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Hvorhen?
Af Brian Isaksen

V

esterhavsturneringen er nu
godt overstået, Jens beretter
vel selv udførligt andetsteds

i bladet.
Personligt må jeg sige, dette er ikke
den Vesterhavsturnering, jeg har
været indblandet i i 18 år, og som
nåede op til verdensklasseniveau
– hvis du tvivler på, at dette faktisk
var niveauet, så tæl selv op, hvor
mange kategori 14-turneringer, der
var de seneste år.
Dette være sagt, så må jeg erkende,
at hvad jeg betragter som den første
generation af Vesterhavsturneringen
1976-2003, nu med succes er aﬂøst
af den anden, den åbne! De gange,
jeg kikkede ud under dette års

turnering, oplevede jeg kun glade
og tilfredse deltagere og arrangører
– til lykke til Jens, der oplevede en
vellykket rigtig ilddåb som formand
for Esbjerg Skak Union!
*
Vesterhavsturneringen skal nok
overleve, Centrum går igennem
en nedgangsperiode for tiden:
Vigende deltagerantal både i holdog klubturnering. De medlemmer,
jeg har talt med, siger næsten
samstemmende,
at
5-runders
turneringerne er det rigtige, så
det system fortsætter vi nok med
foreløbig.
Men skal vi lægge andre ting ind
på klubaftenerne? Klubben skal

http://www.skakklubbencentrum.dk/
- en af Danmarks mest sete skaksider!!
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helst være et sted, man gerne vil
komme, selv om man ikke har et
klubturneringsparti på programmet
– men hvad? Jeg selv tror ikke
på, at vi har brug for ﬂere tilbud
om alternative turneringer. Igen
personligt kunne jeg godt tænke mig
at se Kim Pilgaard demonstrere sit
gevinstparti mod Goloshchapov fra
Vesterhavsturneringen – men er der
interesse nok for sådan noget?
Undervisning er også oplagt, Ole
Bønnelykke er vist stadig villig til at
give interesserede et par tips.
Jeg husker stadig, at vi mødtes i
klubben – i Skolegade dengang - for
at snakke om partierne fra VM 1972
Fischer mod Spasskij! Jeg husker
også, at jeg tabte en forårsrulle til
Ole Alkærsig. Jeg påstod nemlig, at
Spasskij kunne vinde matchen.
*
Et af vores tidligere medlemmer
nu medlem i Esbjerg Skakforening,
Poul Lundgreen, har også gjort
sig sine tanker og skrevet både
til mig og Jesper Lahn, formand i
Skakforeningen.
Poul foreslår, ikke overraskende, jeg
bliver præsenteret for ’ideen’ ca. en
gang om året, at vi slår de to klubber
sammen.
Ideen skulle være, at ﬂere med4

lemmer giver ﬂere deltagere i
klubturneringen og ﬂere spillere til
holdene og et stærkere 1. hold.
Poul overser nogle ting: At vores
spillere i forvejen kan deltage
lige så meget, de vil, i hinandens
turneringer. At en sammenlægning
ville koste årets højdepunkt, nemlig
lokalopgørene. At 1. holdet i bedste
fald ville kunne blive et bundhold i
1. division.
Og jeg vil under ingen omstændigheder være med til at nedlægge
vores klub, der har eksisteret siden
oktober 1922.
*
Vores weekendturnering nærmer
sig så småt. Det bliver nok igen i
slutningen af oktober.
*
Så er der tilbage at minde om
generalforsamlingen 22. august,
hvor to bestyrelsesmedlemmer er på
valg: sekretær Søren Peter Nielsen
og jeg selv.
Jeg har tidligere sagt, jeg er villig
til at tage en periode mere. Men jeg
er ikke sikker på, jeg er den rigtige
til formandsposten. Kræfterne og
energien går den forkerte vej.
Så hvis der er en anden med mod på
posten, så klæber jeg bestemt ikke til
taburetten!
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Ordinær generalforsamling 2005
Der indkaldes til ordinær generalforsamling mandag 22. august 2005 kl. 19.30 i
Kirkegade.
Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde skriftligt senest 10 dage før
generalforsamlingen.
Endelig dagsorden fremlægges i klubben og offentliggøres på hjemmesiden senest
mandagen før.
Som det ses, er det igen ret mange poster, vi skal have besat. Bestyrelsen er i gang
med at ﬁnde villige kandidater.
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.)
Formand:
Sekretær:
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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Esbjerg Weekend
Af Iver Poulsen

Endnu en sejr
Få timer før starten på Esbjerg
skakforenings
weekendturnering
blev jeg ringet op, og spurgt om jeg
ville deltage. Baggrunden var, at en
spiller havde trukket sig. Jeg havde
egentlig ikke tænkt mig at spille skak
i denne weekend, idet jeg lige havde
haft konﬁrmation om torsdagen, og
forventede at skulle restituere mig. Men
feltet så da interessant ud, og savsmuld
trækker jo i en gammel cirkushest …
Nå, det viste sig sørme, at jeg skulle
møde Ole (Bønnelykke) i første
runde. Vi plejer at kæmpe, men her
spillede vi en hurtig remis. Jeg ville
ikke forcere, dels kunne jeg jo risikere
at tabe (ikke uvæsentligt) – dels var
omstændighederne jo lidt specielle,
idet Ole ikke havde mulighed for at
forberede sig på at skulle møde mig,
faktisk kom han i forventning om at
skulle møde Tranberg, og det må jo
være en chok at skulle møde en spiller
af en helt anden kategori !?
Nå, men efter remissen i første runde
var Ole og jeg nærmest ligesom de
uovervindelige, det blev til 6-0 imod
Esbjergs tre spillere (se partierne nedenfor). Jeg afgav kun remis mod Erling
Høiberg, med de sorte brikker nåede jeg
aldrig længere end til at holde balancen
6

nogenlunde. Partierne var i øvrigt ikke
fejlfri (måske lige med undtagelse af
min ﬁne sejr over Poul Flemming)
men da vist o.k. Tilfredsstillende var
det naturligvis, det var min første sejr
over Torsten, som dog også virkede ude
af form. Således vandt jeg endnu en
turnering (efter sejren i Ribe), mens Ole
tabte i sidste runde til Høiberg, og måtte
”nøjes” med 2. pladsen.
Hvid: Poul Flemming Fries Nielsen
Sort: Iver Poulsen
Esbjerg Weekend 2005
1. d4 d5 2. e3 Sf6 3. f4 g6 4. Sf3 Lg7 5.
Ld3 c5 6. c3 b6 7. O-O O-O 8. De2 Lb7
9. Sbd2 Se4 10. Se5 (10. Lxe4 dxe4 11.
Sg5 La6 (Tartakower-Teichmann 1922
! Sort vandt naturligvis.)) 10... Sd6!
11. Sdf3? (Ser naturligt ud, men er en
stor fejl.) 11... Dc8! (Nu kan hvid ikke
forhindre afbytning af den hvidfeltede
løber, hvorefter stillingen er noget nær
positionelt tabt) 12. Sg5 La6 ! (12... f6?
13. Sxh7! Kxh7 14. Dh5+ Kg8 15. Lxg6
+-) 13. Lxa6 Sxa6 14. Df3 Sc7 15. dxc5
bxc5 16. Sd3 c4 17. Sb4 h6 18. Sh3 e6
19. Sf2 Db7 20. g4 Kh7 21. Sc2 f5 22.
Sd4 Tae8 23. b3 fxg4 24. Dxg4 e5 25.
Se2 Tf7 26. Sh3 Se6 27. bxc4?! dxc4
28. Dg2?! (28. La3 var et bedre forsøg)
28... Dxg2+ +- 29. Kxg2 exf4 30. exf4
Sc5 31. Sd4 Sd3 32. La3 Se4 33. f5 g5
34. Se6 Lxc3 35. Tad1 Lf6 36. Kf3 Sc3
37. Td2 Sb5 38. Te2? Se5+ 39. Kg2
Sxa3 40. Tfe1 Tfe7 41. Txe5 Lxe5 42.
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Txe5 c3 43. Sf2 Sc4 44. Te1 Sd6 45.
Sg4 Tf7 46. f6 c2 0-1
Hvid: Iver Poulsen
Sort: Torben Jensen
Esbjerg Weekend 2005
1. e4 d6 2. c4 e5 3. d4 exd4 4. Dxd4 Sc6
5. Dd2 g6 6. Sc3 Lg7 7. b3 f5! (Fritz
mener (sikkert med rette) at sort nu står
lidt bedre.) 8. exf5 Lxf5 9.Ld3 Dd7 10.
Sge2 Lxd3 11. Dxd3 Se5 12. Dd2 Dg4
13. Dg5 (13. Sg3!? O-O-O) 13...Sd3+!
14. Kf1 Dxg5 15. Lxg5 h6 16. Le3 Se7
17. Td1 Se5 18. Sb5 Kd7 19. h3 a6 20.
Sbd4 Thf8 (20... b5! 21. f4! (med minimal sort fordel.)) 21. a4 Tae8 22. g3 c5
23. Sc2 Kc6 24. Sf4 Sf5 25. Kg2 Sxe3+
26. fxe3 g5 27. Sd5 h5 28. The1 Sd7
29. Tf1 Txf1 30. Kxf1 Tf8+ 31. Kg2
Se5 32. e4 Sf3? (den afgørende fejl) 33.
Se7+! Kd7 34. Sf5 Txf5?! (34... Sd4
35. Scxd4 Lxd4 36. Sxd4 cxd4 37. Txd4
+-) 35. exf5 Sd4 36. Sxd4 cxd4 37. Kf3
Kc6 38. Te1 Kc5 39. Te7 g4+ 40. hxg4
hxg4+ 41. Ke4 Le5 42. Txb7 Lxg3 43.
Tg7 Le5 44. Txg4 Kb4 45. Kd3 Kxb3
46. Tg6 Kxa4 47. f6 1-0
Hvid: Iver Poulsen
Sort: Torsten Lindestrøm
Esbjerg Weekend 2005
1. e4 d5 2. exd5 Dxd5 3. Sc3 Da5 4.
d4 Sf6 5. Sf3 Lf5 6. Lc4 c6 7. Ld2 e6
8.De2 Lb4 9. O-O-O Sbd7 10. a3 Lxc3
11. Lxc3 Dc7 12. Se5 Sxe5 13. dxe5
Sd5 14.Ld2 O-O-O 15. g4 Lg6 16. f4

h5 17. h3 Db6 18. Thf1 hxg4 19. hxg4
Dc5 20. Tf3? (20. Lb3 Th3 21. Tf3
Tdh8 22. f5 Th2 23. Dc4 Dxc4 24. Lxc4
exf5 25. gxf5 Lh5 26. Lxd5 cxd5 27.
Tc3+ !1) 20... Th4 21. f5 exf5 22. Lg5
Txg4 ! (22... fxg4 23. Tg3 med hvid fordel) 23. Lxd8 Txc4 24. Lg5? (24. b4 !?
Db5 25. e6 !? fxe6?! [25...f4 med lille
sort fordel] 26. Dxe6+ Kxd8 27. Tfd3
med hvid fordel (27. Dxg6 Txc2+ !1))
24... f4 !? 25. Td2 Se3? (25... Lxc2! 26.
Txc2 Dg1+ 27. Dd1 Txc2+ 28. Kxc2
Dxg5 med sort fordel) 26. Txe3 ! fxe3
27. Lxe3 Dxe5? (27... Lxc2 28. Lxc5
Ld3+ 29. Tc2 Lxe2 30. Txc4 Lxc4 31.
Lxa7 med meget lille sort fordel – det
bør være remis) 28. Dxc4 Dxe3 29. Dh4
De8 30. Dd4 Lh5 31. b3 b6 32. Kb2
g6 33. Df6 Lg4 34. Th2 Dd7 35. Th8+
Kb7 36. Df4 Le6?? (36... Dc7!! =) 37.
Tb8+ Ka6 38. Da4 mat (1-0)
Ole Bønnelykke gjorde også en god
ﬁgur (som sædvanlig), og som den
rare mand han er, så har han betænkt
redaktionen med et indlæg.
Hvid: Ole Bønnelykke
Sort: Poul Flemming Fries Nielsen
Esbjerg Weekend 2005
1.e4 d5 Skandinavisk, ikke nogen
overraskelse 2.d4 Blackmar-Diemer
gambitten, inspireret af et parti på Vejens
hjemmeside, hvor hvid vandt et smukt
parti. Normalt opstår gambitten efter
1.d4 d5 2.e4, men når jeg en sjælden
7
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gang spiller 1.d4 og sort spiller d5 vil
jeg ikke spille 2.e4. En anden grund til
at jeg spillede 2.c4, var et forsøg på at
bringe sort ud af fatning. Sort skal ikke
have lov til at spille tematisk. 2.-,dxe4
Med 2.-,e6 kunne sort have undgået
det efterfølgende komplicerede spil.
3.Sc3 e5 4.Sxe4 Dxd4 Sort lider af det
skandinaviske syndrom = dronningen
for tidligt i spil. 5.Ld3 Sc6 6.Le3 Dd8
6.-,Dxb2 7.Sg2 med skarpt spil. 7.De2
Sb4 8.0-0-0 c6 9.Sf3 Sxd3 10.Txd3

dmckfibj
gamMmaga
MmamMmMm
mMmMgMmM
MmMmBmMm
mMmDIBmM
AGAmEGAG
mMLMmMmD
Hvid er bagud med en bonde, men i
udvikling står det 5-0!, også selvom
hvids ofﬁcerer „klumper“ lidt. 10.-,
Da5 11.Kb1 Le6 12.b3 Ld5 13.Ld2
Dc7 14.Sc3 Lxf3 15.Dxf3 (4-1!) 15.-,
Sf6 (4-2!) 16.Lg5 Le7 17.Lxf6 Lxf6
18.Se4 Le7 19.Thd1 (4-2!) 19.-,Kf8

Tabstrækket, men 19.-,Td8 20.Txd8+
Ld8 21.Sd6+ efterfulgt af slag på f7
og indbrud via d7 kan sort heller ikke
tillade 20.Td7 Da5 21.sg5 f6 22.Se6+
Kf7 23.Sxg7 h5 24.Sf5 Tae8 25.Sd6+
Kf8 26.Sxe8 Kxe8 27.Df5 og sort
opgav.
Noter Ole Bønnelykke
Da nu Ole alligevel er ved pennen, skal
han have lov til at påtale slendrian og
useriøs behandling af hans indlæg i
sidste nummer!
En rettelse
Undertegnede blev fejlciteret i sidste
nummer af klubbladet. På side 4-5 står
der: „Ethvert ﬂøjangreb besvares med
et modstød i centrum“, jeg sagde: „Et
for tidligt ﬂøjangreb besvares med et
modstød i centrum“. På side 7 står der at
Peter Leimand gik glip af en IM-norm,
det var „kun“ et kandidatresultat, men
det er han sikkert ligeglad med da han
er kvaliﬁceret til kandidatklassen som
en af de bedste juniorer.
Ole Bønnelykke
Jamen, så ﬁk vi den! Vi takker Ole for
de tørre hug og lover bod og bedring i
fremtiden.
(red.)

HUSK GENRALFORSAMLINGEN D. 22 AUGUST 2005
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Klubmesterskabet
Af Allan Kaarsberg

K

lubturneringen ﬁk omsider
en ende i maj måned. Den
nye turneringsform blev godt
modtaget af de ﬂeste i klubben og
set i bakspejlet kan det kun betegnes
som en succes. Som bekendt bliver
klubmesteren fundet efter 4 små 5
runders turneringer. Den der har ﬂest
1. pladser i mesterklassen, bliver
klubmester. Ved ligestilling ﬁntælles der
på de sekundære placeringer. I denne
debutsæson var det ikke nødvendigt
med ﬁntælling, idet Ole efter en blød
start i de to første delturneringer satte
spurten ind og hjemførte mesterskabet
ved at vinde de to sidste delturneringer.
Izudin Bihorac og Poul Flemming
Fries Nielsen havde begge en aktie
i klubmesterskabet ved hver især at
vinde en delturnering. Poul Flemming
missede muligheden da han på grund
af sygdom måtte udgå af den tredje
turnering og ikke stillede op til den
fjerde. Izudin havde chancen i den
fjerde og sidste turnering, men allerede
i anden runde satte Ole tingene på plads
i deres indbyrdes opgør.
Mesterklasserne var forholdsvis stærkt
repræsenteret. Et samlet snit på omkring
1950 ratingpoint med efterårsturnering/
del2 som den stærkeste med et snit
på 1988, hvilket bl.a. indebar at så
stærke folk som Poul Grydholt, Dennis

Munksgaard, Leszek Kwapinski og
Peter Roesen måtte nøjes med at spille
i Basis 1! Poul og Peter kunne oven i
købet have forstærket mesterklassen
yderligere da de havde højere ratingtal
end Izudin og Damir, men eftersom
Izudin havde vundet den første
delturnering, og Damir havde vundet
Basis 1 og dermed retten til en plads i
mesterklassen, så blev det som det blev!
Andre Basis 1 spillere der erhvervede
retten til en plads i mesterklassen ved
at vinde Basis 1 var: Poul Grydholt
(efterår/2), Allan Kaarsberg (forår/1) og
Andreas Kinch (forår/2). Sidstnævnte
udnyttede
forårs-trætheden
hos
klubbens spillere, hvilket betød at kun
15 stillede op til den sidste delturnering,
og dermed kunne der kun stables 2
klasser på benene.
Fra Basis 2 rykkede René Henriksen op
(efterår/1) og havnede i en ultrastærk
Basis 1, men klarede sig langt over forventning! Allan Kaarsberg (efterår/2)
og igen René Henriksen (forår/1).
Deltagerantallet i de forskellige
delturneringer var: Efterår/1 = 18,
Efterår/2 = 24, Forår/1 = 18 og Forår/2
= 15. – i alt 75 spillere hvoraf mange
var gengangere, men ikke færre end 29
forskellige spillere var repræsenteret
her i debutsæsonen!
Alle resultater kan ses på klubbens hjemmeside: www.skakklubbencentrum.dk

MØD OP TIL SÆSONSTART D. 8. AUGUST 2005
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K-skaklandskamp
Af Kim Sørensen

D

en x’ende K-skaklandskamp
mellem Danmark og Sverige
blev startet i 2004 - Det
endelige resultat foreligger endnu
ikke, men p.t. er stillingen at Danmark
er bagud med 13-24 og der mangler
stadig 13 partier. Helt kan man vel ikke
afskrive en sejr til gamle Danmark, men
Sverige ser unægteligt ud til at have de
bedste chancer! Undertegnede har dog
gjort mit til at rette resultatet op ved
sammenlagt at besejre min modstander,
Frederik Jacobsen.
Hvid: Kim Sørensen
Sort: F. Jacobsen
D11

1d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Lf5 4.Sc3
e6 5.Db3 Dc8 6.Lf4 Sf6 7.e3 Le7
8.h3 h6 9.Le2 Sd7 10.Tc1 0–0
11.0–0 Sb6 12.Se5 dxc4 13.Sxc4
Sxc4 14.Lxc4 Tfd8 15. Tfd1 Ld6

16.Lxd6 Td6 17.Le2 Sd5 18.Lf3
Sc3 19.Dxc3 Lg6 20.b4 a6 21.Db3
Dd8 22.a3 Db6 23.Tc5 Kh7 24.Tc1
Tb8 25.a4 Dd8 26.g3 Df6 27.Kg2
De7 28.h4 Kg8 29.b5 axb5 30.axb5
cxb5 31.Dxb5 b6 32.Tc8+ Td8
33.Tc6 Td6 34.Tc8+ Td8 35.Tc6
Td6 1/2-1/2

MjMmMmfm
mMmMkagM
MgDjamcg
mEmMmMmM
MmMGMmMG
mMmMGCGM
MmMmMGFm
mMJMmMmM
Her var det svært for mig at se hvordan
jeg skulle komme videre, og min
holdkaptajn tillod mig at tage remis.

Storegades Cykel- og
Knallertservice
Storegade 66 · 6700 Esbjerg
Telefon 75 12 39 75
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Hvid: F. Jacobsen
Sort: Kim Sørensen
E20
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.g3 c5
5.Sf3 Se4 6.Dd3 Da5 7.Dxe4 Lxc3+
8.Ld2 (8.bxc3?? Dxc3+) 8.-,L+d2
9.S+d2 Sc6 10.d5 Sd4 11.Lg2 ofrer
mindst en bonde. 11.Kd1?! eller
11.Dd3!? 11.-,Sb3 12.Td1 Dxa2 13.0-0
13.De5!? 13.-,Dxb2 14.Sf3 0-0 15.Sg5
f5 16.Dd3 e5?! 16.-, a5!? er spillet i et
andet parti som sort vandt. Nu har sort
nok problemer. 17.d6! Sd4 18.Ld5+
Kh8 19.e4?! (19.Sxf7+ Txf7 20.Lxf7
e4) 19.-, g6 20.Tb1? Modstanderen
mente efter partiet at dette træk var
dårligt. Forbedringer skal ﬁndes i 19.
eller 20. træk. 20.-, De2 21.Da3 Dg4
22.Sxf7 Txf7 23.Lxf7 Dxf3! 24.Dxf3
Sxf3+ 25.Kg2 Sd2 26.Ld5 Sxf1
27.Kxf1 a5 28.exf5 (28.Lxb7??? Tb8)
28.-, gxf5 29.Lxb7? Lxb7 (29.-, Tb8
30.Le4 Txb1+ 31.Lxb1 La6 havde jeg
egentlig planlagt ved træk 27, men
jeg foretrak alligevel tårnslutspillet).
30.Txb7 a4 31.Tb2 (31.Txd7 a3 32.Tc7

a2 33.d7 a1D+ SKAK!! Med kongen på
g2 , kan hvid spille Tc8+, og få en ny
dronning i næste træk). 31.-, a3 32.Ta2
Kg7 33.Ke2 Kf6 34. Ke3 h5 35.h3 Ke6
36.f3 Kxd6 37.g4 På dette tidspunkt
sluttede det først viste parti remis, i
K-skak spiller man jo som bekendt
ﬂere partier samtidigt, så nu kunne jeg
koncentrere mig fuldt ud om dette!
37.-, fxg4 38. fxg4 hxg4 39.hxg4 Ke6
40.Ke4 Ta4 41.Kd3 d6 42.Kc3 Kf6.

MmMmMmMm
mMmMmMmM
MmMgMlMm
mMgMgMmM
dmAmMmAm
gMLMmMmM
DmMmMmMm
mMmMmMmM
0 -1
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Hurtigskak i Kolding
Af Steffen Jørgensen

Denne turnering var min første i lang
tid. Min nuværende arbejdssituation
forhindrer enhver form for deltagelse
i klubturneringen og dermed også i
holdturneringen da der jo her kræves
en vis form for træning for deltagelse.
Hvis man ser bort fra e-mail og internet
turneringer, har jeg ikke spillet skak
siden Centrums forårsturnering 2003
med undtagelse af en enkelt holdkamp,
hvor jeg var med som reserve på
Centrums 2. hold i holdturneringen
2003 mod Kolding (med nederlag til
følge i øvrigt).
Brørup havde desværre på forhånd aﬂyst
deres Lur/høstturnering (hurtigskak)
i år på grund af meget få tilmeldinger
i 2003. Det var ellers her jeg havde
tænkt mig at gøre comeback. Heldigvis
sprang Skakklubben Springeren til, og
tog over med en hurtigskakturnering i
lokalområdet.
Det var både med spænding og bange
anelser jeg så frem til denne turnering.
Som sagt var det længe siden jeg havde
spillet ”live” skak, og dengang kom
jeg endda i alvorlige tidnødproblemer
på trods af 2 timer til 40 træk! Men på
nettet er jeg jo også vant til at have 10
eller 20 dage pr. træk!
Aftenen før så jeg så lodtrækningen
på nettet. Ratingfavorit til en placering
12

i toppen, men alligevel var det med
vaklende ben jeg mødte frem lørdag
den 11. september i Kolding. Vi var i
alt 24 spillere der havde fundet vejen til
Kolding heraf én IM er, nemlig Nicolai
V. Pedersen som med sine 2480 i rating
var favorit i Mesterklassen. Og Nicolai
skuffede da heller ikke – med remis
mod den samlede toer og treer og rent
bord i resten af partierne vandt han
med 6 point af 7 mulige. Izudin deltog
ligeledes i Mesterklassen, og ﬁk som
underdog alligevel høstet 3 point – 1
mere end sin forventede score.
Jeg selv deltog i den laveste gruppe
– Basis 2, som hovedsageligt bestod
af spillere fra Springeren, men også
en enkelt fra København og Odense.
Ingen af dem havde jeg kendskab til,
så der var håb om at få fyret et par
gode skandinaver af. Men, nej ikke
skandinavisk én eneste gang!
Inden jeg vender tilbage til Basis 2 vil
jeg lige gøre opmærksom på at hele 24
skoleskakspillere deltog i en turnering
sideløbende med os. Meget fornemt
– og skønt at se så mange unge klar til
at tage over. Selvfølgelig gav det lidt
ekstra støj, men det gav også liv! De 24
var inddelt i 2 grupper på henholdsvis
14 og 10 spillere og kæmpede om
pokaler! Torsten Lindestrøm var af
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sted med 3 fra Esbjerg, der var nogle
fra Vejle, Kolding og endda nogle fra
en skole- og fritidsordning i Kolding
(ledet af Joachim Knudsen, Kolding/
Springeren).
Generelt for partier i Basis 2 kunne
man sige, at det ikke var særlig kønt,
men ofte spændende i de sidste hektiske
minutter. Vi starter med begyndelsen
– 1. runde.
Hvid: Per Holm, Springeren
Sort: Steffen Jørgensen, Centrum
1.d4 d5 2.Lf4 e6 3.Sf3 c5 4.c3 Sc6
5.e3 Sf6 6.Lb5 Ld7 7.Se5?? En klar
overseelse, som formodentlig kun
skyldes hurtigskakformen. Der var dog
en generel tendens i Basis 2 til at der
blev spillet lynskak de første 5-10 træk
i de ﬂeste partier. Det betød, at der blev
spillet upræcist og ﬂere fejl allerede i
starten af partierne. 7...Sxe5 8.Lxd7+
Den ene fejl kommer sjældent alene, for
klart bedre for hvid var: 8.dxe5 Lxb5
9.exf6 Dxf6 hvorefter sort »kun« har
en merbonde. 8...Sexd7 Så er sort foran
med en hel ofﬁcer, og det ville normalt

være nok til at opgive. Men alt kan
ske i hurtigskak. 9.Lg5 Le7 10.Sd2
0-0 11.0-0 h6 12.Lf4 Db6 13.b3 cxd4
14.exd4 Tac8 15.Sb1 Se4 16.Dd3 Ld6
17.Le3 Dc7 18.g3 Le7 19.Lf4 Da5
20.Tc1 Sdf6 21.h3 Dd8 22.a4 Db6
23.f3 Sd6 24.Sd2 Sh5 25.Kg2 Sxf4+
26.gxf4 Sf5 27.b4 Dd6 28.Se4 dxe4
29.fxe4 Sh4+ 30.Kg3 Sg6 31.e5 Lh4+
32.Kf3 Dd5+ 33.De4 Dxe4+ 34.Kxe4
0-1
Hvid: Karsten Mortensen, Springeren
Sort: Steffen Jørgensen, Centrum
2. runde
1.f4 d6?! Jeg overvejede, at spille
1...e5 Froms gambit som jeg plejer,
men omvendt havde jeg ikke lyst til
at få smidt en kongegambit i hovedet
efter 2.e4 - specielt ikke i hurtigskak.
2.Sf3 b6 3.e3 Lb7 Allerede med mit
førstetræk gjorde jeg klar til at besætte
den lange diagonal ned mod den hvide
kongestilling. 4.d4 Sf6 5.Le2 e6 6.c3
Le7 7.0-0 Sbd7 8.Lb5 a6 9.Ld3 00 10.Dc2 c5 11.Sbd2 b5 12.Se4 c4
13.Sxf6+ Sxf6 14.Le2 Le4 15.Dd2

Slagtermester

Kaj Madsen
KRONPRINSENSGADE 97
Telefon 75 12 84 95
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Te8 Jeg manglede lidt en plan her, så
jeg spillede et par »ventetræk« for at
se hvad min modstander ville. 16.Sg5
Lb7 Bedre er nok at sætte løberen på
g6. 17.Lf3 d5 18.Le2 a5 19.a3 b4
20.axb4 axb4 21.Txa8 Dxa8 22.cxb4
Da4 23.Ld1 Db5 24.f5 Lxb4 25.Df2 e5
26.Sf3 e4 27.Se5 Ld6 28.Sg4 Sd7?! En
fejl som tillader: 29.f6! med hvid fordel.
Bedre for sort var 28...Sxg4. Allerede
på nuværende tidspunkt er jeg begyndt
at komme i tidnød - 3 min. tilbage
til resten af partiet. Hvid har 12 min.
29...g6 30.Sh6+ Kf8 31.Lg4 Tc8 Planen
var at gøre plads til den sorte konge på
dronningeﬂøjen, hvis hvid ville trænge
gennem på kongeﬂøjen, og så håbe på
det bedste. 32.Dh4 hvid holder skruen
på, og har klar fordel. 32...Ke8

MmdmfmMm
mcmbmama
MmMiMGaH
memamMmM
MmaGamCK
mMmMGMmM
MGMmMmAG
mMIMmDLM
33.Sxf7! Så kom gennembruddet - sort
er færdig, men på klokken står nu »kun«
3 min. hvid og 2 til sort. 33...Kxf7
34.Dxh7+ Ke8 35.Dxg6+ 35.Lxd7+!
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og hvids bonde går i mål. 35...Kd8
36.f7 Lf8 37.Dg5+ Kc7 38.Df4+ Kb6
39.Lxd7 Dxd7 40.Df6+ Tc6 41.Dh8
De7 42.g4 Lc8 43.g5?? Ak ja - efter at
have presset sort helt i bund fejler hvid,
og sort har afgørende fordel. 43...Dxg5+
44.Kh1 Hvid kunne have kæmpet lidt
mere og spillet på sorts tidnød med
44.Kf2 Tf6+ 44...Tg6 45.Dxf8 Dg2#
0-1. Et meget heldigt og noget ufortjent
point, men hvem husker det bagefter.
Herefter fulgte endnu en sejr i 3.
runde. I 4. runde var vi to tilbage med
maksimum, og resultatet blev remis
efter 32 træk, og vi kunne begge gå
til en velfortjent frokost med 3½ point
i bagagen. Velfornøjet og godt mæt
skulle jeg møde nærmeste forfølger
med de hvide brikker i 5. runde. Det
blev et rædselsfuldt parti (fra min side i
hvert fald), og det hele endte med at jeg
tillod min modstander at gaﬂe først det
ene tårn med en springerskak og to træk
senere også det andet. Meget symbolsk
fristes man til at sige. De to tårnes fald,
og så endda lige på 3-års dagen for
terrorangrebet på World Trade Center,
som jo bekendt også ”kostede” to tårne.
Fuldstændig groggy tabte jeg også i 6.
runde. Jeg blev egentlig bare stille og
rolig trukket rundt i manegen.
Hvid: Steffen Jørgensen, Centrum
Sort: Tommy Hansen, Springeren
7. runde
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1.d4 d5 2.e3 Sf6 3.Ld3 e6 4.Sd2 Sbd7
5.f4 Stonewall i forhånden. 5…c5 6.c3
cxd4 7.exd4 Sb6 8.Sgf3 Ld7 9.0-0 Ld6
10.Se5 0-0 11.De2 Lc6 12.Sdf3 Sbd7
Tempotab. Der stod springeren også for
8 træk siden.

dmMkMjfm
gambmaga
MmciahMm
mMmaHMmM
MmMGMGMm
mMGCmBmM
AGMmEmAG
JMIMmDLM
13.f5! Lxe5 14.Sxe5 Sxe5 15.dxe5
Sd7 16.fxe6 fxe6 17.Txf8+ Dxf8
18.Lg5 Dc5+ 19.Le3 De7 20.Dh5
Sf8?! Tager feltet fra tårnet og tvinger
sort i defensiven. 21.Tf1 g6 22.Dg4
Ld7 23.h4 Dg7 24.Dg3 Tc8 25.Lg5
Løberen skal til f6, hvorfra den
dominerer de sorte felter omkring sorts
konge. 25…Tc7 26.Lf6 Df7 27.h5
Jeg så ikke 27.Ld8! som giver hvid
afgørende fordel, men jeg trøster mig
med, at 27.h5 også vinder. 27...De8
28.hxg6 Sxg6 29.Tf4 Lb5 30.Lxg6
hxg6 31.Th4! Sort er færdig 31...Th7
32.Txh7 og her sad vi så i et kvarter og
ventede på at sorts tid udrandt. Sort går
mat i alle varianter 1–0.

Samlet resultat blev 4½ point af 7.
Jeg kan ikke være helt tilfreds med
resultatet, men det var trods alt første
turnering i lange tider.

F

Michael Petersen er død!
Af Brian Isaksen

27. juli bragte JydskeVestkysten den
triste nyhed, at Michael Petersen var
død ved en arbejdsulykke, kun 33 år
gammel.
Michael var medlem i Centrum fra
1985 og indtil år 2000, hvor han
meldte sig ud. Inden da nåede han at
markere sig som både en ﬂittig hold- og
klubturneringsspiller og præge klubben
med sit gode humør. En af dem, vi ikke
kan få for mange af.
Michael blev begravet tirsdag den 2.
august 2005. Han vil blive savnet.
Klubben har sendt en bårebuket
15
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Skak
og bowling - Et arrangement af Caissa
B
Af Allan Kaarsberg
Af

C

aissa en skakinitiativgruppe for
Koldings skakklubber med det
gode formål at fremme skakken i
området.
Organisationen lægger vægt på at
arrangementerne skal være attraktive for så
mange som muligt, hvilket ofte udmønter sig
i alternative tiltag. Et godt eksempel herpå
er arrangementet med Steffen Pedersen
i hovedrollen som underviste d. 21/5 på
Munkevængets Skole i Kolding. Her var
alle indbudt til 3 timers lærdom. Derefter
fortsatte man med en tur i Bowlinghallen,
hvor der kunne dystes i kunsten at vælte
kegler og sluttelig var der et solidt måltid
til alle.
Men lad os starte fra begyndelsen. Kl.
14 var alle deltagerne, ca. 20, bænket og
ventede spændt på mesterens ankomst.
Man følte sig lidt hensat til første skoledag
da Steffen trådte ind i lokalet og blev
præsenteret af Caissas formand, Joachim
16

Knudsen. Herefter startede lektionen med
at alle ﬁk udleveret bræt og brikker. Steffen
satte en stilling op på demonstrationsbrættet
og proklamerede opvarmning med at vi
skulle ﬁnde gevinsten for hvid! Temaet
var tålmodighed og evnen til at holde
modstanderen fra fadet! Det skulle vise
sig at have sine vanskeligheder til trods for
mange mere eller mindre heldige påfund fra
eleverne. Steffen ledte os så på sporet, og
til sidst lugtede vi lunten og ﬁdusen var at
hvids konge skulle foretage en større rejse
rundt på brættet mens den hvide dronning
holdt modstanderen i et jerngreb.
Stillingen der skulle undersøges var
følgende:

emMmMmbh
malMgMmM
amMmAmam
GMmMjaGM
MLamaGMg
mMmMmMmM
MmAKMGAm
mMmMmMmM
Hvid trækker og vinder i 257 træk!

August 2005
Umiddelbart ser det ikke godt ud for hvid
– langt bagud materielt – så man kunne
fristes til at tage den åbenlyse remis med
evig skak, men hvid står faktisk til gevinst,
man skal bare have tålmodighed - megen
tålmodighed!
Først skal tårnet på e5 elimineres med
manøvren 1.Dd7+ Kb8 2.Dd8+ Ka7
3.Dd4+ Kb8 4.Dxe5+ Ka7. Her analyserede
Steffen grundigt på sorts mulighed for
at spille kongen til c8, men det forærer
bare springeren på h8 uden at ændre på
situationen. Så langt så godt, det går ikke
bare at hvid prøver at snuppe springeren på
h8, for så slipper sorts dronning ud efter b5
og kan lave voldsom ravage på 2. række.
Nej! I stedet skal der spilles 5.Dd4+ Kb8
6.Dd8+ Ka7 7.Db6+ Kb8 Her har hvid
det første fritræk og kan begynde den
langsommelige proces med at blokere for
sorts fritræk.8.c3 Kc8. Herefter dribles der

rundt med dronningen med manøvren: Dd4,
Dd8+ - Db6+. Hver gang dronningen når
b6 med skak, er der et fritræk til kongen,
hvis opgave er at snuppe bonden på hlinjen dermed er sorts sidste mulighed
for frigørelse opbrugt og hvid kan bringe
sig i en position som tvinger sort til et
tabsgivende træk. Skak er bare så nemt!

GRAM EXPRESSEN
v/Jens Arne Christensen
Industrivej 18 · 6510 Gram
Tlf.: 74 82 32 52
Mobil 20 32 30 52

Bud- og distributionskørsel
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Den næste opgave skulle vise sig at
indeholde det gennemgående tema for hele
seancen, nemlig den gode springer mod den
farveblinde løber.

MmMmMmMm
mMmMmMmM
MmMmMmMm
mMmMmMmM
MmMmMIam
mMmMmMGM
MmbmfmFm
mMmMmMmM
I en simpel stilling lød opgaven på at vinde
den hvide bonde på g3. Det voldte ikke de
store problemer, 1.Se3+ Kh1 2.Kf2 Kh2
3.Sf1 og haps! - men stillingen er alligevel
remis da hvid kan ofre løberen på den sorte
bonde. Det var imidlertid uvæsentlig da det
bare var opskriften til at vinde den slags
stillinger når der er ﬂere brikker på bættet.
Det ﬁk vi at se i det næste eksempel, et parti
mellem 2 unavngivne russiske stormestre.
Vi kommer ind i partiet relativt tidligt og
stillingen er typisk for dronningebondespil
og kunne være opstået efter dronningegambit eller Caro-Kann etc. Ifølge Steffen
er mange stormesterpartier givet remis i
lignende stillinger, oftest p.g.a. gensidig
respekt, men der er ingen grund til ikke at
spille videre hvis man er indehaver af den
18

»gode« springer, det kræver blot at man er
i besiddelse af en god portion tålmodighed.

dmMmMjfm
gMmMmaga
MgMkcmMm
mMmaHMmM
MmMGMmMm
mEmMmMmM
AGMmMGAG
mMJMJMLM
Recepten er at få byttet de tunge ofﬁcerer af
hvilket kan gøres tvangsmæssigt ved at true
med dobling af tårnene i c-linjen og derefter
»går« man efter sorts d-bonde, ligesom i
eksemplet fra før.
For en ordens skyld skal det nævnes at
partiet alligevel endte remis idet hvid kom
på afveje til sidst med et uovervejet træk.
Jeg citerer Steffen:«Ind imellem spiller man
træk som man ikke kan forstå!«
Eksempel 4.
Et parti fra det amerikanske mesterskab 1964
mellem NN og den legendariske Bobby
Fischer. Steffens spørgsmål lød: »Kan hvid
fortsætte med at spille passivt?« - Igen ﬁk
deltagerne lov til at granske stillingen parvis
5-10 minutter og de ﬂeste måtte sande at
passivitet kun førte til fortvivlelse, men der
var heller ikke megen at gøre alligevel, for
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efter at springeren havde indtaget feltet f5,
slukkedes lyset hurtigt for hvid.

MmMmMmMm
mamMmMhM
amMmMmfm
mMmamMga
AmMGMgMm
mMmMmAmM
MGMmFIAG
mMmMmMmM
Sort vinder !
Efterlysning!
Afslutningsvis fortalte Steffen om det 9.
parti fra fra VM-matchen 1989 mellem
Karpov og Kasparov. En match som Bobby
Fischer i øvrigt var overbevist om, var
indstuderet og iscenesat fra ende til anden.
Især dette parti hævdede han var et plagiat af
det parti vi lige har set, blot med omvendte
farver med indlagte småfejl! - Desværre gik
mine notater i ﬁsk på dette tidspunkt så jeg
ﬁk ikke stillingen med, men måske er der
nogen af læserne der kan ﬁnde det. Man kan
ikke komme uden om at stillingstypen er
den samme, men det er jo ikke ualmindeligt
at man i de kredse spiller de samme åbninger
og rafﬁnerer partierne med deres egne
opﬁndelser. Dermed kommer mange partier
jo til at ligne hinanden - Fischers paranoia

er almindelig kendt! Karpov spillede i det 9.
matchparti et særdeles genialt træk, der helt
tager pippet fra Kasparov, som netop havde
spillet h4 og havde sat sin lid til afbytningen,
hvorefter Karpov får svært ved at komme
videre. Men som sagt så havde Karpov et af
sine lyse øjeblikke og spiller Sg2, som ifølge
Steffen er et historisk ﬂot træk.
Konklussion: Springeren er løberen overlegen når der kun opreres på den ene ﬂøj.
Efter godt tre timers intensiv undervisning
takkede Steffen af og de begejstrede
tilskuere klappede behørigt af mesteren.
Det lykkedes deres udsendte at trænge
sig ind på ham for at overrække ham et
eksemplar af sidste års turneringshæfte fra
Vesterhavsturneringen og samtidig opfordre
ham til at deltage i dette års turnering.
Som nævnt i indledningen så var der mere
på programmet og de ﬂeste af deltagerne
forsatte nu til bowlinghallen hvor
festlighederne skulle fortsætte.
Vi ankom i god tid, og initiativtagerne viste
nu for alvor hvordan man proﬁlerer skakken
i Kolding! Man stiller simpelthen skakspil
op og udnytter enhver pause til at spille
skak!
Kl. 18 skulle vi så i gang med at spille
bowling. For folk med samme kendskab til
dette spil som undertegnede, kræver det nok
en lille introduktion omende det er ganske
simpelt. Bowling ligner skak utroligt meget,
det spilles på et stort bræt, som ganske vist
kun har et enkelt felt som til gengæld er
19
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meget langt, der er 10 bønder som står i
den ene ende af brættet og en stor rund
brik som vist nok er en slags konge eller
lignende. Det hele går ud på kyle kongen ud
på brættet og vælte så mange af bønderne
som muligt. Hver gang man skal trække
har man 2 træk. I modsætning til skak så
kan man spille ﬂere ad gangen i et parti.
Eftersom vi var 16 deltagere så var der 4
partier i gang med 4 spillere på hvert bræt.
Brætterne var sensorbrætter, hvilket gjorde
det nemt at holde rede i scoren. Pointene
blev ført ajour hele tiden ved hjælp af et
slags ratingsystem, selvom jeg ikke helt
forstod at alle skulle starte med en forventet
score på 0, de ﬂeste af de andre havde jo
prøvet at spille før!? Til at begynde med var
det sort snak for mig hvordan man ﬁk point,
men efter at have prøvet at smide »kongen«
ud over brætkanten, fandt jeg ud af at det
var et tabstræk som ikke gav point, så det
holdt jeg op med.
Første parti gik i vores gruppe til
Lars Wisler, som havde en eminent
åbningsteknik som primært bestod af rå
kraft med et elegant afsæt der blev afsluttet
med en halvandenmeters glissando (indover
brættet!), jeg selv blev nummer sjok. I
slutningen af første parti fandt jeg ud af
at hvis man væltede alle »bønderne« i
første træk, så gik man ganske vist glip af
andettrækket og der kom bare et kryds på
tavlen i stedet for point, men til gengæld
klappede folk voldsomt, så da andet parti
gik i gang så skyndte jeg mig at vælte alle
brikkerne i førstetrækket tre-ﬁre gange
20

efter hinanden, men så holdt folk op med
at klappe, så jeg besluttede mig for at jeg
hellere ville have point i stedet, så jeg
nøjedes med at vælte alle bønderne i 2 træk.
Da det hele var slut viste de sig at jeg havde
307 point, 30-40 point mere end Lars og de
andre på holdet, jeg tror at jeg havde fået en
masse bonuspoint fordi jeg var nybegynder.
I en af de andre grupper var der en der
havde fået 301 point. Den samlede vinder
af bowlingturneringen gik til Karina som
scorede 289 point, det var vist noget med en
lang og ﬂot kombination!
Efter bowlingturneringen var der dømt
spisning. Et udmærket traktement med
steak, salat og bådkartoﬂer (dem var der
rigeligt af). Det skal lige nævnes at alt var
indeholdt i prisen (200,- kr.) så det var kun
drikkevarer der skulle betales udover. Efter
spisningen stod desserten på lynskak! Helt i
Caissas ånd!
Her i slutfasen havde jeg fornøjelsen af at
spille 5 partier mod en gammel kending
fra Esbjerg Skakforening nu Springeren,
Kolding, Simun P. Antoniussen. Simun
plejer at bøllebanke mig når vi mødes,
men denne gang gik det anderledes, meget
anderledes!!
Sluttelig er der bare at sige at det var et ﬂot
arrangement som bør gentages, gerne ﬂere
gange. Centrum eller Esbjerg Skak Union
burde overveje et lignende tiltag. Som jeg ser
det så er det et arrangement som appellerer
til den almindelige skakspiller som har fokus
på det sociale samvær. Godt gået Caissa!
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Hvor blev de af? Af Jørn Hansen
Efterhånden som man har været medlem af klubben i en årrække, så har der i årenes løb
været en lind strøm af personer, som af den ene eller den anden grund ikke længere er
medlemmer af klubben. Nogle af de forsvundne er nok også efterhånden forsvundet ud
af hukommelsen (den bliver jo ikke bedre med alderen!), andre har af den ene eller anden
årsag alligevel gjort sig så bemærkede, at de ikke sådan er til at slette fra hjernebarken. Og
så er det jo en gang imellem, at man begynder at spekulere over hvor de nu blev af.
En af disse forsvundne, og alligevel ikke helt forsvundne, er Jacob Gerner Hariri. Han blev
medlem af Centrum i 1989, kort før sin 11 års fødselsdag, og jeg mener kun han var medlem
i 3-4 år. Med sin personlighed, humoristiske sans, viltre hår og ikke mindste gode forståelse
for skakspillet, så lagde man hurtigt mærke til ham. I mine øjne var der ingen tvivl om, at
havde han koncentreret sig om skakspillet, så ville vi med tiden have fået en endog meget
stærk spiller. Men sådan skulle det altså ikke være. Interessen for skakspillet blegnede,
Jacob ville meget hellere være guitarist i et heavy metal band a la Guns N Roses!
Siden udmeldelsen er jeg kun løbet ind i Jacob én gang, og det er efterhånden nogle år
siden, så hvor blev han af? Blev han Slash nummer 2? Min nyﬁgenhed blev delvist afklaret
i dag den 19. juni 2005, da mine øjne faldt på følgende notits i dagbladet Politiken (I ved,
dagbladet med den daglige skakspalte af Sune Berg Hansen!):
Jacob Gerner Hariri, overbygningsstuderende på Institut for Statskundskab på
Københavns Universitet, får den 29. juni på Amalienborg Slot overrakt et legat af
kronprins Frederik. Legatet, som kronprinsen uddeler for 12. år i træk, består af et års
studie ved John F. Kennedy School of Government på Harvard Universitetet i Boston,
USA.
Legatet er fra Crown Prince Frederik Fund, som kronprinsen fik i folkegave af danskamerikanere til sin 25 års fødselsdag. Kronprinsen fik gaven, da han selv studerede ved
Harvard Universitetet.
Medmindre at der helt usandsynligt er tale om en navnebroder, så må konklusionen
være, at det alligevel ikke blev til
en musikkarriere, men at Jacob
alligevel er kommet godt af veje! Jeg
skal ikke gøre mig klog på hvad en
overbygningsstuderende laver, men jeg
formoder trods alt ikke, selv om det var
min første tanke, at der er tale om en
ingeniøruddannelse ;-)
Den gode Lars Lindhard fandt endvidere
et billede af prisoverrækkelsen på en
kongetro hollandsk hjemmeside.
P.S. Det er Jacob til venstre!
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Vesterhavsturneringen 2005
Af Iver Poulsen

Jens Nielsen byder velkommen til den 20.
Vesterhavsturnering

Å

rets traditionelle højdepunkt
er ubetinget den åbne gruppe i
vesterhavsturneringen. I år var
turneringen umiddelbart endnu mere
attraktiv end sidste år (hvor jeg dog
leverede en kanon-præstation og vandt
28 ratingpoints), idet den var væsentligt
stærkere besat. Dels var der lidt ﬂere
stormestre samt mange ﬂere IM’ere og
FM’ere, dels var der generelt langt ﬂere
særdeles ambitiøse spillere, som vel at
mærke havde noget at byde på, hvilket
selvfølgelig gik mere ud over nogen end
over andre (jeg slap nådigt !)
Turneringen blev generelt en stor
sportslig succes. Den første dag var der
lidt klimaproblemer med spillelokalet,
22

men det fortog sig heldigvis allerede
på andendagen, hvor vi jo spillede to
runder. Turneringen blev udmærket
ledet og afviklet, jeg bemærkede i
hvert fald ingen væsentlige problemer.
Skal man endelig nævne noget, skal det
være, at lyset i spillelokalet (hvis man
ikke sad på scenen) var lidt beskedent.
Som forberedelse til turneringen
havde jeg skaktrænet en hel del
sammen med Leszek Kwapinski, som
netop i år i øvrigt afsluttede sin HAuddannelse på Syddansk Universitet
(hvor jeg jo underviser). Måske var det
forberedelserne, måske var det varmen
(jeg spiller næsten altid godt i varme),
turneringen blev i hvert fald igen en
personlig sportslig succes for mig.
Desværre blev det ikke nogen succes for

Leszek Kwapinski - Sparringspartner.
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de andre esbjergensiske topskakspillere,
bortset fra Kim Pilgaard, der ikke rigtigt
tæller med (endnu) og førnævnte
Leszek, som vi måske snart skal regne
blandt toppen, han vandt over Torsten
Lindestrøm i et nærmest studieagtigt
tårnslutspil og havde ratingfremgang og
kom over 2000 i rating.
Det hele endte med, at jeg vandt 18
ratingpoint og nåede op på 2177 (ELO
ca. 2200), dermed har jeg nu (sammen
med Torsten Lindestrøm) højeste rating
blandt spillere i Esbjergklubberne, idet
turneringen desværre blev nærmest
en katastrofe for Gunnar Pedersen,
som tabte 51 ratingpoint, Ove Weiss
Hartvig (Esbjerg Skf.), som tabte 41
ratingpoint og Torsten Lindestrøm, som
tabte 38 ratingpoint. Ole Bønnelykke
kan heller ikke være helt tilfreds, han
tabte 16 ratingpoint. Det var dog en
formildende omstændighed for Ole,
at han slog den stærke tysker Mathias
Bach, og derefter opnåede en dag i
rampelyset, nemlig i 7. runde på 4. bræt
mod den stærke hollænder Solleveld,
der lavede en GM-norm. Også Henrik
Tranberg og Poul Flemming Fries
Nielsen tabte rating og kan ikke være
helt tilfredse med turneringens udfald.
Til gengæld må det absolut ikke
glemmes, at centrumspillerne Allan
Kaarsberg og Damir Desevac begge
nåede 5 point og ﬁk ratingfremgang på
hhv. 26 point (Flot Allan!!) og 20 point.

Fra Centrum deltog desuden Egon
Thøgersen og Carsten Ovesen, men dog
med beskedent pointmæssigt udbytte.
Vi skal selvfølgelig heller ikke forbigå
Morten Andersen som spiller under
Centrums faner. Han scorede 5,5 point
og ﬁk en beskeden ratingfremgang på 4
ratingpoint, men hvad der er vigtigere
for ham er, at han nu endelig får tildelt
et ELO-tal! Tillykke med det!
Om slutstillingen kan i øvrigt nævnes,
at de to ratingtopfavoritter (Belov og
Khenkin) også endte på 1. og 2. pladsen,
Belov dog ½ point foran et forfølgerfelt.
Stormesteren
Goloshchapov
blev
noget slået ud af et nederlag til Kim
Pilgaard. Jeg endte nr. 16 (seedet
nr. 28). Andre ”højdespringere” var

GM Vladimir Belov (tv) - Vinder af vesterhavsturneringen 2005
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Jonathan Carlstedt (præmie som bedste
juniorspiller), Stefan Wiecker og
Asbjørn Korsholm. Emilie Christensen
blev bedste kvindelige spiller, og Jesper
Skjoldborg fra Viby vandt kampen
mellem klubmestrene. Nævnes skal
endelig, at Rene Poulsen fra Jerne
scorede 4,5 points, og vandt ca. 250
ratingpoints (vist nok turneringens
største højdespringer).
Men nu over til det væsentlige, altså
skak! Hvordan kunne det gå så galt for
Gunnar, spørger nogen måske? Her er
måske noget af svaret:
1.runde: Gunnar Pedersen - Kym
Grunau.

emMjMmMl
gcmMmMgM
MgMmEmMh
mMmMmMgM
MmMGMmMm
GMmMmAGM
MGMmMLAm
mCmMmMmD
Denne stilling var opstået, efter et
udmærket ofﬁcersoffer af Gunnar, som
naturligvis står klart til gevinst. Hvid
trak imidlertid 32.Df7?? (de ﬂeste andre
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træk vinder rent faktisk, f.eks. 32.Dg6!
eller endda 32.Txh6!? fulgt af Df7)
32.-Td6! Hvorefter stillingen var uklar.
Gunnar ﬁk ﬂere chancer, men var vist
for rystet og endte altså med at tabe.
Mit eget forløb var tilfredsstillende,
i den forstand, at jeg uden problemer
vandt de to første runder, og derefter
allerede i 3. runde skulle møde en
stormester, nemlig Djuric. Partiet hører
ikke til mine bedste mod stormestre, så
det vil jeg ikke vise. Nogle af mine egne
partier vil jeg dog gerne vise, i 4. runde
vandt jeg følgende parti:
Hvid: Poulsen,Iver (2187)
Sort: Lorenzen,Jan-Hendrik (1943)
B12
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.dxc5 Sc6
5.Sf3 Lg4 6.Lb5 e6 (6...Da5+ 7.Sc3 e6
8.Le3 Sge7 9.a3 er et bedre forsøg) 7.b4
Dc7 8.Lb2 a5 9.a3 axb4 10.axb4 Txa1
11.Lxa1 b6 12.c4! Lxf3 (12...bxc5
13.cxd5 exd5 14.Dxd5 Ld7 15.Sg5 Sd8
16.Dxd7+ Dxd7 17.Lxd7+ Kxd7 18.b5
giver afgørende hvid fordel) 13.Dxf3
Sge7 14.cxb6 Dxb6 15.Sc3+- Sg6
(15...dxc4 besvares bedst med 16.0–
0!!) 16.cxd5 Sgxe5 17.Lxc6+ Dxc6
18.dxc6 Sxf3+ 19.gxf3 Lxb4 20.Ke2
0–0 21.Sb5 1–0
Med 3 ud af 4 skulle man være heldig
for at møde en stormester, og jeg må
indrømme, at jeg var utrolig heldig i
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så henseende, idet jeg ﬁk chancen for
en revanche mod Carsten Høi (som jeg
tabte til i 2004). En chance, jeg udnyttede, idet han spillede lidt slapt:

Her kort inde i partiet, er mit smil måske
lidt anstrengt og mest til ære for fotografen,
men siden blev det dog permanent, og
holdt turneringen ud!

Hvid: Poulsen,Iver (2187)
Sort: Høi,Carsten (2404)
C60
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 g6 4.c3 d6 5.d4
Ld7 6.Db3 f6 7.d5 Sa5 8.Lxd7+ Dxd7
9.Db4 b6 10.0–0 Lh6 11.Sbd2 Se7
12.c4 a6?! 13.Dc3 Sb7 14.b4 a5 15.a3
g5 16.Sb3 a4 17.c5 bxc5 18.bxc5 Db5
19.cxd6 cxd6 20.Sbd2 Tc8 21.De3 Sc5
22.Se1 0–0 23.Tb1 Da6 24.Lb2 f5 25.f3
Kg7 26.g4 f4?! 27.Df2 Sg6 28.Lc3 Sd3
29.Sxd3 Dxd3 30.Lb4 Tc2 31.Tbd1
Da6 32.Tc1 Tfc8 33.Txc2 Txc2
34.Td1 Sh4 35.Kh1 Kf7 36.Df1 Dxf1+
37.Txf1 Lf8 38.Kg1 Le7 39.Kf2 Ld8

40.Ke2 Ke7 41.Kd3 Tb2 42.Lxd6+
Kd7 43.Lb4 Lb6 44.Lc3 Ta2 45.Sc4
Lc5 46.Sxe5+ Kc8 47.Sc4 Txh2 48.e5
Ta2 49.e6 Kd8 50.Lf6+ Le7 51.Lxe7+
Kxe7 52.Tb1 Sxf3 53.Tb7+ Kf6
54.Tf7+ Kg6 55.Tf8 Se1+ 56.Kd4 Te2
57.Se5+ Kg7 58.Tf7+ Kg8 59.d6 Sc2+
60.Kd5 Se3+ 61.Kc5 Sxg4 62.Sxg4
Txe6 63.Te7 Txe7 64.dxe7 Kf7 65.Kd6
h5 66.Sf6 Kxf6 67.e8D h4 68.Dh5 Kf5
69.Dh7+ Kg4 70.Dd7+ Kg3 71.Ke5 h3
72.Df5 h2 73.Dxg5+ Kh3 74.Dxf4 h1D
75.Dh6+ Kg2 76.Dxh1+ Kxh1 77.Kd5
Kg2 78.Kc5 Kf3 79.Kb4 Ke4 80.Kxa4
Kd5 81.Kb5 Kd6 82.Kb6 Kd7 83.Kb7
Kd6 84.a4 Kc5 85.a5 Kb5 86.a6 1–0
Herefter lå alle muligheder åbne, hvis
jeg kunne fortsætte det gode spil. Det
lykkedes kun delvist. Mod den stærke
russer Govash-et-eller-andet så det
lovende ud, men det holdt desværre
ikke.
Hvid: Govashelishvili,Gennady (2389)
Sort: Poulsen,Iver (2187)
D31
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 c6 4.Sf3 dxc4
5.g3 Sf6 6.Se5 Lb4 7.Lg2 Sd5 8.Dc2
Sxc3 9.bxc3 Dxd4 (Sort har pludselig
to bønder, men hvid har da kompensation. Jeg fandt aldrig ud af, om det var
en overseelse eller et offer) 10.Lb2 La5
11.Sf3 Df6 12.Sd2 0–0 13.Sxc4 Lc7
14.La3 Td8 15.0–0 e5 16.Tad1 Txd1
17.Txd1 Lf5 18.Db2 b6 19.Sd6 Lxd6
25
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20.Txd6 Le6 21.Dd2 Sa6 22.Lxc6 Tb8
23.Ld7 Sc7 24.Lxe6 Sxe6 25.Td7 a6?
Sidste chance, jeg skulle have spillet
25.-Td8! her. 26.Dd3 a5 27.Le7 Dh6
28.Ld6 Te8 29.Lxe5 Sc5 30.Td8 De6
31.Dd6 Dxd6 32.Txe8+ Df8 33.Txf8+
Kxf8 34.Ld6+ Ke8 35.Lxc5 bxc5
36.Kg2 Kd7 37.Kf3 Kc6 38.c4 1–0
I ottende runde ﬁk jeg så en sidste
chance for at blande mig i toppen, idet
jeg mødte den stærke franske IM Colin.
Desværre kunne jeg ikke se gevinsten,
og valgte den sikre remis. Set i
bakspejlet ikke særligt tilfredsstillende.
Hvid: Poulsen,Iver (2187)
Sort: Colin,Vincent (2368)
C92
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 Lb7 10.d4 Te8 11.Sg5 Tf8 12.Sf3
Dd7 13.Sbd2 Tad8 14.a4 b4 15.d5
Sa5?! 16.Lc2 bxc3 17.bxc3 c6 18.c4
cxd5 19.cxd5 Tc8 20.Ld3 Dc7 21.De2
Sh5 22.g3 f5 23.exf5 Lxd5 24.La3 Da7
25.De3 Dxe3?! 26.Txe3 Sc6 27.Lxa6
Ta8 28.Lb5 Sf6 29.Tc1 Tfc8 30.Tec3
Sa7 31.Lc4 Lxc4 32.Sxc4 e4 33.Sfd2
Sd5 34.T3c2 Lg5 35.Sxd6 e3 36.fxe3
Txc2 37.Txc2 Sxe3 38.Tc7 Sd5 39.Tc2
Se3 40.Tc7? 40.Tc5 giver afgørende
fordel, f.eks. 40.- Sxf5 41.Sxf5 Lxd2
42.Tc7 Lh6 43.Lc5 40...Sd5 41.Tc2
½–½
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I sidste runde mødte jeg Leszek, hvilket
var ret træls, idet vi hver for sig kunne
få præmie, men ikke begge to! Jeg
skulle vinde, mens Leszek kunne nøjes
med remis. Det blev et kampparti, som
jeg lige må have med:
Hvid: Poulsen,Iver (2187)
Sort: Kwapinski,Leszek (1925)
B04
1.e4 Sf6 2.e5 Sd5 3.d4 d6 4.Sf3 dxe5
5.Sxe5 Sd7 6.Sxd7!? Lxd7 7.Le2
Lf5!? 8.c4 Sf6 9.0–0 e6 10.Sc3 Le7
11.Db3 0–0 12.Td1 b6 13.h3 c6 14.Lf3
Dc7 15.Le3 Tac8 16.Tac1 e5!? 17.d5
e4 18.Le2 Tfd8 19.Da4! De5! 20.dxc6!
Ld6 21.g3 Lxh3 22.Lf4 De6 23.Lxd6
Txd6 24.Txd6 Dxd6 25.Td1 De5
26.Sd5 Sg4 27.Sf4 e3 28.Sxh3 exf2+
29.Kf1 Te8 30.Lxg4 De1+ 31.Txe1
fxe1D+ 32.Kg2 f5 33.Lf3 g5 34.c7 g4
35.Ld5+ Kh8 36.Sf2 f4 37.gxf4 g3
38.Se4 De2+ 39.Kxg3 De3+ 40.Kg2
De2+ 41.Sf2 De7 42.Dxa7 Dg7+
43.Kf1 Dxb2 44.Db8 Db1+ 45.Kg2
Dg6+ 46.Kh2 Dh5+ 47.Kg3 Dg6+
48.Sg4 Dd3+ 49.Kh4 De2 50.c8D
De1+ 51.Kh5 1–0
Således vandt jeg min ratinggruppe, på
korrektion ganske vist, men det var vel
rimeligt, når jeg havde mødt ﬁre spillere
fra den absolutte top.
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PC-bank er din

personlige filial af
Sydbank, installeret
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på din PC
derhjemme
Kom ind og hør
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Program
og andre arrangementer

08.08.05
12.08.05
15.08.05
22.08.05
29.08.05

1. klubaften i den nye sæson
Sidste frist for forslag til årets generalforsamling
Klubaften
Ordinær generalforsamling klokken 19.30
Klubaften

Mangler du en ide til en gave, kan du altid finde det hos os.

•
•
•
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Bøger
Kontorartikler
Playstation, Gameboy og Xbox spil

•
•
•

Film / Musik / DVD
Multimedia
Rollespil / Games Workshop

Sidste frist for indlevering af materiale er d. 29/08 2005

