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Formanden har ordet!
Af Jens Nielsen

Centrum har fået et nyt æresmedlem!
Det skulle være en overraskelse, men
for de fleste er det vel kun en naturlig
ting, at Brian Isaksen bliver det næste
æresmedlem i vores klub. Hermed
bliver Brian klubbens 7. æresmedlem.
Omtale af Brian og de øvrige i denne
”kongerække” kan ses på klubbens
hjemmeside. Vi ønsker alle et stort
tillykke til Brian. Selve overrækkelsen
foregik i klubbens lokaler under den
efterhånden traditionelle julefrokost
den 1. december.
Jeg syntes selv, at det blev en rigtig god
aften med 28 deltagere. Medlemmer
kom fra hele landet (København,
Århus, Millinge (Fyn), Tønder, Varde)
for at fejre Brians store aften. I samme
forbindelse skal der lyde en meget,
meget stor tak til festudvalget, primært
til Charlotte og Allan for deres store
indsats ved julefrokosten som de
arrangerede stort set alene, hvilket kan
få mig til at ønske at flere interesserede
sig for disse knap så skakprægede
opgaver. Jo flere vi er til at hjælpe om

en opgave, jo lettere er opgaven og jo
længere bliver folk ved med at arbejde
for klubben.
Der er nu spillet 3 runder i holdturneringen. Vi har stillet fuldt hold
hver gang, bortset fra en enkelt gang,
hvor en spiller glemte at komme. Vi
fra bestyrelsen har sat os det mål,
at vi vil stille med fuldt hold i alle
holdkampe i denne sæson, et ”stort”
mål, som vi håber det vil lykkes os at
opfylde. Men vi har allerede brugt en
spiller i 3 dobbeltrunder, hvilket er det
maksimale en spiller må, 2 spillere er
brugt i 2 dobbeltrunder, så det kan blive
svært nå målet, men vi håber at vi får
spillere tilbage fra deres forskellige
gøremål, udenlandsrejser, eksamener
etc., og at vi får nye spillere til klubben.
Ønskeligt er det også at spillere der står
på vores styrkeliste, som ikke har været
i aktion endnu, vil tage en tørn, hvis en
holdleder skulle spørge om hjælp.
Resultatmæssig ligger 1. holdet på en
7.- og nedrykningsplads, men de har
også mødt de 2 favoritter til oprykning,
så der er en realistisk mulighed for
at rykke op på 6. pladsen som giver
en kvalifikationskamp om at undgå
nedrykningen, men målet må helt klart
være at erobre 5. pladsen eller bedre.
Til 1. holdspillernes orientering kan
jeg oplyse, at et medlem fra Tønder
Skakklub allerede har dømt Centrum til
nedrykning! Er det incitament nok?
På bestyrelsesmødet den 1. december
havde vi en evaluering af efterårets
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aktiviteter i klubben. Turneringsformen
”spil når du vil” er generelt blevet
godt modtaget, især blandt de ”gode”
spillere, mens de ”lidt mindre gode”
hellere vil tilbage til den gamle 5 runders
turnering. Årsagen kunne ligge i, at
vi kørte turneringen over 10 runder,
hvilket er for mange i forhold til det antal
spillere man kan forvente vil deltage i
turneringen. Bestyrelsen har dog taget
konsekvensen af dette og vil tilbyde
begge turneringsformer i foråret, og
begge i 2 omgange á 5 runder, den første
i januar/februar, den anden i marts/april
(se indbydelserne her i bladet eller på
hjemmesiden).
Om vi vil fortsætte med klubaftener i maj
og juni er en idé jeg har tænkt på, men
som jeg ikke har fået drøftet med resten
af bestyrelsen endnu. Ideen vil blive
taget op på vores bestyrelsesmøde den
12. februar. Hvis I, kære medlemmer, har
andre lige så ”skøre” ideer eller forslag,
er I meget velkomne til rette henvendelse



til bestyrelsen. Husk, vi er til for jer
medlemmer, I skal bare bakke os op.
Nu skrev jeg ”gode” og ”mindre gode”
spillere, hvilket jeg ikke var glad for
at skrive, så jeg vil gerne lige pointere,
at alle uanset spillestyrke er lige gode
medlemmer af klubben, for Centrum skal
være en klub for alle og en klub som alle
er glade for at komme i, til hver en tid.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at
rette en stor tak til den afgående formand
i Ribe Skakklub, Jørgen Nielsen, for et
godt samarbejde gennem årene. Det har
selvfølgelig mest været Brian at Jørgen
har haft kontakt med, men mon ikke
Brian bifalder det. Derudover ønsker jeg
tillykke med formandskabet til Peder
Pharsen, som jeg håber (regner med) at
vi kan få et lige så godt samarbejde med
fremover.
Sidst men ikke mindst vil jeg gerne
have lov til at ønske alle medlemmer og
skakkammerater en rigtig glædelig jul og
et godt skaknytår.
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Spil når du vil EMT Forår 1 2008

Skakklubben Centrum inviterer til turneringen Spil når du vil.
Turneringen spilles over 5 runder. For at deltage i en runde skal man møde op
senest kl. 19.00 eller have tilmeldt sig på forhånd til runden. Runden lægges kl.
19.00 og startes kl. 19.15.
Turneringen elorates såfremt betingelserne herfor er til stede.
Spillested: Kirkegade 51 – 53, 6700 Esbjerg.
Spilletid: Der spilles 40 træk i 1 time og 45 minutter, derefter 15 minutter til resten
af partiet.
Turneringssystem: Der spilles efter Monrad. Hvis runden ikke kan lægges, kan
man komme til at møde samme modstander 2 gange, men med forskellige farver.
Pga. systemet med, at man kan komme til de runder man har lyst til, kræver det et
virtuelt pointsystem for at sikre en retfærdig rundelægning (seedning).
Der bliver først og fremmest tildelt virtuelle point efter rating til alle nye spillere i
turneringen:
Ratinginterval                Antal point
Under 1099
               0
1100 – 1299                            ½
1300 – 1499                            1
1500 – 1699                            1½
1700 – 1899                            2
1900 – 2099
                 2½
2100 - 2299
3
2300 - 2499
3½
Dernæst får man automatisk tildelt ½ point i de runder, hvor man ikke spiller med.
Dette virtuelle pointsystem er udelukkende til for at sikre retfærdig rundelægning.
Spilledatoer: 7/1, 21/1, 28/1, 11/2, 25/2.
Indskud: 0 kr., klubben betaler EMT-afgift, dog skal man være A- eller B medlem
af Centrum. Nye skakspillere (som ikke er DSU medlemmer) kan spille 3 partier
gratis inden de skal være indmeldt.
Vinderen: Får en andel i klubmestertitlen.
Kaffepause: Der holdes pause fra kl. 20.30 – 20.45.
Tilmelding: Til Jens Nielsen tlf. 75123975, jerneif@get2net.dk.
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5 runders EMT Forår 1 2008
Skakklubben Centrum inviterer til en 5 runders EMT

Spillested: Kirkegade 51 – 53, 6700 Esbjerg.
Spilletid: Der spilles 40 træk i 1 time og 45 minutter, derefter 15 minutter til
resten af partiet.
Turneringssystem: Der tilstræbes 6-mands alle-mod-alle grupper, evt. Monrad.
Spilledatoer: 7/1, 21/1, 28/1, 11/2, 25/2.
Hængepartier: 18/2.
Indskud: 0 kr., klubben betaler EMT-afgift, dog skal man være A- eller B medlem
af Centrum.
Vinderen: Får ikke en andel i klubmester titlen.
Kaffepause: Der holdes pause fra kl. 20.30 – 20.45.
Tilmelding: Til Jens Nielsen, jerneif@get2net.dk.
eller Allan Kaarsberg 75457013, a.kaarsberg@esenet.dk.

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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En 2-trækker
- af Peter Roesen
Nu er skakopgaver ikke det, jeg normalt
dyrker mest. Dette skyldes bl.a., at de
stillinger, der optræder i skakopgaver, ofte
ikke vil kunne forekomme i praktisk skak.
Og så kan det måske også forekomme
mindre væsentligt, hvordan en gevinst
kommer i hus i tilfælde, hvor den
materielle overvægt hos den ene part er
ganske overvældende. Trods dette er jeg
alligevel faldet for følgende lille opgave,
som Benny Damborg præsenterede som
appetitvækker ved et bestyrelsesmøde i
Varde Skakklub for nylig.
Hvid trækker og sætter mat i 2 træk.
Det kan da vel ikke være så svært, vel!?
Nåh, men hvis du - ligesom det var tilfæl-

MmDmMmMm
mMmMmMmM
MmMlMmMm
mMmBmMgM
MmMmFmEm
mMmMmMmM
MmMmMmMm
mMmMmMmM
det for mig - ikke rigtig kan komme videre
med at løse opgaven, er der hjælp at hente
længere henne i bladet.
Men prøv nu lige selv først, ik´!

Storegades Cykel- og
Knallertservice
Storegade 66 · 6700 Esbjerg
Telefon 75 12 39 75
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En dag med Danmarksmesteren
- af Peter Roesen
Den 20. oktober blev der afholdt et
jubilæumsarrangement
hos
Varde
Skakklub i anledning af klubbens
80-årsjubilæum under medvirken af
Danmarks- og stormester Sune Berg
Hansen. Arrangementet indledtes med
et underholdende og levende foredrag
med omkring 20 tilhørere fra den
arrangerende klub samt fra Centrum og
Esbjerg Skakforening.
Under sit foredrag kom Sune ind på
forskellige aktuelle spørgsmål inden for
skakken.
Han kunne herunder fortælle, at han ud
over skakken ernærer sig med poker,
hvilket (vistnok!?) har lært ham at være
bedre til at acceptere sine nederlag inden
for skakken.
Budskabet i Sunes indlæg var i øvrigt, at
skak fortsat har en bred interesse rundt
omkring, men at det nok så meget er det
traditionelle klubliv herhjemme, der er
under pres, hvilket navnlig kan tilskrives
samfundsudviklingen, der bevæger sig i
retning væk fra de tilstande, der førhen
dannede grobund herfor.
Hvis man skal gøre noget ved det, er man
nødt til at tænke anderledes med hensyn
til de tilbud, der skal stå til rådighed
i klubberne. Dette kræver en større
fleksibilitet mht. til klubaktiviteter,
eksempelvis ”spil, når du vil” turneringer, brug af edb, mv. (Var der
nogen, der sagde ”Centrum” !?).


Sune kunne i øvrigt berette, at han
i øjeblikket forsøger at overbevise
Dansk Idræts Forbund om, at skak
kræver en vis fysisk formåen - og mere
end eksempelvis dart og petanque,
der åbenbart er blevet optaget som
medlemmer i forbundet. Sune har i den
forbindelse stillet sig til rådighed i TVmediet, hvor han vil konkurrere med
fysiske udfordringer for åben skærm.
I andre henseender måtte Sune
erkende, at han har svært ved at leve
op til de krav, der i øvrigt stilles til
de store mestre, navnlig hvad angår
studier af åbningsteori, hvilket er nået
op på et niveau, der hører hjemme i
forskerverdenen. I stedet dyrker Sune
stillingstyper - ifølge ham selv et andet
ord for dovenskab.
Af mere kuriøse emner kunne Sune i
øvrigt henvise til hjemmesiden www.
chessgirls.eu hvis man måtte have
interesse for et indblik i det kvindelige
islæt inden for skakken. Sune kunne i
den sammenhæng berette, at han havde
kendskab til en score-replik, der indebar
et tilbud om at konstruere en database
med mulighed for at udvide den udkårnes
åbningsrepertoire.
Nåh, men Sunes foredrag havde i øvrigt
som hovedemne den netop overståede
Europacupturnering for klubhold i
Tyrkiet, som han selv deltog i med sit
tyske hold fra Hamborg.
Tyrkiet er i øjeblikket et land, hvor
skakken synes at være inde i en positiv
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udvikling, hvilket blandt andet kommer
til udtryk ved, at skak er kommet med
som fag i skolerne.
Her var måske noget at tage ved lære
af herhjemme, navnlig i sammenhæng
med Bill Clintons nyligt fremkomne
bemærkninger om skakkens positive
indvirkning på unge menneskers
indlæringsevner.
Under turneringen var Sune i
selskab med en række topnavne fra
verdensskakken, herunder den netop
nykårede verdensmester Anand - nu
i et mere velklædt outfit, den måske
kommende VM Magnus Carlsen, samt
verdens måske førende sekundant
Peter Heine Nielsen, der er/har været
sekundant for begge, dog så vidt vides
ikke i samme turnering.....
Sune kunne i øvrigt anbefale interesserede at deltage i visse skakarrangementer
udenlands, evt. arrangeret af klubberne.
Han havde dog visse erfaringer med, at
der ved sådanne arrangementer gælder
prisvilkår, der er mindre fordelagtige
end for almindelige rejseturister.
Ifølge Sune lærer man hurtigt at kende
forskel på skakturister og almindelige
turister, ikke kun på grund af de
forskellige farver armbånd (eksempelvis
”all inclusive ....”), men også fordi
det angiveligt forholder sig sådan, at
skakspillere ikke har tatoveringer (!!)
Så sandelig stof til eftertanke. Se i
øvrigt uddybende Sunes skakspalte i
”Politiken” mandag den 22. oktober

2007. Foredraget blev rundet af med
gennemgang af et parti, som Sune
netop havde spillet i holdturneringen
i Tyrkiet. Partiet var langt fra fejlfrit,
men så meget desto mere velegnet til
forbedringsforslag fra os tilhørere.
Og ganske befriende at høre en
stormester kommentere sine fejl med en
bemærkning om, at han måske nok ikke
var helt i form og lignende.
Se partiet, der er fra 4. runde - Hvid
Sune, sort Baris Esen - på http://
euroclub2007.tsf.org.tr/ (parti nr. 86 i
pgn-wieveren, Red.) hvor partiet dog af
uransagelige årsager ikke er bragt i sin
helhed.
Resten af eftermiddagen gik med
simultanforestilling med 16 deltagere,
der forsøgte at yde stormesteren
modstand, desværre med beskedne 2
remiser til Torsten Lindestrøm og Bjarne
Rasmussen som eneste ”udbytte”.
Under alle omstændigheder: En stor tak,
Sune, for dit bidrag denne dag her i det
vestjyske.
Og så en stor tak til deltagerne, også dem
der mødte op udenbys fra og bakkede
op omkring arrangementet.
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Jubilæumsfest i Varde
En uge senere, helt præcis d.27 oktober,
var der arrangeret en fest i samme
anledning, klubbens 80-års jubilæum.
Til dette arrangement, var der ud
over klubbens egne medlemmer med
respektive ledsagere, også inviteret
repræsentanter fra naboklubberne.Taler
og andre muntre indslag, gjorde denne
aften meget hyggelig. Et af disse har
fundet vej til dette ellers seriøse blad.
Vi overlader introduktionen til Peter og
ordet til Flemming Færge!
Nyt fra søens folk.
af Peter Roesen

I husker nok Varde Skakklubs Flemming
med det maritimt klingende efternavn
Færge. Efter tidligere at have været
tilknyttet havnevæsenet i Hvide Sande,
er Flemming for nylig vendt tilbage til
sit rette element - nu som skibsfører på
færgeruten mellem Kragenæs og Fejø.
10

At dette synes at være gået lidt ud over
Flemmings skak-tiviteter er naturligvis
beklageligt. Men når man hører følgende
historie, som Flemming diverterede med
under banketten, kan man i nogen grad
godt forstå hans valg:
”En ung smuk pige var så deprimeret, at
hun ville ta´ sit eget liv og hoppe i havet.
Hun stod på havnekajen - netop på vej
til at hoppe, da en sømand så hende og
spurgte hvorfor hun stod og græd. Hun
svarede, hun ville tage sit eget liv.
Han syntes det var synd for hende og
sagde: ”Du har en masse at leve for.
Jeg rejser til Amerika i morgen tidlig,
og hvis du vil, kan jeg smugle dig med
på skibet. Om natten gemte han hende
i en af redningsbådene. Derefter bragte
han hende med jævne mellemrum
smørrebrød, frugt og noget at drikke.
Hver gang han var der, elskede de længe
og heftigt.
Tre uger senere blev hun opdaget af
kaptajnen under en rutineinspektion.
Pigen forklarede: ”Jeg har en aftale med
en af sømændene. Jeg får mad og drikke
og en rejse til Amerika. Til gengæld må
han elske med mig alt det han orker.”
Kaptajnen: ”Så har han virkelig skudt
papegøjen, for det hér er færgen mellem
Kragenæs og Fejø!”
... og således blev bunden lagt! Alt i alt
en rigtig god fest. Der behøver ikke at
gå 80 år mere før man gentager sådanne
arrangementer!
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En 2-trækker
Fortsat fra side 7
Nåååh, er du allerede nået hertil!
Tjah, tålmodigheden er en svær een at
greje. Men den er jo også lidt drilsk,
denne lille opgave. Nu troede du måske
lige, at du kunne bladre herom og se selve
løsningen. Men nej, så let spiller klaveret
ikke lige denne gang. Men du skal
naturligvis ikke føle dig helt ladt i stikken.
Nogle gange kan man få hjælp til at finde
løsningen på et problem ved at tænke
på, hvilke spilleregler der gælder inden
for det univers, som et givet spørgsmål
vedrører (Man kan næsten føle sig hensat
til stemningen i ”Fangerne på Fortet”,
hvor troldmanden i tårnet med kryptiske
sentenser forsøger at ”hjælpe” de stakkels
deltagere med ledetråde.).

Uden at jeg skal gøre mig særligt klog
på opgaveskak, har jeg dog forstået det
sådan, at der gælder nogle særlige regler
om, at en skakopgave skal rumme en
vis skønhed for at være med i det fine
selskab. Ovre i den modsatte grøft - og
langt fra opgavekunstens superliga - kan
man finde læresætninger (fiduser) med et
mere overskueligt indhold, så som: ”Prøv
med en skak, det kunne være mat!” Så
altså: Prøv lige at tænke over dette, når
du nu forgæves har forsøgt at jagte den
stakkels sorte konge hen over brættet med
alle de skakker, du har kunnet opdrive.
Så tror jeg, du har en god mulighed for at
løse opgaven - og få en lille aha-oplevelse
oven i købet! Fortsat god fornøjelse!

Slagter

KAJ MADSEN
Kronprinsensgade 97
75 12 84 95
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1. holdet runde 1
Esbjerg Skakforening I Centrum I

1. Ove Weiss Hartvig
2. Torsten Lindestrøm
3. Gunnar Pedersen
4. Iver Poulsen
5. Ole Bønnelykke
6. Leszek Kwapinski
7. Henrik Tranberg Jensen
8. Ragnar Hansen

Poul Grydholt Jensen
Brian Isaksen
Izudin Bihorac
Mesud Desevac
Damir Desevac
Bent Radoor
Jens Nielsen
Andreas Kinch

2. divisionskampen d. 4. november
mod Esbjerg Skakforening.
Af Poul Grydholt Jensen
Vi havde set frem til kampen med
bange anelser. Dels forårsaget af nogle
spillerforskydninger holdene imellem,
dels på grund af adskillige afbud. Brian
og jeg havde drøftet vore muligheder,
og mente begge, vi skulle være tilfredse
med et nederlag på 6-2. Jens vandt
et væddemål med en journalist, som
mente, vi højst ville få 1 point.
Det begyndte rigtig dårligt for én af
vore spillere udeblev. Trods en del
telefonarbejde kunne vi ikke skaffe
en reserve i tide. Senere har vi fået en
forklaring på udeblivelsen.
Et stykke inde i kampen, så det ikke ud
til, vi ville få 2 points. Selv mishandlede
jeg åbningen og havde en tabt stilling.
12

6:2
1:0
½:½
1:0
½:½
1:0
1:0
1:0
0:1

Ove udbyggede sin fordel. Jeg strittede
imod. Et hurtigt tab var ikke et godt
signal at sende til de andre på holdet.
Brians parti kunne jeg følge på nærmeste
hold. Han spillede Froms gambit. Det
blev et spændende parti, som endte
remis. Inden havde Mesud spillet remis.
Det var en lettelse at opdage det, for jeg
var begyndt at frygte et 8-0 nederlag.
Det så ikke godt ud i de øvrige partier
bort set fra Brians parti, der kunne gå til
begge sider.
Heldigvis overraskede Andreas og
snuppede et helt point. Selv måtte jeg
opgive, som sidste mand.
Straks efter fortalte Ove mig, hvordan
jeg få træk før kunne have vundet
partiet. Alligevel må 6-2 siges at være et
retfærdigt resultat
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Sort: Poul Grydholt Jensen
Hvid: Ove Weiss Hartvig
B01
1.e4 d5 2.exd5 Sf6 3.d4 Sxd5 4.Sf3 g6
5.c4 Her er en god fortsættelse for hvid
trækfølgen Lf1-e2, 0-0,Tf1-e1. Så kan
hvid vælge mellem et senere c2-c3 eller
c2-c4. 5...Sb6 6.Sc3 Lg7 7.Le2 0-0
8.0-0 Sc6 9.Le3? 9.d5 er bedre. 9...Lg4
10.c5 Sd5 11.Sxd5? [11.Db3= Le6 (11...
Sxc3 12.bxc3 b6 13.d5 Lxf3 14.Lxf3 Se5
15.Le4=) 12.Dxb7 Dd7 13.Lb5±] 11...
Dxd5 12.Se5?? Lxe2 13.Sxc6 Dh5!
Det havde jeg ikke set. 14.Sxe7+ Kh8
15.Db3 Lxf1 16.Txf1 Dh4 17.Sd5
c6 Sort har en gevinststilling. 18.Sf4
De7 19.d5 cxd5 20.Sxd5 De6 21.Sc3
Dxb3 22.axb3 Tfd8 23.b4 a6 24.Tc1
Td3 25.Kf1 Jeg kæmpede videre.
Heldigvis havde Mesud spillet remis;
men ellers så det ikke godt ud for os.
25...Tad8 26.Ke2 f5 27.Tc2 h6 28.g3
Kh7 29.Td2 Den beslutning var jeg
ikke glad for. Afbytninger kommer som
regel den stærkeste part til gode, og
det var ikke mig. 29...Txd2+ 30.Lxd2
Td4 31.Sd1 g5 32.f3 Kg6 33.Lc3 Td7
34.Se3 f4 35.gxf4 gxf4 36.Sc4 Lxc3
37.bxc3 Stillingen er meget enkel. Mit
håb var, at jeg kunne skabe en fribonde
på dronningefløjen. 37...Kf5 38.Sd6+
Ke5 39.Sc4+ Ke6 40.Sb6 Tg7 41.Kf2
Tg5 42.Sc4 Th5 43.Kg2 Td5 Sort har
med sin tårnmanøvre gjort det muligt at
trænge ind på dronningefløjen. Su skulle
resten være et spørgsmål om teknik.

44.Sa5 Td3 45.c4 Tc3 46.Kh3 Txf3+
47.Kg4 Tf2 48.Sxb7 h5+ 49.Kh3 Tb2
Tc2 vinder også. 50.c6 Txb4??

MmMmMmMm
mBmMmMmM
amAmfmMm
mMmMmMma
MjAmMgMm
mMmMmMmF
MmMmMmMG
mMmMmMmM
En kæmpefejl. Desværre var jeg ikke
hjemme, da jeg fik chancen. 51.c5??
[51.Sc5+ Kd6 52.c7 Kxc7 53.Sxa6+
Kc6 54.Sxb4+ Kc5 55.Sd3++-] 51...
Tc4 52.Kh4 Tc3 53.h3 Ke7 54.c7 Kd7
55.c8D+ Kxc8 56.Sa5 0-1
Hvid: Ragner Hansen (2011)
Sort: Andreas Kinch (1693)
1.Sf3,c5 2.c4,Sc6 3.g3,b6 4.d4,cxd4
5.Sxd4,Sxd4 6.Dxd4,Lb7 7.e4,Sf6
8.Lg2,e6
9.0-0,Lc5
10.Dd3,0-0
11.Sc3,Tc8 12.Lg5,Le7 13.Tfd1,Lc6
14.Tac1,h6 15.Ld2,Sg4 16.De2,Se5
17.f4,Sg6 18.Le3,f5? Et dårligt træk.
Hvid får foræret felterne e5 og d6,
og jeg kommer til at stå ret elendigt.
19.e5,Lxg2 20.Kxg2,Lb4 21.Sb5,a6
22.Sd6,Lxd6 23.Txd6,Tc6 24.Tcd1,Dc8
13
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25.b3,Tf7 26.Kg1 26.Lxb6,Db7 som
truer både løberen og en afdækkerskak
med tårnet. 26.-, Db7 27.Df3, Sf8 Det
er ikke særlig spændende at være sort
lige nu. Hvid kan boltre sig som han vil,
mens jeg må kæmpe for at få stillingen
til at holde sammen. 28.T1d2, b5 29.c5,
a5 30.T2d4, Dc8 31.Td3 ,a4 32.bxa4,
bxa4 33.Dd1, Txd6 34.Txd6, Da8
35.Dd3, Da5 36.Lf2, Te7 Må hellere
få mit tårn ud at lave noget fornuftigt.
37.Ta6, Db4 38.Kg2, Te8 39.Tb6, Da5
40.Kh3, Ta8 41.Tb5, Da6 42.Db1,
Dc6 43.Dd3, Da6 med remistilbud,
44.Db1,Dc6 Her begynder jeg at tro på
remis. 45.Tb6? I forsøget på at undgå
trækgentagelse, glemmer hvid at holde
øje med sin konge.

komme ind med dronningen på h-linjen,
men ser nu at der ikke er tid til det. I
stedet fandt jeg det stille men effektive
Kf7. 50.-,Kf7 51.Dxf3,gxf3 52.c6,Sxe5
53.Tb7,Kf6 opg. 0-1.
Der følger 54.Le3,Th8+ 55.Lh6,Sg4 og
mat i næste træk.
Hvid: Iver Poulsen, ESF!
Sort: Mesud Desevac, Centrum
1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sc6 5. Sc3 Dc7 6. Le3 a6 7. Le2 Sf6 8.
O-O b5 9. Sxc6 dxc6 10. Lf3 Ld6 11.
g3 h5 12. Dd2 Lb7 13. Tad1 O-O-O
14. De2 h4 15. Td2 hxg3 16. hxg3 c5
17. Lg5 Le5 18. Txd8+ Txd8 19. Sd1
Kb8 20. c3 c4 21. Lg2 Ld6
1/2-1/2

dmMmMhfm
mMmamMgM
MJemamMg
mMGMGamM
amMmMGMm
mMmMmMGF
AmMmMIMG
mEmMmMmM
45.-,Df3! 46.De1 Nu er det hvid der må
krybe til korset og bede om remis. 46.-g5
47.fxg5,hxg5 48.De3,g4+ 49.Kh4,Sg6+
50.Kh5 Jeg havde egentlig regnet med at
14

Poul Grydholt Jensen på 1. bræt mod
Ove Weiss Hartvig. En situation han
måske skal vænne sig til fremover.
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2. holdet runde 1
Springeren III

1. Brian Nissen
2. Uffe Thomassen
3. Per Møller Nielsen
4. Rasmus Nissen
5. Kasper Jerwiarz
6. Brian Nordholm
7. Søren Torben Jensen
8. Christian Nordholm

Centrum II

Mesud Desevac
Torben Olsson
Damir Desevac
Jens Nielsen
Allan Kaarsberg
Andreas Kinch
John Klaus Jensen
Carsten Ovesen

Fra A-rækken
Af Allan Kaarsberg
Spiller 2. holdet ikke i Mester-rækken?
Det vil nogle sikker spørge når de ser
overskriften, men de af jer der følger med
på klubbens hjemmeside har i formandens leder for november kunnet læse, at
klubben har set sig nødsaget til at trække
2. holdet fra mesterrækken, da det var en
uoverkommelig opgave at stille med to
8-mands hold til søndagskampene. Den
frivillige nedrykning betyder at holdet
ikke kan rykke op i denne sæson, hvilket er reelt nok eftersom det ville tage
en sæson at rykke ned ved ikke at kunne
stille med fuldt hold! Det kan måske
forekomme nogle, at det er uretfærdigt
at vi kommer med et mesterrækkehold
og ”pulveriserer” modstanderne, men
på den anden side så er det jo ens for

11/2 : 61/2
0:1
0:1
0:1
½:½
½:½
½:½
0:1
0:1

alle vore modstandere og det hold der
rykker op (i stedet for os), bliver bedre
rustet til at spille i en højere række, hvor
modstanden netop bliver på det niveau
som andetholdet stiller op p.t.
Om selve kampen er der ikke så meget
at sige andet end at Mesud, Torben, Damir på de tre øverste brætter samt John
Klaus og Carsten på de nederste, alle
gjorde deres pligt og vandt. Jens, Allan
og Andreas var flinke og afleverede en
halv hver.
Noget der var meget positivt, var at
Springeren stillede med flere juniorspillere, som gjorde det rigtigt godt, og stod
for 2 af remiserne. Man må håbe at de
unge spillere holder ved.
Alt i alt vel mest en ”walk-over” for vores hold. Resultatet er uden betydning,
men det må vi leve med denne sæson!
15
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3. holdet runde 1
Esbjerg SkF III

1. Amalie Lindestrøm
2. Søren Sand Valkær
3. Christoffer Vinter
4. Jeppe Møller

Centrum III

Vagn Konradsen
Frede Jørgensen
Børge Clausen
Egon Thøgersen

Teamwork
Af Allan Kaarsberg
Vores 3. hold er tilsyneladende det mest
homogene mandskab i dette års holdturnering, med en fast stamme bestående af
Frede, Børge og Egon. Kun førstebræt
kan det komme på tale at skifte, eftersom Vagn har bebudet at han ikke vil
spille udekampe, så tager Carsten Ove-

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

sen over. Man skal dog aldrig sige aldrig, for allerede i første runde spillede
Vagn en udekamp. Han lod sig måske
overtale da vi jo spillede i vores normale
omgivelser. Vagn har dog efterfølgende
meddelt at det var en enlig svale og at
det kun bliver de rigtige hjemmekampe
han spiller. Så Carsten, du kan godt kridte danseskoene!

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

•
•
•
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Bøger				
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1. holdet runde 2
Team Nordea Skb

1. IM Klaus Berg
2. Nicolai Löwenstein
3. Tavs Bjerre
4. Kai S. Munk
5. Henning Møller
6. Morten Rasmussen
7. Peter Wheadon
8. Colin Watson

Centrum I

Mogens Nielsen
Poul Grydholt Jensen
Mesud Desevac
Jens Nielsen
Allan Kaarsberg
Andreas Kinch
John Klaus Jensen
Jens Arne Christensen

Bøllebank
... og dog! Når man ser på 1. holdets
sammensætning med kun 2 ”rigtige” 1.
holdsspillere og 6 spillere som normalt
huserer på 2. holdet, så må resultatet vel
siges at være o.k. Det kunne være blevet til et halvt point mere i Mesuds parti,
men hans modstander, Tavs Bjerre, lavede et skinoffer som Mesud ikke kunne
gennemskue i tidnøden.
Det skal dog også nævnes, at Team Nordeas hold heller ikke var det stærkeste
idet GM Hermansson ikke var med, ej
heller Mads Andersen, som var i Tyrkiet
til VM for ungdom. Poul, undertegnede
og ”supersub”, John Klaus Jensen, sørgede for de tre halve, således at vi ikke
kom tomhændede hjem. Det skal lige
nævnes at Team Nordea udover hjemmebanen, også optrådte i ens spilletrøjer
alle sammen. Skræmmende!

61/2 : 11/2
1:0
½:½
1:0
1:0
½:½
1:0
½:½
1:0

Hvid: Mesud Desevac, Centrum
Sort: Tavs Bjerre, Team Nordea

MmMmMmMm
mMmMmfmM
MmMiMmMm
mMmMmMga
MmDmMmMm
mMmMmMHF
MmMmMmAm
mMmdmMmM
Sort har netop spillet 1.-,g5!? nu er bonden på h5 er da gratis ikke? 2.Sxh4??
Th1+ 3 Kg4 Th4+ og tårnet på c4 falder
0-1. 2.Tc6 holder faktisk partiet, hvilket
IM Klaus Berg påpegede bagefter.
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2. holdet runde 2
Centrum II

1. Izudin Bihocac
2. Mesud Desevac
3. Torben Olsson
4. Damir Desevac
5. Jens Nielsen
6. Allan Kaarsberg
7. Andreas Kinch
8. Carsten Ovesen

Evans IV

Erik Pontoppidan
Jens Ove Meldgaard
René Lorentzen
Kristian Møller
Thorkild Kristiansen
Jens Alban
Rasmus D. Knudsen
Knud Kristensen

Storsejr
Af Allan Kaarsberg
Næsten stærkeste opstilling for 2. holdet.
Den skarpsindige læser ser straks, at der
er 4 gengangere fra 1. holdet der spillede
dagen før. Dejligt at se Izudin tilbage, han
er dog en smule rusten efter den lange
pause, for selv om Erik Pontoppidan var
presset længe i partiet, så fornægtede rutinen sig ikke, og Iso blev tørret til sidst.
Når Ib kommer hjem fra Australien, og
Johan Grydholt og Bent Radoor har tid
til at spille, så er der ikke engang plads
til undertegnede på dette hold! Uhyggeligt! Hvad skal jeg så lave, jeg må jo ikke
spille på 3. holdet! Nå, jeg kan vel prøve
at tvinge folk til at indlevere deres partier
til redaktionen i stedet for altid at skulle
vise mine egne . Indtil da må I nøjes med
dette. Sort har tilbud remis, men hvid har
en plan, risikabel måske, men en plan!
18

6:2
0:1
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
0:1

Hvid: Allan Kaarsbeg, Centrum
Sort: Jens Alban, Evans

MmMlcmMm
gMkMjMma
MmMhMmMm
mdmEHamM
MmaGMGMm
mMGMmMmM
MmCmMJAG
JMmMmMLM
35.Dg8 Tg7 36.Df8 Tb6 37.La4! De7
38.Dh8 Df6 39.Kf1 Nødvendigt! 39., Ta6 40.Tfa2 De7 41.Lxe8 1-0 41.-,
Txa2 42.Txa2 Dc7 (slag på e8 koster)
43.Txa7!
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Andreas Kinch er godt kørende for
tiden og scorer jævnt hele tiden. I det
følgende parti er han dog ikke helt tryg
ved situationen, trods materialegevinst.
Hvid: Rasmus D. Knudsen 1532
Sort: Andreas Kinch 1693
1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.Sf3 g6 4.d4 cxd4
5.Sxd4 Lg7 6.Le3 a6 7.Lc4 e6 8.Dd2
Sge7 9.0-0-0 Dc7 10.f3? Taber en
officer. 10.-, Sxd4 11.Lxd4 e5 12.Le3
Dxc4 13.h4 0-0 14.h5 b5 15.hxg6
hxg6? 15.-fxg6 må være bedre. Det
bliver nemmere at beskytte h7. 16.Lh6
f5 17.exf5 Sxf5 18.Lxg7 Kxg7 19.g4
Se7 20.Se4 Tf4 21.Dh2 Dg8 22.Dh4
Kf8 23.Sf6 Jeg Synes min gevinst lader
vente lidt på sig. Jeg må konstatere at jeg
virkelig er i tovene, trods den lovende
start med officersgevinst. 23.-,Dg7
24.Sxd7+ Lxd7 25.Txd7 Te8 26.Dg5
Txf3 27.Th6 Df6 28.Dxf6+ Txf6
29.Th8+ Kf7 30.Th7+ Ke6 31.Ta7.

MmMmdmMm
JMmMhMmD
amMmfjam
mamMgMmM
MmMmMmAm
mMmMmMmM
AGAmMmMm
mMLMmMmM

Jeg er sluppet frelst fra kongeangrebet
og har stadig min merofficer. Set i
bakspejlet tror jeg at det enkle 31.-Sc6
vinder rimelig nemt. Feks. 32.Txa6
Kd5 og sort har en fribonde med tårnet
i ryggen, og hesten og det andet tårn
til hjælp. Ved brættet så jeg imidlertid
syner og troede jeg ville miste begge
dronningbønder hvorefter hvid ville
komme tromlende med sine. Så jeg
fandt i stedet på følgende afvikling 31.,Kd5 32.Thxe7 Txe7 33.Txe7 Kd4
34.Kd1 Tf4 35. Te6 Txg4 36.Txa6
b4 37.b3 Ke3 38.c4 bxc3 e.p. 39.Tc6
Kd3 40.Td6+ Td4 41.Txg6 e4 42.Tc6
e3 43.a4 e2+ 44.Ke1 c2 45.a5 Th4
46.Td6+ Ke4 47.Tc6 Th1+ 48.Kxe2
c1D 49.Txc1 Txc1 50.Kd2 Ta1 51.b4
Kd4 52.Kc2 men vingen var faldet.
0-1
Noter Andras Kinch
Sådan kan det gå, og forhåbentlig går
det ligeså godt fremover.
Sejren over Evans IV betød at vi havde
12,5 point efter de 2 første kampe, og
dermed en klar førsteplads foran Evans
III som nærmeste konkurrent med 10,5
point. Vi har som sagt ikke andet at
spille for end at undgå nedrykning, og
med de resultater ser det ikke ud som
om vi kommer i farezonen.
I de næste kampe kommer vi til at bruge
spillere fra 3. holdet og reserver, for
ikke at risikere for mange dobbeltrunder
på 1.- og 2. holdet.
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3. holdet runde 2
Centrum III

1. Vagn Konradsen
2. Frede Jørgensen
3. Børge Clausen
4. Egon Thøgersen

Helle II

Ejvind Lauridsen
Jonas Nielsen
Simon skov Kristensen
Troels Skov Pedersen

”Det var en meget morsom aften!”
Af Allan Kaarsberg
Overskriften er en udtalelse som Børge
kom med da jeg kørte ham hjem efter aftenens kamp. Dels havde Børge vundet
sin holdkamp og dels havde Peter Roesen givet sig tid til at spille et par partier

2:2
½:½
0:1
1:0
½:½

lynskak med Børge - resultat: 1 - 1! Ja,
det var en morsom aften for Børge, men
også for mig. Det glæder mig at Børge
synes at det er sjovt at komme og spille
sammen med os! Det ville være dejligt
hvis der var flere der synes at det var
sjovt at komme i klubben!

3. holdet runde 3
Centrum III

1. Carsten Ovesen
2. Frede Jørgensen
3. Børge Clausen
4. Egon Thøgersen

Jerne II

Keld Dohrmann
Arne Madsen
Svend Jensen
Leif Christensen

Urent trav?
Af Allan Kaarsberg
Så var der til gengæld ikke meget at more
sig over i 3. holdets sidste hjemmekamp
i år. Måske var det den ændrede startopstilling uden Vagn Konradsen der slog
rytmen i stykker. Ikke at man kan klandre
20

/ : 31/2

1 2

½:½
0:1
0:1
0:1

Carsten noget. Han klarede remis mod
Keld Dorhmann, og det er ikke dårligt,
men de andre måtte alle se sig slået af
Jernes gamle (det må man vist godt sige)
seje kæmper. Bedre held næste gang, vi
skal jo møde dem en gang til, endda på
udebane.
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1. holdet runde 3
Centrum I

1. Morten Andersen
2. Hans Buus Pedeersen
3. Mogens Nielsen
4. Poul Grydholt Jensen
5. Brian Isaksen
6. Mesud Desevac
7. Torben Olsson
8. Damir Desevac

Ribe

Lars Wilton
Peter Leimand
Jimmy Andersen
Robert Schütz
Knud Jespersen
Arne Nissen
Jan Rosenberg
Peder Pharsen

Vendepunktet?
Det var med spænding vi så frem til
denne holdkamp. Skulle det lykkes os
at få fuldt udbytte denne gang? Vi havde
holdt kortene tæt til kroppen, og omhyggeligt skjult at, vi denne gang ville
spille vores es ud, Morten Andersen,
som velvilligt havde taget den lange vej
fra hovedstaden for at flytte balancepunktet på holdet, og man må sige at det
lykkedes. Ripenserne havde formentlig
forberedt sig på en anden (og svagere)
opstilling, men vi stillede med de bedste
vi havde! Lars Wilton, Ribe, så noget
fortørnet ud over at skulle møde Morten
på 1. bræt, og Jimmy Andersen havde
nok heller ikke regnet med at skulle
møde Mogens, og slet ikke at det skulle
udarte sig sådan her, hvor Mogens spillede iskoldt, som i sin ungdoms vår. For
os der kiggede på var det ren nydelse!

4:4
½:½
0:1
1:0
½:½
0:1
½:½
1:0
½:½

Hvid: Jimmy Andersen, Ribe
Sort: Mogens Nielsen
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6 4.Sg5 Lc5
5.Sxf7 Lxf2+ 6.Kxf2 Sxe4+ 7.Kg1 Dh4
8.g3 Sxg3 Der var vist nogen der sagde
Traxler, og det er nok rigtigt. 9.Sxh8 Sd4
10.c3 d5 11.cxd4 Lg4 12.Da4+ c6 En
fantastisk stilling, sort er nede med 3 officerer, men hvid er lammet! 13.Db3 Sxh1
Truer mat! 14.De3 0–0–0! 15.Kxh1 dxc4
16.Dg3 Dh5! Ikke noget med afbytning!
17.Dxe5 Lf5 18.Dg3 Lh3! 19.Sc3 Tf8...
Jimmy havde fået nok. 0-1
Toben Olsson vandt uden problemer
Desværre kunne Hans og Brian ikke klare
presset fra de to unge løver fra Ribe, Peter
Leimand og Knud Jespersen. Brian især,
ærgrede sig, for han kunne have holdt remis i slutstillingen. Mon ikke vi skal være
tilfredse med at spille uafgort mod et hold
der spillede i 1.div. sidste år?
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2. holdet runde 3
Fredericia I

1. Jon Lykke Davidsen
2. Hans Jørgen Nielsen
3. Brian M. Hamann
4. Carsten Meyer
5. Kurt Andersen
6. Gert Preussler
7. Bent Ebbesen
8. Flemming Wollenberg

Centrum II

Mesud Desevac
Jens Nielsen
Allan Kaarsberg
Andreas Kinch
John Klaus Jensen
Carsten Ovesen
Børge Clausen
Egon Thøgersen

Vildfarelse!
På DSU’s hjemmeside står der, at Fredericia spiller på Alléskolen på Nørre
Allé 5, og det gjorde de da også da vi
besøgte dem sidst! Men efter at have
trasket rundt i en halv time på en mørklagt kæmpeskole, så fik Jens den lyse
idé at ringe til formanden for Fredericia.
Nu var det ganske vist hans kone der tog
telefonen, for formanden var jo til skak!
Men vi blev i hvert fald guidet igennem
hele byen og ankom med mere end en
halv times forsinkelse til: 6. juli skolen!
Og så kunne der spilles skak.
For mit vedkommende blev det så som
så med skak, kald det uoplagthed. Brian
Hamanns spil var der til gengæld ikke
noget i vejen, med så var de foran. John
Klaus Jensen har vist sig at være den
helt store gevinst for klubben, se her:
22

4:4
½:½
0:1
1:0
½:½
0:1
½:½
½:½
1:0

Hvid: John Klaus Jensen, Centrum
Sort: Kurt Andersen, Fredericia
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Lc5 4.b4
Evansgambit! 4.-,Lxb4 5.c3 Lc5 6.0–0
Sf6 7.d4 Ld6? Her skal den i hvert fald
ikke stå! 8.Lg5 h6 9.Lh4 g5 10.Lg3
Sxe4? For grådigt, nu får springeren
problemer. 11.Lxe5 Lxe5 12.dxe5 0–0?
Det er svært at se hvad sort skal spille, d5 måske. 13.Dd5 d6 14.Dxe4 Te8
15.Dg6+ Kh8 16.Lxf7 Sxe5 17.Dxh6#
Så nemt kan det gøres!
Mesuds parti så mærkeligt ud, næsten
alle sorts brikker stod i det en hjørne og
hvid havde klart overvægt i spil, men
det ebbede ud i remis alligevel. Jens’
parti så meget lige ud, men det vandt.
Carsten, Børge og Egon havde alle spillet dagen før mod Jerne, og i dag gik det
bedre. Godt spillet!!
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Herefter kan de tre hold gå på juleferie med disse resultater.
1. holdet 2. division/gruppe 3

2.holdet A-klassen

3.holdet D-klasse Vest

Brug juleferien til at finde ud af hvilke holdkampe du kan spille! Se bagsiden.
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Spil når du vil
af Allan Kaarsberg
Turneringen er slut, og efter alt at dømme har denne turneringsform været en
succes. 23 spillere har deltaget, det er
fint. 52 partier er der blevet afviklet,
det er også fint. Turneringsformen favoriserer de spillere der spiller meget
(og scorer point!), så selvom der var 5
spillere der scorede 100%, Kim Pilgaard
(3/3), Karsten Jacobsen, Thomas Jøker,
Ove Pedersen og Andreas Kinch (2/2),
så var det en helt anden der løb med sejren, nemlig vores nykronede æresmedlem, Brian Isaksen, som med 6 point
distancerede alle. Damir kunne med en

24

sejr over Brian i sidste runde, være nået
op, men det kiksede. Brians sejr er fortjent især set i lyset af mødeprocenten
på 80% . Det samme havde Damir, men
éen overstrålede alle når det drjer sig om
at møde op og spille skak, Egon Thøgersen, som ud over at spille samtlige runder også havde kræfter til at lave kaffe
og smørre ostehapser til os. Det kalder
jeg overskud! Måske skulle vi andre
tage lidt fra for Egon så han kan få lidt
point ind på kontoen!
Jens og Damir delte 2. pladsen med 4
point, og herefter kom Mogens, Poul
Grydholt og Mesud med 3,5 point.
Så, spil når du vil i det nye år!
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Referat af bestyrelsesmødet d. 1. december 2007
Af René Bæk Pedersen
Bestyrelsesmødet d. 1. december omhandlede bl.a. en evaluering af den
turneringsformen; ”Spil når du vil”. Generelt vurderede bestyrelsen den til at
være en succes, men at den til trods herfor, godt kunne justeres en smule. Først
og fremmest for at undgå, at der var for mange kampe, hvor spillere med for stor
forskel i styrke/ratingtal kom til at møde hinanden.
Samtidig har enkelte spillere ytret ønske om, en turnering, hvor de på forhånd vidste,
hvem de skulle møde.
For at imødekomme disse ønsker vedtog bestyrelsen at: Forårets klubturnering har
2 sideløbende turneringsformer:
- Spil når du vil (som det har været praktiseret i efteråret)
- En lukket runde, hvor alle spiller mod alle. Såfremt der er mere end 8 der tilmelder
sig denne
turnering, bliver den til en monrad-turnering.
Det er kun ”spil når du vil”, som giver andel i klubmesterskabet!
Disse turneringer løber over 5 runder, hvorefter de gentages, så der bliver 2
turneringer i løbet af foråret. En der løber fra januar til marts. Og en ny fra en gang
i marts og fremefter. Det er frivilligt, hvilken af de 2 turneringsformer, man ønsker
at deltage i.
Hvad angår holdkampe, har det indtil nu været muligt at stille fuldt hold, i så godt
som alle sammenhænge. Men det har været på grund af, at der har været 4-5 mand,
som har haft dobbeltprogram, på såvel 1. som 2. holdet. Dette er meget tidligt, og vi
risikerer at blive låst senere i turneringen, hvis det er et mønster der fortsætter.
Det blev også vurderet, at det var værd at fortsætte med at arrangerer forskellige
skakaktiviteter på hængepartiaftener og på klubaftener, hvor der er holdkampe –
men kun for det ene hold.
Endelig er det blevet vedtaget, at bestyrelsesmøder skal være åbne, og menige
medlemmer er velkomne til at deltage. Datoen og tidspunktet for mødet bliver
offentliggjort på hjemmeside. Såfremt bestyrelsen skønner det hensigtsmæssig, kan
enkelte punkter blive drøftet i et lukket forum.
God jul og godt nytår til alle fra bestyrelsen
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Partiafdelingen
af Allan Kaarsberg
Som nævnt i et tidligere nummer så er
Henrik Jegbjerg Hansen flyttet udenbys
og residerer på fyn. Det afholder ham
ikke fra at bidrage til festlighederne her
i bladet, så her er hans debut for holdet
i hans nye klub. Ordet er Henriks:
Hej alle i Centrum!
Jeg tænkte at dette parti kunne more
nogen af d’herrer. Det er mit første
holdparti for Frem, spillet d. 29/10 2007
Hvid: Henrik J. Hansen, Frem (1624)
Sort: Allan H. Hansen, Sydøstfyn (1472)
1.Sh3

dhckfibj
gagagaga
MmMmMmMm
mMmMmMmM
MmMmMmMm
mMmMmMmB
AGAGAGAG
JBIELCmD
1.-, b6 Ikke det mest principielle, men
et interessant svartræk. Min modstander
rystede flere gange på hovedet mens
han stirrede på den fulde krikke på h3.
2.d4 Lb7 3.Sc3 Sf6 4.f3 d5 5.e4!? Et
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interessant bondeoffer. 5.-,dxe4 6.fxe4
Sxe4 7.Sxe4 Lxe4 8.Sg5 Lg6?

dhMkfiMj
gMgMgaga
MgMmMmcm
mMmMmMHM
MmMGMmMm
mMmMmMmM
AGAmMmAG
JMIELCmD
Dette må være en fejl. Dd5 var
nødvendigt. 9.Df3 Sd7 10.Lb5 Dette
vinder, men endnu mere interessant
var 10.Ld3! f6 11.Se6 Dc8 12.Lxg6+
hxg6 13.Dxa8 Dxa8 14.Sxc7+. 10.-,Tc8
11.O-O e6 12.Sxf7 Df6 13.Dxf6 Den
sikre vej til sejren. 13.-,gxf6 14.Sxh8
Sort opgiver. 1-0.
Jeg lærer nok aldrig at spille sunde
åbninger, når jeg kan vinde på den
slags!
Skaklig hilsen og god jul og godt nytår
til alle i Skakklubben Centrum.
Henrik Jegbjerg Hansen.
Et andet sted i Danmark sidder John
Klaus Jensen med en rigtig god
fornemmelse i maven! Han har deltaget
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i turneringen, ”Første træk”, Herning
og endte på en førsteplads i Basis 1, på
deling med Jørgen Hvid. John er som
bekendt ”supersub” på vores andethold,
og formentlig Centrums enenste
”professionelle” spiller! Her viser han
formanden for Kjellerup Skakklub, Erik
Ruskjær, vintervejen.
Hvid: John Klaus Jensen, Centrum
Sort: Erik Ruskjær, Kjellerup
1.Sf3 d5 2.c4 d4 3.e3 dxe3 4.fxe3 c5
5.Sc3 Sf6 6.d4 e6 7.d5 Le7 8.e4 exd5
9.cxd5 b6?? 10.e5 Sfd7 11.d6 Lf8
12.Dd5 Sa6 13.Lc4 Sxe5 14.Sxe5 Le6
15.Dc6+ opgivet. 1-0

dmMkfiMj
gMmMmaga
bgEGcmMm
mMgMHMmM
MmCmMmMm
mMHMmMmM
AGMmMmAG
JMIMLMmD

En 2-trækker
- af Peter Roesen
Fortsat igen fra side ?
Nåh, men nu kan vi vel ikke trække den
længere ........
Løsningen på skakopgaven:

MmDmMmMm
mMmMmMmM
MmMlMmMm
mMmBmMgM
MmMmFmEm
mMmMmMmM
MmMmMmMm
mMmMmMmM
1. Kf5! med mulighederne 1.-, Kxd5 2.
Dd1 mat, eller den opgaveteknisk mest
interessante variant 1. -, Kd7 2. Ke5!
- altså to kongetræk af den angribende,
heraf det ene med afdækkerskak og mat.
Meget smukt!
Peter Roesen

I samme gruppe spillede Karsten
Jacobsen, vistnok for Ribe, nu spiller
Karsten igen i Esbjerg Skakforening. Det
indbyrdes opgør endte remis. Et parti
Karsten vistnok burde have vundet, men
blev nervøs i tidnøden.
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Program
		
og andre arrangementer
Dato		
07.01.08
13.01.08
14.01.08
14.01.08
21.01.08
21.01.08
28.01.08
03.02.08
04.02.08
05.02.08
11.02.08
18.02.08
25.02.08
02.03.08
03.03.08
04.03.08
10.03.08

Aktivitet 				
1. runde af forårsturneringerne
Bov - Centrum 1
Nr. Snede - Centrum 2
Centrum 3 - Esbjerg 4
2. runde af forårsturneringerne
Sidste frist for indlæg til klubbladet
3. runde af forårsturneringerne
Centrum 1 - Haderslev
Centrum 2 - Grindsted
Helle 2 - Centrum 3
4. runde af forårsturneringerne
Hængepartiaften
5. runde af forårsturneringerne
Centrum 1 - Horsens
Centrum 2 - Jerne 1
Jerne 2 - Centrum 3 (hos Esbjerg Skakforening)
Centrum 2 - Evans 3 (spilles i Billund)

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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Sidste frist for indlevering af materiale er d. 21/01 2008

