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Skakklubben Centrum
Bestyrelse:
Formand Brian Isaksen Jakob Gejsings Vej 6 6700 Esbjerg ☎ 7513 7502
Næstformand Jens Arne Christensen Industrivej 18 6510 Gram ☎ 7482 3252
Kasserer Jens Nielsen Storegade 66 6700 Esbjerg ☎ 7512 3975
Sekretær Søren Peter Nielsen Gl. Guldagervej 19 B 6710 Esbjerg ☎ 7545 6933
Medlem René Bæk Pedersen Ingemanns Allé 62 b 6700 Esbjerg ☎ 7512 8310

Klubbladsredaktion:
Redaktør Allan Kaarsberg Peder Gydes Vej 89 6700 Esbjerg ☎ 7545 7013
Assistent Stillingen ubesat                               ☎ 
 e-post redaktionelt: centrum.skakblad@esenet.dk

Turneringsledere:
Mesterklassen Ole Bønnelykke   ☎ 7514 3536
Basisklassen Jens Nielsen   ☎ 7512 3975
Hans Nissen Pokalen
 Jens Nielsen   ☎ 7512 3975
 Ole Bønnelykke   ☎ 7514 3536

I øvrigt:
Tilmeldinger Brian Isaksen   ☎ 7513 7502
Fritidshuset Telefonen må kun anvendes i nødstilfælde  ☎ 7513 2011
Kontingenter Seniorer kr. 600,-
 Juniorer u/20  kr. 360,-
 Pensionister kr. 480,-
 Kontingentet betales over 3 rater  1/2, 1/5, og 1/11.

Indmeldelse Kan ske ved henvendelse til bestyrelsen
 Prisen for indmeldelse udgør 50 % af kontingentsatsen.

Artikler, partier, vitser, tegninger, stillinger, billeder, forslag, ris eller ros må meget gerne afleveres 
til klubbladsredaktionen. Reklamer kan, efter aftale med Jens Nielsen, indleveres til redaktøren ved 
deadline til næstkommende klubblad.

Her træffes vi også:
Brian Isaksen  e-post: brisak@esenet.dk
Allan Kaarsberg e-post: a.kaarsberg@esenet.dk
Klubbens hjemmeside http://www.skakklubbencentrum.dk/



�

Skakklubben Centrum
December 2006

Ved nogle af de tidligere Vesterhavs-
turneringer har jeg stået på gangen i 
en af skolerne og budt velkommen 
til flere hundreder af deltagere eller i 
salen på engelsk til de internationale. 
Jeg er blevet interviewet af både DR1 
og TV-Syd. Jeg har foran en sal med 
et festklædt publikum fået overrakt kr. 
15.000 af Nordea for arbejdet med 
Vesterhavsturneringen.
Og så:
SYV tilmeldinger til vores weekend-
turnering i oktober!
SYV!! Hvor de to oven i købet var på 
vej til at trække sig.
’Det er pinligt. Det er overraskende. 
Det er måske Brian I?’ Det er i hvert 
fald på tide, at jeg personligt af hensyn 
til min svindende formåen begynder at 
skalke lugerne. Jeg har måske påtaget 
mig en enkelt (eller to) formandsperi-
oder for mange.
Under alle omstændigheder: Tak til de 
seks Centrumspillere, der meldte sig 
til deres egen klubs turnering. Tak til 

Karsten Jacobsen, der var villig til at 
påtage sig turneringsledelsen.

*
Hans Nissen-pokalen er humpende kom-
met ud af startblokkene - kun to havde 
tilmeldt sig ved fristens udløb; men det 
endte trods alt med otte startende.

*
Klubturneringen er også i gang. 17 er 
med.

*
Også holdturneringen er kommet under-
vejs. Vi har igen tre hold med; 
NOTER VENLIGST DATOERNE I 
JERES KALENDER!
1. holdet lagde ud med lokalopgøret 
mod Skakforeningen – meget rimeligt 
endte det denne gang uafgjort.
2. holdet fik derimod store klø af Varde 
i deres åbningsrunde.

*
Annoncen for esbjergmesterskabet 2007 
er på Jørns side. Der vendes tilbage til 
at spille i januar; tilmeldingsfrist 14. 
januar. 

Cirklen sluttet?
Af Brian Isaksen
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Holdturneringen
Poul Krebs reddede uafgjort i lokal-
braget!

...øh, Poul Krebs? er det ikke....” - ”Jo!” 
- ” Jamen, er han ikke musiker, og hvad 
har han med skak i Esbjerg at gøre??”. 
Peter Roesen, redaktionens udenrigs-
korrespondent og Vardes førstebræt, er 
et stort spørgsmålstegn da jeg henkastet 
forkynder dette postulat for ham. Og 
det har han i og for sig god grund til at 
være, for historien bag er meget ind-
viklet men ikke desto mindre sand! Lad 

os begynde med begyndelsen!
”Hvad siger du til at ”baysitte” for 
Måtte d. 3. november?”, min ægteviede 
hustru, Charlotte, ser bestemt på mig. 
Jeg fornemmer at her skal jeg træde 
varsomt. Et spørgsmål med en fastsat 
dato! - Det betyder at alt er afgjort 
på forhånd og jeg bare kan strække 
våben. Jeg tøver, Charlotte fortsætter og 
bekræfter mine anelser! ” Poul Krebs 
kommer til ”Tobakken”, og Krelle har 
bestilt billet” - Nu sidder I, kære læsere, 
selvfølgelig med fornemmelsen af, at 
det ikke kan vedkomme jer, men når jeg 
nu ridser persongalleriet op så dæmrer 
det måske”! Krelle (født Christina), 
er min hustrus søster, og Måtte (også 
kendt under pseudonymet Morten 
Andersen) er ikke som man måske 
kunne tro, naboens Airdale Terrier, men 
derimod min kødelige svoger. De er til 
dagligt bosat i det københavnske, men 
lægger vejen forbi i anledning af, at 
Poul Krebs giver koncert på det frem-
meste musikhus i Esbjerg. ”Sssskall 
Morten ikke med til koncerten?” Jeg 
er kendeligt rystet over udsigten til en 
aften med et endeløst antal nederlag i 
lynskak. ”Han vil hellere spille skak!” 
Svaret kommer prompte og lader ingen 
tvivl tilbage! Plottet er lagt og jeg er og 
bliver statisten i dette spil. I tankerne 
prøver jeg at regne: Han kommer ved 

Af Allan Kaarsberg
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sekstiden, og pigerne skal sikker have 
en øl efter koncerten, det bliver 
mindst 6 timers lynskak a 5-10 minut-
ters varighed, altså i bedste fald 40 
x smæk og i værste.... jeg tør ikke 
tænke tanken til ende! ”Øh, ja lille Pus 
det kan jeg da godt”. Charlotte kig-
ger undersøgende på mig, og et eller 
andet sted tror jeg at hun får ondt af 
mig, for pludselig siger hun: ” Kan du 
ikke spørge i klubben om der er et par 
andre der vil komme og spille sammen 
med jer?” - Se det er jo et helt andet 
perspektiv, jeg begynder at spekulere 
lidt i hvem jeg eventuelt kunne trække 
på, og valget falder på Ole Bønnelykke 
og Iver Poulsen. Hellere tabe 3 x 15 
partier til hver end 40-50 stykker til 
Morten! Jeg kontakter sporenstregs Iver 
og Ole og lokker med Pizza og bajere 
for at få planen til at glide ned. Det var 

lettere end forventet. Begge synes om 
idéen og hævdede at de kunne være 
en god opvarmning til den forestående 
holdkamp om søndagen. HOLDKAMP, 
hold da helt ferie! Endnu en nedrig 
tanke poppede op. Hvad nu hvis man 
kunne få Morten til at blive til søndag 
og deltage på 1. holdet! Jeg foretog 
endnu et par opringninger til bl.a. Brian 
for at forhøre mig om hvorvidt Morten 
var spilleberettiget. Brian var fyr og 
flamme og tilbød oven i købet at trække 
sig (ja endda at melde sig helt ud af 
klubben) for at give plads til Morten, 
hvis ikke der kom andre afbud! Tilbage 
var bare at forelægge planen for Morten. 
Heller ikke her var der nogen tøven: ” 
Ja det vil jeg da gerne!” Og så var det 
på plads. Tilbage var så at omdøbe 
”babysitting” til ”Opvarmning”! Den 
3. november oprandt og de implicerede 
blev behørigt beværtet, hvorefter spillet 
kunne begynde og der blev gået til 
makronerne skal jeg lige hilse og sige! 
Det gik nu ikke helt som forventet for 
mit vedkommende, jeg vandt faktisk 
4 partier og så var min aften også red-
det! - At aftenen var en succes afspejles 
måske allerbedst i Iver, Ole og Mortens 
resultater i søndagens holdkamp, som 
Morten vil fortælle lidt om herunder! 
Men hvorom alting er, så kommer man 
ikke uden om, at uden Poul Krebs så var 
det måske gået helt anderledes.

Morten Andersen - Debut i Centrum



�

Skakklubben Centrum
December 2006

Musketér-effekten
Af Morten Andersen
Alle kneb gælder, når en sæk (cifrene 
taler vi ikke om) fra sidste års holdkamp 
mod ærkerivalerne fra Skakforeningen 
skal hævnes. Derfor havde redaktør 
Kaarsberg investeret i lasagne, isdessert 
og rigelige mængder humlebryg samt 
lagt hjemlige lokaler på Peder Gydes 
vej til, så Iver, Ole og undertegnede 
under optimale forhold kunne forberede 
os fredag aften på årets lokalbrag. Et 
eller andet må der have været i sovsen, 
for da røgen havde lagt sig hen ad 
søndag eftermiddag, havde Centrum 
scoret tre pinde – 100 % til de tre seriøst 
forberedte musketerer. Med remiser ved 
Hans og Grydholt var det uafgjorte 
resultat i hus, således at det skulle være 
sikkert at færdes i Kongensgade det 
næste års tid.

Ben-Oni
Hvid: Morten Andersen, Centrum
Sort: Henrik Tranberg Jensen, Esbjerg
1.d4 Sf6 2.Sf3 c5 3.d5 g6 4.Sc3 d6 
5.e4 Lg7 6.Le2 0-0 7.Sd2 e6 8.Sc4 
b5? I betragtning af de efterfølgende 
forviklinger er det farligt at konkludere 
uden at have spurgt Fritz om lov. Jeg 
vover spørgsmålstegnet alligevel. 
9.Sxb5 Sxe4 10.dxe6 fxe6 På 10.-, 
Lxe6 taber sort jo en bonde og kom-
pensationen virker tvivlsom. 11.Lf3!! 
Måske et ret naturligt træk, men på 
grund af det mulige svar, som Henrik 

faktisk spiller i partiet, krævede det et 
omfattende regnearbejde at spille det.
11.-,Sxf2?! Virker ikke, men sort havde 
under alle omstændigheder problemer. 
Så forståeligt, at Henrik brænder bro-
erne. 12.Dxd6!? Objektivt burde træk-
ket nok være forsynet med et ”?!”. 
Styrken ligger primært i det kunst-
neriske indtryk af dette plus følgende 
hvide træk, som fjerner begge truede 
brikker fra springergaflen. Alternativet 
var 12.Kxf2 Dh4+ 13.g3 Dxc4 14.Sxd6. 
Herefter er sorts bedste chance 14.-
,Txf3+, hvorefter hvid skal slå igen med 
kongen for ikke at tillade 15.-,Dxc2+ 
med stærkt sort pres for kvaliteten. 
Kongen på f3 ser risikabelt ud, men pga. 
sorts dårligt udviklede dronningefløj er 
det o.k. Så havde vi fået et langt parti, 
som hvid stille og roligt burde kunne 
køre hjem med en kvalitet i overskud. 
12.-, Dh4?! Bedre 12.-, Dxd6. Hvid 
svarer 13. Sbxd6 og sorts bedste er nu 
13.-, Txf3, der besvares med 14.gxf3, 
Sxh1 15.Le3 (men ikke 15.Sxc8, Sc6 
16.S8d6 Sd4 17.Sa3 Le5! og springeren 
bliver befriet med sort fordel) efter-
fulgt af 16.0-0-0. Hvid får officeren 
tilbage og har udsigt til et bedre slutspil 
på grund af den dårlige sorte bonde- 
stilling. Et interessant alternativ var i 
øvrigt 14.Tf1!? (men ikke 14.0-0 Sh3+ 
15.gxh3 Txf1+ 16.Kxf1 La6 med lige 
spil) og nu fx 14.-, Sd3+ 15.cxd3 Txf1+ 
16.Kxf1 La6 17.Le3 med lille hvid 
fordel på grund af bedre bondestilling. 



�

Skakklubben Centrum
December 2006

Fordelen er dog beskeden – og efter 
min mening mindre end i varianten med 
14.gxf3. For at konkludere: set i bak-
spejlet var 12.Kxf2 bedre end 12.Dxd6 
jf. den forrige note. I øvrigt er der også 
en masse spøjse varianter, som beg-
ynder med 13.Scxd6, men så vidt jeg 
kan se kommer sort godt ud af dem (fx 
12.-, Dxd6 13.Scxd6 Txf3 14.xf3 Sxh1 
15.Sc7 Le5 eller 15.Sxc8 Sc6 16.S8d6 
a6…). 13. 0-0

Partiets nøglestilling. Det illustreres 
også af, at Henrik hidtil havde ligget 
bedst på klokken, men her gik han i 
tænkeboksen og kom først ud af den 
igen, da han manglede 20 min. Jeg 
havde 1 time og 5 min. 13.-, Dxc4. 
Efter partiet mente Henrik, at 13.-, Se4 
havde været bedre. Så havde jeg planlagt 
14.Dd3. En mulig fortsættelse kunne 
være 14.-, Lb7 15.Lg5!! (en lille kom-

bination, som umiddelbart kun giver en 
afbytning, men hvid får løst sit sidste 
problem, udvikling af dronningefløjen, 
med tempogevinst), 15.-, Dxg5 16.Lxe4 
Lxe4 17.Txf8+ (en finesse, bedst at 
bytte før Ta8 er i spil) Lxf8 18.Dxe4 og 
sort taber en officer. Torsten mente, at 
sort i diagramstillingen burde spille 13.-
,Txf3 14.gxf3 Sh3+ Men efter 15.Kg2 
”mangler” sort jo en skak på f4, da 
feltet er overdækket. Man skal samtidig 
huske, at tårnet på f8 ikke kun er en 
angrebsbrik, men også en vigtig fors-
varsbrik for sort. Når det mangler, bliv-
er baglinjen sårbar. Det illustreres fx af 
varianten 15.-,Dxc4 16.Dd8+ Lf8 (16.-, 
Kf7?? 17.Sd6+). 17.Lh6 Sd7 18.Sd6 
og sort ender igen mindst en officer 
bagud. Endelig var det en mulighed i 
diagramstillingen at spille 13.-, Sh3+ 
14.gxh3 Dxc4. I forhold til partiet får 
sort ødelagt den hvide bondestilling 
foran kongen, men mister til gengæld 
et tempo, hvilket er en høj pris at betale 
i en så skarp stilling. Her havde jeg 
planlagt 15.Le3, hvorefter sorts mindst 
ringe nok er 15.-, Txf3 16.Txf3 Sd7 
17.Taf1 og nu er der ikke noget, som 
duer for sort: 17.-, Dxb5 strander på 
18.Dxe6+ osv.; 17.-,La6 på 18.Sc7 osv.; 
17.-, Lb7 på Dxd7 osv. samt 17.-, Tb8 
på De7 osv. 14.Txf2 Sd7? En fejl, men 
stillingen var alligevel tabt. Fx 14.-, 
Dxb5 15.Lxa8 Txf2 (det fristende 15.-, 
Ld4 gendrives jo kontant af 16.Dxf8 
mat!). 16.Kxf2 Ld4+ 17.Le3. Stillingen 
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er stadig rodet, men facit er, at sorts 
svage officerer på b8 og c8 plus ømme 
baglinje koster partiet. 15.Lxa8 Txf2 
16.Kxf2 Le5 Springeren var forgiftet: 
16.-,Dxb5. 17.Dxe6+ Kf8 (Kh8 koster 
jo løberen på baglinjen). 18.Ld5! og 
sorts konge overlever ikke. 17.Dd3 
Dh4+ 18.Kf1 Ikke 18.g3? Dxh2+ 19. 
Lg2 Lb7 18.-, a6?! 18.-,Dxh2 strand-
er på 19.Dh3 med tvunget damebytte. 
Men 18.-,Lxh2 var sejere. 19.Sc3 Ld4 
20.Dg3 Df6+ 21.Df3 Bedre end straks 
21.Df4 der kunne besvares med 21.-, 
Lxc3. 21.-,Dh4 22.Df4 Dh5 Og Henrik 
kastede håndklædet uden at afvente 
23.Lf3, der fremtvinger damebytte. 
Uden dronningerne på brættet er der 
ingen mening i at spille videre med et 
tårn for lidt. 1-0

HATTRICK Af Iver Poulsen
Efter en sæson, hvor jeg ingen partier 
vandt, og med 2 point i seks kampe mis-
tede 40 ratingpoint, var jeg noget spændt 
på, hvordan det skulle gå i division-
sturneringen her i efteråret 2006. Men 
jeg er altså startet med tre gevinster på 
stribe – de to er fortjente, måske endda 
lettjente, mens den tredje var en redning 
på målstregen, må man sige, i den altid 
farlige masochist-variant, som jeg jo 
nogle gange spiller, hvor sort snupper en 
bonde mod at påtage sig diverse lidelser 
(parti nr. 2). I partiet i første runde 
kom Maarup hurtigt galt af sted mod 
Skandinavisk og i tredje runde lykkedes 
det perfekt at straffe typisk slapt hvidt 
spil med opstillingen d4 + c3 + Sf3. 
Selvfølgelig meget tilfredsstillende.

Centrum I Esbjerg Skf. 4 : 4
1. Gunnar Pedersen Ove Weiss Hartvig 0 : 1
2. Iver Poulsen Michael Maarup 1 : 0
3. Hans Buus Pedersen Torsen Lindestrøm ½:½
4. Morten Andersen Henrik Tranberg Jensen 1 : 0
5. Ole Bønnelykke Leszek Kwapinski 1 : 0
6. Poul Grydholt Jensen Poul F. Fries Nielsen ½:½
7. Damir Desevac Dennis Munksgaard 0 : 1
8. Brian Isaksen Torben Jensen 0 : 1

1. holdet runde 1
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Hvid: Poulsen,Iver 
Sort: Maarup,Michael 
B01 2. Division 2006–07, 05.11.2006
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Sc3 Dd6 4.d4 a6 
5.Sf3 Lg4?! 6.h3 Lh5 7.Le3 Sf6 8.g4 
Lg6 9.Lg2 Sc6?! 10.Se5!± e6 11.h4 h5 
Eller 11...Sxe5 12.dxe5 Dxe5 13.Lxb7 
Td8 14.Lc6+ Sd7 15.h5 Lb4 16.Dd2 
Le4 17.Lxe4 Lxc3 18.Dxc3 Dxe4 19.0–
0–0 0–0 20.h6. 12.Sxg6 fxg6 13.g5 Sd5 
14.Dd2 0–0–0 15.0–0–0 Sce7 16.Se4 
Db6 17.c4 Sxe3 18.fxe3 Sf5 19.c5 Db5 
20.Sc3 Da5 21.Df2 Td7 22.Thf1 c6 
23.Lh3 Dd8 24.Se2 Le7 25.Sf4 Eller 
25.e4 Sxh4 26.Lxe6 Lxg5+ 27.Kb1 
Te8 28.Lxd7+ Dxd7 29.Sc3. 25...De8 
26.e4 Sxd4 27.Txd4 Lxc5 28.Lxe6 
Tf8 29.Lxd7+ Eller 29.Txd7! Lxf2 
30.Te7+ Kb8 31.Txe8+ Txe8 32.Txf2. 

29...Dxd7 30.Txd7 Lxf2 31.Tc7+ Eller 
31.Se6! Le3+ 32.Kc2 Txf1 33.Td8#. 
31...Kb8 32.Txf2 

1–0

Herning II Centrum I 2 : 6
1. Holger Vestergaard Gunnar Pedersen 1 : 0
2. Jens Lund Jensen Iver Poulsen 0 : 1
3. Søren Gøgsig Broberg Hans Buus Pedersem 0 : 1
4. Birgit Ditlevsen Ole Bønnelykke 0 : 1
5. Leif Hamborg Poul Grydholt Jensen 0 : 1
6. Brian Rothmejer Jean Bloch Mikkelsen 0 : 1
7. Henrik Hjorth Ib Mathiasen 1 : 0
8. Martin Noe Jens Nielsen 0 : 1

1. holdet runde 2
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Hvid: Lund Jensen,Jens
Sort:  Poulsen,Iver 
D31 2. Division 2006-07, 26.11.2006
1.c4 e6 2.Sc3 d5 3.d4 c6 4.Sf3 dxc4 
5.e4 b5 6.a4 Lb4 7.Ld2 a5 8.Dc2 Lb7 
9.g3 Sf6 10.Lg2 0–0 11.0–0 Lxc3 11...
h6. 12.bxc3 Sa6?? 

12...c5÷; 12...h6÷. 13.Tab1 Sc7 14.e5+- 
Sfd5 15.Sg5 g6 16.Se4 Dd7 17.Sc5 
Dc8 18.Lh6 Te8 19.Se4 Db8 20.Lg5 
b4 21.Dc1 Sxc3?! 22.Sxc3 bxc3 
23.Dxc3 23.Lf6+-. 23...Da7 24.Tfc1 
Sd5 25.Dxc4 Tec8 26.Db3 Tab8 
27.Dd1? 27.Tc5+-. 27...c5 28.dxc5 
Txc5 29.Dg4? 29.Txc5 Dxc5 30.Tb5±. 
29...h5 30.Df3 Txc1+ 31.Txc1 Dd4! 
32.De2 Dxa4= 33.Dd2 Db4 34.Dc2? 
Dd4 35.Lxd5 Dxd5 36.Kf1 Dxe5 36...
Dg2+ 37.Ke2 Lf3+ 38.Ke3 Lg4–+. 
37.Lf4 Db5+ 38.Kg1 Dd5 39.Kf1 Tc8 
40.Db2 Txc1+ 41.Lxc1 Dd1# 
0–1 Sikken redning!

Hvid: Jacobsen,Michael
Sort: Poulsen,Iver 
D02 2. Division 2006-07, 10.12.2006
1.Sf3 d5 2.d4 c5 3.c3 e6 4.Lg5 Db6 

Springeren Centrum I 21/2 : 51/2

1. Viggo Bové Quist Gunnar Pedersen ½:½
2. Mickael Jacobsen Iver Poulsen 0 : 1
3. Bent Samuelsen Ole Bønnelykke ½:½
4. Kim Burnæs Poul Grydholt Jensen  ½:½
5. Richardt Ebbesen Jean Bloch Mikkelsen  ½:½
6. Poul erik Jørgensen Damir Desevac ½:½
7. Aage Søndergaard Nielsen Ib Mathiasen 0 : 1
8. Redzo Mujkanovic Jens Nielsen 0 : 1

1. holdet runde 3
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5.Db3 Sc6 6.e3 Ld6 7.Sbd2 Sge7 
8.dxc5?! Måske den afgørende fejl, alle-
rede herefter ser Fritz en klar sort fordel. 
8.-, Lxc5 9.Lf4 f6 10.Le2 e5 11.Lg3 
Le6 12.Dxb6 Lxb6 13.0–0?! Sf5 14.e4 
Sxg3 15.hxg3 dxe4 16.Sxe4 0–0–0 
17.b4 h6 En anden mulighed var 17...
Ld5!? 18.Sc5 Lxc5 19.bxc5 Lf7µ. 
18.b5 Se7 19.Tfd1 Txd1+ 20.Txd1 
Td8 20...Lxa2!? var faktisk også en 
mulighed, men det kræver at man 
regner 21 halvtræk frem: 21.c4 Lb3 
22.Tc1 Kb8 23.Sfd2 La4 24.c5 Lc7 
25.Sc3 Td8 26.Sde4 Lb3 27.b6 axb6 
28.cxb6 Lxb6 29.Tb1 Ld4 30.Txb3 
f5µ. 21.Txd8+ Kxd8 22.c4 Kc7 23.a4 
f5 24.a5 24.c5!? hjælper ikke hvid: 
24.-fxe4 25.cxb6+ Kxb6 26.Sxe5 Sd5 
27.Lc4 Ka5 28.Lb3 Kb4 29.Lc2 Sf6 
30.Kf1 Lb3 31.Lxb3 Kxb3 32.a5 Kb4 
33.a6 b6 34.Sc6+ Kxb5 35.Sxa7+ Kxa6 
36.Sc6 Kb5 37.Se5 Kc5–+. 24...fxe4 
25.axb6+ Kxb6 26.Sxe5 26.Sd2!? Kc5 

27.Sxe4+ Kb4 28.Sd6 Sf5 29.Sxb7 Sd4 
30.Lf1 Lxc4 31.Lxc4 Kxc4 32.Sd6+ 
Kc5 33.Se8 g6 34.Sf6 Kxb5–+. 26...
Kc5–+ 27.f4 Kd4 28.Kf2 Sc8 29.g4 
Sd6 30.f5 Lxc4 31.Sxc4 Sxc4 32.Kg3 
a5 33.bxa6 bxa6 34.Kf4 a5 35.g5 
hxg5+ 36.Kxg5 a4 37.Kg6 Se5+ Jeg 
kan konstatere, at jeg har spillet et fejl-
frit parti. 38.Kxg7 a3 
0–1 

Stillingen i 2. division gr. 3
Klub Bp Mp
Herning I 161/2 5
Centrum I 151/2 5
Haderslev I 151/2 5
Esbjerg skakforening 13 4
Springeren I 12 3
Bov I 111/2 2
Herning II   61/2 0
Aabenraa I   51/2 0

Slagter

KAJ MADSEN
Kronprinsensgade 97
75 12 84 95
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Varde Centrum II 6 : 2
1. Peter Roesen Mesud Desevac 1 : 0
2. Benny Falck Damborg Bent Radoor 1 : 0
3. Anders Christensen Jens Nielsen ½:½
4. Bjarne Rasmussen Søren Peter Nielsen ½:½
5. Mikael Langager Andreas Kinch ½:½
6. Flemming Færge Steffen Jørgensen 1 : 0
7. Ole Henriksen Jack Madsen 1 : 0
8. Kaj Vestergaard Carsten Ovesen ½:½

2. holdet runde 1

Problemer
Hvor man på 1. holdet taler om en god 
start og succes, så ser virkeligheden 
unægtelig anderledes ud på 2. holdet. 
Den første match mod Varde smagte 
lidt af afklapsning, selvom det undevejs 
så lovende ud. Især Carsten (med sort) 
så ud til at have klar fordel, men da han 
skulle til at eksekvere fordelen, byttede 
han lidt unødvendigt et tårn i stedet for 
at sætte yderligere pres på modstan-
deren. Herefter fladede det ud til remis.
Lidt ærgerligt for det ville have været 
flot hvis hans debut i mesterrækken 
havde resulteret i en sejr! 
Jack Madsen er et nyt ansigt i klubben, i 
hvert fald for de fleste - Han har spillet 
i Centrum før, men det ligger tilbage til 
starten af halvfemserne. Han siger selv 
at han er lidt “skakrusten”, og det første 
parti i holdturneringen, blev brugt til 

at banke rust af! Redaktøren var ved 
ringsiden, og bevidnede Jacks fornuf-
tige åbningspil og udvikling. Hvad der 
gik galt til sidst, er Jack ene om at vide, 
men måske kan man formå ham til et 
indlæg. Velkommen til Centrum Jack!.
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Centrum II Ølgod 31/2 : 41/2
1. Mesud Desevac Hans Jørn Andresen ½:½
2. Allan Kaarsberg Jens Ole Nielsen 0 : 1
3. John Klaus Jensen Bo Kristiansen 0 : 1
4. Søren Peter Nielsen Flemming Ormstrup ½:½
5. Jens Arne Christensen Thomas Brændgaard 0 : 1
6. Jack Madsen Kim Jørgensen ½:½
7. Henrik Jegbjerg Hansen Allan Eriksen 1 : 0
8. Carsten Ovesen N.N. 1 : 0

2. holdet runde 2

Så gik det noget bedre i næste runde, 
men det var lige ved at kikse helt! En 
time før “Kick Off” indløber et afbud 
fra Karsten Jacobsen, og i desperation 
ringede Søren Peter til redkatøren for 
at få fyldt pladsen ud på andetbrættet. 
Det var ikke populært, dels fordi jeg 
ikke har overskud til skak i øjeblik-
ket, men mest fordi jeg havde besøg 
fra København (igen) og måtte forlade 
både frokost og kortspil for “klub og 
fædreland” - Men hvad gør man ikke 
når Søren Peter tårevædet beretter om 
hvordan John Klaus Jensen har siddet 
en hel uge og forberedt sig med sort til 
sin debut i Centrum. og Karstens afbud 
ville betyde at han skulle have hvid i 
stedet! At jeg stillede op betød at vi fik 
et ekstra point, ikke p.g.a. min indsats, 
men fordi Ølgod kun kunne stille med 7 
mand, og Carsten dermed vandt!

Lad os lige vende tilbage til John 
Klaus. Han er en gammel kending i 
Vesterhavsregi, hvilket er den væsentlig-
ste årsag til at han har valgt Centrum 
som sin nye klub, selvom han bor langt 
fra Esbjerg. Vi kommer nok ikke til at 
se ham i klubturneringen, men han har 
lovet at stille op i så mange holdkampe 
som muligt, og lur mig om han ikke 
dukker op til bymesterskabet.
Velkommen John Klaus Jensen!
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Centrum II Kolding 11/2 : 61/2
1. Brian Isaksen Lars Pedersen ½:½
2. Bent Radoor Michael Andersen 0 : 1
3. Søren Peter Nielsen Helge Poulsen 0 : 1
4. Andreas Kinch Ole M. Grimstrup 0 : 1
5. Jens Arne Christensen Gerriet Toet 0 : 1
6. Michael Christensen John Kops 0 : 1
7. Jørn Hansen Søren Flø Sørensen 0 : 1
8. Eric Jøker NN 1 : 0

2. holdet runde 3

Nedtur
Overmatchet på alle pladser på nær 7. 
og 8.! bræt - Brian holdt Lars Pedersen 
stangen, og supersub Eric Jøker fik det 
hele point mod den berømte NN.
Jørn havde chancer mod Søren Flø. Men 
ak! Traditionen tro viser den beskedne 
webmaster aldrig sine successer, så her 
har vi chancen for at se ham i aktion!

Hvid: Sørensen, Søren Flø (1427)
Sort: Hansen, Jørn (1588)
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Le7 
5. Dc2 O-O 6. e3 b6? Sc6 er bedre. 7. 
cxd5 Sxd5? Så er det hvids tur, 8.Lxe7 
Dxe7 9.Ld3 f5 10.Lc4 Db4= 8. Sxd5 
exd5 9. Lxe7 Dxe7 10. Ld3 h6? Jørn har 
ellers fat i den rigtige idé, men spilder tid 
på dette bondetræk, 10.-, Db4+ 11.Kf1 
La6! 12.Lxa6 Sxa6 13.Sf3 c5= 11. Tc1 
Db4+! 12. Dc3 Dxc3+ 13. Txc3 c6? 

Bedste chance var  13.-,La6! 14.Lf5 
c6= 14. Sf3 f6 15. O-O Lb7 16. Tfc1 
Td8 17. e4 La6 Nu er det for sent. 18. 
Lb1 Le2 19. exd5 Lxf3 20. gxf3 cxd5? 
Tabstrækket! 21. Lf5! Sa6 22. a3! Kf7 
23. Ld3 Sb8 24. Tc7+ Sd7? Den sidste 
fejl, her står den rigtig skidt! 25. Lf5 
Ke7 26. T1c6 1-0

dhcmMjfm
gMmMmagM
MgamMmMg
mMmamMmM
MmMGMmMm
mMJCGMmM
AGMmMGAG
mMmMLMHD
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Billund-Grindsted - Centrum III
Centrum III var 29. november på besøg 
i Grindsted, til holdkamp mod de ny-
ligt sammenlagte Billund-Vorbasse 
og Grindsted skakklubber. Vi kom i 
stærkeste opstilling, men var trods det 
ikke de største optimister op til kampen, 
da Grindsted på papiret er stærkere end 
os på de øverste brætter. Undertegnede 
mente nu godt, at vi med lidt held kunne 
slippe af sted med 4-4 eller en smal 
sejr, og 6-2 nederlaget var da også ret 
misvisende for kampen som helhed, der 
var ganske tæt.
René Bæk Pedersen (1211) gjorde med 
de sorte brikker på 6. bræt kort proces 
mod Jørn Adolphsen (1213), og så var vi 
foran 1-0. Rene styrede nerverne og spill-
ede solidt; han er i god form for tiden.
Næste parti færdigt var Vagn Konradsens 
(1293) på 4. bræt, der var oppe mod 
Olaf Nielsen (1600). Vagn måtte give 

kvaliteten relativt tidligt for at undgå 
mat, og derefter gik det hastigt ned ad 
bakke. 1-1.
Egon Thøgersen (1000) måtte også med 
sort strække våben på 8. bræt, efter at 
Gustav Brun Jensen (1342) konsoli-
derede en merbonde i slutspillet.  Egon 
er ellers godt spillende for tiden, men 
denne gang måtte han altså ned.  Så 
første Grindsted 2-1.
På 3. bræt havde Børge Clausen (1282) 
hvid mod Antonello Salvatucci (1518), 
og kom hurtigt i alvorlig modvind, og 
tabte en officer samt fik en meget flyvsk 
kongestilling. Han kæmpede dog videre, 
men der var ikke noget at stille op.
På 2. bræt havde Jack Madsen (1531) 
sort mod Lars Wisler Pedersen (1647), 
og det var længe ret lige, dog med lille 
hvid fordel. Den blev dog noget større, 
da Jack mistede en springer, og der var 
derefter ikke mere at stille op. Jack er 

Billund-Grindsted Centrum III 6 : 2
1. Frank-Ronald Bæhr Steffen Jørgensen 1 : 0
2. Lars Wisler Pedersen Jack Madsen 1 : 0
3. Antonello Salvatucci Børge Clausen 1 : 0
4. Olaf Nielsen Vagn Konradsen 1 : 0
5. Birthe Marie Brun Jensen Henrik Jegbjerg Hansen 0 : 1
6. Jørn Adolphsen René Bæk Pedersen 0 : 1
7. Hans Nissen Jochumsen Carsten Ovesen 1 : 0
8. Gustav Brun Jensen Egon Thøgersen 1 : 0

3. holdet runde 1
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ny i Centrum efter en længere skak-
pause, og har fået en hård start. Vi håber 
han får banket rusten af, og snart finder 
formen.
Undertegnede Henrik Jegbjerg Hansen 
(1575) havde på 5. bræt hvid mod 
Birthe Brun Jensen (1327), en på papir-
et overkommelig opgave. Jeg kom dog 
også tidligt foran med en bonde samt 
ødelagt sorts rokade. Derefter spillede 
jeg dog noget slapt, og efter dronninge-
afbytning kom vi ud i et springerslut-
spil, hvor jeg førte med 2 bønder. Kort 
efter satte Birthe sin springer i slag, og 
så var det slut. Så stod det 3-2.
Carsten Ovesen (1311) havde hvid på 
7. bræt mod Hans Nissen Jochumsen 
(1293), og havde med solidt spil bragt 
sig foran med en springer i et slutspil 
med et tårn og 2 bønder på hver side. 
Dette vurderede jeg som klart vundet 
for Carsten, og han afslog da også et 
remistilbud. Men han fik byttet begge 
bønder af, og tabte herefter på tid med 
tårn og springer mod tårn! En streg i 

regnskabet, denne burde Carsten have 
kørt hjem. 5-2 til Grindsted stod der nu.
Sidste parti var Steffen Jørgensen på 
1. bræt, der var oppe mod tyskeren 
Frank-Ronald Bæhr. Der var nu ikke 
megen tysk grundighed over hans spil, 
og Steffen kom ret hurtigt foran med 
en officer, og da han senere vandt en til 
burde det have været forbi. Desværre 
gik Steffen hjælpemat -- en meget 
skuffende slutning på et ellers flot parti. 
Han kan trøste sig med, at verdens-
mesteren Kramnik to dage tidligere 
havde lavet selv samme brøler. En 
match der burde have sluttet 4-4 tabte 
vi altså på denne måde 6-2.
Vi skal fra mit parti se en nærmest 
studieagtig slutspilsstilling. Jeg havde 
afviklet til følgende springerslutspil 
efter tvungen dronningeafbytning på 
c3. Jeg vurderede at dette måtte være 
vundet for hvid pga. 2 merbønder, og 
blev noget overrasket da jeg spillede det 
igennem med computeren. Den mener 
faktisk, at hvid skal passe endog meget 

Storegades Cykel- og
Knallertservice
Storegade 66 · 6700 Esbjerg

Telefon 75 12 39 75
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på ikke at tabe! Problemet er hvids 
isolerede bønder og dårlige kongestil-
ling. Der vil uvægerligt falde mindst 
een bonde ret hurtigt.

Partiet fortsatte: 40.-,Sd1? En fejl, Kf6! 
må være det rigtige. Springeren står 

indtil videre godt på f2, da den fast-
holder den hvide springer i forsvaret 
af e4, og derved blokerer for den hvide 
majestæt. Faktisk tror jeg, at partiet 
efter dette træk er vundet for hvid. Efter 
Kf6 er det remis, eller måske endda 
vundet for sort! 41.Se2 Se3 42. Sd4 
Kf6 43.Kg3 h5 44.Kf3 Sd1 45.c4 Ke5 
46.Se2 Sc3?? 47.Sxc3  Og Birthe spil-
lede lidt videre inden hun opgav. 
1-0

Centrum III - Helle II
Der er desværre ikke indløbet noget 
referat fra denne runde, men vi kan 
konstatere med tilfredshed at holdet har 
rystet nederlaget fra første runde af sig, 
og fik rettet skuden op igen. Kun René 
var flink og afleverede et helt point til 
modstanderen.

MmMmMmMm
mamMmMla
amMmMmam
mMmMmMmM
MmMmAmMm
GMGMmMHA
MmAmMhAL
mMmMmMmM

Centrum III Helle II 61/2 : 21/2
1. Steffen Jørgensen Verner Gammelgaard 1 : 0
2. Jack Madsen Iver Frederiksen 1 : 0
3. Børge Clausen Johannes Grue 1 : 0
4. Vagn Konradsen Henry Andersen 1 : 0
5. Frede Jørgensen Henning Nielsen ½:½
6. Henrik Jegbjerg Hansen Kristian Mølholm 1 : 0
7. René Bæk Pedersen Gunner Mikkelsen 0 : 1
8. Carsten Ovesen Simon Skov Kristensen 1 : 0

3. holdet runde 2
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Fra Skakforeningens igangværende 
klubturnering
Af Henrik Jegbjerg Hansen
Jeg er lidt ude af form for tiden, 
hvilket tydeligt ses på dette parti fra 
Skakforeningens klubturnering:

Hvid: Henrik Jegbjerg Hansen (1575)
Sort: Ejvind Boddum (1435)
Vi kommer ind i partiet i flg. stilling:

Jeg har spillet skidt, og kom tidligt 
bagud med en officer. Men det bliver 
værre endnu:
28.Se5! Min løber er nu i problemer 
28.-,Le2+?? 29.Kxe2 Sf4+ 30.Kf3! 
Dette træk havde jeg overset, og jeg 
mister en officer mere. 30.-,Txe5 
Resignation. 31.Kxf4 Hvem ville ikke 
opgive i denne stilling? Ja, nogen vil 
måske endda sige at man bør opgive 

nu, og ikke spilde sin egen og modstan-
derens tid mere. Jeg var dog arrig på 
mig selv, og ikke helt klar til at kaste 
håndklædet i ringen endnu. 31.-,Te2 
32.Le4 Le8 33.Lf3 Txf2 Man begynder 
at ane lidt fuskerchancer. Ejvind giver 
mig lov til at have det lidt for sjovt her. 
34.Thf1 Tc2 35.Ld5 Tee2 Det bliver 
sjovere og sjovere. 36.Kg5? Hvad er 
nu det for noget? Ejvind vil sætte mig 
mat. Jeg kiggede faktisk slet ikke på 
hvids matvarianter, og tænkte: ”går jeg 
mat, så går jeg mat. Eneste chance er at 
tage løberen og håbe på, at Ejvind har 
regnet forkert.”  Det er en strategisk 
fejl af hvid, at sort får lov til så aktivt 
modspil i denne stilling. 36.-,Txb2! 
37. Txb2 Txb2 38.Txf7? Txg2+! Ups, 
det havde Ejvind overset. Skulle jeg 
nu håbe på, at han tager tårnet, og se 
om jeg kan klare mig i slutspillet? Jeg 
vidste det ikke, men var bare glad for at 
der nu var en lille chance for det halve 
point. 39.Lxg2 Kxf7 40.Ld5+ Kg7 
41.Le4 h6+ 42.Kf4 Kf6 43.h4 g5+ 44. 
hxg5 hxg5+ 45.Kg4 Ke5 46.Ld3 Kf6 
47.Le4 Og Ejvind rømmer sig og siger 
”remis?”, hvorefter jeg skynder mig at 
sige ”ja, tak!”. Han mente ikke, at det 
kunne blive andet, men min vurdering 
er, at det stadig må være klart vundet 
for hvid. Dette parti er vel bare endnu et 
bevis på, at man aldrig skal opgive før 
sidste fuskerchance er væk. 1/2-1/2

Partiafdelingen

dmMmdmfm
mamMmama
MgMmbmam
mAgMmMmM
MmAgMmcm
GMmMmBmM
MICmMGAG
mDmMmFmD
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Byturneringen
Af Henrik Jegbjerg Hansen
Følgende må være undertegnedes bed-
ste skakparti til dato. 
Esbjergmesterskabet, 
Basisklassen, 2. runde
Hvid: Kjeld Ehlers Nielsen (1382)
Sort: Henrik Jegbjerg Hansen (1462)
Afslået Dronningegambit, Tarrasch 
Forsvar D32
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 c5 4.cxd5 cxd4!? 
Dette er von Hennig-Schara-gambit-
ten. Den er vist ikke så kendt, men 
ganske giftig. 5.Dxd4 Sc6! 6.Dd1 exd5 
7.e3!? Hvorfor ikke snuppe den gratis 
bonde? 7.Dxd5 havde været det bedste 
her. 7.-,Sf6 8.a3? Tempotab. 8.-,Le6 
Her havde jeg lidt problemer med at 
bestemme hvor løberne skulle stå. Dette 
ser dog fint nok ud. 9.Ld3 d4!? For 
at slippe af med den isolerede bonde. 
10.exd4 Dxd4 11.Le3 Dd7 12.Lb5 a6 

13.Da4 Tc8 14.Le2 Le7 15. Td1 Dc7 
16.Sf3 O-O 17.O-O

17.-,Sa5!  Jeg kan rigtig godt lide dette 
træk. Truer både Lb3, der vinder en 
kvalitet, samt Sc4, et irriterende felt til 
springeren. 18. Lf4 Db6 19.Sd4 Ld7 
Her kunne jeg også have spillet Sc4 
med det samme. 20.Dc2 Sc4!  21.Lxc4 

 
v/Jens Arne Christensen
Industrivej 18 · 6510 Gram
Tlf.:    74 82 32 52
Mobil 20 32 30 52
Bud- og distributionskørsel

GRAM EXPRESSENGRAM EXPRESSEN
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Det bedste, men nu har sort løberparret. 
21. Sb3 ser interessant ud, men duer 
ikke rigtigt pga. 21.-,Le6!  Sort står 
bedst.  21.-,Txc4 22.Dd2 Td8 23.Dd3? 
Hvid er nu i alvorlige problemer på 
grund af springerbindingen og den 
svage b2-bonde. 23.-,Le6?!  Sce2 skulle 
forsøges, men det er stadig ikke sjovt 
at være hvid. 24. Le5 Sg4!  25.Dg3? 
Sxe5! Spillet er nu helt tabt for hvid. 
26.Sxe6 Dxe6 27.Txd8+ Lxd8 28.Td1 
Le7 29.f4 Sg6 30.h4 h5 31.Df3 Dg4 
32.Dxg4 hxg4 33.g3 Lxa3!  34.Td2 
Lxb2 Hvid opgiver. 0-1

 •  Bøger    •  Film / Musik / DVD
 •  Kontorartikler   •  Multimedia
 •  Playstation, Gameboy og Xbox spil •  Rollespil / Games Workshop

Kongensgade 33 • 6700 Esbjerg • 75121177 • www.boboger.dk
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Venskabsmatch mod Hamborg?

Af Brian Isaksen
Var det noget med en venskabsmatch mod en klub fra Hamborg?
En leder Bert Schmidt fra SV Eidelstedt Hamburg har ringet til mig. Han fortalte, 
at hans klub har en interessant ide. Hvert år tager en gruppe af deres medlemmer på 
en cykeltur (!) til et naboland, sidste år var det Holland. Så indkvarterer de sig og 
søger kontakt til nærliggende skakklubber for at få venskabsholdkampe. I år har de 
skaffet sig sommerhuse på Fanø og leder nu efter interesserede klubber.

Det drejer sig om ugen 12 . - 18. maj. Det kunne blive mod Centrum mandag den 
14. maj. Bert snakker om 8 – 10 spillere og måske omkring 4 juniorer. Bert vender 
tilbage til mig i slutningen af december, når han har endeligt tilsagn fra sine spil-
lere. Og jeg lufter her tanken for Centrums medlemmer. Der er ingen udgifter for 
os. Det drejer sig bare om et enkelt parti, vi holder så den mandag – den 14. maj 
- fri i klubturneringen. Hamborgfolkenes bedste skal have omkring 2000. 
Tilkendegivelser om interesse ønskes!

Esbjerg spillede i 1971 en lignende bykamp mod Hamburger Schachklub von 1830.
Der spilledes på Palads Hotel på 12 brætter, og vi fik store klø. Mogens Nielsen 
spillede bræt 1 og tabte til IM Hecht. Det er alt, klubbladet fortæller – måske er det 
den senere stormester Hans-Joachim Hecht?
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Meget lidt om klubturneringen!
Redaktionen må desværre udskyde 
referatet fra klubturneringen til næste 
gang, og nøjes med at konstatere at 
Gunnar, ikke uventet, blev mester foran 
Mesud. I basis 1 var Jens suveræn med 
Henrik på andenpladsen.
Anders Stokbæk lignede en klar vinder 
af basis 2 før sidste runde, men takket 
være redaktørens utidige indblanden, 
ved at passe Anders op i kaffepausen og 
presse ham for indlæg til klubbladet, så 
mistede han koncentrationen og tabte til 
René Bæk, som derved smøg sig forbi.

Selvom Anders “kun” er B-medlem, 
er han hjertelig velkommen alligevel, 
eftersom han er verdens eneste junior i 
Skakklubben Centrum!

Indbydelse til Esbjergmesterskabet 2006

Esbjergmesterskabet vender tilbage til afvikling i årets første måneder, men 
som en nyskabelse bliver turneringen afviklet over 2 weekender, så der altså 
bliver 3 dage med dobbeltrunder samt en afsluttende “finalesøndag”.
Spilledage: 2 runder lørdag 20/1, 2 runder søndag 21/1, 2 runder lørdag 3/2 
samt 1 runde 4/2, i alt 7 runder.
Spilletidspunkt: Ved dobbeltrunde kl. 10.00 - 15.00 og 15.30 - 20.30. 
Sidste runde kl. 10.00 - 15.00.
Spillested: Fritidshuset, Kirkegade 51, 6700 Esbjerg.
Spilletid: 5 timer. Hver spiller har 2 timer til 40 træk, derefter stilles urene ½ 
time tilbage.
Turneringsform: Der spilles så vidt muligt i 8-mandsgrupper, sidste gruppe 
eventuelt Monrad.
Indskud: Kr. 150 inkl. DSU-afgift, juniorer kr. 120.
Præmier: 1. præmie i hver gruppe kr. 700. Øvrige præmier efter deltagerantal.
Rygeforbud: Da turneringen ELO-rates, må der ikke ryges i spillelokalerne. 
Der kan dog ryges i øvrige lokaler.
Kantine: Selvfølgelig igen kantine med rimelige priser.
Tilmelding: Tilmelding til Jens Nielsen, Storegade 66, 6700 Esbjerg, 
tlf. 75-123975. E-mail Jerneif@get2net.dk - 
Sidste frist søndag den 14. januar 2007. Esbjerg Skak Union
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Sidste frist for indlevering af materiale er d. 21/01 2007

  Program
  og andre arrangementer
Dato  Aktivitet     Oprydningsvagt
08.01.07 Klubaften / 1. runde af klubturneringen  *
14.01.07 Centrum 1 - Haderslev  *
14.01.07 Centrum 2 - Stouby  *
15.01.07 Klubaften / Egtved - Centrum 3  *
20.01.07 Esbjergmesterskabet 1. og 2. runde  *
21.01.07 Esbjergmesterskabet 3. og 4. runde  *
22.01.07 Klubaften / klubturnering  *
28.01.07 Aabenraa - Centrum 1  *
28.01.07 Erritsø - Centrum 2  *
29.01.07 Klubaften  / Centrum 3 - Billund-Grindsted *
03.02.07 Esbjergmesterskabet 5. og 6. runde  *
04.02.07 Esbjergmesterskabet 7. runde  *
04.03.07 Centrum 1 - Herning 1  *
04.03.07 Evans 2 - Centrum 2  *
06.03.07 Helle 2 - Centrum 3  *
25.03.07 Centrum 1 - Bov (i Haderslev)  *
25.03.07 Centrum 2 - Horsen (hos Evans)  *
28.03.07 Centrum 3 - Egtved (i Grindsted)  *
31.03.07 Generalforsamling i 5. Hovedkreds  *

Redaktionen ønsker 
alle

 en god jul og et godt nytår


