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S
idste runde af divisions-

turneringen gav et gok i nødden 

til 1. holdet, et skræmmende 1:7 

nederlag til Silkeborg.

Der var ikke tale om reel ned-

rykningsfare, som slutstillingen viser. 

Men vi var heldige, at sjettepladsen 

ikke denne gang betød en nervepirrende 

ekstrakamp om billetten til endnu en 

sæson i 2. division!

*

Også klubturneringen volder 

bekymringer. Der er håb (!) om, at 

denne afdeling af turneringen kommer 

op (!) på 14 deltagere.

Måske er disse 5-runders turneringer 

alligevel ikke lykken? Skal vi til at 

kontakte alle vores passive/fraværende 

for at få en tilkendegivelse om, hvilket 

system man foretrækker?

Jeg er ikke sikker på, vi kan 

vente og overlade afgørelsen til 

generalforsamlingen i august.

*

Faktisk har jeg meddelt den øvrige 

bestyrelse, at jeg denne gang ikke tager 

imod genvalg til formandsposten. 

Men jeg vil heller ikke stikke halen 

mellem benene og svigte klubben, når 

der er brug for alle.

Selv en formand på halv kraft. Så hvis I 

kan bruge mig, er jeg klar til en periode 

mere.

*

Esbjerg Skakforening vender tilbage 

med deres weekendturnering i maj 

måned – her skal vi have mange med 

for at støtte Skakforeningen!

Se annoncen, henvend dig til mig. Hører 

jeg ikke fra dig, er du tilmeldt!

Advarsel
Af Brian Isaksen

http://www.skakklubbencentrum.dk/
- en af Danmarks mest sete skaksider!!
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Ribe EMT 2005
Af Steffen Jørgensen m.fl .

Traditionen tro afholdt Ribe Skakklub 

en 5 runders weekendturnering ugen 

efter påske. I år med 75 deltagere, 

lidt færre end sidste år, men der var 

antallet af deltagere også spændt til 

bristepunktet. Som næsten fast inventar 

i lokalerne på Bispegades Skole siden 

startskuddet til Ribe EMT gik i 1999 

(vistnok som en forlængelse af Sydjysk 

Grand Prix) lagde jeg selvfølgelig 

mærke til de mange gengangere fra 

tidligere år. Eksempelvis havde mere 

end 2/3 af deltagerne fra 2004 igen i år 

fundet vej til Ribe. Det kan kun tolkes 

som deltagerne er meget tilfredse med 

turneringen i Ribe, og igen i år en stor 

cadeau til alle bag succesen i Ribe!

Der var dog et par ting, som var 

anderledes i år end tidligere. Man 

havde i år ikke en invitationsgruppe, 

og det skulle derfor blive spændende 

at se hvor stærk den øverste gruppe 

ville blive. Den blev stærkere end 

nogensinde! Ratinggennemsnittet blev 

på imponerende 2443 – i øvrigt mere 

end højst ratede deltager fra 2004. IM-

gruppen blev vundet af Davor Palo med 

3½ af 5 point foran Nicolai V. Pedersen 

med 3 point. Der var lagt op til drama i 

deres indbyrdes parti, idet Nicolai som 

bekendt slog Davor ud i kvartfi nalen 

under DM en uge tidligere, men Nicolai 

forsvarede sig fi nt med sort, og partiet 

endte remis.

Endnu en ting var anderledes i år 

end alle de andre år. På trods at det 

fantastiske forårsvejr havde storken 

endnu ikke meldt sin ankomst. Og 

selvom de mange deltagere ofte skuede 

mod skorstenen fra spillestedet lod 

storken altså vente på sig. I skrivende 

stund er den endnu ikke dukket op på 

sin vante plads. På Ribes Skakklubs 

hjemmeside forlyder det ellers, at 

storken blev spottet på markerne 

omkring Ribe lørdag eftermiddag, men 

VI så den altså ikke.

Personligt var jeg i år meget opsat på 

at revanchere sidste års 4 remiser samt 

1 nederlag. Men lodtrækningen gjorde 

det ikke nemt – lavest rangeret i min 

gruppe, men trods alt klar til kamp!

Hvid: Steffen Jørgensen, Centrum

Sort: Torben Black, Haderslev

1. runde

1.d4 Sf6 2.Sf3 b6 3.e3 e6 4.Ld3 Lb7 
5.0–0 c5 6.c3 Dc7 7.Sbd2 d5 8.Se5 h5 
9.f4 Sbd7 10.Df3 h4 11.b3?! Ifølge 

John Nunn skal et træk, som gør det 

nemt for ens modstander eller giver 

en selv unødvendige vanskeligheder 

forsynes med ?! Man må sige 11.b3 

lever op til dette krav. Jeg overvejede 

selvfølgelig 11.e4 som er det tematiske 

træk i Colle-opstillingen, og desuden 

fi k jeg en lektie af Ole Bønnelykke. 

»Ethvert fl øjangreb besvares med et 
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modstød i centrum«. Hvid har trods 

alt forberedt bondefremstødet e3-e4 de 

første 10 træk, og det er specielt godt 

når den sorte konge stadig befi nder sig 

midt på brættet. Men en af grundene 

til at jeg ventede med at åbne centrum 

var, at jeg, lidt naivt måske, håbede på 

en dronningefangst, men det kommer 

vi straks tilbage til! 11...cxd4!? Igen 

ifølge Nunn, et træk som giver ens 

modstander problemer. 12.exd4?? Et 

rigtigt dårligt træk, men det beror på 

dronningefangsten - som desværre 

udeblev. 12.cxd4 Dc3 13.Tb1 Sxe5 

14.fxe5 Dxd3 15.exf6 gxf6 16.Dxf6 

Dxe3+ 17.Kh1 Th7 18.Sf3 giver også 

sort fordel. 12...Dxc3 13.Sxf7 Det var 

her jeg havde set 13...Kxf7 14.Lg6+ 

med efterfølgende inkassering af 

dronningen på c3. 13…Dxa1 14. Sxh8 

Dxd4+ 15.Kh1 er o.k. for hvid, men sort 

har lige en detalje, som jeg ikke havde 

fået med.

13...Dxd4+! med klar sort fordel. 

14.Kh1 Kxf7 Og hvid har mistet en 

offi cer og en bonde. Klar til at opgive.... 

Nej, det skulle være løgn skulle det. 

Efter sidste års skuffende 4 remiser og 

ét nederlag, var jeg altså ikke kommet 

for at tage hjem fredag efter 14 træk, 

så jeg spillede videre lidt endnu. 

15.Tb1 Sc5 Jeg anså her både Lc2, 

Le2 og Lb5 som passive og med en 

offi cer nede var der ikke tid til at sort 

skulle få mobiliseret tropperne. Derfor 

følgende træk, som ser rigtig skidt ud 

- og det er det i øvrigt også. 16.Lg6+?? 
Kxg6 17.f5+ exf5 18.Dxf5+ Kf7 Hvids 

stilling er stadig dårlig, men jeg var 

optimist med udsigten til at få den sorte 

løber ind i diagonalen ned mod sorts 

konge. 19.Lb2 19.Sf3 er måske bedre. 

19...Dd3 20.Df4 Se6 Her halvvejs 

til tidskontrollen har jeg kun 30 min. 

tilbage mod sorts 45 min. 21.De5 h3?! 
Ikke noget tabstræk, men det letter 

hvids spil. Eneste træk som giver en lille 

chance for modspil er: 22.Txf6+ gxf6 
23.Dxf6+ Ke8 24.Dxe6+ Jeg har nu ca. 

8 min. tilbage til at nå de 40 træk - sort 

har stadig 25 min. Jeg øjnede en chance 

for matangreb eller evigskak, men 

kom brat ned på jorden efter: 24...Le7! 
opretholder sorts fordel. Jeg brugte lang 

tid på 25.Te1 og 25.Lf6, men fi k intet ud 

af det, idet jeg ikke kunne fi nde noget 

efter 25...Th7. Det eneste der skete var, 

at der gik yderligere 5 min. på klokken. 

25.Lxh8 Jeg frygtede nu 25...Dxd2, 

som sikrer sort fordelen, men heldigvis 

dmMmfiMj
acmbmBgM
MgMmahMm
mMmamMmM
MmMGMGMg
mAkCmEmM
AmMHMmAG
JMIMmDLM
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kom: 25...hxg2+?! 26.Kg1! Stillingen 

er nu helt lige, men jeg har kun 3 min 

tilbage på uret. 26...Dxd2 27.Lf6 Db4 
28.Te1 Dc5+ 29.Te3 Dc1+ 30.Te1 
Dc5+ 31.Te3 Dc1+ 32.Te1 og vi enedes 

om remis. Hvis hvid skulle spille på 

gevinst skulle der forsøges 29.Kxg2, 

men med minimal tid tilbage turde jeg 

ikke. Alt i alt skal jeg nok skamme mig, 

hvis jeg er utilfreds med det halve point 

½-½.

Herefter fulgte endnu 3 remiser, og med 

udsigten til for andet år i træk ikke at 

skulle hive en gevinst med hjem fra 

Ribe besluttede jeg mig for at satse hele 

butikken i sidste runde. En sejr ville 

desuden give en udelt 2. plads, mens 

remis ikke kunne bruges til noget – set 

ud fra et præmie synspunkt.

Hvid: Steffen Jørgensen, Centrum
Sort: Kjeld Ehlers, Århus
5. runde
1.d4 Sf6 2.Sf3 d5 3.e3 e6 4.Ld3 
Sbd7 5.Sbd2 c5 6.c3 Ld6 7.0–0 
0–0 8.Te1 Altsammen teori, og en ofte 

fremkommet stilling i Colle-systemet.  

8...e5 Bl.a. spillet i et k-skak parti 

Callergard-Unander 1994–1996. 9.e4 
9.dxe5 Sxe5 10.Sxe5 Lxe5 og sort har 

ingen problemer med sin udvikling. 

9...dxe4 10.Sxe4 Sxe4 11.Txe4!? 
Angivet i en bog Valerij Bronznik, 

som hvids bedste chance for at spille 

på gevinst. 11...f5 12.Th4 Tårnet gør 

klar til at deltage i kongeangrebet. 

12...Le7 13.Lc4+ Kh8 14.Txh7+?? Et 

dårligt træk, men jeg synes der skulle 

ske noget. 14.Th3 havde givet hvid en 

lille fordel. 14...Kxh7 15.Sg5+?? En 

katastrofe! Jeg havde planlagt 15.Sxe5 

hvorefter de hvide løbere samt dronning 

»peger« mod målet. Jeg ved stadig ikke 

hvad der gik galt, da jeg slap springeren 

på g5. Planen havde jo hele tiden været 

at slå på e5. Nu er den hvide stilling 

tabt, og jeg spillede nærmest de næste 

10 træk i lyntempo. 15...Lxg5 16.Dh5+ 
Lh6 17.Lxh6 Sf6 18.De2 gxh6 19.dxe5 
Te8 20.Td1 De7 21.f4 Se4 22.g4 Td8 
23.Txd8 Dxd8 24.Ld3 Dh4 25.Lxe4 
Kg7?? Den synkende hvide skude, får 

med dette træk agterstævnen oven vande 

igen. Sort må have frygtet 25...fxe4 

26.Dxe4+, men der er intet i det. Nu 

vågnede jeg lidt op igen, fi k hentet lidt 

kaffe og var klar til at kæmpe lidt igen. 

Sorts stilling er dog stadig bedst med 

tårn for 2 bønder. 26.gxf5 Dxf4 27.e6 
Kf6 28.Dd3 Lxe6 29.fxe6 Tg8+ 30.Lg2 
Dc1+ Hvids bedste er selvfølgelig at 

sætte dronningen imellem på f1, men 

efter afbytning tager sort hvids bonde 

på e6 og slutspillet er tabt for hvid. Jeg 

forsøgte at gå med kongen i håb om, at 

få tid til et modangreb. 31.Kf2 Dxb2+ 
32.Ke3 Dxg2 33.Dd7 Dg1+ 34.Kf3 
Df1+ 35.Ke3 Dh3+ Jeg valgte at opgive 

da hvid går mat i 4 træk. 0–1.

Facit blev nøjagtig samme resultat som 

i 2004. 4 remiser og et nederlag, men 

trods alt en beskeden ratingfremgang. 
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10 partier i træk i Ribe uden sejr, MEN 

det holder mig ikke hjemme i 2006! 

Solskinshistorien fra Ribe (set med 

Centrum øjne) er Iver Poulsens triumf i 

Mester 3. Iver gik gennem turneringen, 

som den eneste i Mester 3, uden nederlag 

og vandt gruppen med 3½ point foran 

Lars Wilton med 3 point. Iver spillede 

en rigtig god gang skak, og jeg håber 

han i næste nummer af klubbladet vil 

vise et par af sine partier. Iver var ikke 

alene om at hjemføre præmiepenge til 

Esbjerg. Ole Bønnelykke fi k en fl ot 

andenplads i Mester 4, kun overgået af 

Peter Leimand, Ribe, der med en sejr 

i sidste runde kunne have scoret IM-

norm. Derudover skal det også nævnes, 

at Torben Jensen fra naboklubben 

Esbjerg Skakforening snuppede sejren 

i Basis 1. Jeg lokkede et par af de 

øvrige deltagende fra Centrum til at 

kommentere et parti, men inden jeg 

overlader ordet til de respektive spillere 

vil jeg lige bringe et parti fra Ribe EMT 

2004. Jeg har længe haft det klart til 

klubbladet, men da Iver sidste år snigløb 

mig med et indlæg har jeg altså haft det 

liggende siden.

Partiet blev spillet i Mester 2 mellem 

klubkammeraterne Lars Hansen og 

Martin Mathiesen fra SK 1968.

Hvid: Lars Hansen, SK 1968
Sort: Martin Matthiesen, SK 1968
2. runde – 2004
1.g3 g6 2.Lg2 Lg7 3.e4 c5 4.d3 Sc6 

5.f4 e6 6.Sf3 Sge7 7.0–0 0–0 8.c3 d6 
9.Le3 b6 10.Sa3 e5 11.f5 gxf5 12.Sh4 
fxe4 13.dxe4 Le6 14.Sf5 Dd7 15.Sxg7 
Kxg7 16.Dh5 Sg8 

17.Tf6! Dette træk er grunden til partiet 

vises her. Jeg stod faktisk og så partiet 

da Lars spillede 17.Tf6. Da han havde 

sluppet tårnet på f6 kiggede han op og 

trykkede først på uret da han havde fået 

øjenkontakt med Martin. Lars smilede 

skævt til klubkammeraten, som rystede 

på hovedet og efterfølgende gav et 

anerkendende nik tilbage. Der hører en 

lille historie med til trækket, som jeg 

fi k at Lars Hansen efter partiet. I den 

netop overståede holdturnering 2003/

2004 havde Lars vundet et parti med 

hvid hvor en næsten identisk stilling 

var fremkommet. Dengang fi k han ros 

af Martin, men mon ikke det irriterede 

Martin, at han ikke lugtede lunten før 

tårnet kom på f6. 17...Tfc8 Tårnet kan 

ikke slås, så går sort mat efter 17...Sxf6 

dmMmMjbm
gMmemala
MgbgimMm
mMgMgMmE
MmMmAmMm
HMGMIMGM
AGMmMmCG
JMmMmDLM
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18.Dg5+ Kh8 19.Dxf6+ Kg8 20.Lh6 

eller 17...Kxf6 18.Dg5# 18.Taf1 Kf8 
19.Dxh7! Herefter er sort færdig. 

19...Sxf6 20.Dh6+ Kg8 21.Dg5+ Kf8 
22.Dxf6 d5 23.Dh8+ Ke7 24.Lg5+ 
Kd6 25.Sb5#  1–0.

Herefter følger et par kommenterede 

partier fra øvrige Centrumspillere:

Af Gunnar Pedersen:

Hvid: Gunnar Pedersen, Centrum
Sort: Martin Matthiesen, SK 1968
2. runde
Ribe EMT blev for mit vedkommende 

en mindre fi asko, 2 remis og 3 nederlag 

og ratingtab på 25. Der er ikke noget 

at bortforklare, det går op og ned 

i skak, håber jeg! Jeg tror også at 

jeg ved hvad der skal arbejdes med, 

åbningsrepertoiret  er for snævert og 

til tider uambitiøst - læs antiteoretisk/

ikke-principiel, samt at koncentrationen 

svigter for mange gange - læs : 

overfl adisk behandling af varianter. Da 

jeg ikke kan fremvise et gevinstparti 

må i nøjes med en kort men interessant 

remis med turneringsvinderen i anden 

runde, mens alting endnu så tåleligt 

ud, efter tab til GM Høi i runde 1. 1.d4 
Sf6 2.Sf3 g6 3.e3 En lidt blød og passiv 

variant, men ikke uden evner, bl.a. 

spillet af Bent Larsen, A. Karpov og 

Carsten Høi. 3...Lg7 4.Le2 0–0 5.0–0 
d5 6.c4 c6 7.Sc3 Lg4 8.Db3 Det mest 

spillede i denne stilling er cxd5, se bl.a. 

dette parti mellem en stormester og en 

sort  2300-mand. 8.cxd5 cxd5 9.Db3 

b6 10.Ld2 Se4 11.Le1 e6 12.h3 Lxf3 

13.Lxf3 f5 14.Tc1 Tf7 15.Sxe4 fxe4 

16.Lg4 Dd7 17.Le2 Dd8 18.Lb4 Tc7 

19.Lg4 Kf7 20.Txc7+ Dxc7 21.f3 exf3 

22.Lxf3 Ke8 23.Lxd5 1–0 Gurevich,D-

Bauer,R/Philadelphia 1998/EXT 99 (23) 

8...Db6 9.Dxb6 axb6 10.cxd5 cxd5 I 

holdturneringens sidste runde tabte jeg 

helt unødvendigt til Per Knudsen, efter 

at jeg havde spil mod en lignende sort 

bondeformation. Gevinst havde ført til 

et kandidatresultat! 11.h3 Ld7?! Meget 

originalt. Sort vil forhindre at hvid 

gennemfører b3,Sa4 med tryk på b6. Et 

enkelt parti i min base fortsætter med 

Lf5. 12.Se5 Le8 13.Ld2 Martin var 

mere bekymret for en opstilling med 

b3,a4,La3, hvilket også ser godt ud. 

13...Sc6 14.f4 GM Høi kritiserede dette 

træk efter partiet, jeg husker ikke hans 

alternativ. Jeg fi nder trækket o.k., og 

Fritz 7 mener også at det er hvids bedste 

bl.a. mange andre og plus 0,90. 14...e6 
15.Tfc1 Ld7 Sort erkender at hans plan 

var mere end blot kreativ, og ikke kan 

tåle at hvid bare stille og roligt bygger 

tårnene op i c-linjen. 16.Sxd7 Fritz 

kan ikke lide denne afbytning, hvilket 

er forståeligt, da løberen står passivt. 

Fritz er begejstret for g4 med yderligere 

terrænovervægt. Jeg turde ikke spille 

trækket, men fokuserede mere på en 

mere enkel plan om at gennemføre Sa4 

og tryk på b6. 16...Sxd7 17.Lb5! Sf6 
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18.Sa4?! 

Stop! Hvid har gennemført sin plan. Men 

det var meget bedre at vente hermed. 

Le1 ser godt ud, da sort derfor ikke 

gennemfører Se4 med tempogevinst, og 

sort ikke har væsentlige muligheder for 

at forstærke sin stilling med andre træk. 

Hvorfor ser jeg ikke Le1. Forklaringen 

må være at mine positionelle evner 

ikke rækker, og min spillestil tilstræber 

at sætte min modstander under 

umiddelbart pres. Her kan jeg lære en 

del!18...Se4! 19.Lc3!? Jeg så pludselig 

til min skræk Le1, Lxd4 og mente det 

var godt for sort, men hvid vinder efter: 

19.Le1 Lxd4 bedre Tfc8. 20.exd4 Sxd4 

21.Sxb6 Sxb5 22.Sxa8 Txa8 23.a4 Sd4 

24.Tc7 b5 25.a5 Se2+ 26.Kf1 Sxf4 27.a6 

e5 28.a7 Kg7 29.Tb7 Se6 30.Txb5+- 

19...Sa7 20.Ld3 Sc8 21.Lxe4 dxe4 
22.b3 Wilton spurgte mig på gangen om 

jeg spillede på gevinst, hvilket jeg ikke 

var i tvivl om at jeg ville forsøge. Fritz 

nævner her Lb4, som endnu stærkere 

end b3, da sort ikke kan slå på a4 på 

grund af Lxf8 og der hænger på c8. 

Men jeg har nævnt det før. Overfl adisk 

behandling af de konkrete stillinger, 

gør at man forspilder de små nuancer, 

og forspilder chancen for reelt at spille 

på gevinst. 22...b5! Men jeg havde 

desværre overset dette træk!, Hvis ikke 

sort spiller b5, intervenerer hvid med 

Tc7 og overlegen positionsstilling. 

23.Sc5 Sd6 24.a4! Med remistilbud?! 

Jeg var rystet efter sorts b5, og trusler 

om at fange min springer på c5 med b7-

b6. Men hvid har en pæn fordel her og 

jeg burde have spillet videre. F.eks. -, 

bxa4  bxa4,Tfc8 a5! med et godt tryk på 

bonde b7 ½–½.

Af Søren Peter Nielsen

Hvid: Søren Peter Nielsen, Centrum

Sort: Jan Oemichen, Bov

1. runde

1.e3 c5 2.d4 e6 3.Sf3 Sf6 4.c4 d5 
5.Sc3 Sc6 6.Ld3 b6 7.0–0 Le7 8.Se5 
Sxe5 9.dxe5 Sd7 10.f4 Lb7 11.b3 0–0 
12.cxd5 exd5 13.Sxd5 Ofrer en offi cer 

for en bonde?? Dårlig hovedregning. 

13…Lxd5 14.e4 Lb7 15.Lb2 c4 
16.Lxc4 Sc5 17.Ld5 Tb8 18.b4 Sxe4 
19.Lxb7 Her dummer Jan sig, han 

bør bytte dronning! 19…Txb7 20.Df3 
Lxb4 21.Dxe4 Udligner stillingen! 

Ligner lige spil. 21…Lc5+ 22.Kh1 
Td7 23.Dc2 Ikke et træk som Fritz 

anbefaler! Skaber mine egne problemer. 
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23…Td2 24.Dc3 Dd5 Her er han sikker 

på at vinde min løber på b2, tror han, 

men… 25.Tf3 Td1+  25...Td8 26.Taf1 

Td3 27.Dc2 26.Tf1 Lukket. 26...Td3 
27.Dc2 Td8 28.Lc3 Dc4 29.Tf3 29.Tc1 

ville være bedre, gør alt for at ødelægge 

min stilling. 29…Txf3 30.gxf3 Td3 
31.Tc1 Txf3 32.Lb2 Dxf4 33.Tg1 Tf1 
34.Ld4  og hvid opgiver 0–1.

Af Ole Bønnelykke

Hvid: Niels K. Kragh, 
Sort: Ole Bønnelykke, Centrum
1. e2–e4 d7–d5 Skandinavisk. Inspi-
reret af Steffen Jørgensens artikler i 
klubbladet (Aha, der er nogen der læser 
bladet! red.). Normalt spiller jeg fransk 
eller Aljechins forsvar mod e4. 2. e4xd5 
Sg8–f6 3. c2–c4 c7–c6 4. d2–d4 Mod 
Poul Flemming Fries Nielsen har jeg 
i nogle lynpartier spillet 4.dxc6 Sxc6, 
hvorefter sort har nok spil for bonden 
p.g.a. feltet d4.  4.-, c6xd5 5. Sb1–c3 
g7–g6 6. Sg1–f3 Lf8–g7 7. Lf1–e2 0–0 
Måske var 7.-,dxc4 mere nøjagtigt, da 
hvid ellers kan slå på d5. 8. h2–h3 Ikke 
et træk der falder i min smag, jeg synes 
det er tidsspilde. 8.-,d5xc4 9. Le2xc4 
Sb8–d7 10. 0–0 Sd7–b6 11. Lc4–b3 
Lc8–f5 12. Tf1–e1 Ta8–c8 13. Lc1–f4 
Sf6–d5 14. Sc3xd5 Sb6xd5 15. Lf4–e5 
Sd5–b4 16. Le5xg7 Kg8xg7 17. Dd1–
d2 Dd8–d6 18. Te1–e5 Lf5–c2 19. 
a2–a3 Lc2xb3 20. Dd2xb4 Dd6xb4 21. 
a3xb4 e7–e6 22. Ta1xa7 Lb3–d5 
Hvid fører med en bonde, men hvids 
bønder på dronningefl øjen står meget 

udsat. Sort truer desuden slag på f3 på 
et gunstigt tidspunkt, derfor burde hvid 
ofre en kvalitet på d5. 

23. Te5–e2 Tc8–c4 24. Ta7–a5 Tc4xb4 
25. Ta5–c5 Tf8–a8 26. Tc5–c7 Ld5xf3 
27. g2xf3 Kg7–f6 28. Tc7–d7 Ta8–a5 
29. Te2–c2 Ta5–d5 30. Td7xd5 e6xd5 
31. Tc2–d2 Kf6–f5 32. Td2–d3 Tb4xb2 
33. Td3–e3 f7–f6 34. Te3–e7 h7–h5 35. 
Te7–d7 Kf5–e6 36. Td7–g7 g6–g5 37. 
h3–h4 g5xh4 38. Kg1–g2 b7–b5 39. 
Kg2–h3 Tb2xf2 40. Tg7–b7 Tf2xf3+ 
Hvid opgav.

Hvid: Alex Hansen, Tåstrup
Sort: Ole Bønnelykke, Centrum
1.c4 e6 2.g3 d5 3.b3 Sf6 4.Sf3 Le7 
5.Lg2 0-0 6.0-0 c5 7.Lb2 Sc6 8.e3 Db6 
9.Sa3 Td8 10.De2 Ld7 11.Tfd1 Tac8 
12.d3 a6 13.Sg5 Dc7 14.Tac1 Sb4 
15.Ta1 Lc6 16.Sc2 dxc4 17.dxc4 Lxg2 
18.Kxg2 Txd1 19.Dxd1 Td8 20.De2 
Dc6+ 21.Kg1 Sxc2 22.Dxc2 h6 23.Sh3 

    mdmMjMm
Jam    mala   
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Df3 24.Sf4 Se4 25.Sd3 Sg5 26.Sf4 Se4 
27.Sd3 Txd3 28.Dxd3 Dxf2+ 29.Kh1 
Dxb2 30.Df1 Lg5 31.Te1 De5 32.Df3 
Sf6 33.e4 Db2 34.Tf1 e5 35.Td1 Sh7 
36.Df5 Lf6 37.Dc8+ Sf8 38.Dxc5 De2 
39.Dd5 Df3+ 40.Kg1 Lg5 41.Td3 
Le3+ 42.Txe3 Dxe3+ 43.Kg2 De2+ 
0-1

Hvid: Jan Mose Nielsen, Tåstrup
Sort: Iver Poulsen, Centrum
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 
5.Sc3 e6 6.Le3 Lb4 7.Ld3 d5 8.exd5 
Sxd5 9.Dg4 Df6 10.0-0 Lxc3 11.bxc3 
e5 12.Lf5 exd4 13.Lxc8 dxe3 14.Dd7+ 
Kf8 15.fxe3 De7 16.Dxb7 Sb6 17.Dxc6 
Txc8 18.Db5 g6 19.Tf3 Kg7 20.Taf1 
Thf8 21.a4 Sc4 22. Dd5 f6 23.Dd4 
Se5 24.Th3 Tc4 25.Dd5 Td8 26.Da5 
Td2 27.Da6 Tc6 28.Db5 Txc3 29.Db8 
Tcxc2 30.Tg3 h5 31.h4 Tb2 32.Dc8 
Db7 0-1

Hvid: Jan Mose Nielsen, Tåstrup
Sort: Lars Wilton, Ribe
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.c3 d5 4.exd5 Dxd5 
5.d4 cxd4 6.cxd4 e5 7.Sc3 Lb4 8.Ld2 
Lxc3 9.Lxc3 e4 10.Se5 Sxe5 11.dxe5 
Se7 12.Da4+ Ld7 13.Da3 De6 14.Td1 
Lc6 15.Td6 Df5 16.Lc4 e3 17.0-0 Lxg2 
$3 18. Lxf7+ $3 Kxf7 19. Kxg2 Dg4+ 

20.Kh1 Df3+ 21.Kg1 e2 22.Te1 Dg4+ 
23.Kh1 Df3+ 24.Kg1 Sf5 25.Db3+ Kf8 
26.Tf6+ 0-1

Hvid: Lars Wilton, Ribe
Sort: Christian Leimand, Ribe
1.g3 d5 2.f4 h5 3.Sf3 h4 4.Sxh4 
Txh4 5.gxh4 e5 6.Lg2 Dxh4+ 7.Kf1 
exf4 8.De1 Dh5 9.d3 Ld6 10.Df2 g5 
11.h4 Le6 12.Sc3 c6 13.hxg5 Dxg5 
14.Tg1 Lg4 15.e3 fxe3 16.Dxe3+ Dxe3 
17.Lxe3 f5 18.Te1 Se7 19.Lg5 Kf7 
20.Lxe7 Lxe7 21.Sxd5 Ld6 22.Se3 
Sd7 23.d4 Sf6 24.Kf2 Kg6 25.Lf3 Kg5 
26.Sc4 Lf4 27.Se5 Td8 1-0

Hvid: Ole Bønnelykke, Centrum 
Sort: Peter Leimand, Ribe
1.f4 d5 2.Sf3 c5 3.e3 Sc6 4.d4 e6 5.c3 
Sf6 6.Ld3 c4 7.Lc2 b5 8.0-0 Le7 9. De2 
Lb7 10.Sbd2 Da5 11.Se5 b4 12.Sxc6 
Lxc6 13.cxb4 Lxb4 14.Tf3 Tb8 15.f5 
0-0 16.Th3 exf5 17.Lxf5 g6 18.Lc2 
Le7 19.Th4 g5 20.Th6 Kg7 21.Txf6 
Kxf6 22.e4 Kg7 23.e5 h6 24.h4 Db6 
25.De3 g4 26.h5 f5 27.g3 Ld7 28.b3 
Lg5 29.Df2 f4 30.Sxc4 dxc4 31.gxf4 g3 
32.Dxg3 Dxd4+ 33.Kh2 Txf4 34.Le3 
Th4+  0-1

Resultater og slutstilling kan ses på Ribe Skakklubs hjemmeside:
http://www.ribe-skak-klub.dk
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Skakklubben Centrum

 D
er skulle et mirakel til hvis 2. 

holdet skulle undgå nedrykning 

fra Mesterklassen. Kravet var 

i sidste runde klart. Intet mindre end 

en 7–1 sejr over Stouby kunne redde 

Centrums 2. hold fra den truende 

nedrykning. Et noget afbudsramt 

hold skulle i ilden mod et homogent 

Stoubyhold i næsten stærkeste 

opstilling. De 7 øverste på styrkelisten 

troppede Stouby op med, og med et 

gennemsnit på 140 ratingpoint mere end 

os, lignede det Davids kamp mod Goliat 

– og en lang sej vej op ad bakke.

Der var faktisk allerede panik i samme 

øjeblik vi ankom til spillestedet. Der 

herskede pludselig tvivl om Centrum 

skulle have haft brikker og ure med. 

Inden der herskede kaotiske tilstande 

ankom Ølgod heldigvis – med brikker. 

Der skulle nu kun gå 10 min. til panikken 

igen bredte sig. Denne gang hang en 

jakke med en tændt mobiltelefon i 

spillelokalet. Og den ringede lystigt 

på højeste niveau – til stor irritation 

for samtlige spillere. Den snarrådige  

chefredaktør her på bladet, havde 

imidlertid spottet at der var hjul under 

stolen som jakken hang på, og kørte 

hele molevitten ud i fællesområdet! 

Da John endelig kom i tanke om det 

var hans mobiltelefon, havde man for 

længst smidt jakken udenfor.

Tilbage til brætterne. Vi var kommet 

godt i gang, og endnu en gang oplevede 

jeg at sidde ved siden af Vagn når han 

smøger ærmerne op, og spiller 1.h4?! 

Jeg fi k kun lidt med fra de øvrige 

partier. Mesuds modstander fi k angreb 

mod kongestillingen, og da krudtrøgen 

lettede, havde Mesuds modstander 2 

sammenhængende fribønder i et løber-

springer slutspil, og Mesud måtte 

kapitulere. Bent kom ind i et kompliceret 

midtspil, ofrede en bonde, men fi k ikke 

nok angreb, og tabte siden hen. Jeg 

husker ikke meget fra Søren Peter og 

Allans parti, men det kan være de to 

klubbladsredaktører selv tager ordet 

her… (Redaktionen fortrækker at afstå 

fra at besætte værdifuld spalteplads, især 

chefredaktør Kaarsberg burde have haft 

situationsfornemmelse nok til at give op 

mindst 20 træk før håndsrækningen).

John sad tilbage som den sidste. Den 

generelle opfattelse var at partiet 

var stendød remis. John mener, at 

modstanderen havde fordel, og den 

blev bestemt ikke mindre af at John 

glemte at fl ytte en springer der stod i 

slag. Jørn Hansen, bedste reserve i år, 

vandt endnu en gang. Ifølge Jørn selv 

spillede han o.k. indtil tidnøden. Han 

kunne have smidt det hele væk i træk 

39, men modstanderen så intet, og tillod 

Jørn af bytte dronninger af til et enkelt 

vundet slutspil. Med hensyn til mit eget 

parti var det jo fuld fart frem, set ud 

fra synspunktet at alt under 7 point til 

Nedrykning - 2. holdet
Af Steffen Jørgensen
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Centrum ikke kunne bruges til noget.

Hvid: Jan L. Hansen, Stouby

Sort: Steffen Jørgensen, Centrum

1.c4 e6 2.Sf3 d5 3.cxd5 exd5 4.e3 c6 
5.Sc3 Lf5 6.Le2 Sf6 7.b3 g6 8.Lb2 
Lg7 9.Sd4 Le6 10.Sxe6 fxe6 11.Dc2 
Sbd7 12.h4 De7 13.0–0–0 13.h5 Sxh5 

14.Lxh5 gxh5 15.Txh5 Sf6 er ikke 

farligt for sort. 13...0–0–0 14.Sb5 a6 
15.La3 c5 16.Sc3 b5?! Vi skulle jo 

vinde 7–1 for at undgå nedrykning, 

så fuld fart frem og se hvad der sker. 

16...Kb8 er det bedste træk. Kongen 

går væk fra linjen og gør plads til tårnet. 

17.Lb2 17.d4! Kb8 18.dxc5 Tc8 19.b4 

Tc6 17...Kb7 18.Kb1 Sb6 19.Lf3 Ka7 
20.Se2 c4 21.Sd4 Tc8! Sorts bønder og 

offi cerer dominerer stillingen, og hvid 

har ingen gode træk. 22.Tc1?? Hvid 

ser ikke der hænger en offi cer. 22...e5 
23.Se2 e4 24.Sd4 exf3 25.gxf3 Sfd7 
Springeren er på vej til d3. 26.f4 Sc5 
27.La3 

27…De4! Udråbstegnet skyldes, at 

jeg ser et vundet slutspil foran mig. 

Afbytning af dronning og 2 lette 

offi cerer er tvunget for hvid. Samtidig 

sætter sort sig i den åbne g-linje og 

stillingen er vundet. 28.Lxc5 Dxc2+ 
29.Txc2 Txc5 30.Se6 Tc6 31.Sxg7 Tg8 
32.Sh5 gxh5 33.Tcc1 Tg2 34.Tcg1 Tcg6 
35.Txg2 Txg2 36.Kc2 Sd7 37.Th3 Sc5 
38.Tg3 Txg3 39.fxg3 Se4 40.f5 Kb7 
40...Sxg3?? 41.f6 og hvid vinder. 41.d3 
cxd3+ 42.Kxd3 Kc6 43.Kd4 Kd6 
44.b4 h6 45.a3 Sf6 Hvid er i træktvang 

og når sorts konge kommer ind på e5 er 

det slut. Hvid opgiver 0–1.

Vi vender lige tilbage til Vagns 1.h4.

Vi kommer ind i slutningen af partiet. 

Vagn, som er hvid, trækker:

Hvid: Vagn Konradsen, Centrum

Sort: Palle M. Rasmussen, Stouby

Hvid trækker og taber!

MmdmMmMj
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Det skal lige siges at det lykkedes Vagn 

hurtigt at få byttet en masse brikker af, 

og komme ind i et meget remisagtigt 

slutspil. Vagn tilbød remis, men 

modstanderen afslog (efter ordre fra 

holdlederen). 

1.Tg2?? og partiet fortsatte 1...Te4+ 
2.Kg3 Te3+ 3.Kh2 f4 og efter yderligere 

få træk måtte Vagn strække våben.

Jeg og mange andre anså det for remis, 

se eksempelvis 1.Txe7 Kxe7 2.Ke5 f4 

3.Kxf4 Kf6 og remis synes uundgåeligt. 

Bent Radoor gav Vagn følgende råd om 

tårnslutspil efter nederlaget:

1. Hvis du står bedst, så spil 

aktivt.

2. Hvis stillingen er lige, så spil 

aktivt.

3. Hvis modstanderen står bedst, 

så spil aktivt.

Alt i alt tabte vi 2–6, hvilket må siges 

at være noget fra den sejr på 7–1, som 

ville have sendt Stouby en tur ned i A-

klassen i stedet for os selv.

Der var mere spænding i den øverste 

del af tabellen. Inden sidste runde lå 

de to hold fra Kolding, Springeren og 

Kolding, side om side med henholdsvis 

30½ og 30 point. Holdene skulle møde 

henholdsvis Ølgod og Varde, som lå 

midt i tabellen og ikke havde det store at 

kæmpe for. Og det blev en meget meget 

spædende afslutning. Til sidst sad Lars 

Pedersen fra Kolding mod Bjarne 

Rasmussen fra Varde. Lars skulle vinde 

men var bagud med to bønder. Bjarne 

havde egentlig god tid, og tog sig meget 

god tid. Det viste sig, at han havde 

glemt, at man IKKE får en halv time 

ekstra efter træk 60, så til sidst kom han 

i alvorlig tidnød og tabte da også den 

ellers nok vundne stilling. Dermed snød 

Kolding lige akkurat Springeren for 

oprykning med en 7–1 sejr over Varde, 

mens Springeren måtte ”nøjes” med 

6–2 over Ølgod. Og så oplevede jeg 

noget jeg aldrig troede skulle ske. En 

god kending af Centrum, Peter Roesen, 

spillede e4 FØR han havde fl yttet d-

bonden. En sjældenhed… Måske han 

fristes til et indlæg!? 

Storegades Cykel- og
Knallertservice
Storegade 66 · 6700 Esbjerg

Telefon 75 12 39 75
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Sædvanligvis ender lokalopgørerne i 

Esbjerg med en smal 4½:3½ sejr til en 

af siderne.

Men denne gang havde vi allerede før 
første fløjt grund til bekymring, da vi 
havde flere afbud. Retfærdigvis skal det 
dog også nævnes, at Skakforeningen 
savnede et par af deres bedste.
Jeg kunne kun følge med i begiven-

hederne hos mine to sidemænd. For 

mig at se spillede Dennis virkeligt pænt, 

og Poul kæmpede fl ot trods forkølelse, 

afslog remis og vandt et vigtigt point til 

klubben.

Gunnar satte en streg under sin position 

i byen. Ole havde jeg endnu en gang 

afskrevet, men endnu en gang fi k jeg en 

lektie: Undervurder – ALDRIG – Ole.

En overgang frygtede jeg det værste i 

denne kamp, men heldigvis har vi folk, 

der med det yderste af neglene igen 

reddede os nogenlunde tørskoede i land.

På afgrundens rand - 1. holdet 6. runde

Centrum 1                    Esbjerg 1           2½:5½
1. Gunnar Pedersen                    Michael Maarup                  1 : 0
2. Iver Poulsen                           Henrik Tranberg Jensen          0 : 1

3. Ole Bønnelykke                     Christian Jakobsen              ½:½
4. Poul Grydholt Jensen             Ragnar Hansen                    1 : 0
5. Brian Isaksen                         Torben Jensen                     0 : 1
6. Izudin Bihorac                       Dennis Munksgaard            1 : 0
7. Damir Desevac                      Daniel Munksgaard            0 : 1
8. Karsten Jacobsen                   Leszek Kwapinski              0 : 1

Af Brian Isaksen
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Genopstandelsen - 2. holdet 6.runde
Af Jørn Hansen

Hvid: Joachim Knudsen (1987)
Sort: Jørn Hansen (1558)
[D60]
Turen til Kolding foregik i fred og 
fordragelighed i Allan Kaarsbergs 
Nissan Micra. Ja, alt forløb faktisk 
planmæssigt indtil jeg kom for skade at 
spørge den gode Allan om, hvor det nu 
var han løb ind i Motorfanden, da han 
- og vel ikke mindst Micraen - var på 
vej (i det mindste en del af vejen!) til 
DM i Horsens i 2003. Den veloplagte 
Allan mindedes den ubehagelige 
oplevelse med bilen og vi fi k en munter 
snak derom, faktisk så munter, at vi da 
lige glemte at vi var på vej til Kolding 
for at spille skak! Turen fortsatte 
derfor nordpå indtil en mere vågen 
bagsædepassager kom med mærkelige 
lyde og begyndte at ytre sig om 
kørselsretningen! Heldigvis fi ndes der 
frakørsler på de dersens motorveje og 
med speederen i bund nåede vi næsten 
rettidigt til spillestedet. Da jeg har 
forstået det derhen, at en anden skriver 
et samlet indlæg om holdkampen, 
koncentrerer jeg mig om mit eget parti 
mod Joachim Knudsen. 1.d4 d5 2.c4 e6 
3.Sc3 Sf6 4.Lg5 Le7 5.e3 Sbd7 6.Sf3 
0–0 7.Ld3 Te8 8.0–0 c5?! Nok ikke 
det mest geniale, men jeg syntes det så 
aktivt ud! 9.cxd5 Sxd5 10.Sxd5 exd5 
11.Lxe7 Dxe7 12.Lb5 Jeg ved ikke om 

trækket er godt, men det kom i hvert fald 
bag på mig. 12...c4 13.b3 a6 14.Lxd7 
Lxd7 15.bxc4 dxc4 16.Dc2 b5 Jeg er 
her vældig godt tilfreds med stillingen, 
en tilstand der dog hurtigt ændrer sig. 
17.Tfe1 De4? Ikke et godt træk. Jeg 
vil gerne have damerne af brættet, men 
meget bedre havde Lc6 været. Fritz 
siger nu, at stillingen er nogenlunde 
lige, hvor den før sagde stor fordel til 
sort. 18.Dxe4 Txe4 19.Se5! Denne lille 
detalje havde jeg ikke fået med, hvilket 
giver anledning til en del hovedbrud. 
19...Lf5?! 20.f3 Th4 21.e4 f6? Ups. Her 
prøver jeg så at spille moderne. Trækket 
er alt andet end godt. 22.g3 Så har jeg 
to offi cerer i slag. Gode råd er dyre. 
22...Th6 23.exf5 fxe5 24.dxe5 Tc6 

dmMmMmfm
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Puha. Min ellers gode stilling er ved 
at falde fra hinanden. Jeg er bagud 
med en bonde og er ude i en ren 
overlevelseskamp (rygtet vil vide at 
Joachim i kantinen nynnede »Snefl okke 
kommer vrimlende«, mon han tænkte 
på sine hvide bønder?).  25.Kf2 Kf8 
26.Ke3 Ke7 27.Ted1 b4 28.Td4 Td8 
29.Tc1 Txd4 30.Kxd4 c3 31.Kd3 a5 
32.Kc2? Lidt vel passivt i mine øjne. 
32...Tc5 33.Te1 Td5 34.Te2 Td4 Jeg 
blev efter partiet spurgt om hvad ideen 
med dette træk var. Jeg var svar skyldig, 
men jeg var jo nødt til at lave et træk, 
det skal man jo hver anden gang! Og det 
bringer jo også så at sige modstanderen 
i træktvang J 35.h4 a4 De seneste træk 
har jeg mere eller mindre været parat 
til at opgive, men der er jo ikke nogen 
chauffør klar til hjemtransporten endnu, 
så jeg må hellere spille videre. Og jeg får 
her den ide, at hvis jeg nu kan få bonden 
ned på a3, så kan jeg måske redde mig. 
Hvis bare hvid nu ikke selv fl ytter 
bonden til a3, for så er det slut. 36.f4? 
a3! 37.Te1 Trækket er faktisk tvungent, 
da jeg ellers spiller tårnet ned på d2 med 
skak og tvungen afbytning. Derefter 
afgør b3 partiet. Stillingen er nu vendt 

helt på hovedet, ja det må vel nærmest 
være den største genopstandelse siden 
Lazarus ! 37...Td2+ 38.Kb3 Tb2+ 
39.Kc4 c2 40.Tc1 

40...b3! 41.axb3 a2 42.Kd5 Tb1 
43.Txc2 Td1+! 44.Ke4 a1D 45.Tc7+ 
Kd8 46.Txg7 Dd4+ 47.Kf3 h5! Det 
sidste søm i ligkisten. 48.Tg5 Tf1+ 
49.Ke2 Tf2+ og med mat i næste træk 
opgav Joachim meget forståeligt. Først 
efter partiet trak Allan mig til side og 
ønskede mig tillykke med sejren over 
en mesterspiller. Godt han ikke fi k sagt 
det under partiet, for så havde jeg nok 
fået (endnu fl ere) nerver på! 0–1

MmMmMmMm
mMmMlMga
MmMmMmMm
mMmMGAmM
MgFmMGMG
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Slagtermester

Kaj Madsen
KRONPRINSENSGADE 97

Telefon 75 12 84 95
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Redaktionen har modtaget følgende fra
Andreas Kinch som åbenbart er lydhør 
over for redaktørernes ustandselige 
hylen over manglende stof til klubbladet 
og det har udmøntet sig i følgende 
indlæg til den betrængte redaktion. 
Andreas  kommenterer selv sit parti 
fra denne sidste runde. Redaktøren 
vil dog ikke undlade at gøre læserne 
opmærksomme på styrkeforskellen 
mellem de to kombattanter, han følger 
Jørn Hansens lysende eksempel og lader 
hånt om bagateller som et minus på små 
400 ratingpoint! Ordet er Andreas .

Hvid: Andreas Kinch 1530

Sort: Poul Erik Jørgensen 1907

1.e4,e6 2.d4,d5 3.exd5,exd5 4.Sf3,Sf6 

5.Ld3,Lg4 6.c3,Sbd7 7.h3,Lh5 8.Lf4,Le7 

9.Dc2,Lg6 10.Sbd2,Lxd3 11.Dxd3,0-0 Her 

skal jeg til at træffe et valg. Det er nok mest 

solidt at rokere til kongefl øjen, men jeg 

synes det så kedeligt ud, så derfor: 12.0-0-0,

c5 Sort forhaster sig og skaffer sig selv 

en isoleret bonde i d-linien. 13.dxc5,Sxc5 

14.Dc2,Tc8. 15.Sd4,Sfe4 16.Sxe4,Sxe4 

17.f3,Lg5 18.fxe4,Lxf4+ 19.Kb1 Så er der 

vist ved at være styr på det. Nu falder d5 i 

adskillige varianter. Sort vælger den hurtige. 

19.-,Db6 20.exd5,Tfd8 21.Sf3,a5? Det er 

der ikke tid til. Det tillader en trækserie hvor  

hvid kommer frem med brikkerne med 

tempogevinst hver gang. 21.-,g6 havde nok 

været bedre. 22.Df5,Dc7 23.Td4,Lh6 24.d6 

Udnytter at sort har et tårn på c8 hvorved 

bonden ikke kan slås. 24.-,Db6 

  

Sort truer med 25.-,Txc3, og jeg kunne 

ikke overskue om d7 med det samme, var 

godt nok. I stedet valgte jeg: 25.Se5,Txc3 

26.Dxf7+,Kh8 Og så 27.d7 Nu er der 

ballade i den sorte lejr. Tårnet på d4 kan 

ikke slås pga. 28.De8+. 27.-,g6 Eneste 

træk. 28.De8+,Kg7 29.Tf1,Df6 Sort laver 

en fælde her til sidst. 30.Txf6?,Tc1 mat! 

30.Df7+ opg. Efter 30.-,Dxf7 31.Txf7+, 

Kg8 hænger sorts tårn på c3. 

MmdjMmfm
mamMmaga
MkMGMmMi
gMmMmEmM
MmMJMmMm
mMGMmBmA
AGMmMmAm
mFmMmMmD

Mere fra 2. holdet 6.runde
Af Andreas Kinch

Resultater og stillinger kan ses på klubbens hjemmeside:
http://www.skakklubbencentrum.dk
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...eller måske skulle overskriften 
hedde: Hvordan man får mere “liv” i 
klubben”.
For et par år siden prøvede jeg at 
give skakundervisning. Interessen 
var stor men da undervisningen lå på 
en torsdag var der ikke så mange der 
kunne deltage. Belært af erfaring vil 
undertegnede nu ændre på dette og starte 
op på undervisning om mandagen efter 
sommerferien (Vi bringer en specifi k 
startdato i et senere nummer. Red.). 
Om det skal foregå på hængepartiaftner 
eller hver mandag har jeg ikke besluttet 
endnu.

Selve formen i undervisningen bliver at 
“man” indleverer et parti (eller fl ere), 
som jeg så gennemgår. Det er tilladt at 
være anonym hvis man ikke ønsker at 
udbasunere egne fadæser. 
Der bliver noget åbningsteori og 
slutspilsteori lige som sidste år. Ellers 
er det op til jer hvad vi fi nder på, 
eksempelvis en interessant stilling du har 
haft men ikke anede hvordan du skulle 
komme videre, og måske tabte du netop 
derfor. Alle er velkomne, men niveauet 
for undervisningen er fortrinsvis lavet 
for 2. holdet og derunder.

Vi ses efter sommerferien!

Skakundervisning
Af Ole Bønnelykke

Turneringer:
Caissa hurtigskakturnering
Munkevængets skole Blok H i Kolding.
6 runder hurtigskak. 30 min pr. spiller 
pr. parti.  3 partier hver onsdag. Tid: 
Kl.19 til 22.20.
Spilledage: 11/5 & 18/5 - 2005.
Præmie: Minimum 1. præmie på 500 
kr. ved mindst 10 deltagere.
Indskud: 100 kr.
Tilmelding: René Hansen på 
tlf. 40252238 eller på e-mail: 
Renecaissa@hotmail.com.
Senest tilmelding: 10.5.2005.

ESF Weekend EMT 2005
Esbjerg Skakforening indbyder til 
Weekend EMT 6. - 8. maj 2005. 
Fritidshuset, Kirkegade 51 - 53
Fredag 19-24, lør-søndag 10-15 og 16-21
Turneringsform: 6-mands grupper + 
evt. sidste gruppe Monrad
Betænkningstid: To timer til de første 
40 træk + ½ time +opsparet tid.
Indskud: Kr. 120 inkl. DSU-afgift
Præmier: kr. 500 1. pr. i hver gruppe
Tilmelding: Jesper Lahn tlf.: 75452334 
e-mail JR@varde-gym.dk
Rygning ikke tilladt i spillelokalerne!
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B
Af  B
Af 

I skak gælder en række enkle grund-
sætninger, som kan være gode at 
huske på. F.eks. noget med tårne 
i åbne linjer, den dårlige løber, 
samt “kvælningsmotivet” (ikke for 
sarte sjæle!!). I praksis optræder de 
forskellige grundsætninger i forskellige 
forklædninger. På det seneste har jeg 
haft fornøjelsen at udnytte begrebet 
underminering i forskellige situationer. 
Underminering kan betragtes som 
en underafdeling af den simple 
grundsætning om, at ethvert bondetræk 
medfører en svækkelse af felterne 
skråt foran bonden. I praksis kan dette 
udnyttes ved at tvinge modstanderen 
til at fl ytte en bonde og derved svække 
nogle vigtige felter.

Se følgende enkle eksempel.

Sorts fremrykning af h-bonden giver 
hvid mulighed for en underminering 
af sorts bondekæde med trækket h4-h5, 
hvorefter sorts bønder bliver svage.
Prøv at se, om du kan fi nde en måde at 
udnytte motivet undermineming på i det 
følgende eksempel.

Holdturneringen 2004/05
Varde - Evans, Mesterrækken.
Hvid: Peter Roesen
Sort: Bjørn Laursen

Hvids idé er at forbedre springerens 
placering samt at skabe en fribonde i h-
linjen. Dette kan ske ved at underminere 
g-bondens kontrol med feltet f4 således: 
22. Se2!, T7d7 23. f4xg5, hxg5 24. h4, 
c5 25. T4d2, gxh4 26. Sf4, Kf6 27. 
gxh4, Th7 28. h5, Lf7 29. Lf3 med 
hvid fordel.

Underminering
Af  Peter Roesen

MmMmMmMm
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mMmDmMLM



Holdturneringen 2004/05
Varde - Kolding, Mesterrækken
Hvid: Peter Roesen
Sort: Stig Hansen

Et træk, der umiddelbart springer i 
øjnene, er selvfølgelig Th4. Sort kan 
dog nemt dække truslen på h7. Alligevel 

er trækket en god ide. Hvorfor?? Jo, for 
efter
19. Th4!, g6
har sort svækket feltet f6, og hvid kan 
herefter påbegynde undermineringen af 
feltet e5 med
20. The4, Tfe8 21. g4!, Kg7 22. g5, f5
med hvid fordel. I partiet fulgte
23. Te4-e3, Dd6 24. SeS, SxeS 25. 
Txe5, c6 26. c4, Td8 27. c3, Tde8 28. 
De3, Kf7 29. Df4, Da3 30. Dd2, Dd6 
31. Tle3, c5 32. Db2, cxd4? 33. cxd4, 
Tc8 d5!, Txc4 35. Txe6, Txe6 36. 
dxe6?  I tidnøden misser jeg min første 
indskydelse 36.-, Txe6 med gevinst 
efter Tf6 og d5-d6 36. -, Kg8 37. e7, 
Ddl 38. Kh2, Th4 39. Th3, Txh3? 39. -,
Dd6 med remis 40. Kxh3, Dd3 41. g3, 
De4? 41. -, Df1! 42.Kf2, De1! 42.Db3, 
Kg7 43. Dc3, hvorefter sort opgav.

MmMmMjfm
gMgejMga
MgbmagMm
mMmMmMmM
MmMGDmMm
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mMmMJMLM
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Redaktionen kan kun slutte helt op om 
Oles ønske om mere liv i klubben, det 
er deprimerende når der kun kommer 
10 medlemmer på en klubaften, og 
fi ntællingen viser at de 3 er fra Esbjerg 
Skakforening og en er fra Varde! 
Apropos Varde, så blev deres gode 
initiativ med en hurtigskakturnering 
skudt i sænk af netop manglende 
tilslutning. Det lover ikke godt for 
skakkens fremtid!
I sidste nummer kom vi for skade til 
at udnævne Ove Weiss Hartvig til 
esbjergmester i 2004, hvilket fi k en 
fortørnet Torsten Lindestrøm til tasterne 
og belærte undertegnede om nogle 
historiske facts! Torsten er indehaver 
af titlen for året 2004! Ove Weis 
Hartvig har aldrig været esbjergmester! 
Redaktionen forbeholder sig dog ret 
til at hævde at han kan nå at blive det 
endnu såfremt han deltager i kommende 
mesterskaber.
I samme nummer fi k vi puttet et 
forkert resultatskema ind på side 16 
- Her fremgik det at 2. holdet havde 

spilllet mod Varde, men teksten under 
omhandler matchen mod Evans 2 - det 
har de fl este fundet ud af er de rigtige 
modstandere. Vi kan varmt anbefale 
interesserede at gå ind på klubbens 
hjemmeside og indhente de rigtige 
oplysninger.
Det længe ventede hæfte om Vester-
havsturneringen 2004 er endelig på 
gaden. Til forskel fra tidligere år er 
hæftet gratis, og vil blive uddelt til alle 
medlemmer af Esbjerg Skak Union. 
Formentlig sidder I nu med værket 
mellem hænderne, idet planen var at 
det skulle i samme kuvert som dette 
klubblad. Hæftet skulle gerne give 
jer inspiration til at melde jer til den 
kommende vesterhavsturnering, der 
som bekendt løber af stabelen den 2. 
juli og varer ugen ud.

Sidste del af klubturneringen, Forår/2, er 
godt i gang, der mangler et par runder, 
så vi venter med at bringe noget  herfra 
til næste blad. Der kan vi også give det 
samlede resultat af alle turneringerne og 
udnævne Klubmesteren (sandsynligvis 
Ole Bønnelykke).

Redaktionelt
Af Allan Kaarsberg

Lørdag d. 21. maj 2005 er der Fællesundervisning med Steffen Pedersen.
Munkevænget skole Blok H i Kolding fra kl. 14.00 til  kl. 17.00.
Derefter står programmet på bowling i KIF-Centeret, med efterfølgende buffet.
Undervisningen er lavet til alle spillere uanset styrke.
Pris 200 kr. pr. person for hele arrangementet.
Alle er velkomne!  Senest tilmelding: Tirsdag d. 17. maj.  Betalingen skal ske ved 
tilmelding.  - Se i øvrigt invitation på: http://www.caissa.dk.
 Tilmelding: Joachim Knudsen. Tlf. 27294444. E-mail: joachim@caissa.dk.
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Sidste frist for indlevering af materiale er d. 14/05 2005

  Program
  og andre arrangementer

25.04.2005  Hængepartiaften
25.04.2005  Tilmeldingsfrist til Kr. Himmelfartsturnering i Erritsø
   Tilmelding haster!!
28.04.2005  Tilmeldingsfrist til Gigantlyn hos Evans
01.05.2005  Tilmeldingsfrist til Skakforeningens Weekendturnering
   Se invitation side 19
02.05.2005  5. og sidste runde i Forårsturnering 2/2005
06.05.2005  Skakforeningens Weekendturnering - 1. runde
07.05.2005  Skakforeningens Weekendturnering - 2. - 3. runde
08.05.2005  Skakforeningens Weekendturnering - 4. - 5. runde
10.05.2005  Tilmeldingsfrist til Caissa hurtigskakturnering
   Se invitation side 19
11.05.2005  Caissa hurtigskakturnering - runde 1-3
17.05.2005  Tilmeldingsfrist til fællesundervisning med Steffen Pedersen
   Se invitation side 22
18.05.2005  Caissa hurtigskakturnering - runde 4-6
21.05.2005  Fællesundervisning med Steffen Pedersen i Kolding
26.06.2005  Tilmeldingsfrist 20. Vesterhavsturnering
   (Der er allerede 18 tilmeldte!)
02.07.2005  20. Vesterhavsturnering start
09.07.2005  20. Vesterhavsturnering slut


