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Langsom start
Af Brian Isaksen

D

en nye klubturnering er nu
gået i gang. Kun 18 spillere
har lader sig lokke af den
nye turneringsform, men mon ikke,
som jeg skriver i velkomsten i den
nye turnerings program, at flere
melder sig, når man får øjnene op
for fleksibiliteten i den nye klubturnering – næste turnering starter
allerede efter Efterårsferien!
Giv allerede nu din TL et praj, om
du er med.
*
Senest den 23. september skal vi
have indsendt styrkelisten for den
kommende sæson. Bestyrelsen vil
snarest udarbejde den.
De første har allerede meldt sig klar
til den kommende holdsæson, også
du vil en af de følgende mandage
blive kontaktet. Vi skulle meget

nødig ende på færre end tre hold
denne gang.
Henning Jensens enke, Inger Marie,
har sendt et kort til klubben med tak
for den bårebuket, vi sendte.
*
Husk vores weekendturnering 22. –
24. oktober, jeg er begyndt at tage
imod tilmeldinger. Se annoncen her
i bladet eller i det kommende nummer af Skakbladet.
*
Søndag den 26. september kl. 11
lægger Kirkegade hus til Esbjerg
Skak Unions årlige generalforsamling. En time før giver vi hjælperne
fra årets turnering og andre interesserede lejlighed til at kommentere,
ris og ros, arrangementet.
På dagsordenen står udover Vesterhavsturneringens fremtid naturligvis også valg. Efter at have vaklet
en del frem og tilbage har jeg nu
besluttet mig. Først og fremmest
pga. min situation, men også
forstærket af den udvikling, Vesterhavsturneringen er på vej ind i, tager
jeg denne gang ikke imod genvalg.
Der skal altså findes en ny formand,
alene af den grund er det vigtigt, at
også du møder op.
f

http://www.skakklubbencentrum.dk/
- en af Danmarks mest sete skaksider!!
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Politiken Cup 2004
Af Gunnar Pedersen

Man må videre – ferie eller ej!
Det var sommerferien 2003, jeg traf
beslutning om at ville deltage i
denne store Open.
Jeg havde lige vundet Mester 1 i
Vesterhavsturneringen (3. gang ud
af 5 siden 1996!), og følte jeg
trængte til nye udfordringer. Det er
svært at skaffe stærke spillere til
Esbjerg, og man kører efterhånden
sur i at skulle spille mod Lars Wilton
og Poul Flemming år efter år!
Det var først meget senere at det
blev besluttet at VHT 2004 også
skulle være en open, og på det tidspunkt havde jeg booket ferie, så der
var flere lokale der sendte mig
undrende blikke, da jeg fortalte at
jeg ikke var med i VHT.
Det fortrød jeg nu ikke. Kompromiset blev, at familien drog med
4

til København så det blev en kombineret ferie og skaktur i 9 dage.
Vi boede i en dejlig funkis-lejlighed
på Frederiksberg, tæt på centrum, og
tæt på spillestedet Nørrebrohallen,
men dette blev desværre lavet om til
Quality Hotel i Høje Taastrup, så der
måtte afses en del tid til transport ,
hvilket gjorde de daglige fælles
udflugter en del kortere.
Men man kan ikke heller se (men
mærke!) København på en uge, så
måske vender vi stærkt tilbage om et
par år!
Flot og stor turnering
Politiken Cup er stor. Omkring 250
deltagere, og vel næsten lige så
mange mesterspillere som det samlede deltageantal i Vesterhavsturneringen!
Turneringen forløb uden de store
gnidninger. Jeg erindrer kun lidt ballade under første runde, da jeg pludselig opdagede at en fuld mand
gjorde sin entre i spillesalen. Hov.
Det var da ham der larmede i toget
hele vejen fra Københavns
Hovedbanegård. Stor blev min
forundring da han pludselig placerede sig foran Curt Hansen. Hallo
turneringsleder. Han fik lov til at
spille et par træk. Færdig makker.
Slut. Disket. Nul indskud retur og
karantæne på spillestedet under hele
turneringen. Kom igen til næste år.
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Ellers var det held i uheld at Johnny
Hector måtte forlade turneringen
efter 4 runder (4/4), på grund af
konens snarlige fødsel. Gad vide om
der kom en herkules ud af det ??
Turneringens forløb kan man gennemse på den fornemme hjemmside
www.politikencup.dk, hvor man bl.
a. kan gennemspille alle partierne
direkte på siden.
Der var konstant 4 til 6 mand i gang
med at indlæse partier som de blev
færdige. Det var virkelig imponerende! Endvidere blev der udgivet
en daglig bulletin med alle partierne.
Der var live-transmission af 10
partier hver dag (jeg opnåede ikke
denne ære!).
Desuden kommer der nok et fyldigt
referat i næste nummer af skakbladet, set med elitens briller på, så
jeg vil ikke komme ind på dette nu.
Alle resultater kan jo findes på

hjemmsiden, og alle ved jo at Heine
dummede sig i sidste runde,
hvorefter Sadvakasov løb med de
12.000.00 kr.

Sadvakasov - vinder af Politiken Cup 2004

Pas på! Norge kommer!
Der var mange nationaliteter
repræsenteret. Norge stillede med en
mindre hær, over 50, og det var vel

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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først og fremmest for at følge deres
nye superhelt Magnus Carlsen. Han
har virkelig fået Norge på den anden
ende. Men Norge har også andre
stærke spillere. GM Leif Johannessen delt 1. plads, IM Kjetil Lie (GMnorm), så vi skal passe på at vi ikke
snart bliver overhalet indenom. De
tider hvor Norge kun havde IM Leif
Øgaard er forlængst forbi! I bedes
ligeledes lægge mærke til navnet
Jon Ludvig Hammer på 14 år (ELO
2095) som jeg vil spå en stor
fremtid. Beware!
Strøtanker om VHT 2005
Oventående giver stof til eftertanke,
bl.a med hensyn til planlægningen
af en forhåbentlig kommende
Vesterhavsturnering, hvad enten det
bliver en lukket eller open eller
kombination heraf.
Mit forslag lyder:
Hent allerede nu Magnus til Esbjerg
mod en klækkelig betaling.
Så bliver vi invaderet af de
pengestærke nordmænd!
Kig rundt i nabolandene. Måske
kunne en spiller som Naiditsch fra
Tyskland, eller lynskak-ikonet GM
“Hawkeye” Roland Schmaltz trække nogle nordtyske schlachtenbumlere til. Eller hvad med den stærke
17-årige hollænder Daniel Stellwagen, nykåret stormester, måske
kunne smide en masse tulipaner ned
6

i den vestjyske sandmuld.
Fra hinsidan, Ulf Andersson og
Hector?? Der er mange muligheder.
Altsammen skal selvfølgelig krydres
med en god reklamekampagne i de
enkelte lande. Så får vi en VHT med
rigtig mange deltagere og med internationalt snit. Både i toppen og i
bredden.
Mighty Magnus!
Apropos Magnus Carlsen. Det var
en sand fornøjelse at følge ham
under turneringen. Han kørte simpelthen psykologisk krigsførelse

Magnus Carlsen

mod sine modstandere ved at nedstirre dem i tide og utide. Ellers
lignede han mere en knægt der var
på skoleskaklejr, iført T-shirts, badebukser og bare tæer. Han tog det
virkelig afslappet, og havde også tid
til at gå rundt og studere alle (alle!)
partier Det er sgu nok svært at sidde
på rumpen i timevis i den alder!
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My own Way
Nå, min egen præstation kan ses ved
at gennemspille nedenstående partier med mine altid objektive kommentarer. Det samlede resultat var
o.k. Plus 11 i dansk rating, nu 2245
og plus 15 i Elo, nu 2266. Jeg er dog
fortsat lidt chokeret over nogle store
overseelser undervejs, samt at jeg
selvfølgelig havde håbet at knalde
minimum en internationel mester
undervejs!.
Min dårlige start på turneringen
gjorde at modstanden var meget
ujævn undervejs, jeg mødte ingen
spillere indenfor 2108 til 2397!

bedre 26.-,f5 27.Dh3 Kg7 28.Dh4 Td7
29.Td3 Ld5 30.Th3 h5 31.Dg5 Kf8
32.g4 Sort må være færdig her. Sg7
33.Sd6 Txd6 34.exd6 Tc3??

Runde 1
Hvid: Pedersen, Gunnar - 2251
Sort: Onstad, Lars H. - 1778
ECO D55
1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 d5 4.Sc3 Le7
5.Lg5 0-0 6.e3 a6 7.Tc1 Te8 Det normale er Sbd7. 8.Ld3 h6 9.Lh4 Sbd7
10. 0-0 dxc4 11.Lxc4 b5 12.Ld3 Lb7
13.De2 c5 14.Lb1 Tc8 15.a3 Jeg spiller
vist lidt blødt! b4 16.axb4cxb4 17.Sa4
Da5 18.b3 Tc6? Forkert plan, bedre var
Dh5, og sort står fint 19.e4 Tec8 20.
Tcd1! Sb6 21.Se5 T6c7 22.Sxb6 Dxb6
23.Sc4 Db5 24.e5 meget forpligtende,
da sort har Sd5, men han turde ikke
spille det! 24.-,Se8 (24... Sd5 25.De4
Lxh4 26.Sd6 Dc6 27.Dh7+ Kf8
28.Dh8+ Ke7 29.Dxg7 og hvid har fordel). 25.Lxe7 Txe7 26.Dd3 g6 Måske

Kæmpefejl i tidnøden, men hvid står til
gevinst. 35.Dd8+?? Jeg følger godt op!
Jeg mente at Dd8 var mere præcis end
De7 i forhold til evt. trusler mod min
konge efter
De2 (35.De7+ Kg8
36.Txc3 bxc3 37.d7 De2 38.d8=D+
Kh7 39.Dxd5+-). 35.-,De8! Bent Larsen
har vist nævnt det. Af en eller anden
grund er det nemt at overse et diagonalt
tilbagetog som ikke skærer igennem
centrum. Jeg så jo nemt sorts muligheder med De2, men det er fremadrettet!
36.Dxe8+ Jeg står vel stadig til gevinst,
men var godt rystet, og spiller i det følgende en række svage træk,samtidig
med at jeg kommer i unødig tidnød.
35.-,Kxe8 37.Txc3 bxc3 38.Tc1 Kd7
39.Txc3 Kxd6 40. b4 hxg4 41.Ld3 Sf5
42.Lxf5 gxf5 43.Ta3 Lc4 44.Kg2 Kd5

m m l m
m m mah
am Gamam
memcm Ka
g G mAm
mAj m mD
m m G G
mCm mDL
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45.f3 Kxd4 46.Kg3 Le2 Jeg har vist
kun h4! som kan holde sammen på stillingen. GM Miezis demonstrerede efter
partiet hvilke ressourcer der lå i de sorte
centrumsbonder! (haha). En kedelig
start idet det resulterede i en endnu svagere modstander i 2. runde, med dårlig
korrektion til følge. 1/2-1/2
Runde 2
Hvid: Reppen, Ellisiv - 1668
Sort: Pedersen, Gunnar - 2251
ECO B32
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4
Db6 Et godt modtræk til de skarpe
hvide muligheder i siciliansk! 5.Sxc6
Brugbart, men de færreste bryder sig
om at sort får styrket centrum. Sb3 og
man kan komme ind visse hovedvarianter igen, men ikke de skarpe! 5.-,bxc6
6.Ld3 g6 7.0-0 Lg7 8.c3 d6 9.De2 Sf6
10. h3 0-0 11.Le3 Dc7 12.Sd2 Lb7
13.f4 c5 14.b4 Sd7 15.Tac1 Tfc8 16.a4
a5 17.Lb5!? axb4 Finder en plan, men
lidt risikabelt hvis det ikke virker (17.-,

cxb4 18.cxb4 Dxc1 19.Txc1 Txc1+
20.Kh2 jeg kunne ikke se hvordan jeg
kunne vinde dette). 18.cxb4 Lb2!?
19.Tc2 La3 20. Tb1 Dd8 21.bxc5 Lxc5
22.Lxc5 Sxc5 23.Tb4 Se6 24.Txc8
Txc8 25.f5 Herfra tipper det over til
sort. 25.-,Db6+ 26.Df2 Tc1+ 27.Sf1
Dxf2+ 28.Kxf2 Tc2+ 29.Ke3

m m mfm
mcm gama
m gbmam
mCm mAm
AJ mAm m
m m L mA
mdm mAm
m m mBm
29.-,gxf5! 30. Ld3 f4+ 31.Kf3 Tc3
32.Txb7 Txd3+ 33.Ke2 Ta3 34.Ta7
Sd4+ 35.Kf2 Ta2+ 36.Kg1 e5 37.a5 f5
38.Ta8+ Kg7 39.exf5 e4 40. a6 e3

Slagtermester

Kaj Madsen
KRONPRINSENSGADE 97
Telefon 75 12 84 95
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41.a7 Sxf5 42.Sxe3 Sxe3. Efter 2 runder 11/2 point mod to nordmænd med
gennemsnit på ca. 1730. Fik dog efterfølgende at vide at de i Norge kører et
andet ratingsystem, så jeg kunne sagtens lægge 300-400 ratingpoint oveni!
Næ, tænkte jeg, så kom de nordmænd
ikke kun for Magnus’ skyld! Om de har
kørt rating hjem i lastbiler ved jeg ikke.
Jeg har ikke studeret sluttabellen. 0-1
Runde 3
Hvid: Pedersen, Gunnar - 2251
Sort: Hyldkrog, Lars - 2080
ECO D38
1.d4 Sf6 2.Sf3 d5 3.c4 e6 4.Sc3 Lb4
5.Lg5 Sbd7 6.e3 c5 Ups. kender jeg
ikke. 7.a3!? Nyhed? Findes ikke i min
database. Hovedtrækket er cxd5. 7.-,
Lxc3+ 8.bxc3 Da5 9.Tc1!? Jeg har
aldrig været bange for at kaste en bonde
i grams for solid udvikling. Hov, der
findes dog et parti fra 1928 hvor det
spilles. 9.-,Db3 cxd4 10. exd4 Dxa3
11.Ld3 Da5 12.0-0 0-0 13.Te1 Status.
Hvid er klar til at spille, sort mangler
stadig Lc8 og Tc8. Der er kompensation for bonden. 13.-,a6?! 14.c5 Dc7
15.Lb1 b6 16.cxb6 Dxb6 17.Se5!
Sxe5?! Håber på Lxf6,Sg6!? (17.-,Lb7
18.Dd3 g6 med interessante angrebsmuligheder f.eks Dh3 efterfulgt af
Dh4). 18.dxe5! Se4 (18.-,Sd7 19.Dh5
g6 20. Dh6 f5 21.exf6 Sxf6 22.Dh4 Sd7
23.Le3 Dd8 24.Dg3 Sf6 25.Lh6 med
gode angrebschancer). 19.Le3! Dc7

(19.-,Dd8 20. f3 Sg5 21.h4 Sh3+
22.gxh3 Dxh4 23.Kh2 med hvid fordel)
20. f3 Sc5

dmcm jfm
m k maga
am mam m
m haG m
m m m m
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m m mAG
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21.c4! Hvid har efter en række præcise
træk nu nærmest allerede afgørende fordel. 21.-,Sd7 22.cxd5 Dd8 23.dxe6
fxe6 24.Dd6 Te8 25.Le4 Tb8 26.Ted1
Tb3 27.Lf2 a5 28.Lc6 Te7 29.Lxd7
Dxd7 30. Txc8+ Dxc8 31.Dxe7 Tb8
32.La7 Ta8 33.Lb6 Dc4 34.Td8+
Txd8 35.Dxd8+ Kf7 36.Dc7+ Jeg har
ikke spillet mod Lars Hyldkrog siden
jeg tabte en 1. divisonskamp i 1979
mod ham, vistnok mod Frederiksberg.
Kærkommen revanche! 1-0
Runde 4
Hvid: Cech, Pavel - 2404
Sort: Pedersen, Gunnar - 2251
ECO D40
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 c5 Tarraschvarianten i dronningegambit. En af de
få åbninger jeg har en bog om!
9
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Varianterne er mange og skarpe, så man
skal holde tungen lige i munden. 4.e3
Hvid har ikke lyst til at spille HennigScharagambit som opstår efter
cxd5,cxd4!?, en variant som jeg bl.a.
har tørret Nicolai V. Pedersen et par
gange i hurtigskak og lyn, dog uden at
vinde partierne. I ratede partier har jeg
vundet over Benny Damborg i holdturneringen samt en lækker sejr over
Henrik Svane i Vesterhavsturneringen i
2003. 4.-,Sf6 5.Sf3 Sc6 Bent Larsen har
anbefalet a6 her. 6.a3 a6!? 7.cxd5 exd5
8.Le2 Obs. Man skal lige huske på at
Tarrasch-varianten er sammenlignelig
med Panov-varianten i Caro-Kann, som
kan opstå på mange måder, f.eks efter
1.e4,c6 2.d4,d5 3.exd5,cxd5 4.c4,sf6
5.Sc3,e6 6.Sf3,Le7. 8.-,Ld6 Når jeg
gennemspiller partier i min database,
virker det som om dette træk er lidt
upræcist. Hovedvarianten er cxd4, Sxd4,
Ld6. 9.dxc5 på grund af tempotab 9.-,
Lxc5 10.0-0 0-0 11.b4 Ld6?! Og her
spilles der La7. Hvid lægger nu hurtigt

10

tryk på den isolerede bonde på d5.
12.Lb2 Te8 13.Dd3!? Le6 14.Tfd1 Tc8
15.Tac1 Lb8 16.Sa4 Se4 17.Sc5 Sxc5
18.Txc5 De7. Hvid truede med Dc3 og
Lxa6. 19.Tdc1 (19.Dc3 f6 20. Lxa6
Sxb4 21.Txc8 Txc8 22.Dxb4 Dxb4
23.axb4 bxa6 24.Sd4 Ld7=). 19.-,f6
20.Dd1 La7 Der kunne den jo have
stået for lang tid siden! 21.T5c2

mdmdmfm
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21.-,d4? Simpel overseelse af hvids
24.træk, men jeg spiller varianten alligevel, da det giver de bedste remischan-
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cer. 22.Sxd4 Lxd4 23.Lxd4 Lb3
24.Lc4+ Lxc4 25.Txc4 Tcd8 Jeg får nu
kørt tårnene i stilling, og hvid famler
lidt i blinde. 26.h3 De6 27.Df3 Td5
28.La1 Ted8 Jeg har fået mere end jeg
havde turde håbe på. 29.h4 Td3 30.
Tg4 Se5? Den afgørende fejl, og jeg
fatter stadig ikke hvordan jeg kunne
spille det. Efter Kf8 er hvids fordel
minimal, på trods af en ren merbonde
31.Lxe5! Dxe5 32.g3 Txa3 33.Dxb7 f5
34.Tf4?? Td4 og hvid bør vinde 34.-,
h6?? (34...Txe3! Jeg troede sgu han
havde styr på det hele. Hvordan vi
begge overser dette træk er mig en
gåde, et træk jeg vil se 9 gange ud af 10
i 1-minuts lyn! 35.fxe3 (35.Tc8! Kan
hvid stadig spille på gevinst) 35.-,
Dxe3+=). 35.Tc5 Nu er det slut. Måske!
35.-,De6 36.Tcxf5 Ta1+ 37.Kh2 Ta2
38.Tf7 Dg6 39.De7 Tdd2 40. Tf8+
Kh7 41.T4f6! Jeg bliver mat eller mister dronningen. En ujævn præstation
fra min side, og den der laver flest fejl
taber som regel. 1-0

Stemningsbillede fra turneringen

Runde 5
Hvid: Pedersen, Gunnar - 2251
Sort: Skjoldager, Flemming - 2088
ECO D52
1.d4 Sf6 2.Sf3 d5 3.c4 e6 4.Sc3 Sbd7
5.Lg5 c6 6.e3 Da5 Cambridge-Springs
varianten i Dronningegambit. 7.cxd5
Sxd5 8.Dd2 Lb4 9.Tc1 0-0? For passivt. Bedre h6 eller c5, se partiet
Gunnar Pedersen-Per Sørensen (1-0)
Mester 1, VHT 2002, i klubbladet september 2002. 10.e4! S5f6 11.Ld3 Te8
12.0-0 Le7 Sort har spillet galt og går i
defensiven. 13.e5 Sd5 14.Sxd5 Dxd5
15.Tfe1 Truer Lc4 med dronningefangst. 15.-,Sf8 16.Lxe7 Txe7 17.Dg5
Dd8 18.Te4. Det kører næsten af sig
selv. 18.-,Td7 19.Dg3 Sg6 20. Tg4 Df8
21.Sg5 De8 22.Dh3 h6 23.Sxf7 Dxf7
24.Lxg6 Df8 25.Lc2 Kh8 26.Dh5 Df7

dmcm m l
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27.Tf4! En lille fiks detalje, hvor
temaet er baglinjeproblemer og overbelastning. Se note til mit parti mod Lars
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Hyldkrog vedr. Ta8 og Lc8. 27.-,Dg8
28.Dg6 Td8 29.Th4 Sort bliver mat efter
Td7, Te1 med ideen Te3, Th3 og Txh6 1-0

Jens Ove Fries Nielsen

Runde 6
Hvid: Fries-Nielsen, Jens Ove - 2398
Sort: Pedersen, Gunnar - 2251
ECO D00
1.d4 d5 2.Lg5 c6 3.Sc3 h6 4.Lh4 Db6
5.Tb1 Lf5 6.e3 e6 a la Fries NielsenJacob Aagaard, Ribe 2004. 7.g4?!
Typisk Jens Ove, kreativt og aggressivt. Derudover er det bare dårligt!, og
bliver sikkert ikke gentaget igen. 7.-,Lh7
8.Sge2 Le7 9.Lg3 Sf6 10. Sf4 Sbd7
Efteranalyser viste at, der også var tid
til den mere naturlige udvikling efter c5
og Sc6 11.Lg2 c5 12.0-0 cxd4 13.exd4
Tc8 14.Te1 Efter dette træk fortrød jeg
lidt min spillemåde, da der nu lurer trusler med Sxd5. Det viser sig dog at jeg
stadig har fuld kontrol. 14.-,Dc6 15.Sd3
0-0 16.f3 Se8?! Ideen med Se8,Sd6,Sc4
er god men for langsom, meget bedre
var (16.-,Sb6 17.Se5 De8 med ideen
Sa4 og hvid har store problemer på
dronningefløjen). 17.f4 Ld6 18.f5 Lxg3
19.hxg3 Sc7 20. Sf4 Sf6 21.Te5 Tfe8
(21.-,Sd7=). 22.fxe6 fxe6 23.g5 hxg5
24.Txg5 Sb5!
12
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Her troede jeg at jeg havde fat i den lange
ende, men jeg blev klogere! 25.De2!!
Efter lang betænkningstid, hiver Jens
Ove dette superhiv op af posen. 25.-,
Sxc3 Eneste træk. Fritz vil gerne Sxd4,
men bliver klogere efter (25.-,Sxd4
26.De5 Dc5 27.Kh2 Kh8 28.Txg7 Kxg7
29.Sh5+ Kh6 30. Dxf6+ Lg6 31.Sf4 Og
hvid vinder på mange måder). 26.bxc3
Tc7 27.De5 Tf7 28.Te1?
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Analysen bagefter viste at Tf1 var stærkt,
ja nærmest afgørende på grund af trusler
på f6 og evt. offer på g7. 28.-,Le4!! Jeg
kan også! Sandsynligvis eneste redning
og Jens Ove var ved at falde ned af stolen! Der truer Sd7 med dronningefangst. 29.Lxe4 dxe4! 30. Te3 Da6 Her
fik jeg et kæmpechok. Ca. 2 minutter
tilbage og jeg kom i tanke om at jeg
ikke havde slukket for mobiltelefonen!
Af frygt for at den skulle bippe, løb jeg
ud af spillelokalet, ud af hotellet og fik
slukket og løb tilbage igen, og Jens Ove
havde trukket! heldigvis var stillingen
overskuelig og jeg klarer resten i fin
stil. 31.Da5 Dxa5 32.Txa5 b6 33.Tb5
Tc7 34.a4 Kf7 35.a5 bxa5 36.Txa5
Tec8 37.c4 Txc4 38.Txa7+ T8c7
39.Txc7+ Txc7 40. c3 g5 Der er ganske
små gevinstchancer for sort efter Se2,
ideen er at prøve at fange det hvide tårn
på e3, men jeg tror hvid klarer den.
Et herreparti! 1/2-1/2
Runde 7
Hvid: Pedersen, Gunnar - 2251
Sort: Ramme, Christoph - 2089
ECO A48
1.d4 Sf6 Ramme havde sin træner FM
Matthias Bach med i København,
Matthias deltog også i Vesterhavsturneringen og fik bl.a. tæv af Iver
Poulsen! 2.Sf3 g6 3.Lf4 undgår de
gængse kongeindiske varianter. 3 Lg5 er
også et godt alternativ. 3.-,Lg7 4.e3 d6
5.h3 0-0 6.c4 Sbd7 7.Sc3 c6. Jeg ville

foretrække en opstilling med b6 og Lb7.
8.Le2 a6 9.0-0 b5 10. a3 Sb6 11.b3
bxc4 12.bxc4 Le6 13.Sd2 Det hele ser
meget godt ud for sort. God udvikling
tilsyneladende, men det næste træk forstår jeg ikke. 13.-,Te8? 14.Tb1 c5. Sort
bliver utålmodig, og ser ikke hvids
muligheder for at ændre stillingens
karakter. 15.d5! Ld7 16.Dc2 Dc7 17.e4
Pludselig begynder sort at stå klumpet og
det er svært at finde en plan. 17.-,Teb8
18.Lh2 Sc8 19.f4 h5 20. e5 Her var jeg
næsten sikker på at pointet var i hus. 20.,Txb1 21.Sdxb1 Lf5 22.Ld3 Lxd3
23.Dxd3 Sd7 24.e6! Sf6 25.exf7+ Kxf7

dmbm m m
m k gfi
am g ham
m mAm ma
mAm G m
G HEm mA
m m mAI
mBm mDL
26.Sd2! Der skal en springer til g5!
26.-,Tb8 Dd7 var meget sejere. Nu
kører det hele af sig selv. 27.Sce4 Sxe4
28.Sxe4 Ld4+ 29.Kh1 Da5 30. Sg5+
Ke8 31.Dxg6+ Kd7 32.Se6 Tb2
33.Df5 Ke8 34.Sxd4 cxd4 35.Dxc8+
Kf7 36.Df5+ Kg7 37.Dg5+ Kf8
38.Dh6+ Kg8 39.Dg6+ Kf8 40. f5 1-0
13
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Runde 8
Hvid: Vul, Arkadi Eremeevich - 2438
Sort: Pedersen, Gunnar - 2251
ECO D34
1.Sf3 d5 2.d4 e6 3.c4 c5 Tarrasch-forsvaret igen. Jeg har p.t. ingen alternativer. 4.cxd5 exd5 5.g3 Sc6 6.Lg2 Sf6
7.0-0 Le7 8.Sc3 0-0 9.dxc5 d4!?
Hovedvarianten er Lxc5, Lg5, d4, Lxf6,
Dxf6, Sd5, Dd8, Sd2! som Jan Timman
havde en vis succes med i 1977! 10.
Sa4 Lf5 11.Se1 Se4 12.Sd3

dm k jfm
gam iaga
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12.-,Lf6?? Rygmarvstræk!, jeg så kun
f3,Sg5.13.g4! Føj! Der ryger en officer.
13.-,Lg6 Jeg er ikke den eneste der er
plumpet i den ! (13.-,Lxg4 14.f3 Ld7
15.fxe4 Se5 16.Sxe5 Lxe5 17.Lf4 De7
18.Lxe5 Dxe5 19.b3 Tad8 20. Tc1 Tfe8
21.De1 Lg4 22.Df2 Dh5 23.Lf3 Te6
24.Kh1 f5 25.exf5 Lxf3+ 26.Dxf3
Dxf3+ 27.exf3 Te2 28.Kg1 Txa2 29.Tf2
Ta3 30. Tb2 Td5 31.Kf2 Txf5 32.Td1
Th5 33.Kg3 Td5 34.Kf4 Kf7 35.Ke4 1-0
14

G e l f e r, I - F l u e c k i g e r, C / K o b a n y a
1988/EXT 98 (35). 14.f4 Dd7 Forsøger
at skabe uorden i den hvide kongestilling 15.f5 Tae8 16.Lf4 h5 17.g5 Sxg5
18.fxg6 fxg6 19.Db3+ Se6 20. Ld6 Tf7
21.Ld5 Scd8. Jeg er presset helt i bund,
og det er bare at afvente om hvid finder
noget afgørende. Vul har allerede brugt
en del tid nu. 22.Se5? Fritz foreslår
computertrækket Lb8 (hvem regner på
sådant et træk!) med plus 3,3 til hvid.
Der var også andre gode træk, men Se5
letter det sorte forsvar. 22.-,Lxe5
23.Lxe5 Sg5!? En vild chance, som
bliver belønnet. Pointen er overbelastning af Db3 24.Lxf7+. Bagud med et
tårn, den klarer man vel ikke? Fritz
foreslår her i stedet Lg3, men det er
ikke helt enkelt efter Dg4!? 24.-,Sdxf7
25.Txf7 Stærkere var c6! ifølge Fritz
med plus 1,70 til hvid 25.-,Sxf7

m mdmfm
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Bm g m m
mEm m m
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J m m L
26.Ld6?? Utroligt! Eneste træk der
bevarer fordel er ifølge Fritz Lg3, men
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igen er det kompliceret efter f.eks
(26.Lg3 Txe2 27.Td1 Dh3 28.Df3 Te3
29.Dg2 Dg4 30. Tf1 Sg5 31.Kh1 Se4
32.Lf2 Sxf2+ 33.Dxf2 De6 34.Kg1 Kh7
og stillingen er uklar) 26.-,b5! og hvid
er på vej i kraftig tidnød, under 4
minutter tilbage til de 40. 27.cxb6
Dxd6 28.Tf1 De7! 29.b7 Tb8 30. Sc5
Eneste træk. Inden De7! regnede jeg på
(30. Txf7 Dxf7 31.Dxf7+ Kxf7 32.Sc5
a5! og jeg står til gevinst). 30.-,Dxc5
31.Txf7 Kh7 32.Kf1 Dc6 33.Kf2 Dc5
34.Kf1 Dc6 35.Kf2 Dc5 36.Kg2 Vul
tilbød remis med 11/2 minut tilbage,
men lang tid efter trækudførelsen,
burde vel have affødt en advarsel, but
who cares! Det er sgu helt fint at spille
remis med en stormester i første hug!
Det blev skyllet ned med en stor fadøl!
I øvrigt har jeg tjekket Vul på Fide.com.
Han er altså stormester, og havde for ca.
et halvt år over 2500 i elo!
1/2-1/2

Arkadi Eremeevich Vul - Stormester?

Runde 9
Hvid: Pedersen, Gunnar - 2251
Sort: Lindberg, Bengt - 2422
ECO E13
1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 b6 Dronningeindisk. Desværre fik ikke kigget på
denne åbning op til turneringen 4.Sc3
Jeg plejer at spille 4.a3, men jeg blev
tørret gevaldigt af Kristian Kyndel i Ribe
2004 4.-,Lb4 5.Lg5 Lb7 6.e3 h6 7.Lh4
Lxc3+ kender jeg ikke. Jeg havde nok
regnet med (7.-,g5 8.Lg3 Se4 9.Sd2!?
med bondeoffer.) 8.bxc3 d6 9.Ld3 Sbd7
10. Dc2 g5 11.Lg3 De7 12.0-0-0?! Der
findes 2 partier i basen efter e4. 12.-,00-0 13.Kb1 Kb8 14.Thg1 Sh5 15.Sd2
f5 16.f3 Sxg3 17.hxg3 h5. Et eller andet
er gået galt i det hvide åbningsspil, men
jeg kan ikke forklare hvad! Sort står i
hvertfald behageligt og hvid har ingen
reelle planer, må afvente. 18.Tge1 h4
19.gxh4 gxh4 20. Lf1 Tdf8 21.Da4
Nåja, det kunne jo være at man fik lov til
at spille c5 21.-,e5 22.Ka1 Th6 23.Tb1.
Jeg prøver at finde modspil, men der er
lukket af! 23.-,exd4 24.cxd4 Dg7
25.Dc2 Te6 26.Sb3 Df6 27.Ld3 f4
28.exf4 Txe1 29.Txe1 a5 30. Db2 a4
31.Sc1 a3 32.Dc3 Dxf4 33.Le4 Te8
34.Sd3 Df6 35.Lxb7 Txe1+ 36.Sxe1
Kxb7 37.Sc2 Dg5 38.Se3 38.-,Df4??
Slap af folkens, der var tidnød på. 38,-,
h3 vinder direkte for sort, da gxh3, Dg1
er mat. 39.Kb1 Sb8 40. d5 Dh2. Og
Bengt overlevede tidnøden med 22
sekunder tilbage. 41.Dxa3
15
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Jeg regnede ikke med at kunne vinde
dette, det bør dog nok holde remis, men
jeg var meget usikker på vurderingen af
stillingen. Her tager jeg en principiel
beslutning om at min dronning skal graniteres på d4, hvilket viser sig at være
en
meget
risikabel
metode.
Evalueringen er nok at den skulle til f2
i stedet med tryk på h4, og understøttelse af f-bondens fremrykning, men der
kan selvfølgelig opstå nogle trusler mod
min konge. Skak er svært. 41.-, Sa6
42.Dc3 Sc5 43.Dd4 Dg1+ 44.Kb2
Df2+ 45.Kb1 45.-,De2! Springeren
kommer med, der opstår samtidige
trusler mod g2 efterfulgt af h3 og den
hvide konge. Energisk spil af Bengt der
ville vinde! Jeg måtte undervejs lægge
ryg til 2 afslag på mine remistilbud.
Han spillede bare videre uden at sige
noget. 46.f4 Hvad skal jeg ellers gøre?
46.-,Sd3 47.f5 Se1

48.De4?? Her sker der en total kortslutning. Jeg må have troet at min bonde
var på f6, men glemte at flytte den tilbage i mine analyser. (48.f6 Sxg2
49.Sxg2 h3 50. Se3 De1+ 51.Dd1 Dxe3
52.Df1 De4+ 53.Kb2 Dg2+ er det
samme som partiet.) 48.-,Sxg2 49.Dxg2

16
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49.-,Dxe3?? Bengt kortslutter også!
han må også have regnet med at bonden
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stod på f6.hvordan kan dette ellers forklares? (49.-,Dxg2 50. Sxg2 h3-+)
50.Df1 h3 51.f6 De4+ 52.Kb2! Dg2+
53.Dxg2 hxg2 54.f7 g1=D 55.f8=D
Dd4+ 56.Kb3 Dd3+ 57.Kb4 Dc2
58.a3??

m m K m
mfg m m
g g m m
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LAm m m
m m m m
Amem m m
m m m m
Desværre, jeg tror at jeg kan holde bønderne. Men Bengt demonstrerer at der
stadig er mange ressourcer tilbage, både
i ham selv og i stillingen! (58.De8!
Db2+ 59.Ka4 Dxa2+ 60. Kb4 Db2+
61.Ka4 Dc3 62.Dc6+ Kb8 63.De8+
Ka7 64.Dc6 er remis. Ærgerligt og konkluderer alligevel at 43.Dd4 er nok til
remis. Er der nogen der måske mener
jeg bør vinde efter 41.Dxa3, vil jeg
gerne se en demonstration!).) 58.,Db2+ 59.Ka4 b5+! 60. cxb5 Dd4+
61.Ka5 Dc3+ 62.Ka4 Dc4+ 63.Ka5
Db3!-+ 64.Df4 Heromkring sker der
noget dramatisk! Jeg stopper (i resignation?) med at notere med ca. 7 min til
resten af partiet. (reglerne er under 5

min ingen noteringspligt). Turneringslederen bryder ind og gør opmærksom
på at jeg skal notere, hvorefter jeg låner
Bengts noteringsliste mens min tid går.
“Det får du en advarsel for” sagde turneringslederen. ok. Jeg blev helt bange,
jeg har aldrig fået en advarsel før. Efter
partiet måtte jeg jo så høre om det var
fordi at jeg ikke noterede eller fordi, jeg
havde forstyrret min modstander. Det
var det første. 64.-,Dxa3+ 65.Da4
Dc3+ 66.Db4 Dd3 67.Db2 Dxd5
68.Df2 Dc5 69.Df3+ Ka7 70. Ka4 Kb6
71.Dd3 De5 72.Kb4 Db2+ 73.Ka4
Da2+ 74.Kb4 Da5+ Ikke specielt velspillet parti, men dramatisk og lærerigt,
og jeg følte at jeg i perioder pressede
min stærke modstander til at yde sit
allerbedste Der var i hvert fald flere
gange tilløb til at sammenligne hans
ansigtsfarve med en kogt hummer! 0-1
Runde 10
Hvid: Soraas, Torben - 2107
Sort: Pedersen, Gunnar - 2251
ECO B23
1.e4 c5 2.Sc3 e6 3.g3 d5 4.exd5 exd5
5.Lg2 5.d4 er lige så populært. 5.-,d4
Eller Sf6 6.De2+ Le7 7.Sd5 Sc6 8.d3
Le6 9.Sf4 Ld7 10. Sd5 Le6 11.Sf4. Der
er flere partier der er endt remis her. 11.-,
Lf5!? 12.Sd5?! 12.Sh5! 12.-,Dd7
13.h3 0-0-0 14.Ld2 Sf6 15.Sxe7+ Sxe7
16.0-0-0 Sed5 17.Df3 Le6 18.g4 Da4
Sort har allerede noget der ligner farligt
angreb, men så enkelt er det ikke. Min
17
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gevinstmetode er langsom, men selv
med eksperter i baren, som Grotkjær,
Bønne, Malle og Cykelhandleren, fandt
vi ikke noget bedre. 19.a3
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19.-,Td6! Multitræk. På b6 dækker tårnet b7 og e6 og truer på b2. 20. Se2 Tb6
21.g5 Se8 22.Sf4 Sec7 23.Sxe6 fxe6
24.Df7 Hvid finder ikke bedre end at gå
på bonderov. 24.-,Td8 25.Lxd5 Sxd5
26.Dxg7

mfj m m
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26.-,a5! 27.Dxh7 Db5 28.b3 a4 29.b4
cxb4 30. axb4 a3 31.Dg7 Sxb4
32.Lxb4 og med under 10 sekunder tilbage opgav hvid i samme åndedrag.
0-1

Gunnar Pedersen
Vetserhavsturnering
eller Politiken Cup
i 2005?

Storegades Cykel- og
Knallertservice
Storegade 66 · 6700 Esbjerg
Telefon 75 12 39 75
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Lille turnering – små præmier – stor hygge!

Skakklubben Centrum indbyder til
Weekend EMT 22.-24. oktober 2004
Spillested: Fritidshuset, Kirkegade 51-53, Esbjerg
Turneringen Elo-rates hvis muligt, og derfor er alle spillelokaler røgfri –
der kan dog ryges i tilstødende lokaler.
Spilletider: fredag 19-24, lørdag og søndag 10-15 og 16-21.
Indskud: kr. 120 inkl. DSU-afgift.
Præmier: 1. præmie i hver gruppe kr. 500.
Turneringsform: 6-mands grupper + evt. sidste gruppe Monrad.
Kantine: tilbyder igen vådt og tørt.
Tilmelding: Brian Isaksen, Jakob Gejsings Vej 6 6700 Esbjerg,
tlf. 75137502 email: brisak@esenet.dk
Tilmeldingsfrist: Søndag 17 . oktober

Generalforsamling i Esbjerg Skak Union
Indkaldelse til generalforsamling 2004 i Esbjerg Skak Union søndag 26.
september kl. 11.00 i Kirkegade.
Hver klub bedes sende to stemmeberettigede repræsentanter til mødet,
hvor vi bl.a. skal diskutere Vesterhavsturneringens nærmeste fremtid.
Der skal findes ny formand, da Brian ikke ønsker genvalg!
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabets fremlæggelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg (formand, kasserer, bestyrelsesmedlem og revisor).
6. Eventuelt.
Evalueringsmøde kl. 10 Umiddelbart inden generalforsamlingen er der
mulighed for at evaluere Vesterhavsturneringen 2004 – hvad var godt,
hvad var skidt. Alle hjælpere fra 2004-turneringen inviteres.
19
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Klubturneringen
1. og 2. runde
Af Allan Kaarsberg

Allan Vad, filialdirektør i Skjern Bank

P

remieren
på
den
nye
turneringsform løb af stabelen
hin lune augustaften. Ved
generalforsamlingen ugen før blev det
vedtaget at lave turneringsformen om
fra en lang 11-rundersturnering til to
korte 5-runders i hver halvårssæson.
Noget tyder på at det kan blive en succes, idet 18 spillere straks meldte sig
således at der kunne etableres 3 grupper. Men inden vi kunne komme igang
med at spille, skulle vi lige indfri et
løfte til en af vores sponsorer fra
Vesterhavsturneringen, Skjern Bank,
som havde spurgt om de måtte komme
og fortælle lidt om banken og de tilbud
som de havde. Da de jo havde bidraget
væsentligt til den forgangne turnering,
kunne man vel dårligt nægte en sådan
20

anmodning. Skjern Bank stillede med 2
mand, filialdirektør Allan Vad og Bruno
Langer som er kunderådgiver.
Først fortalte Allan Vad lidt generelt om
banken og udtrykte håb om at vi ville
tænke på Skjern Bank som et emne hvis
et bankskifte skulle være aktuelt, og i
givet fald ville det virke befordrende på
en eventuel gentagelse af sponsoratet til
Vesterhavsturneringen. Dernæst talte
Bruno Langer mere konkret om
bankens mange tilbud, rentesatser og
gebyrer. Alt i alt fik vi et positivt
indtryk af bankens forretningsgang,
som i hvert fald fik undertegnede til at
gå hjem og regne lidt på økonoomien.
Til slut leverede Thomas Jøker et underholdende indslag som repræsentant for
småsparerne i Skjern Bank, her blev
forskellen på Skjern Bank og andre institutioner verbalt skåret ud i spånplade!
Vi fra klubben takker Skjern Bank for
sponsoratet og håber at de får valuta for
deres ulejlighed.

O

g så kunne vi slappe af og gå
i gang med vores elskede
træklodser!
Som omtalt så er det jo en ny form for
turnering der skal praktiseres i denne
sæson. Vi er dog ikke helt ubekendt
med den idet vore naboer fra ESF har
anvendt den længe. Reglerne for
afviklingen af turneringen vil jeg ikke
komme nærmere ind på her. Udenforstående interesserede kan læse om dem

Skakklubben Centrum
September 2004

på nettet eller anmode turneringslederne om et eksemplar af turneringsplanen, som er uddelt til alle deltagerne
Dog vil jeg lige nævne at turneringen
går over 5 runder, og da det er den
første af 2 efterårsturneringer i år, vil
den bliver benævnt som Efterårsturnering 1/2004.
1. runde - 30/8 2004
I mesterklassen blev der lagt ud med et
revancheopgør mellem klubmester Ole
og viceklubmester Izudin, og revanche
det fik Izo! De to øvrige opgør kom til
at ligne en familiefejde mellem
Grydholterne og Munksgaardene!
Daniel M. formåede at holde Poul G.
fra fadet så de delte. Dennis fik til
gengæld vist at han var i langt bedre
form end Johan G. og løb med det længste strå.
I basis 1 måtte chefredaktøren Søren P.
ned mod Damir. Til gengæld fik altmuligmanden på redaktionen, Allan
endelig ram på Leszek, som ikke rigtig
er i form for tiden. John Hansen gentog
kunststykket fra forårsturneringen og
besejrede Jens Arne.
Basis 2 havde kun 2 opgør at byde på
idet partiet mellem René Henriksen og
Frede Jørgensen blev udsat, men det
gjorde ikke klassen mere uinteressant
idet begge favoritterne måtte ned! René
Bæk tabte til Vagn K. og Børge, vores
nybagte Danmarksmester, måtte bøje
sig for Egon Thøgersen. Dermed har

Egon allerede opnået mere end forventet, men mon ikke det giver ham smag
efter mere?!
2. runde - 6/9 2004
Mesterklassen bød på et familieopgør
mellem Daniel og Dennis, et slag som
Dennis gik sejrrigt ud af. Izudin kunne
ikke følge sejren over Ole op og måtte
bøje sig for Poul G. - Det sidste parti
mellem Johan G. og Ole B. blev udsat.
Dermed har Dennis Munksgaard lagt
sig sikkert i spidsen med 6 point foran
Poul G. med 4.
I basis 1 var der fuldt program. Søren
Peter var den eneste der fik fuldt hus i
opgøret mod Jens Arne. John Hansen og
Leszek Kwapinski spillede et fint parti
der mundede ud i et spændende
tårnslutspil, hvor John med en minusbonde holdt remisen, det skal nævnes at
Leszek var i voldsom tidnød.
Spændingen i toppen er fortættet. 3
mand med 4 point, Allan, John og
Damir. Søren Peter har 3 point.
Basis 2. Egon fik armene ned mod René
Henriksen. Børge fik til gengæld
armene i vejret efter sejren over René
Bæk, som er helt ved siden af sig selv
for tiden. Han har forhåbentlig ikke
taget varig skade efter karruselturen i
mesterklassen i foråret. Partiet Vagn K.
og Frede Jørgensen udsat.
4 mand har 3 point. René H. og Vagn
har dog kun spillet en kamp hver. f
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Følgende artikel er lidt af et scoop som det
er lykkedes redaktøren at lokke ud af Morten
Andersen, vores nye medlem som blev
præsenteret i sidste nummer. Den skarpsindige læser vil straks bemærke at Morten
jo ikke var medlem af Centrum da han
spillede mod Garri, men det synes vi her på
redaktionen er en mindre detalje som man
ikke bør hænge sig i, vi henlægger det under
fænomenet trykkefrihed, som jo håndhæves
på det kraftigste af bl.a. Ekstra Bladet og BT
- Overskriften på artiklen er formentligt
inspireret af disse “sprøjter”.

Centrumspiller presser
Kasparov
Af Morten Andersen

Det er rygtedes, har redaktør Kaarsberg
oplyst mig om, at jeg engang har spillet
mod Garri Kasparov. Rygtet taler undtagelsesvis sandt (det er vist også mig
selv, der har sat det i omløb). Partiet er
spillet ved det første Kadet-VM (spillere
under 18) i Frankrig, 1977. Jeg var 17,
Garri var 14. Jeg undrede mig dengang
over, at russerne, som var kendte for altid
at ville vinde i alt de stillede op i, sendte
en lille dreng, når de kunne have sendt et
af de sikre, 17-årige kort (hvert land,
også mægtige Sovjet, måtte kun sende
en spiller). Først langt senere læste jeg
tilfældigvis, at Garri på det tidspunkt
netop havde vundet et af de rigtig store
mesterskaber – så vidt jeg husker var han
nybagt sovjetisk mester! Men okay, partiet ville for længst været gået i glemme22

bogen, hvis modstanderen havde været
en anden. Når der står "presser" i overskriften, skal det venligst ikke forstås
sådan, at jeg var i nærheden af at vinde,
men partiet lå længe på remisgrænsen,
og Garri måtte arbejde for at få hele
pointet hjem.
Hvid: Garri Kasparov
Sort: Morten Andersen
1.e4, e5 2.Sf3, Sc6 3.Lb5, a6 4, Lxc6,
dxc6.5.0-0, f6 6.d4, Lg4 7.dxe5, Dxd1
8.Txd1, fxe5 9.Td3, Lxf3 10.gxf3, Ld6
11.Sd2, Sf6 12.Sc4, 0-0-0 13.Lg5, b5
14.Lxf6, bxc4? (Efter 14.-,gxf6 spiller
hvid selvfølgelig Se3 og har et godt
springerfelt på f5, men sort har g-linjen –
hvid har næppe bedre end at gå efter tårnafbytning – derefter kan jeg ikke se,
hvad hvid skal vinde på). 15.Lxd8, cxd3
16.Lg5, dxc2 17.Tc1, h6 18.Le3, g5
19.Txc2, Kb7?! (Kongen står bedre på
d7). 20.Kg2, Tg8 21.Kg3, h5 22.h4,
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22.-,gxh4+?! (Bedre 24.-, g4 25.f4,
(24.fxg4 taber jo en bonde), gxf4+
25.Lxf4, Te8 26.Te2 (Hvis hvid bytter
løbere på d6, forsvinder sorts dobbeltbonde med udligning; sort stiller tårnet
på e5 og hvid kommer ingen vegne),
Kc8 27.e5, Kd7 – og sort har styr på ebonden). 23.Kxh4, Tf8 24.Kxh5, Txf3
25.Tc1, Tf8 26.Kg6, a5 27.b3, Tf3
28.Kg5, Tf8.29.Kg4, Te8 30.Tc4, Tf8
31.Kg3, Tg8+ 32.Kf3, Th8 33.Ke2,
Ta8?! (bedre det aktive 33.-, Ta1 På
34.Ta4 spilles Lb4 (ikke 34.-, Ka6
35.Ld2) og sort har styr på tingene).
34.Ta4, Ka6 35.Ld2, Kb5 36.Lc3, c5?!
(hvorfor stille endnu en bonde på et sort
felt? Bedre fx Ta6 for at "spørge" hvid,

Centrumspiller med på
landsholdet til OL 2004
Af Allan Kaarsberg

Redaktionen har fået smag for sensationsoverskrifter, så vi fortsætter med
at smykke os med lånte fjer!
Bag denne headline gemmer sig det
faktum, at John Rødgaard, som stadig
figurerer på Centrums medlemsliste,
atter er udtaget til det færøske landshold til Skakolympiaden som denne
gang afholdes på Mallorca i periooden
16. - 31. oktober.
Det færøske hold kommer til at bestå af
følgende spillere:

hvordan han egentlig har tænkt sig at
komme videre). 37.Kd3, c4+?? (den
unge Andersens tålmodighed brister, der
var absolut ingen grund til at give en
bonde – rigtig ærgerligt, for der er kun få
træk til tidskontrollen; dengang spillede
man jo stadig med hængeparti, så der
havde været rig lejlighed til at analysere
stillingen igennem og finde ud af hvordan remisen skulle køres i hus). 38.Txc4,
Tf8 39.Ke2, c5 40.Ld2, Tf7 41.a4+,
Kb6 42.Tc3, Kc6 43.Tf3 (hemmeligt
træk), Ta7 44.Kd3, Td7 45.Kc4, Lc7
46.Tf6+, Kb7 47.Le3, Td1 48.Lxc5,
Tc1+ 49.Kb5, Te1 50.Tf7, Kc8 51.Kc6,
Ld8 52.Tf8, Tc1 53.Te8
Opgivet.
f

1. Martin Poulsen
2. Hans Kr. Simonsen
3. Olaf Berg
4. IM John Rødgaard
5. Eydun Nolsøe
6. Carl E.N. Samuelsen

2319
2290
2199
2310
2212
2225

Det danske landshold er desværre ramt
af afbud fra Curt Hansen og Lars Bo
Hansen. Holdet kommer derefter til at
se således ud:
1. GM Peter H. Nielsen
2652
2. GM Sune Berg Hansen
2552
3. IM Davor Palo
2513
4. GM Lars Schandorff
2496
5. IM Nicolai Pedersen
2471
6. IM Erling Mortensen
2455
23
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Generalforsamling i Centrum - 23.8.2004
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingent m.m.
5. Indkomne forslag (Ingen)
6. Valg
7. Eventuelt
Mandag d. 23. august blev Centrums årlige generalforsamling afholdt i klubbens
lokaler. Der var 13 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer. Aftenen forløb i god ro
og orden, hvilket ikke mindst skyldes den kyndige ledelse af Lars Lindhard som
dirigent.
Formandens beretning blev med det samme godkendt af forsamlingen.
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
Mindeminut for Henning Jensen (død 6. maj).
K-skak: hold med i 1. Division 2003, vistnok en 5. plads. Nu med i en slags nordisk
holdturnering pga. mangel på hold.
Holdturnering: 3 hold med denne gang, tilbagegang på et hold. 1. hold: nr. 4 i 3.
Division (vi kipper med flaget: ESF nr. 5!). 2. hold: nr. 3 i Mesterklassen og 3. hold:
nr. 2 i B-klassen. Alt i alt o.k. resultater, men advarselslamperne må tændes for 1.
holdet pga. forventede nye regler. Der er meget langt tilbage til storhedstiden, hvor
vi havde 10(!) hold med. Andre tider nu, men kan vi gøre noget? Har vi for travlt
med at komme hjem? Før skulle vi tit standse undervejs på en hyggelig kro. Er det
en ide med fælles afslutning, for det enkelte hold eller samlet for alle hold?
Efterårsturneringen med 20 deltagere. Mesterklassen Ole B. foran Damir og Poul
G. Basisklassen Torben C. foran Rene B. og Rene Henriksen. Forårsturneringen
med 23 deltagere hvoraf 2 trak sig undervejs. Mesterklassen Izo foran Poul
Flemming og Kim S. Basisklassen John H. foran Jens Arne og Børge C.
Omkamp om klubmesterskabet: Ole vandt 2:0 over Izo.
Lynmesterskabet blev spillet med 8 spillere. Hans B. vandt med max. foran Izo og Jens.
Hans Nissen-pokalen. Finalen endnu ikke spillet, så vi venter med den.
Øvrige turneringer: Bedste Centrumpræstation i lang tid: Børge vandt DM for
døvblinde for 4. gang!! Iver en fin præstation i Vejle, Evans’ jubilæumsturnering:
ubesejret og 2. plads efter Jens Ove Fries Nielsen. Ole B delt nr. 3 sammesteds.
24
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Begge også gode præstationer i seneste Vesterhavsturnering.
Flere har deltaget rundt omkring i Esbjergmesterskabet, vores egen
Weekendturnering med 20 deltagere, Allan Kaarsberg fik en 1. Plads i B2, Ribes
turnering, DM … Uden de store sensationelle resultater, men de er aktive, henter inspiration til sig selv og andre, og de viser flaget på klubbens vegne – tak til dem alle.
Skab. Vi har langt om længe fået et skab i stueetagen, hvilket bliver en stor hjælp i
det daglige.
Opsummering. Vi har ikke krise, men der er utvivlsomt tale om en langsom tilbagegang – ikke kun for os. Derfor trækker det op til en ændring af klubturneringssystemet til 4 årlige 5-runders turneringer med spillerne inddelt efter rating – vinderen
af en gruppe er dog garanteret en plads i næstfølgende gruppe i næste turnering.
Der er overvejende tilslutning til ideen. If. Vedtægterne er det turneringsudvalget,
der tilrettelægger klubturneringen, men jeg er sikker på, det vil være meget lydhørt
over for generalforsamlingens kommentarer. Jeg vil bede forsamlingen vente med
kommentarer til under Eventuelt.
Skjern Bank var en af hovedsponsorerne til årets Vesterhavsturnering. Til gengæld
for det betydelige bidrag, vi fik fra dem, vil de gerne fortælle om sig selv de første
15 minutter før 1. runde hos os og senere hos Skakforeningen. Jeg har selvfølgelig
inddraget den øvrige bestyrelse og Jesper Lahn i beslutningen. De er enige i, at det
er så lidt, vi kan tilbyde til gengæld, at dette må vi gå med til. Jeg håber I bakker
op om sagen.
Vores Weekendturnering bliver 22-24. oktober – jeg tager imod tilmeldinger!
Styrkeliste skal indsendes senest 23. september, jeg håber, vi igen kan tilmelde
mindst 3 hold.
Poul G. 9 år som næstformand har altid været en god sparringspartner for mig personligt, og Carsten Ovesen som tog en tørn på fire år som bestyrelsesmedlem har
altid vist sig meget hjælpsom – tak til begge.
3. Kassererens beretning
På indtægtssiden bemærkes at tilskuddet fra Esbjerg Kommune er faldende.
Kommunen har ændret tilskuddet så at ungdommen prioriteres højere i form af
højere tilskud. Salg af øl, vand, kaffe lå langt under forrige års salg. Signal til
klubben i den forkerte retning. Under Aktiver: Vores 3 bankkonti laves om til en.
4. Fastsættelse af kontingent m.m.
Helårskontingentet for seniorer stiger til 600 kr., pensionister skal betale 480 kr. og
juniorer 360 kr. B-medlem 200 kr. Stigningerne skyldes alene yderligere kontingent til DSU på 80 kr. årligt. Stigningen skyldes færre medlemmer og blandt andet
udgifter til en mere professionel hjemmesidesatsning.
25
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5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
6. Valg
Næstformand: Jens Arne Christensen (ny)
Kasserer: Jens Nielsen
bestyrelsesmedlem: Rene Bæk Pedersen (ny)
1. suppleant til bestyrelsen: Ole Bønnelykke (ny)
2. suppleant til bestyrelsen: Egon Thøgersen (ny)
Rekvisitforvalter: Bestyrelsen
Revisor: Jørn Hansen
Turneringsudvalg: Jens Nielsen, Ole Bønnelykke (ny)
Turneringskomite: Lars Lindhard, Jørn Hansen, Bent Radoor
1. suppleant til komiteen: Jean Bloch Mikkelsen
Hans Nissen-pokalen: Jens Nielsen, Ole Bønnelykke
Festkomite: Ikke valgt
Esbjerg Skak Union: Brian Isaksen, Jens Nielsen
Avisreferent: Brian Isaksen
Klubbladsredaktører: Allan Kaarsberg, Søren Peter Nielsen
Bibliotekar: Allan Kaarsberg
7. Eventuelt
Her blev Centrum evalueret, klubformanden var bekymret over at klubturneringen
trækker i forkert retning. Flere går til Esbjerg Skakforening. For at få flere aktive
medlemmer, blev der foreslået at kontakte gamle medlemmer. VIP. Kort til særlige
lejligheder/tiltag i skakklubben. Undervisning.
Simultan skak med Kim Pilgaard (Top-20 spiller i DK)
Skak om formiddagen for pensionistforeningen. (Mogens Nielsen)
Firmaskak?
Jens vil prøve at køre en aktiv turnering for ”drop-in” skak. For at lave lidt klubmiljø
i venterummet! Det betyder at Jens ikke er med i 1. afdeling af klubturneringen.
Rene B. Pedersen & Søren Peter vil gå sammen med repræsentanter fra Esbjerg
Skakforening om at lave en lørdagsbod i gågaden. Skak på gågaden. Mulighed for
lidt PR (brochurer ud for klubberne).
Vi står foran en større udskiftning af skakmateriel, her kunne vi dele det godt brugte
udstyr ud til uddannelsessteder, cafeer el. lign. Diskussion for den ny bestyrelse.
Dropper pengepræmier i det nye klubår.
26
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P ro g r a m
13.09.2004
20.09.2004
26.09.2004
27.09.2004
04.10.2004
11.10.2004
11.10.2004
17.10.2004
18.10.2004
22.10.2004
23.10.2004
24.10.2004
25.10.2004
31.10.2004
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3. runde i 1. Efterårsturnering
Rene Bæk Pedersen + Leszek Kwapinsky + John Hansen
4. runde i 1. Efterårsturnering
Jens Arne Christensen + Izudin Bihorac + Allan Kaarsberg
Evalueringsmøde/generalforsamling i Esbjerg Skak Union
Hængepartiaften
Jens Nielsen + Dennis Munksgaard + Daniel Munksgaard
5. runde i 1. Efterårsturnering
Søren Peter Nielsen + Egon Thøgersen + Johan G. Jensen
1. runde i Hans Nissen Cup Rene Bæk Pedersen + Frede
Jørgensen + Rene Henriksen
Sidste tilmelding til 2. Efterårsturnering
Tilmeldingsfrist til Centrums Weekendturnering
1. runde i 2. Efterårsturnering
Centrums Weekendturnering - 1. runde
Centrums Weekendturnering - 2. - 3. runde
Centrums Weekendturnering - 4. - 5. runde
2. runde i 2. Efterårsturnering
Centrum 1 - Evans

Sidste frist for indlevering af materiale er d. 4/10 2004

