nok - og nu er Søren Peter der, så 
skal vi afsted. - Vagn sidder i bilen i for-
vejen, vi skal bare lige hente Børge, så 
er det bare derudad. Søren Peter prøver 
at holde samtalen i gang, men jeg er fal-
det sammen på bagsædet og inden længe 
sover jeg dybt og vågner først da bilen 
ruller ind og bygrænsen i Fredericia. Vi 

Fredericia 1 Centrum II 31/2:41/2

1. Hans Jørgen Nielsen Mesud Desevac ½:½
2. Brian Hamann Damir Desevac 0 : 1
3. Jørgen Rasmussen Jens Nielsen 0 : 1
4. Gert Preussler Søren Peter Nielsen ½:½
5. Carsten Meyer Allan Kaarsberg 0 : 1
6. Svend Ib Christensen Børge Clausen 1 : 0
7. Flemming Wollenberg Vagn Konradsen ½:½
8. Kurt Andersen Svend Aage Jensen 1 : 0

Holdturneringen - 2. holdet runde 1 Af Allan Kaarsberg
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holder lige et øjeblik på en parkerings-
plads for at orientere os efter en udskrift 
fra KRAK - Det er ikke nemt at finde 
spillestedet. Da vi kommer frem står 
Svend Aage heldigvis og venter. Han 
har været der tidligere på dagen for at 
rekognoscere! Derfor kan han guide os 
sikkert ind på skolens område og så står 
vi i spillelokalet. Vi bliver hilst velkom-
men af nogle venligtsindede indfødte. 
Jens kommer kort før spiletids start med 
Damir og Mesud. Svend Aage, den rare 
mand, arrangerer det sådan at Børge kan 
sidde lige under en loftslampe, og der-
med det optimale lys. Det betyder en ro-
kade mellem 5. og 6. bræt, jeg kommer 
dermed til at sidde i halvmørke. Det gør 
imidlertid ikke noget, jeg er ikke helt 
vågen alligevel! Så går vi i gang.

CHOKSTART!
Det er et noget amputeret hold vi er 
kommet af sted med, 3 reserver er der 
på de nederste brætter, men de er gode 
at have med, så forærer vi ikke noget 
væk! 
Og så er det alligevel ved at gå galt fra 
starten! Ganske få minutter efter ”kick-
off” toner ouverturen til La Traviata ud i 
lokalet med en lydstyrke der næsten når 
smertegrænsen - en forfjamsket Vagn 
fumler fortvivlet med monstrummet 
som lystigt buldrer videre, til sidst får 
han slået det ihjel, og kigger sig fortviv-
let om, men lykkeligvis er der ingen der 
reagerer, ej heller modstanderen, som 

bare spiller videre som om der intet er 
hændt. Puh-ha, der er ikke noget så fælt 
som mobiler der ikke vil som vi vil! 
Lad os for et lille øjeblik vende tilbage 
til holdsammensætningen! Det er jo Sø-
ren Peter der er holdleder og har den 
tunge pligt at tromme folk sammen, og 
det kan af og til afstedkomme et min-
dre mavesår når holdene skal sættes, 
især til udekampene! Søren kan således 
dokumentere at hyppigheden af ”syge 
mostre” langt overgår tilfælde af fugle-
influenza! Der er tilsyneladende tale om 
en ren epedemi der topper omkring 2-3 
dage før udekampene. Efter 6-7 afbud 
og afslag fra tiltalte spillere, er det bare 
så befriende og positivt at ringe til Bør-
ge! og få et tilsagn om at spille, og ikke 
nok med det, så  er Børge ovenud tak-
nemmelig over at han må komme med!! 
Sådan noget skulle præmieres! Dejligt 
er det også at høre Vagns drævende:” 
Hvis ikke der er andre, så ka’ jeg da 
godt” - og Svend Aages gnækkende: ” 
Jow, hø,hø - det ka’ a da”!
Da de øvrige på holdet ikke havde været 
i stand til at pådrage sig en syg moster, 
så blev startopstillingen følgende: Mes-
ud, lånt fra 1. holdet, Damir, Jens, Søren 
Peter og Allan, de eneste 2. holdspille-
re der kunne! - Børge, Vagn og Svend 
Aage måtte vi så låne fra 3. holdet og 
det takker vi for - uden dem havde vi 
ikke vundet!
Mesud på førstebræt kom hurtigt ud i 
en død remisstilling og man mente ikke 
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der var meget at spille om - Damir vandt 
temmelig let og Jens fik også det hele 
point. Vagn (trods den famøse mobil) 
kæmpede sig til en remis. Jeg selv fik, 
trods den dvaleagtige tilstand, hurtigt 
tilkæmpet mig et vist initiativ mod Car-
sten Meyer, men det efterfølgende an-
greb blev slukket efter en fejlvurderet 
afbytning. Pludselig stod modstande-
rens dronning nede i min kongestilling 
og truede med at støvsuge min bonde-
masse. Ikke godt! Jeg måtte foretage en 
meget alternativ rokade, og pludselig 
overså Carsten at hans tårn stod udæk-
ket når jeg skakkede ham og så var jeg 
ovenpå igen og kørte partiet hjem. Bør-
ge og Svend Aage kunne ikke stå distan-
cen, så efter 7 partier afgjort stod det 4-3 
til os. Tilbage sad Søren Peter og filede 
på et tabt slutspil.

Yeps! Meget tabt - Sort er ganske vist 
i trækket men hvis han tager bønderne, 

ender han med et slutspil med løber 
mod tårn og bonde, Søren Peter spil-
lede derfor Lc3 for at komplicere spil-
let. Det er dog stadig nemt for hvid at 
vinde, omend der er muligheder for sort 
at spille på pat.  Modstanderen var tilsy-
neladende ikke fortrolig med den slags 
slutspil, og da de begge havde under 10 
minutter tilbage på uret (hvid mente han 
var i tidnød?!), tilbød hvid remis!! ”Ja 
tak” kom det prompte fra Søren Peter og  
Vagn og undertegende udbrød spontant 
i kor” Mange tak!” - Altså 4,5 - 3,5 i vo-
res favør. En lidt ærgerlig fredericiansk 
tilskuer påviste en af mange gevinstmu-
ligheder for hvid, noget med et kvali-
tetsoffer på f6 og træktvang for sort, det 
så nemt ud.
 Så gik turen hjemad, igen med en lille 
lur til redaktøren. Børge skulle først af, 
han takkede hele vejen rundt med hånd-
tryk og stort smil, ovenud lykkelig for en 
god aften, holdet havde jo vundet! Det 
er dejligt at have Børge med på sådan en 
tur! Jeg var næste mand der skulle af og 
så var festen forbi - og dog!

Blinkende lygter....
....uuuuuUUUUUUuuuuuu! Det skæ-
rende blå lys oplyste momentvist chauf-
førens blege ansigt. Han manøvrerer 
bilen ind til siden og betragter nervøst 
patruljevognen i bakspejlet. En hær-
debred betjent stiger ud og nærmer sig 
vagtsomt med en lygte i den ene hånd og 
den anden hvilende på bæltet. En anden 
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betjent sætter efter en person der er på 
vej ind på de mørke stier ved Ådalspar-
ken. Den store betjent lader lyskeglen 
glide over forsædet og om bag føreren. 
Da han ikke finder våben, pakker der 
lækker hvidt pulver eller rygsække med 
strittende tændsatser, retter han bistert 
blikket mod personen bag rattet. ”Hvad 
foretager De Dem her på denne tid af nat-
ten?”. Søren Peter svarer hastigt at han er 
på vej hjem fra en holdkamp i Fredericia, 
og lige har sat Vagn af. ”Skakspillere!” 
Tænkte betjenten surt. Det havde været en 
kedelig aften. Ordrebogen var helt tom. 
Ikke én ærlig lovovertræder havde de fået 
skrevet. Han ærgrede sig lidt over den 
mørklagte cyklist de havde ladet gå først 
på aftenen i et anfald af flinkhed. Den an-
den betjent var vendt tilbage med Vagn. 
Søren Peter ventede halvt om halvt at han 
ville blive beordret til at lægge hænderne 
på bilens tag og stå med spredte ben. Det 
skete dog ikke.

”Så De ikke der var rødt?”. Den store 
betjent fiskede, det kunne jo være at fy-
ren brød sammen og tilstod, han så jo 
lidt forknyt ud. Søren Peter var sikker, 
der var grønt som en ligusterhæk i maj! 
Betjenten stod lidt rådvild, skulle han 
forfølge sagen eller hvad?! Han skævede 
til kollegaen. Ingen reaktion. Pludselig 
afbrød en hidsig skratten nattestilheden. 
En hvæsende røst forkyndte om hus-
spektakler i midtbyen. Begge betjente 
livede op, aftenen var reddet! Med en 
hurtig formaning om at køre pænt, ha-
stede de tilbage til patruljevognen, og 
med hvinende dæk og hylende sirene, 
forsvandt de i retning mod byen.
Søren Peter åndede lettet op, ved nær-
mere eftertanke var det vist ”Taxigult” 
ved Parkvej/Tarphagevej! Puh ha, der 
slap jeg for mit 3. klip! Endnu engang 
godnat til Vagn, og så hjem til Hanne og 
dynerne, det bliver en hård dag på arbej-
det i morgen!

Slagter

KAJ MADSEN
Kronprinsensgade 97
75 12 84 95
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DET’ EN OMMER! CAPISCE!
Nu er Bramming i esbjergensiske øjne 
jo ikke nogen stor by, så i et anfald af 
overmod lovede jeg, at hvis René kunne 
finde spillestedet, så skulle jeg nok finde 
Bramming!
Jeg vil dertil sige at jeg holdt min del 
af aftalen, og vi passerede bygrænsen 
kl. ca. 18.40, men så hoppede kæden 
af! René havde et “helt klart billede” 
inde i hovedet af, hvordan vi skulle 
finde spillestedet. “Ned ad hovedgaden, 
hen til stationen og så til venstre”. Det 
gjorde vi så, men da vi skulle til at 
svinge til venstre, synes René alligevel 
ikke at det lignede, så vi fortsatte, og 
således endte vi uden for bygrænsen 
igen! Tilbage. Denne gang skulle vi 
så “bare” lige forbi stationen og så til 
højre. Men heller ikke denne gang var 

der nogen gader der fandt nåde for hans 
blik, og igen passerede vi bygrænsen, 
og var på vej til Esbjerg igen. “Har 
du ikke programmet med klubbens 
adresse?” forsøgte jeg mig, men det 
havde René glemt derhjemme. “Det’ en 
ommer! -Capisce!”, skreg jeg, og René 
blev så nervøs at han henvendte sig til 
en “indfødt” og spugte efter en skole!!! 
der lå 500 meter fra stationen??!! - Nu 
begyndte jeg at ane uråd. Renés klare 
billede af spillestedet var åbenbart 
mere diffust en først antaget. René og 
den lokale blev efter en mindre palaver 
enige om hvilken af skolerne  (der er 2) 
det kunne være, og fik derefter vist vejen 
til Bakkeskolen. Det var ikke så svært at 
finde, til gengæld var der mørkt som i  en 
politikers hjerne overalt og alle forsøg 
på at komme ind var forgæves. “Det’ en 

Holdturneringen - 3. holdet runde 1 Af Allan Kaarsberg

Bramming Centrum III 6:2
1. Robert Madsen Allan Kaarsberg 0 : 1
2. John Toftebjerg Steffen Jørgensen 1 : 0
3. Kurt W. Madsen Børge Clausen 1 : 0
4. David Seerup Vagn Konradsen 1 : 0
5. Jacob Petersen Svend Aage Jensen 0 : 1
6. Tobias Lindgaard René Bæk Pedersen 1 : 0
7. ? N.N. 1 1 : 0
8. ? N.N. 2 1 : 0
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ommer! - Capisce!” skreg jeg igen. Nu 
var jeg tydeligt ophidset. René foreslog 
at vi kørte til stationen for, ”der var 
der altid et bykort”, og når han først så 
sådan et, så kunne han helt sikkert finde 
spillestedet. Ingen kort på stationen! 
Der er ganske vist en internetlignende 
monitor inde i kiosken, men DSB’s 
hjemmeside ligger kun på harddisken, 
så der er ingen forbindelse til KRAK 
eller DSU. Den rare kioskmutter siger, 
at hun har forbindelse fra sin computer 
bag disken, men vi må bare ikke komme 
derom, så der skal guides  “blindt”. 
Jeg kan heldigvis føre hende via 
DSU’s hjemmeside hen til Bramming 
Skakklubs adresse. “Mødestedet - 
Skolegade  9” - Hvor svært kan det 
være? - For en sikkerheds skyld spørger 
René på vejen ud en taxichauffør 
om vej vi vej til Skolegade? “Hen til 
pølsevognen, til højre, og til venstre 
første gang” - Det gør vi så - Det første 
hus på venstre hånd i Skolegade hedder 
9a og 9b!! Men det er privathuse, det 
eneste der ser spillestedsagtigt ud ligger 
overfor. “Det må være dér!” siger en 
kendeligt oplivet René. Men det er det 
IKKE, det er noget kommunalt. “Det’ 
en ommer! - Capisce” brølede jeg nu af 
mine lungers fulde kraft. Vi fortsætter 
ned ad Skolegade og pludselig, lige 
foran os ligger Mødestedet. Vi entrer 
spillelokalet næsten et kvarter efter 
spillestart. René rystet over den ublide 
medfart han har fået af mig, og jeg ligner 

nærmest en tordensky. Sådan skete det - 
kort fortalt!
Nåh ja - jeg glemte næsten at fortælle 
om selve kampen, måske burde jeg 
overlade det til en knap så overophedet 
kommentator!
Således ”vel” ankommet var det første 
syn der mødte os 4 tomme pladser hvor 
der burde sidde Centrumspillere. Da de 
to af pladserne tilhørte undertegnede og 
René, så var det ikke svært at regne ud 
at vi allerede var bagud 0 : 2!

Hvid: Allan Kaarsberg, Centrum
Sort: Robert Madsen, Bramming
1.Sf3 c5 2.e4 Siciliansk! Det spiller 
jeg ellers aldrig, men lad gå, jeg var 
nemlig gram i hu! 2.-,Sc6 3.Sc3 a6 
4.a4 e6 5.Le2 d6 6.0–0 Dc7 7.d4 
cxd4 8.Sxd4 Sf6 9.f4 Vist nok ikke 
anbefalelsesværdigt, men jeg var ikke 
kogt af endnu! 9.-, Sxd4 10.Dxd4 d5 
11.Le3 Le7 12.e5 Sd7 13.b4 0–0 14.a5 
Sb8 15.b5 Ld7 16.f5 Tc8 17.Sa4 Lxb5 
18.Lxb5 axb5 19.Sb6 Sc6 20.Dg4 Sxe5 
21.Dh3 exf5 22.Dxf5 Lf6 23.Sxd5! 
Bedre end at tage kvaliteten. 23.-,Dd7 
24.Sxf6+ gxf6 25.Dxf6 De6 26.Dg5+ 
Sg6 27.Ld4 Tc4 28.Lf6 Dg4 29.Dxb5 
Txc2 30.Dxb7 Fribonden er etableret 
og g2 er dækket. 30.-,Tac8 31.Df3 Dc4 
32.a6 Dc5+ 33.Kh1 Da7 34.h4 Da8 
35.Dg3 h5 36.a7 T2c4 37.Tf5! Tg4 
38.Df2 Tcc4 39.Tb5! Pointen. 39.-,Tb4 
40.Tb1 Txb1+ 41.Txb1 Kh7 42.Tb8 
Dd5 43.a8D og sort opgiver 1–0.
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Hvid: John Toftebjerg, Bramming
Sort: Steffen Jørgensen, Centrum
Jeg smed temmelig umotiveret en bonde 
i starten af midtspillet. Vi kommer ind 
i partiet hvor hvid netop har spillet 
32.Dd2

32.-,Sh4! Efter mange strabadser lykkes 
det med denne manøvre at skabe lidt 
modspil. På trods af hvids merbonde 
har sort muligheder i stillingen pga. 
sine aktive officerer. 33.Dd4!? Hvids 
eneste chance for at spille på gevinst 
var 33.Lxh6 gxh6 34.Dd4+ Kh7 35.Sc3 
Lxg2 36.Dxh4 Lc6. Hvid står bedst, 
men der er lang vej til gevinsten. 33.f3 
er remis efter 33.-,Lxf3, mens hvid taber 
dronningen efter 33.g3 33.-, Lxg2?? 
Sådan noget #%”£$# (lort). Lige inden jeg 
spillede trækket bad jeg René Pedersen 
om at notere resten af partiet for mig, 
da mit ur var nede på 3 min. til resten 
af partiet. I forvirringen over at aflevere 

partilisten til ham, får jeg ikke indskudt 
33.-,De7, som dækker springeren på h4. 
Efter 33.-,De7 er det svært at se hvordan 
hvid skal vinde, f.eks. mødes 34.Lxh6 
med Sf5! Og det ser temmelig lige ud. 
I stedet fulgte 34.Dxh4 og jeg opgav få 
træk senere 1–0. 
Noter Steffen Jørgensen

Børge havde ellers en fornuftig stilling 
men kiksede fælt og gav straks op. Vagn 
måtte også se sig slået, og ligeså René, 
men det var vistnok min skyld for han 
fik aldrig rystet nerverne af. Svend Aage 
var dagens mand da han mejede Jacob 
Petersen ned.
Det er selvfølgelig surt, at vi kun kan 
stille med seks mand og taber matchen. 
Ekstra surt er det at Bramming kun har 
otte mand i klubben i alt, og det var ikke 
de seks første der spillede mod os, hvis 
bare vi havde stillet med fuldt hold, er 
det ikke sikkert at de havde kunnet stille 
8 mand!
CAPISCE! - DET´ EN OMMER!
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Holdturneringen - 1.holdet runde 2 Af Brian Isaksen

Ribe I Centrum I 41/2:31/2

1. Lars Wilton Iver Poulsen ½:½
2. Peder Leimand Gunnar Pedersen 1 : 0
3. Jimmy Andersen Ole Bønnelykke ½:½
4. Arne Nissen Poul Grydholt Jensen ½:½
5. Jan Rosenberg Brian Isaksen  ½:½
6. Knud Jespersen Mogens Nielsen ½:½
7. Peder Pharsen Mesud Desevac ½:½
8. Jørgen Nielsen Damir Desevac ½:½

Uhøflige gæster
Åbningsrunden på årets divisions-
turnering indbragte Centrum en regulær 
afklapsning.
Jeg havde ikke mulighed for at følge ret 
meget med i de øvriges partier, Leszlek 
har lært for meget ved at spille med i 
vores klubturnering! 
Det gode ved det store nederlag er, at vi 
helt fra starten af turneringen nu er klar 
over alvoren.

Uhøflige værter!
Nyt nederlag! Men en tæt kamp. 
Leimand kender vi, men hold også øje 
med Knud!
Ribefolkene er rare mennesker. Som 
deres holdleder, Arne Nissen, med en 
fortid hos os – hans far var vores måske 
populæreste formand, legendariske 

Hans Nissen. Arne har arvet sin fars 
humor, som da han bød velkommen med 
ordene: -’Dette er jo top mod bund!’ Og 
så fulgt af et bredt smil – Ribe vandt jo 
6:2 over Tønder i første runde.
Forhåbentlig overlever både Ribe 
og Centrum(!) i divisionen, det er en 
hyggelig tur sydpå.

Stillingen i 2. division, gruppe 3
Klub Bp Mp
Evans 11 3
Ribe 101/2 4
Esbjerg 10 2
Haderslev I   91/2 4
Bov   9 3
Centrum I   5 0
Tønder   5 0
Haderslev II   4 0
To hold rykker som bekendt ud, et op.
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Holdturneringen - 2.holdet runde 2 Af Steffen Jørgensen

Centrum II Jerne  6:2
1. Mesud Desevac Carsten Klint Sørensen ½:½
2. Damir Desevac Bruno Madsen 1 : 0
3. Jens Nielsen Eigil Jørgensen ½:½
4. Søren Peter Nielsen René Poulsen 1 : 0
5. Allan Kaarsberg Henning Jensen ½:½
6. Andreas Kinch Ib Klitaa 1 : 0
7. Steffen Jørgensen Leif Madsen 1 : 0
8. Ib Mathiasen Karsten Spangsberg ½:½

En god start
Efter at et noget afbudsramt 2. hold tog 
til Fredericia og sejrede 4½ : 3½ i første 
runde af årets holdturnering i A-rækken, 
var der lidt større tilslutning til årets 
første hjemmekamp. En lokalopgør 
mod Jerne. Søren Peter, der er holdleder, 
har det efterhånden meget svære job, at 
skulle stille hold. Søren Peter havde dog 
på selve kampdagen en noget træls dag, 
hør selv:
Søren Peter: ”Havde en træls dag i dag. 
Jeg fik et lift til arbejde, og ville så tage 
bussen hjem (linje 14). Fra Spangsbjerg 
Møllevej kl. 15.45 og direkte hjem til 
fordøren! Tror I så ikke at chaufføren 
kørte videre uden at standse ved mit 
stoppested, fordi en lyshåret blondine 
kiggede på os? Måtte så tage bussen 
til banegården og for derefter at blive 

læsset af i bunden af Gl. Guldagervej og 
måtte gå den sidste kilometer hjem. Har 
desuden ondt i halsen og kolde tæer! Da 
jeg kom hjem sagde Hanne så, at der var 
2 afbud til i aften. Får mig lige sundet 
lidt, det er svært at tænke positivt, men 
heldigvis får jeg snakket med Damir, 
som med glæde ville spille”.
På trods af anstrengende dag lykkedes 
det dog Søren Peter, at spille et godt 
parti og hive sejren hjem (se partiet 
herunder). Jens var første mand, der var 
færdig ved brættet, det blev remis i en 
total lukket stilling. Kort efter vandt jeg 
over Leif Madsen med de sorte brikker 
i en islandsk gambit. Partiet blev kun 
på 14 træk, og kandiderer kraftigt til 
mit ”eviggrønne” parti. Mesud fik kort 
tid efter noget heldigt sikret sig remis. 
Han var meget presset på et tidspunkt, 
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men formåede at holde hovedet koldt 
i modsætning til modstanderen i den 
afgørende fase. Kongeangrebet blev 
afværget, og det ebbede ud i remis. Ibs 
parti, som jeg nemt kunne følge, da 
han sad ved siden af, var jeg sikker på 
ville give et helt point. Men desværre 
formåede modstanderen at sikre sig 
remis i et tårnslutspil, hvor hans 
konge og tårn var aktive, mens Ibs 
forsvarede.
Andreas fik skovlen under Ib Klitaa, 
der ellers på et tidspunkt tilsyneladende 
havde et farligt angreb. Andreas havde 
dog styr på situationen, og havde selv et 
angreb der ikke kun afværges (se partiet 
herunder). Dermed var sejren i hus. Vi 
førte 4½ : 1½ og kun Damir og Allan 
sad tilbage. Allan havde tidligt mistet 
en officer for en bonde (senere 2), 
men havde til gengæld en meget giftig 
fremskudt bonde, som hele tiden holdt 
modstanderen tilbage. I slutfasen (hvor 
Allan med 30 sekunder tilbage på uret 
spillede 20–25 træk a tempo) lykkedes 
det dog Allan, at erobre officeren tilbage 
og begge havde herefter dronning samt 
2 bønder. Teknisk remis – ja, men Allans 
modstander var nu meget flink da de 
tog remis, da Allan havde 5 sekunder 
tilbage på uret mod modstanderens 10 
minutter! Og endelig kørte Damir stille 
og roligt det sidste point på kontoen. En 
samlet sejr på 6 : 2, som bringer os op på 
en delt førsteplads i A-rækken side om 
side med naboerne fra Skakforeningen.

Stillingen:
1. Centrum 10½
 Esbjerg Skakforening 10½
3. Evans 3 9½
4. Fredericia 8½
5. Jerne 8
6. Nr. Snede 7
7. Evans 4 6
8. Grindsted 4

Hvid: Leif Madsen, Jerne
Sort: Steffen Jørgensen, Centrum
Skandinavisk
1.e4 d5 2.exd5 Sf6 3.c4 e6 4.De2!? Jeg 
har godt nok spillet islandsk gambit 
mange gange, men aldrig tidligere er 
jeg stødt på dette træk. Det kan næppe 
være godt, men jeg blev i hvert fald 
overrasket, og brugte allerede her 
20 min. 4...Lc5 5.dxe6 Nu kommer 
dronningen til at stå i skudlinjen. Hvis 
bonden på e6 skal tages, var det nok 
bedre at gøre i 4. træk. 5...Lxe6 På 
dette tidspunkt var jeg meget tilfreds 
med min stilling. 3 officerer i spil og 
snart flere. 6.De5? Blev jeg overrasket 
ved hvids 4. træk kom dette jo nærmest 
som et chok. Knap nok havde jeg taget 
bonden på e6 før Leif spillede dette a 
tempo. Trækket er meget ringe, men 
det havde en vis overraskelsesværdi. 
Der gik dog ikke længe før jeg spillede 
6...Lxf2+! Løberen kan ikke slås pga. 
Sg4+ med dronningefangst. Sort står 
allerede overlegent. 7.Kd1 Sc6 8.Db5 
0–0 
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Status efter 8 træk: Hvid har ødelagt 
rokaden og har dronningen i spil - mens 
sort har rokeret og alle fire officerer 
ude på brættet. 9.Sf3 Lg4 10.h3 Lxf3+ 
11.gxf3 De7 12.Ld3 Tad8 13.Dxb7 
Sb4! 14.Le4 Tb8 og her opgiver hvid 
da damen er fanget 0–1.

Hvid: Søren Peter Nielsen, Centrum
Sort: René Poulsen, Jerne
1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 3.c4 c6 4.Sc3 e6 
5.Lf4 dxc4 6.a4 Lb4 7.Dc2 Sd5 8.Ld2 
Sd7 9.e4 S5f6 10.e5 Sd5 11.Lxc4 S7b6 
12.Ld3 g6 13.Lh6 La5 14.0–0 Sb4 
15.De2 Sxd3 16.Dxd3 Sd5 17.Se4 Lb4 
18.Lg7 Tg8 19.Lf6 Db6 20.Sfd2 Lxd2 
21.Dxd2 Kd7 22.Lg5 Tf8 23.Lh6 
Tg8 24.a5 Dc7 25.Tfc1 Dd8 26.Tc5 
Kc7 27.Tac1 Ld7 28.Lg5 Df8 29.b4 
a6 30.Sd6 f6 31.Lh6 De7 32.b5 fxe5 
33.dxe5 axb5 34.Txb5 Lc8 35.Lg5 Df8 
36.Db2 Ta7 37.a6 b6 38.Txd5 og sort 

opgiver pga. 38...exd5 39.Sb5+ Kb8 
40.Sxa7 Kxa7 41.Txc6 1–0. 

Andreas Kinch er aldrig bleg for at yde 
et bidrag til redaktionen, her er hans 
version af ”braget” mellem ham og Ib 
Klitaa.

Jeg skulle møde Ib Klitaa. En gammel 
kending som jeg spillede imod første 
gang i 1991. I tidens løb har vi skiftedes 
til at vinde over hinanden.
De seneste partier jeg har spillet her i 
efteråret, har været præget af et elendigt 
åbningsspil med sort. Denne gang skulle 
jeg have hvid, så nu burde det ikke 
kunne gå helt galt tænkte jeg.

Hvid: Andreas Kinch, Centrum
Sort: Ib Klitaa, Jerne
1.d4 d5. 2.c4 c6 3.Sc3 Lf5 4.Sf3 Sf6 
5.cxd5 cxd5 6.g3 Her begynder det 
alligevel at gå lidt galt; løberen har det 
bedst på diagonalen f1-a6, så g3 er en 
svækkelse af den hvide stilling.  6.-,Sc6 
7.Sh4 Dd7 Et godt træk; det viser at 
min g3 bonde og min hest på h4 intet 
fornuftigt laver. 8.a3 Lh3 9.e3 Lxf1 
10.Txf1 a6 En rigtig træls stilling for 
hvid. Jeg forsøger mig med Ld2 for at 
kunne rokere langt lidt senere. 11.Ld2,e5 
12.dxe5 Sxe5 13.De2 Le7 14.Sf3 Sc4 
15.0-0-0 Så må det briste eller bære. 
Det ser lidt farligt ud at rokere, men 
jeg kunne se at det var vigtigt at have 
et tårn i d-linjen. Og for at dække b2 er 
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min konge jo ligesom nødt til at stå på 
c1. 15.-, b5 Ib Klitaa stormer fremad. 
Hvem kommer først. 16.e4 Endelig lidt 
modangreb. 16.-,0-0 17.e5 Nu var det 
Ibs tur til at tænke. 17.-,Se4 18.Sxe4 
dxe4 19.Dxe4 Tac8 Jeg vandt en bonde 
men der er bestemt intet afgjort endnu. 
Det er en spændende stilling. 20.Lc3 
Dc7 21.Td3 Tfe8 22.Tfd1 h6 23.Td7 
Db6 24.Tb7 Dxf2 25.e6 f6
Så står vi her....Der er rigtig mange 

muligheder for begge parter. Jeg vælger 
26.T1d7. Sort kan gafle med 26.-,Sd6 
og jeg tror faktisk Klitaa skulle have 
spillet dette. Efter de tvungne træk 
27.Txd6,Lxd6 28.Dg6,Ld7 29.Df7+,Kh7 
30.Txe7,Txe7 31.Dxe7,Dxf3 truer han 
han med 32.-,De3+ fulgt af 33.-,Tc6 som 
vinder min fribonde på e6. Han truer 
også med nødbremsen 32.-,Txc3+ og 
evigskak. Uden at have analyseret det til 
bunds tror jeg Ib Klitaa ville have haft 
de bedste chancer. I stedet fulgte: 26.-, 
Sxb2 27.Txe7 Mattrussel som bevirker 
at sort er nødt til at skakke hele tiden. 
Hvis sort bytter tårne truer der stadig 
mat - denne gang i bunden - efter slag 
på c3. 27.-Txc3+ 28.Kb1 Df1+ 29.Ka2 
Txa3+ 30.Kxa3 Da1+ 31.Kb3
Opg. 1-0. 
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Holdturneringen - 1.holdet runde 3  Af Poul G. Jensen

Haderslev II Centrum I 3:5
1. Christian Andersen  Iver Poulsen ½:½
2. Ole Wrang Gunnar Pedersen ½:½
3. Ole Trøst Poulsen Ole Bønnelykke ½:½
4. Gert C. Jøhnk Poul Grydholt Jensen ½:½
5. Michael Hedegaard Damir Desevac 0 : 1
6. Mikkel Stephensen Jens Nielsen 0 : 1
7. Allan Nielsen Bent Radoor 0 : 1
8. Jeppe Christensen Karsten Jacobsen 1 : 0

Vi rejste til Haderslev med 4 reserver. 
Alligevel regnede vi med et godt resultat. 
Resultatet 5-3 er godkendt. Desværre 
kom det til at gå ud over 2. holdet.
De 4 reserver scorede 3 af 4. Bent Radoor 
og Damir Desevac spillede nogle gode 
partier, som burde bringes i klubbladet. 
Karsten Jacobsen overvurderede sin 
stilling og måtte ned, mens Jens Nielsen 
spillede sin modstander ud af brættet. 
Dog havde denne kunnet vinde, hvis han 
havde straffet et fejltræk. Jens kunne 
have vundet partiet meget før, hvis han 
havde valgt en anden fortsættelse.
Holdets faste stok opnåede 4 remiser, 
hvad vi ikke kan være tilfredse med. 
Kamplysten manglede ikke, og Iver 
Poulsen kunne have vundet. Gunnar 
Pedersen og Ole Bønnelykkes mod-
standere forsvarede sig indædt. Min 

egen modstander stillede sig meget 
fredeligt op i åbningen. Jeg gjorde et 
gevinstforsøg; men så tog fanden ved 
ham, og han gik lige i flæsket på mig. 
Efter en slagudveksling ebbede det ud 
i remis.

Stillingen i 2. division, gruppe 3
Klub Bp Mp
Ribe 161/2 6
Evans 16 5
Haderslev I 151/2 6  
Esbjerg 13 2
Bov 11 3
Centrum I 10 2
Tønder   7 0
Haderslev II   7 0

To hold rykker som bekendt ud, et op.
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Holdturneringen - 2.holdet runde 3 Af Steffen Jørgensen

Centrum II Evans III  31/2:41/2

1. Mesud Desevac Jens Ove Vedel ½:½
2. Søren Peter Nielsen Ebbe Christensen 1 : 0
3. Steffen Jørgensen Helge Nielsen ½:½
4. Torben Christiansen Arne Dahl 0 : 1
5. Jørn Hansen Thorkild Kristiansen 0 : 1
6. Jens Arne Christensen Maxim Konstantinov 1 : 0
7. Andreas Kinch Jan Møller Iversen ½:½
8. Børge Clausen Carl Mortensen 0 : 1

Hver anden gang!?
I første runde stillede Centrum 2 med 
et amputeret hold i Fredericia, i anden 
runde gik det fint med at stille hold, 
men i tredje runde kneb det igen med 
at samle spillere – og det til trods for at 
det var en hjemmekamp. Så er der helt 
andre boller på suppen i Evans. Der står 
holdkampe højt hos den enkelte spiller, 
der har meldt sig forlods turneringsstart. 
Således spillede både Evans I, Evans II 
og Evans III samme dag, og vi fik for-
talt, at de samlet var ramt af ét afbud til 
tre hold.
Hvad så Centrum? Der kan vi lære no-
get. Jeg mener faktisk det er en stor ting, 
hvis vi kan nøjes med ét afbud pr. hold. 
Det kunne Centrum 2 i hvert fald ikke 
mod Evans III. Således var holdet re-
præsenteret af kun 3 af 8 ”egentlige” 2. 

holdsspillere… Og lidt mere galde fra 
samme skuffe… Jeg var med 3. holdet 
en tur til Bramming, og det er direkte 
pinligt, kun at kunne samle seks spillere 
til trods for Renés meget ihærdige, men 
forgæves kamp. Vores redaktør har et 
forslag: ”Hvad med at oprette et 4. og 
5. hold – så vi har noget at tage af til 
3.holdet!!”.
Nå, men tilbage til selve kampen 
mod Evans III. Mesud, Andreas og 
undertegnede spillede alle remis. Jeg 
tror vi alle var godt tilfredse med det 
resultat, specielt Andreas (som i øvrigt 
blev hidkaldt 30 min. før start), som 
straks efter afslutningen skulle hjem 
og pleje sine tømmermænd efter en 
våd julefrokost. Jens Arne gjorde kort 
proces, og vandt rimelig ubesværet 
over sin modstander, og var første mand 
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færdig. Børge satte en officer i slag 
efter fem træk, men kæmpede bravt, 
men i slutspillet måtte han alligevel 
give fortabt. Holdleder Søren Peter 
spillede igen super (til trods for en 
lille formkrise i klubturneringen), og 
stod bedst gennem hele partiet. Jørn og 
Torben måtte desværre tage hjem uden 
point. Jørn fortalte i kampens hede, at 
han godt kunne mærke det var et stykke 
tid siden, at han sidst havde været i 
kamp. Set i bakspejlet var det ærgerligt, 
at Torben afslog et remistilbud inden 
slutspillet, men jeg kan sagtens forstå 
ham. Han havde en fribonde, omend 
den stadig havde et stykke til mål. 
Summa summarum tabte vi topopgøret 
med 3½–4½. 

Stillingen:
1. Evans III 14 
2. Centrum II 14
3. Esbjerg Skakforening II 10½
4. Fredericia 8½
5. Jerne 8
6. Nr. Snede 7
7. Evans IV 6
8. Grindsted 4

Bemærk at Evans III og Centrum II p.t. 
har spillet en kamp mere end de øvrige. 
Evans III fører i kraft af flest matchpoint, 
6 imod vores 4.

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

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

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytår
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Ib Mathiasen, klubbens nyeste ansigt, 
har vist formidabel styrke i både klub-
turneringen og Centrums weekendtur-
nering. Ib har været væk fra skakken en 
del år og blev tildelt et startratingtal på 
1200 hvilket han hurtigt beviste var alt 
for lavt sat! Her efter blot 2 turneringer 
er han på vej til at passere de 1600! Han 
er også en rar mand, der tænker på den 
hårdtprøvede redaktør og har tilskikket 
os det sidste parti, fra efterårest første 
afdeling af klubmesterskabet, mod Car-
sten Ovesen i basis 2.

Hvid: Carsten Ovesen
Sort: Ib Mathiasen
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 e6 4.Lc4 a6 
5.a3 tempotab a4 bedre. 5.-,b5 6.La2 
Lb7 7.d4 cxd4 8.Sxd4 Sf6 9.0-0 d6 
10.Le3 Le7 11.f4 Dc7 12.Dd3 Tad8 
13.Tf3?! Premature. Her bør hvid klart 
overveje Sxe6 - fxe6, Lxe6 eller  Sxc6-
Lxc6, f5 - e5 13.-,Sxd4 14.Lxd4 d5  
Bemærk tårnet står også på løber diago-
nalen. 15.e5 burde have byttet træ exd4 
15.-,Se4 16.Th3 Lc5 17.Se2 h6 18.b4  
Lxd4 19.Sxd4 Db6 Bemærk bindin-
gen med mattruslen på f2 og springe-
ren står nu uhyggeligt stærkt! 20.Kf1 
Tc8  21.Dd1 0-0 22.Tb1? Sc3 koster en 
kvalitet  23.Dg4? Håbløst angreb. 23.-, 
Dxd4 24.Td3 

- 24.-,Dxd3! 25.cxd3 Sxb1 26.f5? Var 
tabt med stor overvægt i materiel. 26.-, 
Tc1+ Opgivet! - Tårnet samler løberen 
op på a2 efter Tc2 skak.
0-1
Noter af Ib Mathiasen
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Af Steffen Jørgensen m.fl.

Centrum deltager i øjeblikket i den 
første nordiske holdturnering i e-mail-
skak. Vi stiller op med følgende hold: 
Øverst Hans Buus Pedersen, Mogens 
Nielsen, Poul G. Jensen og undertegne-
de på 4. brættet. 1. division, som vi spil-
ler i, består af 11 klubber, hvoraf 3 er 
svenske hold, 1 norsk hold, 1 islandsk 
hold, 4 finske hold samt 2 danske 
hold. Foruden Centrum deltager også 
Nørresundby Skakklub fra Danmark, 
og det højest placerede hold kan vel 
med rette kalde sig Danmarksmester for 
hold i e-mailskak.
Lad det bare være sagt fra starten – det 
bliver ikke Centrum der løber med laur-
bærbladene og titlen som DM! Godt nok 
er turneringen ikke færdigspillet endnu, 
men den øjeblikkelige stilling siger 
Centrum–Nørresundby 9–15. Centrum 
mangler at færdigspille 4 partier mens 
Nørresundby mangler 9. Så løbet om 
DM er kørt. Vi har kun æren tilbage at 
spille for. Da stillingen blev gjort op 
sidst i november lå Centrum desværre 
på en 11. og sidsteplads. Vi kan kun nå 
at indhente 2 hold for at undgå sidste-
pladsen, men det virker lidt urealistisk 
idet den ene hold har 9½ point og mang-
ler at færdigspille 18 partier, mens det 
andet hold vi kan indhente har 10 point 
og mangler 9 partier. Poul G. mangler 

3 af vores 4 partier, og at dømme efter 
hans eget udsagn (se nedenstående) skal 
vi vist være ekstreme optimister, hvis vi 
drømmer om at overlade jumbopladsen 
til andre.
For mit eget vedkommende er turnerin-
gen et overstået kapitel. Slutresultatet 
blev 3 point i 10 partier via 6 remiser 
samt 4 nederlag. Som helhed kan jeg 
kun være tilfreds med min indsats. Jeg 
har været klart overmatchet i samtlige 
partier, og har undervejs måttet indkas-
sere regulære tæsk. Mit eget niveau var 
desværre lidt svingende og når man så 
møder både IM’er og SIM’er er det 
svært. Min gruppes ratinggennemsnit 
var 2231 – og med min egen beskedne 
rating på 1465 svarede det til en for-
ventet score på 0,06 point!! Så set ud 
fra det synspunkt var det en fantastisk 
vellykket turnering, men vigtigst af alt 
– det var sjovt, lærerigt og der kom et 
par spændende partier ud af det!
Der findes mange gode råd til hvordan 
man bliver bedre til at spille skak. Én 
af dem man hører om igen og igen 
er, at analysere sine egne tabspartier. 
Selvfølgelig er der noget sandt i det, 
men der er også andre ting der spiller 
ind. Klart nok at man lærer af at analy-
sere sine egne fejl, men det giver ikke 
ligefrem selvtillid og høj moral at sidde 
med sine tabspartier i flere timer. Så 
er det unægtelig noget sjovere at sidde 

Nordic Club Team Championship
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med sine gevinster. Men uden én eneste 
sejr har der for mit vedkommende været 
rig lejlighed til at afprøve den først-
nævnte metode og analysere de tabte. 
Selvom jeg var ”underdog” i alle mine 
partier, blev ”0”erne efter analyserne 
ikke mindre runde af den grund!
For at undgå at dette indlæg bare skal 
blive én lang snæversynet fortælling 
om min præstation i turneringen har jeg 
fået (læs: ”presset” – med trusler) både 
Mogens og Poul G. til at kommentere 
et af deres partier. Herudover kommer 
der fire af mine egne partier, hvoraf de 
to partier både indeholder mine og mine 
modstanderes kommentarer/analyser.
Inden jeg giver Mogens Nielsen ordet, 
kan jeg desværre berette at Mogens 
har givet udtryk for at chancerne for 
at deltage i lignende arrangementer i 
fremtiden er meget små. Han begrunder 
det blandt andet med, at computeren 
har vundet! Jeg kan kun give Mogens 
ret – også mange af mine modstandere 
brugte diverse programmer til at spille 
for sig, og jeg undres.-, Hvorfor pok-
ker melder man sig til en turnering hvis 
man bare vil lade sin pc gøre arbejdet 
for en??  Mogens Nielsen har ordet:

Hvid: Mogens Nielsen, Centrum
Sort: Eric Nylander, Övikingarna
Dronningegambit 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 e6 5.Lg5 
h6 6.Lh4 dxc4 7.e4 g5 Fortsættelsen 7.-, 
b5 8.e5 g5 9.Sxg5 hxg5 10.Lxg5 Sbd7 

11.exf6 har jeg spillet flere gange 
både med de hvide og sorte brikker, 
den såkaldte Botwinnik-variant, der 
altid borger for skarpt spil. 8.Lg3 b5 
9.h4 Her spilles normalt 9.e5 Sd5 eller 
9.-,Sh5. 9.-,g4 10.Se5 Tg8 11.Le2 
Skarpt, men åbningen er skarp. 11.Dc2 
er mere forsigtig. 11.-,b4 12.Sa4 Sxe4 
Der røg bonde nummer 2. 13.Dc2 Sxg3 
14.fxg3 Dxd4 15.Sxc4 f5 16.Td1 Df6 
Det bedste. På 16.-,De4 havde jeg 
planlagt 17.Dd2, hvis sort havde spillet 
17.-,Dxg2 18.Dd8+ Kf7 19.Dc7+ Sd7 
20.Tf1 eller 17.-,Dd5 18.Df4 De4 
19.Dc7 havde det været andre spændende 
muligheder, der skulle overvejes. 17.0-
0 Tg7 18.Sd6+ Et svært valg. Men jeg 
så nogle muligheder længere fremme. 
Men nøgternt set skulle jeg nok have 
spillet 18.Sa5. 18.-,Lxd6 19.Txd6 De5 
20.Txc6 Lb7 21.Tc8+ Ke7! På 21.-,Kf7 
havde der været flere gode muligheder, 
hvor Lc4 og Txf5+ indgår. 22.Tc7+ Kf6 
23.Txb7 Txb7 24.Dc8 Tg7 25.Td1 
Dxe2 26.Df8+ Kg6 27.De8+ Kh7 
28.Td8 f4 29.Dh8+ Kg6 30.De8+ 
30.h5+ Kxh5 31.De8+ Tg6 32.Td5+ 
exd5 33.Dxe2 Sc6 34.gxf4 Tf8 30.-,Tf7 
31. Hvid opgiver 
0–1.
Noter af Mogens Nielsen

Mens kommentatormikrofonen er 
udlånt, tager vi lige et parti til. Denne 
gang af Poul G Jensen.
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Hvid: Ville Ketola, Euran SK 
Sort: Poul G Jensen, Centrum
Siciliansk
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 
Sc6 5.Sb5 d6 6.Lf4 Det har jeg aldrig 
set før. Jeg har ikke nogen database og 
kunne ikke finde ret meget på nettet. 
Min modstander skrev efter partiet, at 
han har brugt megen tid på at analysere 
varianten, og at den var korrekt. I hvert 
fald fik jeg en ordentlig øretæve. 6.-,e5 
7.Lg5 Dxg5 Måske var 7.-,Le7 eller 7.-
,Sf6 bedre. 8.Sc7+ Kd8 9.Sxa8 Sf6?! 
Straks 9.-,b6 er måske bedre. 10.Sc3 
b6 11.h4! Senere har hvid muligheden 
for at få sit tårn ud over h3. Det bliver 
afgørende. 11.-,Dg6 12.h5 Dg5 13.Sd5 
Sxd5 14.Dxd5 Lb7 15.Lb5 Sa5 
16.Dxf7 Le7 17.Td1 Lxa8 18.Th3! Tf8 
19.Txd6+! Kc8 20.De6+ Kb8 21.Tg3 
Dc1+ 22.Td1 Her opgav jeg! 
1-0. 
Det følgende er sorts bedste fortsættelse. 
22.-,Df4 23.Tf3 Dxe4+ 24.Kf1 
Txf3 25.gxf3 Dxc2 26.Dxe5+ Kc8 
27.Td7 Dc1+ 28.Kg2 Dg5+ 29.Dxg5 
Lxg5 30.Txg7 og hvid vinder. Jeg 
har indtil videre opnået 3 remiser i 
mine 7 færdigspillede partier. Mine 
modstandere er simpelt hen bedre end 
jeg er. Får jeg flere points så tæller jeg 
dem!

Noter af Poul G. Jensen

Hvid: Hans Friberg, Skara SS
Sort: Steffen Jørgensen, Centrum
Dronningegambit
1.Sf3 d5 2.d4 e6 3.c4 c6 (SJ) Idéen 
er at spille f5, Ld6, Sf6, Sbd7, 0–0 
og den klassiske stonewallopstilling 
i hollandsk. 4.Dc2 Ld6 (SJ) Inden jeg 
spillede f5 ville jeg være sikker på, at 
sætte min løber i h2-b8 diagonalen 
inden hvid gjorde det med 5.Lf4. 5.Lg5! 
Sf6 (SJ) Så røg stonewall opstillingen, 
og jeg var på bar bund. (HF) 5.-,Sf6? 
Jeg kan ikke lide dit træk. Løberen 
hører hjemme på e7, og nu koster det 
endnu et træk at få den tilbage dertil. I 
bogen ”Opening for white according to 
Kramnik” skrevet af Khalifman, angives 
følgende variant 5.-,f6 6.Lh4 Se7 7.Lg3 
c5 8.dxc5 Lxc5 9.cxd5 Da5+ 10.Sbd2 
exd5 11.e4 Sbc6 12.exd5 Sb4 13.Dc4 
Ld7 14.Le2 Tc8 15.0–0 Lxf2+ 16.Txf2 
Txc4 17.Sxc4 Dd8 18.Sd6+ Kf8 19.Se5 
med god kompensation for dronningen. 
(SJ) Nådada! 6.Sc3 0–0 7.e3 Sbd7 
8.cxd5 exd5 9.Ld3 Dc7 10.0–0 (HF) 
En ung Tigran Petrosian spillede engang 
i 1950’erne 10.0–0–0 og vandt efter at 
have fortsat med bondefremstødet g4. 
Jeg studerede partiet ((SJ) - det gjorde 
jeg ikke!), men kom frem til at sort får 
farlige modchancer på dronningefløjen 
ved korrekt spil. (SJ) Efter mit 
tilsyneladende dårlige 5. træk kunne 
han måske godt have forsøgt 10.0–0–0 
og satset på, at jeg ikke spillede korrekt. 
Det var nok gået alligevel. 10.-,h6 
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11.Lh4 Te8 12.Tac1 a6 13.Tfe1 b6 
14.Lf5 Lb7 15.Lxd7 Dxd7 16.Lxf6 
gxf6 17.Sa4 Lc7 18.Db3 Dd8 (SJ) 
Her troede jeg faktisk jeg kunne holde 
sammen på stumperne, og forsvare mig, 
men det skulle vise sig, at jeg tog fejl! 

19.Sh4! (HF) Dette træk er jeg stolt 
af, det havde min Fritz misset. (SJ) 
Det havde jeg såmænd også! 19.-,Ta7 
20.Dd1 Dd6 21.Dg4+ Kh7 (HF) På 21.-
,Kh8 havde jeg planlagt 22.Dh5 (22.g3 
Tg8 23.Dh5 Df8 24.Df3!) 22.-,Dxh2+ 
23.Kf1 Te4 24.Dxh6+ Kg8 25.Sf5 
Dxh6 26.Sxh6+ og mine analyser viste, 
at hvid kommer ned af h-linjen. Den 
sorte stilling er krampagtig, og meget 
svær at forsvare. (SJ) Jeg overvejede 
selvfølgelig også 21.-,Kh8, men fandt 
at hvid ville stå bedst efter 22.g3 Tg8 
23.Dh5 Df8 24.Df3! Havde jeg vidst han 
havde spillet ovenstående variant havde 
jeg nok forsøgt at forsvare mig, da jeg 

ikke mener hvids stilling efter 26.Sxh6+ 
er klart vundet. 22.Dh3 22.Df5+ Kg7 
23.f4 De6 24.Dc2 Kh8 25.Sf5 h5 22.-
,Tg8 23.Sf5 23.g3 De6 24.Df5+ Dxf5 
25.Sxf5 Te8 23.-,Df8 24.e4! (SJ) Det 
viser sig hurtigt, at mine officerer nede 
i hjørnet alle er spillet offside. (HF) 
Det gælder om for hvid at skynde sig, 
inden sort får omrokeret løberne nede 
i hjørnet. 24.-,Tg5 25.f4 Tg6?? (HF) 
Her tror jeg sort taber partiet. 25.-,Lxf4 
26.Sxb6 Dd8 27.Tc2 giver ligeledes hvid 
klar fordel, men jeg fandt ikke nogen 
direkte gevinstfortsættelse. 26.Sh4 Tg8 
(SJ) Jeg overvejede at give kvaliteten 
for at få rettet op på kongestillingen, 
samt tage initiativet en smule af hvids 
angreb, med 26.-,Lxf4 27.Sxg6 fxg6 
28.Dd7+ Dg7 29.Dxg7+ Kxg7 men 
efter 30.Tc2! står hvid bare overlegent. 
27.exd5 Db4 (SJ) Igen troede jeg, at jeg 
havde modspil. Der truer på d4, b2 og a4. 
28.Dd3+ Kh8 29.a3!? (SJ) Hvid sætter 
en fælde, som jeg falder i med begge 
ben. (HF) Nu er sort færdig, på 29.-, 
Dd6 fortsætter hvid 30.Sf5 Dxf4 31.g3 
Dg5 32.Se7 Td8 33.dxc6 Lc8 34.Sxc8 
Txc8 35.Sc3 og hvids centrumsbønder 
afgør partiet. 29.-, Dxa4?? 30.Te7! og 
sort opgiver pga. 30.-,Ld6 31.Txf7 f5 
32.Dxf5 Dxd4+ 33.Kh1 Tg7 34.Txg7 
Dxg7 35.Sg6+ Kg8 36.De6+ og hvid 
vinder 1–0.
Noter af Steffen Jørgensen (SJ) og Hans 
Friberg (HF)
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Hvid: Kristjan Johann Jonsson, 
Island
Sort: Steffen Jørgensen, Centrum
Skandinavisk
1.e4 d5 2.exd5 Sf6 3.d4 Lg4 (SJ) 
Den portugisiske variant, som jeg har 
studeret en hel del. 4.f3 Lf5 (KJJ) Den 
portugisiske variation, som både er 
morsom og farlig for begge parter. Jeg 
synes simpelthen, at den er mere farlig for 
sort, i hvert fald hvis hvid spiller 5Lb5+. 
5.Lb5+ Sbd7 6.c4 a6?? (SJ) ?? - hvorfor 
nu det. Jo - jeg har altid tidligere spillet 
6.-,e6, men på det seneste har jeg kun 
kunnet fremtvinge remiser, og det er jo 
næppe det man går efter når man spiller 
den portugisiske variant. Men hvorfor så 
6.-,a6? Tjo, jeg lod mig inspirere af Curt 
Hansen, som på sin cd om skandinavisk 
angiver dette træk som værende sorts 
bedste fortsættelse. Jeg kan efter et par 
få partier med 6.-, a6 kun konkludere, at 
jeg er dybt uenig. 6.-,e6 giver sort bedre 
chancer for gevinst, og ikke mindst 
størst chance for at undgå at tabe! Jeg er 
færdig med at spille 6.-,a6!(KJJ) Efter 
min mening er 6.-, e6 bedre fordi den 
sorte konge vil med teksttrækket have 
vanskeligheder med at skjule sig. (SJ) 
Fuldstændig enig. 7.Lxd7+ Dxd7 8.Se2 
e6 8.-,b5 (SJ) er den anden mulighed. 
Målet er at reducere hvids bondekæde, 
og skabe et angrebsfelt på c4. Teorien 
fortsætter 9.b3 bxc4 10.bxc4 e6 11.dxe6 
Dxe6 12.Da4+ Sd7. 9.dxe6 Dxe6 10.b3 
0–0–0 (KJJ) Sort får tårnet i spil og 

vinder bonden fikst tilbage. Men kongen 
vil stå på bar bakke og det er for stor en 
pris. 11.0–0 Lc5 12.Kh1 Lxd4 13.Sxd4 
Dd7 14.Lb2 14.Le3 c5. 14.-,c5 15.b4 
cxd4 16.b5

(SJ) Alt dette er set før i Hadraba-
Azevedo, 1994 og Palac (2595)- 
Liardet(2230), 1997. I begge disse partier 
fortsatte sort med 16.-,axb5, og opnåede 
begge remis. Jeg ville forsøge noget 
andet, og følger en anbefaling af Keene 
og Levy, som også John Emms nævner i 
sin bog ”The Scandinavian”. Men jeg er 
ikke længere helt sikker på, at det er sorts 
bedste fortsættelse. 16.-,The8?! (KJJ) Nu 
skaber bonden på a6 sort problemer. (SJ) 
Tja, set i bakspejlet burde jeg måske have 
spillet 16.-,axb5 som i de to ovennævnte 
partier. 17.bxa6 bxa6 18.Sd2 (SJ) Selby 
Andersen angiver 18.Sa3! d3 19.c5 
Te2 20.Lxf6 gxf6 21.Sc4 Kc7 22.Sd6 
Lh3 23.Tg1! Tb8 24.Tb1 og hvid vandt 
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i Ruben-Mongin, IECG 1996. 18.-
,d3 19.Lxf6 (SJ) Jeg havde kigget en 
del på denne variant 19.Tb1 Te2 med 
uklart spil ifølge S. Andersen. 20.Lxf6 
gxf6 21.Tb6 Tg8 22.Tg1 Dd4 23.Txa6 
Kc7 24.Ta5 Lh3 25.gxh3 Txd2! og sort 
vinder. 19.-,gxf6 20.c5 (KJJ) Jeg kender 
et parti hvor denne stilling har været på 
brættet, Volzhin-Gausel, Bergen open 
2000. Gausel spillede 20.-,Te2 og hvid 
vandt. 20.-,Dc6 (SJ) Nu strander 20.-
,Te2 på 21.Sc4! 21.Tb1 Te6 22.Tb4 
a5 23.Tb1 Td5 24.Db3 Kd8 25.Db8+ 
Ke7 26.g4!! (KJJ) Sort står foran store 
vanskeligheder og efter min mening så er 
det tematiske problem at kongen er klædt 
af og er sårbar. Sort vælger det bedste 
træk i stillingen, men det er ikke godt 
nok.(SJ) 26.g4 giver luft til kongen på 
g2, og sikrer hvid afgørende fordel. Jeg 
sad længe med mange alternativer, men 
ingen af dem kan forhindre hvids gevinst. 
26.Tb7+ Td7 27.Tfb1 Dxb7 28.Dxb7 
Txb7 29.Txb7+ Kd8 30.Tb1. 26.-,Lxg4 
26.-,Te2 27.gxf5+- Txd2 28.Tb6 Dxc5 
29.Tb7+ (29.Da7+ Kf8 30.Tb8+ Kg7 
31.Tg1+ Kh6 32.Dxf7 Txh2+ 33.Kxh2 
Df2+ med remis ved evigskak) 29.-,Td7 
30.Te1+ Te2 31.Txd7+ Kxd7 32.Tb1 
Txh2+ 33.Dxh2 Dd5+- eller 26.-,Lg6 
27.Tb7+ Td7 28.Tfb1+- med afgørende 
hvid fordel. 27.Tb6 27.fxg4?? Td8+ som 
vinder dronningen. 27.-,De8 28.Da7+ 
28.Dxe8+. Kxe8 29.fxg4+- og hvid 
vinder. 28.-,Td7 29.Dxa5 Lh3 29.-,Lf5 
30.c6+- eller 29.-,Lh5 30.c6+- 30.c6 

Tdd6 30.-,Lxf1 31.cxd7 Dxd7 32.Db4+ 
Td6 33.Sxf1+- 31.Tg1 (KJJ) og sort 
opgiver 1–0, da problemerne med 
kongestillingen ikke kan løses. (SJ) Det er 
på tide at strække våben - sort er færdig. 
Se eksempelvis 31.-,Txc6 32.Tb7+ Kf8 
33.Dh5 f5 34.Dxh3 Tg6 35.Txg6 Txg6 
36.Df1 De2 37.Tb8+ Kg7 38.Tb2 Th6 
39.h3.
Noter af Steffen Jørgensen (SJ) og 
Kristjan Johann Jonsson (KJJ)

I de efterfølgende to partier har jeg des-
værre ikke kunne få lokket kommentarer 
ud af mine modstandere, så der må I 
nøjes med mine. Det første var endda det 
parti jeg helst ville have hørt min mod-
standers syn på partiet, idet jeg med sort 
(i en skandinaver) laver et officersoffer 
allerede i 8. træk. Jeg er ikke tidligere 
stødt på varianten, men man skal passe 
på med at prøve at opkalde varianter 
efter sig. I denne specielle variant har jeg 
til dags dato spillet 12 partier (e-mail-
skak), hvoraf 5 er vundet, 6 er endt remis 
og ét parti er tabt.

Hvid: Riku Virtanen, HS
Sort: Steffen Jørgensen, Centrum
Skandinavisk
1.e4 d5 2.exd5 Sf6 3.d4 Lg4 4.f3 Lf5 5.c4 
e6 6.Db3!? Et rigtigt computertræk!? 
Trækket står ikke nævnt i nogen af mine 
bøger om den portugisiske variant. Fritz 
spiller det i øvrigt også. Sort skal nu 
gøre op med sig selv om han vil spille 
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en passiv opstilling eller være villig til at 
ofre en officer for udvikling. Jeg vælger 
klart det sidste! 6.-,exd5 7.Dxb7 Sbd7 
8.c5 Hvid vil forhindre udviklingen af 
sorts løber på f8. 

Vi er nået til skillevejen. Sort må 
beslutte sig om han vil spille passivt 
med 8.-,Le7/8.-,Dc8 eller aktivt med 
8.-,Lxc5!? Udvikling, udvikling, og 
udvikling. Efter hvids næste træk har 
sort fået rokeret, og har alle officerer i 
spil mod hvids dronning, som står på 
b7. O.k., sort er en officer nede, men så 
længe hvids officerer står på baglinjen, 
er der jo ingen problemer. 9.dxc5 
0–0 10.Db4 Dronningen skal hjem og 
dækker samtidig bonden på c5. Hele 
varianten er kendetegnet ved, at hvid 
bruger (spilder) en masse træk med 
dronningen, men sort skal spille præcist, 
fordi kommer hvids officerer først i spil 
er slaget tabt. 10.-,Te8+ 11.Le2 Se5 

Truer skak på d3 med dronningegevinst. 
12.Dd4 Sc6 Sådan - gratis ommøblering 
af springeren, så den nu dækker d4, så 
d-bonden kan begynde sin vandring. 
13.Df4 Te5 14.Da4 Te6 15.Kf1 Hvids 
konge forlader skudlinien, men sorts 
udvikling er overbevisende. 15.-,De7 
Måske skal sort finde noget bedre her. 
16.Lg5 Dxc5 17.Sa3 Sb4 18.Tc1 Db6 
19.Db5 Dd4 20.Td1 Dxb2 20.-,Dxd1+ 
21.Lxd1 Ld3+ 22.Se2 Lxb5 23.Sxb5 Tb8 
24.Sxc7± 21.Lc1 21.Sc4 dxc4 22.Dxf5 
c3 23.Tb1 eller 23.Lc4 c2 24.Tc1 23.-
,Se4 24.Txb2 cxb2 25.fxe4 b1D+ 26.Kf2 
Txe4. 21.-,Dc3 22.Db7 Tae8 23.Sb5 
Dc5 24.Dxa7 24.Dxc7 Sc6 25.Sd4 (25.
La3 Dc2–+) 25.-,Dxd4 26.Txd4 Sxd4 
med lige spil. 24.-,Tb6 25.Dxc7 25.La3 
Txe2 26.Sxe2 Dxb5 27.Lxb4 Te6 28.Te1 
Dxb4 med lige spil. 25.-,Txb5 26.Dxc5 
Txc5 27.La3 Tb8 28.Td4 28.g4 Lg6 
29.Td4 Tc4 30.Lxc4 Sc2 31.Le7 Sxd4 
32.Lxf6 gxf6 33.Lxd5 Tb2 med sort 
fordel. 28.-,Tc4 29.Lxc4 Sc2 30.Txd5 
30.Le7 Sxd4 31.Lxf6 gxf6 32.Lxd5 Tb2 
og sort er ovenpå; 30.Td1 Se3+ 31.Ke1 
dxc4 32.Tc1 Sc2+ 33.Txc2 Lxc2 med 
sort fordel. 30.-,Sxd5 31.Lxd5 31.Kf2 
Sde3=. 31.-,Sxa3 32.Lb3 32.Kf2 Tb2+ 
33.Se2 Ld3 34.Te1 Kf8 35.Lb3 Lb1 
36.Kg3 Lxa2 37.Lxa2 Txa2 38.Sc3 Tc2. 
32.-,Lc2 med remistilbud, som hvid 
accepterede ½–½. Når krudtrøgen letter 
vinder sort a-bonden tilbage og remis 
synes uundgåelig. 
Noter af Steffen Jørgensen
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Sidste parti fra turneringen, og nok det 
parti hvori jeg var tættest på at vinde. 
Men det blev som tidligere nævnt ikke 
til en eneste sejr.

Hvid: Alfred Charles Lilleeng, TL
Sort: Steffen Jørgensen, Centrum
Skandinavisk
1.e4 d5 2.exd5 Sf6 3.c4 e6 4.dxe6 Lxe6 
5.Le2!? Fremtvinger en omstilling som 
er fordelagtig for hvid! 5.-,Sc6 6.Sf3 
Sorts bedste mod 5.Sf3 er De7, men nu 
er dette ikke længere muligt. 6.-,Lc5 
7.0–0 Dd7 8.a3 0–0–0 9.b4 Ld4 10.Ta2 
The8 11.d3 Lf5 12.b5 Se5 13.Sxd4 
Dxd4 14.Le3 14.Lb2 Dh4 blev spillet i 
Massachusetts 1997 i Bennett-Fang (sort 
vandt). 14.-,Dh4 15.Td2 15.d4 Seg4 
16.Lf4 Sh5 17.Lxg4 Lxg4 18.Dc1 Sxf4 
19.Dxf4 g5 20.Dg3 Dxg3 21.fxg3 Txd4 
med sort fordel. 15.-,Seg4 16.Lxg4 Sxg4 
17.Lf4 Sf6 18.Lg3 Dd4 19.c5 h5 20.b6 
axb6 21.cxb6 Dxb6 22.Sc3 Da5 23.Dc1 
Te6 24.Sa2 Tc6 25.Db2 Se4 26.Tdd1 
Sxg3 27.hxg3 h4 28.gxh4 Tg6 29.f3 
Th8 30.Dd4 Db6 31.Dxb6 Txb6 32.g4 
Ld7 33.Sb4 Txh4 34.Tc1 Tbh6 35.Kf2 
Th2+ 36.Ke3 Te6+ 37.Kf4 Th3 38.g5 
f6 39.gxf6 Txf6+ 40.Ke4 Kd8 41.Tg1 
g6 42.Tgf1 Tf7 43.Tc2 Lg4 44.Tcf2 
Lf5+ 45.Kd4 45.Ke3 Te7+ 46.Kd4 
Td7+ 47.Kc4 Th4+ 48.f4 g5 49.Kc5 
Lh3 50.Te1 Txf4 51.Tfe2 Tf8 52.Sd5 
c6 med sort fordel. 45.-,Td7+ 46.Kc4 
Th4+ 47.f4 g5 48.d4 g4 49.Te2 g3 
50.Te5 50.Tfe1 Tg7 51.Sd5 Th6 52.Te5 

g2 og sort vinder. 50.-,g2 51.Tg1 Tg7 
52.Txf5 Th1 53.Txg2 Txg2 54.Tf8+ 
Kd7 55.Sd3 Ke7 56.Tc8 Tc2+ 57.Kb3 
Td2 58.Kc3 Tdd1 59.Kc2 Kd7 60.Tb8 
b6 61.f5 Tdf1 62.Se5+ Ke7 63.Tc8 
Kf6 64.Sg4+ Kg5 65.Se3 65.Tg8+ Kf4 
66.f6 Ke4 67.Kc3. 65.-,Tf3 66.Te8 Ta1 
66.-,Thh3 67.Kd3 Txf5. 67.Kb2 Te1 
68.Tg8+ Kh6 69.Sc2 Te7 70.Tg6+ 
Kh5 71.Tc6 Txf5 72.Kb3 Kg5 73.Kc4 
Kf4 74.Sb4 Td7 75.d5 Th5 76.Te6 
Th3 77.a4 Ta3 78.Kb5 Tc3 79.Tc6 
Tg3 80.a5 bxa5 81.Kxa5 Ke5 82.Kb5 
Tdg7 83.Tc4 T3g4 84.Tc1 Tg3 85.Kc5 
85.Te1+ Kd4 86.Sc6+ Kxd5 87.Se7+ 
Txe7 88.Txe7 c6+. 85.-,Ke4 86.Tc4+ 
Kf5 87.d6 cxd6+ med remistilbud ½–
½. 
Noter af Steffen Jørgensen

Slutspillet blev muligvis spillet forkert, 
men jeg fik en søn i løbet af de sidste 
15 træk, så tiden til slutspilsteknik 
var minimal. Desuden købte jeg 
omkring træk 75 bøgerne ”Dvoretsky´s 
Endgame Manual” og Karsten Müllers 
”Fundamental chess endings”, og kunne 
til min forbavselse kun konstatere at 
temaet med 2 tårne mod tårn og springer 
kun var behandlet med ét ord i de to 
bøger - ”DRAW”. Forhåbentlig får jeg 
mere gavn af de to bøger på et senere 
tidspunkt.
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Massakren i Bilbao 
Af Steffen Jørgensen

Overskriften er måske lidt vildledende, 
idet den kan føre tankerne hen mod, at 
nedenstående vil omhandle den span-
ske borgerkrig, og den fascistiske leder 
General Francos kup mod den siddende 
regering i slutningen af 1930érne. Det 
er dog ikke tilfældet. Realiteten er, at 
der i slutningen af november 2005 i Bil-
bao igen har været en Man vs Machine 
match.
Inden matchen var der stor diskussion 
om programmerne er blevet for stærke, 
og om de allerede har/vil overtage takt-
stokken på det ternede bræt. Tidligere 
i år blev Michael Adams fuldstændig 
detroniseret i London af HYDRA med 
5½-½ i en match over 6 partier. Det kan 
man da kalde spil til ét mål…
Og spørgsmålet om hvorvidt vi menne-
sker kan hamle op med nutidens com-
putere og dertilhørende skakprogram-
mer, eller om vi er en uddøende race 
på brættet blev endnu engang besvaret i 
den anden VM Team Match mellem tre 
tidligere verdensmestre og tre af de fø-
rende skakprogrammer.
Hvis vi kigger lidt tilbage i tiden har der 
været et par opsigtsvækkende styrke-
prøver mellem os og dem…

1996 (Philadelphia) 
Kasparov, G – Deep Blue  
4 – 2

1997 (New York)  
Kasparov, G – Deep Blue  
2½ – 3½

2002 (Bahrain)  
Kramnik, V – Deep Fritz  
4 – 4 

2003 (New York)  
Kasparov, G – Deep Junior  
3 – 3

2004 (Bilbao)  
VM Team - Hydra, Fritz & Junior 
3½ - 7½

2005 (London)  
Adams, M – HYDRA   
½ – 5½ 

Verdensholdet anno 2005, der repræsen-
terede mennesket, bestod af følgende 
spillere: Rustan Kasimdzhanov (2670), 
Verdensmester 2004, pt. nr. 35 på FIDE 
ranglisten, Ruslan Ponomariov (2704), 
Verdensmester 2003 (pt. nr. 19 i verden) 
samt Alexander Khalifman (2653), Ver-
densmester 1999 og nu nr. 50 i verden. 
Computerholdet bestod af Hydra, Fritz 
og Junior. Hydra har senest vundet 
IPCCC (International Paderborn Com-
puter Chess Championship 2005) blandt 
andet foran Deep Shredder, og udrade-
rede fuldstændig Michael Adams tidli-
gere på året. Junior vandt IPCCC i 2001 
og 2002, og opnåede i 2003 3–3 mod 
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Kasparov. Fritz er kendt af alle, og kla-
rede 4–4 mod Kramnik i 2002.
Mankind – Machines 4–8 
2005 (Bilbao) VM Team 
– Hydra, Fritz & Junior 4 – 8
De tørre kolde tal taler for sig selv. 
De tre tidligere verdensmestre blev 
udspillet og var chanceløse. Herunder 
enkeltresultaterne efter de 4 individuelle 
partier:

HYDRA 3 point
Junior 3 
Fritz 2 
Kasimdzhanov, R. 1½
Ponomariov, R. 1½ 
Khalifman, A. 1

I 3. runde spillede Ponomariov en 
tvivlsom plan og blev løbet over ende 
af Hydra, som ofrede 2 officerer i 
slutningen. 29 træk og så var det parti 
afgjort. Partierne herunder inklusive 
analyser er snuppet fra www.chessbase.
com samt fra Lars Schandorffs spalte i 
Berlingske Tidende.

Hvid: HYDRA
Sort: Ponomariov, R.
1.d4 e6 2.e4 d5 3.Sd2 Sf6 4.e5 Sfd7 
5.Ld3 c5 6.c3 Sc6 7.Se2 a5 7.-, cxd4 
8.cxd4 f6 9.exf6 Sxf6. 8.0-0 c4 9.Lc2 
b5 10.b3 10.f4 g6 11.Sf3 Db6 12.g4 
Lb7 13.Sg3 Le7 14.Le3 0-0-0 15.De2 f6 
16.exf6 Lxf6 17.Se5 Tdf8 18.Tae1 Lxe5 
19.fxe5 Dd8 20.Lh6 Txf1+ 21.Dxf1 

Dh4 22.Df4 De7 23.Tf1 Sd8 24.Dd2 
Lc6 Grabczewski,R-Sliwinski,H/Lodz 
1968/EXT 2001/1/2-1/2 (40). 10.-, 
Sb6 11.bxc4 bxc4 12.Tb1 Kd7 Sort 
har lukket centrum, men computeren 
finder en vej ind. 13.Sf4 Kc7 14.Df3 
Tb8 15.Sh5! De7 16.Te1 La6 17.Dg3 
g6 18.Sf6 Kb7? 

19.Sde4! I stedet for den lange rokade 
har sort valgt en tvivlsom plan med 
at spille Kd7, Kc7 og derefter Kb7, 
og kongen nåede da også kun lige at 
slippe Ponomariovs fingre inden Hydra 
på smuk vis implementerer endnu en 
springer midt i den sorte lejr. 19…Ka7 
På 19.-,dxe4 afgør 20.d5! Sxe5 (20.-
,Sd8 21.d6+- eller 20…exd5 21.Txb6+! 
Kxb6 22.Sxd5+ med dronningegevinst) 
21.Dxe5+-. 20.Sd6+- Sort er færdig 
20…Sc8 20.-,Lg7 21.La3 Dc7 22.Lc5+- 
21.La3 Txb1 22.Txb1 Sxd6 23.Lc5+! 
Ka8 24.La4 Lb7 25.exd6! Dxf6 

MjMmMiMj
mfmMkama
chbmaHam
gMmaGMmM
MmaGMmMm
mMGMmMKM
AmCHMGAG
mDIMJMLM
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26.Lxc6 Lxc6 27.d7 Lxc5 27.-,Lxd7 
28.Db8#  28.Dc7 e5 28.-,Lxd7 29.Db7#  
29.dxc5 og sort opgav, der er ikke noget 
mod Dxa5 1–0.

Fra 2.runde
Det KAN lade sig gøre !
Menneskets eneste gevinst i 12 par-
tier…

Hvid: Ponomariov, R.
Sort: Fritz

39.-,Lc2? I træk 31 lavede Ponomariov 
en grov fejl, som gav fordel til Fritz, 
men her returnerer Fritz gaven og giver 
hvid fordel. 39.-,Dxg3+ 40.Kxg3 f5–+ 
40.Dxh4 gxh4 41.Tc1 Txb3? Anden 
fejl på tre træk af Fritz… 41.-,Lxb3!? 
42.Txc3 Lxa4 43.Tc7± 42.Sxb3 Lxb3 
42.-,Ld3 43.a5 Sa4 44.Tc6+– 43.a5 Sc4 
44.b5 La4? Fritz kunne have sikret sig 
fordel med 44.-,axb5 45.a6 Sb6 46.Tc6-
+ 45.bxa6 Lc6 46.a7 Kg7 47.a6 La8 
48.Tb1 1-0.

Efter partiet sagde Ruslan Ponomariov 
at han altid havde vidst han kunne hyp-
notisere sine ”normale” modstandere, 
men at han var meget overrasket og var 
slet ikke klar over, at han ligeledes kun-
ne hypnotisere computere!!

Og for at runde historien af, blev det 
afgørende slag under den spanske bor-
gerkrig udkæmpet i netop Bilbao i juni 
1937!

MmMmMmfm
mMmMmamM
ahMgMmMm
HMmamMgM
AGMGamMk
mCjcGMKA
MmMmMmFm
mMmMJMmM

Storegades Cykel- og
Knallertservice
Storegade 66 · 6700 Esbjerg

Telefon 75 12 39 75



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
December 2005

 



��

Skakklubben Centrum
December 2005

Sidste frist for indlevering af materiale er d. 21/2 2006

  Program
  og andre arrangementer
Dato  Aktivitet     Oprydningsvagt

17.12.05 Julefrokost 
19.12.05 5. runde i 2. Efterårsturnering René Bæk Pedersen
15.01.06 Tønder - Centrum 1 
15.01.06 Tilmeldingsfrist til Esbjergmesterskabet 
16.01.06 Centrum 3 - Helle 
19.01.06 Evans 4 - Centrum 2 
21.01.06 1. og 2. runde i Esbjergmesterskabet 
28.01.06 3. og 4. runde i Esbjergmesterskabet 
05.02.06 Centrum 1 - Evans 
06.02.06 Billund - Centrum 3 
07.02.06 Esbjerg 2 - Centrum 2 
11.02.06 5. og 6. runde i Esbjergmesterskabet 
18.02.06 7. runde i Esbjergmesterskabet + lynturnering 
05.03.06 Centrum 1 - Haderslev 1 
06.03.06 Centrum 2 - Grindsted 
07.03.06 Centrum 3 - Esbjerg 3 (hos Esbjerg) 
19.03.06 Bov - Centrum 1 (i Haderslev) 
20.03.06 Nr. Snede - Centrum 2 i Billund Centret

Redaktionen ønsker 
alle

 en god jul og et godt nytår


