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

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

Kasserer Jens Nielsen Storegade 66 6700 Esbjerg ☎ 7512 3975

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

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

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

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

Turneringsledere:
Mesterklassen Jens Nielsen ☎ 7512 3975

Basisklassen Brian Isaksen ☎ 7513 7502

Hans Nissen Pokalen

Jens Nielsen ☎ 7512 3975

Ole Bønnelykke ☎ 7514 3536

I øvrigt:
Tilmeldinger Brian Isaksen ☎ 7513 7502

Fritidshuset Telefonen må kun anvendes i nødstilfælde ☎ 7513 2011
Kontingenter Seniorer kr. 525,-

Juniorer u/20 kr. 280,-
Pensionister kr. 400,-
Kontingentet betales over 3 rater  1/2, 1/5, og 1/11.

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

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

Her træffes vi også:
Brian Isaksen e-post: brisak@esenet.dk
Søren Peter Nielsen e-post: sp.nielsen@esenet.dk
Allan Kaarsberg e-post: ak@gte.dk eller a.kaarsberg@esenet.dk
Klubbens hjemmeside http://www.skakklubbencentrum.dk/
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Den 21. april fyldte vor formand for
Centrum og Esbjerg Skak Union
50 år. Meget vand er løbet i strand-

en siden den 1. december 1969, da han blev
medlem af Centrum. Siden har han spillet
206 førsteholdskampe for klubben. Meget
imponerende, når man tager i betragtning,
at han i de sidste år har holdt en lav profil

pga. helbredsmæssige problemer. Vi håber,
han får økonomiseret med kræfterne, så han
kan fortsætte sit arbejde i skolen og i
Centrum mange år endnu. 

Den unge, langhårede Brian havde Bob
Dylan som sit idol. Han forsøgte sig også
med guitaren; men vi er mange, der er glade
for, at skakspillet vandt overhånd. I en peri-
ode var han Centrums stærkeste spiller.
Brian var med i den kreds, som satte
Vesterhavsturneringen i værk. Selv spillede
han med i invitationsgruppen i 1976 og
opnåede 4,5 af 9 pt. 

Brian Isaksen fyldte 50
Af Poul Grydholt

Redaktionen har undtagelsesvis skiftet formandens velkendte kontrafej
ud her på ledersiden. Ligeledes har den sædvanlige klumme måttet
vige pladsen for dette portræt af vores formand i anledningen af den
runde fødselsdag. Poul Grydholt har været tæt på Brian genem en
menneskealder og har indvilliget i at tegne portrættet og sætte noter til
det drabelige slagsmål som Mogens Nielsen har måttet lægge ryg til.

Velbekomme!

Ambitionerne er ikke så store længere, det er
instrumentet heller ikke, guitaren er nu skiftet
ud med en mandolin.
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Snart var det organisationsarbejdet, der
optog ham mest. Sammen med andre var
han i stand til at stable den ene store turne-
ring på benene efter den anden; men i 1988
var den periode forbi – troede vi alle. Men i
1996 blev turneringen genoplivet, og uden
Brians store arbejde var det aldrig sket. Jeg
tror at Brians bedste fødselsdagsgave vil
være, at alle som har mulighed derfor
melder sig som hjælpere til
Vesterhavsturneringen 2004. 

Til lykke med fødselsdagen Brian. 

Partiet vi bringer med fødselaren som vinder
er fra perioden, hvor Brian og Mogens kæm-
pede om klubmesterskabet. Det er venligst
stillet til rådighed af taberen. Det viser, hvor
kompromisløs kampen blev ført i hine tider. 

Hvid: Brian Isaksen
Sort: Mogens Nielsen 
Eco A25
Vinterturnering, 13.11.1980
1.c4 e5 2.Sc3 Sc6 3.g3 d6 4.Lg2 Le6 5.d3
Dd7 Åbningen kaldes Engelsk. Som sort
stiller sig op, kunne man også sige, at de
spiller en lukket sicilianer med omvendte
farver. 6.a3 g6 7.b4 Lg7 8.Lb2 Sh6 8.-,
Sge7 efterfulgt af 0-0 er mindre risikabelt,
da hvid så har sværere ved at åbne h-linjen;
men det valgte træk passer bedre til Mogens
Nielsens aggressive spillestil. 9.b5 Sd8
10.h4 Hov! Sådan spillede Brian Isaksen
altså, da han var midt i tyverne. Han opgi-
ver rokaden. Devisen er: Det er bedre at
komme galt af sted end slet ikke at komme
af sted. Det hele slutter dog godt - for Brian.
10...Sg4 11.h5 gxh5 11...h6 12.hxg6 fxg6
13.Tb1 Tf8 14.Sf3 Hvid står lidt bedre.
12.Txh5 f5!? 13.Sf3 e4! Med dette træk
sikrer sort sig modspil. 14.Sg5 exd3 14...e3
15.f3 Sf6 16.Th4 d5! 17.cxd5 Sxd5 18.Dc2
var et forsøg værd. 15.Sxe6 Dxe6 16.Sd5!
Sxc7+ er en alvorlig trussel. 16...Qf7
17.Lxg7 Dxg7 18.Txf5 c6 19.bxc6 bxc6
20.Sb4 Hvid har fordel 20...dxe2 21.Kxe2
21. Dxe2+ er heller ikke dårligt; men så var
vi gået glip af hvids smukke 25. træk.
21...Sh2?? Efter dette træk er jeg ikke i
tvivl om, at sort står til tab. 21.-, Tc8 skulle
forsøges. 22.Kd3 Overraskende. 22...Kd7
23.Lh3 Se6 24.Tf4 Thf8 25.Dh1! Dg6+
26.Kd2 Txf4 27.Dxc6+ Ke7 28.Sd5+ Kf7
29.Db7+ Ke8 30.De7# Hvid fik lov til at
sætte mat! 1-0 f

En stor del af fritiden går med det oganisatori-
ske - Computeren er det vigtigste værktøj når
de store turneringer skal planlægges. Der fin-
des ikke den afkrog i verden som Brian ikke har
kontakt til en skakspiller eller organisation.
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19. Vesterhavsturnering 
som Open!

3.-10. juli 2004

Efter 18 Vesterhavsturneringer med alle-mod-alle grupper er det nu tid til nytænkning:
Esbjerg Skak Union inviterer til sin første Vesterhavsturnering som Open.
Alle spiller i én åben gruppe, 9 runder efter schweizersystemet som foreliggende i
Håndbogen.

præmie DKK 15.000
præmie DKK 10.000
præmie DKK  5.000
præmie DKK  3.000
præmie DKK  2.000
præmie DKK  1.000
Ratingpræmier DKK 1.000 til bedste i hver 10-mands gruppe!

Spillestedet bliver igen EUC Vest (Teknisk Skole, Spangsbjerg Møllevej 72), hvor
hver deltager får adgang til (mindst én!) computer med internetadgang.
Indskud kr. 200 (GM, IM, WGM og WIM gratis) – de første 4 tilmeldte GM vil få
tilbudt gratis indkvartering!, mulighed for overnatning på spillestedet for kr. 100, leje
af madras yderligere kr. 100 (meddel ved tilmelding).
Turneringen bliver selvfølgelig elorated, hvis muligt.
Rygeforbud overalt på skolen! Vesterhavsturneringskantinen tilbyder naturligvis igen
billig forplejning!
2 timer til 40 træk, derefter 1/2 time + opsparet tid til resten.

Check-in kl. 14!
1. runde lørdag 3. juli kl. 15 – 20
2. runde søndag 4. juli kl. 12 – 17
3. runde søndag 4. juli kl. 19 – 24
4.- 8. runde mandag 5. – fredag 9. juli kl. 19 – 24
9. runde lørdag 10. juli kl. 12 – 17

Igen 5-runders Veteranklasse (alle-mod-alle eller monrad) 6.-10. juli kl. 19 - 24, og
der vil også igen blive inviteret til en skoleskakturnering 10. juli.
Yderligere oplysninger og tilmelding: Brian Isaksen, Jakob Gejsings Vej 6, 6700
Esbjerg, tlf. 75 13 75 02  e-mail brisak@esenet.dk
Tilmelding senest søndag 27. juni.
Eftertilmelding, hvis den bliver accepteret, tillægges kr. 100!
Følg med på hjemmesiden www.northseacup.dk - hvor tilmeldingerne løbende opdateres.
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Ole Bønnelykke vandt omkampen om
årets klubmesterskab 2:0 over Izudin
Bihorac.
Sejren var lige så sikker, som den var
ventet. Ole har længe været vores mest
aktive turneringsspiller, så det er meget
fortjent, han endnu en gang får sit navn
på pokalen.
Også Izo er en flittig deltager i lokale
turneringer, også han fortjener med sit
aktive og modige spil omkamppladsen.

*
Der kommer flere og flere henvendelser
med opfordringer til at ændre klub-
turneringssystemet til fire årlige turne-
ringer med så vidt muligt seksmands-
grupper. Vi skal lige tygge lidt på
forslaget. Hvem bliver så klubmester?
Der er nogle, der har spillet med troen
på, at de konkurrerede om en plads i
mesterklassen. Der skal i givet fald
betales fire gange DSU-afgift i stedet
for to. Ikke noget, der ikke kan løses,
men vi skal sikre os, at ingen føler sig
snigløbet af en eventuel ændring.

Økonomien til årets Vesterhavstur-
nering ser bedre og bedre ud, antallet af
tilmeldte spillere stiger langsomt, men
støt. Fem stormestre er tilmeldt, bl.a.
Lars Schandorff. Det mest bekymrende
i øjeblikket ser ud til at blive antallet af
hjælpere – der skal flere til!

*
Vesterhavsturneringens forbedrede
økonomi skyldes til dels, at jeg modtog
årets Nordea-pris på kr. 15.000.
Pengene går selvfølgelig til Esbjerg
Skak Union og Vesterhavsturneringen.
Tak til dem, der indstillede mig.

*
Ribe noterede igen en stor succes med
deres meget stærkt besatte weekend-
turnering, med 84 deltagere denne
gang.
Centrum havde seks spillere med.

*
Det nye DM-system med knock-out i
Landsholdsklassen så dagens lys i
Køge. Den succes var lidt blandet, kun
243 deltagere, tror jeg, og ingen af
stormesterne ville være med.
Kun én Centrumspiller var med.

*
Nu står den på sommerferie – troede du.
Husk nu endelig Vesterhavsturneringen
og tilbyd at give en hånd med.

*
Til sidst en stor personlig tak for
gavekort, gaver, mails og ikke mindst
besøg den 21. april – hvor jeg såmænd
fyldte 50 år! f

Bønnelykke vinder
omkamp

Af Brian Isaksen
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Den 6. maj mistede vi et af
vores mest værdifulde
medlemmer. 

Henning sad i efterlønnernes bestyrelse
i Fritidshuset og banede mange gange
vejen for os – og reddede os også for
kriser indimellem. Som den gang vi
(jeg) efter en julefrokost afleverede
lokalerne i skandaløs stand. Jeg glemte
fuldstændig dagen efter under opryd-
ningen at inspicere toilettet. Desværre
havde en af festdeltagerne skåret sig og
tilsølet toilettet med blod. Heldigvis var
det Henning, der mandagen efter

rykkede ørerne af mig. Ellers var jeg
nok ikke sluppet så billigt.
Jeg har selv haft megen glæde af en
anden hjælp fra Henning. De to gange,
jeg har handlet bolig, har det været
betryggende at kunne tilkalde en murer
og få en troværdig bedømmelse.
Henning sad også i hedengangne
Vesterhavsturneringens Venners
bestyrelse, hvor han var medvirkende
til at hjælpe turneringen fremad.
Vi skal heller ikke glemme hans indsats
i holdturneringen, hvor man altid kunne
regne med Henning både som spiller og
chauffør, det er ikke få point som
klubben har hentet via Hennings sikre
spil på det ternede bræt.
Trist nok meldte Henning sig for nylig
ud af Centrum; så vidt jeg kan
bedømme pga. en misforståelse. Jeg er
glad for, at jeg – som flere fra klubben
– fik ringet til ham. I mit tilfælde ikke
for at forsøge at få ham til at ændre sin
beslutning. Den var på det tidspunkt
truffet, og Henning var ikke en, der
ændrede på sine holdninger. Jeg
nøjedes i stedet med at takke Henning
for en god indsats for Centrum og
Vesterhavsturneringen. Henning slut-
tede heldigvis også af med at takke for
mange år i Centrum. Vi kommer til at
savne ham. f

Henning Jensen 
1927 - 2004
Af Brian Isaksen

Henning Jensen kort før sin død
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Årets Ribe-turnering, traditionelt
placeret lige efter påsken, var
både stærkt besat og havde

mange deltagere. Egentlig ikke over-
raskende, når man tager i betragtning, at
turneringen er både hyggelig og rar, og
ledes særdeles kompetent. Endvidere er
selve byen Ribe (inkl. storke) et aktiv,
man kan gå en herlig tur i pauserne
lørdag og søndag. Turneringsformen er
glimrende, man får afviklet en turnering
i løbet af en weekend, og når man nu er
kommet af sted for at spille skak, ja så
synes jeg da godt, man kan spille to
partier!
Mit resultat var bestemt ikke noget at
råbe hurra for – men kun lige tilfredsstil-
lende. Jeg vandt M4 på deling med Peter
Leimand med 3 points. Med bedre for-

beredelser og tilstrækkelig held og ikke
mindst "drive", kunne jeg have scoret 5
points i den gruppe. Det hænger lidt
sammen med at afbud gjorde det nød-
vendigt at sætte to reserver ind i min
gruppe, så var jeg pludselig den højstrat-
ede.
Faktisk er der mere grund til at nævne
Ole Bønnelykkes indsats i den væsentlig
stærkere M3-gruppe, Ole fik 2 point
mod ret stærke modstandere, og vandt
over Mads Svendsen, som jeg tror er
bedre end sit ratingtal. Ole spillede desu-
den remis med bla. Ove W. Hartvig. Ole
er gået meget frem i den sidste tid, og har
givet potentiale til rating på ca. 2150.
Også Gunnars indsats i M2 skal nævnes,
Gunnar fik 2 points, hvilket var nogen-
lunde som forventet. Og så vandt Søren
Peter jo sin gruppe. Izudin var også med,
men jeg så ikke, hvordan det gik ham.
Mine to gevinster er der ikke meget godt
at sige om, det var en slags pligtsejre,
selv om de ikke kom alt for let. I sidste
runde spillede jeg remis efter en hård
kamp, hvor jeg stod skidt efter åbningen
med hvid. Også i mit tabsparti fik jeg
problemer allerede i åbningen. Jeg har
valgt at vise hvordan:

Peter Leimand
Iver Poulsen
1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7
5.d3 d6 6.f4 e6 7.Sf3 Sge7 8.O-O O-O
9.Le3 Sd4?! 10.e5!  

Enkeltmandsturneringen
i Ribe
Af Iver Poulsen

8
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Det er overdrevet at påstå, at jeg gik i en
åbningsfælde, hvid har formelt set kun
en beskeden fordel. Men jeg sad med en
fornemmelse af at være blevet snydt og
at stå dårligt. Ret hurtigt fik jeg brugt en
time mere end min modstander. På den
måde skaber man selv grundlaget for sit

nederlag. Interessant er det, at i sidste
runde brugte Ove Weiss Hartvig samme
åbning til at vinde over John Rendboe.
Konklusionen er, at jeg ikke vil tillade
10.e5 en anden gang, selv om det teo-
retisk set ikke er klart, at hvid har fordel.
De der ikke kendte fidusen, kan notere.
10.-Sxf3+ 
Hovedfortsættelserne er 10.-Sef5 11.Lf2
Sxf3+ 12.Dxf3 Sd4 13.Dd1 dxe5
14.fxe5 Lxe5 15.Se4 f5 16.Sxc5 Dc7
17.b4 Sc6 18.d4 Lf6 19.c3 med hvid
fordel eller 10...Ld7 11.Se4 Sef5 12.Lf2
Sxf3+ 13.Dxf3 Lc6 14.c3 med lille hvid
fordel.
11.Dxf3 dxe5 12.fxe5 Lxe5 13.Lxc5
Ld4+ 14.Lxd4 Dxd4+ 15.Kh1 f5
16.Tae1 Ld7 17.De3?! 
Bedre 17.Dxb7 med klar fordel, fordi
17.-Tb8 kan besvares med 18.Tf4.

Vognmand
Jens Arne Christensen

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

Bud- og distributionskørsel

dmck    jfm
gam    haia   

m    gamam
m    g    G    m       

m    h    G    m
m    HAIBG       
AGAm    mCG
J    mEmDL       

9



10

Skakklubben Centrum
Maj/Juni 2004

17...Dxe3 18.Txe3 Tac8 19.d4 Kh8
20.Tf2 b6 21.Td2 Tfe8 22.a4 Kg7
23.Sb5 Lxb5 24.axb5 Sd5 25.Te5 Sc7
26.Lc6 Ted8 27.Te1 Td6 28.Ta1 a5
29.c4 e5 30.d5 Kf6 31.b4 axb4 32.Ta7
e4 33.Tb7 Ke5 34.Kg2 g5 35.Txb6 e3
36.Td1 

36.-Ke4 ?? 
Sort har kæmpet bravt og som belønning
opnået at få en stilling med helt lige
chancer, blot skulle der her spilles 36.e2.

Desværre var min tid ved at løbe ud.
37.c5 Txd5 38.Lxd5+ Ke5  39.Lc4
Hvid vandt på tid.

Så er det vel på på plads at redaktionen
bryder ind for lige at nævne at Steffen
Jørgensen deltog i Basis 5, dog med
behersket succes til trods for
favoritværdigheden i kraft af et bedre
ratingtal end konkurrenterne.
Sidst men ikke mindst skylder vi vel
også at nævne, at Kim Pilgaard vandt IM
gruppen foran den nybagte dan-
marksmester, Steffen Pedersen og så
prominente navne som Jacob Aagaard
og Jens Ove Fries Nielsen. Eneste
udlænding, IM Nanko Dobrev fra
Bulgarien måtte lægge ryg til ikke min-
dre end 3 nederlag. 
Alt i alt et fremragende arrangement af
Ribefolkene som seriøst lægger billet ind
på pladsen som bedste turneringe i regio-
nen i konkurrence  med Vesterhavs-
turneringen!

mdm    m    m
m    h    m    ma   

JCj    m    m
mAmAlag       

gAm    m    m
m    m    g    G       

m    m    mFG
m    mDm    m       
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Slagkraftigt spil og taktiske
vendinger er godt at tage ved lære
af, og når det gælder om at trylle

kombinationer frem på et skakbræt,
behøver det ikke altid være skakkens
store stjerner med imponerende rating-
tal, som viser vejen, men lur mig om
ikke den unge Magnus Carlsen, nybagt
stormester på 13 år, er at finde i den
absolutte top inden der er gået ret lang
tid. Prøv lige at se dette festfyrværkeri
hvor Magnus giver sin landsmand en
ordentlig karruseltur, og lukker af med
et tredobbelt officersoffer.
Bon appetit!

Hvid: Magnus Carlsen
Sort: Hans K. Harestad 
Politiken Cup/København (9) 2003
C98: Spansk: Chigorins Forsvar
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6
5.0-0 b5 6.Lb3 Le7 7.Te1 d6 8.c3 0-0

9.h3 Sa5 10.Lc2 c5 11.d4 Dc7 12.Sbd2
Sc6 13.d5 Sd8 14.a4 Ta7 15.Sf1 g6
16.Lh6 Te8 17.Sg3 Sd7 18.Sh2 f6
19.Le3 Sb6 20.axb5 axb5 21.Ld3 Ld7
22.Dd2 Sf7 23.Txa7 Dxa7 24.De2 Da6
25.Sg4 Kg7 26.Lc1 Sa4 27.Lc2 Ta8
28.De3 c4 29.Tf1 Sc5 30.Sh6 Sg5 31.f4
exf4 31...Kxh6 32.fxg5+ Kg7 33.gxf6+
Lxf6 34.Dh6+ Kh8 35.Sh5. 32.Dxf4
Lxh3? Sort mister overblikket og
kunne i stedet have klaret frisag med:
32...Kxh6 33.h4 Tf8 34.hxg5+ fxg5
35.Dh4+ Kg7 36.Lxg5 Txf1+ 37.Sxf1
Lxg5 38.Dxg5 Db6 med lige spil.
33.Dh4 Ld7 34.e5 ødelægger sorts
forsvar. 34...dxe5

35.Sh5+! Magnus brillerer. 35...gxh5
35...Kh8 36.Sxf6 Det sidste søm i sorts
ligkiste 36...Lxf6 37.Txf6 Dxf6
38.Lxg5 Dg7. 36.Dxg5+!! Wow - et
dronningeoffer. 36...fxg5 37.Tf7+!
Kxh6 38.Txh7# 1-0 

dm    m    m    m
m    mci    la   
em    m    gaH
mahAg    h       

mam    m    K
m    G    m    H       

GCm    mAm
m    I    mDL       

Månedens Magnus
Af Søren Dippel
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B

Som optakt til dette års DM i
Køge, havde undertegnede,
som beskrevet i sidste nummer,

kontaktet adskillige klubber og enkelt-
personer i lokalområdet, og som nævnt,
var det ikke den store respons jeg fik for
anstrengelserne. Et fik jeg dog ud af
det, nemlig kørelejlighed. Det var af
Lars Wisler Pedersen, Grindsted, der
som den eneste reflekterede på min
avertering. Han takkede ganske vist nej til
mit tilbud om billig overnatning på hotel,
men tilbød en plads i bilen da han allige-
vel skulle derover. Udover mig, skulle
Jonathan Fredgaard, Grindsted og
Joachim Knudsen, Kolding også med.
Sidstnævnte vidste jeg imidlertid intet
om før afrejsen, så jeg havde taget min
store kuffert med i den tro at jeg havde

hele bagsædet for mig selv. Nu blev det
sådan at vi havde halvdelen af bagagen
placeret mellem og oven på os, så vi
næsten ikke kunne røre os!
Turen til Køge foregik rimeligt udrama-
tisk. Med et hjulsæt solidt plantet på
hver side af den stiplede midterlinje,
afbrudt af sporadiske angreb på rabatten
i højre side og auto”verner” i midten,
bragte Lars os “sikkert” frem til over-
natningsstedet. For at sikre at vi ikke
faldt i søvn under passage af
byområder, hvor farten næsten kom
under 100 km/t, havde Lars indlagt
refleksøvelser der bestod i at nærme sig
stoplys (med rødt) i fuld fart, for først at
reagere når vi skreg af vore lungers
fulde kraft. 

Vel ankommet, kun lettere rystet,
checkede jeg ind på mit Hotel (Best
Western Hotel - Niels Juel) - Jeg fik lige
lejlighed til at hilse på “Hotel Keld”

DM i Køge
One Man Show

Den nybagte danmarksmester Steffen Pedersen
(tv.) indfanget få sekunder efter det sidste træk.

Lars Wisler iført solbriller for at mindske risi-
koen for at standse for rødt!

Af Allan Kaarsberg
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inden han tog på påskeferie og overlod
driften til personalet som var virkelig
søde og rare og sørgede for at jeg fik en
behagelig uge med fantastisk betjening.

“En inciterende flamingo...
...i min swimmingpool” brægede C.V.
Jørgensen tilbage i firserne.
Inspirationen til denne ørehænger
kunne han sagtens have fået på Hotel
Hvide Hus, for det første man fik øje på
når man inspicerede lokaliteterne, var
en lyserød flamingo som spankulerede
rundt i gårdhaven nysgerrigt udfor-
skende alle de besynderlige væsner der
gik højere op i at sidde og skubbe til
nogle træklodser end at fodre en
“spidssnudet and”!

Spilleforholdene var forbilledlige, de er
simpelthen ikke set bedre siden sidste år
ved Vesterhavsturneringen! - Store lyse
lokaler, i hvert fald for Landsholds-
klassen, Kandidatklassen og Basis 7.

Mesterklasserne og Basis 5 var anbragt
i lokaler uden vinduer, men hvad gør
det, når man er kommet for at spille
skak. Informationsrummet og Dansk
Skaksalg var placeret på 1. sal ved siden
af LH- og K-klassen hvilket var en klar
fordel. Informationen skulle efter
sigende også være udstyret med en
internetforbindelse, men den var uden
for de menige skakspilleres rækkevid-
de, man blev henvist til receptionen,
hvor der var opstillet en (1!) computer
med internetadgang. Den var til
gengæld ikke forsynet med nogen af de
plugins som gør det muligt at se
avancerede hjemmesider  som f.eks.
DM-2004.dk !! 

Kommentatorrummet
Her var der til gengæld ikke noget at
komme efter. Hver dag var der fuld
dækning af de vigtigste partier. De
første dage var det Lars Bo Hansen der
kommenterede, hvilket jeg desværre
ikke nåede at overvære. Men resten af
tiden stod IM Jan Pedersen for kom-
menteringen, og det gjorde han virkelig
godt - Man kan så diskutere om det var
på en billig baggrund, al den stund at jo
længere turneringen skred frem jo færre
partier var der fra landsholdsklassen, og
at lade en IM af Jans spillestyrke kom-
mentere en kandidatklasse hvor
spillestyrken gennemsnitligt var 200 rp
lavere end hans egen, gjorde måske at
opgaven var noget lettere. Han havde

Fuglen skulle ifølge løse rygter være indkøbt for
at kunne give Ribe baghjul på mindst et punkt!
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ikke svært ved at se hvad skulle spilles,
og i langt de fleste tilfælde havde vi
(altså Jan og os i salen) allerede haft de
stillinger på brættet der faktisk blev
spillet.
Det var også Jan der stolt kunne vise
gevinstvarianten i det første finaleparti,
hvor Steffen kunne afgøre med et offi-
cersoffer -  men Steffen greb den for-
kerte officer hvilket fik Jan til næsten at
græde!

Turneringsformen
For enkeltmandsturneringens vedkom-
mende var der ingen ændringer i
forhold til tidligere, men i landsholds-
klassen havde man annekteret den for
tiden meget benyttede KnockOut form.
Man kan roligt sige, at der var delte
meninger om denne turneringsform! På
den ene side stod DSU og den arran-
gerende klub (sidstnævnte dog noget
nedtonet ved delegeretmødet) og priste
turneringen for at være actionfyldt og
publikumsvenlig (12 remiser af 21
partier i ottendedelsfinalen alene).
På den anden side stod stort set alle
andre måbende og kunne se den ene
remis efter den anden hvorefter vin-
derne blev fundet efter en “revolverdu-
el” hvor tilskuerne overhovedet ikke
havde en chance for at følge med i hvad
der foregik! Værre var, at alle som først
startede deres turnering om onsdagen,
slet ikke fik set over halvdelen af
koryfæerne, de var rejst hjem!

Publikumsvenligt, ikke sandt!!
Eneste plus, kan man sige, var at det blev
nemmere at overskue situationen efter-
hånden som turneringen skred frem.

Landsholdsklassen
Efter finalesejr på sammenlagt 3-1 over
Henrik El-Kher (Skolerne) vandt
Steffen Pedersen sin første DM-titel. 
Her en kort gennemgang af Steffens vej
frem til sejren i finalen: 

1. runde: 
IM Kim Pilgaard - IM Steffen Pedersen
0 - 1
IM Steffen Pedersen - IM Kim Pilgaard
remis
Sammenlagt sejr: 1,5-0,5
Kim var på forhånd lidt af en ond ånd
for Steffen. De foregående indbyrdes
opgør i partier med normal betænk-
ningstid  var 3-0 til Kim, så resultatet
var lidt af en ønskestart for Steffen

2. runde: 
IM Jan Sørensen - IM Steffen Pedersen
0 - 1
IM Steffen Pedersen - IM Jan Sørensen
1 - 0
Sammenlagt sejr: 2-0
Igen et godt resultat, som viser at
Steffen har ramt formen op til DM.
Steffen havde kort inden vundet over
Jan i divisionsturneringen, men ellers
havde  de tidligere haft mange tætte
partier med mange remiser til følge. 
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Semifinale: 
IM Steffen Pedersen - IM Davor Palo
remis
IM Davor Palo - IM Steffen Pedersen
remis
IM Davor Palo - IM Steffen Pedersen
0 - 1
IM Steffen Pedersen - IM Davor Palo
0 - 1
IM Davor Palo - IM Steffen Pedersen
1 - 0
IM Steffen Pedersen - IM Davor Palo
1 - 0
IM Davor Palo - IM Steffen Pedersen
remis
Sammenlagt går Steffen videre med
3,5-3,5 pga. sort i afgørende lynparti.

Matchen mod Davor Palo var uden
sammenligning den alvorligste
styrkeprøve. Ikke kun skakligt men
også mentalt, da der var flere op- og

nedture for begge spillere. Steffen var
heldig med at holde remis i første parti,
hvor han lidt optimistisk havde satset
alt i et kongeangreb. Davor fandt et
godt forsvar, men det kostede lang tid
på klokken, og i tidnøden kom han til at
gentage stillingen tre gange. 
Steffen vandt første omkampsparti
overraskende nemt med sort og burde
aldrig have tabt det andet, men Davor
spillede det klogt og holdt trods få
brikker hele tiden lidt liv i stillingen,
indtil Steffen til sidst lavede en buk.
Lynskakomkampen blev dramatisk og
fik desværre et kedeligt efterspil.
Steffen tabte første parti, men i andet
parti  fik han udlignet. Det var dog også
så hektisk, at brikkerne undervejs blev
væltet lidt for ofte, og selvom Steffen
ikke selv var helt uskyldig, så var det i
langt størstedelen af tilfældene Davor,
der stod for postyret. 
Tredje og afgørende lynparti var
ekstremt. Steffen havde sort og kunne
nøjes med remis. I en stilling med kun
tårn og tre bønder til hver, hvor bøn-
derne var helt fastlåste, blev der rykket
frem og tilbage med tårnene rigtig
mange gange. Selvom Steffen faktisk
havde mest tid, var det et klart spil på
uret fra Davors side og havde ikke
noget med skak at gøre. I et sidste
forsøg satte han alle sine brikker i slag,
men samtidig begyndte tumulten fra
forrige parti også. Brikkerne blev væltet
og der var usikkerhed om, hvilke træk

Steffen Pedersen ved efteranalysen
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der blev udført. Til sidst har Davor kun
kongen tilbage, da han påpeger
tidsoverskridelse og turneringslederen
dømmer partiet remis. Davor protesterer
dog over, at Steffens træk, der slog hans
tårn var ulovligt, da han mener, han trak
tårnet fra f5 til c4, Steffen nægter. Det
blev dog påstand mod påstand og
turneringslederen så heller ikke noget
uregelmæssigt. Efterfølgende indgav
Davor protest, der blev enstemmigt
afvist af turneringskomiteen. 

Finale: 
Henrik El-Kher - IM Steffen Pedersen
remis
IM Steffen Pedersen - Henrik El-Kher
remis
Henrik El-Kher - IM Steffen Pedersen
0 - 1
IM Steffen Pedersen - Henrik El-Kher
1 - 0
Sammenlagt sejr 3-1.
Henrik El-Kher nåede finalen efter
omkampe i de første to runder mod hen-

holdsvis Niels Jørgen Fries Nielsen og
Rasmus Skytte. I semifinalen vandt han
sit første parti i turneringen, da han i
matchens andet parti besejrede Jens
Ove Fries Nielsen. 
Steffen har kun mødt Henrik én gang
før, og da blev det remis. 
I finalens første parti fik Steffen meget
hurtigt en lovende stilling. Faktisk var
vi i kommentatorrummmet ret tidligt
sikker på, at han ville vinde partiet.
Alligevel lykkedes det ham ikke at
finde det afgørende, da det var der og til
sidst var han nærmest heldig med at
holde remis.

Hvid: Henrik El-Kher
Sort: IM Steffen Pedersen
DM Køge 2004 
Jeg skal lige gentage at det var her at vi
under ledelse af Jan Pedersen fandt
gevinstvarianten, som Steffen overså!
Vi havde også varianten som Steffen
spillede oppe til analyse, men alle
kunne godt se hvad der var bedst, og

Slagtermester
Kaj Madsen
KRONPRINSENSGADE 97

Telefon 75 12 84 95
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Jan Pedersen proklamerede: “Det ser
Steffen helt sikkert”. Hvorefter Steffen
spillede...

24...Txh4 der også er godt, men hvid
lever helt klart endnu, og partiet endte
da også remis. Derimod var 24...Lxh4+
fuldstændig afgørende. En blandt
mange varianter er 25.Txh4 De3!
26.Txh8 Txh8 27.Sg1 Sd3! og hvid kan
ikke parere alle trusler. 
I andet parti havde Steffen også en
lovende stilling, men da han ikke
spillede det bedste, var det pludselig
Henrik, der fik chancer. Der var dog
aldrig noget helt konkret og trods bonde
nede i et slutspil, var det nærmest hvid,
der spillede på gevinst til sidst. 

Hurtigskakomkampen 
Steffen var lidt rystet over de misbrugte
chancer i de ordinære partier, men fik
styr på nerverne da han fik lov at afgøre

første parti med ...Lxh4! - især med
første parti i tankerne.

Hvid: Henrik El-Kher
Sort: IM Steffen Pedersen
DM Køge 2004 

26...Lxh4! Den kan jo ikke tages, da
der følger 27...Dh3+ 28.Ke1 Txg1#.
27.Tc3 Lg5! Et smart mellemtræk,
selvom 27...Dg4 sikkert også var godt.
28.Txf3 Lxd2 29.Th1 Tge6 30.Sf4
Lxf4 31.Txf4 Te1+ 32.Kg2 Txh1
33.Kxh1 Te4 0-1 
Trods hvid i det andet parti var det lige
ved at gå galt. Henrik gjorde et klogt
åbningsvalg med Ben-Oni, men efter en
del fejl fra begge sider endte partiet
med sejr til Steffen og dermed var det
første danmarksmesterskab til ham en
kendsgerning.
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Kandidatklassen

Slutstillingen:
1.-2 Kasper Damm, Farum 
Christian K. Pedersen, Nordre 5,5 
3. Per Andreasen, Nørresundby 5,0
4. Jacob Vang Glud, Skolerne 4,5
5.-9. Esben Lund, K41
Lars Hansen, SK68
Jan Nordenbæk, Sydøstfyn
Niels Henrik Willumsen, Nørresundby
Nicholas Nielsen, Helsingør 4,0

Den store overraskelse var Kasper
Damm. Der var sikkert ikke mange der
fra starten ville have peget på ham som
turneringsvinder før start, men efter 5
runder  og lige så mange  gevinster, var
billetten til landsholdsklassen en
realitet. Et point i de 2 sidste runder
ville have givet ham sejren udelt. Ifølge
Jan Pedersen i kommentatorrummet,

havde Kasper stået skidt eller direkte
dårligt i alle partierne, men med en
blanding af vilje, held og rævesnuhed,
fik han fuldt hus, indtil han i 6. runde
skulle møde Christian Kyndel.
Christian var sammen med Per
Andreasen de nærmeste til at nå op og
fravriste Kasper førstepladsen.
Christian vandt forholdsvis nemt over
Kasper, og da opgøret i sidste runde
mellem Kasper og Per Andreasen endte
remis, nåede Christian op og levede
dermed op til favoritværdigheden.
Nr. 1-3 er sikret plads i næste års
Landsholdsklasse. 

Vi skal kun se et enkelt parti fra kandi-
datklassen, det er til gengæld valgt for
at trøste os som til daglig spiller i de
lavere luftlag og af og til kommer ud for
katastrofer som denne!

Kasper Damm - Delt førsteplads i K-klassen.
Spiller med i Vesterhavsturneringen 2004!!

Christian Kyndel Pedersen - 
Delt førsteplads i K-klassen.
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Hvid: Lars Hansen, SK68
Sort: Jacob Aabling-Thomsen, Brønshøj
Kandidatklassen 4. runde
1.e4 Sc6 2.Sf3 d6 3.d4 Lg4 4.Lb5 Sf6
5.0-0 Sd7 6.d5 Sce5 Sådan skulle man
vel nok kunne spille, springeren er jo
bundet af løberen, ikke!

7.Sxe5! Ups! ...Lxd1 8.Lxd7+ ..og
minus en officer! 1-0

Vores lokale håb fra Ribe, Peter
Leimand, fik et pænt resultat med 2,5
point i det stærke selskab. Han mente
dog selv at han havde formøblet et par
halve undervejs. 
Morten Topholm Rud, Læseforeningen
og tidligere Centrumspiller, havde en
katastrofeturnering og sluttede helt i
bund desværre.

... og alle os andre
Da der ikke var lokale deltagere i andre
klasser end basis 7, tillader jeg mig at
koncentrere mig om denne klasse, og
ellers henvises eventuelt interesserede
til nettet eller til at vente på det konkur-
erende landsdækkende organ, som givet
vil bringe alle resultater.
Ud over undertegnede, deltog også Lars
Wisler, Grindsted og Jan Rosenberg,
Ribe. Efter en dårlig start fik Jan 3 sejre
på stribe og høstede dermed lige netop
en 6. præmie. Lars Wisler kørte det slet
ikke for, kun en sejr i sidste runde red-
dede ham for total fiasko, 2,5 point blev
det til. Jeg selv spillede en fin turnering.
Nederlaget i 2. runde til den senere vin-
der, Peder Lehmann Larsen, var helt
regulært, han spillede virkelig godt.
Ellers var jeg med fremme hele vejen
og i sidste runde skulle jeg spille om 2.
pladsen mod Anders Sønderby, Århus.
Et halvt point var nok da jeg havde en
tårnhøj korrektion (det vender jeg
tilbage til), men jeg spiller jo ikke gerne
om halve, så det var fuldt fart frem!
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Jacob Aabling-Thomsen
Noget at spekulere på
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Men når man kører stærkt, så risikerer
man desværre at køre i grøften, og det
gjorde jeg. Anders var dog så venlig at
indrømme at han var dybt rystet efter
partiet: “ Hvordan f... kan du finde på at
lade en løber stå i slag en halv snes
træk?”. Tjah sådan er jeg bare!
Der var da også successer. I første runde
havde jeg fornøjelsen af at møde den
højest ratede (1895) i gruppen, Per
Hansen, Møn. Efter energisk åb-
ningsspil (som Fritz selvfølgelig var
ved at brække sig over), nåede vi frem
til denne stilling.

Hvid: Allan Kaarsberg, Centrum
Sort: Per Hansen, Møn
1. runde - DM 2004 - Basis 7-1
Sort har netop spillet 26.-,Tfd8? Havde

han regnet lidt længere på stillingen
havde han nok spillet tårnet en tand
længere, nemlig til c8, for nu kom:

27.Lxc7. Ikke så originalt at det fortjen-
er et !, men effektivt, for nu ryger der en
officer, da 27.-,Lxb5 ikke dur p.g.a.
28.Lxd8 - Sort valgte at opgive. 1-0

Originaliteten fejlede til gengæld ikke
noget i 5. runde, hvor jeg fik lejlighed
til at spille min elskede Fajarowics! 

Hvid: Per B. Simonsen, K41
Sort: Allan Kaarsberg, Centrum
5. runde - DM 2004 - Basis 7-1 
ECO A51 – Fajarowicz-gambit
1.d4 Hvad spiller man på d4 når man
har spillet lyn DM dagen i forvejen og
først er krøbet til køjs ud på de små
timer, i erkendelse af at langfredag til
fulde har levet op til sit navn? 4. runde
der blev spillet om formiddagen, kom
jeg slemt op at køre, også med sort mod
Stefan Wiecker og klarede kun remis
med et feberhug, som rystede ham så
meget at han tilbød. Ja tak!! 1.-,Sf6
Gummitræk, lad os se hvad han har i
posen. 2.c4 Så er sagen klar, vi stikker
ham en gambit. 2.-,e5 3.dxe5  Folk kan
næsten aldrig lade være med at tage
imod  milde gaver, det kan være at han
tror jeg vil spille Budapestergambit. 3.-,
Se4 Fajarowicz! Bare han nu ikke
kender den og spiller a3, så kan jeg lige
så godt gå hjem. 4.Dc2 Yes! Ikke noget
a3! 4.-,d5 5.exd6-e.p. Er rigtigt nok
spillet, på 5.cxd5 kommer Dxd5 og
efter 6.Sc3 Sxc3! 7.Dxc3 a5! 8.a3?
Lb4! 9.axb4 axb4 Hvid kan vælge om

dm    j    mfm
m    h    kaia   
cmAmamam
gCm    m    m       
AmEGBm    m
m    m    m    m       

m    m    GAI
m    mDJ    L       



21

Skakklubben Centrum
Maj/Juni 2004

han vil give tårnet med 9.Dxb4 Txa1
Eller om han vil lide den skønne død
med 9.Txa8 bxc3 10.Txb8 c2 11.Ld2
Da5!  5.-,Lf5 Hvis hvid troede at der nu
kom 5.-, Sxd6, så kan han godt tro om
igen. 6.Da4+. Det er tydeligt at hvid
ikke kender denne åbning særlig godt,
der er ingen grund til at få gummiarm
her, man kan stille og roligt spille 6. Sc3
her, så er sort nødt til at nøjes med 6.-,
Sxd6, da 6.-,Sg3? går helt galt efter
7.Da4+ Ld7 8. Sb5! Sxh1 9.Sxc7+
Dxc7 10.dxc7 Lxa4 11.c8D+ finito! 6.-,
Sc6 7.Le3(?)  Jeg ved ikke om det er en
fejl, men kønt ser det ikke ud. 7.Sc3 må
være at foretrække.  7.-, Lxd6 8. Sd2.
Stadig bedre med springeren til c3 men
ofte vælger hvid at tro at garderingen
med Sf3 holder. 8.-,Lb4 9.Sf3 0-0  Ofte
får sort ikke lejlighed til at rokere, enten
skal han holde et vedvarende pres eller
også falder han død om i forsøget, men
efter det harmløse Sf3 (garderingen), er
der masser af tid. 10.0-0-0?  Det er
meget besnærende at gardere feltet d2
endnu engang, men trækket promoverer
diagonalen f5-b1. 10.-,De7. I den for-
ventning at hvid slår sorts stolthed på
e4, så kan der slukkes med  11.Sxe4
Dxe4 12.Se2 (12.Td3 dur heller ikke
p.g.a. Dxc4+ 13.Tc3 De4 Td3 14.Ld2+!
og den hvide femina på fløjen er til
fals!) 12.-,Lxe2! 13.Kxd2 Tad8+
14.Ke1 Txe1 15.Dxd1 Sb4! vinder
løberen på e3 da f3 er tvungent. Per
havde faktisk skrevet SxS på note-

ringslisten, men fortrød måske fordi
han efterhånden kunne se hvor det bar
hen, og spiller derfor i stedet,  11.a3?
Det fik mine indre kontinentalplader til at
brage sammen - hvor heldig kan man
være? Det næste træk er så indlysende at
en blind mands førerhund kunne spille det. 

11.-,Sc3!! 12.bxc3 Lxa3+ eller 12.Dxb4
Sa2# og axb4 taber madonnaen direkte!
12.Db3 Sa5 Så enkelt kan det gøres,
resten giver sig selv, det er kun at fuld-
byrdige korsfæstelsen. 13.axb4 Sxb3+
14.Sxb3 Sa2+ 15.Kd2 Dxb4# 0-1
Morale: Undlad aldrig 4.a3 mod
Fajarowicz hvis du vil undgå at lide
samme skæbne som en vis stærkt
piercet mand fra Nazareth.
Jeg ved godt at det er et langt indlæg,
men jeg kan ikke nære mig for at vise
mit parti fra 6. runde, hvor jeg med hvid
skulle spille mod min tredje modstander
med mere end 1850 rp.
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Hvid: Allan Kaarsberg, Centrum  
Sort: Niels Petersen, Øbro 
5. runde - DM 2004 - Basis 7-1 
A02 Bird
1.f4 d5 2.Sf3 Det er vist ikke helt
nøjagtigt, på Lg4 kan man risikere en
dobbeltbonde på f-linjen, hvis sort er
parat til at afgive løberparret. 2.-, Sf6
3.e3 g6 4.d3 Lg7 5.Le2 0-0 6.0-0 c5
7.De1 Sc6 8.Se5 Normalt bør man vel
spille Ld1 da det ømme punkt er c2, men
det virker som om sort er længere bagud
end det tempo som hvid har i forhånden,
så vi prøver at se om det går. 8.-,Dc7
9.Dg3 Sd7 Det overraskede mig og jeg
begyndte at ærgre mig over at jeg ikke
fik spillet Ld1, 10.d4 strander på 10.-,
cxd4 11.exd4 Scxe5 og selvom det er et
flot centrum, så bryder jeg mig ikke om
at spille med en bonde for lidt med min-
dre jeg spiller gambit. Tilbage igen. Lidt
trøst er der i at sorts springer ikke står
optimalt på d7. 10.Sf3 e5 Friskt spillet,
det ser i hvert fald imponerende ud, sort
mangler bare at få bonden til f5 for at
fuldende billedet. Så der er ikke meget
andet at gøre end - 11.f5 Sf6 Jeg over-
vejede at spille Sh4, men jeg kunne
bedre lide at springeren på g-linjen, og
fokusere på h7. 12.fxg6 fxg6 13.Sg5
De7 14.Sc3 Le6 15.a3  Kyllingetrækket!
Det er c2 der er det svage led. 15.-,d4
Sort har besluttet sig for at han ikke skal
bruge den sortfeltede løber foreløbig, så
han går efter at deplacere hvids brikker,
men hvid er ikke tvunget til at gå

baglæns. 16.Sb5! Der er lige akkurat tid
nok til at true med kvalitetsgevinst og så
lukke op på a-linjen til langtidsparkerin-
gen på a3, på spring til c4. 16.-,Tac8 Ja,
for 16.-,a6 er dyrt! 17.Sc7! 17.a4  Kh8
At slå på e3 udvikler bare løberen, så vil
han hellere prøve at redde sit løberpar.
18.e4 Lg8  19.Sa3 Sd7 Nu skulle man
tro at sort stod tilfredsstillende, men jeg
syntes at stillingen lugtede lidt, sort har
ikke meget glæde af det løberpar så nu
prøver han at aktivere den sortfeltede
løber, men først skal det tunge artilleri
væk. 20.Ld2 Txf1+ 21. Txf1 Tf8 Hvad
nu? Jeg vil nødigt af med det sidste tårn,
så det næste træk er starten på en farlig
plan som i værste fald godt kunne ende
med tab af dronningen, men heldigvis
har FIDE ikke afskaffet bindingerne
endnu. 22. Lf3 Lf6 
Her skal man holde tungen lige i
munden, det er sin sag at traske direkte
ind i en permanent binding. 23.h4 taber
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bonden fordi sort spiller kongen til g7
og støder bonden til h6. Så derfor:
23.Dh4(!) Kg7 24.Lg4! Jeg har ikke
haft Fritz på opgaven, men jeg tror at
det var det afgørende træk. Umiddelbart
ser det ud som om at springeren går
tabt, men på 24.-,h6 kommer ganske
enkelt 25.Lxd7 og hvis a: 25...hxg5
ender sort med en dobbeltbonde på g-
linjen efter 26.Dh3 (det samme er til-
fældet med generalafbytningen efter
Lxg5) Helt galt er 25.-,Dxd7 26.Se6!
Dxe6 27.Lxh6+ Kf7 28.Lxf8 og løberen
kan ikke slås. Heller ikke 26.-,Lxe6
27.Lxh6+ Kg8 28.Txf6 Det har sort
sikkert set for han spillede: 24.-,Lxg5
25.Lxg5 Txf1+ 26.Kxf1 Df7+? Det kan
godt virke lidt hysterisk at sige at
besættelse af en linje med en skak er en
fejl, men jeg vover påstanden, det er et
rigtig skidt sted at stille damen. 27.Ke2
Kf8 Sorts konge prøver at liste væk,
men den går ikke. 28.Sc4! Så kom
krikken ud af sit hi. 28.-,Kg7
Nødvendigt, på alt andet vanker der en
løberskak på h6 efterfulgt af Sd6# 29.
Lh6+ Kh8 30.Lxd7 g5 31.Dxg5 Og
sort kastede håndklædet. 1-0

Successen var hjemme allerede her, det
skulle vise sig at række til en 7. plads på
den bedste korrektion, og 27 gode ra-
tingpoint. Pudsigt nok så var jeg den
eneste fra vores region der fik rp med
hjem. Jan tabte 6 og Lars Wisler miste-
de 34 (Peter Leimand minus 4). Til

sammenligning mødte jeg modstandere
der havde et rp gennemsnit på 1778,
hvor Jans modstandere havde et snit på
kun 1658! Seks af mine modstandere
endte i top 10, Jan mødte kun én af dem. 
DM i lyn
Til sidst skal nævnes at årest lyndan-
marksmester helt fortjent blev Steen

Fedder. Den gamle mand kom, så og
sejrede. Ingen af de unge løver kunne
hamle op med ham, ej heller min per-
sonlige favorit, Nicolai V. Pedersen,
som jeg havde fornøjelsen af at spille
mod i den indledende runde. Ham
besejrede Steen i semifinalen og i
finalen gik det ud over Kim Skaanning,
som til alles, og ikke mindst sin egen
overraskelse, nåede så langt! f

Jan Rosenberg - 6. plads - og modtog DSU’s
initiativpris på Ribe Skakklubs vegne for det
store arbejde med Ribe EMT.
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Forårsturneringen er slut og
ikke uventet, når man ser på
turneringens forløb, vandt

Izudin Bihorac, omend det blev
mere spændende til sidst end vi
havde regnet med. Efter 7 runder
havde Izo 21 point (maximum) og
skulle bare have et enkelt point
mere. Poul Flemming havde 15
point, men da de skulle mødes i 8.
runde, kunne Poul Flemming nå op
og tage mesterskabet for næsen af
ham, ved at vinde de 2 sidste runder,
vel at mærke hvis Izo så tabte begge
runder. Izo opfyldte disse
betingelser ved først at tabe til Poul

Flemming og derefter til underteg-
nede. Så var det op til Poul
Flemming som skulle møde Poul
Grydholt. Poul Grydholt havde ikke
haft sin bedste turnering, men mand-
ede sig dog op til at vriste det ene
point fra Poul Flemming og dermed
var sagen afgjort til Izos fordel. 
Jens Nielsen sluttede som nummer 5
og må være tilfreds med at den
nedadgående kurve er vendt. I bun-
den kæmpede René Bæk Pedersen
heroisk, men lige meget hjalp det,
styrkeforskellen var for stor, men
han har sikkert lært et og andet, som
han skal afprøve i næste sæson.
Jeg har (på utallige opfordringer fra
redaktøren) fundet et parti frem af
mølposen som er værd at vise.

klubturneringen
Af Kim Sørensen



25

Skakklubben Centrum
Maj/Juni 2004

Hvid: Damir Desevac
Sort: Kim Sørensen
B01 - Centrum Forår 3. runde
1.e4 d5 2.e5 c5 2...Lf5!?=+ Ifølge
min bog om Skandinavisk. 3.d4
cxd4 4.Dxd4 Sc6 5.Lb5 Lf5
5...Da5+ 6.Sc3 Dxb5 7.Sxb5 Sxd4
8.Sxd4 med en stærk blokade-
springer på d4, men stillingen er
sikkert ca lige. (8.Sc7+ Kd8 9.Sxa8
Sxc2+ 10.Kd1 Sxa1-+) 6.Sc3 e6
7.Lxc6+ bxc6 8.Da4 Dc7 9.f4
9.Le3!? og sort har lidt problemer
med at få Lf8 og Sg8 i spil. 9...Lc5
10.Sf3   Db6 11.Db3 Dxb3 12.cxb3
Se7 13.Sa4 Lb6 14.Ke2 c5 15.Ld2
0-0 16.Tac1 Tac8 17.b4 c4
17...cxb4?? nu vinder hvid i alle
varianter: 18.Sxb6 axb6 (18...Txc1
19.Txc1 axb6 20.Lxb4 Te8 21.Lxe7)
19.Lxb4 Tce8 20.Tc7 18.Le3 Lxe3
19.Kxe3   Le4 20.Thd1  Tb8  21.a3
h6  22.Td2  a5 23.bxa5 Ta8  24.Sd4
24.Sb6? Txa5 25.Sxc4 Sf5+!;
24.g4!? det var vist nok her Poul
Grydholt foreslog g2-g4 24...Txa5
25.SC3 Sf5+ 26.Sxf5 Lxf5 27.Sa2!
en stærk omplacering. Tb8 28.Sb4
Ta4 29.Tc3 Tb6 30.Kd4 Tb5
31.Ke3 Le4 32.g3 Ta8 33.Td4?!
f6! 34.Td2 med remistilbud 34.exf6
gxf6 og sort må forsøge at sætte cen-
trumsbønderne i bevægelse.
34...fxe5 35.fxe5 Tf8 36.Kd4
36.Tf2? d4+ med sort fordel
36...Tf1 37.Te3 Kf7?! 38.Tee2

Tc1?+- 38...Ta5 39.Tf2+? 39.Sa2!
Ta1 40.Sc3 Ta5 41.Sxe4dxe4
42.Kxc4 (42.Kxe4 c3 43.bxc3
T5xa3) 42...Txe5 39...Kg8 40.Tf4
Ta5 41.Tdf2 c3! 42.Tf8+ Kh7
43.bxc3 Td1+ der ingen grund til at
lade kongen komme til c5. 44.Ke3
Txa3 45.Te8 Lf5 46.Tc6? 46.Tf4!?
må være bedre. 

46...d4+! 47.Kf3 47.Ke2 Lg4+;
47.Kf4 dxc3 truer Td1-d4 (47...g5+
48.Kf3 dxc3 dette ligner partivarian-
ten. 48.Sc2 g5+ 49.Ke3 Td3+
50.Ke2 Td2+ 51.Ke1 Txc2
47...dxc3 48.Sc2 Td3+ 49.Kg2
Le4+ 50.Kh3 Lxc6 51.Sxa3 Td2
52.Tf4 52.Tf7 Ta2 52...Ta2 52...h5
som foreslået af Fritz var også godt,
men teksttrækket er simplere 53.g4
(53.Sc4 Lg2+ 54.Kh4 Kh6) 53...g5
54.gxh5 gxf4-+ 53.Tc4 Lg2+
0-1 f
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Basisklassen fik en lidt kaotisk
start med et ulige antal spillere,
som gjorde at den gamle

hæderkronede NN måtte støves af og
træde til. Da Henning Jensen udtrådte
efter første runde, passede antallet
atter. NN måtte dog igen i aktion i de
sidste tre runder da Karsten Mørk
også forlod turneringen. 
I sidste ende blev resultatet at John

Hansen vandt skarpt forfulgt af Jens
Arne Christensen. Børge Clausen
blev nummmer 3 med samme point,
men bedre korrektion end en af de
nye, Hans Jürgen Granow. Også Tore
Lange gjorde en god figur i sin aller-
første turnering. Carsten Ovesen var
manden der stak en kæp i hjulet for
John Hansen, og hindrede ham
dermed i at få fuldt hus. f

Storegades Cykel- og
Knallertservice

Storegade 66 · 6700 Esbjerg
Telefon 75 12 39 75
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1. Hans Buus Petersen 7 point
2. Izudin Bihorac    6 point
3. Jens Nielsen       4 point
4. Poul G. Jensen    31⁄2 point
5. Mesud Desevac    3 point
6. Johan G. Jensen  21⁄2 point
7. Mogens Nielsen    2 point
8. Egon Thøgersen   0 point

Som det fremgår af ovenstående, så var
der 8 deltagere i årets lynmesterskab
som blev spillet den 3. maj. Hans Buus
Pedersen gjorde rent bord skarpt for-
fulgt af Izudin Bihorac, som kun af-
leverede det ene point til Hans. Jens er
ved at komme i form, hvilket han også
beviste i den nys overståede klub-
turnering. Poul Grydholt er altid et godt
bud på en topplacering, men denne
gang blev det altså kun til 50 %. Til

gengæld fik han lejlighed til at spille
ægte familieskak, idet brormand Johan
gæstede vore hyggelige lokaler for at

spille med. Mesud kan ikke være helt
tilfreds med sin indsats, han plejer at
være lidt af en "haj" til lyn, og Mogens
Nielsen, kun 2 point! Hvad gik der galt
her? Jeg tror han spiller for lidt, hvad
med at få lidt træning i klubturnerin-
gen! - Det gør Thøgersen, den altid tro-
faste Thøgersen! Fuldstændig upåvirket
af ratinggabet op til de øvrige stiller han
troligt op i hvad som helst!! Den mand
burde have en præmie bare for det!

Lynmesterkabet 2004

Hans Buus Pedersen lagde vejen forbi klubben
og snuppede mesterskabet i lyn..

Familieskak!

Thøgersen altid klar til en dyst!

Af Allan Kaarsberg



Det er efterhånden ingen hem-
melig, at jeg spiller skandi-
navisk med de sorte brikker

hver gang chancen byder sig. Mange vil
måske hævde, at det er trivielt og nogle
endda ligefrem kedeligt at spille det
samme mod 1.e4 hver gang. Men der
findes mange knivskarpe varianter, som
jeg gennem de sidste år har analyseret
og spillet en del – specielt over nettet.
Og hvis man kan vinde nedenstående
parti over en tysk mesterspiller, er der
vel ingen grund til at forny sig.
Efter mange timers/dages analyser,
mener jeg selv, at have fundet et direkte
vindertræk i en ellers kendt teoristil-
ling! Og da jeg ikke har kunnet finde
trækket i nogen af de databaser jeg har
adgang til eller på Curt Hansens "nye"
CD "Scandinavian Defence", tillader
jeg mig hermed at døbe varianten for
"Jørgensen-varianten"…
Men kan man det?? Kan en spiller med
et officielt dansk ratingtal på beskedne
1465 bidrage til kendt teori, og ligefrem
få opkaldt noget efter sig?  Næppe, men
ikke desto mindre vil jeg hævde (indtil
en af jer – kære læsere – kan kaste lys
over sagen, og måske fortælle at
trækket er spillet tidligere), at dette
KANON træk er spillet første gang
nogensinde af undertegnede.

Det morsomme er, at Mr. Fritz i stillin-
gen umiddelbart før mit "mesterhiv"
vurderer stillingen til stor hvid fordel.
Sættes Fritz til at analysere stillingen i 4
timer (på en 2000 MHz processor) fin-
der den ikke sorts træk, men foreslår det
hidtil spillede teoritræk, med efterføl-
gende hvid fordel. Men "fodrer" man
Fritz med trækket, er Fritz heller ikke i
tvivl – SORT VINDER BARE !
Nu kan jeg ikke trække den længere, så
her følger "mit eviggrønne parti".
Partiet blev spillet i en skandinavisk
tematurnering på nettet.

HVID: NN (I ved nok hvem)
SORT: Steffen Jørgensen, 1465
Netskak Tematurnering 
Dato: 16/6-2003 – 14/4-2004
ECO B01 Skandinavisk
1.e4 d5 2.exd5 Sf6 3.d4 Lg4 Vi er
havnet i den portugisiske variant, som
jeg tog på repertoiret for et par år siden.
Hvid fortsætter bedst med 4.Sf3 eller
4.Le2. 4.f3 Lf5 5.c4 Sådan starter de
knivskarpe fortsættelser. Sidste år
spillede Poul G. Jensen 5.Ld3 mod mig,
men efter 5…Lxd3 6.Dxd3 Sxd5 har
sort ingen problemer, og jeg burde også
have vundet partiet, men det er en
anden historie. 5…e6! I modsætning til
den islandske gambit (1.e4 d5 2.exd5
Nf6 3.c4 e6 4.dxe6 Lxe6 5.Sf3!) har
hvid ikke længere mulighed for at
udvikle springeren til f3, og desuden er
sorts hvidfeltede løber allerede i spil.

28

Skakklubben Centrum
Maj/Juni 2004

Jorgensen Varianten
Af Steffen Jørgensen
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6.dxe6 Hvid regner måske med at sort
tager bonden tilbage med løberen og
"spilder" et træk på det. Men sort
udvikler bare brikkerne. 6…Sc6! Fuld
fart frem, sorts udviklingsforspring er
stort nok til at kunne forvolde hvid seri-
øse problemer. I denne stilling har jeg
en perfekt score på 8 ud af 8! 7.exf7+?
Kxf7 Hvid tager endnu en bonde, men
opnår kun at sorts tårn kommer i spil,
med den hvide konge midt på brættet. I
denne stilling har hvid 3 bønder i spil –
sort har 3 officerer. 8.Le3 Lb4+ Sorts
stilling spiller næsten sig selv, men man
skal huske at alt stadig er kendt teori,
med efterfølgende chancerigt spil for
hvid. 9.Sc3 Te8 10.Kf2 Hvids konge
træder fornuftigt ud af bindingen og
dækker løberen på e3. Men lige lidt
hjælper det. 10…Txe3! 11.Kxe3 Sort
ofrer en kvalitet, og lokker hvids konge
frem på brættet.

Hertil er alt teori, men i denne stilling
kommer trækket der udgør starten på
Jørgensen-Varianten. Teorien anbefaler
nu 11…De7+ 12.Kf2 Sxd4 med uklart
spil. Sort har angrebschancer, men hvid
har samtidig også forsvarsmuligheder.
11…Lc2!!!
Et rigtigt leverstød - TAG DEN !
Det er i sådanne situationer, at man ville
ønske modstanderen sad overfor en, så
man kunne iagttage vedkommende
sidde og flå håret ud af hovedbunden.
Mine analyser siger, at hvid er færdig!
Partiet fortsatte lidt endnu, men pointet
er allerede i hus her. Som sagt finder
Fritz ikke trækket, men kan efterføl-
gende godt se at det er stejlt ned ad
bakke for hvid. Jeg vil selvfølgelig ikke
afsløre alle varianterne, hvis nogen på
et eller andet tidspunkt vil teste om jeg
har ret.
Hvis nogen har kendskab til om trækket
er spillet før, så råb endelig op, og lad
mig høre hvor og hvornår det er spillet.
Men indtil da – er dette mit beskedne
bidrag til åbningsteorien.
12. Dd2 Sg4+ 13.fxg4 Dg5+ 14.Ke2
Te8+ og hvid valgte at opgive inden
dronningetab eller mat 0–1.

Redaktionen (med velvillig bistand fra
Morten Andersen) har ikke kunnet finde
huller i Jørgensens analyser. Vores
retrograd analyser finder gevinstvari-
anter overalt helt tilbage til 4.f3!      f
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Ordinær generalforsamling 2004

Der indkaldes til ordinær generalforsamling  mandag 23. august 2004 kl. 19.30 i
Kirkegade.

Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde skriftlig senest 10 dage før
generalforsamlingen.
Foreløbig dagsorden fremlægges i klubben og offentliggøres på hjemmesiden
senest mandagen før. 

Som det ses, er det ret mange poster, vi skal have besat. Bestyrelsen er i gang
med at finde villige kandidater.
Vi skal også se, om der er stemning for at lave turneringssystemet om, som skit-
seret af Allan Kaarsberg her i bladet.
Vigtigt er under alle omstændigheder, at DU møder frem på generalforsamlingen! 

Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingent m.m.
5. Indkomne forslag
6. Valg
(Bestyrelsen er ved at lave aftaler med kandidater til de forskellige poster.)
Næstformand:
Kasserer
Bestyrelsesmedlem:
1. suppleant til bestyrelsen: 
2. suppleant til bestyrelsen: 
Rekvisitforvalter: 
Revisor: 
Turneringsudvalg:
Turneringskomite: 
1. suppleant til komiteen:
Hans Nissen-pokalen:
Festkomite: 
Esbjerg Skak Union: 
Avisreferent: 
Klubbladsredaktører: 
Bibliotekar: 
7. Eventuelt 
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Sidste frist for indlevering af materiale 25/7 2004

PrProgramogram
27.06.2004 Tilmeldingsfrist til Vesterhavsturneringen 
01.07.2004 Tilmeldingsfrist til Politiken Cup 
03.07.2004 19. Vesterhavsturnering starter 
10.07.2004 19. Vesterhavsturnering slutter 
24.07.2004 Politiken Cup starter i København 
09.08.2004 Klubaften
13.08.2004 Sidste frist for forslag til generalforsamlingen 
23.08.2004 Generalforsamling

Bogen om Vesterhavsturneringen 2003

Særpris kr. kun 50!

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!

Bogen kan bestilles direkte hos:
Brian Isaksen
Jakob Gejsings Vej 6
6700 Esbjerg
Tlf. 75-137502


