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Bedring

Af Brian Isaksen

Den gode nyhed fra Esbjerg Skak
Unions generalforsamling: Økonomien
er i bedring! Årets Vesterhavsturnering
fremviser et overskud på omkring kr.
24.000!
Det gode resultat skyldes først og fremmest god indkøbspolitik og forbedret
annoncetegning.
Den omtale jeg har set af turneringen i
år, har ikke just været overstrømmende.
Men hvorfor lave turneringer for historiebøgerne? De godt 100 spillere, der
var med i år, tog alle hjem med gode
minder!
Vesterhavsturneringen er fortsat en
væsentlig, social begivenhed; en af
landets største koordinerede turneringer. Og det er ikke så dårligt endda!
Jens, Allan, Bent og co. kan være stolte.
Generalforsamlingen gav genvalg til
formand Jens Nielsen og nyvalg til
bestyrelsen til Leszek Kwapinski og
Ole Bønnelykke.
*
Styrkelisten er lavet og indsendt, vi
tilmelder igen tre hold. Læg mærke

til fremadstormende Ib Mathiasen, og
Damir Desevac er nu på 1. holdet.
Han skal lige have gjort noget ved sit
åbningsspil, så giver hans kampkraft og
fantasi mange point til klubben!
Programmet for divisionsturneringen
er nu godkendt, vores 1. hold starter
hjemme mod Esbjerg Skakforening 5.
november.
*
1. klubturnering er ved, mens dette
skrives, at være afsluttet. Det bliver
igen en succes for Leszek – og du har
forhåbentligt – igen! – selv tilmeldt dig
næste turnering!
*

Vigtigt!

Det er VIGTIGT, at du holder øje med
dine oprydningsvagter!
Planen ligger fremme i Den blå Stue
ved siden af tavlerne – DU skal holde
øje med dine vagter.
Et bestyrelsesmedlem har ansvaret for,
at Kirkegade bliver afleveret i ordentlig
stand og aflåst – MEN: Det betyder
ikke, at han laver ALT. To øvrige medlemmer er hver mandag sat på som
hjælpere. Du forventer vel ikke, at det
er nok, du betaler dit kontingent, og at
du så bare kan blive serviceret UDEN
selv at skulle hjælpe en smule til?
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Holdturneringen
Program for 2006/07
2. division Gruppe 3
1. holdet
1. runde - spilles 05.11.06
Centrum - Esbjerg
2. runde - spilles 26.11.06
Herning 2 - Centrum
3. runde - spilles 10.12.06
Springeren - Centrum
4. runde - spilles 14.01.07
Centrum - Haderslev
5. runde - spilles 28.01.07
Aabenraa - Centrum
6. runde - spilles 04.03.07
Centrum - Herning 1
7. runde - spilles 25.03.07 i Haderslev
Centrum - Bov
Mesterrækken
2. holdet
1. runde - spilles 05.11.06
Varde - Centrum 2
2. runde - spilles 26.11.06
Centrum 2 - Ølgod
3. runde - spilles 10.12.06
Centrum 2 - Kolding
4. runde - spilles 14.01.07
Centrum 2 - Stouby
5. runde - spilles 28.01.07
Erritsø - Centrum 2
6. runde - spilles 04.03.07
Evans 2 - Centrum 2
7. runde - spilles 25.03.07 hos Evans
Centrum 2 - Horsens


B klasse Vest
3. holdet
1. runde - spilles 29.11.06
Billund-Grindsted - Centrum 3
2. runde - spilles 11.12.06
Centrum 3 - Helle 2
3. runde - spilles 15.01.07
Egtved - Centrum 3
4. runde - spilles 29.01.07
Centrum 3 - Billund-Grindsted
5. runde - spilles 06.03.07
Helle 2 - Centrum 3
6. runde - spilles 28.03.07 i Grindsted
Centrum 3 - Egtved
Generelt
1.- og 2. holdet spiller som sædvanlig 7
runder alle mod alle. Sidste runde spilles for 1. holdets vedkommende i Haderslev og 2. holdet spiller sidste runde
i Vejle hos Evans.
3. holdet spiller dobbelrunder henholdsvis ude og hjemme på nær sidste runde
der afvikles i Grindsted.
Se styrkeliste på modstående side hvis
du er i tvivl om hvilket hold du er på.
Der opfordres til disciplin med hensyn
til at møde op. Kig i din kalender om
der er bryllupper, fødselsdage eller andet uopsætteligt. Hvis du er forhindret,
kan du hjælpe holdlederen ved selv at
finde en substitut - og gør det så!
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Styrkelisten
Oktober 2006
1. John Rødgaard
2. Gunnar Pedersen I
3. Iver Poulsen I
4. Hans Buus Pedersen I
5. Morten Andersen
6. Ole Bønnelykke HL I
7. Poul G. Jensen I
8. Jean B. Mikkelsen I
9. Damir Desevac I
10. Kim Sørensen
11. Brian Isaksen I
12. Mogens Nielsen
13. Mesud Desevac II
14. Izudin Bihorac II
15. Jan Jacob Nielsen
16. Ib Mathiasen II
17. Karsten Jacobsen II
18. Allan Kaarsberg
19. Bent Radoor II
20. Jens Nielsen II
21. Søren Peter Nielsen HL II
22. Andreas Kinch II
23. Jens Arne Christensen
24. Johan G. Jensen
25. Steffen Jørgensen III
26. Jack Madsen III
27. Michael Christensen
28. Torben Christiansen
29. Børge Clausen III
30. Vagn Konradsen III
31. Jørn Hansen
32. Svend Aage Jensen

33. Frede Jørgensen
34. Finn Petersen
35. Henrik J. Hansen III
36. Flemming Langtved Larsen
37. Rene B. Pedersen HL III
38. Carsten Ovesen III
39. Egon Thøgersen III
40. Lars Lindhard
41. Andreas B. Pedersen
42. Thomas Sørensen
43. Jørgen Rasmussen
44. Kaj Madsen
45. Ejnar Nielsen
46. Verner Rexen
47. Eric Jøker
Tallene til venstre er den aktuelle
styrke beregnet efter de seneste ratingtal.
Romertal til højre angiver hvilket hold
man deltager på i holdturneringen.
Endnu engang er Gunnar (misvisende?) henvist til andenpladsen.
Vi kommer dog næppe til at se John
Rødgaard i aktion for klubben, da
han er bosat på Færøerne. Igen i år
kan vi stille med tre hold, og holdlederne er Ole Bønnelykke, Søren Peter
Nielsen og René Bæk Pedersen.

F
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Efterårsturneringen Mesterklassen

Den første afdeling af klubmesterskabet bød på artige overraskelser. At Leszek Kwapinski
løb med mesterkabet med maximum 5 point, var en af dem, omend ikke så stor som det
faktum at Gunnar Pedersen for første gang i mands minde tabte 2 partier i træk! Ganske
uhørt og så til de to fremadstormende unge løver, Leszek og Damir! En anden overraskelse
var Pouls katastofeturnering. Det er heller ikke set før. Leszek har været så venlig at skrive
til bladet - og hvilken perle! Leszek havde ud over kommentarerne, som når Nimzowitchske
højder, angivet ikke færre end 17 diagramstillinger! Vi har desværre ikke plads til alle sammen, men må henstille til læserne at finde bræt og brikker frem, så får I jo også alle 360 stillinger på nethinden! Nyd mesteren behandle løberparret mod Gunnar, fribonden mod Peter,
hvorfor kongen ikke skal aktiveres før dronningen, åbne linjer, terrænovervægt, blitzkrieg
og meget mere. Læn jer tilbage, nu går det løs!

Vejen mod toppen
Af Leszek Kwapinski

Da jeg meldte mig til Centrums klubturnering var mit mål klart; jeg ville
over 2000 i rating. Det var ikke særlig
ambitiøst, da min rating ved starten var
1992. Men jeg ville dog gerne over den
magiske grænse, da jeg havde tænkt
mig at holde en pause med skakken
efter turneringen pga. min uddannelse.
Det kunne være en fin afslutning før
pausen. Måske netop pga. den nedsatte
ambition, kunne jeg slappe mere af
under partierne, og dette hjalp meget på
koncentrationen. Jeg klarede mig bedre
end jeg nogensinde havde forventet og
følgende er en skildring af forløbet – af
vejen mod toppen.


Løberparret mod Gunnar!
Hvid: Gunnar Pedersen
Sort: Leszek Kwapinski
Egentlig skulle jeg have mødt Poul i
første runde, men da jeg selv var forhindret måtte partiet udsættes. I stedet for
skulle jeg prøve kræfter mod Gunnar.
1.d4 Sf6 Jeg spiller normalt Grünfeldindisk, men næsten alle afviger selvfølgelig fra de normale træk (c4 + Sc3).
Også min modstander i dette parti. 2.Sf3
g6 3.Lg5 Se4 4.Lf4 Lg7 5.Sbd2 d5 Jeg
tænkte, at jeg lige så godt kunne satse
lidt, selvom jeg normalt ikke er glad
for dobbeltbønder. Jeg var jo underdog
og skulle slå fra mig! 6.e3 0–0 7.Sxe4
dxe4 8.Sd2 c5 9.c3 cxd4 10.cxd4 Da5
11.Le2 e5! Dette træk var jeg glad for
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at få indført; normalt hvis jeg får lov
til at bryde med c-, d- og e-bønderne,
så får jeg meget mere plads til officererne. 12.dxe5 Td8 Det er også sjovt
at forhindre hvids planlagte rokade;
bonden på e5 skal nok snart forsvinde.
13.a3 Hvid er nødt til at forsøge at
bryde bindingen, og det tager lidt tid
- sort har det fint allerede her. 13...Sc6
14.b4 Db6 15.Dc2
En stor del af kampen kommer til at
dreje sig om bonden på e4; er det en
styrke eller en svaghed? Parterne vil
gerne besvare det spørgsmål forskelligt.
15...Sxe5 16.0–0 16.Sxe4 Lf5! Dette
giver sort fin kompensation for bonden,
da der snart også kommer et tårn på clinjen. 16...Lf5 17.Tac1 17.Sxe4 Tac8
Ligesom før. 17...Tac8 Sort er færdig
med sin udvikling og kan glæde sig til
resten af partiet. Sd3 er målet. 18.Sc4
De6 19.Lxe5 For at forhindre springerens udflugter opgiver hvid løberparret. 19...Lxe5 20.Db1 Lb8 Løberen
skulle stadig gerne pege mod kongefløjen. 21.Tfd1 Kg7 Ideen er at slå på
d1 og dernæst på c4 uden at få en skak
i bunden. 22.Db2+ Kh6 23.Txd8 Txd8
24.Sa5 Dd6 25.g3 De7 26.Lf1 Le5
27.De2 Med en springer på randen og
mærkelig løber på f1 (som ikke længere
dækker d3) er tiden inde til at aktivere
officererne. 27...Td3! 28.Lg2 Gunnar
vælger at opgive bonden for at lægge
mere tryk på e4-bonden. 28...Txa3 Jeg
siger bare ja tak! 29.Db5 Lb2 Jeg ville

gerne have byttet nogle brikker af for
bedre at kunne udnytte min merbonde.
30.Tb1 b6 31.Sc4 Ta1 32.Txa1 Lxa1
33.Da4 Lc3 34.b5 Dc5 35.Lf1 Dc7?
35...Le6! Dette træk forsvarer også abonden, men på en mere aktiv måde.
36.Dc2 De næste træk starter en negativ
trend for mig; jeg bliver mere og mere
presset - på trods af bonden som også
er ret ubrugelig på a7. 36...Lf6 37.h3
g5 38.g4 Lg6 39.Dd2 Le7 40.Dd5 f6
41.Lg2

MmMmMmMm
gMkMiMma
MgMmMgcl
mAmEmMgM
MmBmamAm
mMmMGMmA
MmMmMGCm
mMmMmMLM
Her har hvid pga. trykket mod e4 faktisk udlignet! 41...Kg7 42.Sd2 Dc1+
43.Sf1? 43.Lf1 Dette havde været bedre,
da løberen er langt mindre passiv på f1
end springeren. Selvom tidskontrollen
er nået, så er det kun et kvarter mere vi
får, så tidsnøden er der stadig - og det
bliver kun værre! 43...Db1 44.Dd7 Kf7
45.Dxa7 45.Dd5+ Kf8 46.Da8+ Kf7=
(46...Le8 47.Lxe4). 45...Dxb5 46.Da2+
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Kg7 47.De6 Db4 48.Sd2 Dd6 49.Dxd6
Lxd6 50.Sxe4 Lb4 50...Le5 Dette havde
været bedre for ikke at blokere min
egen fribonde. 51.Sg3 Kf7 52.f4 Ld3
53.Le4 Lxe4 54.Sxe4 Le7 54...Lc5!
55.Sxc5 bxc5 Den fjerne fribonde havde
givet gode chancer i tidsnøden, men
jeg så ikke denne variant. 55.Kf2 b5
56.Ke2 b4? Kongen skulle hellere aktiveres, men der er ikke tid til at tænke.
Trækkene skal kun opfylde to betingelser for at være gode: 1) Der må ikke
gå brikker tabt omgående (pga. springergafler især) og 2) trækkene skal laves
på 5–10 sek. pr. stk. Når kravene ikke er
større, så er det ikke så mærkeligt, at jeg
kommer til at stå til tab. Sådan er tidnød
i skak. 57.Kd3 Ke6 58.Kc4 h6 59.Sf2
Kd7 60.Sd3 gxf4 61.exf4 Kc6 62.f5
Ld6 63.Sxb4+ Lxb4 64.Kxb4 Smart af
Gunnar at forsøge at reducere til et bondeslutspil. Nu har hvid nemlig afgørende
fordel! 64...Kd5 65.Kb5 Ke5

MmMmMmMm
mMmMmMmM
MmMmMgMg
mFmMlAmM
MmMmMmAm
mMmMmMmA
MmMmMmMm
mMmMmMmM


66.Kc5?? At tage oppositionen er
nærmest en refleks hos mange (inkl. mig
selv). Men her er det for en gangs skyld
en brøler. 66.Kc6! Efter dette træk kan
Gunnar nå min f-bonde, inden jeg kan
gør det af med hans bondekæde. 66...
h5 Nu er det remis, men pga. tidnøden
sker et mirakel! 67.Kc6 Havde dette
træk været spillet før, var den hvide
konge nu på d7 – forskellen mellem
en sejr og en remis. 67...hxg4 68.hxg4
Kf4 69.Kd5 69.Kd7 Nu er det for sent:
69...Kxg4 70.Ke6 Kg5 Og sort vinder.
69...Kxg4 70.Ke4 Kg5 71.Ke3 Kxf5
72.Kf3 Ke5 73.Ke3 Heromkring tilbyder Gunnar remis, men pga. tidnøden
vælger jeg at fortsætte. Jeg kan jo ikke
tabe, selv om min tid ryger. 73...f5

MmMmMmMm
mMmMmMmM
MmMmMmMm
mMmMlamM
MmMmMmMm
mMmMLMmM
MmMmMmMm
mMmMmMmM
74.Ke2?? Efter dette træk kom der en
tanke ind i mit hoved: NU HAR JEG
DIG! NU HAR JEG DIG! Selv om jeg
kun havde ca. 1 min tilbage, så har jeg
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ikke kun selv styr på denne stilling; jeg
har endda lært den fra mig til nogle
juniorer i Skakforeningen. Jeg var træt
efter at have smidt hele min fordel fra
midtspillet over bord, men samlede dog
de sidste kræfter og pressede den hjem.
74.Kf3 Dette træk holder sammen på
stillingen. 74...Ke4 75.Kf2 Kf4 76.Kf1
Kf3 77.Ke1 f4 78.Kf1 Ke3 79.Ke1
f3 80.Kf1 f2 81.Kg2 Ke2 Efter dette
træk opgav Gunnar, og jeg fik dermed
mit første point i turneringen. Selvom
jeg ikke spillede perfekt gennem hele
partiet, kan jeg dog stadig være stolt af
min indsats; de største fejl kom trods alt
under den gensidige tidnød. Efter denne
fine start (vinde over rating-favoritten
med sort) var jeg i godt humør til den
næste kamp.
0–1
Fribonden mod Peter!
Hvid: Leszek Kwapinski
Sort: Peter Roesen
1.e4 e6 Fransk åbning giver som regel et
ret låst centrum, så det er generelt ikke
min kop te. 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.e5 c5
5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 Da5 Her går Peter
så ud af hovedvarianten (Se7). Nu er jeg
på egen hånd. 7.Ld2 Da4 8.Dg4 Dette
er netop problemet i fransk; løberen på
c8 dækker ikke dette felt og er mere død
end levende. 8...Kf8 9.Ta2 Se7 10.Sf3
b6 11.Ld3 Sbc6 12.0–0 La6 13.Lxa6
Dxa6 14.dxc5 bxc5 15.Df4 Sg6 16.De3
Db6

dmMmMlMj
gMmMmaga
Mkbmambm
mMgaGMmM
MmMmMmMm
GMGMKBmM
DmAIMGAG
mMmMmDLM
17.c4! Det første sjove træk i partiet.
Der skal åbnes op for løberen, og
en dobbeltbonde er til for at skulle
ofres. 17...d4 18.De4 Tb8 19.c3 Der
skal stadig åbnes op for løberen! 19...
Ke7?! Kongen vil være i fare i midten.
19...d3!? 20.Le3±. 20.cxd4 cxd4
21.c5 Dc7± 22.Sxd4 Sxd4 22...Sgxe5
23.Lf4 f6 24.Lxe5 Sxe5 25.f4 Dxc5
26.Tc2 Db6 27.fxe5 fxe5 28.Dxe5
Et godt eksempel på at konger ikke
skal ”aktiveres”, før dronningerne
er byttet. 23.Dxd4 Thc8? 23...Dxe5
24.Da4 Thc8±; 23...Thd8? 24.Lg5+
f6 25.exf6+ Kf7 Efter partiet nævnte
Gunnar denne mulighed for sort. Men
efter følgende træk stor hvid fint igen pga. sorts udsatte konge. 26.Dc3
Td5 27.Ld2 gxf6 28.Dh3! 24.f4± Nu
er der en bonde mere til hvid. 24...
Td8
(diagram næste side)


Skakklubben Centrum
Oktober 2006

MjMjMmMm
gMkMlaga
MmMmambm
mMGMGMmM
MmMKMGMm
GMmMmMmM
DmMIMmAG
mMmMmDLM
25.Dc3?! 25.Dd6+!! Utroligt at jeg ikke
så denne mulighed! Sort er nødt til at
slå med dronningen, og hvid får samlet
sine bønder. 25...Dxd6 26.cxd6+ Kd7
27.Tc2+- Op på 7. række og det er
håbløst for sort. 25...Td5 26.Tc2 Tbd8
26...Dc6 27.Tb2 Tbd8 28.Tfb1±. 27.c6
Bonden er lige så stærk som en officer nu. 27...Tb8 28.Le3 Ke8 29.Tfc1
Bonden skal have al mulig støtte. 29...
Se7 30.Kh1 Tdb5 31.Dd4! Nu er der
dobbelttrussel mod a7 og d6-feltet.
31...a6 32.Dd6 Sd5? (Her ville Leszek
gerne have haft et diagram, hvilket er
fuldt forståeligt, men af pladshensyn må
vi undlade det! red.). 33.Lc5! Truslen
mod kongen (på f8) afgør partiet, da
sort ikke kan overleve en dronningeafbytning. 33...Txc5 34.Txc5 Et eksempel på at en fribonde kan bidrage meget
til kampen, hvis den er langt fremme og
har solid støtte. Peter opgav her. 1–0
10

Åbne linjer mod Damir!
Hvid: Damir Desevac
Sort: Leszek Kwapinski
1.e4 Det er altid spændende, hvad Damir
spiller i første træk. 1...c5 2.Sf3 Sc6
3.e5?! Dette træk skal man vist holde
sig fra. De fleste plejer at åbne for officererne med 3.d4. 3...Dc7 Dronningen
skal hen til sit naturlige felt og truer
bonden samtidigt. 4.De2 Hvis et sådant
træk er nødvendigt, er det et tegn på, at
åbningen ikke er den bedste for hvid.
4...g6 5.d3 Lg7 6.Lf4 Sh6 7.Dd2?
Sxe5! Der er ingen vej tilbage; hvis
springeren flytter sig fra h6 kommer
e6 fulgt af exf7. Så hellere opgive end
komme ud i en sådan variant. 8.c3 Intet
dur rigtigt for hvid; den sorte mørkfeltede løber spiser tårnet i modsatte ende:
8.Lxh6 Sxf3+ 9.gxf3 Lxb2 10.c3 Lxa1
Løberen skal nok komme ud, og sort er
foran. 8...Sf5 Nu er sort foran med en
bonde. 9.d4 Sxf3+ 10.gxf3 Db6 11.d5
d6 12.h4 h5 Angrebet mod kongefløjen
skal standses. 13.Sa3 0–0 14.Ld3 a6
Den spæde start til en stor modoffensiv! 15.0–0–0 Som sort rokerer lige
ind i... 15...Dc7 16.Sc4 b5 17.Se3 Sxe3
18.Lxe3 c4 Bønderne ruller. 19.Lc2
b4! Og ruller! 20.cxb4? 20.Ld4 Dette
var en bedre praktisk chance. 20...c3
Ja, de ruller endnu! 21.De2 cxb2+ Som
det ruller af sted. 22.Kb1 Tb8 Der skal
bare åbnes nogle linjer til tårnene, og
spillet er slut. 23.Tdg1 Txb4 24.a3 Tc4
24...Da5 Dette er endnu bedre. 25.f4
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MmcmMjfm
mMkMgaiM
amMgMmam
mMmMmMma
MmdmMGMG
GMmMIMmM
MgCmEGMm
mFmDmMJM
Txc2! Her opgav Damir, for hvis dronningen tager tårnet kommer Lf5 med
dronningegevinst. Et fint eksempel på
hvordan åbne linjer mod kongen kan
være farlige. 0–1
Terræn mod Poul!
Hvid: Leszek Kwapinski
Sort: Poul G. Jensen
1.e4 Sf6 Poul spiller igen Aljechins
forsvar mod mig. 2.e5 Sd5 3.d4 d6 4.c4
Sb6 5.exd6 exd6 6.Sc3 Le7 7.Ld3 Sc6
8.Sge2 Lg4 9.Le3 Det gælder om at forsvare de kære bønder i midten. Åbningen
er baseret på at få noget nyttigt terræn
og forbedre stillingen gradvist. 9...Dd7
9...Sb4 10.Lb1 Sxc4? 11.Da4++- 10.a3
Lf6 11.Dc2 Lxe2 12.Sxe2 Her tænkte
jeg, at løberparret og terrænovervægten
ville give mig et nemt spil, men jeg fik
mig alligevel en forskrækkelse. 12...
g6 13.0–0 0–0 14.f4 En ny front skal

åbnes, da de sorte springere er langt fra
kongefløjen. 14...Tae8 15.Lf2 d5 16.c5
Sc4 16...Txe2 Dette gjorde mig nervøs
under partiet og i analysen med Poul
bagefter. 17.Dxe2 Sxd4 18.Dd1 Sa4
19.Tb1 Sxc5 Men efter Lxg6 står hvid
bedst. 17.Lxc4 dxc4 18.Dxc4 Nu har
jeg en bonde mere. 18...Te4 19.Tad1
Tfe8 20.Td2 Sa5 21.Dd3 De7? Dette
spærrer for tårnet på e4 og sætter meget
til. 22.Sc3 Te6 23.Sd5 Der var mere
end ét træk, der vinder her. 23.b4!+-;
23.d5!+- Td8 24.d6! cxd6 25.Sd5! 23...
Dd7 24.Sxf6+ Txf6 25.Lh4?! 25.Dc3
b6 26.b4 Sc6 27.d5+- 25...Tf5? Efter
dette punkt kommer der ikke flere unøjagtigheder fra mig. 25...Tfe6 26.d5 Te3
27.Dc2 Sb3 28.Tdd1±

MmMmdmfm
gagemama
MmMmMmam
hMGMmdmM
MmMGMGMI
GMmEmMmM
MGMJMmAG
mMmMmDLM
26.d5! Nu truer b4. 26...c6 27.Dc3 Men
selvfølgelig ikke nu: 27.b4?? Txd5–+
27...b6 28.cxb6 Txd5 29.Txd5 Dxd5
30.bxa7 Bonden er et tårn værd, og der
11
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truer De5. 30...c5? Poul sagde, at han
ville give a8-feltet ekstra dækning, men
det koster dyrt. 30...Sb7 31.De5!!+31.Dxa5 Her opgav Poul. 1–0
Blitzkrieg mod Brian!
Hvid: Leszek Kwapinski
Sort: Brian Isaksen
Nu manglede kun formanden. Jeg har
en fin score mod ham med hvid, så jeg
var bare helt parat. Partiet blev dog
ikke siciliansk (som de andre gange),
men engelsk forsvar. 1.e4 b6 2.d4 Jeg
er generelt meget mistænksom over for
åbninger, der giver hvid hele midten
af brættet. Dette parti bekræfter stærkt
min overbevisning. 2...Lb7 3.Ld3 f5
Efter partiet sagde Brian selv, at dette
faktisk var gendrevet! Han kunne også
huske varianten. Det er lidt mærkeligt at
spille noget, man ved kan slås, men han
spillede sit tredje træk meget hurtigt,
og jeg var meget nervøs for at skulle
havne i noget, jeg ikke kendte til. Efter
en lang tænkepause besluttede jeg mig

12

for ikke at slå, men at stabilisere de centrale bønder i stedet for. 4.f3² 4.exf5!
Dette er gendrivelsen! 4...Lxg2 5.Dh5+
g6 6.fxg6 Lg7 (6...Sf6 7.gxh7+! Sxh5
8.Lg6#) 7.gxh7+ Kf8 Denne stilling
havde jeg set efter sorts tredje træk,
men kunne ikke bedømme den korrekt.
Jeg så endda det rigtige træk (8. Sf3!),
men problemet var, at sorts springer nu
slipper for at blive slået (endda med
tempo-gevinst på dronningen), og sort
har valget mellem at slå springeren
på f3 og tårnet i hjørnet. De varianter
jeg regnede på ...8.Lxh1 blev blandet
sammen med varianter med ...8.Lxf3.
Jeg kunne ganske enkelt ikke overskue
det og valgte det sikre. Her kommer
dog nogle smagsprøver for, hvad sort
bliver underkastet, hvis jeg havner i
dette igen: 8.Sf3! Lxh1 (8...Sf6 9.Dg6
Lxh1 (9...Lxf3 10.Tg1 Txh7 11.Dg3
Le4 12.Lxe4 Sxe4 13.Df3+! Der trues
både på e4 og derefter a8 (hvis springeren flyttes til f6). 13...Kg8 14.Dxe4
Sc6 15.d5 Sa5 16.Lf4+-) 10.Lh6 Lxh6
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(10...Txh7 11.Sg5+-) 11.Dxh6+ Kf7
12.Sg5+ Ke8 13.Lg6#) 9.Se5! Lxe5
10.dxe5 Der trues med Lh6+, og det er
afgørende. 4...fxe4?! 4...Sc6 Pga. dette
træk, der kun giver hvid en lille terrænfordel, skal man vælge at slå bonden
på f5. 5.c3 (5.exf5 Sxd4 6.Lg5²) 5...e5
6.d5 Sce7 7.Se2= 5.fxe4± Nu er der til
gengæld frit spil for hvid. 5...Sf6? Dette
var en provokation. Nu SKAL der være
noget! 6.e5! Efter dette er sort fortabt.
6...Lxg2 7.exf6 g6

dhMkfiMj
gMgagMma
MgMmMGam
mMmMmMmM
MmMGMmMm
mMmCmMmM
AGAmMmcG
JBIELMHD

7...Dc8 8.Dg4 Lxh1 9.fxg7 Lxg7
10.Dxg7 Tf8 11.Lh6+-; 7...Kf7 8.Sf3
Lxh1 Nu kommer der en vaskeægte kongejagt. 9.Sg5+ Kxf6 (9...Kg8
10.f7#) 10.Dh5 g6 11.Sxh7+ Ke6
12.Dxg6+ Kd5 13.Sc3+ Kxd4 14.Dg5
Txh7 15.Le3# 8.Dg4! Der er dobbelt
trussel på løberen og g6 (med snarlig
mat). Fritz finder det relativt bedste for
sort: Ld5 (redder løberen og forhindrer
matten), men så er sort bagud med en
officer, og det er ikke sjovt længere.
1–0
Noter af Leszek Kwapinski

Slagter

KAJ MADSEN
Kronprinsensgade 97
75 12 84 95
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Efterårsturneringen Basisklasse 1

Af Allan Kaarsberg

Permanent opholdstilladelse
Favoritten i denne gruppe var “som sædvanlig” Ib Mathiasen. Ib ligner ef-terhånden en slags elevatorfører mellem basis
1 og mesterklassen. Det skyldes ikke at
Ib ikke laver gode resultater i mesterklassen når han spiller der, men derimod
at han (endnu) ikke har et ratingtal der
berettiger ham til permanent opholdstilladelse. Så snart de “etablerede” stiller
op, så skubbes Ib tilbage i basis 1. Jeg er
dog sikker på at det kun er et spørgsmål
om tid før den permanente opholdstilladelse er et faktum!
Nu vinder man ikke altid fordi man på
papiret er bedst og Karsten Jacobsen
havde også et og andet at skulle have
sagt om den sag! De to startede da også
med at vinde deres tre første partier,
og selv om Karsten “snublede” i fjerde
runde mod Henrik (remis), så var intet
afgjort eftersom de skulle mødes i sidste
runde. Her enedes man dog om remis og
så var Ibs elevatortur til øverste etage en
realitet.
Nu handler det jo ikke kun om Ib, der
var også andre interessante personer i
14

denne klasse. Hvad kunne en gammel
ræv som Jens Arne stille op? Og hvad
med Henrik som stille og roligt klatrer
opad? Hvem er Jack Madsen? Den mystiske spiller med det “mistænkelige”
ratingtal, 1600! Det lugter langt væk
af at være tildelt! Er han stærkere eller
svagere end det (hvem husker ikke da
Ib fik tildelt 1200 for et år siden!!)? Og
hvad med Børge? Kan han klare sig i
denne stærke gruppe?
Det sidste er nemt at svare på. Det
kunne han ikke! Børge måtte lægge ryg
til 5 nederlag på stribe og må trøste sig
med at det nok går bedre næste gang.
Jack var overratet, og kan se frem til
at det jævner sig hen ad vejen. Henrik
spillede godt, og fik lidt mere end forventet. Jens Arne er en solid spiller og
han kan sagtens drille “de store”, det
skete dog ikke denne gang, han nøjedes
med at “banke” Børge, Jack og Henrik.
Ib har lovet at sende noget til partiredaktionen, men desværre har der været
problemer med nettet, så jeg måtte ty til
“reserverne” og Henrik var straks villig!
Ikke mere snak, lad os se lidt skak!
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Hvid: Henrik Jegbjerg Hansen (1545)
Sort: Ib Mathiasen (1795)
1.e4 b6 Suk. Jeg havde forberedt
mig på Siciliansk. 2.d4 Lb7 3.Sc3 e6
4.Sf3 d6 5.Ld3 Sd7 6.Le3 Se7 Ib har
nu opstillet sig i det, han efter partiet
fortalte mig hedder “Flodhesten”. Det
lyder mærkeligt, og ser også sådan ud.
Det er vel de færreste, der hellere vil
have sort i denne stilling, men Ib har
sikkert valgt det ud fra forventningen
om, at han alligevel vil udspille mig i
midtspillet. 7.O-O h6 8.De2 g5 9.Sd2
e5 10.d5 Sg6 11.Lb5 Le7 12.Lc6!
Sort angriber på kongefløjen, men jeg
syntes ikke det så særlig farligt ud.
Jeg påbegynder mit eget angreb på den
modsatte side. 12...Lxc6 13.dxc6 En
spion i fjendens lejr! Der kommer den
bonde til at stå rigtig godt. Sdf8 14.Sd5
Se6 15.a4 a5 16.Db5?! Ikke det bedste
felt til dronningen. 16...O-O 17.b4
Kg7 18.Tfb1 g4 19.g3?! Det ville her
have været bedre at trække dronningen
tilbage til e2, eventuelt efterfulgt af
20.f3 19...Lg5 20.Sc4 Lxe3 21.Scxe3
Sd4 22.Dc4 h5 23.bxa5 Sf3+ 24.Kh1
Txa5 25.Tb5 Txb5? En alvorlig fejl
fra Ibs side. 26.axb5! Nu vil Ta7 være
meget stærkt, eventuelt efterfulgt af
dronningen. 26...Th8 Ib må se at få
et kongeangreb i gang. Computeren
mener at Hvid har fordel. 27.Kg2 Et
naturligt træk, men Ta7 havde været
meget bedre. 27...h4 28.Sxg4 hxg3
29.Kxf3!? Dette er meget farligt for

min konge, men jeg syntes ikke jeg
kunne se noget afgørende for Ib. 29...
gxh2 30.Th1 Dg5! Nu er partiet ret
uklart, og jeg var i tidsnød.

MmMmMmMj
mMgMmalM
MgAgMmbm
mAmBgMkM
MmEmAmBm
mMmMmFmM
MmAmMGMg
mMmMmMmD
31.Df1?? For at forhindre 31...Th3,
men en klar fejl. Jeg skulle have
spillet Txh2, og hvid står stadig bedst.
31...Sf4 32.Txh2? Jeg spiller meget
ringe i tidnøden, Sxf4 var nødvendigt.
32...Sxd5 33.Txh8?? Og dette er jo
helt håbløst. Stillingen er nu vendt
på hovedet, og Ib står til gevinst. 33...
Df4+! 34.Ke2 Dxe4+ 35. Se3 Kxh8
36.Dh3+ Kg7 37.Dg3+ Kf8 38.Kd2
Db4+ 39.Kc1 De1+ 40.Sd1 Sf4
41.Dg4 Se2+ 42.Kb2 Dxd1 43.Dc8+
Kg7 44.Dxc7 Dc1+ 45.Kb3 Sd4+ Og
snart er der mat. Hvid opgav. 0-1
Noter: Henrik Jegbjerg Hansen
.... og Henrik fik midlertidig opholdstilladelse i basis 1!
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Efterårsturneringen Basisklasse 2.

Af Henrik Jegbjerg Hansen

Finn Petersen vandt Basis 2, og spillede
en rigtig god turnering; ingen nederlag
og kun remis mod også godt spillende
Carsten Ovesen og Anders Stokbæk.
Steffens sekundære placering ser underlig ud, men der er vel en naturlig
forklaring på at han vil af med en hel
kasse ratingpoint. Vi skal her se Finns
udmærkede gevinst mod Egon.
Hvid: Finn Petersen (1367)
Sort: Egon Thøgersen (1000)
Engelsk A27
1.c4 e5 2.Sc3 Sc6 3.Sf3 Lb4 4.g3 Sf6
5.a3 Lxc3 6.bxc3 d6 7.Lg2 Lg4 8.OO Dd7 9.d3 h6 10.Le3 b6 11.Te1 OO 12.d4 e4 13.Sd2 Tfe8 14.Dc2 Lf5
15.Da4 Sb8 16.Db3 c6 17.c5 bxc5
18.dxc5 d5 19.Ld4 Dd8 20.Db7 Sbd7
21.Dxc6 Se5 22.Da6 Dc7 23.Tab1
Tab8 24.Tb4 Sc6 25.Txb8 Txb8 26.e3
Sxd4 Hvid står lidt bedre, men Egon
har spillet et ganske fornuftigt parti
indtil videre. 27.cxd4 Lc8 28.Da4 a5
16

29.Sb1 Ld7 30.Dc2 a4 31.Sc3 Tb3
32.Ta1 Da5 33.Se2 Lb5 34.Lf1 Ld3
Egon presser godt på. Det kræver præcist spil fra begge sider nu. 35.Dc1 Db5
36.Sc3 Dc4 37.Lxd3 Dxc3??

MmMmMmfm
mMmMmagM
MmMmMhMg
mMGamMmM
amMGamMm
GdkCGMGM
MmMmMGMG
JMKMmMLM
Her begår Egon den afgørende fejl. Hvis
exd3 står Finn stadig bedst, men der er
intet afgjort. 38.Dxc3! Txc3 39.Lb5!
Tb3 40.Lxa4 Egon opgiver. 1-0
Carsten Ovesen har fået lysten til skak
igen og spillede også en god turnering.
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Her er hans parti fra sidste runde, igen
er det Egon der må lægge ryg til:

... og det har Lars Lindhard meget mere
at sige om:

Hvid: Egon Thøgersen (1000)
Sort: Carsten Ovesen (1288)
Firspringerspil C47
1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sc3 Sc6 4.Lc4?!
Dette er ikke godt pga. 4...Sxe4! Sjovt
nok havde jeg som sort samme stilling på
brættet ved siden af mod Jack Madsen.
Starten var således: 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6
3.Lc4 Sf6 4.Sc3?! Sxe4! 5.Lxf7? Ser
måske farligt ud, men reelt bytter man
en e-bonde for f-bonde, løberparret og
initiativet. 5..Kxf7. Og Sort vandt senere. 4...h6 5.d4 exd4 6.Sxd4 Se5 7.Le2
Lb4 8.O-O? Lxc3! 9.bxc3 Sxe4! 10.c4
O-O 11.Lb2 d6 12.Sf3 Sxf3+ 13.Lxf3
Sg5 14.Dd4 Sxf3+

”Ajl bi bak!”

dmckMjfm
gagMmagM
MmMgMmMg
mMmMmMmM
MmAKMmMm
mMmMmbmM
AIAmMGAG
JMmMmDLM
Og her gav Egon op??! Bevares, sort
fører med en bonde, og står bedre -men der er da meget at spille om endnu!

Af Lars Lindhard

Nå, mit seneste parti i klubturneringen
blev afviklet i forrige århundrede, så jeg
mente at det måtte være på tide med et
comeback på de sorthvide felter.
Jeg trænede lidt med hurtigpartier på nettet og en instruktionsvideo fra ChessBase
for at opfriske åbningsspillet og meldte
mig til Centrums første efterårsturnering 2006. Takket være min imponerende rekordliste blev jeg straks indplaceret som kanonføde i basisklasse 2.
Der var en del kaos omkring opstarten
af turneringen, og informationsniveauet
var på højde med DSB’s, så ingen vidste noget om, hvem der kom eller hvem
der skulle spille, men dagen oprandt,
og jeg skulle så i første runde have hvid
mod Anders Stokbæk, Skakforeningen,
som vist ikke var født, sidst jeg vandt
en turnering.
Blandt de lidt mere ubehagelige overraskelser var, at der spilles med en ret
kort betænkningstid, nemlig 7 kvarter
til 40 træk og 15 minutter til resten,
ikke en gammel K-skakspillers livret
– hvad er der dog blevet af de gode
gamle dage med 3½ time pr. spiller?
Til gengæld var der en obligatorisk kaffepause. Glimrende ide.
Nå, vi kom da i gang. Jeg havde besluttet,
at der skulle ”ske noget”.
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Hvid: Lars Lindhard, Centrum
Sort: Anders Stokbæk, ESF
1.d4 d5 2.e4 Blackmar-Diemer gambit. Som Bent Larsen skriver et sted
(ganske vist om en anden gambit):
”Det er dejligt at blæse på alle de
moderne åbninger og spille gambit.
Man viser sine omgivelser, at man er
en allerhelvedes modig karl. Man vil
have overvægt i centrum og hurtig
udvikling og angreb. Bonden? Pyt med
den!” Lige mine ord! 2...c6 Nå? CaroKann? Skal vi ikke slås? 3.e5 Lf5
4.Sf3 e6 5.Le2 c5 6.0–0 h6 Her forlod vi vist teorien. 7.Lb5+ Sd7 8.Sc3
Sorts kongefløj er ikke kommet i gang
endnu, og sort står noget klemt. Anders
sagde efter partiet, at han var lidt misfornøjet med udviklingen på dette tidspunkt. 8…a6 9.Lxd7+ Dxd7 10.Sh4
Lh7 11.Le3 Tc8 12.Tc1 Dd8 13.Sf3
Heromkring mister jeg fordelen og går
i defensiven. 13…c4 14.a3 b5 15.Sa2
g5 16.Ld2?? Så sætter vi lige løberen
på det felt, der var tiltænkt springeren,
og... 16...g4 17.Se1 h5 18.Sb4 a5 Sort
har nu opbygget et stort pres med sine
fremstormende bønder. 19.Sa6 Db6
20.Sc5 Lxc5 21.dxc5 Dxc5 22.Lxa5
d4 23.De2 Lf5 24.Lb4 Dd5 25.Td1
Td8 26.Lc3 d3 27.cxd3 cxd3 28.De3
h4 29.f3 h3 30.g3 Sh6 31.Lb4 gxf3
32.Dxf3 Le4 Her overvejede jeg kort
Df6. 33.Df2 Df6 var måske nok bedre
f.eks 33.Df6 Dd4+ 34.Tf2 Kd7 35.Sxd3
Lxd3 36.Txd3 Dxd3 37.Td2. 33...Th7
34.Td2 Sg4 35.Df4?? Da7 35… Dd4+
18

Ups! Der ryger lige en kvalitet.. 36.Tff2
Sxf2 37.Txf2 Lf5 38.Dg5 Kd7

MmMjMmMm
mMmfmamd
MmMmamMm
mamMGcKM
MIMkMmMm
GMmamMGa
MGMmMJMG
mMmMHMLM
Sorts konge begiver sig nu ud på en
vandring, som får Mao Tse-tungs lange
march under den kinesiske borgerkrig til
at ligne en slentretur i haven... 39.De7+
Kc6 40.Ld6 Td7 41.De8 d2 42.Dc8+ Kd5
43.Da8+ Kc4 44.Dc6+ Kb3 45.Df3+ Ka2

MmMmMmMm
mMmdmamd
MmMIamMm
mamMGcmM
MmMkMmMm
GMmMmEGa
fGMgMJMG
mMmMHMLM
Hans sorte Majestæt er nu kommet på
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officielt besøg hos Hvid... 46.b3 Db2
… og er nu ledsaget af fruen, men Lc2
var bedre. 47.Sd3? Da1+? Her kunne
Db1+ have været ret træls for hvid med
dobbeltangreb på den hvide springer.
48.Tf1 Dd4+ 49.Sf2 Le4? med remistilbud, som blev modtaget. ½–½
Min efterfølgende analyse viser, at
løberen står direkte i slag og kan afhentes med enten efterfølgende dronningeafbytning, afhentning af et tårn på h7
eller mat på b1. ”Efter afbytningen kan
det spille sig selv”, som en tyndhåret
tilskuer fra Varde bemærkede, men man
skal jo lige se det. Jeg havde tænkt meget
undervejs og brugt tiden, og jeg havde
kun ca. 10 minutter tilbage her, så det er
langt fra sikkert, at det var faldet i hak.
Jeg var tilfreds med remisen, og det var
Anders vist også, selv om han ærgrede
sig lidt over de spildte chancer.
I 3. runde mødte jeg René Pedersen og
nåede efter 20 træk til denne stilling:
Hvid: René Bæk Pedersen
Sort: Lars Lindhard
1.d4 Sf6 2.Sc3 d6 3.g3 Sbd7 4.Lg2 e5
5.Lg5 Le7 6.dxe5 Sxe5 7.h3 0-0 8.Sf3
Sxf3+ 9.Lxf3 Te8 10.Le3 c6 11.g4
Sd7 12.g5 Se5 13.h4 Sxf3+ 14.exf3 d5
15.Dd4 c5 16.Dxd5 Dxd5 17.Sxd5 Ld8
18.0-0-0 b6 19.Lf4 Lb7 20.The1 Te6
21.Lc7? Diagram. Her forsvinder hvids
fordel. 21...Lxd5 22.Txd5??? En ægte
bommert, som koster et tårn, og herfra
går det ned ad bakke for hvid.

dmMiMmfm
gcIMmaga
MgMmdmMm
mMgBmMGM
MmMmMmMG
mMmMmAmM
AGAmMGMm
mMLDJMmM
22...Txe1+ 23.Kd2 Te8 24.Ld6 Tc8
25.f4 Lc7 26.Lxc7 Txc7 27.c3 Tcc8
28.Kc2 Tcd8 29.Te5 Txe5 30.fxe5 f6
31.exf6 gxf6 32.f4 fxg5 33.fxg5 Kg7
34.h5 Td5 og hvid opgiver. 0–1
De øvrige partier er ikke værd at skrive
hverken hjem eller til klubbladet om.
Jeg sluttede som nr. 4 med 6 point.
Hæderligt, men formen skal nok pudses
lidt mere af inden næste turnering.
I skakbladet nr. 7 kunne man læse om
Allan Stig Rasmussens flotte GM-norm
i Politiken Cup efter flere års pause.
Allan skrev om pausen: ”Det er hovedsageligt blevet til skak på Nettet, hvor
jeg har spillet alt for mange lynpartier
… Derudover har jeg set nogle videoer fra ChessBase, men faktisk tror jeg
ikke selv, at min skakstyrke er steget
væsentligt”.
Lige mine ord, men som Schwarzenegger
siger: ”Ajl bi bak!”
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JERNE SKAKKLUB
60 år
Af Brian Isaksen
Den 16. september var det 60 år siden
Jerne og Omegns Skakklub blev stiftet!
Festen blev holdt 10. oktober i klubbens
lokaler på Plejehjemmet Hedelund.
Centrum sendte et gavekort og en
lille brevhilsen, som her gengives i let
ændret form.
Jerne 60!
En lille fødselsdagshilsen fra jeres
venner i Skaklubben Centrum.
Så længe nogen orker at sætte sig ind
i vores fælles historie, bør Centrum
tænke taknemmelige tanker, når nogen
taler om Jerne!
I slutningen af 1950’erne (før min
tid!), mens Centrum under navnet
Arbejdernes Skakklub hørte til i Dansk
Arbejder Skak Forbund, kneb det os at
finde modstandere til holdkampe. Jerne
var en af de få klubber, der ville spille
venskabsmatcher mod os.
Med fødselen af Vesterhavsturneringen
i 1976 var en af de personligheder,
der ragede op, Jernes legendariske,
mangeårige formand, Johannes Boysen.
Det var hans indsats, der gjorde det
muligt for os at overleve det (den gang)
astronomiske budget på kr. 10.000.
En som Ejnar Madsen vil nogle af os
20

huske i lang tid, manden med en årlig
sæk gratis kartofler til turneringen! Et
lille bidrag, men en stor hjælp – husker
I den med ’Intet kommer af intet?’
Senere, da jeg selv var blevet formand
for Esbjerg Skak Union, fik jeg i flere
år et enestående samarbejde med en ny
kasserer – også en Jernemand, Ernst
Maarup. Jeg mindes stadig med stor
glæde vores ’ideologimøder’ (MEGET
seriøse!) på Sand’s Restauration! Jeg
tror også, Ib selv var med en enkelt
gang.
Endnu senere blev endnu en Jernemand
tilknyttet Vesterhavsturneringen –
Preben Josefsen.
Preben var manden bag kontakten til
endnu en Jernespiller, Henry Heiberg
– en kontakt, der for alvor katapulterede
Vesterhavsturneringen op i de højere
luftlag.
Vi er ikke overrendt af Jernespillere
i vores og Esbjerg Skak Unions turneringer, men de er en ganske væsentlig
del af byens skakhistorie!
Jeg håber, I får en rigtig god 60-års
fest!
Med venlig hilsen
Brian Isaksen
(endnu) formand i Centrum

Skakklubben Centrum

Oktober 2006

21

Skakklubben Centrum
Oktober 2006

Hans Nissen Cup 2006
Pokalmester 2006
Peter Roesen

Finale - 2. oktober 2006

Peter Roesen		

- Damir Desevac			

1:0

Semifinale - færdigspillet 6. september 2006
Peter Roesen		
Damir Desevac		

- Dennis Munksgaard		
- Mesud Desevac			

1:0
1:0

2. runde - færdigspillet 13. februar 2006
Mesud Desevac		
Damir Desevac		
Dennis Munksgaard
Ib Mathiasen			

- Børge Clausen			
- Jens Nielsen			
- Izudin Bihorac		
- Peter Roesen			

1:0
1:0
1/2:1/2
0:1

1. runde - spillet 17. oktober 2005
Jens Nielsen			
Peter Roesen		
Mesud Desevac		
Damir Desevac		
Børge Clausen		
Søren Peter Nielsen		
22

- Dennis Munksgaard		
- Svend Aage Jensen		
- Steffen Jørgensen			
- Ib Mathiasen			
- Egon Thøgersen			
- Izudin Bihorac			

0:1
1:0
1:0
0:1
1:0
0:1
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Hans Nissen Pokalfinalen

- af Peter Roesen
Pokalturneringen er en hyggelig lille
turnering ved siden af de mere seriøse
turneringer om klubmesterskabet.
Jeg har før for mange år siden været
i finalen og tabt til Mesud Desevac. I
år nåede jeg så igen finalen og skulle
denne gang møde Mesuds søn Damir.
Min vej gennem turneringen har været
præget af held i 1. runde mod Svend
Aage (se klubbladet december 2005),
svineheld i 2. runde mod Ib Mathiasen
og følgende lucky punch i 3. runde med
hvid mod Dennis Munksgaard:
Hvid: Peter Roesen
Sort: Dennis Munksgaard

dmcmMjfm
mMgMmaga
amMiMmMm
mamMmMmM
MmMGMmbk
mCGMmEmM
AGMmMGAG
JBIMJMLM
Sort har netop spillet 14. -, Dh4 med
trusler mod h2. Jeg sad naturligvis og
funderede over offermulighederne på f7,
desværre uden at finde noget. Jeg kom

så i tanker om noget, Larsen engang
har sagt om at genbruge ideerne. Hvis
det ikke duer nu, så måske senere, når
stillingen har ændret sig ....... Jeg fik nu
den skumle tanke, at Dennis, der havde
liret alle de forudgående træk af med
skræmmende hurtighed, måske ville
lade sig friste af en hurtig kvalitetsgevinst. Altså
15. h3 Sxf2 16. Dxf2 Lg3?
Jo minsandten. Nu følger genbrugsidéen
17. Dxf7!
hvorefter sort opgav på grund af 17. -,
Txf7 18. Te8.
Sort burde i 16. træk have indskudt 16.
-, Lh2, da hvid efter 17. Kf1 Lg3 ikke
kan slå på f7 på grund af Txf7 med
skak. Til gengæld er tårnet på e1 i denne
variant også dækket af kongen.
Nåh, men traditionen tro skal vi have
finalepartiet i sin fulde udstrækning.
Hvid: Peter Roesen
Sort: Damir Desevac
1. Sf3 g6 2. e4 c6 3. d4 Lg7 4. Sc3 d6
5. a4 Lg4 6. Le2 Sbd7 7. 0-0 Tc8(?)
Efter min opfattelse en unøjagtighed,
da trækket ikke er nødvendigt for at
gennemføre c6 - c5, ligesom tårnet ofte
hører hjemme på b8, hvis stillingen
lukkes med c6-c5 og d4-d5. Desuden er
bonden på a7 nu uden dækning.
8. Le3 Sgf6 9. Dd2 0-0 10. h3 Lxf3
11. Lxf3 Te8 12. Tfe1 Sf8?!
Jeg var godt tilfreds med stillingen - ter23
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ræn og løberpar. Desuden så det ud til,
at sort havde svært ved at finde en plan.
Jeg syntes dog også selv, det var svært
at finde en plan, der kunne udbygge den
mulige fordel. Efter længere tids overvejelser kom
13. d5(?)
Idéen er blandt andet, at sorts springere nu ikke umiddelbart kan udnytte
felterne c5 og e5, ligesom der er pres
mod a7. Jeg havde dog undervurderet
sorts svar
13. -, Da5!
Jeg følte mig nu ikke længere overbevist om, at jeg stod bedst. Desuden
pinte det mig noget, at tårnet på c8 nu
pludselig syntes at være godt placeret.
Jeg fik dog følgende kreative indfald
14. Ta3!?
Objektivt bedst var nok 14. Ld4.
14. -, S8d7 15. Tb1 Se5 16. Le2 cxd5
17. exd5 Sc4 18. Lxc4 Txc4 19. b4!
Txb4
Eller 19. -, Da6 20. Sb5 b6 21. Sd4.

20. Txb4 Dxb4 21. Tb3 Dc4 22. Lxa7
Tc8 23. Ld4

MmdmMmfm
mamMgaia
MmMgMham
mMmAmMmM
AmeIMmMm
mDHMmMmA
MmAKMGAm
mMmMmMLM
En vanskelig stilling at bedømme. Jeg
forventede 23. -, Tc7, som jeg muligvis
ville have besvaret med 24. Tb2, da
jeg på grund af matchreglerne måtte
se bort fra remisvarianten 24. Lb6 Tc8
25. Ld4. Damir vælger dog det mere
kreative og måske tvivlsomme
23. -, Se4!? 24. Sxe4 Dxd4 25. Dxd4

Storegades Cykel- og
Knallertservice
Storegade 66 · 6700 Esbjerg
Telefon 75 12 39 75
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Lxd4 26. c3 Le5 27. Txb7 f5
Måske en fejl, da springeren får adgang
til nogle gode felter. Jeg havde dog
svært ved at vurdere, hvem der stod
bedst.
28. Sg5 Txc3 29. f4!
Dækker matten med tempogevinst, idet
29. -, Lxf4? besvares med 30. Tb8 Kg7
31. Se6.
29. -, Ld4+
Måske bedre 29. -, Lf6, da løberen også
her er i farezonen på samme måde som
på f4.
30. Kf1

31. Tb8+
hvorefter sort opgav.
En lidt ærgerlig slutning, selvfølgelig
navnlig for Damir. Jeg synes ellers, at vi
begge havde bidraget til et ganske velspillet og spændende parti med chancer
til begge sider. En trøst for Damir er dog
måske, at hvid efter 30. træk ser ud til at
have stor fordel på grund af presset mod
e7 og springerens dominans på e6.

MmMmMmfm
mDmMgMma
MmMgMmam
mMmAmaHM
AmMiMGMm
mMjMmMmA
MmMmMmAm
mMmMmFmM
30.-, Tc5??
Hov, hvad er nu det? Sort må da have set,
at bonden på f4 var forgiftet på grund af
skakken. Så meget mere forekommer
denne fejl overraskende. Netop som jeg
havde indstillet mig på et kompliceret
slutspil med lange beregninger var partiet pludselig slut med
25
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Generalforsamling i ESU - 24.09.2006
Der var i alt ti deltagere til generalforsamlingen (eller delegeretmødet som
nogle foretrækker at kalde mødet). To delegerede fra Esbjerg Skakforening,
Torben Jensen (TJ) og Jens Kristian Pedersen (JKP) og to delegerede fra
Skakklubben Centrum, Jens Nielsen (JN) og Brian Isaksen (BI). Der var ingen
delegerede fremmødt fra Jerne Skakklub. De øvrige seks fremmødte var Bent
Radoor (BR), Jørn Hansen (JH-referent), Iver Poulsen (IP) og Allan Kaarsberg
(AK) fra Skakklubben Centrum samt Jesper Lahn Rasmussen (JLR) og Leszek
Kwapinski (LK), begge fra Esbjerg Skakforening.
1. Valg af dirigent
JN foreslog JH som dirigent. JKP mente ikke at det var passende, at et
Centrummedlem var dirigent når nu også hele unionens bestyrelse bestod af
medlemmer fra Skakklubben Centrum. JH frabad sig herefter dirigentposten
hvorefter der blev enighed om JLR som dirigent. Dirigenten konstaterede
herefter at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav herefter formanden
ordet til dennes beretning.
2. Formandens beretning
På sidste års generalforsamling blev det besluttet, at de tre nuværende bestyrelsesmedlemmer inden for et par uger skulle suppleres af to medlemmer fra
henholdsvis Esbjerg Skakforening og Jerne Skakklub, så bestyrelsen ville bestå
af fem medlemmer. Desværre meddelte både Esbjerg Skakforening og Jerne
Skakklub senere til mig, at de ikke kunne finde medlemmer, som var interesserede i at komme med i bestyrelsen. Vi i bestyrelsen tog dette til efterretning,
og besluttede at fortsætte arbejdet selvom dette ikke var repræsentantskabets
beslutning. Men det er vigtigt, at når vi i dag skal vælge folk til bestyrelsen, at
vi finder repræsentanter fra andre klubber end Centrum, ikke kun så vi kan få
flere klubber repræsenteret i bestyrelsen, men også så det bliver lettere når vi
skal ud for at skaffe folk til de forskellige arrangementer vi laver, altså at vi får
et større rekrutteringsgrundlag.
En af de første ting vi skulle lave i bestyrelsen, var at få arrangeret Esbjerg
Bymesterskab, en turnering som skulle foregå på 4 lørdage i januar og februar.
Vi besluttede at droppe annoncen i Skakbladet på grund af vores daværende
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økonomiske situation, da vi mente vi kunne annoncere turneringen lige så godt ved
at bruge klubbernes hjemmesider samt skrive til de omkringliggende klubber. Men
det blev en total fiasko med kun 9 tilmeldte spillere, så vi besluttede at udsætte
turneringen til senere. Turneringen afholdte vi så i stedet for i august måned på
mandage og tirsdage. Der tilmeldte sig 16 spillere og da der næsten ingen afbud
var på spilledagene, havde vi en lille men hyggelig turnering. Hvornår vi fremover
skal afholde Esbjerg Bymesterskab vil vi gerne høre forsamlingens mening om.
Jeg mener personligt, at august måned er en god måned at arrangere turneringen
i. Ove Weiss Hartvig, Esbjerg Skakforening, blev bymester foran Poul G. Jensen,
Centrum.
Ligeledes i august måned deltog vi i Idrætsnatten med en stand samt ydede lidt
materialehjælp til Esbjerg Skakforenings arrangement i Sædding Centret. Begge
arrangementer havde stor opmærksomhed, hvilket er vigtigt for at vise, at der sker
noget inden for skakken i byen. Vi blev også inviteret til at deltage i Foreningernes
Dag inde i Kongensgade, men vi afslog at deltage, da det kolliderede med arrangementet i Sædding Centret, men vi vil sikkert deltage næste år.
En anden ting vi startede op med i bestyrelsen, var at lave en støtteaktion for
Vesterhavsturneringens videreførelse. Vi fik en enorm opbakning både økonomisk
og moralsk, hvilket gav os mod og kræfter til lave dette års turnering. 41 personer
støttede Vesterhavsturneringen med kr. 10.900, utrolig flot, dem hverken kunne
eller måtte vi skuffe. Så det var en god ide Finn Overgård kom med på sidste års
repræsentantskabsmøde. Vi er dog i bestyrelsen lidt kede af, at de støttendes navne
ikke blev offentliggjort i forbindelse med turneringen, en dybt beklagelig fejl.
Årets deltagerantal i Vesterhavsturneringen blev meget skuffende kun 117 deltagere
alt i alt, hvilket var meget skuffende, især fordi vi inden VM i fodbold i Tyskland
startede, var en del foran sidste års tal i tilmeldinger. Om det var fodbolden, det
gode danske sommervejr, mangelen på meget stærke spillere (altså spillere over
2600) er svært at sige, men deltagerantallet må ikke blive lavere, hvis vi skal have
økonomien til at hænge sammen. Angående økonomien, som Allan vil komme ind
på senere, kan jeg allerede nu afsløre, at den er noget bedre end sidste år. Ikke
mindst takket være en stor indsats med at skaffe sponsorer samt den store indsats
der blev lavet i kantinen, en stor tak skal der lyde til alle som har givet en hånd med
til turneringens gennemførelse. Men vi kan konstatere, at det var de lokale spillere
som svigtede turneringen i år.
Vesterhavsturneringen vandtes af GM Stefan Djuric, Serbien, men efter en rimelig
kedelig turnering, hvor stormestrene tog mange hurtige remiser indbyrdes, hvilket
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ikke er til turneringens gavn. Den eneste sikre løsning vil være ikke at invitere
dem næste år eller at lave andre tiltag, men noget må ændres. Mediemæssigt fik
turneringen i år stor omtale, men ikke kun på grund af det skaklige. Men som
Simon Spies sagde, al omtale er positiv, så det må vi håbe på er rigtigt. Vi havde
desværre en del larm og tyverier på spillestedet eller nærmere bestemt i overnatningsrummene. Det var en del unge 13–16-årige, som var skyld i problemerne,
men takket være en stor indsats fra nattevagten, enkelte skakspillere, ledelsen samt
det lokale politi fik vi styr på problemerne og alle fik deres stjålne ting tilbage, en
stor tak skal der lyde til alle. Jeg vil gerne her præcisere, at ingen af de deltagende
spillere var skyld i urolighederne og de roste os bagefter for den indsats vi ydede
for dem. Jeg kan endvidere oplyse, efter at jeg stadig har haft kontakt med lokalbetjenten, der siger, at problemerne fortsat forefindes i området samt andre steder
i byen, Hjerting, Tarp, Jerne Stadion samt i andre byer i Danmark.
Danmarks Radio var også interesseret i om vi hjalp illegale udlændinge i at komme
ind i Danmark, hvilket vi selvfølgelig pure kunne afvise. Årsagen til forespørgslen
var, at der var en del irakere og iranere, som havde tilmeldt sig til turneringen,
men som ikke kom.
Angående spillestedet kan jeg sige, at vi var meget tilfredse med forholdene og især
den behandling vi har fået fra alle sider, en meget positiv oplevelse selv med de
problemer vi havde, hvilket vi også havde indtryk af at spillerne havde. Så det er
et sted som vi håber vil blive et fast spillested for Vesterhavsturneringen fremover,
idet forskellige spillesteder hvert år ikke er lykken. Hermed vil jeg slutte min beretning.
Beretningen blev herefter givet fri til debat.
TJ mente at august måned var en dårlig måned til bymesterskabet. Annoncering af
turneringen var vigtig. Det er ikke kun Vesterhavsturneringen de lokale svigter, det
er også bymesterskabet.
IP foreslog at bymesterskabet skulle afvikles i forbindelse med de mange helligdage
i foråret.
TJ foreslog at bymesterskabet kunne foregå som en match mellem klubmestrene i
de snart fire klubber i den nye Esbjerg Kommune, altså inklusive Ribe Skakklub.
Der kunne så suppleres op med øvrige stærke spillere.
BR mente at man ikke skulle glemme det sociale i bymesterskabet. Der skulle være
plads til alle. Han syntes at afvikling under en eller anden form i januar/februar var
at foretrække og i øvrigt en god tradition.
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AK mente at tiden var løbet fra en turnering over syv lørdage, også fordi turneringen ramte ind i vinterferien i uge 7, hvilket kunne være et stort problem.
Også en ide om afvikling som hurtigskak blev fremført. Måske var en afvikling
mellem jul og nytår en ide. Det kunne give anledning til at tilrejsende kunne deltage i bymesterskabet.
JLR mente at turneringen så alene måtte være for ungkarle. JLR sagde at afvikling
i august kunne være et problem for modtagelsen af nye medlemmer. På spilleaftenerne var der normalt ikke andre end deltagerne og det var svært at få aktiveret
andre som måtte dukke op. Også en mere løs afvikling over f.eks. ti spilledage uden
faste datoer blev foreslået. Den slags turneringer mente JLR dog som oftest blev et
fravalg og ikke et tilvalg af skakken.
For ikke at tærske for meget langhalm på bymesterskabet, blev diskussionen af
afviklingstid og form herefter bragt til ophør. Den nye bestyrelse må finde ud af
hvordan turneringen skal være, og det under skyldig hensyntagen til vinterferier,
helligdage og andre turneringer, f.eks. Esbjerg Skakforenings weekendturnering op
til Kr. Himmelfart.
JKP mente ikke at deltagerantallet i Vesterhavsturneringen var en fiasko men nærmere en succes.
AK mente også at det var bedre at have en mindre turnering med et godt økonomisk
resultat end en større turnering med et dårligt resultat
TJ mente at deltagerantallet var så lavt fordi der havde hersket megen usikkerhed
om Vesterhavsturneringen afvikling m.m. Det var meget vigtigt med en hurtig
udmelding.
IP (og LK) havde i april deltaget i en stor open i Tyskland. IP beskrev området som
et skakligt smørhul uden at det dog betød et overvældende deltagerantal. At kunne
samle 100 deltagere i lille Danmark var godt gået.
TJ mente at Vesterhavsturneringen skulle bruge seedning. Det ville øge muligheden
for at opnå normer. BR mente ikke at seedning ville være en god ide, da det
ødelagde de smås chancer for at møde en af de store. AK var også kraftigt imod
seedning. Det var i forvejen de svagere spillere der betalte til de store og det var
for at få chancen for at møde en stærk spiller. Hvis denne chance mistedes ville
der ikke være nogen grund til at spillere uden ELO skulle betale mere i indskud
end andre.
IP fremførte at seedning ikke var det normale, det gjorde man f.eks. heller ikke i
Politiken Cup.
AK fremhævede at Vesterhavsturneringens kendetegn var at være en social turne29
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ring, en turnering der ikke var skræddersyet til eliten. Han mente at det var en
fordel at turneringen ikke var så elitær som i gamle dage.
TJ mente fortsat at seedning var vejen frem. I stedet kunne de almindelige spillere
få mulighed for at møde titelholdere i form af simultanmatcher, en hurtigturnering
under turneringen m.v. IP mente at Vesterhavsturneringen på længere sigt kunne
udvikle sig til en skakfestival.
Det blev her besluttet at henlægge yderligere diskussion af Vesterhavsturneringen
til punktet eventuelt. Formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt af
de fire delegerede.
3. Regnskabets fremlæggelse
AK startede fremlæggelsen af regnskabet med en stor tak til TJ for hjælp med
regnskabsopstillingen.
Resultatet i år var meget bedre end i fjor og endte med et overskud på 24.371 kr.
AK gennemgik herefter de enkelte regnskabsposter.
Overskuddet er især hentet ved et stort overskud i kantinedriften (ca. 26.000) under
Vesterhavsturneringen. AK var meget tilfreds med kantineforholdene på spillestedet. AK mente at det samlede økonomiske resultat kunne have været endnu bedre,
hvis man havde haft bedre sælgere af annoncer, for den gode økonomi i landet
burde også give gode tider for annonceindtægter. Også tilskud fra fonde kunne
have været større. BR blev rost for en god indkøbspolitik. Så at sige alt var købt på
tilbud og det havde nok minimum betydet en besparelse på 5.000 kr. Måske kunne
man fremover lave en indkøbsaftale med et supermarked, så man løbende kunne
købe ind til en fornuftig pris. Der var i år meget lidt spild og overskydende øl og
vand var blevet købt af klubberne. Det overvejes at indkøbe - eller eventuelt leje
- en fryser til turneringen.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.
4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
5. Valg
Der skulle vælges 3-5 nye medlemmer til bestyrelsen samt revisor og revisorsuppleant. Af de tre nuværende bestyrelsesmedlemmer (JN, BR og AK), var det kun
JN som ønskede genvalg.
JN kunne fortælle at Ole Bønnelykke gerne ville træde ind i bestyrelsen. Herudover
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foreslog JN at Leszek Kwapinski skulle træde ind i bestyrelsen. Det ville LK gerne.
Der var ikke andre der ønskede at blive bestyrelsesmedlemmer, så i lighed med i
fjor blev det besluttet, at bestyrelsen skulle være selvsupplerende og prøve at finde
yderligere to medlemmer. Bl.a. skulle Jerne igen kontaktes.
IP og JLR blev genvalgt som hhv. revisor og revisorsuppleant.
AK understregede at han også fremover gerne ville hjælpe under turneringen, så
arbejdet med at lave program m.v. vil han fortsat gerne bestride. Også køkkendriften vil AK og en gerne FAST stab af gode hjælpere (TJ, Jaqueline, Charlotte m.v.)
hjælpe med. Det kunne også gøre det muligt at have kantinen åbnet i længere tid.
AK understregede igen, at en egentlig salgsperson for annoncer ville være et stort
plus i forbindelse med Vesterhavsturneringen.
6. Eventuelt
JN takkede de to afgående bestyrelsesmedlemmer for godt og konstruktivt arbejde
i deres tid i bestyrelsen.
BR foreslog en hurtigturnering i november eller december. Han nævnte også den
succes som SKS i sin tid havde med en firmands hurtigturnering. Bl.a. IP syntes
det lød som en god ide.
JN oplyste at sammenlægningen af kommunerne kunne få betydning for f.eks.
reglerne for betaling af leje af lokaler. Så snart han vidste mere ville klubberne
blive informeret herom. Mht. Vesterhavsturneringen mente JN at skoleskakturneringen fremover skulle spilles på hverdage, så de juniorspillere der var med i
selve Vesterhavsturneringen også kunne deltage dér. Måske kunne man lave en
hotelaftale, så deltagere kunne få et godt tilbud på hotelovernatning i forbindelse
med Vesterhavsturneringen. Ideen med frivillige støttebidrag skal gentages til
næste år. Måske var det en ide at øremærke støtten til “indkøb” af en ekstra stærk
spiller til turneringen, så man kunne komme noget ud af remisdødvandet blandt
topspillerne. Flere efterlyste et udspil om ESU’s fremtid, bl.a. efterlyste TJ et strukturudvalg. Den nye kommune vil jo fremover også omfatte skakklubben i Ribe. Jf.
vedtægterne kan skakklubber i Esbjerg Kommune blive medlem af ESU så det vil
Ribe jo også kunne. Hvorvidt de så er interesserede er en anden sag, men i hvert
fald må det være i alles interesse at etablere en eller anden form for (fast?) koordinering, så vi ikke uforvarende kommer til at genere hinanden i forbindelse med
placering af turneringer m.v. Med andre ord skal der sendes en føler ud til Ribe.
JKP (og flere andre) mente ikke at Ribe kunne have interesse i at blive medlem
af ESU. Og hvis de blev medlem og interessen for deltagelse i delegeretmøder
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var på højde med Jernes, så ville delegeretmødet ikke være beslutningsdygtige jf.
vedtægterne!
JKP efterlyste mere offentlighed i hvad der foregår i bestyrelsen. Hvis klubmedlemmerne vidste mere om beslutningerne, så ville det sikkert også være nemmere
at finde hjælpere til de forskellige arrangementer. Måske ville det være en ide med
ændring af vedtægterne så de bliver mere aktuelle og præcise.
TJ mente at bidragsyderne til Vesterhavsturneringen skulle være en egentlig støtteforening, også med beslutnings- og arbejdsopgaver. JH mente at så skulle der jo
laves egentlige vedtægter m.v. til denne nye forening.
BR syntes at det var tankevækkende, at aflysningen af byturneringen i januar ikke
gav nogen som helst form for opskrig. Kun ganske få havde haft kommentarer
dertil.
TJ mente at Centrums og Skakforeningens afvikling af hver fire ratede klubturneringer, som det var gratis at deltage i, kunne have haft negativ indflydelse på
deltagerantallet i byturneringen.
Der var herefter ikke flere kommentarer. Jens Nielsen takkede de fremmødte for
god ro og orden og generalforsamlingen blev derefter afsluttet med et trefoldigt
leve for Esbjerg Skak Union.

Esbjerg Skak Union
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Partiafdelingen
Klubbladet er med tiden blevet til mere
end blot et lokalt skakorgan. Det hører
efterhånden til sjældenhederne, at Varde
Skakklub ikke har spalteplads i bladet.
Det kan vi selvfølgelig takke Peter
Roesen for. Peter har altid overskud til
at forsyne den betrængte redaktion med
stof, samt stille op i klubbens turneringer,
så hvad er mere naturligt end at hjælpe
det bladløse samfund i nabobyen med
lidt spalteplads, i hvert fald indtil Peter
får deres hjemmeside i luften.
Årets parti i Varde Skakklub
- Af Peter Roesen
I Varde Skakklub har vi indført den
tradition, at et af medlemmernes partier
hvert år udpeges til årets parti.
I år blev følgende parti af vores formand
Anders Christensen udpeget. Partiet
er fra DM i Ålborg, ifølge Anders et
storslået arrangement. Anders blev
i øvrigt tildelt Dansk Skakunions
hæderstegn for sit mangeårige virke
som formand for klubben, se Skakbladet
2006/4 s. 8 - med billede og det hele.
Partiet bringes nedenfor med mine noter,
til dels inspireret af Anders selv.
Hvid: Anders Christensen, Varde
Sort: Jakob Kjær Jensen, Viby
Mesterklasse 5
1. e4 d5 2. exd5 Dxd5 3. d4 Oftere
ses 3. Sc3. Med teksttrækket bevares

muligheden for at jage dronningen
med c-bonden i stedet. 3. -, Sf6 4. Sf3
Lg4 5. Le2 c6 6. 0-0 e6 7. c4 Dd6
8. Sc3 Sbd7 9. Le3 Dc7 10. Da4 En
interessant ide. 10. -, Sb6 11. Da5 Lxf3
12. Lxf3 Ld6 13. Dg5! Ifølge Anders
pointen med 10. træk. 13. -, Lf8 ? Bedre
var nok 13. -, h6 evt. efterfulgt af 14.
Dxg7 Ke7 15. c5 Lxh2 16. Kh1 Sbd5
14. b3 h6 15. Dh4 0-0-0 16. d5 Måske
var det bedst først at sætte et tårn i dlinjen. 16. -, exd5 17. Lxb6 Dxb6 18.
cxd5 Db4? Et bedre forsøg var vel 18, -,
cxd5. Sort er nu fortabt. 19. Dh3+ Kc7

MmMjMiMj
galMmagM
MmamMhMg
mMmAmMmM
MkMmMmMm
mAHMmCmE
AmMmMGAG
JMmMmDLM
20. dxc6! Dxc3 21. Tac1 Da5 22.
cxb7+ Lc5 23. Dg3 Td6 24. Tfd1 Db6
25. Txd6 Dxd6 26. Txc5+, opgivet.
Unægteligt flot spil af Anders. Lad os
nu se en debutant i aktion:
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Ude hvor man ikke kan bunde --- en
debutant i Vesterhavet
Undertegnede deltog for første gang
i Vesterhavsturneringen, noget jeg
havde glædet mig meget til. Mine
forventninger til egen indsats var som
minimum en ratingfremgang (fra mit
daværende 1410). Desuden ville jeg
forsøge at vinde min ratinggruppe, og så
drømmer man jo altid om at drille nogen
af de højtratede.
Det blev en noget blandet turnering for
mig. Resultatmæssigt var det med 3,5
point og en ratingfremgang på 52 point
godkendt, men spillemæssigt var jeg nu
ikke helt tilfreds.
Lad os starte med se følgende
mareridtsafslutning fra 4. runde. Jeg har
hele partiet været spillet helt i bund, men
Eric har danset lidt rundt uden at lave
det afgørende træk, da følgende sker:

Hvid: Henrik Jegbjerg Hansen (1410)
Sort: Eric Nordin, Sverige (1769)
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41...Df5?? 42.Se3! Ups! Nu er det
ikke så dårligt længere. Eric så nu ret
nervøs ud. Sf2+? Sxe3 var nødvendigt,
hvorefter spillet bliver ret uklart. Nu
står Hvid bedst. 43.Kh2 Sg4+ 44.Dxg4
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Dxg4 45.Sxg4 Nu skal denne her bare
køres hjem stille og roligt, tænkte jeg.
43...Kd7 46.dxe5 Lxe5 47.Td1 Ke6
48.Se2 Eric har på dette tidspunkt
meget lidt tid tilbage, under 5 minutter.
Jeg har selv lidt over en halv time. 48...
Txh3+?? Hvad er nu det for noget? Her
begyndte jeg at blive nervøs. 49.Txh3

MmMmMmMj
gagMmMmM
MmMgfmMm
mMmMiMmM
MmMmMgBm
mMmMmMmD
AGAmBmML
mMmDmMmM
49...f3+ Eric mumlede samtidig noget
uforståeligt på svensk (måske var det
”skak”?).Under alle omstændigheder
tog både det og trækket helt pippet fra
mig og jeg opgav!! Da jeg ville give Eric
hånden så han helt mærkeligt på mig, og
strakte kun meget tøvende hånden ud.
Han blev vist først helt sikker på at jeg
nu også havde opgivet, da jeg skrev 01 på rundekortet. En sand tragikomisk
afslutning.

I næste runde fik mit parti også en ganske
bizar konklusion, da min modstander,
Lars Wisler Pedersen, forsvandt efter 37
træk med ca. 20 minutter tilbage på uret
i en mindst lige stilling. Jeg vandt på tid,
og Lars dukkede senere op. Det viste sig
at han havde været på toilettet. Ja, skal
man, så skal man...
I 6. runde var det så min tur til at tabe
på toilettet. Karsten Jacobsen var så
uhøflig at sætte mig mat mens jeg trådte
af på naturens vegne. I vores parti havde
jeg tidligt dummet mig og var bagud
med en officer, og presset i bund havde
jeg fundet det eneste træk der ikke
tabte yderligere materiale -- bortset fra
kongen, altså.
I sidste runde kunne jeg med en sejr have
vundet min ratinggruppe. Jeg skulle have
sort mod Jakob Glibstrup, der tidligere
har banket mig i Skakforeningens
weekendturnering. Denne gang spillede
jeg dog bedre:
Hvid: Jakob Glibstrup (1673)
Sort: Henrik Jegbjerg Hansen (1410)
Prøjsisk C58
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6 4.Sg5 d5
5.exd5 Sa5 6.Lb5+ c6 7.dxc6 bxc6
8.Le2 Lc5 Jeg får byttet lidt om på det,
h6 var teori. Nu får jeg ikke helt nok for
bonden. 9.c3 Sb7 10.O-O O-O 11.d3
Lf5 12.Sf3 Te8 13.Lg5 Dd6 e5 var nok
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stærkere. 14.Lxf6 Sh4 var godt her.

dmMmdmfm
gbmMmaga
MmakMIMm
mMiMgcmM
MmMmMmMm
mMGAmBmM
AGMmCGAG
JBmFmDLM
14…Dxf6 15.Sbd2 Tad8 16.Dc2 Dg6
17.Se4 Lb6 18.Sh4 De6 19.Sxf5 Dxf5

20.Tad1 Sd6 21.Lf3 Sxe4 22.Lxe4
De6 23.Da4 Td6 24.Tfe1 Df6 25.d4
exd4 26.Lxh7+!? Kf8 27.Txe8+ Kxe8
28.cxd4?? g6! Og løberen er fanget.
Nu må sort være bedst. 29.Db3 Txd4
30.Txd4 Dxd4 31.Dc2 Kf8 32.h3 Og
Jakob tilbød remis, som jeg bestemt ikke
skulle have taget imod. Havde jeg spillet
videre og vundet, ville jeg have vundet
min ratinggruppe. Det var jeg dog ikke
klar over på daværende tidspunkt, og
var lidt bange for at jeg skulle dumme
mig grueligt i slutspillet. 1/2-1/2.
... og nu til noget helt andet!
Karsten Jacobsen er meget aktiv for
tiden på de ternede “brædder”, og flit-
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tig til at sende partierne til klubbladet.
Desværre er han ikke så aktiv når det
drejer sig om at besvare forespørgsler
fra redaktionen om de nærmere detaljer
omkring de turneringer han deltager i,
så vi må “nøjes” med at se på skakken i
“rå” form.
Hvid: Brian Lundgaard, Vejen
Sort: Karsten Jacobsen, Centrum
E61 - 18.07.2006
1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.c4 Lg7 4.Sc3 0–0
5.Lg5 d6 6.e3 Kh8 7.Le2 Sbd7 8.Dc2
h6 9.Lh4 c5 10.0–0 a6 11.a3 b6 12.d5
Dc7 13.Tac1 Te8 14.Tfd1 Kg8 15.h3
Sf8 16.Lg3 Ld7 17.Sh4 Tab8 18.Ld3 b5
19.b3 Db6 20.Se4 Sxe4 21.Lxe4 bxc4
22.bxc4 Da5 23.Td3 Tb2 24.Dd1 La4
25.Dg4 Lc2 26.Tdd1 Lxd1 27.Dxd1
Dxa3 28.Ld3 Tb3 29.Le2 Teb8

MjMmMhfm
mMmMgaiM
amMgMmag
mMgAmMmM
MmAmMmMH
kdmMGMIA
MmMmCGAm
mMJEmMLM
0–1

Hvid: Karsten Jacobsen, Centrum
Sort: Lars F. Jensen, Nr. Sundby
E20 - 17.09.2006
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Sf3 0–0
5.g3 c5 6.Lg2 d5 7.cxd5 Sxd5 8.Ld2
cxd4 9.Sxd5 Lxd2+ 10.Dxd2 Dxd5
11.Dxd4 Da5+ 12.Dd2 Sc6 13.Dxa5
Sxa5 14.Se5 Tb8 15.0–0 f6 16.Sd3
Ld7 17.Sc5 Lc6 18.Lh3 e5 19.b4 Sc4
20.Le6+

MjMmMjfm
gamMmMga
MmcmCgMm
mMHMgMmM
MGbmMmMm
mMmMmMGM
AmMmAGMG
JMmMmDLM
1–0
Hvid: Karsten Jacobsen, Centrum
Sort: Peter Lundgreen, Kregme
D12
1.d4 d5 2.c4 Lf5 3.Sc3 e6 4.e3 c6 5.Sf3
Sf6 6.cxd5 exd5 7.Ld3 Lg6 8.0–0 Ld6
9.De2 0–0 10.b3 Te8 11.Dc2 Lxd3
12.Dxd3 Se4 13.Sd2 Sxc3 14.Dxc3 Sd7
15.Lb2 Sf6 16.Tae1 Se4 17.Sxe4 Txe4
18.f3 Th4 19.f4 De7 20.g3? Koster en
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bonde da jeg overså truslen Lb4. 20...
Lb4 21.Dd3 Lxe1 22.gxh4 Lxh4
23.Tf3 h6 24.Dc2 De4 Her kunne sort
godt have spillet på at få fat i bonden på
e3. 25.Dxe4 dxe4 Det ligner en remis.
26.Tf1 Td8 27.La3 Td5 28.Lb4 g6
29.Tc1 f5 30.Lc5 a6 31.Lb6 g5 32.Lc7
g4 33.Kg2 Kf7 34.Le5 h5 35.h3 gxh3+
36.Kxh3 Lf2 37.Tc3 h4 38.Kg2 Lg3
39.Kh3 Kg6 40.Tc2 Kh5 41.Lf6 Td6
42.Lg5 Td5 43.Le7 Td7 44.Lg5 Tg7
45.Tc5 Tf7 46.d5 cxd5 47.Txd5 Lf2
48.Td6 Th7 49.Tf6 Lxe3 50.Txf5 Kg6
51.Te5 Lf2 52.Txe4 Lg3 53.Kg4 Tf7
54.Te6+ Kg7 55.Te7 Txe7 56.Lxe7
Kf7 57.Lxh4 Lh2 58.Kf5 b5 59.Lf2
a5 60.a4?? Her er stillingen remis efter
60.-,bxa4 61. bxa4 Lxf4 62. Kxf4 og
sort søger tilflugt ved a7/a8 og b8/b7.
60...bxa4 61.bxa4 Ke7 62.Ke4 Kd6??

MmMmMmMm
mMmMmMmM
MmMlMmMm
gMmMmMmM
AmMmFGMm
mMmMmMmM
MmMmMIMi
mMmMmMmM
63.f5 Le5 64.Lc5+ Kxc5 65.Kxe5
1–0
38

JULEFROKOST
sæt kryds ved d. 2. december
Vi satser på at kunne holde
julefrokosten i samme hyggelige
ånd som de tidligere år.
God mad og levende musik er
nogle af ingredienserne og
med dit gode humør bliver
det perfekt!
Musikken leveres til en
afveksling af:
SVEND ERIK KEDLIGS
KVARTET (minus 1)
Meld dig til hos Søren Peter!
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		 Program
		

Dato		
23.10.06
27.10.06
28.10.06
29.10.06
30.10.06
05.11.06
05.11.06
06.11.06
13.11.06
20.11.06
26.11.06
26.11.06
27.11.06
29.11.06
02.12.06
04.12.06
10.12.06
10.12.06
11.12.06
11.12.06
18.12.06
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og andre arrangementer

Aktivitet 				
Oprydningsvagt
1. runde af Efterårsturnering 2
IB + +
1. runde af Centrums Weekendturnering *
2. - 3. runde af Centrums Weekendturnering
*
4. - 5. runde af Centrums Weekendturnering
*
2. runde af Efterårsturnering 2
JAC + +
Centrum 1 - Esbjerg Skakforening 1
*
Varde - Centrum 2
*
Hængepartiaften
JN + +
1. runde i Hans Nissen Cup
RBP + +
3. runde af Efterårsturnering 2
IB + +
Herning 2 - Centrum 1
*
Centrum 2 - Ølgod
*
Hængepartiaften
JAC + +
Billund-Grindsted - Centrum 3
*
Julefrokost
*
4. runde af Efterårsturnering 2
RBP + +
Springeren - Centrum 1
*
Centrum 2 - Kolding
*
Centrum 3 - Helle 2
JN + +
Hængepartiaften
JN + +
5. runde af Efterårsturnering 2
IB + + t

Sidste frist for indlevering af materiale er d. 21/11 2006

