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Jacob Vang Glud
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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 Gl. Guldagervej 19 B 6710 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 Stillingen ubesat                               ☎ 
 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
Allan Kaarsberg e-post: a.kaarsberg@esenet.dk
Klubbens hjemmeside http://www.skakklubbencentrum.dk/
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Hvis du har brug for et nyt dagjob, bliver 
der en post som formand ledig SENEST 
august 2007, den rigtige ansøger kan 
endda starte før.
Der foretrækkes en kandidat med et 
vist kendskab til – og passende respekt 
for - Skakklubben Centrums historie, 
der kan dokumenteres helt tilbage til 
fødselsdagen 31. oktober 1922.
Ønskeligt er også en væsentligt 
mere mobil m/k end den nuværende 
(invalide!) formand.
Nysgerrige med bare en gnist af 
interesse, kan henvende sig til den 
nuværende formand, mig, for at høre 
om postens fortræffeligheder.
Tænk venligst endnu en gang over den 
med ’Tænk ikke på, hvad din klub osv. 
osv.’ Vi skulle nødigt sidde om godt et 
år på en generalforsamling, hvor alle 
undgår alle andres blikke!

*

Holdturneringen er slut for denne gang 
og med et godt resultat for Centrum.
Som omtalt i seneste nummer kunne 
man se, at 1. holdet denne gang slap 
for nedrykningsspøgelset, da man først 
var kommet sig over granatchokket i 1. 
runde. 2. holdet stod for den store succes, 
oprykning til(bage) til mesterrækken! 
Og også 3. holdet klarede sig godt med 
en tredjeplads i B-rækken.

*
Klubturneringen nærmer sig, mens dette 
skrives, sin afslutning. Gunnar Pedersen 
kan sætte endnu et klubmesterskab ind 
i samlingen – til lykke Gunnar! Denne 
turnering betød også en mindre forbedring 
af deltagerantallet, tre klasser igen.
Kaffepausen er en fin, lille succes! Jeg 
tror, det kvarter er godt givet ud.

*
Husk også det udsatte Esbjergmesterskab 
2006 og den kommende Vesterhavs-

Stillingsopslag
Af Brian Isaksen
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turnering! Se annoncerne i dette 
nummer.

*
Og så glæder vi os til i dette nummer at 
høre nærmere fra et par spillere, der for 
nylig har været i ilden på udebane!

*
Som jeg skrev i lederen i seneste 
nummer af bladet, har Hovedkredsen 
spurgt, om vi kunne overtage 
arrangementet af den indledende runde 
af Pokalholdmesterskabet i hurtigskak.
Jeg har fået lokalerne i Kirkegade, 

den 14. maj og meldt tilbage til 
Hovedkredsen, O.K. Esbjerg er parat. 
I øjeblikket kan Centrum stille med et 
elite- og et bredde-hold – og heldigvis 
har et par stykker nu meldt sig og tilbudt 
hjælp til kantinen!
Tilmeldingsfristen er allerede den 7. maj, 
og der er en risiko for, at turneringen 
som sidste år kan blive aflyst! Så hold 
øje med hjemmesiden eller ring til mig 
et par dage før den 14. Klubturneringen 
er jo slut på det tidspunkt!

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

Kongensgade 33 • 6700 Esbjerg • 75121177 • www.boboger.dk
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1. Iver Poulsen  (1) 2143
2. Gunnar Pedersen (1) 2197
3. Ole Bønnelykke (H)(1) 1991
4. Hans Buus Pedersen (1) 2161
5. Jean Bloch Mikkelsen (1) 1927
6. Kim Sørensen  1979
7. Poul Grydholt Jensen (1)  2025
8. Brian Isaksen (1) 1985
9. Morten Andersen (1) 2143
10. Mogens Nielsen (1) 2066
11. Mesud Desevac (1) 1841
12. Izudin Bihorac (2) 1926
13. Jan Jacob Nielsen 2035
14. Damir Desevac (2) 1948
15. Jens Nielsen (2) 1726
16. Bent Radoor 1821
17. Søren P. G. Nielsen (H)(2) 1629
18. Karsten Jacobsen (2) 1745
19. Allan Kaarsberg (2) 1744
20. Johan Grydholt Jensen 1782
21. Andreas Kinch (2) 1654
22. John Hansen  1614
23. Steffen Jørgensen (2) 1524
24. Torben Christiansen 1570
25. John Fjord Hansen 1604
26. Jørn Hansen 1588
27. Jens Arne Christensen (3) 1525
28. Michael Christensen (3) 1426
29. Ib Mathiasen (3) 1754
30. Børge Clausen (3) 1313
31. Frede Jørgensen 1231
32. Finn Petersen (3) 1367
33. Flemming L. Larsen (3) 1343

34. Vagn Konradsen (3) 1273
35. Svend Aage Jensen (3) 1190
36. René Bæk Pedersen (H)(3) 1193
37. Carsten Ovesen 1234
38. Egon Thøgersen 1000
38a. Thomas Sørensen
39. Lars Lindhard 1245
40. Andreas B. Pedersen 1045
41. Jørgen Rasmussen 1000
42. Kaj Madsen
43. Ejnar Nielsen 1618
44. Verner Rexen 1522
45. Eric Jøker
ny. Henrik S. Hansen 1394

Styrkelisten som den ser ud p.t.
Den vil formentlig se noget anderledes 
ud, når vi starter igen efter sommerfe-
rien og bestyrelsen har revurderet den, 
men indtil da er den en rettesnor for 
hvilke hold vi kommer til at repræsen-
tere (tal i parentes).
Sandsynligvis vil Gunnar generobre 
pladsen på førstebrættet på baggrund af 
sine seneste præstationer. Andre sand-
synlige ændringer vil jo nok være at Ib 
avancerer til (mindst) 2. holdet. Vor nye 
mand Henrik S. Hansen har også ytret 
ønske om at deltage i holdturneringen, 
så måske bliver der basis for etablering 
af et 4. hold?! Men alt dette er vilde gæt 
fra min side.

God sommer

Styrkelisten Af Allan Kaarsberg
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Skakklubben Centrum

Undertegnede  har aldrig deltaget i 
Ribes enkeltmandsturneringer før, men 
jeg lover jer, at det ikke bliver sid-
ste gang. Det er et utroligt hyggeligt 
arrangement, som leder tankerne hen på 
vores egne Vesterhavsturneringer før de 
blev til åbne turneringer. En meget intim 
atmosfære sikrer, at vi der kommer fra 
de lavere skaklige luftlag, er i tæt kon-
takt med de “store”, og er “med” når 
der analyseres efter partierne i kantinen 
eller analyserummet. Således var der 
f.eks. en fornøjelse at overvære Jacob 
og Jacobs (Vang Glud og Aagaard) 
evaluering af deres indbyrdes parti. 
Partiet har været vist og kommenteret 
på DSU’s hjemmeside, så jeg vil ikke 
gentage det her, men underholdende 
det var det! Jacob Vang Glud vandt 
turneringen, endda temmelig sikkert, da 
favoritterne Steffen Pedersen og Jacob 
Aagaard spillede under vanlig standard, 
DM-træthed? Den pseudo-lokale helt 
Christian Kyndel og Rasmus Skytte 
leverede også en lidt bleg indsats.

 Slutstillingen i IM-gruppen:
1. Jacob Vang Glud (Skolerne)  3,5
2. Erik Pedersen (Aalborg)  3
3. Jacob Aagaard (Seksløberen)  2,5
4-6. Christian Kyndel Pedersen 
(Nordre), Steffen Pedersen (Helsinge), 
Rasmus Skytte (Århus)  2

Nok om IM’erne. I Mester 2 (Mester 
1 var åbenbart IM-gruppen?!) var 
Centrum repræsenteret af hele 2 spillere, 
Iver Poulsen og Gunnar Pedersen.
Især sidstnævnte gjorde det godt, idet 
han huggede den udelte førsteplads foran 
de to ratingfavoritter Martin Matthiesen 
og FM Jesper Lauridsen. Iver var godt 
med i starten med 3 remiser, men neder-
lag i de 2 sidste runder henviste ham til 
en sekundær placering. Iver og Gunnar 
spillede remis i første runde, men alle-
rede i anden runde skulle Gunnar op 
mod en af de hårde kameler. Lad os få 
Gunnar i kommentatorboksen og høre 
hvad han har at berette.

Hvid: Gunnar Pedersen, 2234
Sort: Martin Matthiesen, 2376
ECO A41
Partierne fra 2. og 4. runde er identiske 
til og med 14.Tb1. Vi følger en  variant  
som tit opstår med modsatte farver en-
ten som lukket siciliansk eller fra fransk. 
Her har hvid selvfølgelig et mertempo, 
og at det gav fuldt udbytte til hvid er 
ikke sandhedens kilde, der er stadig  
mange uafklarede angrebsfortsættelser 
for sort som jeg ikke har styr på, og Fritz 
er jo ubarmhjertig i sine analyser, men 
det var sjovt at være med til at levere 2 
underholdende partier, som skabte stor 
opmærksomhed blandt publikum. Jacob 
Vang Glud mente jeg havde fundet gen-
drivelsen af kongeindisk! 
1. d4 g6 2. Sf3 Lg7 3. c4 d6 4. Sc3 Sd7 
5. e3!? Jeg har aldrig fået kigget or-

Ribe EMT 2006
Af Allan Kaarsberg
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dentligt på de principielle fortsættelser 
i kongeindisk, her selvfølgelig e4. 5.-, 
e5 6. Le2 Sgf6 7. 0-0 0-0 8. b4 Te8 9. 
a4 e4 10. Sd2 Sf8 11. b5 h5 12. a5 a6 
Det er svært at vurdere hvor farligt det 
er for sort at hvid får lov til a6, b6 og 
Sd5/Sb4/Sc6. 13. bxa6 bxa6 14. Tb1 
S8h7 15. Dc2 Ikke let at vurdere om 
dette er nødvendigt - det er vel mere et 
udviklingstræk. Med løberen på f5 op-
står der nogle taktiske muligheder med 
Sf3 skak, eller f.eks et springer-  eller 
løberslag pa d4 efterfulgt af e3. 15.-, 
Sg5 16. Sd5 Lf5 17. Tb7 Sf3+ 18. Kh1 
Det der kommer nu er næsten umuligt 
at overskue, og jeg må sige at analyser 
efter partiet ikke holder en meter, efter 
at Fritz har kigget på sagen! Sg4 !? 

19. h3! Eneste træk. 19.-, Dh4  Overser 
hvids svar, men en fejlvurdering som 
burde have kostet partiet. ( Fritz angiver 
19... Sgh2! 20. Sxc7 Te7 21. Td1 Sg4 
22. Tf1 Sgh2!  med trækgentagelse som 

bedste fortsættelse for sort.) 20. Lxf3  
Dette troede vi begge var gendrivelsen af 
Dh4. 20.-, Sxf2+? (20... exf3! 21. Sxf3 
Lxc2 22. Sxh4 Ld3 ! Og selvom Fritz 
angiver plus 0,30 til hvid, viser yder-
ligere analyser at sort får gode chancer i 
dette slutspil.) 21. Txf2??  Ren og skær 
sløseri. Som Fritz angiver har hvid stor 
fordel efter enten Kg1 eller Kf2. 21.-, 
Dxf2 22. Ld1 Jeg vurderede under par-
tiet denne stilling som uklar/lige, men 
Fritz er ikke i tvivl, med  22.-,c6 er sort 
ovenpå. 22.-, Lxd4 23. Lb2?! Vi var 
begge enige om at det var hvids bed-
ste fortsættelse, men (23. exd4 ! e3 24. 
Sf6+ Kf8 25. Sde4 Df1+ 26. Kh2 Lxe4 
27. Sxe4 Df4+ 28. g3 Dxe4 29. Dxe4 
Txe4 30. Le2 giver  hvid et fordelagtigt 
slutspil.) 23.-, Lxe3!  Stærkt spillet, sort 
er nærmest i klar fordel. 24. Sxe3 Dxe3 
25. Sf1 De1? Martin er herfra i kraftig 
tidnød. (25... Dd3! og vinder.) 26. Le2 
Dxa5 27. Se3 Tab8 28. Txb8 Txb8 29. 
Lc3 Dc5 30. Sd5 Df2 31. Dd1 Her mente 
Torben Steffensen at jeg skulle spille 
Dd2 med ideen Dh6, men han overså 
Lxh3!! 31.-, Tb7 32. c5 Her var Sf6 for-
mentligt nok til remis, men vi spillede 
begge på gevinst! Dxc5 33. Lxa6 Tb8 
34. Dd2 e3 35. Sxe3 Le4 36. Ld3 Lxd3 
37. Dxd3 Tb3 38. Sd5 Kf8 39. De4?? 
(39. Bg7+ Kxg7 40. Qxb3 er vel remis.) 
39.-, c6?? (39.-, Txc3!  vinder, der er 
ingen evigskak!) (39.-, Txc3) 40. De7+ 
Sort går mat. 1-0

Lidt af en skalp til Gunnar! Og det gav 

dmMkdmfm
mDgMmaiM
amMgMmam
GMmBmcma
MmAGambm
mMmMGbmM
MmEHCGAG
mMIMmDmF
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åbenbart blod på tanden, og fuldt ud-
bytte i de næste 2 partier. Her skal vi se 
det gå ud over Lars Hansen.

Hvid: Gunnar Pedersen, 2234
Sort: Lars Hansen, 2257
ECO A41
1. d4 g6 2. Sf3 Lg7 3. c4 d6 4. Sc3 Sd7 
5.e3 Sgf6 6. Le2 0-0 7. 0-0 e5 8. b4 Te8 
9. a4 e4 10. Sd2 Sf8 11. b5 h5 12. a5 
a6 13. bxa6 bxa6 14. Tb1 Lf5 Også 
Fritz’ forslag. Denne gang spiller jeg 
ikke dronningen til c2, det er for uldent! 
15. Sd5 Sg4 16. Tb7 Se6 Dækker c7 og 
måske videre til g5 eller offer pa d4. 17. 
h3 f3 var interessant. Dh4? Typisk Lars 
Hansen, han ofrer gerne nogle officerer 
for matsætning. 18. hxg4 hxg4 19. Sxc7 
(19. g3 var formentligt også o.k.) 19.-, 
Sg5 20. Sxe8 Txe8 21. Sa3 Jeg brugte 
måske en halv time på dette træk. Lars 
brugte næsten en time på at besvare 
det. Fritz nævner ikke trækket blandt de 
første 6 muligheder! 21.-, Le5? Taber 
glat. (21... g3 måtte forsøges, f.eks. 22. 
fxg3 Dxg3 23. Tb3 Lh3 24. Tf2 Ld7 25. 
Kf1 La4 26. Ke1 og hvid bør vinde uden 
problemer.) 22. dxe5 Kg7 23. exd6 g3 
24. Lb2+ Kg8 25. fxg3 Dxg3 26. De1 
Sh3+ 27. Kh1 Dxe3 28.Dh4 1-0

Sidste rundes nederlag til FM Jesper 
Lauridsen kunne ikke tørre det brede 
smil af Gunnars ansigt - og smilet blev 
endnu bredere da han et par dage efter 
turneringen fik besked om at gruppesej-

ren var et kandidatresultat, hvilket er 
ensbetydende med at Centrum for andet 
år i træk er repræsenteret i kandidat-
klassen ved DM. Mon ikke Gunnar kan 
gøre en bedre figur dér end Ole Bønne-
lykke!?

Slutstillingen i Mester 2
1. Gunnar Pedersen (Centrum)  3,5
2. Jesper M. Lauridsen (Helsinge)  3
3. Lars Hansen (SK 1968) 3 
4. Martin Matthiesen, (SK 1968) 2,5
5-6. Iver Poulsen (Centrum) og Torben 
Steffensen (SK 1968)  1,5

Izudin Bihorac gjorde en god figur i 
Mester 6, men et nederlag i sidste runde  
til den stærke norske pige, Ellisiv Rep-
pen, kostede en topplacering. Denne 
gruppe var væsentlig mere international 
end I(nternational)M(aster) gruppen, 
med 2 nordmænd, 1 svensker og så Izu-
din som jo bekendt ikke er født på disse 
kanter. Ellisiv vandt gruppen foran sven-
ske Julia Almer og Izudin.
Til gengæld gjorde jeg bestemt ikke no-
gen god figur i Basis 2 - en enkelt sejr i 
anden runde var den magre høst, såeh, 
det synes jeg ikke vi skal snakke mere 
om!! Rosinen i pølseenden, Steffen Jør-
gensen, spillede i Basis 6 og klarede sig 
igennem uden nederlag, hvilket rakte til 
en 2. plads. Flot af ham, men lidt mere 
skarphed (læs vovemod) vil bringe ham 
helt til tops. Til sammenligning vandt 
jeg “flere partier” end ham!
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Esbjerg Skak Union indbyder til den 21. Vesterhavsturnering

Alle spiller i én åben gruppe, 9 runder efter FIDE´s schweizersystem.

Hovedpræmier
1. præmie DKK 12.000 2. præmie DKK   8.000 3. præmie DKK   5.000
4. præmie DKK   4.000 5. præmie DKK   3.000 6. præmie DKK   2.500
7. præmie DKK   1.500
Ved ligestilling deles præmierne efter Hort-systemet.

Ratingpræmier
DKK 1.000 til bedste i hver 10-mands gruppe regnet fra bunden, dvs. i øverste gruppe kan 
der være fra 10 - 19 spillere! Man kan ikke få både hoved- og ratingpræmie.

Ekstrapræmier
Til bedst placeret Dansk Klubmester 2005/2006 DKK 2.000

Spillested
Rørkjærhallen, Ringen 42, 6700 Esbjerg

Spilletider
Indskrivning lørdag 8. juli kl. 13 - 15
1. runde lørdag 8. juli kl. 16 – 21
2. runde søndag 9. juli kl. 10 – 15
3. runde søndag 9. juli kl. 16 – 21
4. – 8. runde mandag 10. – fredag 14. juli kl. 18 – 23
9. runde lørdag 15. juli kl. 10 – 15
Præmieuddeling lørdag 15. juli kl. 15.30.

Turneringen bliver selvfølgelig ELO-ratet. Rygeforbud over alt på spillestedet.

Betænkningstid
2 timer til 40 træk, derefter 1/2 time + opsparet tid til resten.

Flere turneringer
5 runders koordineret turnering 10. – 14. juli kl. 18 – 23.
Skoleskakturnering søndag 9. juli kl. 11.00.

Indskud
Titelholdere (GM, IM, FM, WGM, WIM, WFM): DKK 0.
ELO-spillere: DKK 300.
Ikke-ELO-spillere: DKK 400.
5 runder: DKK 150.
Skoleskakturneringen: DKK 40.

Overnatning
De 4 første GM tilbydes overnatning.
IM, WGM, WIM tilbydes gratis overnatning på skole (separat bygning).
Mulighed for overnatning på spillestedet for DKK 300.
Leje af madras DKK 100 (meddel ved tilmelding).
Ved anden form for overnatning kan Esbjerg Skak Union være behjælpelig.

Yderligere oplysninger og tilmelding: 
Jens Nielsen, Storegade 66, 6700 Esbjerg, tlf. 75-123975, e-mail: Jerneif@get2net.dk.

Tilmelding senest søndag 2. juli. Senere tilmelding tillægges kr. 100!
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GOOOOOOOOOOL......
Sådan burde det have lydt da 2. 
holdet sikrede sig oprykningen til 
mesterrækken, men vi er jo et forholdsvist 
civiliseret og afdæmpet folkefærd (her 
undtager vi Brøndby- og FCK-fans), 
og nøjes med at smile undseeligt og 
lykønske hverandre. Disse stilfærdige 
skakspillere burde så til gengæld være et 
lysende eksempel for den højtskrydende 
redaktør her ved bladet, som jo braldrede 
op om kæmpereferater og detaljerede 
gennemgang af holdets præstationer, i 
sikker forventning om at kommenterede 
partier og anekdoter fra de implicerede 
ville strømme ind! Det gik da også 
fint i starten. Først påtog Steffen sig 
opgaven med at skrive artiklen og 
Andreas afleverede prompte et parti fra 
sidste runde. Så langt så godt, derefter: 
INTET!! - Det bekymrede mig egentligt 
heller ikke, sagen var jo i gode hænder. 
Lige indtil Steffen meldte, at han var 
blevet hårdt ramt af et fænomen der 
hedder arbejde, endda ekstraarbejde og 
han derfor måtte kaste håndklædet (og 
dermed plante aben på min skulder) - Det 
kan så være det det være vil, men da han 
samtidig indgav sin afskedsbegæring 
som redaktionsmedarbejder, så syntes 
jeg ligesom at målet var fuldt, og et kort 
øjeblik spekulerede jeg også i at kaste 
håndklædet. Men ihukommende vores 
fortræffelige formand som stovt kæmper 

videre trods alskens modgang- og vind, 
så besindede jeg mig. Lad det være sagt 
med det samme, det bliver ikke det store 
indlæg som var planlagt, men et resumé 
af holdets indsats, det kan det da blive 
til!

Lad os begynde ved begyndelsen: 
1. runde: Blev spillet den 8. november 
sidste år ude mod Fredericia. En svær 
udekamp mod et hold vi ofte har 
problemer med, men denne gang gik det 
til vores side. 4,5 -3,5
2. runde: Hjemmekamp mod Jerne hvor 
vi vandt uventet stort, og her blev kimen 
måske lagt til den endelige oprykning. 
6 -2.
3. runde: Hjemme mod favoritterne fra 
Evans III - Selvom vi stillede med 3/4 
tredjehold så gik det bedre end forventet. 
3,5 - 4,5.
Alle disse 3 kampe kan man se referater 
fra i decembernummeret 2005.
4. runde: Ude mod Evans IV - her 
stillede vi med et stærkt hold især på de 
4 første brætter. Mogens, Mesud, Damir 
(remis) og Jens samlede 3,5 point her, 
og i bagtroppen fik Steffen, Torben og 
Jørn remis - kun Søren Peter måtte bøje 
sig. 5 - 3.
5. runde: ”Udekamp” mod Esbjerg 
Skakforening. Her var noget at hævne! 
Naboerne havde pryglet vores 1. hold 
med cifrene 6,5 - 1,5. - Skandaløst! Så vi 
var tændte og stillede med det stærkeste 

Holdturneringen Af Allan Kaarsberg
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hold i hele sæsonen, kun én reserve! Og 
resultatet absolut tilfredsstillende 5 - 3.
6. runde: Hjemme igen, denne gang 
mod Grindsted, som havde problemer 
med at stille hold og kun mødte op med 
6 mand, eller rettere 5 og en kvinde. Det 
blev spil til et mål rent ud sagt, og det 
kunne have været fuldt hus til os, hvis 
ikke Mesud overraskende måtte afgive 
sit første hele point til Lars Wisler, en 
mand som Mesud formentlig normalt 
kan slå 9 ud af 10 gange! 7 - 1.
7. runde:  Så var der lagt op til bunke-
bryllup/finale i Billundcentret. Eftersom 
vi på dette tidspunkt havde lagt afstand 
til konkurrenterne, 3 point til nummer 2, 
naboerne fra Jerne, som heldigvis for os 
havde spillet meget ujævnt og kun havde 
6 matchpoint, så vi kunne med sindsro 
nøjes med 5 point eller bare holde dem 
bag os med tilsvarende point som de satte 
til undervejs. Til de næste forfølgere, 
Evans III og Esbjerg Skakforening, var 
der henholdsvis 4 og 5 point ned til. Vi 
skulle spille mod Nr. Snede som skulle 
vinde 7,5 - 0,5 over os for at rykke forbi. 
Det kunne de heldigvis ikke, tværtimod 
kunne andetholdet, som igen bestod af 
flere reserver der igen gjorde det godt 
og fik sat et solidt punktum på denne 
sæson. 5 - 3. 
Når man kigger på slutstillingen så ser 
det meget jævnbyrdigt ud, men  det 
skal altså lige bemærkes, at kunén af 
de faste 2. holdsspillere spillede alle 7 
kampe. Faktisk spillede kun 3 mand, 
Søren Peter (7), Mesud (6) og Steffen 

(6) de fleste af kampene. 18 forskellige 
spillere var i kamp. Mogens og Mesud 
var  udlånt fra 1. holdet. De fremhævede 
er de ordinære 2. holdspillere. Spillerne 
i kursiv er folk der på forhånd havde 
meldt fra til holdkampe!! Resten er faste 
folk fra 3. holdet!! 
 
  P K % 
Mogens Nielsen 1 1 100
Mesud Desevac 3½ 6 58
Izudin Bihorac 3 3 100
Damir Desevac 2½ 4 63
Jens Nielsen 2½ 4 63
Bent Radoor 2 2 100
Søren P.G.Nielsen  4½ 7 64
Karsten Jacobsen 1½ 2 75
Allan Kaarsberg  3 4 75
Andreas Kinch 2½ 3 83
Steffen Jørgensen 3½ 6 58
Torben Christiansen ½ 2 25
Jørn Hansen ½ 2 25
Jens Arne Christensen 2 2 100
Ib Mathiasen 2½ 3 83
Børge Clausen  ½ 3 17
Vagn Konradsen ½ 1 50
Svend Aage Jensen 0 1 0

Slutstillingen
1.  Centrum II 36
2. Evans III 32
3.  Fredericia 31½
4. Esbjerg Skakforening II 31
5.  Jerne 31
6.  Nr. Snede 28
7.  Evans IV 24
8.  Grindsted 10½
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Så kan vi ikke trække det længere 
– vi skal se noget skak. Først Andreas’ 
udslagsgivende sejr i sidste runde. Jeg 
skriver udslagsgivende fordi det var 
den sejr der bragte forvisning om at 
oprykningen var i hus. Herefter var alle 
rolige!

Hvid: Andreas Kinch, 1631
Sort: Steen Quorning, 1572
1.e4,e5. 2.Sf3,Sc6 3.d4,exd4 4.Lc4,De7 
5.0-0,d6 6.Sxd4. (Jeg er egentlig meget 
fascineret af skotsk gambit og skulle 
havde spillet 6.c3, men det var jo 
holdkamp og vi spillede om oprykning! 
Så jeg fik kolde fødder; ingen gambit 
denne gang) 6.-,Ld7 7.Sc3,0-0-0 
8.Le3,Sf6 9.Sxc6,Lxc6 10.Lxa7,b6 
11.La6+,Kd7 12.Lb5,De5 13.De2,Ta8 
14.Lxc6+,Kxc6 15.Da6,Le7 16.a4,Sg4 
17.g3,Dh5! 18.h4,Se5 19.a5 

Her er den kritiske stilling i partiet. 
Steen Quorning bør give en skak på 

f3 med springeren. Det fører til nogle 
spændende varianter hvor han får 
flere muligheder. F.eks. 19.-, Sf3+ 
20.Kg2,Sxh4+ 21.gxh4,Dg4+ og 
evigskak. Eller 20.Kh1,Lxh4 21.Kg2,Se5 
med truslen 22.-,Df3+. Hvis hvid spiller 
22.f4 kommer 22.-,Dg4 23.Se2,Txa7 
24.Dxa7,Dxe2+ 25.Tf2,Dg4 og jeg er 
faktisk lidt (meget) i problemer. Der 
er ikke engang tid til at slå på b6 for at 
kunne give en skak med dronningen på 
a4. Det bedste jeg kan gøre er at rykke 
kongen ned på f1 og prøve at løbe væk.
Heldigvis valgte han 19.-,Sd7? 
20.b4,Lf6 21.b5+,Kc5 22.Db7,Kb4 
23.Sd5+,Kxb5 24.Sxf6,gxf6 25.Dxc7, 
Dc5 26.Dxd7+,Kc4 27.Lxb6, Opg. 1-0.  

Vi skal heller ikke snydes for Bent Ra-
doors gevinst i 6. runde i matchen mod 
Grindsted.

Hvid: Gustav Brun Jensen, Grindsted
Sort: Bent Radoor, Centrum
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 c6 4. e3 Sf6 5. 
Sf3 Sbd7 6. a3 ser ikke godt ud, ligner 
mest et tempotab, hvid skulle nok spille 
c5 med det samme. 6.-, Ld6 7. c5 Lc7 
8. g3 a5 9. a4 e5 10. Lg2 De7 11. 0-0 e4 
12. Sd2 b6 13. Te1 bxc5 14. b3 cxd4 15. 
exd4  Db4 16. Scxe4!? Hvid har givet en 
bonde for at slippe ud af sorts jerngreb, 
nu ofrer han en officer for at få modspil, 
man skulle tro at 16.Se2 efterfulgt af La3 
holdt sammen på det hele, men det skal 
vise sig at være stærkt og Bent kommer 
under pres. 16.-, dxe4 17. Sxe4 0-0 18. 

dmMmMmMj
IMgMiaga
EgfgMmMm
GMmMhMme
MmMmAmMG
mMHMmMGM
MGAmMGMm
JMmMmDLM
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Slagter

KAJ MADSEN
Kronprinsensgade 97
75 12 84 95

Sxf6+ Sxf6 19. La3 Db6 20. Lc5 Db7 
21. Lxf8 Kxf8  22. Dc2 Ta6? Det ser 
ikke rigtigt ud, Ld7 må være bedre. 23. 
Tac1 23. Dc5+ Kg8 24. De7 h6 25.Tc1 
ser også lovende ud for hvid. 23.-, Ld7 
24. d5 Db4 25. dxc6 Le6 26. Dc5+ 
Dxc5 27. Txc5 Ld6?

Her går det galt for Bent, han overser 
at hvid bare kan spille 28.c7 hvorefter 
sort er nødt til at give løberen for 
bonden og sidder tilbage med et tabt 
slutspil. 28. Tb5?  Heldigvis for Bent 
ser modstanderen heller intet. 28.-, Se8 
Pyh-ha, så er den hjemme, resten er 
teknik. 29. Tc1 Sc7 30. Tb7 Lc8 31. 
Tb8 Ta8 32. Txa8 Sxa8 33. Td1 Ke7 
34. Td5 Lb4 35. Tb5 Sc7 36. Tb8 Le6 
37. Tb7 Kd6 38. Tb8 Lxb3 39. Td8+ 
Kc5  40. Td7 Kb6 41. h4 Le6 42. Td1 
Sa6 43. Kh1 Sc5 44. Tc1 Kc7 45. f4 
Sxa4 46. Td1 Sc3 47. Td3 a4 48. Td4 
Lc5 49. Lf3?? Lxd4 0 -1

Nu håber jeg, at publikum er tilfredse 
med dette hjørnespark af et referat. 
Hvis ikke, så kan det efterfølgende 
bonustrack måske bløde lidt op på 
helhedsindtrykket.    fortsættes side14

MmMmMlMm
mMmMmaga
dmAichMm
gMJMmMmM
AmMmMmMm
mAmMmMGM
MmMmMGCG
mMmMJMLM
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Set på baggrund af den skrækkelige 
situation redaktionen er i omkring 
medarbejderflugt og manglende parti-
materiale, så kom dette indlæg som sendt 
fra himlen. Man kan sige at vi er blevet 
sendt på forkant med begivenhederne 
ved at kunne vise spillestyrken på en 
af  2. holdets kommende modstandere 
... og så ikke en lyd om at selvsamme 
herre huserer permanent i vores 
klubturnering! Ordet er Peters.
 
Bortset fra en enkelt sæson i 3. division 
for nogle år siden, har Varde Skakklub 
igennem en længere årrække været et 
stabilt mesterrækkehold.
I den netop overståede sæson har det 
dog set noget vanskeligt ud undervejs.
Dette skyldes navnlig, at vi i flere 
matcher har haft vanskeligt ved at 
stille fuldt hold - eller i det hele taget 
med overhovedet at stille med et hold 
(mindst 5 mand).
Vi startede med klare nederlag i de 2 
første matcher mod hold, som vi ellers 
burde kunne slå.
Det var så1edes ikke med de store 
forventninger vi stillede op til tredje 
runde mod Kolding, som vi året før 
havde tabt stort til.
På forunderlig vis indfandt magien 

sig dog hos os, idet vi med en gedigen 
holdindsats kæmpede os fri af 
jumbopladsen med en sejr på 6 - 2. Mit 
eget bidrag til resultatet ser således ud:

Hvid: Lars Pedersen
Sort: Peter Roesen
1. d4 Sf6 2. Sf3 g6 3. c4 Lg7 4. Sc3 
0-0 5. Lg5 d6 6. Dc2 c5 7. d5
Med dette træk bevæger åbningen sig 
over i retning af moderne benoni. Den 
tidlige udvikling af dronningen til c2 
betyder dog formentlig, at sort i visse 
varianter har lettere ved at opnå lige 
spil, se nærmere noten efter træk 15 
nedenfor.
7. -, e6 8. e4 h6 9. Lh4 exd5 10. cxd5 
Te8
Dette træk er udtryk for, at jeg endnu 
ikke havde besluttet mig for, om jeg 
ville spille den opstilling med g6-g5, 
der følger om lidt. Som gammel benoni-
freak havde jeg for mange år siden haft 
denne stillingstype mellem fingrene, 
men det var jo længe siden, og hvordan 
var det nu med den åbne h-linje og 
svækkelsen af feltet f5. Normalt ser det 
jo godt ud med et tårn i den halvåbne 
linje. I sammenhæng med den opstilling, 
jeg vælger om lidt, havde jeg dog fore-
trukket, at tårnet var blevet på f8 med 

Holdturneringen set med Varde-briller ....

eller optakt til en ny sæson set med Centrum-briller!

Af Peter Roesen
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mulighed for at understøtte et fremstød 
med f-bonden.
11. Le2 a6 12. a4 g5 13. Lg3 Sh5 14. 
Sd2 Sxg3 15. hxg3 Sd7
I denne stilling, men uden trækkene 
Dd1-c2 og Tf5-e8, synes det mest 
naturlige hvide træk at være 15. Sd2-
c4, der kan besvares med 15. -, De7. 
Hvis hvid i denne stilling havde spillet 
sin dronning til c2 som i 6. træk, ville 
jeg nok have spillet 15. -, Se5 og ikke 
15. -, Te8 svarende til partistillingen. I 
begge tilfælde har sort dog formentlig 
nogenlunde lige spil, men med 
springeren på e5 ville hvid formentlig 
ikke kunne tillade sig at sætte trumf på, 
sådan som det nu sker med
16. f4 !?
Her kunne hvid have overvejet det mere 
positionelle 16. Lg4 med afbytning af 
den “dårlige” løber og muligheden for 
at opnå yderligere kontrol over feltet f5 
efter springervandringen Se3-dl-e3-f5. 
Sort har dog godt modspil efter 16. -, 
Se5 17. Lxc8 Txc8 18. Sdl c4.

16.-, Sf8 17.e5 gxf4 18.gxf4 dxf5 19.f5
Naturligvis bedre end 19. fxe5 Txe5. 
Efter teksttrækket risikerer sort at 
blive “blokeret” ihjel efter besættelsen 
af feltet e4 med en springer, hvorefter 
“stoltheden” på g7 forbliver indespærret 
af sorts “eget kød og blod” på e5 (!!) 
Hvid har dog samtidig svækket sig på 
begge fløje, hvilket kan give problemer 
med beskyttelsen af kongen.
19. -, Sh7 20. 0-0-0 b5!

dmckdmfm
mMmMmaib
amMmMmMg
magAgAmM
AmMmMmMm
mMHMmMmM
MGEHCmAm
mMLDmMmD
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Så er fodfolket linet op. I en sådan 
stilling skal man ikke tælle bønder. I 
stedet gælder det om at få åbnet nogle 
linjer til modstanders konge.
21. d6
Bedre var muligvis 21. g4 for at sikre 
bonden på f5, hvilkct kan besvares mcd 
21. -, Lb7.
21.-,e4!
Et dejligt frigørelsestræk. Desuden brød 
jeg mig ikke om 21. -, Dxd6 22. Sde4
22. d7 Lxd7
Nåh ja, den skal jo slås.
23. Sdxe4 Dc7
Man kan nu spørge, hvis konge der er 
mest udsat. Sorts mulighed for at skakke 
på f4 indgår i hvert fald nu som en vigtig 
del af sorts forsvarsmuligheder. Hvid 
forsøger at sætte en prop med
24. Sd6 Te7 25. Sce4
Hvid mister hermed sidste chance for 
at dække f-bonden med g2-g4, men jeg 
tror sort under alle omstændigheder er 
ved at få overtaget.
25. -, Lxf5!

Den endelige frigørelse.
26. SxfS Df4 27. Kbl
Eller 27. Sd2 Txe2.
27. -, Dxf5 28. Lf3
Eller 28. Ld3 c4.
28. -, Tb8 29. Td5?
Sort har formentlig fordel på grund af 
presset mod hvids kongestilling, men 
dette taber glat efter den følgende lidt 
spøjse tre-på-stribeafvikling.
29.-, Dxd5 30. Sf6 Sf6 31. Lxd5 Sxd5 
32. Dxc5 Te2 33. Dxd5 Txb2 34. Kc1 
Tc8 35. Kdl,
hvorefter hvid opgav, inden jeg nåede at 
spille 35.-,Tbl.
I lyset af holdets vanskeligheder og 
svingende resultater undervejs var 
vores slutplacering som nummer 4 i 
Mesterrækken meget tilfredsstillende.
Det bliver spændende, når vi i næste 
sæson skal møde Centrums 2. hold, der 
påny optræder i Mesterrækken - hvis 
vi da vel at mærke er i stand til at stille 
hold .....!

Storegades Cykel- og
Knallertservice
Storegade 66 · 6700 Esbjerg

Telefon 75 12 39 75
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Dementi og brøkregning
Først og fremmest skal vi lige have 
ryddet en lille misforståelse af vejen. 
Undertegnede kom af misforstået god-
hed til at uddele et helt kvart mesterskab 
til Damir Desevac, idet jeg ikke havde 
nærlæst og forstået reglementet vedr. 
denne forholdsvis nye turneringsform. 
I den forbindelse blev der sået tvivl 
om hvem der var den retmæssige inde-
haver af det samlede klubmesterskab 
for sæsonen 2005/06 – eftersom der var 
3 spillere der havde samme antal point 
ved afslutningen af den 3. afdeling af 
klubmesterskaet, nemlig Damir Desevac, 
Poul Grydholt og Izudin Bihorac, så 
deles dette mesterskab i 3, idet korrek-
tionsberegningen sættes ud af kraft (som 
jeg har forstået det) og de får hver 1/3 
af et kvart klubmesterskab, altså et tolv-
tedel klubmesterskab. Herefter skulle 
det være soleklart for burhøns, at ingen 
når op på siden af Gunnar Pedersen som 
jo er indehaver af 2 kvarte klubmester-
skaber, altså et halvt, og dermed er og 
bliver regerende klubmester for sæsonen 
2005/06 uanset hvad der sker i sidste 
afdeling, da ingen af de 3 øvrige indeha-
vere af delmesterskaber kan opnå mere 
end et kvart + en tolvtedel mesterskab 
altså en tredjedel mesterskab, hvilket jo 
ikke rækker. Hvis De er forvirret så er 
der ingen hjælp at hente hos mig, læs 
selv reglementet!

Mesterklassen 4. afdeling
Ole Bønnelykke må have haft tankerne 
andetsteds end ved skakken i den for-
løbne turnering. Det er vist aldrig set 
før, at han er sluttet på en sidsteplads i 
klubturneringen. Damir kunne ikke følge 
storspillet op fra 3. afdeling. Dermed 
var der gjort plads til de øvrige. Leszek 
Kwapinski og Poul Grydholt stak hur-
tigt af, men da Poul ikke kunne holde 
dampen oppe, løb Leszek med palmerne 
denne gang. Brian Isaksen startede svagt 
men “løb” sig op og sluttede på en delt 
andenplads med Poul. Ib Mathiasen fik 
vist at han hører hjemme i den øverste 
halvdel af klubben og fik bl.a. Oles skalp 
samt remis mod både Brian og Leszek.

Resultater fra alle 4 afdelinger:
1. afd. Gunnar Pedersen
2. afd. Gunnar Pedersen
3. afd. Damir Desevac, Izudin Bihorac
           Poul Grydholt Jensen
4. afd. Leszek Kwapinski

Klubturneringen 2005/6 Af Allan Kaarsberg

Gunnar Pedersen - Samlet klubmester!

Centrum Klubblad 2006_2.indd   17 23/05/06   22:07:49



1�

Skakklubben Centrum
Maj 2006

Basisklasse 1
Ikke så meget at sige om det, Peter Roesen 
førte fra start til slut. Mesud blev nummer 
2 foran Allan og Jens. Steffen overgik sig 
selv og Andreas lukkede leddet.

Basisklasse 2
Afslutningen var en gyser, hvor klub-
bens nye mand Henrik S. Hansen bare 
kunne stå og kigge på og håbe at Børges 
sidste parti blev remis, så ville han blive 
vinder af klassen. Men Børge vandt og 
dermed sikrede han sig oprykningen.
Henrik har været så venlig at forsyne re-
daktionen med ikke mindre end 2 partier!
 
Med udførlige noter!!
Jeg glædede mig til min første kamp, 
opsat på at vise, at jeg godt kan spille 
lidt skak, trods det at jeg aldrig før har 
spillet i klub. Min første modstander var 
Michael, der med en rating på 1448 er 
den på papiret stærkeste i Basis 2. Jeg 
var både før og under partiet lidt nervøs, 
ville jo nødig tabe første kamp, og mit 
spil blev derfor desværre noget passivt 
og uambitiøst. Det skal bemærkes, at jeg 
skulle have haft sort i partiet - jeg tro-
ede jeg skulle have hvid (jeg har efter-
følgende lært at læse turneringsskemaer 
ordentligt!), og Michael vidste det ikke.

Hvid: Henrik S. Hansen 1200
Sort: Michael Christensen 1448
Italiensk (Giuoco Pianissimo) C50
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4 Lc5 4. d3 

Sf6 5. Lg5 0-0 6. Sc3 Le7?! Tempo-
tab, d6 eller h6 er bedre.  7. 0-0 d6 8. 
h3 Le6 Så vidt, så godt.  9. Lxe6 fxe6 
Sort har en dobbeltbonde for en åben 
linje, og hvid står nok en anelse bedre 
da sorts kongestilling samtidig er blevet 
lidt svækket. 10. Se2?! d4 er bedre, der 
skal åbnes en linje til tårnet. 10.-, Sh5 
11. Lxe7 Dxe7 12. c3 De8 13. Kh1 Kh8 
14. Db3 Tb8 15. Dc4 Sf4 16. Sxf4 exf4 
Så slap sort af med dobbeltbonden. 17. 
Tae1 Dd7 18. e5 d5 19. Db3 h6 Spillet 
er meget lige. 20. Sh4 Kh7 21. d4 Se7 
22. Dc2+ Kh8 23. Sg6+ Sxg6 24. Dxg6 
Jeg har ikke rigtigt fået noget ud af no-
gen af afbytningerne. 24.-, Df7 25. Dg4 
Afslår at bytte dronninger.  Jeg var på 
dette tidspunkt ret godt tilfreds med mit 
spil, og troede på mindst remis. 25.-, 
Kh7 26. Tc1 b5 27. b3 Df5 28. De2 c6 
29. c4 bxc4 30. bxc4 Tf7 31. cxd5 cxd5 
32. Tc6 Tb4 33. Dd2 Tbb7 34. Tfc1 f3 
35. Dc2 fxg2+ 36. Kxg2 Tbe7 37. Dxf5 
Troede ikke længere på gevinst, så nu 
gik jeg efter remis. 37.-, Txf5 38. Ta6 
Kg8 39. Tc8+ Kh7 40. Tc2 Kg6 41. Tc3 
Tf4 42. Ta4 Tef7 43. f3 Med remistil-
bud.  Virker berettiget, stillingen ser lige 
ud.  Michael afslog efter en kort tænke-
pause, men sagde efter partiet at han var 
tæt på at have accepteret.  43.-, Tb7 44. 
Kg3 Kg5 45. Tc6 Tbf7 46. Tc3 Te7 47. 
Td3 h5 48. Tb4 h4+ 49. Kf2 Tff7 50. 
Tb1?? Kf4 51. Tg1 g5 52. Tdd1 Tb7 
53. Tb1 Første grove fejl i partiet. Efter 
53.-, Txb1! 54. Txb1 Tc7 står sort til 
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gevinst. 53. Tg4+ havde været bedre.  
53.-, a6? Michael så det ikke. 54. Txb7 
Txb7 55. Te1?? Nu vinder Tb2+ enkelt 
for sort, men der er flere måder at vinde 
på - hvids stilling er trist. 55.-, a5 56. 
a3 Tb3! 57. Tc1 Txa3 58. Tc6 Ta2+ 59. 
Ke1 Kxf3 60. Txe6 Ke3 61. Kf1 a4 62. 
Tg6 Ta1+ 63. Kg2 Ta2+ 64. Kf1 Tf2+ 
65. Kg1 a3 66. e6?? Godnat. 66.-, a2 
0-1

Godt og rutineret spillet af Michael.  Set 
i bakspejlet burde jeg ikke have byttet 
officerer af så hurtigt, og have spillet 
mere aggressivt. Men det var en vigtig 
lærestreg før min næste kamp mod 
Børge. 
Efter mit nederlag til Michael besluttede 
jeg at kaste forsigtigheden over bord.  
Jeg studerede kongegambit-åbningen, 
samt nogle gamle partier fra Morphys 
storhedstid - nu skulle der spilles an-
grebsskak.

Hvid: Henrik S. Hansen 1200
Sort: Børge Clausen 1340
Accepteret Kongegambit C34
1. e4 e5 2. f4 exf4. I skakromantikkens 
dage, og gambitspillets storhedstid, blev 
det betragtet som en lille fornærmelse 
hvis modstanderen ikke modtog en gam-
bit.  Men Børge er naturligvis en gentle-
man, og slår f-bonden. 3. Sf3 d6 4. Lc4 
h6 5. d4 Lg4 6. O-O Sf6 7. Sc3 Sbd7 
8. Lxf4 Le7 9. De1 O-O 10. Dg3 Te8? 
11. e5! Vinder mindst en bonde, samt 

starter et farligt kongeangreb, f.eks. 
efter 11. ...dxe5 12. Sxe5 Lh5 Lxh6. 
11.-,Lxf3? Mister en officer efter 12. 
exf6 med mattrussel 12. Txf3?! Nu kan 
a-tårnet komme med i spil, og det far-
lige angreb fastholdes.  Jeg skulle nok 
have slået springeren på f6 her, men jeg 
står dog stadig noget bedre.  12.-, Sh5?! 
Måske var dxe5 bedre.  13. Dg4 Sxf4 
14. Dxf4 Kh8 15. Lxf7 Tf8 16. Th3?! 
e6 var bedre. 16.-, Lg5 17. Df5 dxe5 18. 
Se4 Sf6?? 

Nu taber sort. 19. Sxg5 Dxd4+ Harm-
løst angreb. 20. Kh1 Tad8? 21. Txh6+ 
Mat i næste træk.  1-0
Noter Henrik S.Hansen

Henrik var efter partiet godt tilfreds med 
sit spil, hvilket han har god grund til at 
være. Her fra redaktionen er vi ovenud 
tilfredse med, at Henrik gider skrive til 
bladet. Tak for det.
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Som en lille appetitvækker til årets 
Vesterhavsturnering bringer vi 
en lille føljeton med udpluk  fra 
Vesterhavsturneringens historie, set 
gennem brillerne af den tidligere 
formand for Esbjerg Skak Union, Brian 
Isaksen, som har været med siden første 
færd.

Fragmenter 2. del
Af overlærer emeritus, Brian Isaksen

Det engelske forbund har altid været 
meget hjælpsomt, når vi skulle bruge 
spillere til Vesterhavsturneringen. De 
gik så vidt, at de ansatte en dansker, 
Grethe Weiss, på deres kontor!
Nok ikke specielt af hensyn til os, det 
spillede vel også ind, at hun var gift 
med en englænder. Jeg husker stadig, 
hvordan jeg var ved at forårsage et 
hjerteanfald, når jeg pludselig over 
telefonen besvarede hendes ’BCF, 
may I help you!’ med mit pæredanske/
vestjyske ’Hej Grethe, vi skal bruge 

spillere igen til vores turnering!’
En af de folk, hun formidlede kontakt 
til, var den internationale mester, Bill 
Hartston. En af de ting, han markerede 
sig med – udover at være en rigtig flink 
fyr – var, da turneringsleder Niels Ejnar 
Nielsen fangede og forærede Hartstons 
landsmand Jon Mestel en rigtig, 
levende frø, indfanget i Grådybsskolens 
atriumgård. ’Hvorfor er Mestel den 
eneste, der får en frø?’ beklagede 
Hartston sig.
Niels Ejnar kunne tilsyneladende 
godt se det urimelige i det. Næste dag 
kom han og forærede Hartston – en 
chokoladefrø.

Niels Ejnar Nielsen
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Hartston brillerede også med 
smålimericks til bulletinen i stil med 

’An organizer named Finn
has grown quite tired and thin.’

En gang under en af de berømte 
afslutningsfester på Palads fik vi ham 
overtalt til at hente sin skrivemaskine og 
lave et bidrag til bulletinen. Så sad den 
ret kendte skakbogsforfatter Willliam 
Hartston i restauranten på Palads og tik-
tik’ede løs på sin maskine!
Et år, hvor Hartston lige havde fået 
udgivet sin hylende skægge bog ’How 
to Cheat at Chess’ – den står vist på 
klubbens bibliotek! – fik jeg ham til at 
skrive en dedikation i mit eksemplar:
There once was a chess playing Dane
whose bad results drove him insane.
In the depths of defeat
he read ’How to cheat’
and never was beaten again!

Øjeblik Bill! Jeg spillede faktisk remis 
med dig i 1977! Men det skete da stadig, 
at jeg tabte partier. Endda flere. Faktisk 
masser.

I 1979 et stort skridt fremad, 14 mand 
i GM-gruppen og 12 i B-gruppen, nu 
en IM-turnering med 12 deltagere. 
36 inviterede spillere var en ordentlig 
mundfuld at holde styr på – hvordan tror 
I, vi havde det op til turneringsstarten? Så 
det var lidt af udfordring til vores gode 

humør, da den engelske GM Stean – 
trods underskrevet ’kontrakt’ -  hoppede 
fra, da han fik et bedre tilbud, vist nok 
fra Holland. Skriftlig undskyldning fra 
det engelske forbund, men nu var gode 
råd dyre.
Så kom der besked fra det amerikanske 
forbund, at Samuel Reshevsky gerne 
ville spille! Reshevsky skal man kende 
– vidunderbarn, seriøs VM-kandidat, 
USA’s førende spiller, indtil en vis 
Bobby Fischer skubbede ham til side -  
skakverdenshistorie i Esbjerg for første 
gang siden Larsen!
Men nu fik vi voldsomme grublerier. 
Selvfølgelig sagde vi ja til Sammy, 
der skal nogen gange træffes hurtige 
beslutninger, så måtte vi – med kun et 
par dage til turneringsstart! – senere give 
os i kast med de praktiske problemer.
Reshevsky var som bekendt ortodoks 
jøde med alle de problemer, det 
indebar. Jeg har andetsteds fortalt om 
nødvendigheden af et toilet på hans 
værelse – indlysende nødvendigt, da han 
ikke kunne forlade værelset i sabbatten! 
– og det havde Palads, som vi brugte den 
gang, ikke; daværende viceborgmester 
A. K. Nielsen reddede os, så vi kunne 
flytte Reshevsky til Britannia i stedet. 
Koshermaden blev gudhjælpemig 
FLØJET ind fra København!
Da sabbatten faldt sammen med en 
af runderne, måtte vi tale godt for 
Reshevskys modstander, som heldigvis 
gik med til at flytte partiet til en(!) af 
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fridagene. Per Knudsen var og er en 
rar mand, og det resulterede i et af de 
partier, der fik mig til at interessere mig 
for kongeindisk:

Hvid: Per Knudsen
Sort: Samuel Reshevsky
Kongeindisk
1.Sf3, Sf6 2.c4, d6 3.d4, g6 4.Sc3, Lg7 
5.g3, 0-0 6.Lg2, Sbd7 7.0-0, e5 8.e4, 
c6 9.Tb1, a5 10.b3, Te8 11.Te1, exd4 
12.Sxd4, Sg4 13.f3, Db6 14.Sce2, Sge5 
15.Le3,  Sc5 16.Dd2, Db4 17.Sc3, a4 
18.a3, Dxa3 

19.Sc2, Dxb3 20.Txb3, Sxb3 21.De2, 
Le6 22.Sd5, cxd5 23.cxd5, Ld7 24.Sa3, 
Tec8 25.h3, b5 6.Sxb5, Sc4 27.Sa7, 
Sxe3 28.Sxc8, Txc8 29.Da6, Ld4 
30.Kh1, Tc2 31.Te2, Tc1+ 32.Kh2, Sc4 
33.f4,  h5 34.Db7,  Sc5 35.Db8+,  Kg7 
36.e5, Lg1+ 37.Kh1, Se4 38.Lf1, Txf1 
39.Kg2, Se3+ 40.Txe3, Lxh3 41.Kxh3, 

Lxe3  42.e6, Tf3 43.Db2+, f6 44.e7, 
Txg3+ 45.Kh2, Lxf4 46.Kh1, Kf7 
47.Db7, Sf2+ 48.Kh2, Tg4+ mat!

Hvem ville ikke gerne kunne spille 
sådan! Heromkring begyndte det at blive 
klart for mig, at jeg ikke havde meget at 
gøre her som spiller. Jeg spillede et par 
år mere i B-gruppen, indtil det blev klart 
for mig, at jeg som spiller kun spildte 
min egen og andres tid. Bulletinen og 
organisationen blev efterhånden mit 
område - fra efteråret 1983 blev jeg 
formand for Esbjerg Skak Union.
Reshevsky døde i 1992 – en af dem, 
jeg er meget stolt af, vi havde med i 
Esbjerg!
 ... Fortsættes i næste nummer

Samuel Reshevsky
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Sidste frist for indlevering af materiale er d. 14/6 2006

  Program
  og andre arrangementer
Dato  Aktivitet     Oprydningsvagt
26.05.06 ESF Weekend EMT 2006 - 1. runde 
27.05.06 ESF Weekend EMT 2006 - 2. og 3 runde 
28.05.06 ESF Weekend EMT 2006 - 4. og 5. runde
02.07.06 Tilmeldingsfrist til Vesterhavsturneringen
08.07.06 21. Vesterhavsturnering starter 
15.07.06 21. Vesterhavsturnering slutter
31.07.06 1. klubaften i den nye sæson 
02.08.06 Tilmeldingsfrist til Esbjergmesterskabet 2006
07.08.06 1. runde af Esbjergmesterskabet 2006 
08.08.06 2. runde af Esbjergmesterskabet 2006 
14.08.06 3. runde af Esbjergmesterskabet 2006 
15.08.06 4. runde af Esbjergmesterskabet 2006 
21.08.06 5. runde af Esbjergmesterskabet 2006 
22.08.06 6. runde af Esbjergmesterskabet 2006 
26.08.06 7. runde af Esbjergmesterskabet 2006
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