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Skakklubben Centrum
Bestyrelse:
Formand Brian Isaksen Jakob Gejsings Vej 6 6700 Esbjerg ☎ 7513 7502

Næstformand Poul G. Jensen Rosenvej 13 6800 Varde ☎ 7526 9324

Kasserer Jens Nielsen Storegade 66 6700 Esbjerg ☎ 7512 3975

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

Medlem Carsten Ovesen E. Hansens Vej 6 1. th. 6700 Esbjerg ☎ 7512 1356

Klubbladsredaktion:
Redaktør Søren Peter Nielsen Nørregade 77 1. tv. 6700 Esbjerg ☎ 7545 6933

Assistent Allan Kaarsberg Peder Gydes Vej 89 6700 Esbjerg ☎ 7545 7013
e-post redaktionelt: centrum.skakblad@esenet.dk

Turneringsledere:
Mesterklassen Jens Nielsen ☎ 7512 3975

Basisklassen Brian Isaksen ☎ 7513 7502

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. 525,-

Juniorer u/20 kr. 280,-
Pensionister kr. 400,-
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: ak@gte.dk eller a.kaarsberg@esenet.dk
Klubbens hjemmeside http://www.skakklubbencentrum.dk/
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Så er det ved den tid igen.           19.
19. Vesterhavsturnering skydes i
gang 3. juli og fortsætter frem til 10.

juli, hvor vi begynder at pakke grejet sam-
men efter et nyt og forhåbentlig velover-
stået nyt kapitel i turneringens historie.
Spillestedet bliver igen EUC Vest (Teknisk
Skole).
Om det bliver veloverstået, er til dels
afhængig af dig.
Der skal som altid bruges endnu flere kanti-
nemedarbejdere, end vi har. Brikopstillere,
opryddere, turneringsledere, informations-
medarbejdere, chauffører, dørvogtere…
Turneringen laver ikke sig selv.
’Purister’ vil være utilfredse med, at vi
denne gang laver en Open i stedet for alle-
mod-alle grupper.
Årsagen er dels et ønske fra mange menige
spillere, dels – og for mit vedkommende –
af nødvendighed: Vi har de seneste år haft
’Verdens bedste hotelaftale’. Den aftale har
vi ikke i år, så i stedet må vi lave en Open,
hvor præmierne er gode, men derudover må

spillerne klare sig selv. Det er det, jeg
mange gange har kaldt Folkevogns-
modellen, mens Esbjerg indtil nu har været
vant til at præsentere en Mercedes.
De første to stormestre, Carsten Høi og bul-
gareren Ventzislav Inkiov, har tilmeldt sig,
også den første internationale mester,
Rasmus Skytte. 
Flere har vist interesse.
Det er vigtigt, alle tager vores projekt alvorligt.
Jeg må advarende minde om, Vesterhavs-
turneringen er én gang før blevet aflyst.
Heldigvis var der stort set ingen, der
opdagede det. I 1998.

Generalforsamling i 5. hovedkreds
Søndag den 4. april kl. 10.00. Her er bl.a.
vores Jean B. Mikkelsen på valg til for-
mandsposten.
Pokalturnering søndag den 25. april kl.
10.00.
Turneringen, der spilles med 4-mandshold,
bliver denne gang hos "Springeren" i
Kolding.
Der spilles i Eliterækken, hvor der er fri
tilmelding, og i Bredderækken, hvor hold-
ene højst må have et gennemsnit på 1800.
Betænkningstiden er 1/2 time pr. spiller/parti.
Indskuddet 200 kr. pr. hold.
De to bedst placerede hold i hver række kan
deltage i Unionens finalestævne i pinsen i
Nyborg.
Skal vi have et par hold med igen?
Tilmelding senest 21/4.
Henvendelse til mig.                         f

Open!

Af Brian Isaksen
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Som bekendt er holdturneringen
færdigspillet, og det er efterhån-
den ingen hemmelighed, at 1.

holdet klarede frisag med en placering
midt i rækken. Efter den gode start med
3 sejre fusede det lidt ud og det blev kun
til en enkelt sejr mere. I sidste runde blev
det lidt for spændende, et enkelt point
mere til SK 1968 III kunne have sendt
vores helte ned på en 7. plads.
Slutstillingen blev følgende:

SK 1968 II 38,5 14 mp
Silkeborg 32,5 12 mp
Viby 30,5 5 mp
Centrum 27,5 8 mp
Esbjerg 27,5 6 mp
Herning 27,5 4 mp
SK 1968 III 26,5 7 mp
Ølgod 13,5 0 mp

Poul Grydholt Jensen, Centrum
Steen Vitus Bering, Herning
ECO B50
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.c3 Sf6 4.Le2 Det
spiller jeg en gang imellem. Een gang
har jeg set svaret Sfxe4? En anden plan
for hvid er 4.Ld3 efterfulgt af Lc2.
4...Sbd7 5.d3 g6 6.0-0 Lg7 7.Te1 0-0
8.Lf1 b5 Meget agressivt. Solidere er 8.-,
e5 som i partiet Khalifman-Stohl, 2001.
9.d4 Tb8 10.e5!? Det er et meget
forpligtende træk. 10.b4 er mere for-
sigtigt. 10...dxe5 11.dxe5 Sg4 12.Lf4
Dc7 Måske var det bedre at spille Tb6
for at undgå bindingerne. 13.De2  Hvid
kunne spille 13.h3!, da sort ikke kan slå
på e5. Jeg brugte meget tid på at under-
søge stillingen, da jeg ikke brød mig om
dronningetrækket. Alligevel fandt jeg
ikke følgende variant: 13.h3! Sgxe5.
14.Sxe5, Sxe5. 15.Dd5! og sort mister
materiale. Han er nødt til at spille 13. -,
Sh6 og så vinder 14.Dd2! en hel bon-
degård. 13...e6 14.h3 Sh6 15.Sbd2 Lb7
16.Se4 Sf5 17.Tad1 Ld5 18.g4 Se7
19.Lg2 Lxa2 20.Txd7 Lidt for opti-
mistisk, da sort kunne have spillet
24.Dd6 (20.Sf6+ Sxf6 21.exf6 Dxf4
22.fxe7 Tfe8 er godt for sort.) 20...Dxd7
21.Sf6+ Lxf6 22.exf6 Sd5 23.Lxb8 Jeg
har analyseret en del på 23. Le5!? men er
ikke kommet til klarhed og kommer det
nok heller ikke foreløbig, da haven
kalder. 23...Txb8 24.Se5 Dc7 (24...Dd6
25.Dd2 Td8 26.Dg5=) 25.Lxd5 Lxd5
26.Dd2 Kh8 27.Df4 Tc8 28.Dh6 Tg8=

Holdturneringen
1. holdet

Af Poul Grydholt Jensen
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29.Df4 29.De3= 29...Tc8 30.Dh6 Tg8
Sort er i tidnød, men hvid går forkert i
byen. 31.f4? Følgende varianter ser ud til
at vise en gevinst for hvid. Skulle nogle
være uenige heri, så hører jeg gerne fra
dem. (31.g5 a5 32.h4 Lb3 33.h5 Lc2
hvids angreb løb ud i sandet.; 31.h4 A)
31...Db7 32.Dg5 c4 (32...Lb3 33.h5 Lc2
34.Dd2 Lf5 35.Td1 Lxg4 36.Dd7+-)
33.h5 Lh1 34.f3+-; B) 31...a5 32.Dg5
Db7 33.h5 gxh5 (33...Lh1 34.f3 Lxf3
35.hxg6+-) 34.Dxh5!) 31...c4! 32.Kh2
a5 33.g5 b4 34.Te3 Da7 35.Te2 bxc3
36.bxc3 a4 37.Dh4?? h4! (37.h4 a3
38.h5 Le4 39.Txe4 Df2+ 40.Kh3=)
37...a3 38.Df2? Dxf2+ 39.Txf2 Ta8
40.Sxf7+ Kg8 41.Sh6+ Kf8 42.Ta2 Le4
43.Sg4 Lb1 44.Ta1 a2 45.Se5 Ta3
46.Sxc4 Txc3 47.Se5 Tc1 48.Kg3 Tg1+
49.Kh2 Tf1 50.Kg3 Th1 51.Sf3 Tf1
52.Se5 Tc1 53.Sf3 Tc3 54.Kf2 Le4

55.Sd2 Ld5 56.h4 Th3 57.Tc1 Th1?
Sort kunne slå h4 med gevinst.
(57...Txh4 58.Kg3 Th1 59.Txh1 Lxh1
60.Sb3 Kf7 61.Kf2 h6-+) 58.Txh1 Lxh1
59.Sb3 Ld5 60.Sa1 Kf7 61.Ke3 e5
62.fxe5 Ke6 63.Kd4 Lc6 64.Sc2 1/2-1/2

Hvid: Jesper Maul Hansen
Sort: Poul Grydholt Jensen 
ECO B04
3.div.04 , 14.03.2004
Mit parti fra holdturneringen i 7.runde
fik et besynderligt forløb. 1.e4 Sf6 2.e5
Sd5 3.d4 d6 4.Sf3 c6 5.c4 Sc7 6.Ld3
Lg4 7.0-0 dxe5 8.dxe5 Se6 9.De2?
(9.Te1 g6 10.h3 Lxf3 11.Dxf3 Lg7
12.Dg3 Sd7 13.Ld2 Dc7 14.Lc3= Lh6
15.Ld2 Lg7) 9...Sd7 10.Sc3?? Sxe5
11.Td1 Lxf3 12.gxf3 Sd4 13.De4
Sdxf3+ 14.Kh1 Dd4 15.Lf4 Dxe4
16.Lxe4 g5! Hvid er fuldstændig væk.

Vognmand
Jens Arne Christensen

Kongevej 220 · 6510 Gram
Privat 74 82 32 52 * Mobil 20 32 30 52

Bud- og distributionskørsel
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Skulle hans hold undgå nedrykning,
måtte han vinde. Det naturlige ville
ellers være at opgive. Det bliver endnu
værre. Jeg havde fået mig et overblik
over de øvrige partier. Vi skulle bruge 2
1/2 point, og det så rigtig godt ud. Hans
havde fået godt spil, og Gunnar angreb
sin modstander voldsomt. Ole stod lidt
mistænkelig, men det havde han gjort så
tit uden at tabe. Det så meget lige ud på
de øvrige brætter. 17.Lg3 Lg7 18.Lxf3
Sxf3 19.Td3 Sd4 20.Se4 Se6 21.Tad1
f5! 

Nu ryger der også en officer. Hvid
kæmper videre. Samtidig var Hans ved
at komme i vanskeligheder og Ole stod
til tab. Gunnar vandt. Ivar og Kim
spillede remis. Jens stod til tab og jeg
selv havde en vundet stilling. Dog var
Jean ved at komme i vanskeligheder
22.Td7 fxe4 23.Txb7 Td8 24.Txd8+
Sxd8 25.Tb8 0-0 26.Ta8 Lxb2

27.Txa7 Lf6 28.Tc7 Kf7 29.a4 Se6
30.Txc6 Ta8 31.c5 Txa4 32.Tc8 Ta1+
33.Kg2 Sf4+ 34.Lxf4 gxf4 35.c6 Tc1
36.c7 Le5 37.Tb8 Txc7 38.Tb4 Kf6
39.Txe4 Kf5 40.Ta4 Det var det.
Stillingen spiller sig selv. 40...Ld4??
Uforklarligt! 41.Txd4 En spiller fra
Skakforeningen fik venligt spurgt mig
om det var for at få et vundet tårnslut-
spil, at jeg satte løberen i slag. Det var
det ikke! 41...e5 42.Ta4 e4 Hvis jeg
ikke foretager mig noget er spillet
remis. Det var nu blevet klart, at vi så
havde de nødvendige point for at undgå
nedrykning.To spillere på holdet gjorde
mig opmærksom på, at jeg skulle spille
på gevinst. Efterhånden opdagede jeg,
at de ville have, vi skulle slutte turne-
ringen foran Skakforeningen. Heldigvis
satte jeg ikke flere brikker i slag.
43.Ta5+ Kg4 44.h3+ Kh4 45.Ta4 f3+
46.Kh2 Te7 47.Tb4 Te5 48.Ta4 h5
49.Tb4 Kg5 50.Tb8 Kf4 51.Tf8+ Tf5
52.Te8 Tg5 53.Tf8+ Ke5 54.Te8+ Kd4
55.Td8+ Kc3 56.Te8 Kd3 57.Td8+
Ke2 58.Te8 Kxf2 59.Txe4 Tg2+
60.Kh1 Kg3 61.Te8 Th2+ 62.Kg1 f2+
63.Kf1 Th1+ Endelig! 0-1

Gunnar blev topscorer med 4,5 point i 7
kampe. Ole Bønnelykke, Iver Poulsen
og Poul Grydholt Jensen spillede også
alle 7 kampe. Flere detaljer om de
enkeltes score og turneringens forløb
kan ses på hjemmesiden.
www. skakklubbencentrum.dk

dm    mfm    j
gam    g    ia   

mambm    m
m    m    mag       

mAmBm    m
m    mDm    I       
AG    m    G    G
m    mDm    mF   
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Ribe Weekend EMT
Ribe Skakklub inviterer hermed til 5-runders weekendturnering med store
præmier  i dagene 16-17-18. april 2004 umiddelbart efter DM. 
Spilletidspunkt :

Fredag kl. 19-24. Lørdag kl. 10-15 og 16-21. Søndag kl. 9-14 og 15-20.
Spillested :

Bispegades Skole - midt i Ribe. Spillelokalerne er røgfri - der ryges på
gangene.

Turneringsform :
Der spilles i 6-mands grupper efter rating. Nederste gruppe Monrad. 

Betænkningstid :
40 træk i 2 timer og 1⁄2 time til resten af partiet.

Indskud :
130 kr. 

Præmier :
M1: 4000/1000 kr.
M2: 800/400 kr. 
Øvrige grupper: 500/200 kr. 

Tilmelding :
Helst klubvis, gerne skriftligt til Jørgen Nielsen, Dagmarsgade 14, 6760
Ribe, 
tlf. 75423115. E-mail: formanden@ribe-skak-klub.dk
Tilmeldingfrist : Mandag d. 5/4-2004 (der er påske).
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På den absolut sidste dag i fe-
bruar tog andetholdet af sted
mod Kolding for at forsvare

sin absolut sidste teoretiske mulighed
for oprykning til 3. division. Desværre
var der flere afbud, så det så ikke alt for
lyst ud.
Tre spillere fandt selv vej til spillest-
edet. Jens Arne og Steffen kørte selv, og
Jacob, der nu bor i Kolding, havde ikke
mange minutters gang til spillestedet.
De sidste fem velvoksne spillere klum-
pede sig sammen i Søren Peters bil og
ankom i MEGET samlet flok betids til
spillestedet i KFUM & K’s lokaler i
Dalbygade. Traditionen tro havde vi
kørt en lille omvej, da vi på vejen ind i
Kolding koncentrerede os mere om at
sludre end at kigge på vejskilte - men
frem kom vi da alligevel!
Modstanden virkede skræmmende. Et

ratinggennemsnit på 1936 mod vores
1680. Jf. dr. Elo skulle det svare til cirka
61⁄2:11⁄2 i Koldings favør!
Min modstander, der spillede hvid,
havde 1915 i rating og allerede efter
første træk sank humøret hos mig. 1.e4.
Jeg hader det træk. Vi røg ind i en
franskmand og i den slags åbninger
bliver jeg normalt snøret helt sammen,
men det lykkedes mig minsandten at
fuppe Gerriet i åbningen og hapse en
bonde! Og allerede efter 13 træk og små
to timers spilletid tilbød jeg remis, selv
for mine forhold noget af en nega-
tivrekord. Tilbudet blev accepteret uden
større betænkning og vi kunne gå ud og
analysere på slutstillingen. Jeg har nok
en ret klar fordel og burde nok have
spillet videre, men én fugl i hånden ... -
og så er jeg spillemæssigt jo også lidt
rusten i det. Det fortalte Gerriet mig at
han også var. Han er kommet i byrådet
i Kolding for Socialdemokratiet, så han
spiller næsten ikke skak mere. Kun en
holdkamp i ny og næ! Alt i alt var jeg
dog godt tilfreds med det halve point.
Kort tid efter vandt Damir. Ved efter-
analyserne var vi alle enige om, at
Damirs modstander Michael Andersen
selv troede at han lavede et godt 19.
træk, men at det i stedet førte direkte til
nederlag som følge at et par meget
stærke træk fra Damirs side af. Da jeg
kom hjem og konsulterede den af Allan
Kaarsberg berømmede storanalysator,
Fritz von Otte!, var bedømmelsen en

Holdturneringen
2. holdet Uafgjort i Kolding

Af Jørn Hansen
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hel anden. Fritz påstår hårdnakket, at
Michael i slutstillingen kunne have
ofret tårnet på f3 og fået næsten lige
spil! 11⁄2:1⁄2 til os var jo en god start.
Humøret fald lidt da John kom ud og
fortalte, at han havde mistet bonde
nummer to, men han ville kæmpe
videre. Jens Arnes stilling så noget
luftig ud og Steffen fortalte brødebetyn-
get, at det gik ned ad bakke for ham.
Mørke skygger var altså ved at dukke
op på den ellers skyfrie himmel.
Johns kampånd betalte sig fuldt ud for
få minutter senere kom en storsmilende
John ud og meddelte, at nu førte
Centrum 21⁄2:1⁄2. Johns modstander,
der havde spillet 20 holdkampe uden
nederlag (hans ulykkestal er nu 21!),
havde jo ført med to bønder, men i et
anfald af skakblindhed fik han placeret
sin springer på en sådan måde, at den
blev fanget, og så tippede fordelen i
Johns favør.
Jens Arne var i mellemtiden kommet
bagud med to bønder og stod skidt. Og
så var det jo godt at Mesud vandt et flot
parti mod Lars Pedersen. Lars sagde
efter partiet, at han stille og roligt blev
spillet ned af Mesud. Det er da en kom-
pliment der vil noget, fra så stærk en
spiller som Lars. Nærmest sensationelt
31⁄2:1⁄2 til os!
Men så var det også slut med medgan-
gen. Steffen var kommet bagud med en
bonde og lige pludselig gik det alt for
stærkt, jf. Steffen. I hvert fald smuttede

der også et tårn og så opgav Steffen
naturligvis. Søren Peter var den næste
der var færdig. Han spillede mod
Koldings 16-årige talent, Kasper
Aamand Pedersen, og havde styr på
sagerne hele partiet igennem. Søren
Peter stod måske lidt bedre til sidste,
men med remisen var vi sikre på
uafgjort i Kolding.
I de to sidste partier så det ikke for godt
ud. Jens Arnes stilling blev dårligere og
dårligere og selv om modstanderen hele
tiden skulle passe på, så måtte Jens
Arne til sidst kapitulere. Jacob var så
vores sidste håb. Jeg syntes ellers at han
havde stået godt det meste af tiden, men
da jeg omkring første tidskontrol var
henne og kigge på partiet, var Jacob
kommet bagud med en kvalitet. Han
kæmpede dog videre endnu en halv
snes træk, men til sidst ville Jacob miste
sine sidste bønder og således endte
matchen 4:4.
Før sidste runde, hvor Centrum 2 skal
møde det ubestridte tophold Horsens,
ligger vi på en tredelt andenplads sam-
men med Varde og netop Kolding. Men
hvis vi vinder 61⁄2:11⁄2 over Horsens,
og de to andre medkombattanter ikke
vinder større over deres modstandere,
så rykker vi forbi Horsens i slutstillin-
gen, og så står den på 3. division til
næste år. Men hvem tror på det :-)
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19. Vesterhavsturnering 
som Open!

3.-10. juli 2004

Efter 18 Vesterhavsturneringer med alle-mod-alle grupper er det nu tid til
nytænkning:
Esbjerg Skak Union inviterer til sin første Vesterhavsturnering som Open.
Alle spiller i én åben gruppe, 9 runder efter det danske schweizersystem som
foreliggende i Håndbogen, 1. præmie DKK 10.000, diverse ratingpræmier.
Spillestedet bliver igen EUC Vest (Teknisk Skole, Spangsbjerg Møllevej
172), hvor hver deltager får adgang til (mindst én!) computer med internet-
adgang.
Indskud kr. 150 (gm, im, wgm og wim gratis) – de første 4 tilmeldte gm vil
få tilbudt gratis indkvartering!, mulighed for overnatning på spillestedet for
kr. 100, leje af madras yderligere kr. 100 (bestilles ved tilmelding).
Turneringen bliver selvfølgelig elorated, hvis muligt.
Rygeforbud overalt på skolen! 
Vesterhavsturneringskantinen tilbyder naturligvis igen billig forplejning!
2 timer til 40 træk, derefter 1/2 time + opsparet tid til resten.

1. runde lørdag 3. juli kl. 14. – 19
2. runde søndag 4. juli kl. 12 – 17
3. runde søndag 4. juli kl. 19 – 24

4. – 8. runde mandag 5. – fredag 9. juli kl. 19 – 24
9. runde 10. juli kl. 12 – 17

Igen 5-runders Veteranklasse 6.-10. juli, og der vil også igen blive inviteret
til en skoleskakturnering.
Yderligere oplysninger og tilmelding: 
Brian Isaksen, Jakob Gejsings Vej 6, 6700 Esbjerg, e-mail brisak@esenet.dk

Tilmelding senest søndag 27. juni.
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Et sidste forventningens pres
her på falderebet har  betydet
at holdlederen for 3. holdet

har valgt at nedlægge sit mandat med
øjeblikkelig virkning.
Lige fra sæsonstart har holdlederen
meddelt at intet mindre end en
førsteplads ville kunne accepteres - og
efter sidste runde her til aften lå det fast
at det kun blev til en 2. plads efter
Vardes hold der endog fik store klø af
Bramming!!!!!
Beslutningen betyder samtidig at hold-
lederen som den eneste på holdet rykker
ned og bliver holdleder på 4. holdet.
Hele matchen startede ellers lovende -
1-0 inden vi fik startet. Billund stillede
kun med 7 mand - Og Varde afgav fra
start 2 til Bramming. Nå men da en vis
hr. C. Ovesen, som har meddelt at han
alligevel ikke spiller for Centrum i
næste sæson, så gik i en skomagermat
efter få træk - de er jo ikke lange sådan
nogle - så stod der 1-1 - det var godt han
havde vagt, så han virkelig kunne høre
de hånefulde tilråb hele aftenen. Men vi
skulle nok vinde - ja lige indtil
seminarielektor Pedersen pludselig
opdagede, at han var kommet til bords
med 3 gafler og absolut ingen skeer og
knive. Han har kastet notatet bort, og

bestukket sin modstander til heller ikke
at udlevere det. Bingo 1-2 til Billund.
Samtidig skal så også nævnes at begge
de herrer afslog tilbud fra holdlederen
om at tilmelde dem til Esbjerg
Skoleskak.
På en sådan aften, hvor man af hensyn
til klubmedlemmernes spilleglæde har
sat sig selv af holdet for at passe ølsalg-
et, så er tiden lang, hvornår får vi

Holdturneringen
3. holdet - Abdicering

Af Karsten Mørk

Carsten Ovesen - Fremragende opryder.

Flemmeing L. Larsen - God score!
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udlignet - så slog de brave kæmper til.
Først det ene postbud Torben, så
Flemming L. L., så det næste postbud
Frede, så den 4-dobbelte danmarks-
mester Børge Clausen, alle 4 med sejre -
og så endelig lige før vingerne faldt,
John på 1. bræddet med remis - altså
51⁄2-21⁄2; men desværre ikke nok til den
forjættende 1. plads, der kunne have
skabt sportslig succes hos holdlederen.
Holdlederen siger i en kommentar til
aftenens begivenheder: “Jeg må
indrømme at jeg kun havde holdet på
lånt tid. Nu vil jeg gå tilbage og kæmpe
for at de folk i klubben der kigger mere
på det sociale fællesskab og mindre på
rating også får en chance.”

Postbudet ringer aldrig 2 gange
Det har i hvert fald været tilfældet denne
sæson hvor den gode Frede ganske vist
har spillet 2 gange på 3. holdet, men kun
med udbytte idet ene. Det skal vi til
gengæld kigge  nærmere på her hvor
Frede er helt oppe at ringe!

Hvid: Oscar Thuesen
Sort: Frede Jørgensen
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.b3 Lc5 4.Lb2 d6
5.h3 Sf6 6.d3 0-0 7.Le2 Le6 8.c4 a6
9.Sc3 Dd7 10.Sg5 Sd4 11.Sxe6 Dxe6
12.0-0 De7 13.Sd5 Sxd5 14.cxd5 f5
15.Kh1 f4?! Frede er kommet godt fra
start, men her kunne han være kommet
i front med Dh4 16.Lg4 Kh8 17.Lxd4
Lxd4 18.Tc1 Lb6 19.Tc2 g6 20.f3?
Lukker af, Df3 var hvids vej ud af pro-
blemerne 20.-,Dh4 21.De1 Dg5 22.g3?

Slagtermester
Kaj Madsen
KRONPRINSENSGADE 97

Telefon 75 12 84 95

dm    m    j    l
mag    m    ma   
ai    g    mam
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AmDm    m    m
m    m    KDmF   
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22.Le6 holder balancen. 22.-,fxg3
23.Dxg3 h5 24.h4 Dh6 25.Lh3 Tf7
26.Tg2 Tg7 27.De1 Tf8 28.Tg5 Tf4
29.Dd2? Nu går det rgitig galt, bonden
på h4 er nu udækket, bedre var Tg2 29.-
, Txh4 30.Dg2 Le3 31.Tg3 Lf4 32.Dh2
Lxg3 33.Dxg3 Tf4 34.Kg2 h4 35.De1
Dg5+ 36.Lg4 Th7 37.Kh3 Df6 38.Dc3?
Hvid sidste store fejl, Frede kroner vær-
ket med et smukt tårnoffer, man må for-
mode at Oscar Thuesen er gået hjem
med en voldsom kimen for ørerne! 38.-,
Txg4 39.Kxg4 Df4+ 40.Kh3 Dg3# 0-1

Børge Clausen er sammen med John
Hansen den bedst scorende på 3. holdet,
og heller ikke i denne runde skuffede
han, selvom han på et tidspunkt med en
officer i overskud foretog  en trækgen-
tagelse som fik modstanderen til at
spørge om Børge ville have remis! Der
opstod en mindre pause mens Maria
forklarede hvad modstanderen havde
sagt, og Børge måtte lige checke stillin-
gen for at se om der var noget han
havde overset, hvorefter han på det
nærmest fnyste: “Nej tak!”.

Hvid: Børge Clausen
Sort: Hans Jochumsen
1.d4 d5 2.c4 Sf6 3.Sc3 e6 4.e3 Le7
5.Sf3 0-0 6.a3 c6 7.Ld3 h6 8.0-0 b6
9.e4 dxc4 10.Lxc4 La6 11.Lxa6 Sxa6
12.Da4 Dc8 13.Lf4 b5 14.Dc2 Dd8
15.b4 Sc7 16.Te1 a5 17.Lxc7 Her
skulle Børge måske have prøvet 17.Se5

i stedet, tekstrækket udligner stillingen
fuldstændigt. Dxc7 18.bxa5 Dxa5
19.Sb1 Tfc8 20.Te3 Sd5?

Det er svært at se hvad sort har i
tankerne med det offer, c5 er det eneste
rigtige træk. 21.exd5 cxd5 22.Tc3 Da6
23.Txc8+ Txc8 24.Db2 Lf6 25.Sbd2
Db7 26.Tc1 Txc1 27.Dxc1 Da8 28.Db2
Kh7 29.h3 g6 30.Se5 Lxe5 31.dxe5
Kg7 32.Sf3 Da4 33.Sd4 Da5 34.Sxb5
De1+ 35.Kh2 De4 36.Dd4 Dc2 37.a4
Da2 38.Df4 Kg8 39.Sd6 Da1 40.Dxf7+
Kh8 41.Df6+ Kh7 42.Df7+ Kh8
43.Df6+ Kh7 med Hans Jochumsens
undrende remisforespørgsel, og det
afværgende fnys!   I det efterfølgende er
der heller ingen slinger i valsen. 44.Sf7
g5 45.Dh8+ Kg6 46.Df6+ Kh7
47.Dxh6+ Kg8 48.Df6 Dxa4 49.Sxg5
Dd7 50.Dxe6+ Dxe6 51.Sxe6 Kf7
52.Sd4 
1-0
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Først stillingen efter 7 runder: 
1. Izudin Bihorac 18 (1)
2. Poul Fl. Fries Nielsen 15
3. Poul G. Jensen 14
4. Kim Sørensen 8 (2)
5. Damir Desevac 8
6. Jens Nielsen 7 (2)
7.-8. Søren Peter Nielsen, 
Leszek Kwapinski 7
9. Torben Christiansen 4 (1) 
10. Rene B. Pedersen 0
Ikke spillede partier i parantes.

Izudin har spillet 6 partier og vundet
dem alle. Han mangler at møde Poul
Fl.,  Jens og Kim. Et hårdt program.
Alligevel er der kun en meget lille
risiko for, at han bliver indhentet af

Poul Fl. Poul Fl. kan komme op på
21 point. Det er kun nok til ligestil-
ling med Izudin, hvis denne bare
scorer 3 point i de sidste tre partier.
Izudin har spillet en god turnering
indtil nu. Hans store styrke er
forsvaret af vanskelige stillinger,
Her graver han alle mulighederne op
for forsvaret. Pludselig opdager
hans modstandere, at nu skal de
forsvare sig, og så er det ofte for
sent. Jeg skriver af bitter erfaring.  
”Desværre” kan jeg ikke finde mit
parti mod Izudin, så i stedet bringer
jeg mit parti mod Kim med spar-
somme kommentarer.

Hvid: Poul G Jensen
Sort: Kim Sørensen
Caro- Kann
1.e4 c6 2.d4 d5.3.exd5 cxd5 Panov-
varianten. 4.c4 Sf6 5.Sc3 e6 6.Sf3
Lad være med at spille 6.Lg5. Jeg

Rapport fra
klubturneringen
Af Poul Grydholt Jensen

Storegades Cykel- og
Knallertservice

Storegade 66 · 6700 Esbjerg
Telefon 75 12 39 75
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gør det forhåbentlig aldrig mere
selv. I et k-skak parti tabte jeg efter
18 træk  6.-,Lb4 7.cxd5 Sxd5 8.Ld2
Sc6 9.Ld3 Le7 10.0-0 Sf6 11.Lg5,
0-0 12.Te1, b6 12.-,  Sxd4.13.Sxd4
Dxd4. 14.lxh7+er selvfølgelig, det
sort ikke skal spille. Men hvad med
12,-. Db6!?  13.De2!Lb7  Efter 13.-
,Sxd4? 14.Sxd4 Dxd4. 15. Tad1!
taber sort - f.eks. 15.-,Dc5. 16. Lxf6
Lxf6. 17. De4!   14.Tad1 Sb4
15.Lb1 Sbd5 16.Se5 Tc8 17.Dd3
Sxc3 18.bxc3 Dd5 19. Dh3. Txc3

Trækket overraskede mig, hvad det
nok ikke burde havde gjort  20.f3 h6
21.Lxf6 Lxf6 22.Le4 Dxe4
Nødvendigt. 23.Txe4 Lxe4 24.Sd7
Tfe8 25.Sxf6+ gxf6 26.Dxh6 Ld5
27.Dxf6 Tc2 28.Td2 Txa2 29.Txa2
Lxa2 30.h4! Opgivet, h-bonden er

for stærk. f

Redaktionen undskylder at denne
artikel ikke er opdateret til og med 8.
runde som er færdigspillet, men
grundet arbejdspres og andre
uvæsentlige detaljer, er vi kommet
lidt bagud med stoffet. Vi lover bod
og bedring og håber at kunne
komme med en fuldstændig
opsumering i næste nummer hvor
turneringen erfærdigspillet. Red.
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Bogen om
Vesterhavsturneringen

2003
Netop udkommet!
særpris kr. kun 50! - for 76 sider!

Alle partier fra stormester- og
Perspektivgruppe! 
Alle deltagernes resultater
Alle grupper omtales! 
Masser af fotos! 
Spillerportrætter! 
Med meget mere!

Hele overskuddet 
ved salget af bogen 
går til 
Esbjerg Skak Union!

Tak til:
Grafisk Trykcenter, 
Torsten Lindestrøm 
Allan Kaarsberg!

Bogen kan bestilles direkte hos:
Brian Isaksen
Jakob Gejsings Vej 6
6700 Esbjerg
Tlf. 75-137502
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Månedens beskedne edikt
udkommer undtagelsesvis
op til et par helligdage.

Under normale omstændigheder ville
redaktøren benytte sig af denne
kærkomne lejlighed til at udskyde
udgivelsesdatoen (på ubestemt tid) og
henslæbe påsken med at redigere
bladet. Men da der i redaktørens
forvredne fantasiverden til stadighed
fremmanes storslåede scenarier med
(skak)stofhungrende disciple som ivrigt
gransker denne publikation, så har vi
valgt at sende en noget blodfattig ver-
sion (20 sider) på markedet. Med til hi-
storien hører vel også at redaktøren slet
ikke er disponipel til verdslige opgaver
al den stund at han hele påsken er udsta-
tioneret  i redaktionens tjeneste, så en
udsættelse ville gå hen og ligne et maj
nummer!

One Man Show
Først var der ingenting. Så skabte G...
sludder! Så sprang Køge til, og arran-
gerede en påsketurnering. Det fik den
gamle redaktør op af lænestolen og
skreg til alle sine medarbejdere: “Det
skal dækkes fra nærmeste hold!”, der
skal refereres fra alle partier hvor
spillere fra Centrum, Jerne, ESF og
Fanø  deltager, portrætter af kampglade
esbjergensere, billeder og interviews
m.m. (og muligvis får man oven i købet
lejlighed til at spille lidt selv!).  
Straks fulgte handling på ord, og
tilmeldingen var en realitet, lidt skuf-
fende var det selvfølgelig at halvdelen
af redaktionens højt skattede personale
meldte fra. Men pyt, sagde den gamle
redaktør, der plejer jo at være en hel del
trofaste turneringsspillere der ikke kan
holde sig væk. Af samme grund kontak-
tede han Hotel Keld, som  er den lykke-
lige indehaver af halvdelen af
hotellerne i Køge, og pressede ham til at
lade folk overnatte på hotellet til 250,-
kr. pr. nat inkl. morgenmad! Under
forudsætning at der kom et vist antal.
Alle de lokale busselskaber (undtagen
Ribus) fik transporten i licitation (der
kommer vel ikke færre end 30-40
stykker her fra Ribe Amt!) - og så lidt
annoncer i klubbladet  - et par mails til
alle klubberne i området - og en notits
på hjemmesiden! og så bare sætte sig og
vente på at folk ringer!
Det skal siges med det samme, jeg ven-

Redaktionelt

Af Allan Kaarsberg
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ter endnu! Her et par dage før afgang, er
der kun en eneste deltager fra Esbjerg!
Lille Moi - Hvordan det så kan være må
stå hen i det uvisse, jeg nægter at tro at
det er fordi jeg ikke bruger Rexona. Jeg
vil hellere tro, at det er på grund af den
oprindelige aflysning af DM, at folk har
lovet sig ud til familie og venner, for
(måske for første gang) at deltage i
påskehyggen, hvem ved?! - Hvorom
alting er, så bliver det samlede
vestjyske bidrag at  der deltager 3 fra
Ribe, 2 fra Grindsted, 1 fra Esbjerg og 0
fra Varde! Hva’ba’ -  Personligt synes
jeg at det er skuffende, ja endog lidt
pinligt at vi ikke kan stille med flere.
Jeg selv skal nok klare mig, der er jo
ikke nogen der kan høre at jeg kommer
fra Esbjerg!
Man må  håbe at det ikke afholder
nogen fra den arrangerende klub (og
andre klubber øst for broen) at deltage i
Vesterhavsturneringen!
Bortset fra det så er deltagerantallet til
årets påsketurnering det laveste i mands
minde. Her kort før startskuddet er
antallet oppe (eller nede) på 245 del-
tagere. Det er næsten hundrede færre
end i fjor (Horsens, 333 delt.) og ved
DM i 1997 i Esbjerg deltog 350 mand.
Dengang deltog jeg i basis 5 og var i
gruppe med Davor Palo, som i år er
favorit til DM-titlen. Jeg er selvfølgelig
ubeskeden nok til at nævne at jeg den-
gang blev nr. 2 og Davor nr. 5! 
Følgmed på: www.skak-dm.dk/2004/

Chart

Klubbens hjemmeside er blevet
forsynet med en lille uanseligt ikon, det
er vist nok min skyld! Jeg faldt til-
fældigt over fænomenet Chart, som er
en slags udbyder i internet “tællemask-
iner”. Det særlige ved Chart er, at man
kan vælge “branche” eller kategori,
således at man kun sammenliges med
tilsvarende hjemmesider i samme kate-
gori. Jeg “kom til” at nævne overfor
vores webmaster Jørn, at det kunne
være interessant at se hvor meget vores
side bliver set i forhold til andre klub-
bers hjemmeside og Chart måske var
værktøjet til det. Og vupti! Næste gang
jeg åbnede for Centrums hjemmeside,
så poppede den lille ikon op nederst i
venstre side. Den opmærksomme kig-
ger har sikkert undret sig over hvad det
nu skulle gøre godt for. Det er sikkert
nogenlunde klart for de fleste hvad en
tællemaskine gør, men hvad dækker tal-
lene egentlig over? Det skal lige siges
til de som ikke har prøvet at klikke på
Charts website via ikonet, at der for øje-
blikket er tilmeldt ca. 45 hjemmesider
til skakkategorien. Og DSU’s hjemme-
side er klart den mest besøgte med over
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2000 hits om dagen, det er svært at slå!
På andenpladsen med 700-800 hits, er
E-skakklubben hvilket vel også er helt
naturligt. DM siden indtager 3. pladsen
med lidt over 300 hits. 
Men prøv selv, det koster ikke andet
end en lille smule irritation over et par
uskyldige reklamer som lægger sig bag
ved skærmbilledet (PopUnders!). Her
kan man se hvilke sider der er tilmeldt
kategorien SKAK. 
Mit salige håb var såmænd bare at se
om vores side blev set af andre end lige
mig og Jørn, og måske kunne vi blande
os mellem de 30 mest sete. Stor var min
forbavselse, da vi i løbet af den første
uge kravlede støt og roligt op ad hitlis-
ten og begyndte at stabilisere os på 10-
11 pladsen og siden klatrede endnu
højere og p.t. ligger Centrums hjemme-
side som nr. 8 på hitlisten!! Det mest
interessante er måske det faktum at der
ikke ligger nogen klubsider foran. Så vi
kan fastslå (med de værktøjer vi er i
besiddelse af) at Centrums hjemmeside
er den mest sete klubside i Danamrk!!
Skal vi ikke gi’ Jørn en hånd!

Debat
Skal vi spille 9 runder forår/efterår eller
4 gange 5 runder i 6 mandsgrupper? Det
kan godt gå hen og blive det store emne
til generalforsamlingen, forudsat at det
ikke bliver afgjort inden turneringsstart
til efteråret!

Der har været mange røster for at ind-
føre den turneringsform som naboerne i
Esbjerg Skakforening praktiserer.
Mange af vores folk deltager om tirsda-
gen og taler med begejstring om turner-
ingerne. Redaktøren selv har været fris-
tet til at følge Karsten Jacobsens opfor-
dring til at deltage, især ud fra den
betragtning at jeg ikke orker den lange
9 runders turnering, når den spænder
over så mange måneder (nå ja, og så
lige det med 3 pointsystemet).
Undervejs mister man gejst og motiva-
tion. Det kan være svært at se enden på
en 9 runders turnering når man er nede
med 3 nuller efter de første runder, man
ønsker bare at det var slut så man kunne
begynde på en frisk. Den omvendte si-
tuation med lutter sejre i starten, der er
stadig langt igen og det er ikke sikkert
at formen holder hjem. Så er der lige
den detalje at små grupper vil udligne
styrkeforskellene i grupperne bedre end
i 10-12 mands grupper. Der er helt klart
for langt fra René Bæk Pedersen  op til
de bedste i mesterklassen, og i
basisklassen er der også 700 ratingpoint
til forskel på top og bund, det er for
meget og det kan ikke være sjovt
hverken for dem der taber hele tiden
eller dem der vinder hele tiden. 
Måsker er tiden inde til at debattere
hvordan vi ønsker at afvikle vores
turnering fremover. Hvad synes I kære
læsere? Ordet er frit! f
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Sidste frist for indlevering af materiale er d. 25/4 2004

PrProgramogram

05.04.2004 Hængepartier i Forårsturneringen 
05.04.2004 Tilmeldingsfrist til Ribe EMT
09.04.2004 Tilmeldingsfrist til skoleskakstævne i Næsbjerg 
11.04.2004 Tilmeldingsfrist til Kolding Forårs EMT
12.04.2004 Påskelukket!! 
15.04.2004 Kolding Forårs EMT starter 
16.04.2004 1. runde af Ribe EMT
17.04.2004 2. - 3. runde af Ribe EMT
18.04.2004 4. - 5. runde af Ribe EMT
18.04.2004 Skoleskakstævne i Næsbjerg 
19.04.2004 9. runde i Forårsturneringen 
21.04.2004 Tilmeldingsfrist til holdpokalturneringen 
25.04.2004 Holdpokalturneringen afvikles i Kolding 
26.04.2004 Omkamp om klubmesterskabet 
27.04.2004 Tilmeldingsfrist til Ølgod EMT
03.05.2004 Klubmesterskabet i lynskak 
04.05.2004 Ølgod EMT starter 
27.06.2004 Tilmeldingsfrist til Vesterhavsturneringen 
03.07.2004 19. Vesterhavsturnering starter 
10.07.2004 19. Vesterhavsturnering slutter 


