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Skakklubben Centrum

Bestyrelse:
Formand            Brian Isaksen               Jakob Gejsings Vej 6      6700 Esbjerg          � 7513 7502

Næstformand    Jens Arne Christensen   Industrivej 18                 6510 Gram             � 7482 3252

Kasserer            Jens Nielsen                 Storegade 66                   6700 Esbjerg          � 7512 3975

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

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

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

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

Turneringsledere:
Mesterklassen   Ole Bønnelykke                                                                                   � 7514 3536

Basisklassen      Jens Nielsen                                                                                         � 7512 3975

Hans Nissen Pokalen

                          Jens Nielsen                                                                                         � 7512 3975

                          Ole Bønnelykke                                                                                   � 7514 3536

I øvrigt:
Tilmeldinger     Brian Isaksen                                                                                       � 7513 7502

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

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

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

Her træffes vi også:
Brian Isaksen                                    e-post: brisak@esenet.dk
Søren Peter Nielsen                          e-post: sp.nielsen@esenet.dk
Allan Kaarsberg                                e-post: a.kaarsberg@esenet.dk
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A
ndetsteds i dette blad kan 

du læse om generalfor-

samlingen.

En af de ideer, der blev luftet på 

generalforsamlingen, er allerede sat 

i værk: Kaffepausen kl. 20.30 – og 

den er en succes. Første aften var 

klubben vært for en ostemad og en 

kop kaffe, for fremtiden koster det 

en femmer pr. person.

En anden af ideerne skal nok blive 

en realitet: Vi vil engagere en 

stærk spiller til at give os noget 

undervisning m.m. Det er håbet, 

arrangementet kan blive her i 

efteråret på en lørdag eftermiddag. 

Den første henvendelse har endnu 

ikke givet kontakt – du skal 

selvfølgelig høre nærmere.

*

Den første af klubturneringerne 

er i fuld gang. Deltagerantallet er 

igen i fremgang, 22 er med. Specielt 

glædeligt at fl ere 1. holdspillere 

denne gang er med igen, Gunnar 

Pedersen og Mesud Desevac. Og 

et længe savnet ansigt kan nu ses i 

klubben – tidl. kasserer, Svend Aage 

Jensen, gør comeback!

*

Du må gerne begynde at tænke 

på vores weekendturnering, se 

...og om lidt er kaffen klar
Af Brian Isaksen

Trængsel ved udskænkningen. Fotografen slap 

ikke fri af masserne, deraf den forringede bil-

ledkvalitet.
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annoncen. Jeg har fået de første 

tilmeldinger.

*

Klubbens styrkeliste er på trapperne, 

mens dette skrives. Kommer i næste 

blad og vil kunne ses i klubben. Det 

ligner igen tre hold.

*

Til lykke til et af vores æres-

medlemmer, der for nyligt fyldte 

85! Jeg var ude at overrække Ejnar 

Nielsen nogle gaver, fortynder til 

kaffen.

*

25. september kl. 14 er der planlagt 

generalforsamling i Esbjerg 

Skak Union i Kirkegade. Husk 

generalforsamlingen er åben for alle 

medlemmer af en esbjergklub!

 

 

Skakklubben Centrum indbyder til

Weekend EMT 28.-30. oktober 2005 

Spillested: Fritidshuset, Kirkegade 51-53, Esbjerg

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

tilstødende lokaler.

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

Indskud: Kr. 120 inkl. DSU-afgift

Præmier: 1. præmie i hver gruppe kr. 500

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

Kantine: Tilbyder igen vådt og tørt

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

brisak@esenet.dk

Tilmeldingsfrist: Søndag 23. oktober

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

http://www.skakklubbencentrum.dk/
- en af Danmarks mest sete skaksider!!
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Program for Holdturneringen 2005/06 
2. division Gruppe 3
1. holdet
1. runde - spilles 06.11.05
Centrum - Esbjerg
2. runde - spilles 20.11.05
Ribe  - Centrum
3. runde - spilles 11.12.05
Haderslev 2 - Centrum
4. runde - spilles 15.01.06
Tønder - Centrum
5. runde - spilles 05.02.06
Centrum - Evans
6. runde - spilles 05.03.06
Centrum - Haderslev 1
7. runde - spilles 19.03.06 i Haderslev

A-Rækken
2. holdet
OBS! Foreløbigt program!
1. runde - spilles 08.11.05
Fredericia - Centrum 2
2. runde - spilles 21.11.05
Centrum 2 - Jerne
3. runde - spilles 12.12.05
Centrum 2 - Evans 3
4. runde - spilles 19.01.06
Evans 4 - Centrum 2
5. runde - spilles 07.02.06
Esbjerg 2 - Centrum 2
6. runde - spilles 06.03.06
Centrum 2 - Grindsted
7. runde - spilles ??.03.06 i Nr. Snede

sÆt kryds ved 
12. november!!

Generalforsamlingen omtalte 
planer om at engagere en stærk 
spiller til undervisning, inspira-

tion m.m.
En aftale er indgået med stormester, 

tidligere OL-spiller og danmarksmester. 

CARSTEN HØI.

Carsten (der fl ere gange har deltaget i 

Vesterhavsturneringen gæster klubben 

lørdag den 12. november.

Hvad han har tænkt sig at diske op med, 

og hvad arrangementet yderligere vil 

indeholde, skal vi nok informere om 

hurtigst muligt.

Arrangementet vil blive åbent for alle 

byens og oplandets skakspillere.
Spis mere frugt lille Jens, du bli’r måske 
ikke Høi som mig, men det slanker!
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Skakklubben Centrum

 Fredag den 2. september fylder et 
af klubbens æresmedlemmer, Ejnar 
Nielsen, 85 år. Og hvad er så mere 
naturligt end i den anledning at 
interviewe fødselaren til klubbladet? 
Bevæbnet med blok og kuglepen 
troppede jeg derfor midt på formiddagen 

op på Strandby Plejehjem, hvilket Ejnar 
ikke var helt utilfreds med, for så havde 
han en god undskyldning for ikke at 
deltage i dagens gymnastiktime :-)
Vi kender ham jo kun som Ejnar, og 
det er han da også blevet kaldt alle 
dage. Kun når Ejnar får breve fra det 
offentlige, så er første fornavn også 
med, for Ejnar hedder retteligen Niels 
Ejnar Nielsen! Ejnar blev født den 
2. september 1920 i Oksbøl som den 
anden i en søskendefl ok på fi re, tre 
brødre og en søster. Og det var da også 
i Oksbøl at Ejnar gik i skole i de seks 
år som var normen dengang. Og faktisk 
er det måske lidt af en overdrivelse at 
sige seks år, for da pengene var små i 
barndomshjemmet, kom Ejnar allerede 
ud at tjene da han var ti år. Ejnar blev 
hyrdedreng, først to år i Vejers og så 
to år i Vrøgum. Ejnar passede får og 
køer og han siger, at han blev godt 
behandlet hos de to landmænd han var 
hos, men at han om sommeren meget 
ofte ikke fi k lov til at gå i skole, fordi 
han skulle bruges på bedriften. Efter 

Ejnar Nielsen 85
Af Jørn Hansen 

Storegades Cykel- og
Knallertservice
Storegade 66 · 6700 Esbjerg

Telefon 75 12 39 75
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konfi rmationen arbejdede Ejnar to 
år som medhjælp på landbrug i hhv. 
Vrøgum og Billum, men han var ikke 
så begejstret for landmandslivet, så han 
ville gerne prøve noget andet.
I sidste halvdel af 30’erne fl yttede Ejnars 
forældre til Nørregade 43 i Esbjerg. 
Ejnar havde så en kortvarig karriere 
i en købmandsforretning på Fanø, i 
øvrigt en forretning hvor hans storebror 
var kommis. Ejnar var dog ikke gode 
venner med købmanden, så næste stop 
var i en periode arbejde som bagerikarl 
hos bager Nørgård i Esbjerg. Så kom 
besættelsen og da Ejnar på det tidspunkt 
var uden arbejde, og understøttelsen 
ikke var til at leve af, endte Ejnar som 
tysklandsarbejder i Flensborg hos en 
tysk, men dog dansksindet, entreprenør. 
Her arbejdede han som arbejdsmand ved 
diverse byggerier i et lille års tid. Ejnar 
vendte tilbage til Esbjerg og arbejdede 
så i en tid med at lave bunkers m.v. her 
omkring Esbjerg.
Ejnar skulle så aftjene sin værnepligt. 
Det gjorde han i 1½ år hos CB-korpset 

(civilbeskyttelseskorpset) i Haderslev. 
Ejnar må have gjort det godt dér, 
for han endte som befalingsmand. 
Arbejdet bestod bl.a. i at rydde op efter 
nedstyrtede fl y, og dem var der jo nok 
af, da der jo som bekendt var en del 
lufttrafi k over den del af landet. Der 
var jo massive bombetogter ned over 
Tyskland, og da turen hjem ofte gik over 
dansk territorium, så afstedkom det en 
hel del luftkampe og hvad deraf følger.
Efter værnepligten kom Ejnar tilbage 
til Esbjerg, og han besluttede sig for 
at søge ind som arrestbetjent. Det var 
i slutningen af 1944. Han gik op til 
politimesteren og meddelte at han søgte 
arbejde som arrestbetjent. Politimesteren 
spurgte om han havde erfaring med den 
slags arbejde. ”En gang skal jo være 
den første” var Ejnars svar, og det 
svar må være faldet i politimesterens 
smag, for Ejnar fi k besked på at møde 
op førstkommende mandag kl. 7 ved 
arresthuset på Torvet. Han arbejdede så 
der indtil efter krigen.
Efter krigen blev Ejnar vagtmand - og 
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det en bevæbnet én af slagsen! - ved 
nogle barakker i Torvegade. I barakkerne 
blev værnemagere og andre internerede 
holdt under bevogtning. Der var 
separate barakker til mænd og kvinder. 
Jf. Ejnar varede det en del år efter krigen 
før barakkerne blev tømt for fanger og 
internerede. Ejnar kom ikke med om til 
det nye arresthus i Frodesgade. Han ville 
gerne prøve noget nyt og omkring 1955 
søgte Ejnar ind som lagermedhjælper på 
Jørgensens Salatfabrik. Ganske kort tid 
efter ansættelsen sagde lagerforvalteren 
op og Ejnar overtog så stillingen som 
lagerforvalter. Det arbejde passede 
han så i en 12-15 år. Men igen skulle 
noget nyt prøves. Efter en kort periode 
på Måde Teglværk, hvor Ejnar lavede 
tagsten, fi k han arbejde hos Paul Agnar. 
Ejnar arbejdede 8-9 år i kantinen og 
skulle dagligt betjene og bespise 2-300 
ansatte, mest damer. Sidstnævnte har 
Ejnar nok ikke været helt utilfreds med 
:-)
Ovenstående er forhåbentlig en 
nogenlunde korrekt gengivelse af Ejnars 

spændende og omskiftelige opvækst og 
arbejdsliv. Og hvad så med skakken? 
Jo, Ejnar lærte tidligt at spille skak af 
sin far. Jeg spurgte Ejnar om faderen 
var god til spillet. ”Ja, det mente han i 
hvert fald selv!”, var svaret med et glimt 
i øjet. Ejnar kan ikke lige huske hvornår 
han meldte sig ind i Arbejdernes 
Skakklub, som Skakklubben Centrum jo 
hed indtil 1964, men det var før krigen. 
Mulighederne for fritidsaktiviteter 
var jo ikke de største i årene under 
og omkring besættelsen, så der var 
mange medlemmer i klubben den gang. 
Ejnar fi k sig kæmpet op i klubbens 
mesterklasse og spillede dér i mange år. 
Det blev til fl ere gode placeringer kronet 
med klubmesterskabet i 1952. Ejnar fi k 
også spillet en del korrespondanceskak 
i den tid, men resultaterne var sådan 
lidt op og ned. Nogle år senere meldte 
Ejnar sig ud af klubben. Arbejdstiderne 
passede ikke længere sammen med 
skakken.
Det blev til en lang pause, men i 1981 
vendte Ejnar tilbage. Han var løbet på 

Slagtermester

Kaj Madsen
KRONPRINSENSGADE 97

Telefon 75 12 84 95
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daværende formand Hans Nissen, som 
spurgte Ejnar, om det ikke var på tide at 
komme i gang med at spille skak igen. 
Og det må Ejnar jo have syntes, for han 
meldte sig prompte ind igen. Og Ejnar 
var i en del år en trofast deltager i klub- 
og holdkampe for slet ikke at tale om 
rafl ing på Industrien, men især husker vi 
ham jo alle sammen som en uundværlig 
arbejdskraft til et utal af turneringer og 
holdkampe. 

Hvad ville morgenvagten i køkkenet 
under mange Vesterhavsturneringer 
have været uden Ejnar som chef? 
Og det samme kan siges om et utal 
af holdkampe, bymesterskaber og 
weekendturneringer. Ejnar var altid 
fl ink til at springe til som køkkenchef 
– og det var en god ide ud fra både et 
økonomisk og et socialt synspunkt. 
Ejnar har altid været god til at få smilet 
frem og humøret op hos kunderne – og 
så blev de og brugte fl ere penge! Så 
det kom ikke som nogen overraskelse 
for nogen, at Ejnar blev udnævnt 
til æresmedlem i forbindelse med 
Centrums 75 års jubilæum i 1997, en 
helt fortjent udnævnelse.
På det private plan har Ejnar været gift 
og fået to børn, Kirsten og Kristian. 
Der er gået lidt rod i mine notater, 
ærlig talt kan jeg ikke længere tyde 
mine kragetæer, men jeg tror der er fi re 
(eller står der fem?) børnebørn og tre 
oldebørn, i øvrigt alle sammen piger. 
Og nogle kønne nogle af slagsen må jeg 
tilføje, efter at have studeret billederne 
på væggene hos Ejnar! Ejnar fejrer 
fødselsdagen sammen med familien 
på Den Røde Okse og fødselaren skal 
herfra ønskes en god fødselsdag, en god 
fest og alt godt fremover.

Ejnar i en af sine klassiske discipliner ved Vester-

havsturneringen anno 2000.
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Åbent brev
Nedenstående har redaktionen modta-
get og opfordrer hermed læserne til at 
give et bidrag.

Kære skakspiller!
Jeg skriver til dig, da Dansk Skole 
Skak har brug for din hjælp til at blive 
godkendt som en organisation, der kan 
modtage fradragsberettigede gaver! 
Hvordan du i den forbindelse kommer 
ind i billedet, vil jeg nu forklare…
Vi arbejder pt. på at få den endelige 
godkendelse fra Told og Skat, således at 
de personer som ønsker at støtte Dansk 
Skole Skaks arbejde med skakungdom-
men i Danmark, også kan trække belø-
bet fra i skat!
Det kan også betyde noget for de lokale 
og regionale afdelinger med skoleskak/
juniorskak, da gaver kan gives til Dansk 
Skole Skak (med fradrag), med ønske 
om at vi støtter bestemte regioner eller 
fx pigeskak, kursusvirksomhed, udbre-
delse af skoleskak etc. Den støtte der i 
første omgang gives, kan derved blive 
større.
Det åbner nogle vældige perspektiver, 
hvis der fx blot er nogle få personer i 
Danmark med en høj trækprocent (dem 
er der jo mange af!), der samtidig ønsker 
at støtte vores arbejde med skakung-
dommen. Når/hvis godkendelsen fore-
ligger, kommer vi også med på de lister 

der ligger ude hos advokater m.m., når 
borgerne skal betænke organisationer 
og foreninger i deres testamenter etc. 
Men for at få godkendelsen fra Told 
og Skat (vores formål etc. har de blot 
klappet i hænderne af), skal vi altså vise 
dem, at vi har nogle gavegivere - som 
det hedder i det sprog.
En gavegiver er en person, der støtter 
skoleskakken med et engangsbeløb på 
50 kr. (hvilket ikke er fradragsberetti-
get). Vælger man at tegne et gavebrev, 
hvor man giver et fast beløb på mindst 
100 kr. hvert år (i 10 år), så er hele belø-
bet fradragsberettiget!
Jeg vil derfor høfl igt bede dig overveje, 
om du har lyst til at støtte hos med fx 
50 eller 100 kr. (eller mere), så vi kan få 
godkendelsen i hus. Derefter kan vi gå 
ud og markedsføre os bredt med løfter 
om fradrag etc.

Vores arbejde
Som børne- og ungdomsorganisation 
arbejder Dansk Skole Skak for at få 
børn og unge til at trives i et fællesskab 
på tværs af alder, køn, sprog, etnisk bag-
grund, religion og nationalitet. Skole-
skakken er godt for fl ere ting – eleverne 
lærer at tænke selvstændigt, kreativt og 
matematisk/analytisk og bl.a. vente på 
at andre tænker sig om. Specielt det sid-
ste er sundt at lære for børn og unge! 
I modsætning til de fl este andre børne- 
og ungdomsorganisationer modtager 
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Dansk Skole Skak kun meget beskedne 
offentlige tilskud. Det betyder, at mange 
gode idéer og nye tiltag ikke kan føres 
ud i livet. På http://www.skoleskak.dk/
gave kan du læse mere om ordningen og 
se, hvem der allerede har støttet os.

Links
Her kan du se mere om 13 årige Emilie, 
der elsker skak: 
http://www.tv2regionerne.dk/reg2005/
player.aspx?id=249393&r=3 

Og her et indslag om skoleskaks gavn-
lige virkninger: 
http://www.tv2regionerne.dk/reg2005/
player.aspx?id=251250&r=4 

Endelig et link vedrørende omtale af 
Dansk Skole Skak generelt i medierne: 
http://www.skoleskak.dk/presse

 Ønsker du at støtte os, kan du blot 
enten sende mig en mail eller ringe til 
mig. Kender du andre for hvem dette 
måtte være interessant, så giv dem mit 
telefonnummer og e-mail.
 
Med venlig hilsen
  
Torsten Lindestrøm, 
Dansk Skole Skaks udsendte…  
Mobil: 28 44 70 75
e-mail: torsten@skoleskak.dk

Skakkens fremtid i Danmark afhænger af de unge! 
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 B

Af 

Mesterklassen
Af Allan Kaarsberg

Efter en lang sommerferie kom der 
endelig gang i klubturneringen igen, og 
minsandten om ikke skaksulten havde 
fået en af de gamle rotter frem i lyset! 
Selveste Gunnar Pedersen er fremme 
i rampelyset igen. Det er længe siden 
vi har set ham spille klubturnering, vi 
skal vist helt tilbage til årtusindskiftet 
for at se hans seneste optræden. Gunnar 
spillede en dårlig Vesterhavsturnering, 
derfor stiller han op med et urimeligt 
lavt ratingtal. Lad jer ikke narre af det, 
han må være storfavorit til at nappe et 
delklubmesterskab. Udover Gunnar 
deltager Brian Isaksen, Poul Grydholt, 
Leszek Kwapinski, Mesud Desevac og 
Andreas Kinch også i mesterklassen.
Brian er kommet godt fra start med 2 
sejre og en remis, Gunnar har 2 sejre og 
Andreas, Poul og Leszek har alle opnået 
en enkelt remis, Mesud har 0. Det er 
værd at bemærke at Andreas spillede 
remis med Brian! Ifølge Andreas 
så tabte han en offi cer for en bonde 
allerede efter 10 træk, men senere vandt 
han 2 bønder mere, og 3 bønder for en 
let var nok til at holde remisen.
Her skal vi dog lige se formand Brian 
børste Mesud af i første runde. Et parti 
der viser at der stadig er saft og kraft i 
den gamle krigers spil.

Hvid: Brian Isaksen
Sort: Mesud Desevac
Engelsk 
1.c4,Sf6 2. Sc3,b6?! 3.d4,Lb7 4.d5,g6 
5. e4,d6 6. Sf3,Lg7 7. Le2,o-o 8. o-
o,Sbd7 9. Le3,Sg4  10. Ld4,Sge5 11. 
Se1,c5 12. dxc6,Sxc6 13. Lxg7,Kxg7 
Sort er nu øm på de sorte felter, læg 
mærke til kongestillingen og lidt senere 
d6. 14.Sc2,Db8 15. Dd2,Td8 16. Se3. 
Antyder det ubehagelige 17. Sg4. 16. 
-,Sf6 17. Sed5,e6 18. Sxf6,Kxf6 19. 
Tfd1,Ke7 20. Dg5+,Kf8 21. h4!, Kg7 
22. h5,h6 23. Dg3,g5 Mesud gør hvad 
han kan for at opstille blokade på de 
sorte. Men bønderne er angrebsmål! 24. 
Td2,e5 25. Dd3,a6 26. Tad1,Sd4 27. 
Lf1,Lc8 28. Dg3,Le6 29. Se2, Sxe2+ 
30. Lxe2,Dc7. 

Klubturneringen

dmMmMmMm
mMkMmalM
agMgcmMg
mMmMgMgA
MmAmAmMm
mMmMmMKM
AGMJCGAm
mMmDmMmM



31. Txd6. Det brænder sammen. Læg 
mærke til, der også truer 31. Da3! 
,Kh7 32. Dxe5,Txd6 33. Dxd6,Dc8 34. 
b3,b5 35. c5? 
To bønder mere, hvid har gevinststilling 
– men her taber jeg tråden. I tide får jeg 
øje på den rette vej: kongeangreb! Ta7 
36. Dd8,Dxc5 37. Df6!,Ta8 38. e5!,Df8 
39. Td6,Kg8 40. f3,Te8 41. Ld3,Ta8 42. 
g3,Dg7 43. Td8+,Txd8 44. Dxd8+,Df8 
45. Dxf8+,Kxf8 Så er det nemt nok. 46. 
Kf2, Ke7 47. f4,gxf4 48. gxf4,Lg4 49. 
Le2,Lf5 50. Ke3,Ke6 51. Kd4,Lb1 
52. Lg4+,Lf5 Nu orkede jeg ikke at 
regne efter. 53. Lf3,b4 54. Kc5,Lb1 
55. Ld5+,Ke7 56. Kxb4,Lxa2 57. Le4.  
Sort opgiver. 1:0
Noter af Brian Isaksen

Basis 1
Basis 1 er forholdsvis stærkt besat med 
tre 1800+ folk samt Søren Peter, Jens  
og undertegnede. Det var egentlig ikke 
meningen at jeg ville vise partiet mod 
Dennis, men mangelen på indleverede 
partier er markant og da min kære 
hustru samtidigt begyndte at anvende 
partilisten som huskeseddel til de daglige 
indkøb, indså jeg nødvendigheden af at 
udødeliggøre partiet elektronisk, og 
derfra og til offentliggørelse er der jo 
ikke langt. Partiet er desværre fuld af 
fejl og der burde sættes spørgsmålstegn 
ved næsten hvert træk, men jeg har ikke 
så mange i min sættekasse så derfor kun 
et par stykker undervejs. 

Hvid: Dennis Munksgaard
Sort: Allan Kaarsberg
1.b4 e5 2.Lb2 e4 3.a3 d5 4.e3.Sf6 
5.c4  c6 6.Sc3 Le6 7.c5 Sbd7 8.d3 
exd3 9.Lxd3 Se5 10.Sce2 Sfg4 Det ser 
måske lidt vovet ud, men hvid kan ikke 
rigtigt gøre noget ved de irriterende 
springere, han vælger at se bort fra den 
korte rokade. 11.Sf3 Sxf3+ 12.gxf3 Sf6 
13.Sd4 Lh3(!) Jeg synes selv at det er 
et ganske fi ffi gt træk, jeg var i hvert 
fald glad for at jeg nåede det inden 
hvid spiller h4. 14.Tg1 Dd7 15.Tg3 
h5 16.Dc2 h4 17.Tg1 Th5 18.0-0-0 
g6 Er temmelig sikkert ikke ret godt, 
ved efteranalysen var der fl ere der 
antydede at hvid kunne spille 19.Lxg6 
med det samme, jeg er ikke sikker. 
19.Se2 Sh7 20.Sf4 Tg5 21.Sxg6 fxg6 
22.Lxg6+ Txg6 23.Dxg6+ Df7 En 
tålelig afbytning for sort, 2 lette for 
tårn og 2 bønder kan vel gå an. 24.Dc2 
0-0-0 25.Td4 Lf5? 

August 2005

MmfjMiMm
gamMmemb
MmamMmMm
mMGamcmM
MGMJMmMg
GMmMGAmM
MIEmMGMG
mMLMmMJM



14

Skakklubben Centrum
September 2005

Nu gakker det for sort. Trækket er helt 
og aldeles en tom trussel, men Dennis 
må have set syner! 26.Da4?  Nu er vi 
kvit igen, nu bliver løberen på f5 kanon 
stærk. Efter partiet kom Poul Flemming 
»Fritz« Nielsen forbi mens vi sad og 
kiggede på netop denne stilling, og 
efter at have kastet et enkelt blik på 
brættet foreslog han 26.Tf4! »det vinder 
en offi cer!«, og det måtte vi give ham 
ret i. Til gengæld havde jeg regnet 
længe på hvad der kunne ske hvis hvid 
fi k lov til at rydde mine bønder på 
dronningefl øjen, og var kommet til det 
resultat at det skulle prøves, alternativt 
skulle der spilles Kb8, men jeg var ikke 
glad ved at skulle sætte kongen på et 
sort felt.  26.-, Lg7 27.Txg7 Det havde 
jeg ikke set på, men nu kunne jeg se alle 
trækkene helt frem til 33.Dxc6! 27.-, 

Dxg7 28.Dxa7 Dg1+ 29.Td1 Dxh2 
30.f4 Dxf2 31.Da8+ Kd7 32.Dxb7+ 
Ke8 33.Dxc6+ Td7 34.Da4 Dxe3+ 
35.Td2 Dxf4 36.c6 Tc7 Her kunne 
jeg vistnok have afgjort med 36.-,Te7! 
Der er mat i bunden hvis hvid tager 
en ny dronning. 37.Da8+ Kf7 38.Ld4 
h3 39.Dh8 Txc6+ 40.Lc3 d4 41.Dxd4 
Dxd4 42.Txd4 Txc3+ 43.Kb2 h2! 
44.Th4 Th3 0:1
Noter af Allan Kaarsberg

Stillingen i Basis 1 efter 3 runder er:
Izudin Bihorac 9/3
Damir Desevac 6/3
Allan Kaarsberg 6/3
Søren Peter Nielsen 1/3
Jens Nielsen 0/2
Dennis Munksgaard 0/2

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

GRAM EXPRESSENGRAM EXPRESSEN
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Basis 2

af Steffen Jørgensen

Undertegnede har pga. besværlige 

arbejdstider holdt en længerevarende 

skaksiesta på 2½ år. Jeg har ikke spillet 

skak i Centrum siden forårsturneringen 

2003, hvor det i øvrigt lykkes mig at 

blive suveræn sidst i Mesterklassen til 

trods for at jeg scorede mere end det 

dobbelte end min forventede score. Et 

helt point mod forventet 0.4 i 9 partier. 

Nok nostalgi! Vi er kommet godt i 

gang med den første klubturnering her 

i efteråret 2005. I Basisklasse 2 startede 

7 spillere, men efter et par runder steg 

deltagerantallet til 10. Ud over at jeg 

selv gør comeback har Basis 2 fået 

deltagelse af den tidligere kasserer 

Svend Aage Jensen, som har fået 

skaklysten tilbage. Også Ib Mathiasen 

spiller igen efter at have været længere 

væk fra klubben – både tidsmæssigt 

og geografi sk. Carsten Ovesen spiller 

igen efter en sæsons pause, så alt i alt 

en blandet gruppe af ”nye” og ”gamle” 

spillere.

Efter 3 af turneringens 5 runder har kun 

få spillet alle 3 partier, så intet er afgjort 

med hensyn til den ene oprykningsplads 

der er at spille om. Ib Mathiasen er dog 

med sikkerhed den eneste spiller, der 

stadig kan slutte med max. point.

Nedenstående stilling stammer fra 3. 

runde hvor Egon Thøgersen havde hvid 

mod Vagn Konradsen.

Egon har fået kanonerne kørt i stilling, 

men desværre for ham får han ikke 

omsat den overlegne stilling til point. 

Hvid trækker desværre 25. Dh5? Og 

Egon var meget ærgerlig da vi efter 

partiet viste ham at sort er mat efter 

23.Dxh6 gxh6 24.Txg8#. I partiet fi k 

Vagn konsolideret sin stilling med 

25…Se7, og da Egon efterfølgende ofrer 

kvalitet og offi cer uden at bryde igennem 

kunne Vagn senere trække sig sejrrigt 

ud af opgøret. Ærgerligt for Egon hvis 

stilling havde fortjent bedre skæbne.

dmMmbmdl
makMmMgM
ambmMgMg
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MmAgMmMK
mAmCmMJM
AIMmMGMG
mMmMmMJF

Hektisk aktivitet omkring analyserne 
ved Egons parti.
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... eller »i nattens løb« som det også 
bliver kaldt er en årligt tilbagevendende 
begivenhed der giver alle idræts- og 
sportsklubber lejlighed til at promovere 
deres respektive sport. Det er op til den 
enkelte klub hvor meget man skal gøre 
ud af det, men et  er  givet at hvis man 
ikke gør noget, så bliver man ikke set 
og dermed misser man chancen for at 
hverve nye medlemmer. Lige præcis 
medlemsproblematikken fi k Esbjerg 
Skak Union op af »den bløde« og alle 
sejl blev sat for at vise omverdenen (Es-
bjerg og omegn) at skak også er noget vi 
spiller på disse kanter. 
Under ledelse af idé-manden Karsten 
Jacobsen og hans håndlangere, Søren 

Peter og Jens Nielsen,  fi k man skaffet 
brætter og brikker samt plancher, bro-
churer og andet skaklæsestof og fordelt 
det ud over det lokale der var stillet til 
rådighed for tankesportsgrenene. Det 
var måske lidt synd for Backgammon 
folkene,  der havde fået den ene halv-
del af lokalet, idet deres stand nærmest 
druknede i forhold til skakken.
Da hovedformålet var at skaffe med-
lemmer til de betrængte klubber, havde 
ESU til lejligheden udloddet 3 gratis 
medlemskaber ef et års varighed i en 
af Esbjergs klubber. Konkurrencen 
gjaldt naturligvis kun personer der ikke 
i forvejen var medlem af en klub under 
Dansk Skak Unions regi. For at deltage 

Idrætsnatten

Stor tilstrømning til skakarrangementet ved idrætsnatten.
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Man kan også blive lidt træt af skak!

Karsten Jacobsen - Primus motor ved 
ESU’s arrangement, skuer tilfreds ud 
over standen.

i denne konkurrence skulle man løse 
en      skakopgave som Karsten havde 
fundet i et skoleskakhæfte.  Opgaven 
var vist  nok lidt for svær viste det sig, 
og endnu sværere blev den af at sæt-
teren havde lavet en kæmpebrøler ved 
at vende brættet på hovedet (det fi ksede 
Torben Jensen dog »on the fl y«) - Selv 
IM Kim Pilgaard måtte kæmpe adskil-
lige minutter før han kunne bekendtgøre 
at opgaven var løst! 
Udover hovedopgaven blev der stillet 
3 skakopgaver op som publikum kunne 
løse og dermed vinde en skakbog/hæfte. 
Under hele arrangementet var der livlig 
trafi k ind og ud af lokalet, og alle bræt-
terne var næsten optaget hele tiden. 

Uden for lokalet var der opstillet et 
kæmpeskakspil, som blev benyttet sær-
deles fl ittigt af både øvede og uøvede. 
Sidstnævnte spillede spillet meget al-
ternativt! Deres udsendte overværede 
korte og lange rokader som ville have 
fået FIDE til at skride ind med magtan-
vendelse hvis det kom organisationen 
for øre. Et slag en passant blev foreta-
get med et wristspark som i forbifarten 
fældede en løber, tårn og medspilleren! 
Men hul i det! Folk morede sig og der 
var trods alt også megen seriøs skak at 
se på derude.
Set i store linjer var arrangementet en 
stor succés, og ingen skal komme og 
sige at skakken er usynlig i Esbjerg, og 
vi håber at det på sigt giver fl ere med-
lemmer til klubberne.
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Ordinær generalforsamling 
22. august 2005
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingent m.m.
5. Indkomne forslag: Ingen indkomne 
forslag
6. Valg
7. Eventuelt
Et skuffende fremmøde i Kirkegade 
kunne kun mønstre 10 interesserede, 
fi re bestyrelsesmedlemmer og en diri-
gent. Alligevel blev det et ganske godt 
møde med problemløse valg og nyttig 
diskussion af fl ere lovende ideer.
1. Valg af dirigent
Peter Roesen blev valgt som dirigent.
2. Formandens beretning
Formanden lagde som sædvanlig ud 
med at nævne vigtige eksterne begiven-
heder fra den forgangne sæson og vig-
tige organisatoriske beslutninger, men 
først måtte han desværre endnu en gang 
bede forsamlingen rejse sig og mindes 
et afdødt medlem, Michael Petersen.
Esbjerg Skak Union måtte have en 
ekstraordinær generalforsamling for at 
fi nde en ny formand, men så fandt man 
også en meget tilfredsstillende løsning: 
Jens Nielsen blev valgt.
Børge Clausen vandt for 3. gang Nor-
disk Mesterskab for døvblinde! Forsam-
lingen kvitterede med anerkendende 
klapsalver.

Iver Poulsen vandt Esbjerg Skakfor-
enings weekendturnering foran Ole 
Bønnelykke. Han vandt også m3 i Ribes 
meget stærkt besatte weekendturnering.
Ole Bønnelykke vandt udelt mesterklas-
sen i Ringkjøbings EMT.
Der var 20 delagere med i esbjergmester-
skabet, der vandtes af Kim Pilgaard.
I vores egen weekendturnering var der 
24 med, men fra 11 klubber – En meget 
hyggelig turnering.
Vi fi k også vores anden internationale 
titelholder: Lars Lindhard blev udnævnt 
til International Arbiter.
Og det var i denne sæson vi langt om 
længe fi k nyt materiel – formanden hen-
stillede endnu en gang til, at vi alle be-
handler det ordentligt! Til lynskak benyt 
stadig venligst de gamle brikker!
Så gik formanden over til vores hold- 
og klubturneringer. Almindelig k-skak 

Børge Clausen - Nordisk Mester for 3. gang



19

Skakklubben Centrum
September 2005

ser ud til at sygne hen, men vi har fi re 
spillere og et hold med i det nystartede 
hold-NM i e-mailskak.
I den ordinære holdturnering havde vi 
igen tre hold med. 1. holdet startede 
som lyn og torden i 2. Division, var 
oppe at snuse til oprykningspladsen, 
men dumpede så ned i rækken. Det blev 
til en 6. plads. 2. holdet endte på en 7. 
og nedrykningsplads i Mesterrækken. 
Men pga. omlægningen af holdturne-
ringen kan vi håbe at redde eksistensen 
i Mesterrækken. 3. holdet spillede en 
god turnering og endte på en 2. plads i 
B-rækken.
Hans Nissen-pokalen er ikke færdig-
spillet.
Denne sæson så starten på det nye klub-
turneringssystem med fi re femrunders 
turneringer. Et overvældende fl ertal sy-
nes vi skal fortsætte med dette system.
1. turnering havde 18 deltagere. Izudin 

Bihorac vant mesterklassen på bedre 
korrektion end Dennis Munksgaard. 
Basis 1 vandtes af Damir Desevac. 
Basis 2 af Rene Henriksen.
2. turnering havde fremgang til 24 del-
tagere. Poul Flemming Fries Nielsen 
vandt mesterklassen. Poul Grydholt Jen-
sen Basis 1 og Allan Kaarsberg vandt 
Basis 2.
3. turnering. Her våsede formanden lidt, 
men blev korrigeret under kommen-
tarerne. Han SKULLE have sagt: 18 
deltagere. Mesterklassen vandtes af Ole 
Bønnelykke, Basis 1 af Allan Kaarsberg 
og Basis 2 af Rene Henriksen.
4. turnering kun 13 deltagere. Ole Bøn-
nelykke vandt mesterklassen, Andreas 
Kinch Basisklassen.
Med to førstepladser blev Ole Bønne-
lykke årets klubmester! Endnu en gang 
til lykke!

Så kom formanden med nogle be-
tragtninger om klubbens trivsel, som 
diskuteret på seneste bestyrelsesmøde. 
Udsprunget af Allans artikel i seneste 
klubblad om Koldings arrangement med 
Steffen Pedersen har vi lyst til at forsøge 

Iver Poulsen - Stærkt spillende  i 2005

Ole Bønnelykke - Klubmester 2004/05



20

Skakklubben Centrum
September 2005

noget lignende. Altså en slags træning, 
inspiration eller undervisning ved en 
stærk spiller – kombineret med noget 
totalt anderledes, i Kolding var det bow-
ling! Jeg har fået andre forslag som dart, 
gokartkørsel! Alt sammen afsluttet med 
fælles spisning. Og alt sammen for at 
styrke det sociale liv i klubben. Forman-
den mente, et sådant arrangement skal 
være i Centrums navn, for at vi kan pro-
fi lere os. Men det skal selvfølgelig være 
åbent for en videre kreds. Med samme 
begrundelse overvejer vi at indlægge en 
mindre kaffepause i klubturneringsrun-
derne!
For at tage bedre imod nye medlemmer 
vil vi koble en af ’de gamle’ på de nye. 
’Den gamle’ bliver således en slags per-
sonlig træner for den ny og skal tilbyde 

at spille den nyes parti igennem med 
ham og give tips og ros – og fortsætte 
med denne kontakt og opmærksomhed 
så længe nødvendigt!
Vi vil også nu af nødvendighed undlade 
at sende eventuelle drenge videre til 
Esbjerg Skakforening, men forsøge at 
holde på dem. Hvilket vil blive en stor 
udfordring og opgave for os – for os alle 
sammen!
Alle disse tanker fi k tilslutning fra for-
samlingen.

3. Kassererens beretning blev godkendt
4. Fastsættelse af kontingent:
Uændret
5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
6. Valg:

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

 •  Bøger    •  Film / Musik / DVD
 •  Kontorartikler   •  Multimedia
 •  Playstation, Gameboy og Xbox spil •  Rollespil / Games Workshop
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Formand: Brian Isaksen
Sekretær: Søren Peter Nielsen
1. suppleant til bestyrelsen: 
Egon Thøgersen 
2. suppleant til bestyrelsen: 
Ole Bønnelykke
Rekvisitforvalter: Ingen. 
Opgaven overlades til bestyrelsen.
Revisor: 
Johan Grydholt Jensen
Turneringsudvalg: 
Jens Nielsen og Ole Bønnelykke
Turneringskomite: 
Lars Lindhard og Jørn Hansen
1. suppleant til komiteen: 
Andreas Kinch

Hans Nissen-pokalen: 
Jens Nielsen og Ole Bønnelykke
Festkomite: 
Allan Kaarsberg, Peter Roesen og Søren 
Peter Nielsen
Esbjerg Skak Union: 
Brian Isaksen og Jens Nielsen
Avisreferent: Brian Isaksen
Klubbladsredaktører: 
Allan Kaasberg, Søren Peter Nielsen og 
Steffen Jørgensen
Bibliotekar: Ingen. 
Opgaven overlades til bestyrelsen.

7. Eventuelt
Under ’eventuelt’ dukkede der yderli-
gere ideer op. Holdledernes opgaver bør 
defi neres klarere. Fx bør det være hans 
opgave ikke nødvendigvis at skrive, men 
sørge for, at en leverer en runderapport 
til klubbladet. Og hvad er en holdleders 
opgaver i øvrigt? Vagn Konradsen kom 
med det udmærkede forslag, at holdet 
skal mødes FØR 1. runde for at blive 
banket bedre sammen.
Formanden fremviste et brev fra Poul 
Lundgreen, et af vore tidlige medlem-
mer, p.t. medlem af Skakforeningen. 
Poul mente, vi skulle fusionere Skakfor-
eningen og Centrum. Formanden kom 
endnu en gang med sine argumenter 
imod. Heller ikke de fremmødte så no-
gen grund til sammenslutning.

F

Bestyrelsen 2005/06: 
Jens Arne Christiansen, Egon Thøgersen 
(suppleant), Ole Bønnelykke (suppleant), 
Søren Peter Nielsen, Brian Isaksen (for-
mand) og Jens Nielsen (kasserer). 
På billedet mangler René Bæk Pedersen som 
blev genvalgt in absentia.
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Styrkeliste 2005
 september Centrum

1. Iver Poulsen 1
2. Gunnar Pedersen 2
3. Ole Bønnelykke 3
4. Hans Buus Pedersen 4
5. Jean B. Mikkelsen 5
6. Kim Sørensen
7. Poul G. Jensen 6
8. Brian Isaksen 7
9. Morten Andersen 
10. Mogens Nielsen 
11. Mesud Desevac 8

12. Izudin Bihorac 9
13. Jan J. Nielsen
14. Damir Desevac 10
15. Jens Nielsen 11
16. Bent Radoor 12
17. Søren Peter Nielsen 13
18. Karsten Jacobsen 14
19. Allan Kaarsberg 15
20. Johan G. Jensen
21. Andreas Kinch 16

22. John Hansen 
23. Steffen Jørgensen 17
24. Torben Christiansen
25. John Fjord Hansen
26. Jørn Hansen
27. Jens Arne Christensen18
28. Michael Christensen 19
29. Ib Mathiasen 20

30. Børge Clausen 21
31. Frede Jørgensen 
32. Flemming Langtved Larsen
33. Vagn Konradsen 22
34. Svend Aage Jensen 23
35. Rene Bæk Pedersen 24
36. Carsten Ovesen
37. Egon Thøgersen 25
38. Lars Lindhard
39. Andreas B. Pedersen
40. Jørgen Rasmussen
41. Kaj Madsen
42. Ejnar Nielsen
43. Verner Rexen
44. Eric Jøker

Tallene til venstre er den aktuelle 
styrke beregnet efter de seneste ra-
tingtal. 
Tallene til højre er de respektive 
brætnumre til de spillere der er til-
meldt holdturneringen. Det er værd 
at bemærke, at Iver Poulsen indtager 
den øverste plads foran Gunnar som 
har resideret der i mange år. 
Igen i år kan vi stille med tre hold, 
og holdlederene er Ole Bønnelykke, 
Jens Nielsen og René Bæk Pedersen.

F
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Sidste frist for indlevering af materiale er d. 15/10 2005

  Program
  og andre arrangementer

25.09.05 Generalforsamling i Esbjerg Skak Union klokken 14.00
26.09.05 4. runde i 1. Efterårsturnering
  René Bæk Pedersen + Poul G. Jensen + Leszek Kwapinski
03.10.05 Hængepartiaften + undervisning
  J. A. Christensen + Dennis Munksgaard + Izudin Bihorac
10.10.05 5. runde i 1. Efterårsturnering
  Jens Nielsen + Frede Jørgensen + Gunnar Pedersen
17.10.05 1. runde i Hans Nissen Cup
  Søren Peter Nielsen + ?
17.10.05 Sidste tilmeldingsfrist til 2. Efterårsturnering
23.10.05 Tilmeldingsfrist til Centrums Weekendturnering
24.10.05 1. runde i 2. Efterårsturnering
  René Bæk Pedersen + ?
28.10.05 1. runde i Centrums Weekendturnering
29.10.05 2. - 3. runde i Centrums Weekendturnering
30.10.05 4. - 5. runde i Centrums Weekendturnering
31.10.05 2. runde i 2. Efterårsturnering
  Jens Arne Christensen + ?
06.11.05 Centrum 1 - Esbjerg
07.11.05 Hængepartiaften + undervisning
  Jens Nielsen + ?
08.11.05 Fredericia - Centrum 2
14.11.05 3. runde i 2. Efterårsturnering
  Søren Peter Nielsen + ?
20.11.05 Ribe - Centrum 1


