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Vesterhavsturneringen
genopfinder sig selv

Af Brian Isaksen

F

ra den ydmyge start i 1976 på
Ungdomsskolen i Østergade til
endnu en kulmination på dansk
skak med sidste års 18. udgave af
Vesterhavsturneringen har parolen og
stoltheden hele tiden været: Vi laver allemod-alle turneringer – Mercedes! – og ikke
åbne turneringer – Lada’er, Folkevogne og
den slags.
Nu synes tiden kommet til nytænkning.
Dels af nødvendighed, vi har i år ikke
rådighed over tilstrækkelig mange værelser
på Hotel Hermitage, men til dels også som
et forsøg på at finde ny motivation.
Vi har i årevis stræbt efter og fået vores epo
ved at lave Danmarks stærkeste turnering. Nu
har Skanderborg med et slag overtaget den
rolle og hatten af for det.
På tegnebrættet til årets Vesterhavsturnering
er derfor en åben som øverste del af den
koordinerede turnering, selv om kameler
for nogle (mig) er svære at få ned.
Der arbejdes med 3. eller 4. til 10. juli

afhængig af, om den åbne skal spille 7 eller 9
runder og igen med EUC Vest som spillested.
Vi undersøger også om det er muligt med en
eller anden form for glasur til kagen i form
af måske en match mellem to ’kendte’.
Følg med på hjemmesiden, hvor detaljeret
annonce snarest dukker op!
*
Flere af klubbens spillere har for nyligt
været aktive bag træstumperne og høstet
succes.
Børge Clausen har udvidet samlingen af
pokaler til lykke, til lykke, Børge! Se hans
egen rapport. Iver Poulsen og Ole
Bønnelykke var med i feltet til Vejle,
Evans’ jubilæumsturnering. Iver opnåede
som ubesejret en andenplads, måske et af de
bedste Centrumresultater i nyere tid. Han
skriver også selv.
*
Nu
er
Esbjergmesterskabet
2004
færdigspillet, dvs. i skrivende stund er det
uafklaret, om der skal omkamp til mellem
Torsten Lindestrøm og Ove W. Hartvig!
*
Årets DM er blevet reddet på målstregen.
Faren for aflysning(!!) var overhængende, da
Køge med Finn Stuhr – ham med NATOmesterskaberne - i spidsen trådte til og reddede
dansk skaks prestigeturnering. Jeg har modtaget indbydelsen, som jeg har med i klubben.
STØT DM – TILMELD DIG!
*
Bogen om Vesterhavsturneringen 2003 er
udkommet og sælges i klubben til favørpris
f
kr. 50 – køb den!
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Travemünde

i bladet, så hvad er mere naturligt end at
han selv fører pennen.

Spændende turnering

Af Iver Poulsen

I

kke færre end syv spillere fra
Esbjergklubberne deltog i den
årlige turnering i Travemünde, 4
fra Centrum og 3 fra naboklubben. En af
vore spillere fik fornøjelsen af at skulle
møde en stormester, og det var Iver der
var den heldige. Der var i alt 332 deltagere i turneringen.
Først “vores” resultater:
Pl.
76
76
124
127
135.
174.
230.

Navn
Poul F.Fries Nielsen
Nielsen, Jan J.
Poulsen, Iver
Nielsen,Jens
Bønnelykke, Ole
Jensen, Henrik T.
Jensen,Alexander T.

Pt.
4,5
4,5
4,0
4,0
4,0
3,5
3,0

Og så til Ivers stormester. Iver er som
bekendt en af de flittigste skribenter her
4

Serge Federchuk, Ukraine GM 2561
Iver Poulsen, Centrum 2095
1.e4,c5
2.Sf3,Sc6
3.Lb5,g6!
4.Lxc6,bxc6 5.0-0,Lg7 6.Te1,Sh6
7.c3,f6 8.d4,cxd4 9.cxd4,Sf7 10.h3,d6
11.b3,0-0 12.Sbd2
Det var min fjerde sicilianer i turneringen, og de første tre gav 2,5 point. Jeg
var desuden tilfreds med åbningen, sort
har løberparret som kompensation for
hvids terrænovervægt. Kampen om centrum er gået i gang, og sorts to næste
træk understreger dette! Hvid kunne
også spille 12.Lb2,e5 13.Dc2,Dd7
14.Sbd2,Lb7 =
12.-f5!? 13.Dc2
13.Lb2,fxe4 14.Sxe4,Ld7 fører til en for
sort udmærket stilling, hvor der er spil
mod en isoleret bonde og en dårlig løber.
13.e5!?,dxe5 14.dxe5 besvares ikke med
14.-Sxe5? 15.Sxe5,Lxe5 16.Txe5,Dd4!
17.Lb2!,Dxb2 18.Sc4,Dc3 19.Tc1,Db4
20.Sa5 med klar hvid fordel. Derimod er
14.-g5!?
interessant:
15.La3,g4
16.e6,Sd6 17.Se5,gxh3 18.Sxc6,De8
19.Tc1,Lb7 20.Lxd6,exd6 21.e7,Tf6
22.Sd8,Lxg2 23.Sf3,Txd8 24.exd8,
Dxd8 med nærmest en lille sort fordel,
men selvfølgelig meget kompliceret spil.
13.-c5!?
13.-fxe4?! 14.Dxe4! (men ikke
14.Dxc6?,exf3!
15.Dxa8,Lxd4
16.Tb1,Da5!! med sort fordel – 17.Txe7
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strander på Dg5!).
14.Lb2,cxd4 15.Lxd4,e5 16.Lb2,cxd4
17.Sxe4,Lf5 18.Tad1,d5 19.Dc5,Lxe4
20.Txe4

29.g4!
Afgørende. Men ikke 29.Le7?,Te8
30.Sh4,Dd7 31.Dxf7,Dxe7 =
29.-Dd7
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20.-d4!?
Muligt var også 20.-dxe4 21.Txd8,Tfxd8
22.Sxe5,Lxe5! 23.Lxe5,Tac8 med lige,
men kompliceret spil.
21.La3,Te8?!
21.-Dd7! var langt bedre, hvorefter sort
står en anelse bedre!
22.Dc4,Tc8 23.Lc5,Df6 23.Lc5,Df6
24.b4,Kh8 25.Db3,a5 26.Tde1,Ted8
27.a3
Efter 27.Sxe5?!,Sxe5 28.Txe5,Dxe5
29.Txe5,Lxe5 står sort lidt bedre !
27.-axb4 28.axb4,Df5??
Med 28.-h6 holder sort balancen, hvid
kan ikke tage de to bønder med
29.Sxe5,Sxe5
30.Txe5,Dxe5
31.Txe5,Lxe5 32.De6,Lg7 33.Dxg6 pga.
33.-d3! med klar sort fordel.

29.-Df6 Hvid trækker og vinder!
30.Sxd4!!, Txc5!? (eller 30.-exd4
31.Le7, Dc6 32.Lxd8, Sd6 33.b5!!, Dd7
34.Lg5, Sxe4 35.Txe4, d3 36.Te7 +-)
31.bxc5, exd4 32.Te8+, Lf8 33.c6, Sd6
34.Txd8, Dxd8 35.Dd5, Dc7 36.Dxd4+,
Kg8 37.Dd5+, Kg7 38.De5+, Kg8
39.De6+, Sf7 40.Dd7 og hvid vinder.
30.Lxd4!,exd4 31.Te7,Dd5 32.Te8! sort
opgav 1-0
Et meget kompliceret parti. En lille trøst
var, at Serge måtte bruge næsten al tiden
til 40 træk på partiet.
f

5

Skakklubben Centrum
Februar 2004

Esbjergmesterskabet 2004
Af Søren Peter Nielsen og Allan Kaarsberg

Esbjergmester 2004 - Torsten Lindestrøm

Å

rets turnering om retten til
titlen som bymester 2004,
havde trukket 28 skakspillere
fra 7 forskellige skakklubber til at
tilbringe 7 lørdage med bræt og brikker
i de hyggelige lokaler i Kirkegade. Lidt
færre end sidste år men nok til 3 klasser, hvoraf de 2 øverste spilledes som 8mands grupper og den sidste som en
Monradgruppe.
Mesterklassen
Længst borte hjemmefra må være
Taastrupspilleren, Ove Weiss Hartvig.
At et tårnhøjt ratingtal ikke er garanti
for let spil måtte Ove sande, idet
Esbjergs Torsten Lindestrøm holdt trit
med ham hele vejen igennem og
Torsten satte yderligere pres på Ove ved
at spille sidste runde forud og vinde den
kamp. Det betød at Ove, med sort,
6

skulle vinde det sidste parti mod Henrik
Tranberg Jensen, for at opnå en
omkamp om mesterskabet. Vi der
kender Henrik, ved hvor svær den
opgave kan være, og selvom Henrik
ikke havde en af sine bedste turneringer, så havde han dog et ratingtal at
forsvare samt interessen i at mesterskabet forblev i Esbjerg Skakforening, vi
husker jo nok at Poul Flemming løb
med pokalen sidste år! Som sagt skulle
Ove vinde, og han gik friskt til sagen,
men som partiet skred frem viste det sig
at han havde forceret for kraftigt og
slutteligt måtte han lægge kongen ned,
og esbjergmesteren 2004 hedder
Torsten Lindestrøm som efter turneringen havde følgende kommentar: “Det

er jo sjældent at vi får nyt blod til
Esbjerg med +2200 i rating, og det
skyldes måske benovelsen over Ove,
som da også helt sikkert er en stærk
spiller. Men at han er væsentlig bedre
end fx Gunnar eller undertegnede tror

Ove Weiss Hatvig - tæt på
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jeg nu heller ikke. Før turneringen
havde han 34 mere i rating end mig
(og efter turneringen 8 mere end
mig...). Hvis man stoler på Dr Elo er
det alene ikke grund til at antage, at
der er væsentlig styrkeforskel mellem
to spillere. Jeg er jo heller ikke bedre
end Gunnar fordi jeg "tilfældigvis"
p.t. har 25 mere i rating end ham...”
Et stort tillykke til Torsten skal lyde her
fra redaktionen.
Slutstillingen:
Torsten Lindestrøm, Esbjerg Sk. 6
Ove Weiss Hartvig, Taastrup
5
Poul F. F. Nielsen, Esbjerg Sk. 4,5
Ole Bønnelykke, Centrum
4
Henrik T. Jensen, Esbjerg Sk.
3
Iver Poulsen, Centrum
2,5
Jimmy Andersen, Ribe
2,5
Leszek Kwapinski, Esbjerg Sk. 1
Centrumspillerne sluttede atter på de
sekundære pladser. Ole var ellers med
helt fremme efter de første 4 runder,
men i de 2 følgende runder havde han
henholdsvis Ove og Torsten, og da
begge partier endte med nederlag, så
gik gassen af ballonen. Iver startede
svagt med et halvt point af tre, og
slevom han slap ubesejret igennem de
sidste fire runder, så kræver det altså
mere end remiser for at komme til tops.
Vi skal lige se mesteren i aktion, her går
det i 6. runde ud over Ole i det parti der
endeligt knækkede ham.

Ole Bønnelykke, Centrum (2141)
Torsten Lindestrøm, ESF (2280)
Forhistorie: Efter 5 runder i årets
bymesterskab lå jeg i spidsen med
4,5/5. Den nye mand i Esbjerg, Ove
Weiss Hartvig, der stadig spiller for
Taastrup, pustede mig dog i nakken
med 4/5, hvorfor jeg - på trods af den
gode start - var nødt til at spille på
gevinst i dette parti. På den anden side
var dette sidste chance for Ole til at
blande sig i topstriden. Ole var startet
med 2/2 men lå før dagens parti på en
delt 3. plads med 3/5.
Min klubkammerat, Per Sørensen, var
tilskuer denne dag, og han bemærkede
på sin sædvanlige tørre facon, om jeg
ikke snart skulle i gang med at forny
mit åbningsrepertoire, men hvis man
kan opnå nedenstående stilling som sort
efter 11. træk mod en stærk mesterspiller som Ole Bønnelykke, er åbningsrepertoiret vist stadig godt nok!

mfj i j
gag gaga
m m m m
m mbm m
m m mAm
m m m m
AGAG G G
JBIFm mD
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12.d3 e6 13.Le3 h5 14.g5 c5 15.c3
15.Sc3 c4 Ender med en svag hvid
bonde på d3 og dermed sort fordel.
15...Sf5 16.Ke2 Le7 17.f4 17.h4 Td5
18.Sa3 Thd8 19.Tad1 Med sort fordel.
17...Td5 18.c4!? 18.Sa3 Thd8 19.Tad1
Sxe3 20.Kxe3 e5 21.h4 exf4+ 22.Kxf4
Txd3 Med klar sort fordel. 18...Td7
18...Sxe3? 19.cxd5 Sxd5 (19...Sc2
20.dxe6 Sxa1 21.Sa3 fxe6 22.Txa1 Tf8
23.Ke3 Ld6 24.Tf1 Med en lige stilling.) 20.Tf1 Ld6 21.Sc3 Sxf4+ 22.Ke3
Syntes jeg var uklart.; 18...Sd4+
19.Kd2 (19.Lxd4? Txd4 20.Ke3 Thd8
21.Td1 Ld6 22.Tf1 Lc7!) 19...Td7
20.Sc3 Thd8 21.Tad1 Er også godt for
sort. 19.Sc3 Thd8 20.Thd1?! 20.Tad1
Er nok bedre men sort har fordel på
grund af de svage hvide bønder på d3
og f4. 20...e5! 21.fxe5? 21.Sd5! Var
sidste chance... 21...Sxe3 22.Kxe3
exf4+ 23.Kxf4 Ld6+ 24.Kf5 (24.Kf3
Lxh2 25.Th1 Le5 26.Txh5 Lxb2 Med
klar sort fordel. Sort har vundet en
bonde og kan evt. på det rette tidspunkt
ofre en kvalitet på d5 for yderligere en
bonde.) 24...Lxh2 25.Th1 Lg3
26.Txh5?? g6+ 21...Sxe3 22.Kxe3
Lxg5+ 23.Ke4 23.Ke2 Te8 24.Sd5
Txe5+ giver også et vundet slutspil
23...Td4+ 24.Kf5 24.Kf3 Txd3+
25.Txd3 Txd3+ Er heller ikke sjovt.
24...Le7? 24...Tf4+?? 25.Kxg5 Tg4+
26.Kf5! Giver hvid fordel. (26.Kxh5??
Tg6 Fulgt af Th8 mat!). Men som
Henrik Tranberg påpegede efter partiet
8

er 24...Tg4!! mere effektivt end Le7, da
det truer g7-g6 mat!: 25.e6 g6+ 26.Ke5
f6! Mat!25.Se4 Kc7 25...Txd3?? 26.
Sd6+ Txd6 27. exd6 Lxd6 og stillingen
er uklar. 26.e6? Hjælper sort. Men også
efter 26.Kf4 har sort klar fordel:
26...Txd3 27.Txd3 Txd3 28.Tg1 g6
26...g6+ 27.Ke5 f6+ Opgivet. Ole kan
vælge mellem at gå mat eller tabe springeren: 28.Sxf6 28.Kf4 f5 28...Ld6 mat!
0-1
Basis 1

Daniel Munksgaard - SUVERÆN!!

En vis hr. Daniel Munksgaard havde
allerede sat sig solidt på 1. pladsen, med
en imponerende stime af point. 6 af 6
sejre. Nok til at spændingen før sidste
runde er væk. Samme hr. Munksgaard
var med sine 1620 rp. ellers udset til
prygelknabe mod de langt højere ratede
spillere, Torben Jensen, 1870, Izudin
Bihorac, 1863, Jens Nielsen, 1831 og
Carsten Klint, 1794. Daniels forventede
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score: 2,15 pt.! og så napper han 7 på
stribe! Redaktionen har med vilje
tilbageholdt ordet suveræn i forbindelse
med Torsten Lindestrøms præstation,
for det ord har Daniel patent på i dette
års udgave af byturneringen!

1. præmien til Daniel og håndtryk fra formanden

"Den gode Daniel truer med at blive
god. Der er nok ingen tvivl om, at han er
en spiller på vej frem. Og man kan få det
indtryk, at storebror Dennis er efterladt i
krybesporet." Citat Jørn Hansen. Ja, og
hvor har han ret! - Vores udsendte fik
diskret trukket storebror til side under
præmieuddelingen, og spurgt ham som
det er kutyme i vores konkurrerende
medier:” Prøv at sætte ord på hvad du
føler netop nu”, hvorpå han tørt
replicerede: “ Noget tyder på at han
(Daniel) har hørt efter når jeg har prøvet
at lære ham noget!”
Og så et stort tillykke til Daniel fra os!
Før sidste runde var det ret åbent hvem
der skulle løbe med andenpræmien.

3 havde chancen, Damir, Torben og
Allan Kaarsberg. Damir skulle møde
Daniel, Torben havde Andreas og Allan
havde sort mod Jens Nielsen. De fleste
ville nok have sat deres penge på Damir
ud fra den betragtning, at Daniel jo
havde vundet, og så det rent statistiske at
det er sjældent at man få 7 af 7. Hvis alle
3 var endt med 4,5 point, så havde
Torben haft den bedste korrektion. Nu
skete der jo det der ikke kunne ske, altså
rent statistisk, at Damir tabte til Daniel,
så var der kun 2 tilbage, for Torben
vandt ret hurtigt over Andreas og kunne
så bare stå og kigge på partiet mellem
Jens og Allan. – Allan havde haft en lidt
spøjs turnering. Først bøllebank af
Damir, så lammetæv af Daniel! I 3.
runde havde han Torben, men da selvtilliden var vristet ud af ham i de 2 første
runder, tyede han til trækgentagelse i en
klart vundet stilling (if. Ole Bønnelykke). Så gik turen til Norge på den
årlige skiferie. 2 runder mod hen-

Torben Jensen - favorit men kun nr. 2
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holdsvis Izudin og Andreas blev udsat.
Efter en uge på ski, var batterierne
åbentbart ladet op igen, for 4 sejre på
stribe gav slutresultatet 4,5 point det
samme som Torben.
Tilbage i salen sad Carsten Klint og
Izudin og filede i turneringens allersidste parti. Og det parti var afgørende for
hvem der skulle have andenpræmien.
Hvis Izudin satte point til så gik
præmien ubeskåret til Torben, hvis han
vandt ville Torben og Allans korrektion
være identiske og de skulle dele.
Carsten så længe ud til at være i teten,
men pludselig slap Izo fri af jerngrebet
og i løbet af nogle få træk trak han tæppet væk under stakkels Carsten, som

Redaktøren heldig med en delt 2. præmie

havde haft en mildest talt katastrofal
turnering. Det var lige det der skulle til
for at Allan kunne komme på podiet og
mænge sig mellem folkene fra Esbjerg
Skakforening.
Izudin og Damir sluttede med 4 point
10

hver, førstnævnte med den bedste korrektion. Andreas scorede 2 point, et
halvt over forventet, men det var ikke
mod Allan og Daniel som han havde
regnet med, derimod Jens og Carsten!
Det var i øvrigt lidt pudsigt at se efter de
2 første runder, der lå Andreas og Daniel
alene i spidsen med max. point!
Vi indskyder lige et parti fra 2. runde
hvor Andreas sætter Jens til vægs!
Hvid: Jens Nielsen 1831
Sort: Andreas Kinch 1543
ECO D30
1.d4, d5 2.c4, e6 3.Sc3 Sf6 4.Lf4, c6
5.e3, Ld6 6.Lg5, 0-0 7.c5, Le7 8.Ld3,
b6 9.b4, Se4?! Spørgsmålstegnet er
givet fordi trækket er ukorrekt.
Udråbstegnet er givet fordi det var den
rigtige måde at spille Jens på i denne
stillingstype. Jens sagde da også efter
partiet at hvis jeg i stedet havde spillet
9.-,Sbd7 var sort blevet mast sammen
stille og roligt.
10.Lxe7, Sxc3 Her havde jeg regnet
med 11.Lxd8,Sxd1 12.Lxb6,Sxe3
13.fxe3,axb6 14.cxb6,Sd7 hvorefter jeg
vinder bonden tilbage og regner med at
kunne standse de hvide bønder på dronningefløjen. 11.Dh5 Åh nej!; den havde
jeg slet ikke fået med, heldigvis har jeg
g6 11.-, g6 12.Dg5 Vinder en bonde men
12.Dh4 havde vundet en kvalitet 12.-f6.
13.Lxd8, fxg5 14.Lxg5, La6 15.Lc2,
Sd7 16.f4, bxc5 17.bxc5, Tab8 En tårnlinje er altid god 18.Kd2 Nu vil Jens
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meget forståeligt have styr på dronningefløjen 18.-,Se4+ 19.Lxe4,dxe4
20.Kc3 Her er den kritiske situation.
Sorts stilling truer med at bryde sammen. Bonden på e4 holder ikke længe
efter Sh3-f2 og derefter får Jens også et
tårn hen i b-linjen.

j m jfm
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20.-,Sxc5! Jens og jeg blev efterfølgende enige om at det var et stærkt træk.
Det er det eneste træk som puster lidt
tiltrængt liv i den sorte stilling. 21.dxc5,
Tf5 22.Le7, Td5 23.Sh3 Hesten kommer fri og tårnene bliver forbundet men
nu er sorts brikker begyndt at samarbejde og hvids konge står udsat.
23.-,Td3+ 24.Kc2,Tb4 Her satser jeg på
evigskak Tc4-b4-c4 eftersom jeg er en
hest bagud, men det vil Jens ikke finde
sig i. 25.Tad1,Tc4+ 26.Kb1,Tb4+
27.Ka1,Ta3 Puuuha, nu burde det ikke
kunne gå helt galt. 28.Sg5,Lc4
29.Td2,Tba4 30.g3? Vi undersøgte

adskillige varianter fra træk 25 og fremefter. Jeg kan desværre ikke huske dem
alle men det var helt klart at 30.g3 var
tabstrækket. Det er der ikke tid til.
Hellere 30.Lf6 som truer mat i bunden.
Sort må så spille 30.-,Ld5 hvorefter hvid
spiller 31.Lb2. Herefter følger 31.,Txa2+ 32.Kb1,h6 33.Sh3 Herfra er det
svært for sort at komme videre eftersom
33.-,Lc4 med trussel 34.-,Ld3+ besvares
med 34.Sf2. 30.-,Lxa2 31.Td8+, Kg7
32.Lf8+, Kf6 33.Sxh7+, Kf5 34.Lg7
Der truede 34.-,Tb4 med udækkelig
mat. Nu besvares 34.-,Tb4 med 35.Lb2
34.-, Lc4+ 35.Kb2, Tb3+ 36.Kc1, Ld3
37.g4+ Her havde 37.Txd3 været bedre.
Det klarer i hvert fald de værste problemer og hvid går ikke mat. 37.-,Kxg4
38.Tg1+Kh3 39.Txg6,Tc4+ opg. 0-1
Der er mat i 4 træk.
Siden gik det dog tilbage for Andreas,
især partiet mod Allan har sikkert holdt
ham vågen om natten. Andreas har ellers
et sikkert tag på Allan, i de foregående 7
inbyrdes opgør, har Andreas vundet 7
gange i træk! Også det ligner en statistisk umulighed. Men hvis man skal tro
på en vis bog, så skal der komme 7 fede
efter 7 magre, og nu er Allan i gang!
Jens er helt ved siden af sig selv, 1
enkelt point blev det til i første runde
mod Izudin, og efter den indsats må han
aflevere næsten 100 rp. til Bjørn
Laursen fra ratingkomiteen!
11

Skakklubben Centrum
Februar 2004

Vi skal lige se et par eksempler fra sidste runde.
Hvid: Damir Desevac 1840
Sort: Daniel Munksgaard 1620
ECO D43
1.Sf3 Sf6 2.c4 e6 3.d4 d5 4.Sc3 c6 5.g3
Ld6 6.Lg2 0-0 7.0-0 Sbd7 8.Lg5 h6
9.Lxf6 Sxf6 10.Te1 Lb4 11.Se5 Se4
12.Dc2 Sxc3 13.bxc3 Ld6 14.cxd5
Lxe5(?) Her træder Daniel lidt ved
siden af, for at holde balancen må han
spille 14...exd5 15.e4 dxe4 16.Lxe4
Df6 17.Sc4 Le7 18.Tab1 Tb8 19.Se5
Ld6 15.dxc6 Lxd4 16.cxd4 bxc6
17.Lxc6 Tb8 18.e3 Lb7 19.Lxb7 Txb7
20.Tf1 Df6 med remistilbud. 21.Tab1
Df3 22.Txb7 Dxb7 23.Tb1 Da6 24.a4
Tc8 25.Db3 g6

mdm mfm
g m mam
em mamag
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26.Db7? En fejl er som regel nok til at
ødelægge alt, her kommer dronningen
til at træde 2 felter for langt frem.
12

26.Db5 Dd6 27.Db7 efterlader hvid
med et afgørende forspring. 26.-,Tc1+!
Daniel hugger til som en slange! Han
ser bare sådan noget! 27.Kg2 27.Txc1
Dxb7 28.Tc5 Kg7 29.h4 Kf6 30.a5
Db1+ 31.Kg2 De4+ 32.Kf1 Df3 33.Tc7
a6 34.Ke1 er kun en anelse bedre for
hvid. 27.-,Df1+ 28.Kf3 Txb1 0-1
Hvid: Jens Nielsen 1831
Sort: Allan Kaarsberg 1660
Vi kommer ind efter at Jens har rettet
skytset mod a-bonden med: 19.Ld1?
19.dxe5 Sxe5 20.e4 er bedre for hvid.

dm mdmfm
mambmai
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19.-,exd4 20.exd4 Sh5 21.Lf2 Ld3
22.Lxa4 Sf4 23.Tfe1 Txe1+ 24.Txe1
Sxc5 25.Ld1 25.dxc5 Lxc3 26.bxc3
Txa4 27.Ld4 Txa3 25.-,Sce6 26.g3? Et
lille kiks. 26.-,Sh3+ 27.Kg2 Sxf2
28.Kxf2 Lxd4+ 29.Kg2 Te8 30.Le2?
Giver sort lejlighed til at slutte af med
manér. 30.-,Lxc3 31.bxc3 Lxe2 0-1
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Basis 2

Miki Worm Jørgensen - gennembrud?

Jørgen Tranberg - den nådesløse!

Denne gruppe var den mest åbne og
spændende at følge. Et bredt spekter af
spillere fra 5 forskellige klubber var
repræsenteret. Og der blev gået hårdt til
den. Ingen bløde remiser (Hans Jürgen
Granow blev remiskonge med 2
remiser!). Ingen nåde blev givet, ej
heller når nære relationer var åbenlyse
(Partiet mellem Jørgen Tranberg og
Michael T(ranberg) Rozenfeld 1-0) og
måske kunne få indflydelse på spillet.
I spidsen før sidste runde finder vi 3
spillere, som hver har 4 1/2 point, Ole
Henriksen, Varde, Jørgen Tranberg
Jensen og Miki Worm Jørgensen, begge
Esbjerg. Lige efter fulgte Michael T.
Rozenfeld med 4 point. Jørgen Tranberg
havde det på papiret nemmeste program
idet han skulle møde Andi Nygård
Hansen, Jerne, som hidtil ikke havde
fået noget ud af det. Det fik han heller
ikke her, selvom han kæmpede heroisk.

Miki var oppe mod hårde odds, da han
skulle møde Rene Henriksen, oven i
købet med sort, men Miki red stormen
af og afgjorde partiet til sin fordel.
Partiet mellem Ole Henriksen og Vagn
Konradsen blev næsten ulideligt spændende, desværre har vi ikke fået
partilisten, så vi kan ikke vise hvorledes
det lykkedes for Vagn at overliste Ole,
men resultatet blev i hvert fald en sejr til
Vagn, så han kunne snige sig op på siden
af Ole rent pointmæssigt, dog med en
lidt dårligere korrektion.
Oles pointtab betød at Michaels sejr
over Egon var udslagsgivende for 3.
pladsen.

Michael T. Rozenfeld - stærkt spillende.
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Slutstillingen:
Jørgen Tranberg Jensen, ESF 5,5
Miki Worm Jørgensen, ESF
5,5
Michael T. Rozenfeld, ESF
5
Ole Henriksen, Varde
4,5
Vagn Konradsen, Centrum
4,5
Hans Jürgen Granow, Centrum 4
Torben Kristensen, ESF
4
Jesper Marker, ESF
3
René Henriksen, ESF
3
Jacob Petersen, Bramming
3
Egon Thøgersen, Centrum
1
Andi Nygård Hansen, Jerne
0
Karsten Mørk, Centrum Udgået

Vagn Konradsen bedste Centrummand i Basis 2

Summa Summarum
En mindre tilbagegang i antal spillere i
forhold til sidste år, kun 28 imod 34. Det
betød dog ikke at det blev mindre
hyggeligt. Sålænge vi bare kan stille en
klasse bør vi fortsætte med denne
turnering! På positivlisten må stå at både
mesterklassen og Basis 1 var betydeligt
stærkere i år end sidste år. Det skal også
14

nævnes at en række unge spillere er begyndt at vise tænder. Damir og Leszek
har været fremme et stykke tid, og nu
kommer Daniel (hvor var Dennis denne
gang?), Miki og Michael. Vi skal heller
ikke glemme Jesper Marker som
trodsede overmagten og placerede sig
foran den mere rutinerede René
Henriksen, (også en af de unge)!
Kantinen var i de første runder som altid
professionelt drevet af Gitte, som endog
havde bagt lækre kager. Og sidenhen
lige så uprofessionelt drevet af Brian og
Svend Aage, som dog ind imellem
svingede sig op til at give rigtigt tilbage
og oven i købet knappede øllerne op for
kunderne.
Skal vi se på den (for Centrum) mere
kedelige del af turneringen, så er det det
faktum, at Esbjerg Skakforening løb
med alt guldet, det meste af sølvet og al
bronzen! Kun Ove Weiss Hartvig,
Taastrup (snart ESf!) og redaktøren for
dette organ, formåede at blande sig.
Rigtig ubehageligt! Ved præmieoverrækkelsen krævede flere af vore folk
“omturnering”! Det vandt naturligvis
ikke gehør hos naboerne. Men vogt jer,
vi kommer igen næste år, og så skal I få
kærligheden at føle!
Alt i alt var det en god turnering som vi
alle glæder os til at gentage næste år, og
hvis vi nu alle, som var med i år prøver
at få nogle af de andre med, kan turneringen måske vende tilbage til tidligere
tiders storhed!
f
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indbydelser
Ribe Weekend EMT
Ribe Skakklub inviterer hermed til 5-runders weekendturnering med store præmier
i dagene 16-17-18. april 2004 umiddelbart efter DM.
Spilletidspunkt :
Fredag kl. 19-24. Lørdag kl. 10-15 og 16-21. Søndag kl. 9-14 og 15-20.
Spillested :
Bispegades Skole - midt i Ribe. Spillelokalerne er røgfri - der ryges på gangene.
Turneringsform :
Der spilles i 6-mands grupper efter rating. Nederste gruppe Monrad.
Betænkningstid :
40 træk i 2 timer og 1⁄2 time til resten af partiet.
Indskud :
130 kr.
Præmier :
M1: 4000/1000 kr.
M2: 800/400 kr.
Øvrige grupper: 500/200 kr.
Tilmelding :
Helst klubvis, gerne skriftligt til Jørgen Nielsen, Dagmarsgade 14, 6760 Ribe,
tlf. 75423115. E-mail: formanden@ribe-skak-klub.dk
Tilmeldingfrist : Mandag d. 5/4-2004 (der er påske).

Spil skak i påsken
DM 2004 i Køge
Se indbydelsen på DSU’s hjemmeside!
Halvdelen af klubbladets redaktion
vil være på pletten og referere fra
ringside og give moralsk støtte til
deltagere fra Centrum

19. Vesterhavsturnering
3. - 12. juli 2004
Så er det tid til at planlægge sommerferien - Puds skakstøvlerne og
gentag successen fra sidste år eller
tag revanche for de forsmædelige
nederlag - Garanti for hygge, socialt
samvær og god mad fra kantinen.
Indbydelse kommer snart på
hjemmesiden og her i bladet.
15
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DM for 4. gang

Af Børge Clausen

F

indes der et skakbræt for
døvblinde? - selvom de ikke
kan se og høre? - jo, det findes!
Hvordan virker det?
Skakbrættet er speciallavet, således at
de sorte felter er lettere forhøjede i
forhold til de hvide felter. Der er et hul
i hvert felt, og hver brik skal være
forsynet med en pig, som passer til hullet så brikken kan stå fast under partiet,
da al kontrol af stillingen foregår ved
hjælp af følesansen. Sorte brikker er
specielt mærkede, dvs, med et søm på
toppen. Således kan man føle forskel
mellem sorte og hvide skakbrikker.
Døvblinde spiller med normal tidkontrol, men kan ikke betjene et normalt ur
uden hjælp, derfor anvendes et specielt
ur uden glas så spilleren kan føle og
kontrollere mens han spiller skak!
Hvis spilleren er i tvivl om tiden, så det
16

er tilladt at tale med sin ledsager, og
spørge om egen samt modspillerens tid.
Ved det 15. Danmarksmesterskab i år
satte døvblinde hinanden stævne på
Fuglsangcentret i Fredericia i dagene
fra den 22. - 25. januar.
14 deltagere var mødt op med hver
deres skakbræt under armen. Vi havde
lov til at have vores kontaktpersoner/ledsager med til stævnet, og
jeg havde Maria med, som I nok har set
ledsage mig i klubben. Maria er fra
Færøerne og til uvurderlig hjælp for mig!
Vi fik tildelt dejlige værelser, og der var
en hyggelig restaurant med flot servering.
Skakudvalget under FDDB havde
arrangeret og tilrettelagt stævnet.
Erik Søndersø var turneringsleder.
Der blev spillet både i mesterklassen
med 6 spillere i en alle-mod-alle og i Aklassen med 8 spillere i en monradgruppe med 5 runder.
Ledsagerne til de døvblinde hjalp
utroligt ved at nedskrive hvert træk på
notathæftet.
I 3. runde tabte jeg partiet mod Carsten
Thorup, så havde 3 spillere hver 2
point, sikken spænding, hvem bliver
dansk mester?
I 4. runde sejrede både Børge Clausen
og Carsten Thorup over henholdsvis
Holger Lyngø og Kolbjørn Bo, så stillingen var 3 point til hver. Så regnede
jeg med at Carsten Thorup skulle blive
dansk mester i sidste runde.
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Sidste runde bød på en stor overraskelse, da Holger Lyngø sensationelt
vandt over Carsten Thorup, mens Børge
kunne nøjes at spille remis med
Henning Adriansen for at sikre sig det
danske mesterskab for 4. gang. Jeg har
også været dansk mester i 1990, 1997
og 1998.
Afslutningsfest
Søndag
eftermiddag
var
der
præmieoverrækkelse, 3 flotte pokaler
gik til Børge Clausen, Carsten Thorup
og Holger Lyngø.
Vi skal ikke snydes for et af mesterens
partier, her nænsomt tilført kommentarer af redaktionens nye medarbejder,
Fritz von Otte!
DM Døvblinde 2004 - 2. runde
Hvid: Koldbjørn Bo
Sort: Børge Clausen
ECO B44
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 e6
5.a3 a6 6.Le2 Dc7 7.0-0 Ld6 8.h3 Sf6
9.Dd3 Le5 10.Sxc6 bxc6 11.Sd2 0-0
12.c4 a5 13.Sf3 c5 14.Te1 Tb8 15.Sxe5
Dxe5 16.Dc2 Dxe4 17.Dxe4 Sxe4
18.Ld3 Sf6 19.Lg5 Se8 20.Le7 Txb2
21.Lxf8(?) En lille unøjagtighed som
gør at sort holder balancen til trods for
kvalitetstabet, 21.Lxh7! havde skaffet
den ene bonde tilbage. 21.-,Kxf8
22.Teb1 Tb7 23.Txb7 Lxb7 24.Tb1
Lc6 25.f3 Ke7 26.Le4? Hvid slipper
sin gode løber for sorts dårlige og giver

springeren masser af angrebsmål.
26.-,Lxe4 27.fxe4 Sd6 28.e5 Sxc4
29.Tc1 Sxa3 30.Txc5 a4 31.Kf2 Sb1
32.Ke3 a3 33.Ta5 Sc3 34.Txa3 Sd5+
35.Ke4 f6 36.g3 g6 37.h4 fxe5 38.Kxe5
Sf6 39.Td3 Sd5. Kampen har bølget
frem og tilbage, sorts merbønder opvejer til fulde kvaliteten, men nu går hvid
bogstaveligt talt i sort.
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40.Txd5? exd5 41.Kxd5 d6 42.g4 h6
43.Kd4 Ke6. Det rigtige træk! Nu er
resten teknik, hvis man sørger for at
beholde oppositionen. 44.Ke4 d5+
45.Kf4 Kf6 46.g5+ hxg5+ 47.hxg5+
Ke6 48.Ke3 Ke5 49.Kd3 Kf4 50.Kd4
Kxg5 51.Kxd5 Kf4 52.Kd4 g5 53.Kd3
Kf3 54.Kd2 Kf2 55.Kd3 g4 56.Ke4 g3
57.Kf4 g2 58.Kg4 g1=D+ 0-1
Atter flyder redaktionen over med
lykønskninger til Børge. Det er dejligt
at se dig tilbage i storform!
f
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Små og store mirakler
i Vejle

Af Iver Poulsen

S

kakklubben Evans er oprindeligt stiftet som en udbryderklub
til Vejle Skakklub for efterhånden 70 år siden. Navnet Evans er der
nogen usikkerhed om. Inden den stiftende generalforsamling var navnet
Aros - lige indtil en latinkyndig fortalte
at det betød Århus! En eller anden
foreslog derefter Evans, som blev valgt.
Klubben har i dag ca. 80 medlemmer, vi
satser mestendels på det sociale i
klubben: God kantine, kaffepause kl.
21:00, 50-60 deltagere i julefrokosten
o.a. Modsat mange andre klubber har
Evans ikke mistet medlemmer de senere
år - Kim Fuglsang, klubbens formand,
mener at det skyldes, at man har det
sjovt i klubben.
18

F

ire esbjergensere (Iver Poulsen
og Ole Bønnelykke fra
Centrum samt Poul Flemming
Fries Nielsen og Leszek Kwapinski fra
Esbjerg Skakforening) tog til Vejle for
at deltage i Skakklubben Evans 70-års
jubilæumsturnering, der blev spillet i
vinterferien over 9 runder som en
schweizerturnering. Alle kom hjem
med præmie – hvilket i sig selv er lidt af
et mirakel. Jeg blev nr. 2 (det gav 2.500
kr.), mens Ole delte 3. præmien med
Niels Bindzus. Poul Flemming og
Leszek fik begge andel i ratingpræmier,
Poul fik flest penge ud af det, idet han
kun delte med Jørgen Aaskov, mens
Leszek delte (et lidt større beløb) med
tre andre. Og så skal vi ikke glemme, at
en indfødt esbjergenser (Jens Ove Fries
Nielsen) jo vandt turneringen.
Slutstillingen i toppen:
Jens Ove Fries Nielsen
Iver Poulsen
Ole Bønnelykke
Niels Bindzus
Poul Flemming Fries
Jørgen Aaskov

7,5
7
6,5
6,5
6
6

Desværre deltog kun 40 skakspillere i
turneringen, og også i toppen var dettyndt besat. Af spillere over 2200 i rating deltog kun IM’erne Jens Ove Fries
Nielsen og Erik Pedersen, sidstnævnte
måtte desværre endda udgå efter 4.
runde pga. sygdom.
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I første runde mødte vi alle lavt ratede
spillere. Ole vandt efter vistnok 12
træk. Poul og Leszek vandt også
ubesværet. Jeg sad tilbage og spillede
på en tabt stilling. Jeg havde spillet den
kendte "masokistvariant" (sort med
1.d4,d5 2.c4,e6 3.Sc3,c6 4.Lf4,dxc4!? –
sort går på bonderov). Min modstander
fortsatte med at øge sin fordel, indtil
han – i en stilling med en kvalitet og
urørlig fribonde mere – satte et tårn i
slag. Da havde jeg 21 sekunder tilbage.
11 sekunder senere (af min tid) var han
mat. Det kan man vist kun kalde et
mirakel.
I tredje runde spillede jeg en udmærket
remis med IM Jens Ove Fries Nielsen. I
fjerde runde spillede Ole en udmærket
remis med IM Erik Pedersen. Ole
mødte senere IM Jens Ove Fries
Nielsen og tabte desværre. Men vi fik
vist, at vi kan bide skeer med de store.
For mit vedkommende kan man påvise
et vist mønster, idet jeg spillede remis
mod en anden IM sidste sommer, nemlig Steffen Pedersen. Begge remiser var
i øvrigt med sort.
To af de få stærke deltagere i turneringen var Peder Madsen (der for nylig har
slået næsten-stormester Nicolai V.
Pedersen) og Per Skjoldager. Peder
Madsen spillede ikke godt i turneringen, og da han omsider var på vej på
baghjul, blev han smadret af Leszek!
Jeg anså det for givet, at hvis vi kom
med i toppen af turneringen, ville én

eller flere af os før eller siden møde Per
Skjoldager. Som ved et mirakel undgik
vi alle fire at møde ham. Leszek lå
selvfølgelig på hjul, så han var ikke så
udsat, men vi andre tre var hele tiden
med i toppen. Der skete imidlertid det,
at Per løb ind i først Erik Pedersen,
siden Jens Ove og altså tabte til de to.
Efter syvende runde var han igen nået
frem til at kunne true os.
I 8. runde skete der så endnu et
"mirakel": Jørgen Aaskov spillede forkert i åbningen mod Per Skjoldager,
men spillede frejdigt videre med en
officer mindre – o.k. han havde da en
bonde for den. Men efter timers spil
satte Per pludselig et tårn i slag,
hvorefter Jørgen Aaskov vandt. Heldigt
for mig, for jeg havde jo mødt Jørgen
Aaskov! Det medførte, at jeg fik min på
papiret svageste modstander i sidste
runde og kunne køre i mål som nummer
to med en hurtig remis. Jeg vurderede,
at jeg havde meget mere at tabe end at
vinde, hvis jeg forsøgte at vinde partiet.
9. rundes "mirakel" oplevede Klaus
Peter Brandt, som i flere timer stod tykt
til tab mod Erik Pedersen (altså ham fra
Horsens) men endte med at vinde på tid
! Undervejs skete der det, at begge
spillere havde under fem minutter
tilbage, og derfor var holdt op med at
notere. Så lavede Erik et ulovligt træk.
Klaus Peter fik tildelt 2 ekstra minutter,
hvilket ændrede hans tilbageværende
tid fra 4 minutter til 6 minutter. Da han
19
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udførte sit næste træk uden at notere, fik
han straks en løftet pegefinger fra
turneringslederen: "Du skal notere!".
Om det var korrekt af TL, ved jeg ikke.
Til sidst: Læserne skal ikke snydes for
Jørgen Aaskovs remistilbud til Poul
Flemming – de var havnet i en ret
lukket stilling: "Idet jeg gør opmærksom på, at jeg absolut intet agter at foretage mig, foreslår jeg remis". Det blev
accepteret.
Jeg har valgt at vise mit parti mod
Jørgen Aaskov med kommentarer. Det
er ikke mit bedste, men det mest underholdende:
Hvid: Jørgen Aaskov
Sort: Iver Poulsen
Semislavisk
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 c6 4.Sf3 dxc4
5.e4 b5
Sort beholder en merbonde, men hvid
har selvfølgelig tilstrækkelig kompensation teoretisk såvel som i praksis.
Ikke alle bryder sig om at spille sådan
med sort. Ole Bønnelykke kalder denne
variant for "masokist-varianten".
6.Le2 a6 ?!
Bedre var nok 6.-Lb7 og så vente med
at skubbe a-bonden indtil hvid eventuelt
spiller a4. Eller straks 6.-Sf6 f.eks. 7.00,Lb7 8.a4,a6 9.Lg5,Sbd7 10.e5,h6
med uklart spil ifølge min gamle ECO.
7.O-O Lb7 8.Lg5 Le7 9.Dd2! Sf6
10.e5 Sd5 11.Se4 f6 ?!
Bedre 12.-0-0 13.Sd6,Ta7 og så følge
20

op med f6.
12.exf6 Sxf6 ?
Bedre 12.-gxf6 med lille hvid fordel.
13.Lxf6 Lxf6 14.Sfg5 Lc8 15.Lh5+ g6
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16.Sxh7!! Txh7 17.Lxg6+ Tf7 18.Df4
Kf8 19.Lxf7 Kxf7 20.Sd6+ ?
Bedre var 20.g4 og hvid har stor fordel.
20.-Ke7 21.Sxc8+ Dxc8 22.Tfe1 Sd7
23.Te3 Db8!
Nu holder sort sammen på stumperne.
Hvid bør stadig holde remis, men han
fejler.
24.De4 Sf8 25.h4 Dd6 26.h5 Dxd4
27.Dxc6 Td8 28.Te2 Dd5 29.Dxd5
Txd5 30.g4 Tg5 31.f3 Ld4+ 32.Kf1
Kf7 33.Tc2 Tg8 34.a4 Sh7 35.axb5
axb5 36.Ta6 e5 37.Tc6 Te8 38.Th6 Sg5
39.Kg2 Te6 40.Th8 Kg7? 41.Tb8 Tb6
42.Txb6 Lxb6 43.b3 cxb3 44.Tb2 Lc5
45.Txb3 b4 46.Td3 Ld4 47.Td2 Se6
48.Ta2 b3 49.Ta8 b2 50.Tb8 Sf4+
51.Kg3 Sd5 52.Tb3 Kh6 53.Tb5
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53.-Sc3! 54.Txb2 Se4+ 55.fxe4 Lxb2
56.Kh3 Lc1 57.g5+ Lxg5 58.Kg4 Lf4
59.Kh4 Kg7 60.Kg4 Kf6 61.Kh4 Lh6
62.Kg4 Ke6 63.Kh4 Kd6 64.Kg4 Kc5
65.Kf5 Kd4 66.Kg6 Lf4 67.Kf5 Lc1
68.h6 Lxh6 0-1
f

PÅSKESKAK
Skal du til DM i Køge?
Så har du mulighed for at overnatte på et 4-stjernet hotel til en
pris der er til at overkomme!
Dobbeltværelse 640.- kr. pr. nat
Dobbeltværelse med 1 opr. 800.- kr.
Dobbeltværelse med 2 opr. 1000.- kr.
Alle priser er incl. morgenbuffet

Best Western Hotel Niels Juel
ligger kun 300 meter fra spillestedet!
Hvis du bestiller selv på tlf: 5663 1800
Så spørg efter Keld og sig at du skal
have SKAKRABAT !
Du kan også ringe eller maile til mig
så sørger jeg for kontakten.
Allan Kaarsberg
tlf.:7545 7013
e-mail: a.kaarsberg@esenet.dk

Vognmand
Jens Arne Christensen
Kongevej 220 · 6510 Gram
Privat 74 82 32 52 * Mobil 20 32 30 52

Bud- og distributionskørsel
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Bisse-skak!

ånde lettet op efter 50 træk hvor jeg
havde en gevinststilling på brættet.

Carsten Ovesen - en bisse?

Af René Henriksen

J

a du ville jo gerne have at vi kom
med materiale til klubbladet, så
her kommer mit parti mod
Carsten Ovesen fra 9. runde i efterårsturneringen 2003 inkl. kommentarer:
Carsten lagde hårdt ud med en
Sicilianer hvor han bringer dronningen
tidligt i spil. Uha tænkte jeg, godt nok
kan han være lidt af en bisse på brættet
men så bisset? Det viste sig til mit held
senere at det var for bisset og jeg kunne

Hvid: René Henriksen
Sort: Carsten Ovesen
ECO B30
1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Da5+ 5. Sc3 e5 6. Sf3 Sf6 7. Ld2 Dh6
8. Tb1 Sg4 9. De2 Sxf2? Her mener jeg
Lc5 havde været bedre. Trækket er alt
for grådigt. Hvis man skal vinde dette
her skal man vist spille som M. Tal.
10.Dxf2 Dxf2+ 11.Kxf2 Ld6 12.Lc4 00 13.The1 a6 14.a3 b5 15.Ld5 Tb8
16.Kg1 Sd4 17.Sxd4 exd4 18.Se2 Lb7
19.Sxd4 Lxd5 20.exd5 Lc5 21.Le3
Tae8 22.Lf2 d6 23.Sb3 Lxf2+ 24.Kxf2
Tc8 25.c3 f5 26.Sd4 g5 27.Se6 Tfe8
28.Sxg5 Txe1 29.Txe1 h6 30.Se6 Tc4
31.Td1 Th5 32.h3 a5 33.Kg3 Te4
34.Kf2 Kf7 35.Te1 Tc4 36.Td1 Kf6
37.Td4 Ke5 38.Txc4 bxc4 39.Sd4 Ke4
40.Ke2 Kf4 41.Kf2 h5 42.g3 Ke4
43.Ke2 f4 44.g4 f3+ 45.Sxf3 hxg4
46.hxg4 Kxd5 47.g5 Ke6 48.Ke3 Kf5
49.Kd4 Kg4 50.g6 Sort opgiver 1-0

Slagtermester

Kaj Madsen
KRONPRINSENSGADE 97
Telefon 75 12 84 95
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Holdturneringen
1. holdet

Af Iver Poulsen

T

o partier fra divisionskampen
mod SK 1968. Det var en
oplevelse at være i Århus
igen, jeg har boet der i mange år og faktisk spillede jeg i en kort periode
omkring 1990 for SK 1968. Som det ses
af de to partier, var vi ikke just heldige.
På et tidligt tidspunkt i matchen
bemærkede jeg til Torben Steffensen:
"En ting er dog sikkert i dag, Ole får et
point på andet bræt". Han blev noget
forskrækket, indtil jeg fortsatte: "Jo, for
de hedder jo begge to Ole! ".
1968-Centrum - Division 2004
Hvid: Ole Alkærsig
Sort: Ole Bønnelykke
ECO C00
1.e4 e6 2.d3 d5 3.Sd2 Sf6 4.Sgf3 c5
5.g3 Sc6 6.Lg2 b6 7.0-0 Lb7 8.Te1

Le7 9.De2 Dc7 10.c3-0-0-0 11.e5 Sd7
12.a3? Bedre 12.h4. 12.-g5 13.h3 h5
14.g4 hxg4 15.hxg4 Sf8 16.Sf1 Sg6?
16.-Tg8! var bedre.
17.d4 Sh4 18.Sxh4 Txh4 19.Le3 Tdh8
20.Df3 T8h7 21.Sg3 La6 22.Tad1 Sa5
23.Sh5? f5 24.gxf5 T4xh5 25.fxe6
cxd4 26.cxd4 Lc4 27.Tc1 Kb8 28.Df5
Dd8 29.b4 Dh8 30.bxa5 Th1+
31.Lxh1 Txh1+ 32.Kg2 Dh2+ 33.Kf3
Dh5+ 34.Kg2 Th2+ 1/2-1/2 Efter
35.Kg1 Ld3!! er det let at se, at sort
vinder. Der skulle faktisk være mat i
maksimalt 12 træk.
1968-Centrum - Division 2004
Hvid: Iver Poulsen
Sort: John Mortensen
ECO B34
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 g6
5.c4 Lg7 6.Le3 Sf6 7.Sc3 Sg4 8.Dxg4
Sxd4 9.Dd1 Se6 10.Dd2 Da5 11.Tc1
b6 12.Le2 Lb7 13.f3 h5 14.0-0 g5
15.a3 h4 16.Tfd1 d6 17.Sd5 Dxd2
18.Txd2 Le5 19.Ld1 f6 20.b4 Tc8
21.La4+ Lc6 22.Lb3 Ld7 23.a4 Sf4
24.Tdc2 e6 25.Sxf4 gxf4 26.Lf2 Kf7
27.h3 Kg6 28.c5 bxc5 29.bxc5 dxc5
30.Txc5 Tb8 31.Ld1 Tb4 32.Ta5 Ld4
33.Lxd4 Txd4 34.Txa7 Tb8 35.Le2!?
Et fikst forsøg fra hvids side. Bemærk i
det følgende mattruslerne mod sort.
Lxa4 36.Tcc7 Tg8 37.Lc4 Ld7 38.Lb3
Lc8 39.Ta8 Tdd8
40.Taa7 Td2
41.La4 Tdd8 42.Lb3
Et rimeligt korrekt parti. 1/2-1/2
f
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Holdturneringen
2. holdet i aktion
Af Søren Peter Nielsen

Søndag d. 11. januar 2004
Topopgør nr. 1 mod nr. 2. Vejret var
regnfuldt og klasselokalet iskoldt!
2 holdet vandt topkampen ude mod
Varde med 4,5:3,5 God holdmoral og
bredde, må siges at være opskriften.
Mesud Desevac har været en vigtig
spiller for 2 holdets succes.
Sejren var dog ikke nok til at overtage
førstepladsen på point, men moralsk
ligger vi i top. Ikke andet end at se positivt fremad.
f
Søndag d. 1. februar 2004
Et nederlag som bedst glemmes hurtigst
muligt! Desværre var Esbjerg Skakforening et træk bedre end os, taber
kampen knebent 3,5:4,5.
Der må siges at være spænding i
mesterklassen, vi har endnu 2 svære
modstandere.
f

Bogen om

Vesterhavsturneringen
2003

Netop udkommet!
særpris kr. kun 50! - for 76 sider!
Alle partier fra stormester- og
Perspektivgruppe!
Alle deltagernes resultater
Alle grupper omtales!
Masser af fotos!
Spillerportrætter!
Med meget mere!
Hele overskuddet
ved salget af bogen
går til
Esbjerg Skak Union!
Tak til:
Grafisk Trykcenter,
Torsten Lindestrøm
Allan Kaarsberg!
Bogen kan bestilles direkte hos:
Brian Isaksen
Jakob Gejsings Vej 6
6700 Esbjerg
Tlf. 75-137502

Storegades Cykel- og
Knallertservice
Storegade 66 · 6700 Esbjerg
Telefon 75 12 39 75
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Holdturneringen
3. holdet
Af Børge Clausen

J

eg har tid og lyst til skakken
igen. Jeg føler mig frisk og tilpas
derfor tog jeg med glæde mod
tilbuddet om at spille med på 3. holdet
mod Bramming. Hermed sender jeg dig
et parti til klubbladet. Hvis det er
muligt, kan du eller en anden person
analysere mit parti mod Kurt Madsen i
forbindelse med holdkampen mod
Bramming. - Dette fromme ønske kan
redaktionen naturligvis ikke sidde overhørigt, så vores kyndige medarbejder
Fritz von Otte iler til med kommentarer
og fikse varianter.
Hvid: Kurt Madsen, Bramming
Sort: Børge Clausen, Centrum
1.e4 c5 2.Sc3 e6 3.f4 a6 4.Sf3 g6(?)
Trækket virker lidt uldent. 5.Le2 Sc6
6.b3 Lg7 7.Lb2 Sge7 8.Tb1 0-0 9.d3
d5 10.0-0 d4 11.Sa4 b6 12.La1 Dc7
13.Dd2 e5 14.fxe5 Sxe5 15.Sb2 b5
16.c4? Her spiller Kurt Madsen galt,
springeren skal til d1 så der kan
angribes med c3 i stedet. 16.-, Sxf3+

17.Lxf3 Ta7 18.g3 Le5 19.Sd1 f5
20.exf5 Sxf5 21.Ld5+ Kg7 22.g4 Se7
23.Txf8 Kxf8 24.Df2+ Lf4 25.Lf3 Lb7
26.h3 Lxf3 27.Dxf3 g5 28.Tb2 Sc6
29.Te2 Se5 30.De4 Df7 31.Tf2? Ser
umiddelbart naturligt ud, men nu spærrer tårnet for springeren, bedre var
31.cxb5 axb5 32.Tc2 Sd7 33.Sf2 31.-,
Te7 32.Kf1

m m l m
m m jema
am m m m
mag h g
mAg iAm
mAmAm mA
Am m J m
I mBmFm
32.-,Sxc4?! Den rigtige brik, men den
forkerte vej! 32.-,Sxg4 giver kvaliteten
på f2. 33.Da8+ Te8 34.Dc6 Se3+
35.Sxe3
dxe3
36.Dxc5+
Kg8
37.Dxg5+?? Her forpasser hvid den
sidste chance, der bestod i 37.Dd4! og
hvid har muligheder i slutspillet.37.-,
Lxg5 38.Txf7 Kxf7 0-1
f
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Skoleskakstævne i
Bramming - 25/1 2004
Af Torsten Lindestrøm

B

ramming Skakklub afholder
hvert år sidste søndag i januar
en skoleskakturnering. I Ribe
Amt spilles der i skoleskakregi desuden
en turnering arrangeret af Esbjerg
Skakskole søndag den 21. marts samt et
stævne i Næsbjerg søndag den 18. april.
Desuden spilles der hvert år om
Amtsmesterskabet i skoleskak i Varde i
november.
I Bramming var der 30 deltagere fra
hele Ribe Amt i alderen fra 7 - 17 år.
Normalt er vi lidt flere, men desværre
kolliderede Bramming-turneringen i år
med to indendørs fodboldstævner!
Spillerne var inddelt efter alder i fire
grupper.
I ældste gruppe vandt den tidligere danmarksmester i skoleskak, Knud
Jespersen, Ribe som sædvanlig, og som
sædvanlig scorede han maksimum 7/7!
Esbjergs Miki fulgte lige i hælene på
Knud med 6/7.
Gruppe B blev også vundet med maksimum, nemlig af Anders Stokbæk,
Esbjerg Skakskole, der flere gange har
deltaget ved DM i skoleskak. 2. pladsen
gik her til Ribes Nikolai Andersen.
Gruppe C var den mest jævnbyrdige af de
4 grupper, men i slutstillingen havde
Esbjergs Steffan Kikkenborg dog et for26

spring på 1 point til Næsbjergs Jonas Riess.
Også gruppe D blev vundet med maksimum, da Amalie H. Lindestrøm scorede
7/7. Mads Hansen, Esbjerg snuppede 2.
pladsen med 6 point.
Gruppe A (født 1986-1989)
1. Knud Jespersen, Ribe, 7 point
2. Miki Worm Jørgensen, Esbjerg
Skakskole, 6 point
3. Jonathan Fredgaard, Grindsted, 41⁄2
point
Gruppe B (født 1990-1991)
1. Anders Stokbæk, Esbjerg Skakskole,
7 point
2. Nikolai Andersen, Ribe, 51⁄2 point
3. Maja Bendixen, Esbjerg Skakskole,
5 point
Gruppe C (født 1992-1993)
1. Steffan
Kikkenborg,
Esbjerg
Skakskole, 6 point
2. Jonas Riess, Næsbjerg Skakskole, 5
point
3. Troels Skov Pedersen, Bramming, 4
point
Gruppe D (født 1994-1996)
1. Amalie H. Lindestrøm, Næsbjerg
Skakskole, 7 point
2. Mads Hansen, Esbjerg Skakskole, 6
point
3. Silas Åby Storgaard, Næsbjerg
Skakskole, 5 point

Skakklubben Centrum
Februar 2004

DM 2004 i Køge
Tilmelding ved
Brian Isaksen

H

usk!
Vagth
oldene
stiller
kl. 18.3
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n lånes i klub
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Allan Kaa
Henvendelse
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Overna DM i Køge
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Henve
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Tlf.: 75

Har du fået en
(ny) e-mail ad
resse,
Så skriv til re
daktionen:
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trum.skakblad@
esenet.dk

Klubbens hjemmeside:
http://www.skakklubbencentrum.dk/
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NM i Skoleskak 2004
2 nordiske mestre og en delt 3.plads

Den danske delegation her indfanget under den
fælles analyse.

D

e danske deltagere er nu på
vej hjem mod Danmark med
to førstepladser og en 3.
plads i bagagen. I holdkonkurrencen
blev vi samlet nr. 3. Sverige ”udnyttede” åbenbart hjemmebanefordelen og
satte sig tungt på holdkonkurrencen.
Christian Kyndel (næsten lokal spiller)
kunne nøjes med remis i sidste runde og
vandt dermed den øverste gruppe, mens
Nikolaj Mikkelsen stod for den anden
danske topplacering - i gruppe B.
Kasper B. Aagaard endte på en delt 3.
plads i gruppe D. De yngste danske
spillere havde en svær turnering.
f

D

Tore Lange
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et vrimler med nye medlemmer i vores klub! Igen er vi
her fra redaktionen i stand til
at præsentere et nyt ansigt:
Tore Lange er navnet. Han har ikke
tidligere spillet i klub, men har spillet
en del på nettet - og han er ikke helt let
at bide skeer med, det erfarede den
gamle redaktør den aften Tore gjorde
sin entré. Vi spillede 3 partier og Tore
trak det længste strå i de 2!
I klubturneringen har han også vist
gode takter. Jeg spår at han inden længe
er fast mand i holdturneringen, og vi
håber at Tore falder godt til i Centrum.
Velkommen Tore!
f
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Forårsturneringen 2004

Af Allan Kaarsberg

J

eg vil begynde med at undskylde
at der ikke bliver plads i dette
nummer til partierne fra de 6
første runder i forårsturneringen. Det
skyldes at redaktionen nærmest er
blevet bombarderet med indlæg fra nær
og fjern og tusind tak for det.! Web
tjenesten kan i øjeblikket præstere ca.
tre en halv runde på klubbens hjemmside. Når det ikke er flere partier online
i øjeblikket, så er det ikke Søren Peters
skyld, men udelukkende min fordi blad,
byturnering og skiferie har fyldt hele
mit liv den sidste måneds tid! Søren
Peter gør et stort arbejde med at samle
sedler og skrive partierne ind (husk at
aflevere kopien af listen sammen med
resultatsedlen!).
Mesterklassen
Izudin har fart på i øjeblikket, 5 af 5
point er det blevet til indtil videre. Det
er svært at se hvem ud over Poul
Flemming og måske Kim, der skal tage
kampen op med ham, så måske vanker

der en førstepræmnie til Izo denne
gang.
Basisklassen
Det virker lidt kaotisk når man kigger
på stillingen i basisklassen. Mange
partier er udsat, Henning er gået ud af
turneringen, til gengæld er Tore trådt
ind. Det har givet en del forvirring og
man kunne ønske at turneringslederen
kom med nogle klare retningslinier for
denne klasse! Eksempelvis kunne det
være rart for Tore at vide hvem han skal
møde i første runde!
Samme Tore har gjort det ganske godt
med sejre over bl. a. Karsten Mørk og
René Henriksen (en af favoritterne!)
Desuden spillede han et glimrende parti
mod Miki. Jens Arne har indtil videre
kun afleveret en remis mod Flemming,
og er ret godt kørende! Miki har tabt et
enkelt parti (mod Jens Arne), men ser
også ud til at have “gode ben”. Sidst
men ikke mindst så kan Børge måske
blande sig i topstriden, han har ud over
tab til Jens Arne (hvem ellers) kun sat
point til mod Flemming. John Hansen
har ikke spillet så meget endnu, men et
choknederlag til Carsten Ovesen gør at
han må sidde i baghjul indtil videre.
Frede er tredjehøjest ratet, men er
startet med 3 remiser og et tab, det ser
ikke så godt ud.
Redaktionen håber at kunne råde bod på
denne noget skrabede udgave af et
referat ved en senere lejlighed.
f
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Skoleskakstævne i Esbjerg

Esbjerg Skakskole inviterer til klubbens årlige skoleskakstævne

Søndag den 21. marts 2004

kl. 10.00

Stævnet forventes færdig ca. kl. 15.30
Stævnet afvikles i:

Fritidshuset, Kirkegade 51-53 i Esbjerg
Gruppeinddeling:

Grupperne inddeles efter alder.

Turneringsform:

Der spilles 7 runder monrad med en betænkningstid på 20 min pr. spiller pr. parti

Indskud:

30 kr. pr. spiller

Præmier:

Der er pokaler til de bedste – i alt præmie til hver
fjerde spiller

Mad og drikke:

Der forefindes en bod, hvor der kan købes mad og
drikke til fornuftige priser

Tilmelding skal ske gennem skoleskaklederen/klubformanden til:
Torben Olsson
Islandsgade 23, 1. tv.
6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 80 54
E-mail: Olsson@esenet.dk
Senest torsdag den 18. marts 2004 med angivelse af
navn, klub og fødselsår.
Med venlig hilsen
Esbjerg Skakskole
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RÅDHUSKROEN
ESBJERG
75135613
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ydbanks
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N E M T

PC-bank er din

personlige filial af
Sydbank, installeret

B E K V E M T

på din PC
derhjemme
Kom ind og hør
nærmere

B I L L I G T
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P ro g r a m
29.02.2004
29.02.2004
01.03.2004
08.03.2004
14.03.2004
14.03.2004
15.03.2004
15.03.2004
18.03.2004
21.03.2004
22.03.2004
29.03.2004
05.04.2004
05.04.2004
12.04.2004
16.04.2004
17.04.2004
18.04.2004
18.04.2004
19.04.2004
26.04.2004
03.05.2004
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Centrum 1 - Herning
Kolding - Centrum 2
Centrum 3 - Billund
Hængepartier i Forårsturneringen
SK 1968 3 - Centrum 1 (spilles i Herning)
Horsens - Centrum 2 (spilles hos Evans)
Tilmeldingsfrist til DM i Køge
Hængepartier i Forårsturneringen
Tilmeldingsfrist til Esbjerg Skakskoles årsstævne
Skoleskakstævne v/ Esbjerg Skakskole
7. runde i Forårsturneringen
8. runde i Forårsturneringen
Hængepartier i Forårsturneringen
Tilmeldingsfrist til Ribe EMT
Påskelukket - Men husk DM i Køge!!
1. runde af Ribe EMT
2. - 3. runde af Ribe EMT
4. - 5. runde af Ribe EMT
Skoleskakstævne i Næsbjerg
9. runde i Forårsturneringen
Omkamp om klubmesterskabet
Klubmesterskabet i lynskak

Sidste frist for indlevering af materiale er d. 25/3 2004

