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Hvor er opbakningen?
Af Jens Nielsen

To generalforsamlinger med deltagelse
af henholdsvis 27 og 22 deltagere,
meget flot især i betragtning af, at vi
kun er ca. 45 medlemmer.
Til
den
1.
klubaften
efter
generalforsamlingen, til 1. runde
i den nye klubturnering, kom
der 12 medlemmer, hvoraf 10
deltog i klubturneringen. Til VMarrangementet var vi 4, heraf 3 fra
bestyrelsen.
Hvor er opbakningen???
Jeg blev valgt til formand, vi fik
valgt 5 bestyrelsesmedlemmer og 2
suppleanter, som alle har sagt de vil
gøre et stykke arbejde for klubben
og for at få klubben i gang igen, men
dertil har vi brug for jer medlemmer,
altså din hjælp.

Men hvad kan/vil/skal jeg som medlem
så yde?
Først og fremmest kan du komme ind
i klubben og deltage i aktiviteterne,
måske kan du ikke hver mandag,
men en mandag om måneden kan du
vel afse. Det kunne man da der var
generalforsamling, så kan man vel
også til en almindelig klubaften!!
Fra bestyrelsens side skal vi nok sørge
for, at der er nogle skaklige aktiviteter
man kan deltage i hver mandag aften
klubben er åben, så mød op og vær
med til at der kommer liv i klubben
igen.
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Rreferat fra generalforsamlingen
Lars Lindhard blev valgt til dirigent.
Herefter blev ordet givet til formanden.
Formandens beretning:
Denne gang må jeg hellere starte med klubbens vigtigste turnering: klubmesterskabet.
Igen spillede vi fire 5-runders turneringer.
1. turnering
20 deltagere. M blev vundet af Leszek Kwapinski, Basis 1 af Ib Mathiasen, Basis
2 af Finn Petersen.
2. turnering
18 deltagere. M vandtes af Gunnar Pedersen, Basis 1 af Jens Nielsen, Basis 2 af
René Bæk Pedersen.
3. turnering
18 deltagere igen (- en, der måtte trække sig efter et enkelt parti pga. en personlig
katastrofe). M vandtes igen af Gunnar Pedersen, Basis 1 af Ib Mathiasen og Basis
2 af Vagn Konradsen.
4. turnering
21 deltagere (- 1 der aldrig, hverken viste sig eller sendte afbud). M vandtes sør’me
igen af Gunnar Pedersen, Basis 1 af Damir Desevac (på korrektion foran Peter Roesen), Basis 2 af Steffen Jørgensen.
Dermed er GUNNAR PEDERSEN KLUBMESTER FOR SJETTE GANG!!
TIL LYKKE!
Altså omkring 20 deltagere pr. turnering.
I holdturneringen havde vi igen tre hold med.
I 2. division var 1. holdet aldrig i nedrykningsfare og endte denne gang på en 4. plads.
Desværre har 3 førsteholdsspillere nu ladet vide, at de skifter til Skakforeningen. Det
bør i sig selv ikke betyde væsentligt for deltagerantallet i klubturneringen, men for
klubbens bedste hold betyder det naturligvis overhængende nedrykningsfare.
Så det er NU, alle gode kræfter i klubben må stå sammen!
Måske skal vi også indføre faste bestyrelsesmøder? Så bestyrelsen kan informere
hinanden og holde hinanden engageret og måske dele vigtige rygter? I min tid som
formand har jeg holdt bestyrelsesmøde før en vigtig begivenhed og ellers stolet på,
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vi kunne klare os ved at snakke om mandagen i klubben eller pr. mail.
2. holdet sluttede som nr. 7 af 8 i mesterklassen, men får vistnok lov at fortsætte. Til
tre kampe måtte holdet denne gang stille med ufuldstændigt hold.
3. holdet sluttede nr. 2 af fire i en af B-klasserne. En enkelt gang kunne 8 spillere
ikke samles.
Hans Nissen-pokalen døjer endnu en gang med at blive færdigspillet inden generalforsamlingen. Der skal nok fremover udstikkes benhårde frister for at få afviklet
de enkelte runder.
Siden 1972 har Centrum holdt en weekendturnering i september eller oktober. For
første gang blev den aflyst – kun SYV spillere havde tilmeldt sig ved fristens udløb,
og det kunne oven i købet frygtes, at to ville springe fra. Så tog JEG beslutningen
om aflysning.
Straks bedre var tilslutningen til julefrokosten, omkring 20 fra Centrum og Skakforeningen. Hyggelig fest, der fik et ekstra indhold pga. levende musik af Allans
sammenbragte band.
I begyndelsen af året havde et af klubbens æresmedlemmer været medlem af Centrum i 60 år! Rexen havde bedt om besøg af nogle gamle medlemmer, så vi var en
håndfuld, der troppede op i Årre på dagen. Hyggelig eftermiddag, hvor vi i fællesskab mindedes gamle og bedre tider i klubben..
Senere på året fik vi en henvendelse fra Hamburg. Nogle spillere ville på en tur
til Danmark, var vi interesseret i en byholdkamp? Jeg sagde ja, vi måtte da kunne
skrabe nok spillere sammen. Desværre sprang tyskerne fra, DE kunne ikke samle
spillere nok.
Flere af vores spillere har været i aktion i andre turneringer, også i udlandet. Ole
Bønnelykke har som sædvanlig været meget aktiv. Han vandt en mesterklasse i
Ribes Weekendturnering og også en af Skakforeningens mesterklasser og Skakforeningens weekendturnering.
Sæsonen sluttede med, at vi igen arrangerede hovedkredsens indledende del af pokalstævnet. Takket være Jeans turneringsledelse og først og fremmest skyggeformand, Jørn Hansen, kom arrangementet igen i mål. Men flovt at vi ikke kunne
samle 4 spillere til et breddehold.
Allersidst på sæsonen bragte hektisk aktivitet i bestyrelsen. Vi blev enige om – nødtvungent – at søge fusion med Skakforeningen. Men nu kommer meldingen fra
dem, at de har visse betænkeligheder. Mere om dette under et senere punkt.
Brian Isaksen
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Formandens beretning blev godkendt af en enig forsamling.
Herefter aflagde kassereren, Jens Nielsen, beretning. Denne beretning blev ligeledes godkendt.
Kontingentet blev foreslået uændret, hvilket også faldt i god jord hos tilhørerne.
Derefter gik man over til indkomne forslag. Der var et enlkelt fra Lars Lindhard
om at sammenlægge Skakklubben Centrum med Esbjerg Skakforening. Forud for
afstemningen gik en til tider ophedet debat for og imod en sådan sammenlægning.
Ved selve afstemningen gik det stik imod forventning. Fusionsforslaget FALDT! 10
stemmer for, 11 imod, 5 blanke!!
Så skulle der vælges ny formand og bestyrelsesmedlemmer. Allerede ved valg af
formand opstod der det problem at der ikke var nogen kandidater til posten.
Valgene gik som ventet i stå, da der skulle vælges ny formand. Så udgangen blev, at
der snarest indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for at ændre vedtægterne
om, hvor klubbens midler skal gå i tilfælde af opløsning!
Under eventuelt overrakte Brian Isaksen på klubbens vegne et gavekort til afgående
Søren Peter Nielsen som tak for en god indsats i bestyrelsen, i festudvalget og især
en prisværdig indsats som holdleder for 2. holdet.
Som afslutning på en velbesøgt generalforsamling med livlig debat redigerede Brian Isaksen det sædvanlige leve for klubben fra ‘Centrum længe leve!’ til ‘ Centrum
lidt længere leve!’
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Referat fra den ekstraordinære generalforsamling d. 17/9 2007
24 medlemmer var mødt op.
Peter Roesen blev valgt som dirigent.
Første punkt på dagsordenen var valg af formand. Jens Nielsen var eneste kandidat
og blev valgt uden modstemmer. Dermed var klubbens overlevelse sikret for denne
gang.
Hernæst blev der valgt følgende til at besætte de øvrige bestyrelsesposter:
Næstformand: Jens Arne Christensen - Kasserer: Poul Grydholt Jensen - Sekretær:
René Bæk Pedersen - Menigt bestyrelsesmedlem: Allan Kaarsberg.
Desuden blev Egon Thøgersen og Andreas Kinch valgt som suppleanter.
Til revisorposten modtog Johan Grydholt genvalg.
Til festudvalget blev Allan Kaarsberg og Peter Roesen valgt, bistået af Søren Peter.
Klubbladsredaktørposten faldt igen på Allan Kaarsbergs skuldre, denne gang dog
med hjælp fra Peter Roesen.
Poster som rekvisitforvalter, turneringsudvalg, turneringskomite, avisreferent og
bibliotekar, blev man enige om at lade den samlede bestyrelse bestride og fordele
opgaverne når behov opstod.
Under eventuelt blev forsamlingen enige om at lade den nye bestyrelse arbejde med
et udkast til vedtægtsændringer vedr. præcisering af hvad klubbens midler skulle gå
til i tilfælde af klubbens opløsning.
Sluttelig kunne den nye formand som første opgave i sin nye position, udbringe et
leve for klubben, denne gang uden redigering af ordlyden!

Storegades Cykel- og
Knallertservice
Storegade 66 · 6700 Esbjerg
Telefon 75 12 39 75
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lubben ”Centrum”:

kk
Åbent brev til Ska

Kære ”Centrum”! nu så småt er ved at komme
Til lykke med, at duDet var da ellers ved at være
til hægterne igen. kan godt se, at du i en periode
lige op over..... Manig kraftigt ud over afgrunden,
har hængt temmel t dig lidt rigeligt. Men alt
og at du har slankeg synes jeg nu, at du tager dig
taget i betragtnin en kommende tid må så vise,
ganske godt ud! D n blive stabiliseret så meget, at
om din tilstand ka iske tilstand for vel overstået,
vi kan anse din krit kan komme til ære og værdighed.
således at du igen herfor synes for så vidt at være
Forudsætningerne den nye bestyrelse på banen
lovende nok - med kning på de netop afholdte
og den flotte opba r. Og hvor var det dog dejligt at
generalforsamlingemedlemmer, der har givet klubben
se også de gamle dlag gennem en årrække, møde
sit identitetsgrun s uforbeholdne kærlighed til
op og markere dere ærligt fortjent! Måske vil det
dig. For det har du at du kan komme styrket ud
med tiden vise sig, d, du har gennemgået. Du har
af den vanskelige ti tid til eftertanke, mens du har
da i hvert fald haft lemmer søge at stille diagnosen
iagttaget dine medation. Mon ikke du er enig i, at
på din helbredssitu
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Nogen ville måske rebyggelse være, at vi ydmyge
se vil den bedste foer i højere grad end tidligere er
medlemmer fremovskal værne om dig. Det er klart,
bevidste om, at vi rvente den samme indsats fra os
at man ikke kan fo le husker at tænke over at yde en
alle. Men bare vi al imellem, når vi er i klubben, så
lille indsats en gangfå en god afsmittende virkning
tror jeg at det kandine fremtidsudsigter. Bare det,
til gavn for dig og komme ned i klubben en gang
at vi lige husker at vi ikke nødvendigvis skal spille
imellem - også selv or jeg vil være medvirkende til at
seriøs skak - det trinteressant for os alle. For det
gøre klublivet mere vi kun aflægger dig besøg, når
kan jo ikke nytte, atjet - eller det der er værre.... Og
du ligger på sygele i, at den bedste opbakning man
du er vel også enig r yder en stor frivillig indsats til
kan give til dem, deubben, er at vi alle viser flaget gavn for os alle i kl lige skal gives et nap med hist
i at den
også når der måske
g se dig blive kvalt
di
nø
jo
le
ul
sk
Vi
r.
og he
e Curling-kultur!
ellers omsiggribend” - op på hesten igen!
Så kære ”Centrum
Du længe leve!
Peter Roesen
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Styrkeliste pr. 1. oktober 2007
Nr. Navn
Tlf.nr.
Hold Rating ELO
1. John Rødgaard
2354 2369
2. Morten Andersen
33-338480 2108 2210
3. Hans Buus Pedersen
97-372211 2156 2185
4. Mogens Nielsen
75-452112 2072
5. Poul Grydholt Jensen
75-269324 2045 2024
6. Brian Isaksen
75-137502 1995 2063
7. Kim Sørensen
75-128798 1979
8. Jean Bloch Mikkelsen
21-703555 1936
9. Izudin Bihorac
75-120952 1926 1903
10. Mesud Desevac
75-459896 1859 1881
11. Damir Desevac
75-459896 1822 1871
12. Ib Mathiasen
75-123286 1817 1910
13. Johan Grydholt Jensen
75-136747 1796
14. Bent Radoor
75-460009 1788
15. Jens Nielsen
75-123975 1782 1998
16. Allan Kaarsberg
75-457013 1733 1912
17. Andreas Kinch
30-321783 1693
18. John Klaus Jensen
97-216113 1684 1958
19. Søren Peter G. Nielsen
75-456933 1661
20. Ejnar Nielsen
1618
21. Verner Rexen
75-192295 1522
22. Jens Arne Christensen
74-823252 1522
23. Jack Madsen
26-845929 1417
24. Carsten Ovesen
50-410375 1319
25. René Bæk Pedersen
75-128310 1302
26. Vagn Konradsen
75-159925 1300
27. Frede Jørgensen
60-835014 1285
28. Børge Clausen
70-114411 1224
29. Svend Aage Jensen
75-141515 1075
30. Andreas B. Pedersen
75-138663 1045
31. Egon Thøgersen
50-489773 1025
32. Kaj Madsen
75-150599 33. Eric Jøker
-
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År
2005
2007
2007
2007
2007
2007
2004
2007
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
1985
1984
2007
2007
2007
2007
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2007
2007
2003
2007
-
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Ratingtallene bliver ajourført så ofte som muligt. Årstallet er året for den seneste
deltagelse i en EMT.
Dansk Skak Unions offentliggør jævnligt ajourførte ratingtal på deres hjemmeside.
B- Medlemmer
1a. Gunnar Pedersen
5a. Peter Roesen
5b. Poul Fl. Fries Nielsen
7a. Martin Koch Clausen
7b. Bjarne M. Rasmussen
9a. Dennis Munksgaard
9b. Anders Christensen
12a.Ove Matras
23a.Anders Stokbæk

75-139381
75-224716
75-137926
75-210120
62-619798
30-294293

De ovennævnte spillere er DSU-medlemmer i andre klubber, men tillige
medlemmer af Skakklubben Centrum.
Ved deltagelse i Hans Nissen cup’en skal ovennævnte placering anvendes.
FOREDRAG og SIMULTAN
ved Sune Berg Hansen
Varde Skakklub blev stiftet d. 27/10 1927 og har altså bestået i firsindstyve år!
Det vil vi gerne fejre med et dobbelt arrangement:

Lørdag d. 20/10 kl. 13-18

på Lykkegårdsskolen, Orange Bygning
...kommer Sune Berg Hansen, danmarksmester gennem de sidste tre år, og holder
et foredrag om ”Europa-Cup for klubhold og dens stjernespillere”. Derefter spiller han simultan mod maximal 30 spillere. Pris for at deltage i simultan er 20,- kr.
Som skal indbetales senest d. 15/10 på konto: 9670-44 82 241 638 - eller til Peter
Roesen på klubaftenen og på mail: peroesen@hotmail.com
Ved for mange tilmeldinger må vi foretage en udvælgelse.
Øvrig information: http://www.vardeskakklub.dk/
11
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Tredobbelt Rasmussen
Af Morten Andersen
Med ratingpræstationer på
GM-norm niveau blev IM
KarstenRasmussenogFM
Allan Stig Rasmussen 1
og 2 i Vesterhavsturneringen foran tre
østlige stormestre.
”Dopingkontrol, dopingkontrol!”
Lige så sammenbidt emnet kunne gøre
Rasmussen med fornavnet Michael
under årets Tour, lige så bredt smilede
Karsten under præmieoverrækkelsen
ved året Vesterhavsturnering. Det var
nemlig ikke så meget hans ekstraordinært
stærke præstation med 8,5 af 10 og udelt
førsteplads, der udløste vittige hoveders
tilråb. Sammenfaldet i efternavne
– der yderligere blev forstærket med
Allan Stigs andenplads – havde
nemlig fået turneringens arrangører
til at hastefremstille en gul version af
North Sea Cup T-shirten, som ellers
kun fås i blå og sort, den dag, hvor
henholdsvis Michael og Karsten overtog
førstepladsen i hver deres arrangement.
Den danske IM’er gav aldrig slip på sin
(mens touren endnu ikke var afsluttet,
da disse linjer blev skrevet).
Den populære danske tandem henviste
derved overraskende en trio af østlige
stormestre, Sergey Ovsejevitsj, Ukraine,
samt russerne Aleksander Karpatchev
og Mikhail Ivanov, til de næste pladser.
12

Trekløveret havde tydeligvis lagt den
taktik, at indbyrdes remis – helst hurtigt
og energibesparende – suppleret af sejre
over de lokale skulle bane vejen for
en bekvem støvsugning af de største
pengepræmier.
Imidlertid havde de gjort regning
uden Karsten og Allan Stig. Kun det
faktum, at der deltog for få udenlandske
stormestre, forhindrer to styk GMnormer, som ratingpræstationerne
ellers var til. Med i billedet er også,
at FM Nikolaj Mikkelsen, som lå
fremme under hele turneringen, med
sejr over Karpatchev samt remiser mod
Ovsejevitsj og Ivanov bidrog kraftigt til
at spolere stormestrenes masterplan. Til
gengæld måtte han ned mod begge de
danske topspillere – begge gang i øvrigt
med hvid i Caro-Kann, så det ”kun”
blev til en samlet 6. plads.
Allan Stig spillede som sagt en fornem
turnering. Da jeg opfordrede ham til at
kommentere partiet mod FM Nikolai
Mikkelsen,
så
Jetsmark-stjernen
tankefuld ud og sagde ”Joe, jeg forstår
godt du spørger. Det var faktisk en meget
interessant diskussion i åbningen”. Jeg
valgte naturligvis at nikke. Ingen grund
til at afsløre, at det såmænd bare var den
frække kongevandring, som forekommer
i partiet, som jeg mente ville appellere
til alle jer skakhusarer derude (Partiet er
vist i Skakbladet, interesserede henvises
dertil. Red.).
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Gå nu i seng, Jens
Nu, hvor topskakken har fået sit, et par
ord om arrangementet. De senere år har
turneringen været lidt omflakkende,
men var nu for andet år rodfæstet i
Rørkjærhallen, hvor spilleforholdene
er rigtig gode med rigelig luft mellem
spillerne og gode forhold for publikum.
Min svoger, Allan Kaarsberg, havde for
en gangs skyld ladet brikkerne stå for
at koncentrere sig om opgaven med at
styre kantinedriften i smuk samklang
med fruen Charlotte (habil udøver af
den konkurrerende sportsgren bridge,
men det vil vi ikke lade hende høre
for). Det lykkedes dem at klare indkøb,
tilberedning og servering på en måde,
så selv de største kværulanter - ingen
nævnt, ingen glemt - nærmest løb over
med komplimenter. Noget af en GMpræstation ikke mindst i betragtning
af, at antallet af frivillige hjælpere bag
turneringen desværre har været for nedadgående gennem de seneste år.
Så meget desto hårdere knokler den
lille tilbageværende skare. Hårdest af
dem Esbjerg Skak Unions formand
Jens Nielsen, der de sidste par år har
stået med hele ansvaret efter i nogle år
at have været troldmandens lærling hos
Brian Isaksen. Svoger Allan var ikke den
eneste, der ud på aftenen bemærkede
ligheden mellem Jens og et barn, der har
fået lov til at være alt for længe oppe:
”Gå nu hjem i seng Jens”. ”Jamen, jeg
er ikke træt. Jeg skal bare lige…”

Ud over det beskedne antal frivillige er
vigende sponsorstøtte med til at vække
bekymring for Vesterhavsturneringens
fremtid på lidt længere sigt. Balancen
i budgettet er meget afhængigt af
overskuddet på kantinedriften – så man
må blot opfordre deltagerne til at møde
frem igen næste år med uformindsket
appetit!
Tak til Morten for ordene og tak til
DSU fordi vi måtte ”hacke” lidt fra
unionsbladet. Det næste vi bringer er fra
et, desværre, tidligere medlem, Henrik
Jegbjerg Hansen som har fået arbejde i
Odense og derfor har rykket teltpælene
op og slået sig ned på den fine ø.
Mere Vesterhavsturneringen 2007
Af Henrik Jegbjerg
Sommeren blev for mit vedkommende
vel overstået med først at gøre min
uddannelse færdig og derefter spille
en god Vesterhavsturnering. Godt nok
blev det kun til fire point undervejs,
men de kom i hus mod gode spillere,
så jeg scorede over 100 ratingpoints.
Desuden får jeg vist nok et Elo-tal på
1899, da samtlige spillere jeg mødte var
Elo-ratede. Og ikke nok med det, jeg fik
også et parti på live-bræt (mod Marianne
Izaura Nielsen). Når man sådan kommer
i fjernsynet, må man jo hellere gøre en
god figur, så jeg var så ubeskeden at
vinde det parti. Det kan jo i øvrigt ses
på lokal-tv, endda med undertegnede
13
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som kommentator! Som det jo er med
schweizer-parring, så mødte jeg en
stærk mesterspiller i første runde (jeg
havde hvid), og tabte forventeligt. Dog
stod jeg bedst i et stykke tid, men det
kan man jo altid komme og sige...
Om lørdagen gik det derimod meget
bedre. Først havde jeg Sort mod
Christian Karstensen (1949 Elo), og
jeg vandt et rigtig godt parti i Spansk
åbning. Ja, du læste rigtigt, jeg spillede
ikke Elefant-gambit. Jeg har jo fået
skældud af blandt andre redaktøren for
at spille tvivlsomme åbninger, så jeg
havde lovet mig selv at spille sundt i
Vesterhavsturneringen. Det løfte holdt
ca. halvdelen af turneringen!
Fuld af selvtillid skulle jeg i
eftermiddagsrunden have hvid mod
Michael Bæhring Madsen (Elo 2006).
Nu havde jeg jo et problem med hvid,
da jeg kun kendte gambitåbninger. Jeg
studerede 1.Sc3 lidt. En uortodoks åbning,
men usund er den jo ikke. Hvad skulle
jeg ellers spille, når 1.e4 ikke går pga.
gambitrepertoiret? Jeg nægter af princip
at spille Spansk; langsomme åbninger
burde forbydes. Og 1.d4 går naturligvis
ikke, den er jo gendrevet med Englundgambit, altså varianten med Sge7 (1.d4
e5! 2.dxe5 Sc6 3.Sf3 Sge7!!, og Sort står
lidt bedre). Det var lidt et sidespring,
men jeg spillede altså 1.Sc3, og kom
nogenlunde ud af åbningen. Senere i
partiet gik det en del bedre, og jeg endte
med at vinde. Så nu var turneringen
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næsten allerede reddet for mig, to stærke
spillere gaflet på een dag, endda uden at
spille fuskeråbninger. Hvad kunne det
da ikke blive til?! Om søndagen skulle
jeg så op mod Iver Poulsen (Elo 2178!),
med Sort. Jeg regnede med at det måtte
blive en smal sag at slå ham, jeg havde jo
lige tæsket to andre stærke spillere dagen
før. Det gik dog ganske galt, og jeg tabte
ret enkelt. Vi spillede Spansk, og det var
Iver vist lidt skuffet over. I hvert fald
viste han mig bagefter hvad han havde
forberedt mod min Elefant-gambit. Det
var godt jeg ikke spillede den, selv om
jeg alligevel tabte! I næste runde forsøgte
jeg mig igen med 1.Sc3, denne gang uden
held, jeg spillede et halvskidt parti mod
Peter Berg (Elo 1966). Peter havde en
kanonturnering, han slog bl.a. en IM’er,
og spillede i sidste runde på topbræt mod
Karsten Rasmussen. Lidt sjovt at tænke
på, at han tidligere i år tabte i holdskak
mod Centrums Andreas Kinch. Runde 6
var mit parti på livebræt. Jeg vandt som
sagt med sort mod Marianne (Elo 1834)
i en kamp hvor jeg lavede meget få fejl,
og til sidst vandt på, at hun satte et tårn
i slag i gensidig tidsnød. Fra runde 7
begyndte jeg dog at falde tilbage til min
”gamle” eksperimenterende spillestil, og
resultaterne blev lidt derefter med kun et
enkelt point med sort mod Erik Hedegaard
Hansen (Elo 1822) i en Fajarowiczgambit. I runde 9 spillede jeg 1.Sa3!? og
tabte, og i runde 10 spillede jeg 1.c4 g5!,
som er bedre end det ser ud, men stadig

Skakklubben Centrum

Oktober 2007

må karakteriseres som et mere morsomt
end godt træk. Og jeg tabte da også. Nå,
det var jo meget snak. Lad os se på et par
at mine gevinstpartier.
Hvid: Christian Karstensen (1949)
Sort: Henrik Jegbjerg Hansen (1514)
Spansk, klassisk forsvar
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6! Undlader at spille
Elefanten 2...d5!? 3.Lb5 Og det er så
mit første spanske parti. Lc5 4.c3 Sf6
5.d3 Lidt passivt, d4 er mere normalt.
5.-,d6 6.Lg5 Ld7 7.Sbd2 a6 8.La4 De7
9.h3 h6 10.Lh4 g5!? Vi klør på, jeg har
ikke tænkt mig at blive kørt over i en
passiv stilling, så planen er at rokere
langt og angribe på kongefløjen. 11.Lg3
O-O-O!? Måske lidt tvivlsomt pga.
hvids næste træk. 12.b4! La7 13.b5
axb5 Og der er en åben linje ned til den
sorte konge. Men kan hvid udnytte den?
14.Lxb5 Sb8 15.Da4 Sa6 16.Tb1 Hvid
har et pænt pres.

MmfjMmMj
iagckamM
MmMgMhMg
mCmMgMgM
EmMmAmMm
mMGAmBIA
AmMHMGAm
mDmMLMmD

16.-,Lxb5 17.Dxb5 c6 18.Da5 Dc7 Dyt,
dyt, skal vi byt’? 19.Da3 Næ tak! 19.-,Sh5
20.Sc4? En alvorlig og lidt uforståelig
fejl der må bunde i undervurdering af
modstanderen. Eneste træk må have
været Lh2, for se nu: 20.-,Sxg3! 21.fxg3
Nu er det sort der er i teten, og hvid har
et problem med at få rokeret. 21.-,d5!
Der skal åbnes for stillingen. 22.Sa5
Lb6 23.Sb3 dxe4 24.dxe4 Td3! Det
helt rigtige træk. Nu er Hvid i saksen!
25.Sbd2 Te3+ 26.Kd1 Td8 27.Kc2?!
27.The1 Ted3 var bedre. 27.-,Lc5 Den
ene trussel efterfølger den anden. Hvid
kan intet stille op. 28.Da4 Dd6 29.Tb3
Te2 Nu falder der noget materiale.
30.Kb2 Txd2+ 31.Sxd2 Dxd2+ 32.Ka1
Dc2! Fastholder presset. 33.Thb1 Td1
34.Dc4 Txb1+ 35.Txb1 Ld4 36.Tb3
Dc1+ Og Christian opgav. Der er en sød
mat efter 37.-,Lxc3+ 38.Dxc3 Dxc3+
39.Tb2 Sb4 40.g4 (eller hvilket som helst
andet træk) Dc1+ 41.Tb1 Sc2# 0-1
Og nu partiet mod Michael, som jeg er
ganske tilfreds med, lige bortset fra mit
næstsidste træk!
Hvid: Henrik Jegbjerg Hansen (1514)
Sort Michael Bæhring Madsen (2006)
Irregulært
1.Sc3! d5 2.e4 2.d4 er også muligt,
men så er vi jo tilbage i noget
Dronningbondespil-teori som jeg ikke
kendte) 2.-,dxe4 3.Sxe4 Sf6 4.Sg3!? Jeg
tænkte længe her. Det er mere normalt at
15
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slå med Sxf6, men jeg synes bedre om
teksttrækket. Hvorfor bytte af, og hjælpe
sort? 4.-,e5 5.Lc4 Ld6 6.d3 Sc6 7.S1e2
O-O 8.Se4 Måske lidt uambitiøst, men
jeg ville jo være tilfreds med remis... 8.,Sxe4 9.dxe4 Df6 10.O-O Dg6 11.Sg3
Ld7 12.c3 Tad8 13.De1 h5 Uha, hvad
nu? 14.f4! Må være det rigtige, ellers
bliver jeg nok kørt over på kongefløjen.
14.-,exf4 15.Lxf4 Se5 16.Lxe5 Lxe5
17.Sf5 Db6+ 18.Kh1 Le6 18.-,Dxb2
var også en mulighed. 19.Lxe6 fxe6?
Spillet a tempo, men Dxe6 var korrekt.

MmMjMjfm
gagMmMgM
MkMmamMm
mMmMiBma
MmMmAmMm
mMGMmMmM
AGMmMmAG
JMmMKDmF
20.Se7+!! Ubeskeden som jeg jo er
synes jeg godt jeg kan give det træk to
udråbstegn. Det tog lidt mod at spille
det, for det er ikke helt nemt at se at
det vinder. Men det gør det! Bemærk
at springeren ikke har nogen flugtfelter,
så hvis dette træk ikke vinder, så taber
det!! Kh7 21.Dh4 Kh6 22.g4! Helt
nødvendigt for kombinationen. Sort er
16

færdig. 22.-,g6 23.gxh5?? Men, nej,
nej, nej!! Dette træk taber til gengæld
direkte! Det korrekte var 23.Sxg6 Kxg6
24.Dxh5+ og vinder. 23.-,gxh5?? Igen
spillet a tempo af, og denne gang er
det en kæmpefejl. Korrekt var g5!, og
nu vinder Sort! 24.Tg1! Og Michael
tænkte et stykke tid, men der er ingen
redning. 1-0
Til sidst en hilsen til alle mine
skakvenner i Esbjerg. Jeg flyttede
kort tid efter Vesterhavsturneringen
til Odense pga. arbejde, og jeg spiller
derfor nu i Skakklubben Frem.
Esbjerg
Skakforening
var
flot
repræsenteret ved dette års Vesterhavsturnering og flere af dem gjorde en
god figur. Især skal jo nævnes Torben
Jensen, som i den grad kørte med klatten
og sluttede som nr. 20 og dermed bedst
placerede Esbjerg-spiller, en præstation
som sættes yderligere i relief af det
faktum, at Torben havde aften/natte
tjansen som kantinemand og sjældent
kom i seng før ud på de små timer! Torben
har ikke givet lyd fra sig med hensyn til
indlæg til bladet, men det kan jo komme
endnu. Til gengæld var René Henriksen,
ligeledes Esbjerg Skakforening, særdeles
hurtig på aftrækkeren og barslede med
ikke mindre end 5 kommenterede
partier umiddelbart efter turneringen.
Af pladshensyn har redaktionen valgt
at bringe de 3 og gemme resten til en
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anden gang. Noterne er meget udførlige,
og der er mange guldkorn at hente her.
...og endnu mere Vesterhavsturnering
af René Henriksen
Her følger nogle af mine partier fra årets
Vesterhavsturnering. Det skal nævnes,
at mine gevinstpartier alle var med hvid
og alle mine remispartier var med sort.
3 gevinster med hvid og 2 remiser med
sort. Det blev sammenlagt til 4 point af
10 mulige. Det blev til en score på 40 %,
hvilket jeg vist ikke kan være utilfreds
med med de modstandere. Men man
kan jo også udlægge det, at der var 50 %
af partierne hvor jeg ikke tabte partiet.
(En dejlig optimistisk måde at beskue
det endelige resultat på, Red.)
Det første parti var en gevinst mod en
ung spiller ved navn Sebastian Matz
Nielsen, hvor jeg fik én af den slags
stillinger, som man som hvid vist kun
drømmer om for det meste. Lad os se
på sagerne:
Hvid: René Henriksen
Sort: Sebastian Matz Nielsen
Engelsk
Spillet i 7. runde d 17/07 2007.
Sikke mange 7-taller. For øvrigt
er 7 mit lykketal, så det var måske
udslagsgivende. 1. c4 e5 Normalt

spiller jeg 1. e4 men jeg har fået
øjnene op for at 1. c4 også er ganske
udmærket. 2. Sc3 c5 Den spillemåde
har jeg aldrig set fra sort før så tidligt

i partiet. Det kan jo i længden give
en evig svaghed på d6 som hvid
kan spille på, og desuden svækker
det feltet d5 for altid, så hvid vil
være MEGET interesseret i at stille
en springer eller en anden officer
på det. En springer er generende
for modstanderen, da den kan true
med adskillige gafler og skakker, en
løber begrænser dronningens frihed
på de hvide felter, indtil den er byttet
af og et tårn kan trykke på den svage
d-bonde. 3. g3 d6 Hvid åbner den
lange diagonal for at stille løberen på
g2 i kampen om feltet d5 og forhindre
det befriende bondetræk d7-d5 fra
Sort. Læg mærke til at bonde c4,
Sc3 og Lg2 alle har samme mål her
i tilværelsen, nemlig at kæmpe om
kontrollen med d5. 4. Lg2 Sc6 5. Sf3
Le6 Med sit sidste træk håber sort
måske på at befri sig på et tidspunkt
med bondefremstødet d6-d5. Men
det kræver at han spiller Sf6 først og
så vil han måske spille i c-linjen med
Tc8 f.eks. 6. d3 Le7 7. 0-0 Dd7 8. a3
Lh3 En usædvanlig og efter min mening
uholdbar plan fra sorts side. Han håber
på, at jeg slår hans løber så han kan få
dronningen til h3, og så kan han måske
indlede et angreb med trækket h5 for at
åbne h-linjen op for sit tårn, så han kan
angribe min kongestilling. Men Hvid
har tilstrækkelige forsvarsressourcer
til rådighed. Han undlader bare at slå
løberen og når de hvidfeltede løbere
17
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bliver byttet af, har han rigelig tid til
at spille Th1 og afværge alle trusler
- Hvis der da er nogen... 9. Tb1 Lxg2
Hvid har en god og konkret plan. Jeg
vil åbne b-linjen og skabe godt spil på
dronningfløjen i en fart inden sort får tid
til at forberede sine planer. Desuden skal
han jo bruge tid på at rokere eller bringe
kongen i sikkerhed andetsteds. 10.
Kxg2 a5? Dette træk mener jeg er spild
af tid for sort. I stedet burde han spille
Sf6, så han kan få rokeret og få kongen
i sikkerhed for hvids trusler og indbrud
på dronningfløjen. 11. Sd5! Dd8 Hvid
spilder ingen tid med at gennemføre sine
planer. Grunden til at Sd5 er så godt her
er, at det på grund af gaflen på dronning
og tårn på b6 vinder et tempo, så hvid får
tid til at åbne spillet på dronningfløjen
med b4. Den sorte dronning kan jo
netop ikke gå til b6 og forhindre hvid i
at åbne stillingen. Hvid må have en klar
fordel her. Udviklingsforspring, sort har
ikke rokeret og han er i gang med at
åbne spillet op på sine præmisser. 12. b4
axb4 13. axb4 cxb4 14. Sxb4 Sxb4 Så
fik hvid åbnet spillet op og svaghederne
i den sorte stilling er tydelige. Der er
kroniske svagheder på b7 og d6 og
sorts officerer har dårlige udsigter. Den
sortfeltede løber har ingen steder den
kan gå hen, og hvis sort forsøger at give
den plads med d6-d5, skaber han bare
endnu en svaghed på e5. Desuden kan
hans springer ikke gå til h6, da den så
vil blive slået og sorts konge står mere
18

udsat. Hvids stilling derimod er temmelig
harmonisk. Han truer på b7 og med at
stille sine tunge officerer op i b-linjen.
Desuden har hans sortfeltede løber
gunstige fremtidsudsigter ved at stille
sig på f.eks. e3, hvor den kontrollerer en
masse sorte felter og især tager kontrol
med den svage diagonal g1-a7. Endnu
en alvorlig svaghed i sorts stilling.
Desuden er Hvids bondeopstilling uden
åbenlyse svagheder. Den kontrollerer
nogle vigtige hvide felter i centrum og
der er ingen ”bonde-øer”. Hele kæden
hænger sammen. Sort derimod har 2

af slagsen. Alle disse positionelle
faktorer må være tilstrækkeligt til,
at man uden tvivl kan konkludere,
at hvid står bedst. Hvis man undrer
sig over hvorfor sort ikke spillede
14..-,Db6 for at skabe en binding
på hvids tårn på b1, så besvares det
let med 15.Ld2 og hvid taber IKKE
en officer. 15. Txb4 Dc7 16. Db3 Tb8
Trykker omgående på svæklingen b7 og
tager kontrol med b-linjen. 17. Le3 d5
Stiller løberen på det logiske felt e3 som
tidligere nævnt og forøger fordelene i
min stilling. Truer La7 og b-bonden er
fortabt. Sort forsøger desperat modspil
i centrum. Det skulle være måden at
gendrive fløjspil på ifølge Nimzowitsch.
Men Nimzowitsch har intet at skulle
have sagt i denne stilling! Beklager
gamle jas, men det har du altså ikke! 18.
Lb6! Dd6? Hvid tilbyder et tårn for en
dronning, hvad sort ikke kan tage imod,
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men at stille dronningen på d6 hvor den
kan blive truet igen er tempotab. Han
skulle hellere have forsøgt at vinde
et tempo ved at bringe dronningen i
sikkerhed og fortsat true mit tårn. 19.c5!
De6? Dronningen har ingen fremtid her
medmindre han vil bytte dronninger.
Det tillades naturligvis ikke. 20. La7
Tc8 21. Tc1 Sf6 Bringer det sidste tårn
med i aktiviteterne på dronningfløjen og
endelig får sort den springer i spil. Men
det er for sent! 22. Txb7 0-0 Inkasserer
bonden og dominerer nu b-linjen.
Hvids officerer har nu al den plads de
skal bruge for at sikre ham sejren! 23.
Db5! e4?? Understøtter c-bondens
fremmarch. Sorts træk er katastrofalt.
Hans dronning bliver nu truet, hvilket
giver hvids springer mulighed for at
komme med i angrebet og vinde nogle
værdifulde tempi.

MmdmMjfm
IDmMiaga
MmMmehMm
mEGamMmM
MmMmamMm
mMmAmBGM
MmMmAGFG
mMJMmMmM
24. Sd4! De5?? En stor fejl der giver

hvid endnu større fordel end han allerede
har. Men hvad skal Sort gøre? Hvis han
flytter dronningen fra e-linjen taber han
sin løber med 25. Txe7 og hvid vinder
uden besvær. Desuden har dronningen
ikke rigtig nogle gode muligheder på
nogen hvide felter overhovedet. Men at
stille dronningen på e5 gør ikke sagerne
bedre, hvad hvids efterfølgende træk
demonstrerer! 25. Sc6! Txc6 Tvunget,
for hvis han spiller sin dronning i
sikkerhed med f.eks. 25. ...Df5, følger
der 26. Sxe7 med en altødelæggende
familieskak der koster store materielle
tab for sort. 26. Dxc6 Ld8 Ja, hvad
skal sort dog gøre med den løber? Den
kan ingen fornuftige steder gå og det
kan de øvrige officerer heller ikke. Et
friskt forsøg var måske Sg4 med håb
om at starte et modangreb på den hvide
konge. Men det er håbløst... 27. Db5
Df5 28. c6! Se8?? Hvid VIL vinde og
marcherer fremad. Desuden binder
dette træk d5-bonden så dronningen
ville stå i slag hvis den flyttede. Tænk
at man mod partiets afslutning og med
så aktivt placerede officerer kan tillade
sig at spille på et af Nimzowitschs
temaer, nemlig hæmning. d5-bonden
er totalt lammet og giver sort endnu
færre manøvremuligheder til f.eks. sin
springer. 29. Lc5! Opgivet 1-0 Aktiv og
dynamisk lige til det sidste. Dette træk
tager absolut alle forhåbninger fra Sort,
der valgte at opgive. Han kan ikke redde
sit tårn og alle muligheder for at forsøge
19
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at redde partiet fører til katastrofe. F.eks.
fører 29.-,Sc7 bare til 30. Txc7 Lxc7 31.
Lxf8 med stor fordel til hvid pga. den
magtfaktor c-bonden nu udgør, fordi
der er blevet byttet så mange officerer
af der skulle hindre dens fremmarch og
i at den bliver til en dronning. Sort er
forsvarsløs...
Det næste parti var mod en anden
ung mand ved navn Denis Ryberg.
Udmærket spiller, men desværre for
ham, lavede han en kæmpebommert der
kostede ham sejren.
Hvid: René Henriksen
Sort: Denis Ryberg
Siciliansk Kalashnikov-varianten
Spillet d. 15/07 2007, 4. runde.
1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
e5 Med dette træk vælger sort at gå
ind i Kalashnikov-varianten, et system
der er solidt og ikke-teoretisk og hvor
man kan spille mere på sund fornuft,
logik og generelle principper. Havde
han spillet Sf6 her, var vi gået ind i
Svesnikov-varianten, en skarp variant
med tveægget spil for begge parter.
De fleste garvede skakspillere kender
vist Svesnikov-varianten, men for de
der ikke gør, så går spillemåden ud
på, at sort svækker sin kongestilling
for til gengæld at få aktive officerer
og et lidt bedre centrum. Til gengæld
har han for altid svækket feltet d5 som
hvid forsøger at udnytte til sit angreb
på kongefløjen. Det skal siges, at man
20

godt kan spille Svesnikov-varianten på
sund fornuft, men mod stærke spillere
kræver det at man har kigget godt på
sagerne. 5. Sb5 d6 6. S1c3 a6 7. Sa3
b5 Selvom det oprindeligt startede som
en Kalashnikov, har jeg alligevel valgt
en opstilling a la Svesnikov. Forskellen
her er, at sort ikke behøver svække sin
kongestilling som han normalt gør i en
Svesnikov. Spillet bliver nu interessant
alligevel. 8. Sd5 Sf6 9. Lg5 Le7 10.
Lxf6 Lxf6. Sort har fået løberparret, men
pga. stillingens halvlukkede karakter
kan han ikke udnytte det optimalt. De
har ikke så vildt mange felter de kan
dominere så længe stillingen er af
lukket karakter. 11. c3 Le6. Springeren
på a3 skal dirigeres til e3 via c2. 12. Sc2
0-0 13. Sce3 Lg5. Det har taget denne
springer en del træk at nå til e3 og det er
nok dette tidsforbrug sort skal forsøge at
udnytte. Det er også det der gør, at han
trods sin svækkede kongefløj har godt
modspil i Svesnikov-varianten. Han får
tid til at stille sine brikker aktivt, mens
hvid reorganiserer sine styrker. 14.
h4!? Lxe3. Et aggressivt bondeoffer,
der skal åbne h-linjen op for angreb og
modtages offeret, er sort under stort pres
efter 15. ...Lxh4 Dh5!, der koster enten
mat eller en let officer for den ofrede
bonde. Bondeofferet udnytter, at der
ikke er en springer på f6 til at redde hele
stillingen, og den nærmeste springer står
på c6 hvor den vil tage lang tid om at
komme til f6. 15. Sxe3 Se7 16. Dd2 d5
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17. exd5 Sxd5 18. 0-0-0 Sxe3 19. Dxe3
Df6 20. Kb1 Lf5+ 21. Ld3 Tad8 22.
Lxf5 Dxf5+ 23. Kc1 De6 24. a3 Db3.
Sort spiller ret friskt her og vil åbenbart
forsøge at fange min konge eller satse
på et angreb via a-linjen eller b-linjen
med f.eks. bondeofferet b4, der enten
kan lukke c-linjen eller a-linjen op for et
tårn. 25. Txd8 Txd8. Jeg vælger at bytte
et tårn af, så han f.eks. ikke kan dublere
sine tårne og lade sin dronning tage
sig af andre opgaver, såsom at genere
min konge diverse steder. 26. Db6
Dd5 27. f3 Dd2+. Sort kan ikke vinde
en bonde, da hans tårn så står udækket
og der ydermere truer en baglinjemat.
28. Kb1 Td6 29. Db8+ Td8. Jeg er
nødt til at vinde et tempo så jeg kan få
dronningen hjem i forsvaret i tilfælde
af, at han skulle have nogle trusler. Sort
har faktisk spillet udmærket indtil nu.
30. Dxe5 Dxg2 31. Te1 h6.

MmMjMmfm
mMmMmagM
amMmMmMg
mamMKMmM
MmMmMmMG
GMGMmAmM
MGMmMmem
mFmMJMmM

Truer lige med et dronningeoffer. Igen
for at vinde tid. 32. Te2 Df1+. For at
forhindre et tårn i at gå ind på 2.række
og true en masse ulykker. 33. Ka2 Dxf3
Jeg er bagud med en bonde men har
endnu ikke tabt. Jeg beslutter at spille
iskoldt videre og se hvem der har de
bedste nerver. 34. De7 Dd5+ 35. Kb1
Dd3+. Lignede et remistilbud og jeg
forventede da også det blev udfaldet,
hvis han ikke synes at bondegevinst ville
række til at vinde partiet. 36. Ka2 Dc4+
37. Kb1 Td1+. Dette træk kan vist ikke
betyde meget. Kongen har jo hele tiden
mindst ét flugtfelt, så der er ikke nogen
matter der truer. Efter partiet fortalte
min modstander mig også, at han havde
overset at kongen bare kan flygte og at
Sort så ikke har noget bedre end evig
skak, eller at forsøge at vinde på anden
måde. 38. Kc2 Dd3+ 39. Kb3 Dd5+ 40.
Kc2 Df5+?? Der knækkede ”kæden”
og min modstander tabte partiet. Her
forærede han mig et helt tårn og tabte
partiet efter 74 træk. Synd at han efter
at have spillet udmærket skulle tabe på
den måde. Men nerverne spillede ham
åbenbart et puds. Kom igen Denis! Med
dit udmærkede spil skal du nok blive en
ret god skakspiller om få år... 41. Kxd1.
Og efter yderligere 33 træk opgav sort.
1-0.
Sidste runde skulle jeg spille mod Per
Jacobsen, en mørkhåret ung mand
der sidder i rullestol og figurerer på
21
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rundelisterne med en rating på 1730, så
han havde 311 ratingpoints mere end
mig. Alligevel lykkedes det mig at vinde
overbevisende over ham i blot 24 træk.
Hvid: René Henriksen
Sort: Per Jacobsen
Aljechins forsvar
Spillet d. 20/07 2007 i 10. runde.
1. e4 Sf6 Sidste runde af Vesterhavsturneringen og jeg spiller mit favoritførstetræk med hvid. Ikke af nogen
speciel grund, men jeg havde fået de
points jeg ville have og regnede ikke
med at få flere. Så der skulle ske noget
i sidste runde. Og det skal jeg love
for der kom til. Jeg har aldrig spillet
Aljechins forsvar i et seriøst parti før, så
det glæder mig egentlig, at dette parti
blev en smuk debut. 2. e5 Sd5 3. d4
d6 4. c4 Sb6 5. f4 dxe5 6. fxe5 Sc6 7.
Le3 Lf5 8. Sc3! e6. Selvom jeg aldrig
har spillet Aljechins forsvar før, er jeg
ikke helt uforberedt på det. Indtil nu
har alle trækkene været velkendt teori.
Sort kan ikke spille 8. ...Sb4 pga. Tc1!
og tilbyder sort 2 lette officerer for et
tårn. Ikke en afbytning han kan være
tilfreds med i det lange løb. 9. Sf3 Le7.
Sort kan naturligvis godt spille 9.-,Lg4
men så har han bare brugt to træk på at
bevæge den løber. Det kan ikke være en
fornuftig måde at bruge ”tiden” tempi
på. 10. Le2 0-0 11. 0-0 Sa5? Her sad jeg
længe og overvejede det meget skarpe
træk 11. g4!, som tilbyder en bonde for
22

at åbne g-linjen op og give et vist tryk
på sorts kongestilling. Det er en variant
der har været diskuteret og analyseret
af Jakov Estrin i hans bog ”Gambitspil
i skak”. Desværre følte jeg mig ikke
helt sikker i teorien og valgte det mere
forsigtige og bestemt heller ikke dårlige
rokadetræk og afstod fra det heftige
angreb. Til gengæld synes jeg at dette
springertræk fra sort ser betænkeligt
ud. O.k., det truer en bonde og det er
en trussel jeg må tage alvorligt og sort
kan måske gennemføre c5. Men det er
jo en kendt sag, at en springer på randen
er på spanden. 12. b3 Tc8. Jeg gættede
rigtigt da jeg sagde at sort gerne ville
gennemføre c5, men her får han ikke tid
til det. c5 direkte var måske bedre her.
Men det er da forståeligt at han gerne vil
stille sine brikker så aktivt som muligt
inden han gennemfører det. Nu bliver
det MIG der spiller c5 i stedet for sort.
13. c5! Sd7. Vinder tid for hvid til en
storstilet aktion på dronningefløjen. 14.
b4 Sc6 15. Da4 a6. Hvid har bonden på
a7 i kikkerten. Med b5 kan den vindes
hvis ikke sort spiller tårnet tilbage til
a8. Det gør han nok ikke, når han nu
gerne vil åbne c-linjen. Men dette træk
fra hvid gør at sort nu ikke kan spille
f.eks. b6 uden at miste springeren, Og
hverken hans dronning eller løber kan
dække den så han alligevel kan spille
b6. Så sort er nødt til at spille a6 for at
forhindre bondetab. 16. b5! Sb8. Men
hvid spiller alligevel b5. Pointen er, at
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hvis sort spiller 16..-,axb5 så vinder hvid
alligevel en bonde med 17. Lxc6 og igen
kan sorts hvidfeltede løber ikke dække
truslen på c6, og spiller sort 17..-,Sb8 for
at forhindre bondetabet, så spiller hvid
18. Tfb1. 17. bxa6 bxa6 18. Lxa6 Sxa6
19. Dxa6 f6. Så vandt hvid en bonde og
har ovenikøbet fået en fribonde på a2.
Det må være en stærk magtfaktor der
kan afgøre partiet til hvids fordel. Hvid
frygter ikke f6 fra sorts side, da han
så får en åben d-linje der binder sorts
springer, hvad hvids næste træk også
bærer præg af. 20. Tad1 De8 21. Dc4!
fxe5. Skaber en binding ned til sorts
konge og udnytter at sort har en evig
svaghed på e6. Desuden gøres vejen fri
for a-bondens fremmarch og dronningen
centraliseres. Nimzowitsch ville have
kunnet lide dette træk. 22. dxe5 Kh8

MmdmejMl
mMgbiMga
MmMmamMm
mMGMGcmM
MmEmMmMm
mMHMIBmM
AmMmMmAG
mMmDmDLM
23. a4! Lg4?? Hvid vil naturligvis
udnytte sin stærke fribonde og tøver

ikke med at spille den frem, men sorts
træk er en kæmpe fejl. Han må have
følt sig utroligt presset. Han havde nok
håbet på at få åbnet min kongestilling
og kunne give en masse skakker med
sin dronning. Men han overså lige at
løberen stod i direkte slag. Jeg troede et
øjeblik ikke mine egne øjne. Hvordan
kunne en spiller med 1730 i rating
stille en hel officer i slag? Havde han
en skjult pointe? Det synes jeg ikke
der var og så gjorde jeg ligesom den
halvmilitaristiske mumitrold/flodhest
Dolph kendt fra Dolph og Wulff i TV.

C
JEG GOKKEDE DEN LØBER
EN OVENI NØDDEN INDEN
DEN NEOKOMMUNISTISKE
KØRESTOLSBRUGER KUNNE NÅ
AT KOMME TIL KRÆFTER!
Hehe, ikke at jeg har noget imod folk
i kørestol, men kommentaren og min
tanke om krigeren Dolph passede altså
lige til situationen. Jeg er altså ikke
politisk, men jeg kunne ikke lige dy mig
for den lille spøg! 24. Dxg4. Opgivet.
1-0.
Sådan kan det sommetider gå.
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Vi er ikke færdige endnu med Vesterhavsturneringen. Arrangørerne havde
igen i år en ”skåne” turnering kørende
sideløbende med den store Open, for
at tilgodese den arbejdende del af
skakfolket og de der ikke helt havde
kræfter til 10 udmarvende runder.
Dette benyttede bl.a. Peter Roesen sig
af og det blev til en udelt førsteplads i
gruppe 1.
Sidst men ikke mindst!
5 - runders gruppe 1.
Af Peter Roesen
Det lykkedes mig at vinde den lille
5-runders gruppe 1 ved Vesterhavsturneringen med 4 point, foran Leszek
Kwapinski og Dennis Munksgaard med
hver 3 point. Det er naturligvis altid
dejligt at stå som gruppevinder. Det
hører dog med til historien, at Leszek
som ratingfavorit lod sig overtale til
at deltage med ganske kort varsel,
for at muliggøre en opdeling af 5rundersturneringen i to grupper. Hertil
kommer, at Leszek måtte arbejde mere
for sine point end jeg. Dette skyldes dels,
at Leszek i modsætning til mig vandt
på regulær vis over Jakob Jakobsen,
Holstebro, der senere måtte trække sig
på grund af sygdom. Herudover var 3 af
mine spillede partier forholdsvis korte,
kun 20-25 træk. Også det fjerde af mine
spillede partier burde være sluttet som en
næsten-miniature, se således følgende:
24

Hvid: Max E. Hansen, Evans
Sort: Peter Roesen, Varde

MmMmMmfm
gMmMgMma
MmamMmai
mMmMmMmM
MmAmMmMm
mALBmMGM
dmMmMmMG
mMmMmMmD
Hvid har netop spillet det uskyldigt
udseende 27. Sc5-d3?, hvorefter sort med
27.-, Lg7 28.Kb4 Ld4! tvinger hvid til at
afværge mattruslen med det positionelt
katastrofale 29.c5 med den virkning, at
hvid efter 29.-,Tc2 knap nok kan røre sig.
Den sorte løber er jo ganske uhyggelig.
Prøv eksempelvis at se, om du kan få øje
på hvids svar på 30.Tc1. Det bliver ikke
bedre for hvid efter 30.h3 e5, da hvid
ikke kan udgå, at springeren bliver jaget
væk i næste træk, se eksempelvis 31.Tf1,
e4 32.Tf4 Lc3. Det er derfor forståeligt,
at hvid i stedet prøver at stikke af med
31.Ka5, selvom sort efter 32.-, Lxc5??
får et klart vundet slutspil, som det da også
lykkedes mig at vinde. Men jeg kan nu
alligevel godt ærgre mig gevaldigt over, at
jeg missede den smukke og usædvanlige
mat efter 32.-,Ta2 33.Kb4 a5 34.Kc4 Tc2.
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MmMmMmfm
mMmMmMma
MmamMmam
gMGMgMmM
MmFiMmMm
mAmBmMGA
MmdmMmMm
mMmMmMmD
Drømmematten!

I øvrigt vil jeg afslutningsvis sige, at det
var en dejlig oplevelse igen at deltage
i Vesterhavsturneringen, også selvom
det jo ikke var i den store gruppe på
10 runder, hvilket ville have været for
meget for mig, også selv om jeg havde
taget ferie. Bare det at være til stede i
spillelokalet og snuse til atmosfæren er
det hele værd, så det er bestemt en god
idé med en 5 runders discountudgave
ved siden af.
Og så en stor tak til alle dem, der var
med til at arrangere og muliggøre
turneringen.

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

•
•
•

Bøger				
Kontorartikler			
Playstation, Gameboy og Xbox spil

•
•
•

Film / Musik / DVD
Multimedia
Rollespil / Games Workshop
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Partiafdelingen
af Allan Kaarsberg
Jeg havde egentlig ikke tænkt mig at
bringe nedenstående parti, men jeg gør
det alligevel, dels fordi der ikke var
nogen af de øvrige deltagere der ytrede
ønske om at bringe noget i bladet, men
mest fordi Ib som normalt er et fredeligt
og helt igennem sympatisk menneske,
gjorde noget som grænser til usportslig
optræden! Tænk en gang! Han krøllede
sin partiliste sammen lige foran øjnene
på selveste redaktøren (det er også mig)!
Det kan man bare ikke! Det er ligesom
at pille næse i en offentlig forsamling!
Damir gør det også (altså ikke piller
næse, men det der med partilisterne!),
så det er åbentbart en tendens i tiden
som klubbens ”juniorafdeling” har
indført. Det er et skråplan at komme
ind på, det næste bliver vel man slås
med (som i Brøndby) eller spytter på
(som i Bjerrinbro) medspillerne, når vi
er bagud i holdkampene, eller endnu
værre, tilskuerne løber ind og tæver
turneringslederne når spillerne sætter
brikker i slag! Nej, lad os prøve at
bibeholde skakkens status som et rigtigt
gentleman spil, så vent med at krølle din
noteringsliste sammen til du er kommet
hjem, eller endnu bedre, giv den til
redaktionen, hvis du ikke selv kan bruge
den til noget.
Til Ibs forsvar skal dog siges, at
ovennævnte handling først forekom
efter at vi havde analyseret spillet, og
26

umiddelbart efter partiet udtrykte han
ærgrelse over, at han ikke udnyttede
en chance, hvor han mente at han
kunne vinde min dronning. Det er altid
ærgerligt at tabe når man synes man har
stået bedst.
Hvid: Ib Mathiasen
Sort: Allan Kaarsberg
Spil når du vil 2007 1. runde
1. d4 f5 Er der nogen der er overraskede?
2. c4 Sf6 3. Sc3 e6 4. Sf3 d6 5. Dc2 Ib
markerer, at der skal angribes i centrum
med e4, ellers var e3 det naturlige træk.
5.-, Le7 6. e3 Nu er jeg forvirret. 6.-, OO 7. Ld3 De8 8. e4 Så kom det alligevel,
men har jeg ikke vundet et tempo? 8.-,
fxe4 9. Sxe4 Sbd7 10. Lg5 h6 11. Ld2
Ib tvinger mig til at spille h6, det har
aldrig været hans hensigt at bytte på f6,
medmindre bonden bliver stående på
h7, - scenariet: 1.SxSf6 SxSf6 2.LxSf6
LxLf6 3. Lxh7+ efterfulgt af et vindende
kongeangreb. 11.-, Dh5 Måske lidt
vovet, det er her omkring at Ib begynder
at drømme om dronningefangst, og
forbereder med: 12. h3 b6 13. Sxf6+
Txf6 Selvfølgelig! Alt andet fører
til Lg6 og damen er i knibe. 14. g4?
Her tror jeg at Ib forcerer lidt rigeligt,
trækket prisgiver bonden på f2. 14.-,
Df7 15. Sh4 Txf2 Med lidt tøven. Jeg er
ikke helt glad for at tage dækningen væk
fra g6, på den anden side giver det plads
til Df6, hvis det skulle blive nødvendigt
og truer samtidig Sh4. 16. Lh7+ Kf8
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17. Sg6+ Ke8 18. d5. På 18.Se5 Sxe5
(tvunget pga. Lg6!) 19.dxe5 ser jeg stort
på truslen Lg6 og spiller koldt 19.-,Lh4
20. Lg6 Tf6+! 18.-, e5 19. Da4 Kd8 20.
O-O-O Lb7 21. Sxe7 Kxe7 22. g5?

dmMmMmMm
gcgblegC
MgMgMmMg
mMmMgMGM
EmAmMmMm
mMmMmMmA
AGMIMjMm
mMLDmMmD
Det må være en fejl, løberen skal da
hjem først eller dronningen til c2. 22.-,
g6 23. Lxg6 Dxg6 24. gxh6 Sc5! Det
har jeg drømt om længe! 25. Da3? Dc2
må være bedre. 25.-, Sd3+ 26. Kb1
Sb4+ 0-1 Den kvalte mat er udækkelig
27. Ka1 Sc2+ 28.Kb1 Sxa3+ 29.Ka1
Db1+ 30.Txb1 Sc2#.
Lad det være jer en lærestreg! Når
man smider sin noteringsliste væk,
så står man til maksimumstraffen:
Offentliggørelse i klubbladet! Jeg
sværger hermed ved min salig tante
Elmas rødmalede havelåge, at jeg vil
rode og snage i samtlige skraldespande
i klubbens lokaler efter sammenkrøllede

noteringslister og hænge de formastelige
ud til spot og spe!
Jeg fandt ikke andre noteringslister
pågældende mandag, til gengæld havde
Egon glemt sit noteringshæfte. Normalt
ville det bare blive lagt i kassen med
turneringsskemaer og andet godt, så det
var tilgængeligt for Egon næste gang,
men opildnet af episoden med Ib, kunne
jeg ikke lade det ligge, og kastede mig
over det i den tro, at der ville åbenbare
sig et skatkammer af partier, så jeg måske
kunne udgive et rekordstort klubblad
med et tifold af Egons kreationer. Stor
var min skuffelse da det viste sig kun
at indeholde et eneste parti. Hæftet var
også helt nyt, så jeg burde have anet
uråd. Man kan egentlig godt blive lidt
misundelig, tænk at eje et noteringshæfte
udelukkende med gevinstpartier!
”Kan man ikke passe bedre på sine
sager, så må man finde sig i at andre
snager!” Sagde tante Elma altid! Her
er maksimumstraffen for at glemme sit
noteringshæfte i klubben.
Hvid: Egon Thøgersen
Sort: Frede Jørgensen
Spil når du vil 2007 1. runde
1. e4 e5 2. d4 exd4 3. Dxd4 Sc6 4. Da4
a6 5. c4 Sf6 6. Sc3 Lb4 7. Ld2 O-O
8.Ld3 Te8 9. Dc2 Sd4 10. Db1 Egon
har bragt sin dame tidligt i spil, og sort
spil tvinger ham til at flytte den for
fjerde gang inden for 10 træk. 10.-, d6
27
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11. Sge2 Lc5 (?) Det er for slapt af sort,
11.-, Sxe2 koster hvid rokaden eller en
bonde efter enten 12. Sxe2 Lxd2 eller
direkte Kxe2. På: 12.Lxe2 taber hvid en
bonde. 12. Sxd4 Lxd4 13. Se2 Lb6 14.
Lg5h6 15. Lh4 c6 16. O-O De7 17. Sc3
De6 18. Dc2 Ld4 19. Tae1 b6 20. Kh1
Lb7 21.f3 Dd7? Kan ikke være godt,
det giver hvid mulighed for at smadre
sorts kongestilling. 22. Se2 Lc5 23.
Dc3? Lxf6 fulgt op med Dc3!
23.-, Sh5 24. b4 Le3 25. Sg3 Sxg3+ 26.
Lxg3 Lg5 27. f4Ld8 28. f5 c5 29. a3 Dc6
30. Db2 f6 31. Tf4 Dd7 32. Le2? Giver
sort en gylden chance i en stilling der vel
næppe kan kaldes god. 32.-, Lxe4? Frede
kvitterer med en større fejl. Txe4 koster
hvid mindst en bonde.

dmMidmfm
mMmemMgM
agMgMgMg
mMgMmAmM
MGAmcJMm
GMmMmMIM
MKMmCmAG
mMmMJMmF
33. Lh5! Godt set Egon! 33.-, Lxg2+
34. Dxg2 Txe1+ 35. Lxe1 Tc8 36.
Dd5+ Kh8 37. Lf7? 37.Te4 truer mat
i bunden, så løberen skal flyttes. Le7
28

duer ikke pga Df7 og efter Lc7 er vejen
spærret til afbytningen med Dc6 og
hvid kan i ro og mag spille tårnet til
e6 og løber til g3 finito. 37.-, Dc6??
38.Dxc6! Txc6 39.Te4! og så koster det
at undslippe matten. 38.Te4? Nu tager
det lidt længere tid at vinde. 38.-, Dxd5
39. cxd5 Lc7 40. Te7 Lb8 41. Tb7 b5
42. Lg3 c4 43. Le6 Der blev spillet en
halv snes træk mere, men på et eller
andet tidspunkt må det være gået op for
Frede, at han var en løber bagud! 1-0
Fyldt med bondeanger troppede jeg op
på Egons adresse for at aflevere det
inddragede noteringshæfte. Egon blev
dog ikke spor vred, tværtimod belønnede
han mig med endnu et parti som er fra
den netop overståede klubturnering.
Her spiller Børge dog væsentligt under
vanlig standard og bliver ”rullet” for at
bruge et pænt udtryk.
Hvid: Børge Clausen
Sort: Egon Thøgersen
Forår 2 2006/07 Basis 2
1. e4 d6 2. d4 Sc6 3. Lb5 Ld7 4. d5 Se5
5. Lxd7+ Dxd7 6. h3 Sf6 7. Sc3 c6 8.Sf3
cxd5 9. exd5 Sxf3+ 10. Dxf3 e6 11. dxe6
fxe6 Sort fører 2-0 i centrumsbønder!
12. O-O Le7 13. Te1 d5 14.Lf4 O-O
15. Dg3? Det ligner ikke Børge at lave
den slags. 15.-, Sh5 16. De3? Sxf4 17.
Tad1 Dc6 18. f3? Ups, en gang til! 18.,Lc5 19. Td4 Lxd4 20. Dxd4 Sxh3+!
Når man er et helt tårn foran, så kan man
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godt begynde at lege, og her får sort 2
bønder for springeren + en god tårnlinje.

dmMmMjfm
gamMmMga
MmemamMm
mMmamMmM
MmMKMmMm
mMHMmAmb
AGAmMmAm
mMmMJMLM
21. gxh3 Txf3 22. Kg2 Taf8 23. Te2
Dc7! 24. Te5 Tja, hvad skal man stille
op? 24.-, Df7! 25. Sd1 Dg6+! Det var
pointen! 26. Dg4 Dxc2+ 0-1
Egon fik serveret nogle rigtige krafttræk,
og Børge har fået nok for denne gang,
men lur mig om ikke der er lagt i
kakkelovnen til Egon næste gang!

Den behårede abe
Fra anden runde af ”Spil når du vil” tør
jeg godt vise følgende:
Hvid: Brian Isaksen
Sort: Poul Fries Nielsen
Spil når du vil 2. runde
Bird
1.f4,d5 2.Sf3,Sf6. Hvis Sort vil undgå
hvids 4. træk, anbefales 2.-,g6. 3.e3,g6
4.b4. A hairy ape is in the house!, siger
Taylor, forfatteren til den nye Bibel om
Bird. Nu klemmer de hårede abearme
det meste af stillingen fra b4 til f4. 4.,Lg7 5.Lb2,o-o 6.Le2,a5 7.b5,c6. Et
alternativ er 7.-,a4. Nu er spørgsmålet,
om hvids a4 bliver svag eller stærk.
8.a4,Lg4 9.Se5,Lxe2 10.Dxe2,Sfd7
11.o-o. Eller 11.d4,f6 12.Sd3. 11.-,Sxe5
12.Lxe5,e6. Sort bekymrer sig forståeligt nok om f4-f5, et standardtræk for
hvid i denne åbning. 13.Lxg7,Kxg7
14.d3,Sd7 15.Sd2,f5 16.Sf3,Df6
17.d4,c5 18.c4!cxd4 19.exd4,dxc4

Slagter

KAJ MADSEN
Kronprinsensgade 97
75 12 84 95
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20.Dxc4,Tfc8. Hvem har kontrol
over c-linjen? 21.De2,h6 22.Tfe1,Sf8
23.Tac1,g5?! Et forsøg på at skaffe
sig modspil. 24.De3,gxf4 25.Dxf4,Kg8
26.Tc7,Txc7 27.Dxc7,Df7 28.Df4,Dg7
29.Tc1,Td8 30.Tc3. Nu må sort også
holde øje med Tg3 – problemerne hober
sig op. 30.-,Sg6 31.De3,Te8 32.Tc5,Kf8
33.b6.

Ikke kun for at omringe a5. 33.-,h5.
Øger kun sorts problemer. 34.Tc7,Te7
35.Dg5,Sh8. Hesten vender af nød tilbage til buret. Poul viser sig nu som en sand
gentleman og tillader mig at afslutte med
en lille sløjfe! 36.Dxh5,Sf7 37.Dh4,Sd6
38.Txe7,Dxe7 39.Dh8+,Kf7 40.Se5+
og mat! 1:0
Noter af Brian Isaksen - A hairy ape?

MmMmdlMm
mamMmMkM
MGMmambg
gMJMmamM
AmMGMmMm
mMmMKBmM
MmMmMmAG
mMmMmMLM

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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Program
		
og andre arrangementer
Dato		
08.10.07
15.10.07
22.10.07
29.10.07
04.11.07
12.11.07
18.11.07
26.11.07
03.12.07
09.12.07
17.12.07
13.01.08
03.02.08
02.03.08
09.03.08

32

Aktivitet 				
Oprydningsvagt
Spil når du vil - runde 3
Spil når du vil - runde 4
Spil når du vil - runde 5
Spil når du vil - runde 6
1. runde i Divisionsturneringen 2007/2008
Spil når du vil - runde 7
2. runde i Divisionsturneringen 2007/2008
Spil når du vil - runde 8
Spil når du vil - runde 9
3. runde i Divisionsturneringen 2007/2008
Spil når du vil - runde 10
4. runde i Divisionsturneringen 2007/2008
5. runde i Divisionsturneringen 2007/2008
6. runde i Divisionsturneringen 2007/2008
7. runde i Divisionsturneringen 2007/2008

Sidste frist for indlevering af materiale er d. 31/10 2007

