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100

Af Brian Isaksen

V

i er godt i gang med Dansk
Skak
Unions
100-års
jubilæum. DM i Horsens er
overstået. Centrum havde en håndfuld
spillere med, så vi kan i dette nummer
se en beretning fra første parket.
Mens dette skrives, er næste trin fuldført: Samarbejdet mellem København
og Malmö, Sigeman-turneringen med
bl.a. Peter Heine Nielsen og Curt
Hansen, to af de spillere, vi får at se i
Esbjerg til 18. Vesterhavsturnering fra
4. – 12. juli. Netop 18. Vesterhavsturnering er din chance for at komme til
at spille en væsentlig rolle i jubilæumsåret. En del har allerede meldt sig som
deltagere i den koordinerede del af
turneringen eller som hjælpere, men vi
har stadig brug for DIG! F.eks. mangler
vi chauffører den 3. juli – 20 spillere og
diverse ledsagere ankommer i spredt
fægtning til Esbjerg Banegård og skal
transporteres til Hotel Hermitage. Hvis

du kan hjælpe, så giv mig et praj eller
ring.
Lidt irriterende har Hamdouchi meldt
fra til stormestergruppen, men kun lidt.
Det er som tidligere nævnt ikke svært at
finde spillere til Vesterhavsturneringen,
så her er det komplette felt til
stormestergruppen 2003:
2695 GM Alexey Dreev, Rusland
2658 GM Krishnan Sasikiran, Indien
2625 GM Peter Heine, Danmark
2610 GM Curt Hansen, Danmark
2610 GM Lazaro Bruzon, Cuba
2609 GM Michal Krasenkow, Polen
2603 GM Lenier Dominguez, Cuba
2592 GM Luke McShane, England
2563 GM Lars Schandorff, Danmark
2496 GM Humpy Koneru, Indien
– alt tyder stadig på, at vi når målet:
Danmarks (Nordeuropas?) første kategori 15, som siger elo 2601-2625.
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Spillernes gennemsnitlige tal er i øjeblikket 2606 – men der kommer nye tal
pr. 1. juli…
*
Forårsturneringen er nu færdigspillet.
Vinder af forårsturneringen blev Henrik
Tranberg Jensen. Til lykke med det. I
det hele taget tog vores gæstespillere fra
Esbjerg Skakforening sig godt for af
retterne: De lagde beslag på alle tre 1.
pladser!
*
Det bliver nu snart tid til at gøre status
over det nye klubturneringssystem med
bl.a. rating. Generalforsamlingen i
august skal drage nogle konklusioner.
*

En anden konklusion, der måske også
trænger sig på, drejer sig om formanden, mig. Som de fleste vist ved, er jeg
blevet ramt af sclerose. Sygdommen er
desværre p.t. uhelbredelig, men jeg
håber på, at noget medicin, jeg sættes
på i den nærmeste fremtid, afbøder de
værste skader, så jeg igen kan tage min
del af bestyrelsesarbejdet. Hvis ikke, er
jeg meget passende på valg næste gang.
*
Hovedkredsholdturneringen er spillet,
Ole Bønnelykke og Jens Nielsen samlede trådene for os. Forhåbentligt kan
du læse mere også om dette arrangement her i bladet.
*

God sommer!
Vi ses til Vesterhavsturneringen
eller
til efterårets sæsonstart den 4. august 2003

Klubbens hjemmeside har fået ny adresse
http//:www.skakklubben.centrum
tilføj den til dine favoritter!
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18. Vesterhavsturnering 2003
GM-turnering - Perspektivgruppe/IM-turnering 4. – 12. juli
Esbjerg Skak Union inviterer til koordineret turnering 6. – 12. juli
* JydskeVestkysten * EUC Vest *
Hjemmeside: www.northseacup.dk
Spillested
Klasser
Præmier
Kantine
Indskud
Overnatning
Spilletider
Program

Obs!

EUC Vest (Teknisk Skole) Spangsbjerg Møllevej 72
Mester og Basis, fortrinsvis 8-mands grupper.
Klasserne vil blive elorated, hvis muligt.
Til hver fjerde, ærespræmier til gruppevinderne.
Igen mad og drikke til rimelige priser.
Kr. 150 (inkl. DSU-afgift)
Kr. 100 pr. person, yderligere kr. 100 for evt. leje af
madras.
6 timer, ingen hængepartier.
Søndag 6. juli 14-20
Mandag 7. – fredag 11. juli 18-24
Lørdag 12. juli 12-18.
Runderne i GM- og Perspektivgruppen starter kl. 14,
sidste runde dog kl. 12.
Alle spillelokaler skal være røgfri! Der kan dog ryges
på gangene.

Veteranklasse

Tilmelding

På opfordring tilbyder vi denne gang en 5-runders
Veteranklasse for spillere fyldt 55 år. Veteranklassen
spilles 8. – 12. juli - på samme tidspunkter som den
øvrige koordinerede turnering disse dage.
Senest 15. juni 2003 og yderligere oplysninger: Brian
Isaksen, Jakob Gejsings Vej 6, 6700 Esbjerg
tlf. 75 13 75 02 e-mail: brisak@esenet.dk
Betaling af indskud og evt. overnatningsgebyr inden
start på 1. runde.
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M-01-02
Korrespondanceskak
af Kim Sørensen

Billedtekst:

O

verskriften betyder kort fortalt: 2. mestergruppe i 2001
i k-skak. Slutstillingen kan
findes i skakbladet nr. 12 årgang 2002.
Gruppen bestod af tre spillere med rating omkring 2100. To 2. klassesspillere
(hvoraf den ene senere viste sig at have
et ICCF tal på 1980!) og så undertegnede og Erik Pontoppidan i midterfeltet. Snittet for gruppen var 1917
(Beregnet efter førnævnte 2. klassesspillers danske tal). Ud af de 21
partier der blev spillet, sluttede kun de
fire remis, alle med undertegnede som
den ene part, hvilket skyldes en uskøn
blanding af sløseri og heroisk fight.
Det første hele point kom i hus allerede
efter 31/2 måned imod en modstander
der brugte sølle 6 dage til hele partiet
(19 træk). Derefter fulgte en remis imod
den senere vinder og en gevinst imod
Pontoppidan. Med 2,5 af 3 begyndte
førnævnte heroiske fight og det
lykkedes at holde remis i to partier hvor
6

jeg havde ryggen imod muren. Alt sammen for med 3,5 af 5 blot at måtte
acceptere endnu en remis (hvor gevinst
havde betydet oprykning til landsholdsklassen). Slutfacit 4 af 6. Fra turneringen vil jeg vise partiet imod Erik
Pontoppidan.
Hvid: Pontoppidan,E
Sort: Sørensen,K
Budapestergambit
A52
1.d4 Sf6 2.c4 e5 3.dxe5 Sg4 4.Sf3
[4.Lf4 Sc6 5.Sf3 Lb4+ 6.Sbd2 De7 7.a3
Sgxe5 8.Sxe5 Sxe5 9.e3 Lxd2+
1O.Dxd2 d6. Skete i et af de andre
partier i gruppen. Efter min mening har
sort en fin stilling. Selvom hvid ifølge
bøgerne har en lille fordel.; 4.Dd4?! d6
5.exd6 Lxd6 6.Dxg7? Le5 og sort vinder. 7.Dg5 Dxg5 8.Lxg5 Lxb2]
4...Lc5 5.e3 Sc6 6.Le2 Sgxe5 7.0-0 0-0
8.Sc3 Sxf3+ 9.Lxf3 Se5 10.Le2 Te8
11.a3 a5 12.b3 Ta6 13.Se4 La7 14.Lb2
Th6 15.Lxe5 Txe5 16.Sd2?
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mck mfm
iagamaga
m m m j
g m j m
mAm m m
GAm G m
m HCGAG
J mEmDL
16...Txe3! 17.Sf3 [17.fxe3 Lxe3+

18.Tf2 (18.Khl Txh2+ 19.Kxh2 Dh4#)
18...Dh4 19.Sf3 (19.g3 Dxh2+ 20.Kfl
Dxf2#) 19...Dxf2+ 20.Khl-+] 17...Te8
18.Ld3 Lc5 19.Dd2 Ta6 20.Sg5 g6
21.Df4 Df6 22.Dxf6 [22.Dh4 Dg7 fulgt
af Lc5-d4-f6 23.Tfel Tf8; 22.Dxc7??
Ld6 og hvid taber dronningen.]
22...Txf6 23.Se4 Tc6 24.Tael Le7
25.c5 f5 26.Sg5 h6 27.Sf3 Txc5 28.Sd4
Kf8 29.Sb5 c6 30.Sa7 d5 31.Sxc8 Txc8
32.Te6 Tc3 og hvid opgav. Der kunne
f.eks. ske 33.Tfel [33.Lbl Kf7 34.Tfel
Lxa3 fulgt af Tc3-cl] 33...Txd3
34.Txe7 Tdl
0-1

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

Bud- og distributionskørsel

Spiller du med i Vesterhavsturneringen?
- hvis ikke, så skynd dig at melde dig til.
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DM 2003
Horsens
af Allan Kaarsberg

Peter Heine Nielsen Danmarksmester 2003

Å

rets danmarksmesterskab
blev traditonen tro afholdt i
påsken på Vitus Bering
Ingeniørskolen i Horsens. De fleste er
vel på nuværende tidspunkt bekendt
med resultatet, at Peter Heine ikke
uventet løb med sølvtøjet. Han fik dog
hård modstand af et par debutanter i
landsholdsklassen, ikke mindst Davor
Palo som inkasserede andenpladsen
plus sin første stormesternorm. Nikolai V. Pedersen (min personlige
favorit) snublede i opløbet og måtte
nøjes med tredjepladsen, et halvt point
fra stormesternormen som ville have
udløst titlen som stormester.
Jeg vil ikke gå i detaljer og gengive en
masse partier fra landsholdsklassen, det
vil jeg trygt overlade til konkurrenten,
det landsdækkende organ, men jeg kan
dog ikke nære mig for at vise en enkelt
perle fra 7. runde hvor Jens Ove Fries
Nielsen (som jo kan prale med at han er
i familie med vores egen Poul Flem8

ming Fries Nielsen), på det nærmeste
lemlæster Steffen Pedersen med et
genialt tårnoffer.
Vi kommer ind efter sorts 40. træk -Tc4

m mem l
mamdm ma
am g g G
m m hBg
GdmAm m
m G m J
m m mAK
m m mDL
Hvid er bagud med en bonde og nu
falder der en til så noget må gøres , derfor! 41.Txg5!!! - Hvordan ser man den
slags? - Sort kan ikke slå tårnet 41.-,
fxg5 42.Sxd6, Txd6 43.Dxe4 og mat i
næste eller 42.-, Sg4 43.Sxe8 og Sort
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kan ikke slå på h2 p.g.a. matten på f8!
Steffen resignerede og spillede i stedet:
41.-,Txe4 42.Tg7 Sc4 43.Dg3 Se3
44.Te1! Det kræver stærke nerver at
skulle invitere til en gaffel, de fleste
ville vel få gummiarm her, men ikke
Jens Ove! 44.-,Sxf5 45.Txe4! Fed
pointe, der kan ikke slås på hverken e4
eller g3! 45.-,Df8 46.Dg4 Txg7
47.hxg7+ Sxg7 48.Dd7 b5 49.Te7 1-0
Jens Ove spillede en god turnering og
kan vel være tilfreds med kun at tabe til
et par stormestre samt en næsten
stormester, Davor Palo. -

Hver dag var der live dækning af
partierne fra landsholdsklassen, med
Per Andreasen som veloplagt og
tilsyneladende alvidende kommentator i
skolens auditorium. For os som spillede
7 runder var der således rig lejlighed til
at suge guldkorn fra oraklet. For mit
eget vedkommende var det meget
inspirerende at se partierne blive gen-

nemgået seriøst, og der var levende
interesse og deltagelse fra et stort publikum. Livedækning via storskærm må
være et “must” ved den kommende
Vesterhavsturnering!!
Resultaterne samt slutstillingen fra
landsholdsklassen kan man gå på nettet
efter, eller vente til det landsdækkende
organ kommer på gaden.
DM i lyn
Fredag aften var der lynskak på programmet. Ikke færre end 139 dystede
om den eftertragtede titel som danmarksmester i lynskak.
Til lejligheden var der troppet en del
folk fra Esbjergklubberne op, bl.a.
Gunnar Pedersen, Torsten Lindestrøm
og Karsten Jacobsen.
De indledende kampe bestod af 10–
mandsgrupper og med mit sædvanlige
held kom jeg i gruppe med Gunnar
Pedersen, det tog nu ikke pippet fra
Gunnar, han blev nr. 2 i gruppen. Jeg
spillede faktisk mit bedste parti i turneringen i allerførste runde, hvor jeg stod
rigtig godt, faktisk bedst, men tabte på
tid til.....Mads Boe!!!! - Han vandt
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gruppen og havnede i semifinalen sammen med Sune Berg Hansen, Allan Stig
Rasmussen og Thorbjørn Bromann.
Semifinaler og finalen blev afviklet på
storskærm i auditoriet under mere end
100 tilskueres bevågenhed, selv om det
efterhånden var langt ud på aftenen og
klokken næsten var et før sidste træk
var trukket.
I semifinalen vandt Sune over Allan
Stig, og Mads Boe over Thorbjørn.
Første parti i finalen vandt Sune klart,
og i andet parti stod Mads til tab men
vendte den tabte stilling til mat udført i
sidste sekund. Herefter vandt Mads det
3. parti med sort og blev derved Dansk
Mester i Lyn 2003.

Mads Boe - til højre - storspil og fortjent
DM titel.
10

Den Koordinerede turnering
Der var pæn deltagelse fra Esbjergklubberne. Fra Centrum deltog Iver
Poulsen, Ole Bønnelykke, Karsten
Mørk, Egon Thøgersen og mig selv,
sagde hunden. - fra Esbjerg Skakforening deltog Poul Flemming, Leszek
Kwapinski, Miki Worm Jørgensen og
Jesper Marker - Derudover havde Ribe
Skakklub en del folk med, Peter
Leimand i Kandidatklassen!!, Jimmy
Andersen, Jan Rosenberg, Dennis
Larsen og Knud Jespersen. Nævnes
skal vel også Lars Wisler fra Grindsted.
I kandidatklassen spillede Peter
Leimand en god turnering. Med et ratingtal der gav udsigt til en bundplacering, var det imponerende at se at han
kom “hjem” med et helt point mere end
forventet. Der er helt klart et stort
potentiale i den unge Peter, han spiller
helt uimponeret mod langt stærkere og
mere erfarne modstandere, og der bliver
ikke givet op før alle muligheder er
udtømt.
Iver Poulsen havde en noget mat turnering, sølle 5 remiser var hvad det kunne
blive til, selvom Iver havde valgt at
spille 7 runder. Så gik det noget bedre
for Poul Flemming, som trods en dårlig
start fik kæmpet sig op på 4,5 point, det
samme som vinderen af gruppen. Ole
startede til gengæld fint med 2,5 af 3
men fik kun 1 point i de sidste fire runder, hvilket underligt nok, kun rakte til
en 7. og næstsidsteplads!? 1 sølle point
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skilte første fra næstsidstepladsen, og
med 5 mand på 3,5 point så er det jo
hvad der sker. – Paradoksalt nok
scorede Ole lidt ratingpoint idet han
havde et halvt point mere end forventet
score.
Lad os kigge lidt på Poul Flemmings
spil.
Hvid: Harholm, Jes
Sort: Nielsen, Poul Flemming Fries
1.d4 Sf6 2.Sf3 c5 3.e3 g6 4.Le2 Lg7
5.0-0 cxd4 6.exd4 0-0 7.c3 d6 8.Te1
Sbd7 9.Lf4 Sh5 10.Le3 e5 11.dxe5
dxe5 12.Dd2 e4 13.Sd4 Shf6 14.Lh6
Sc5 15.Lxg7 Kxg7 16.Sa3 a6 17.Tad1
Dc7 18.b4 Se6 19.Sxe6+ Lxe6 20.c4
De5 21.De3 Tfd8 22.f3 Db2 23.fxe4
Dxb4 24.e5 Sd7 25.Sc2 Dc5 26.Lf3
Dxe3+ 27.Txe3 Sc5 28.Ld5 Tab8
29.Sd4 Kg8 30.Sb3 Sa4 31.Tdd3?

j j mfm
mam mama
am mcmam
m mCG m
bmAm m m
mBmDJ m
Am m mAG
m m m L
Så langt så godt men her hopper kæden
af for hvid, tårnet skal naturligvis til d4

med det samme, altså hvis det da skal
den vej. 31.-,Sb2 32.Td4 Sxc4 33.Lxc4
Txd4 34.Sxd4 Lxc4 35.a3 Td8 36.Te4
h5 37.g4? Sf3 var påkrævet hvis partiet skulle holdes, nu gør hvid kort proces
37.-,Ld3 38.Tf4 g5 0-1
Jimmy Andersen, Ribe, spillede 5 runder i Mester 2, men fik ikke rigtigt det
han kom efter. Kun 2 point blev det til.
I Basis 7-1 kunne Leszek Kwapinski fra
naboklubben, Esbjerg Skakforening,
derimod godt få spillet til at køre. Kun
et ærgerligt nederlag midtvejs forhindrede ham i at gå helt til tops. Under alle
omstændigheder er 5 af 7 og en 3. plads
et godt resultat.
Jeg gjorde Leszek kunsten efter i Basis
7-2 ligeledes med en 3. plads - det vil
jeg vende tilbage til senere i artiklen.
I samme klasse spillede Lars Wisler
Pedersen, som jo havde stor succes i
Esbjerg Mesterskabet i år, og nu skulle
han prøve at forsvare sit nye ratingtal på
over 1600. Det lykkedes lige akkurat.
Der var 2 med for Ribe i Basis 5-3,
Dennis Larsen og en gammel kending,
Jan Rosenberg. Dennis slap bedst fra
det med 3 af 5 – desuden vandt han det
indbyrdes opgør og efterlod Jan med
2,5 af 5 point.
I basis 5-7 fuldendte Miki Worm
Jørgensen Esbjerg Skakforenings samlede triumf ved at besætte 3. pladsen
med 3 af 5 point. Det betød at 4 ud af 5
deltagere fra Esbjerg Skakforening fik
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del i præmierne!
Jesper Marker som spillede i basis 5-8
var således den eneste af esbjergfolkene
der måtte tage tomhændet hjem.
Karsten Mørk og Egon Thøgersen
spillede i samme gruppe som Jesper.
Karsten gjorde vel den bedste figur ved
at score 2 point. Men hatten skal af for
Egon! Lige så suverænt som Peter
Heine Nielsen besatte pladsen i den ene
ende af turneringen, lige så suverænt
besatte Egon den anden ende, og det er
en præstation som det kun er ganske få
beskåret!
Men nu til “The true story of DM 2003”.
Som nævnt vil jeg i det efterfølgende
prøve at sætte et par ord på min egen
deltagelse ved dette års danmarksmesterskab.
Jeg havde sat mig selv gevaldigt op til
denne turnering. Lang tid i forvejen
havde jeg bebudet at alle sociale tiltag,
herunder at familiesammenkomster og
andre gæstebud, var aflyst i påsken! Til
stor harme for den nærmeste familie,
som forventer et større komsammen
netop i disse dage. Men jeg er en stejl
mand og intet skulle hindre mig i at
stille op! - Internettet var blevet
trevlet helt op for at finde
passende indkvartering, og det
endelige valg faldt på Husodde
Camping – i telt! Allerede aftenen før afrejsen til Horsens, kunne
jeg på alle tv-kanaler se, at vejrguderne
12

var med mig, så jeg trygt kunne efterlade vaders og svømmefødder derhjemme. Og lodtrækningsalfen havde i
første runde parret mig med gruppens
absolut lavest ratede person. Så hvad
skulle der overhovedet kunne gå galt?
1. runde
Hvid: Jens Olaf Svanholm, Viby
Sort: Allan Kaarsberg, Centrum
1. e4, sort overskred tiden.
1-0
Hvordan kan sådan noget ske? Jeg var
stået tidligt op, og var ude af døren kl. 7
tidsnok til at være i god tid til rundestart
kl. 9 - Men det kan godt være at alle
guder, feer og andre gode væsner var på
min side, men Motorfanden var det
ikke! Han sørgede for at motoren i min
ellers nyistandsatte Micra (ny gearkasse
ugen før) brød sammen på motorvejen
midt mellem Kolding og Vejle, og
selvom jeg hurtigt fik standset en venlig
bilist med en “mobilos”, og fik rekvireret hjælp fra en bekendt i Vejle, så
nåede jeg lige akkurat ikke frem i tide
til at få startet mit ur. Surt!
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Skal man se noget positivt i det, så fik
jeg tid til at installere mig på campingpladsen. Ved samme lejlighed konstaterede jeg, at der var en knap 4 km
lang gåtur fra pladsen til spillestedet,
men det var en smuk tur.
2. runde startede kl. 17 - men jeg skulle
ikke risikere noget så jeg var tilbage kl.
13, så kunne jeg også overvære rundestarten i
landsholdsklassen, og
senere Per Andreasens onemanshow i
auditoriet. Min sejr i anden runde over
Orla Lind Mortensen, Forlev Skakklub,
kom i hus efter noget usikkert spil, men
jeg lavede heldigvis kun den næstsidste
fejl. Det var et langt parti, jeg var først
hjemme på campingpladsen kl. 23 efter
at have vandret mine 4 km stort set i
bælgravende mørke! Med i min oppakning var min (kære) lille bærbare, hvorpå jeg havde et lille primitivt skakprogram, Vanessa Chess. Det brugte jeg til
at taste mine partier ind efter runderne,
og for sjov skyld lod jeg maskinen
kigge partier efter for brølere! – Jeg må
indrømme at jeg blev noget rystet over

resultatet, idet programmet forsynede
stort set hvert eneste træk med et
spørgsmålstegn, og et forslag til et
bedre træk!! Nå - men jeg lod mig ikke
gå på af den slags bagateller, så da jeg i
tredje runde med hvid skulle møde en af
de lokale spillere, Morten Beuchert,
Horsens, så var jeg fuld af fortrøstning.
Partiet var ikke noget godt parti, igen
hævdede “Vanessa” at vi lavede fejl
“hele tiden og så igen”. Men da vi var
lige gode (eller dårlige) så skulle der en
kæmpebuk fra Mortens side til at afgøre
partiet.
I fjerde runde skulle jeg så til at møde
en af de stærkere spillere, Jesper
Lundager, Randers, Jeg havde igen hvid
og på min d4 svarede han med
Budapestergambit hvilket passede mig
glimrende. Ingen af os kunne dog
afgøre det så pointdelingen var retfærdig. – Pudsigt nok havde “Vanessa”
ikke rigtigt noget at udsætte på partiet,
andet end at “hun” helst ville spille
videre med mine brikker!

Slagtermester

Kaj Madsen
KRONPRINSENSGADE 97
Telefon 75 12 84 95
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“Du er nok godt kørende!!” Karsten
Jacobsen var ankommet sammen med
en delegation af Esbjerg Skakforningsfolk for at deltage i lynturneringen
samme aften. - Jeg måtte så for gud ved
hvilken gang forklare at det var en
sandhed med modifikationer, men situationen taget i betragtning så var det jo
en morsom indgangsreplik.
Som jeg nævnte i omtalen af lynturneringen så var det meget sent, før jeg
kom hjem til teltet, men der var
heldigvis fuldmåne så jeg kunne da orientere mig lidt gennem skoven og krybe
til køjs eller sæk om man vil.

Med nattemperatur omkring frysepunktet,
var det påkrævet med “af-isningsaggregat”
på fingrene!

5. runde – Om det var manglende søvn
der spillede ind eller bare almindelig
morgentræthed så var der igen lidt
usikker driblen med brikkerne, men til
sidst kom der mere facon på spillet.
Afslutningen var spøjs.
14

Hvid: Mikkel Christiansen, Viborg
Sort: Allan Kaarsberg, Centrum
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 d6 4.d4 Le7
5.Le3 Sf6 6.Sc3 0-0 7.h3 a6 8.a4
Kh8 9.Dd2 Ld7 10.d5 Sa7 11.Sh2 c6
12.f3 Sh5 13.0-0-0 b5 14.dxc6 Lxc6
15.Ld5 Sg3 16.Thg1 b4 17.Se2 Lxd5
18.Sxg3 Le6 19.Sg4 Sc6 20.Sf5 Lxf5
21.exf5 f6 22.Sf2 Dc7 23.f4 Tfd8
24.Dd5 Tac8 25.Td2 Sa5 26.b3?

mdj m l
m k m ga
am g g m
h mEgAm
Ag m G m
mAm I mA
mAJ HAm
m L m J
Hvid er bange for Sc4, nu kommer der
noget der er endnu værre, Dc3! Kb1 er
billigste udvej, det koster “kun” en løber
27.Sd3?? Da1# 0-1
Forklaringen på hvids sidste træk skal
forklares med skakblindhed – eller
nærmere synsforskydning, Mikkel var
overbevist om at springeren udover at
skærme for slag på løberen, også kunne
gå imellem på b1!! hvilket jo ikke rigtig
kan lade sig gøre hvis man skal følge
FIDE’s anvisninger for spillets gang.
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Næstsidste runde skulle jeg igen møde
en af de stærke, det udviklede sig til en
klassisk modtaget dronninggambit, som
jeg til en afveksling behandlede
ordentligt.
Hvid: Allan Kaarsberg, Centrum
Sort: Peter Sig, Nyborg
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e4 e6 4.Lxc4 Le7
5.Sf3 a6 6.a3 Sf6 7.Sc3 l5 8.La2 Lb7
9.d5 exd5 10.exd5 c6 11.dxc6 Sxc6
12.Lf4 0-0 13.0-0 Lc5 14.Tc1 Dxd1
15.Tfxd1 Tad8 16.Sd5 Lige det træk
var jeg svært glad for, men “Vanessa”
var tilsvarende utilfreds. 16.-,La7
17.Lc7 Tc8 18.Ld6 Tfe8 19.Sg5?! Igen
voldsomme protester fra sidelinien, men
så længe modstanderen ikke finder det
bedste, så er det altså godt nok, jeg
havde spillet trækket uanset om det sorte
tårn stod på d8 eller som i partiet e8!
19.-, Se4 20.Se7+ Txe7 21.Lxe7 Sxg5?
Det er til gengæld afgørende, sort kan
lige nøjagtigt holde skindet på næsen
ved at spille 21.-,Sxf2. 22.Lxg5 h6
23.Lh4 Ld4 24.Tc2 g5 25.Lg3 Td8
26.Tcd2 Te8 27.h4 Lg7 28.hxg5 hxg5
29.Td7 Lc8 30.Lxf7+
1-0
Sidste runde
En gevinst ville give mig mindst en 2.
præmie i gruppen, men min modstander
Peter Stuhr, Tårnet Randers, spillede
godt og lod mig aldrig komme til fadet,
omend jeg vist nok stod i overkanten det

meste af tiden. Merbonden til slut var
uden betydning p.g.a. bondestillingen,
måske kunne det spilles anderledes end
den sidste afbytning, men risikoen for at
sorts gode løber trænger ind og rydder
min bondebeholdning, var for stor til at
jeg turde spille videre.- Altså remis og
jeg måtte tage til takke med 3. pladsen,
men alt i alt kan jeg ikke være utilfreds
med forløbet.

- et håndtryk og en kuvert med penge - tak
for denne gang!

Økonomisk kan man selvfølgelig sige at
det ikke rigtigt hænger sammen når man
ved efterkalkulationen kommer til et
minus på 8-9000 kr. når alt er gjort op,
men det var alle pengene værd! - DM er
en stor oplevelse - Prøv det selv!
- Skal man endelig sige noget negativt
så var det trapperne - alt for mange trapper, bestemt ikke handicapvenligt. Nu er der kun tilbage at sige: Jeg glæder
mig til næste gang.
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På mærkerne
Filateli for skakfolk.
af Jørn Hansen

Hvem siger at skakfrimærker skal være
kedelige?

S

om nævnt før i dette blad, så
samler jeg på frimærker –
mest
Danmark
(med
kolonier!), men altså også frimærker
m.v. med skakindhold. For nogen tid
siden var jeg så endnu en gang nede i
Esbjerg Frimærkehandel (over for
Føtex), som jo med sikker hånd
bestyres af vores egen Johan G. Jensen.
Jeg købte så en indstiksbog (billig!)
indeholdende en masse frimærker. De
fleste af mærkerne havde ædelstene
som motiv, men der var også fem sider
med skakmærker. Jeg har efterhånden
en del skakmærker, og det er sjovt at
lægge mærke til, at hovedparten af
skakfrimærkerne kommer fra "skakstormagter" som f.eks. Laos, Tanzania,
Nordkorea, San Marino, Paraguay,
16

Nicaragua, Djibouti, Guinea Bissau,
Sao Tome é Principe, Cambodja,
Vestsahara osv. osv.
Frimærkerne er mestendels meget farvestrålende og enkelte gange kan man
være i tvivl om seriøsiteten. Hvad siger
I f.eks. til et skakbræt med 12 * 12 felter eller 7 * 6 felter? Det skulle vi lige
prøve
at
lancere
under
Vesterhavsturneringen til sommer!
Mange af mærkerne viser et bræt med
brikker på, men langt hovedparten af
stillingerne er intetsigende, hvis de da i
det hele taget er lovlige. Et par af mærkerne fangede dog min interesse, og
dem vil jeg da dele med jer.
Det første, et stort mærke fra Paraguay,
blev udgivet i anledning af verdens-
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skakforbundets (FIDE’s) 60 års jubilæum. En glimrende anledning til at
udgive et særfrimærke, hvilket Post
Danmark kunne lære en del af, da jeg
ikke kan erindre, at de nogensinde har
haft skak på danske mærker. Og motivet
fra Paraguay rammer da også lige i
mellemgulvet (eller deromkring) og
viser i al sin tydelighed en af de mangler som der er i de fleste skakklubber
her i landet: fraværet af kvindelige
medlemmer. Det problem har de
tilsyneladende løst i Paraguay - og hvis
den nydelige unge dame på mærket er
en typisk repræsentant for kvindelige
spilleres beklædningsvaner derovre, så
skulle man måske overveje et spanskkursus på aftenskole med efterfølgende
emigration til Sydamerika! Motivet er
lidt uklart, men jeg går stærkt ud fra, at
det er en overdimensioneret sort konge
hun har i højre hånd. Hvis ikke, kære
læser, så må jeg bede dig om skyndsomst at bladre videre uden at studere
billedet nærmere.

Det andet mærke er af en noget ældre
dato. Det er et velgørenhedsmærke fra
Filippinerne og er udgivet i 1962. To
herrer på et skib er fordybet i et skakparti og den ene af dem hedder Rizal.

Navnet sagde mig intet. Et opslag i
Novrups skakleksikon bragte mig ikke
videre, men jeg tog det for givet, at der
var tale om en stærk filippinsk skakspiller. Ak ja, min uvidenhed var
tilsyneladende helt uden grænser. For
ikke nok var der tale om en stærk skakspiller, nej der var tale om Filippinernes
største nationalhelt, José Rizal. Og det
var ikke en hr. hvem som helst!

17

Skakklubben Centrum
Maj-Juni 2003

Internettet og Encarta gav mig et billede
af en meget spændende personlighed.
Han blev født i 1861. Han var uddannet
læge men havde da også et par sideinteresser. I flæng kan nævnes zoologi,
etnologi, arkitektur og sprogforskning.
Han talte bl.a. flydende arabisk, kinesisk, tysk, engelsk, fransk, hebræisk,
russisk, græsk, japansk og en hel masse
andre sprog og dialekter. Han var maler,
skulptør, musiker, journalist, kirurg og
forretningsmand og fik da også lige tid
til at bygge et par dæmninger, skrive
digte og bøger samt spille noget skak.
Jeg har dog ikke kunnet finde nogen
partier med ham, men jeg vil prøve at
lede videre.
Filippinerne var dengang underlagt en
af datidens supermagter, nemlig
Spanien. Rizal var ikke begejstret for
den spanske dominans og den dårlige
behandling af de indfødte filippinere,

og han skrev et par satiriske bøger hvori
han hudflettede det spanske styre på
Filippinerne. Herudover var han initiativtager til en national filippinsk
selvstændighedsbevægelse. Hverken
bogudgivelserne eller hans nationale
sindelag var noget der gjorde ham vellidt i Madrid eller hos de lokale myndigheder.
I 1896 udbrød der en revolte på
Filippinerne og Rizal blev øjeblikkeligt
arresteret, dødsdømt og henrettet efter
en skueproces. En trist og alt for hurtig
afslutning på livet for et (hvis man skal
tro kilderne) gudbenådet multitalent.
Bare to år senere røg USA og Spanien i
øvrigt i totterne på hinanden og
Filippinerne slap fri fra Spaniens åg og
kom i stedet under amerikansk styre. Så
kunne en ny konflikt gå i gang, men det
er en helt andet historie.

Storegades Cykel- og
Knallertservice
Storegade 66 · 6700 Esbjerg
Telefon 75 12 39 75
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Succesen i Ribe
fortsætter!
Ribe EMT 2003
af Steffen Jørgensen

Trængsel ved indskrivningen

R

ibe skakklub har endnu
engang med Ribe EMT
2003 formået at overgå både
sig selv og alle andre skakklubber i det
sønderjyske ved igen at få en så stærk
turnering stablet på benene. Og det ser
unægtelig ud til, at successen vil fortsætte de kommende år. Idéen med en
weekendturnering (5 runder) i Ribe har
virkelig slået an, og fremgangen til i år
fra da jeg deltog i turneringen for to år
siden, har ikke været svær at få øje på.
I år deltog ikke færre end 50 spillere
fordelt på 27 klubber, og samtidig var
feltet utrolig stærkt. Spillerne kom fra
nær og fjern – der var de sædvanlige
man altid finder i turneringerne i det
sydjyske, men også spillere fra
Bornholm, Sverige og Sjælland m.fl.
kastede en glans af mangfoldighed over
feltet. Feltet talte bl.a. 6 internationale
mestre (5 danske + 1 svensk) og de
øverst 20 ratede spillere havde rating på

2000 eller derover! Det er faktisk en del
flere end i Vesterhavsturneringen 2002
– hvis man lige ser bort fra den
inviterede GM-gruppe.
Arrangører, turneringsledere og øvrige
hjælpere kan da også her bagefter med
rette se tilbage på en veloverstået
turnering med masser af god skak,
drama og ikke mindst hygge – og det
hele afviklet i en god og afslappende
atmosfære på Bispegades Skole. Og
som om en så stærk og veloverstået
turnering ikke er belønning nok i sig
selv, ja så tog Ribes spillere (både
nuværende og forhenværende) for sig af
retterne da præmierne skulle uddeles.
I Ribe må de dog alligevel sidde med en
mærkelig smag i munden og gøre status. En kanonsucces blev det igen i år,
men der var ikke én eneste deltager fra
nogen af 4. Hovedkreds’ største klubber
Haderslev, Alssund eller Aabenraa.
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Tønder og Løgumkloster stillede med
hver én deltager. Hvis man ikke støtter
de nærmeste klubber hvordan skal
skakken så på ny komme til at blomstre
i det sønderjyske??!
For mit eget vedkommende havde jeg
set frem til igen at skulle spille i Ribe.
Dels skulle et dårligt Esbjerg
Mesterskab 2003 revancheres og dels
fik jeg præmie i Ribe for to år siden (i
øvrigt delt med Ribes Knud Erik
Andersen). Så det var med højt humør
og stor gejst jeg ankom til Ribe fredag
aften. De hvide brikker førte mig
sikkert i havn, så bedre start på turneringen kunne jeg ikke ønske mig. MEN
lørdag skete katastrofen – jeg måtte
lørdag morgen "kickstarte" hovedet
med fire kodimagnyler, som ikke hjalp
det helt store. Det betød at spillet
umuligt ville komme til at fungere, så
da min modstander lørdag morgen temmelig hurtigt tilbød remis var jeg ikke
sen til at modtage. I 3. runde tilbød jeg
selv remis efter få træk, da hovedet ikke
havde det meget bedre end tidligere på
dagen. Heldigvis tog min modstander
imod og mod forventning lå jeg efter
lørdagens runder stadig på en delt
førsteplads.

Søndag var jeg igen klar til kamp og i 4.
runde vandt jeg efter 15 træk da min
modstander mindst ville miste et rent
tårn. Så kom der igen noget i vejen for
min skaklige optræden. Min kone
skulle mandag morgen på kursus på
Sjælland, og besluttede at det "bedste"
ville være at tage af sted relativt tidligt
søndag aften. Jeg måtte tilbyde min
modstander en remis før vi overhovedet
kom i gang, og han tog imod. Mine 3,5
point rakte alligevel til en delt
førsteplads med Knud Erik Andersen
fra Ribe (igen fristes man til at sige). Alt
i alt fik jeg kun spillet 66 træk i turneringen (13 træk i gennemsnit pr.
kamp!), det rakte som sagt til en delt 1.
præmie, hvilket var udmærket, men jeg
var jo kommet for at spille skak. Det
kan være jeg kan få lov til det næste år
– for jeg er 100 % sikker på at vende
tilbage til Ribes weekendturnering
2004!
Af andre Centrumspillere deltog Ole
Bønnelykke, Iver Poulsen og Damir
Desevac. Damir fik en udelt 2. plads i
Basis 1 med 3 point. I øvrigt fik både Ole
Jacobsen, Sydkysten, Klaus Berg,
Helsinge og Jens O. F. Nielsen, Jetsmark 3
point i IM-gruppen på en delt førsteplads.

Hvis du ikke selv spiller med i Vesterhavsturneringen
så kan vi altid bruge en hjælpende hånd
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Skak i hyggelige lokaler

Mine egne partier er temmelig korte og
uinteressante, men til gengæld fik jeg
stjålet et par af Oles partier fra Mester
2. De bringes herunder med mine egne
sparsomme kommentarer.
Hvid: Ole Bønnelykke, Centrum
Sort: Jesper K. Jensen, Fribonden
1.e4 d6 2.Sc3 c6 3.g3 h5 4.d3 h4 5.Lg2
Db6 6.Sge2 Lg4 7.0–0 hxg3 8.hxg3
Dc5 9.Le3 Dh5 10.f3 Lc8 11.Kf2 Da5
12.Th1 Txh1 13.Dxh1 Da jeg kom ind
i spillelokalet ved denne stilling tænkte
jeg sikke en hvid stilling. Udviklingen
er næsten tilendebragt, men ved
nærmere analyse er stillingen lige. Sort
har ingen svagheder og står snart bedst!
13…Sf6 14.Ld4 e5 15.Le3 d5 16.Lg5
dxe4 17.Lxf6 exf3 18.Lxf3 gxf6
19.Se4 Le6 20.Sxf6+ Kd8 21.c3 Sd7
22.Sxd7 Kxd7 23.b4 Db6+ 24.Kf1

De3 25.b5 Kc7 26.bxc6 Lg7 27.Dg2
bxc6 28.Lxc6 Th8 29.Df3 Db6 30.Ld5
Lh3+ 31.Ke1 f5 32.d4 Lg4 33.Dd3 e4
34.Dc4+ Kd6 Sort truer med slag på e2
efterfulgt af enten slag på d5 eller
Db2+. 35.Lxe4 fxe4 36.Sf4 Th1+
37.Kf2 Txa1 38.Dd5+ Ke7 39.Dg5+
Kf8 40.Dxg4 Txa2+?! Sort står stadig
bedst, men efter Lxd4+ er hvid færdig.
41.Ke3 Ta6?? og hvid har evig skak
med 42.Dc8+ Kf7 43.Dc4+ 1/2–1/2.
Godt kæmpet af Ole, og partiet viser, at
så længe der er brikker på brættet er der
håb!
Hvid: Ole Bønnelykke, Centrum
Sort: Christian K. Pedersen, Nordre
1.e4 c5 2.Sc3 Lukket siciliansk. 2…Sc6
3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.d3 d6 6.Lg5 Da5
7.Dd2 h6 8.Le3 Tb8 9.f4 Sd4 10.Lxd4
cxd4 11.Sce2 Db6 12.b3 f5 13.Sf3 fxe4
14.dxe4 d3 15.Sc3 Da5 16.e5 dxe5
17.fxe5 Lg4 18.Dxd3 Lxf3 19.Dxg6+
Kd8 20.Dd3+ Kc7 21.Dc4+?? 21.Lxf3
er omtrent lige spil. 21...Lc6 22.0-0-0
Tc8 23.Lh3 Dxe5 24.Sd5+ Kb8
25.Lxc8 Db2+ 26.Kd2 Lxd5 27.Dxd5
Dc3+ 28.Ke2 Dxc8 29.c4 Sf6 30.De5+
Ka8 31.h3 Dc6 32.Th2 a6 33.g4 Te8
34.De3 Se4 35.h4?? Endnu en stor fejl
af Ole, og Christian udnytter det straks
med 35...Sc3+ med afgørende sort
fordel. 36.Kd2 Td8+ 37.Kc2 Sxd1
38.Dxe7 Dg6+ 39.Kc1 Lf6 40.Db4 Sc3
og Ole opgav 0-1.
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Hvid: Stefan Christensen, Jetsmark
Sort: Ole Bønnelykke, Centrum
1.e4 Sf6 Alekhines forsvar, som Ole
hiver frem af hatten en gang i mellem.
2.e5 Sd5 3.d4 d6 4.c4 Sb6 5.exd6 exd6
6.Sc3 Le7 7.Le3 Lf6 8.Df3 0-0 9.0-0-0
De7 10.Sh3 c5 11.dxc5 dxc5 12.Se4
Lxb2+

dhcm jfm
gam kaga
h m m m
m g m m
mAmBm m
m m IEmB
Ai m GAG
m LDmCmD
Typisk Ole, han ofrer en officer for
kongeangreb. En anden mulighed var
12...Ld4 13.Lxd4 cxd4 14.Txd4 Sc6
med udmærket sort spil. 13.Kxb2 De5+
14.Kb3 Lf5 15.Sc3 Sc6 16.Ld3 Sa5+

17.Kc2 17.Kb2 taber efter Sa4+!
17...Lxd3+ 18.Txd3 Sbxc4 19.De4 Df6
20.Lc1 Tfe8 21.Df3 Dg6 22.Sf4 Da6
23.Sfd5? Se5! 24.Dg3 Sxd3 25.Dxd3
Dxd3+ 26.Kxd3 Tad8 27.Kc2 Sc6
28.Le3 Sd4+ 29.Kb2 b5 30.Sc7 Te7
31.Sa6 b4 32.Sa4 Sf5 33.Lxc5 Te2+
34.Kb3 Sd4+ 35.Kc4 Txa2 Ole er i
voldsom tidnød, men spiller alligevel
meget overbevisende. Stefan spiller
hurtigt med i håb om at Oles vinge
falder. 36.Lxd4 Txa4 37.Sc5 Ta2
38.Sb7 Tc8+ 39.Kb5 Tb8 40.Kc6 Tc2+
41.Lc5 Txb7 42.Kxb7 Txc5 Først her
falder Oles vinge og der blev rekonstrueret. Summa summarum, så har Ole
en bonde med udsigt til flere. 43.Kxa7
Tc2 44.Tb1 Txf2 45.Txb4 Ta2+
45...Txg2?? er mat efter 46.Tb8#
46.Kb6 Txg2 47.h4 h5 48.Tb3 Tc2
49.Kb5 f6 50.Ta3 Kf7 51.Ta7+ Kg6
52.Td7 Th2 53.Td4 Tg2 54.Td3 Kf5
55.Td5+ Kg4 56.Td4+ Kh3 57.Kc5
Tg4 58.Td8 Kxh4 59.Th8 Te4 60.Tg8
g5 61.Tf8 g4 62.Txf6 g3 63.Kd5 Tg4
og hvid opgiver
0-1.

Hvis du hverken kan spille eller hjælpe til i
Vesterhavsturneringen,
så kom alligevel og kig på!
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Spænding til det sidste
Klubturneringen
af Steffen Jørgensen
Mesterklassen
Nr. Navn

Rating FS

1

2

10

1

Jens Nielsen

1959

4,65

0

2

Jacob B. Larsen

1787

2,65

3

3

Poul G. Jensen

2051

5,75

3

4

Henrik Tranberg Jensen

2040

5,60

3

5

Izudin Bihorac

1875

3,65

1

6

Kim Sørensen

1985

4,95

5

1

7

Ole Bønnelykke

2097

6,25

4

0

3

8

Steffen Jørgensen

1469

0,40

3

0

0

9

Jean B. Mikkelsen

1955

4,60

2

0

3

10 Poul Fl. Fries Nielsen

2116

6,50

1

3

1

F

9

8

7

6

0

2

3

3

4

0

0

10

1

3

1

9

0

3

8

3

3

7

0

3

10

1

3
5

4

3

6

1

9

8

7

1

3

6

5

1

1

4

3

0

10

2

1

0

1

3

0

9

1

1

8

1

1

6

0

5

0

1

4

0

1

2

1

1

orårsturneringen 2003 er
netop færdigspillet. Og i
mesterklassen var der spænding helt frem til sidste runde. Både
Henrik Tranberg og Izudin Bihorac
kunne vinde turneringen og dermed retten til at møde efterårsmesteren 2002
(Ole Bønnelykke) i en omkamp om
klubmesterskabet 2002/2003. Og sløret
kan lige så godt løftes nu som senere:
Henrik Tranberg blev både vinder af
forårsturneringen 2003 samt omkampen
om klubmesterskabet. Tillykke herfra!

4

5

10

1

3
6

5

7

2

1

9

8

0

6

5

4

7

8

7

3

3

6

0

0

5

0

3

10

3

3

3

2

3

3

1

1

3

9

0

0

7

0

10

6

1

3

3

3

3

0

0
7

8

8

3

4

0

3

2

1

9

0

9
8

7

6

5

9

0

8

-

1910

8

1

12

-

1843

7

3

13

-

2026

6

3

21

-

2068

18

-

1971

11

-

1972

10

-

2042

2

-

1496

14

-

1967

15

-

2096

10

4

3

3

3

0

0

2

3

0

1

0

1

10

0

3

3
9

I alt Korr. Ny R.

5

0

4

3

2

1
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9
6
5
1
2
7
8
10
4
3

Mesterklassen var meget stærkt besat i
år. Flere spillere bejlede til 1. pladsen.
Halvvejs gennem turneringen lurede
dog en overraskelse. Jacob Larsen
havde scoret 4 af 5 og havde bl.a. fået
fuldt udbytte mod den senere
klubmester. Men med tre efterfølgende
tabsrunder sluttede Jacob midt i feltet.
Ole Bønnelykke var kun en skygge af
sig selv og tabte 55 ratingpoint. Også
Poul G. og Poul Fl. havde en middelmådig turnering. Til gengæld
spillede Izudin en god turnering og med
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sin andenplads tjente han ca. 100 ratingpoint. Og med mit beskedne ratingtal og en forventet score på 0.40 i 9 runder var jeg udset til at blive prügelknabe, OG DET BLEV JEG. Jeg fik dog
skrabet to halve point til mig.
Ugen før sidste runde blev lynmesterskabet afgjort. Det blev til en kamp
mellem Izudin, Henrik og Poul Fl. Sjovt
nok også de tre bedste i forårsturneringen. Men denne gang fik Henrik
revanche og holdt Izudin bag sig efter
sidste runde, hvor Henrik spillede sort
mod Kim og Izudin sort mod Jean.
Ingen kunne nøjes med remis. Med det
nye pointsystem (3 point for en sejr)
havde Henrik før sidste runde 18 point
mod Izudins 17. Herunder følger de
afgørende partier:
Hvid: Kim Sørensen
Sort: Henrik Tranberg Jensen
1.d4 Sf6 2.Sf3 c5 3.d5 g6 4.Sc3 Lg7
5.e4 d6 6.Le2 Lg4 7.0–0 Sbd7 8.Sd2
Lxe2 9.Dxe2 0–0 10.a4 b6 11.h3 a6
12.Sc4 Tb8 13.Sa3 Dc8 14.Lg5 h6
15.Lh4 Te8 16.Tad1 g5 17.Lg3 Sf8
18.Tfe1 Sg6 19.Sc4 b5 20.axb5 axb5
21.Sxb5 Txb5 22.Sxd6 exd6 23.Dxb5

Se5 24.Lxe5 Txe5 25.Dc6 Df8 26.Ta1
De7 27.f3 h5 28.Ta8+ med hvid fordel
ifølge Fritz. 28...Kh7 29.Tea1 Sxd5
30.T1a7 De6 31.Td8 Sf4 32.Txd6 Dc4
33.Td2 Te6 34.Dd7 Ld4+ 35.Kh2 Tf6
36.Ta4 Df1 37.Taxd4 cxd4 38.Dxd4
Kg6 39.Dd8 Kg7 40.Dd4 h4 41.Df2
Dc1 42.c3 Sh5 43.De2?? Den
afgørende fejl, 43.Dd4 er omtrent lige
spil. 43...Sg3 44.Td1 Sxe2 og Kim
opgav. Dermed afgjorde Henrik selv
sagen til egen fordel. 0–1.
På nabobrættet spillede Izudin sin
chance og gjorde hvad han kunne mod
Jean.
Hvid: Jean B. Mikkelsen
Sort: Izudin Bihorac
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Lg5 d6
5.Dd2 Sbd7 6.Lh6 Lxh6 7.Dxh6 c6
8.Sf3 e6 9.h3 De7 10.e4 e5 11.d5 Sc5
12.Sd2 a5 13.Le2 Df8 14.De3 Dg7
15.0–0 0–0 16.a3 a4 17.Ld1 cxd5
18.cxd5 Ld7 19.Le2 Tfd8 20.Tfb1 Lc8
21.b4 axb3 22.Sb5 Df8 23.Sxb3 Jean
glemmer bonden på e4 - desværre
havde han set på det, men hænderne var
et træk foran hovedet. 23...Sfxe4
24.Sxc5 Sxc5 25.Sc7 Ta4 26.Tb4 De7

Kan du ikke selv komme til Vesterhavsturneringen
så få din nabo til at komme!
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27.Tc1 Ld7 28.f4 e4 29.Lb5 Lxb5
30.Sxb5 Tda8 31.Sxd6 Txb4 32.axb4
Sd3 33.Tc8+ Txc8 34.Sxc8 Dxb4
35.d6 Sc5 36.Se7+ Kg7 37.f5 Sd7
38.Dg3 Dd4+ 39.Kh1 Da1+ 40.Kh2
De5 41.fxg6 hxg6 42.h4 Dxg3+
43.Kxg3 f5 Bedre var måske 43...Kf6
med idéen 44.Kf4 Sc5 med fordelagtigt
spil for sort. 44.Kf4 Kf6 45.g4 fxg4
46.Kxe4 b5 47.Sd5+ Kf7 48.Se3 Ke6
49.Sxg4 Kxd6 50.Kd4 Ke6 51.Se3
med remistilbud. Izudin skulle vinde
for at holde liv i mesterskabsdrømmen
og spillede videre. 51...Kd6 52.Sc2 Se5
53.Ke4 Sc6 54.Kf4 Ke6 55.Kg5 Kf7
56.h5 gxh5 57.Kxh5 Hvid skal nu bare
"ofre" springeren for bonden og det er
remis. 57...Kf6 58.Kg4 og efter
yderligere 15 træk lykkedes det Jean at
bytte springeren for bonden 1/2–1/2.
Kampen/partiet om den knapt så eftertragtede plads som rosinen i pølseenden
i Mesterklassen skal læserne ikke snydes for. Det skulle enten være Jens
Nielsen eller undertegnede. Med en sejr
i det indbyrdes parti kunne jeg komme
a point med Jens, og dermed dele sidstepladsen. Men oddsene var imod mig,
da jeg kun én eneste gang har slået Jens,
nemlig i Hans Nissen Cup forrige
sæson. Af en eller anden årsag bliver
partierne mellem Jens og undertegnede
altid temmelig hurtigt komplicerede
eller rodede. Og denne gang blev ingen
undtagelse.

Hvid: Jens Nielsen
Sort: Steffen Jørgensen
1.d4 Sf6 2.c4 e5!? Invitation til
Budapestergambit. Jeg ved ikke hvorfor, men mod Jens spiller jeg sjældent
noget af mit "normale" åbningsrepertoire. 3.d5 Jens vælger at afslå tilbudet
om gambitspil til min store ærgrelse.
Jeg kender ikke sorts videre fortsættelse, men vælger almindelige
udviklingstræk. 3...Lc5 4.e3!? Sikkert
spillet for at undgå fiduser på f2, men
trækket spærrer samtidig for løberen på
c1. 4...d6 5.Sc3 Lf5 6.Ld2 0–0 7.Sge2
c6 8.Sg3 Lg6 9.Le2 cxd5 10.cxd5
Db6?! Ikke stillingens bedste træk. Jens
får et par gratis tempi. 11.Sa4 Dc7
12.Tc1 Dd7 En anden mulighed var
12...Sxd5 13.e4 Sf4 14.b4 Sxe2 men jeg
kunne ikke lige overskue hvad det førte
til af komplikationer. 13.Sxc5 dxc5
14.Txc5

dh m jfm
gamemaga
m m hcm
m JAg m
m m m m
m m G H
AG ICGAG
m mEL mD
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Nu var min oprindelige plan at spille b6
og derefter slå på d5. Omvendt ville jeg
gerne have aflivet Jens’ hvidfeltede
løber, og måske forhindre rokaden.
Derfor: 14...Sa6??! 15.Lxa6 bxa6
16.Lc3 Tfc8 17.Txc8+ Txc8 18.Lxe5
Så har Jens 2 bønder. Jens vil sikkert
mene, at bønderne er vundet - jeg mener
de er ofret, selvom jeg ikke har fået
noget for dem. 18...Db5 18...Sxd5
19.0–0 og hvid har en sund merbonde.
19.a4 Db4+ 20.Lc3 Dc4 21.Dd4 Et
træk jeg ikke lige havde fået med. Jens
fremtvinger enten dronningeafbytning
eller også får han lov til at rokere.
21...Dxd5 22.0–0 med hvid fordel.
22...Dxd4 23.Lxd4 Tc4 24.Lxa7 Txa4
25.Tc1 h6 26.f3 Ld3 27.Kf2 Tb4
28.Ld4 Tb3 29.e4 Tb4 30.Tc8+ Kh7
31.Lc3 Tb7 32.Ke3 Td7 33.Sf5 Sd5+
34.Kf2 Sxc3 35.Txc3 g6 36.Se3 Lb5
37.Sd5 Kg7 38.Ke3 g5 39.g3 Kg6
40.Tc7 Td8 41.f4 gxf4+ 42.Kxf4 Ld3
43.Tc6+ Kg7 44.Sb4 Td4 45.Sxd3
Txd3 46.b4 Tb3 47.Tb6 Tb2 48.h4
Tb3 49.g4 Th3 50.Txa6 Txh4 51.Kf5
h5 52.b5 hxg4?? Med remistilbud, som
Jens fornuftigt afslår! Ifølge mine
analyser sikrer 52...Txg4 sort remis.
53.Kg5! med afgørende hvid fordel.

53...Th8 54.Kxg4 Tb8 55.b6 Kf6
56.Kf4 Tb7 57.Ke3 Ke5 58.Ta5+ Kd6
59.Tb5 Kc6

m m m m
mdm mam
Gfm m m
mDm m m
m mAm m
m m L m
m m m m
m m m m
Så slap mine noter op – Jens´ slap op få
træk forinden. Vi er begge i voldsom
tidnød. Efter yderligere 10–20 træk
vandt Jens!! 1–0. Da min vinge faldt,
havde Jens fået den ene bonde forvandlet til dronning, og min tid gik, da jeg
febrilsk ledte efter en patstilling. Det
sørgelige for mig er, at stillingen er tyk
remis. Men endnu engang lykkedes det
Jens og undertegnede at spille et spændende parti - og det er vel det det drejer
sig om?!

Klubbens hjemmeside har fået ny adresse
http//:www.skakklubbencentrum.dk/
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Udspil?
eller
Udspillet!
Fra klubturneringen

I

zudin Bihorac spillede som
nævnt i Steffens indlæg en rigtig
god turnering, som ganske vist
blev afgjort i sidste runde, men undervejs viste Izudin at det ikke er tilfældigheder der gjorde at han var helt
fremme. Blandt andet spillede han følgende parti som vi gengiver med Izo’s
egne noter.
Hvid: Izudin Bihorac
Sort: Poul G. Jensen
1.e4 Sf6 2.e5 Sd5 3.d4 d6 4.Sf3 Lg4
5.h3 Lh5 6.Le2 e6 7.Sbd2 Le7 8.Se4
Lxf3 9.Lxf3 dxe5 10.dxe5 Sc6 11.c4
Sdb4 12.Da4 Sd3+ 13.Kf1 Sxe5
14.Le2 0-0 15.Le3 h6 16.Td1 Dc8
17.a3? Først g3! Fordi sort har det gode
træk Td1og hvid taber d-linjen. 17.-,a6
18.g3 f5 For tidligt! Det gør feltet a6
meget svagt. 19.Sc3 Td8 20.Kg2 Txd1
21.Txd1 De8 22.c5 Sa7 23.Db3 Dc6+
24.Kg1 Te8 25.Sa4 Sb5 26.Lf4 De4
Sort er i træktvang! 27.Dxe6+ Sf7
28.Lc4 Dxe6 29.Lxe6 Lf6 30.Lxf5 Sd4
31.Ld3 Se5 32.Lxe5 Txe5 33.Kg2 Te7
34.Sc3 Se6 35.Lc4 Kf8 36.Sd5 Td7
37.c6!! Et stærkt træk der giver hvid et

fordelagtigt slutspil.

m m l m
magdm g
amAmbi g
m mBm m
m mCm m
G m m GA
G m GFm
m mDm m
bxc6 38.Se3 Txd1 39.Sxd1 Sc5 40.b4
Se4 41.Lxa6 Sd6 42.Ld3 Ke7 43.a4
Ke6 44.Se3 Ld4 45.Sc2 La7 46.f4
Se8?? 47.Kf3 Kd6 (47… Sd6 48.g4)
47… Sf6 48.g4 Sd5 49.a5 Se7 50.h4
Kd5 51.h5 c5 52.bxc5 Lxc5 53.a6 Sc8
54.Se3+ Kc6 55.Sf5 Lf8 56.g5 hxg5
57.fxg5 Sd6 58.Sd4+ Kb6 59.Se6 Le7
60.Kg4 Sf7 61.Kf5 c5 62.Le2 Sh8?
63.Sxg7 Ld8 64 g6 Lh4 65 Se6 Le1 66
Sxc5 Lc3 67 Sd7+ Ka7 68 Se5 Lb4 69
g7 1-0
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Spændingen forduftet!
Klubturneringen
af Allan Kaarsberg

Basisklasse 1
Nr. Navn

Rating FS

1

2

10

1

Leszek Kwapinski

1791

7,20

3

2

John Hansen

1754

6,85

3

3

Søren P. Nielsen

1649

5,80

3

4

Frede Jørgensen

1396

2,90

3

5

Damir Desevac

1773

7,05

3

6

Henning Jensen

1346

2,40

5

0

7

Carsten Ovesen

1305

2,00

4

0

0

8

Daniel Munksgaard

1542

4,60

3

0

3

9

Michael Christensen

1432

3,30

2

0

0

10 Torben Christiansen

1390

2,85

1

0

0

O

9

8

7

6

3

2

3

3

4

3

3

10

1

0

1

9

3

0

8

0

1

7

3

3

10

3

3
5

4

3

6

1

9

8

7

3

6

5

3

3

4

3

0

10

2

3

3

1

0

0

9

3

0

8

0

1

6

0

5

0

3

4

1

0

2

1

3

g det gjorde den (altså
spændingen) tidligt, eftersom den gode Leszek nedlagde alle modstandere efter tur.
Maximum – 9 sejre og oprykning (hvis
han altså gider, det kan jo være han
synes modstanden er for svag i
Centrum) - Søren P. Nielsen gjorde
hvad han kunne, men manglede de tre
point som han måtte aflevere til Leszek.
Under alle omstændigheder en god
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3
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1
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-

1845

8

1

14

-

1699

7

3

24

-

1715

6

3

11

10

4

1

0

3

0

0

2

0

0

1

0

1

10

1

1

0
9

I alt Korr. Ny R.

5

3

4

3

2

1

30,50 1446

16

-

1727

7

-

1351

0

-

1215

10

-

1493

9

-

1441

11

37,50 1442

Plac.
1
4
2
6
3
9
10
7
8
5

turnering for Søren, og han fortjener
også sit comeback i mesterklassen.
Tredje mand på “pallen” Damir, startede ellers fint men sløsede noget til
sidst hvilket kostede en del ratingpoint,
men lige nok til at holde John Hansen
nede på fjerdepladdsen. Frede fortsatte
fremgangen og halede point ud af så
gode folk som Damir, Torben og
Henning. Carsten glæder sig til at spille
mod vennerne fra basis 2.
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Hat trick!
Klubturneringen
af Allan Kaarsberg

Basisklasse 2
Nr. Navn

Rating FS

1

2

10

1

Flemming L. Larsen

1311

6,50

3

2

Andreas B. Pedersen

1144

4,40

0

3

Karsten Mørk

1083

3,60

3

4

Rene Henriksen

1154

4,55

0

5

Martin Pedersen

1197

5,10

0

6

Jørgen Rasmussen

1000

2,55

5

3

7

Jim Ladon

1198

5,10

4

3

1

8

Vagn Konradsen

1279

6,15

3

0

1

9

Rene Pedersen

1154

4,55

2

3

3

1000

2,55

1

0

0

10 Egon Thøgersen

E

9

8

7

6

3

2

3

3

4

1

0

10

1

0

3

9

0

1

8

1

3

7

1

3

10

3

0
5

4

3

6

1

9

8

7

0

3

6

5

1

3

4

0

0

10

2

3

3

1

3

3

9

0

1

8

3

0

6

3

5

0

0

4

0

3

2

0

3

sbjerg Skakforening havde,
som de fleste sikkert ved,
flere folk med i årets udgave
af forårsturneringen, med det resultat at
de løb med alle førstepladserne. I basis
2 var det Rene Henriksen der pelsede
vores folk. Før sidste runde kunne man
teoretisk skimte lidt spænding, idet
Rene havde 19 point og Flemming
havde 17, så hvis Flemming vandt...
så!! - Men det var kun i teorien det
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0

3
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3

3

3
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3

3

1

0

0

9

0

0

7

0

10

6

3

3

3

0

0

3

3
7

8

8

0

4

0

3

2

1

9

3

9
8

7

6

5

9

0

17

-

1289

8

3

10

-

1104

7

3

16

-

1169

6

3

22

-

1307

10

4

0

0

3

0

0

2

1

0

1

0

0

10

0

3

3
9

I alt Korr. Ny R.

5

3

4

3

2

1

11

47,00 1148

9

27,00 1020

11

54,00 1149

7

-

1115

18

-

1219

9

40,00 1020

Plac.
3
7
4
1
6
9
5
10
2
8

kunne lade sig gøre, da Rene skulle
møde Jørgen Rasmussen som havde
trukket sig, fordi han skulle arbejde
(hvilket foregår til havs). Flemming
tabte iøvrigt til Rene Bæk Pedersen som
derved overhalede ham. Karsten Mørk
sluttede stærkt hvilket indbragte en
fjerdeplads og mange gode rp. Egon
nægtede at indtage sidstepladsen i
denne turnering, den gik til Vagn!!
Uforståeligt, men et faktum.
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Hovedkredspokalturneringen
af Allan Kaarsberg

H

ovedkredspokalturneringen
for 4-mandshold blev
spillet søndag den 4. maj i

Kolding.
Gunnar Pedersen, Ole Bønnelykke,
Jean B. Mikkelsen og Jens Nielsen deltog på Centrums eneste hold derovre,
og måtte i Eliteklassen tage til takke
med en fjerde- og sidsteplads. Det startede ellers godt med en sejr i 1. runde
over Springeren, men i anden runde gik
det helt galt mod Esbjerg Skakforening

hvor det kun blev til et halvt point.
Evans vandt sikkert gruppen, ligesom
Evans i øvrigt også vandt Breddegruppen (foran Skakforeningen!) og
Juniorgruppen (foran Kolding)! De to
bedstplacerede hold i hver gruppe gik
videre til finalen i Nyborg i pinsen.
Gunnar scorede 2 point, Jens og Ole
hver 1 point. Yderligere oplysninger om
stævnet kan findes på Springerens
hjemmeside.

Klubbens hjemmeside har fået ny adresse
http//:www.skakklubben.centrum
Gør den til din startside!

30

Skakklubben Centrum
Maj-Juni 2003
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PC-bank er din

personlige filial af
Sydbank, installeret

B E K V E M T

på din PC
derhjemme
Kom ind og hør
nærmere

B I L L I G T
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Program
15/06 Tilmeldingsfrist til Vesterhavsturneringen
29/06 Tilmeldingsfrist til Vesterhavsturneringens
skoleskakstævne
04/07 18. Vesterhavsturnering begynder
05/07 18. Vesterhavsturnerings skoleskakstævne
06/07 18. Vesterhavsturnerings EMT starter
08/07 18. Vesterhavsturnerings veteranklasse starter
12/07 18. Vesterhavsturnering slutter
31/07 Indleveringsfrist til klubbladet
04/08 Efterårssæsonen starter

Bogen om
Vesterhavsturneringen 2002
er udkommet
Pris: 40,Hele beløbet går ubeskåret til
dette års Vesterhavsturnering
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Sidste frist for indlevering af materiale er d. 31/7 2003

