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Husk tilmelding til forårsturneringen!
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Lars Lindhard
Nybagt international turneringsleder

Forrest Niels Ejnar Nielsen som er 
gammel i gårde i dette hverv.
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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 Nørregade 77 1. tv. 6700 Esbjerg ☎ 7545 6933

Medlem René Bæk Pedersen Ingemanns Allé 62 b 6700 Esbjerg ☎ 7512 8310

Klubbladsredaktion:
Redaktør Søren Peter Nielsen Nørregade 77 1. tv. 6700 Esbjerg ☎ 7545 6933

Assistent Allan Kaarsberg Peder Gydes Vej 89 6700 Esbjerg ☎ 7545 7013
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
Søren Peter Nielsen e-post: sp.nielsen@esenet.dk
Allan Kaarsberg e-post: ak@gte.dk eller a.kaarsberg@esenet.dk
Klubbens hjemmeside http://www.skakklubbencentrum.dk/
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Nu behøver du ikke længere
ærgre dig over vores brikkers
kummerlige tilstand:

Med debut i den dobbelte holdkamp
5. december kom vores splinternye
brikker i aktion.
Det har været tiltrængt længe, men
nu er de her altså: 16 sæt bundesli-
gabrikker med brætter.
De nye sæt skal kun bruges til klub-
turnering, holdturnering og øvrige
turneringer – al lynskak og analyse
foregår stadig i den blå stue og med
de gamle brikker!

*
Alle vores tre hold er kommet godt
fra start, se rapporter i dette nummer.

Klubben har forøget sin beholdning
af internationale titelholdere, lidt
mere præcist: fordoblet!
Lars Lindhard er blevet udnævnt til
International Arbiter. Det er
selvfølgelig på baggrund af en stribe
Vesterhavsturneringer og DM 1997.
Mange gange tillykke med en yderst
velfortjent titel, Lars!

*
Også velkommen til et nyt medlem,
Knud Erik Lund. Knud har fået et
skakspil i gave fra sin familie og så
meget fornuftigt sat sig for, at nu vil
han lære spillet. En boggave er på
vej fra Centrum.

*
Der gøres et nyt forsøg på at lave en
fælles julefrokost med byens øvrige
skakklubber. Meld dig hos Søren
Peter eller Karsten Jacobsen.
Nu du alligevel er i gang, meld dig
også til esbjergmesterskabet hos
mig eller Jens Nielsen. 
Sidst men ikke mindst! Forårs-
turneringen går i gang snarest efter
nytår så skynd dig at melde dig til
her. 2 mand mere end i efteråret vil
betyde 4 grupper og mere jævn-
byrdighed i de 2 nederste grupper!

Nyt værktøj
Af Brian Isaksen

http://www.skakklubbencentrum.dk/
- en af Danmarks mest sete skaksider!!
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Af skade bliver man klog... er der et
gammelt ord der siger, hvilket jeg måtte
sande efter udgivelsen af november
nummeret. Jeg har i det mindste lært at
jeg skal kigge efter om der står noget på
de sider som jeg klipper væk når sidste
hånd lægges på værket! I referatet fra 1.
holdets dyst mod Evans, indgik 2 parti-
er indleveret af henholdsvis Poul G. og
Mogens Nielsen, som de herrer i deres
ansigts fodsved havde frembragt til lej-
ligheden. I min iver efter at tækkes med
bogbinderen og levere et produkt der
indeholder et antal sider der er deleligt
med 4 (den opmærksomme læser vil
sikkert give mig ret i at et klubblad på
19 eller 21 sider forekommer med
samme hyppighed som en fembenet
and, og er lige så elegant), lykkedes det
mig at anbringe den store saks lige midt
i partistoffet. Uheldigvis skete
beskæringen lige efter en naturlig af-
slutning på en side, så ingen anede uråd
under den efterfølgende korrekturlæs-
ning. Først ved afleveringen af bladet i
klubben, da jeg så skuffelsen brede sig
i ansigtet på de to stakler der opstemt
som børn på en juleaften, bladrede igen-
nem det skamferede blad, i den tro at
deres respektive partier var udødelig-
gjorte, dæmrede det for mig, og jeg
måtte skamfuld gå til bekendelse. 
Jeg håber at Poul og Mogens vil tilgive
mig denne udåd, og vedblive med at

forsyne mig med partimateriale, hvis jeg til
gengæld lover at udvise større forsigtighed
med mine “Jørgen Clevin” tilbøjeligheder!
Og så til de forsvundne partier!

Gunnar Nielsen
Poul G. Jensen  
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sc6
5.Le3 Dc7 6.Sd2 Mere almindeligt Sc3.
6...Sxd4 Sf6 er bedre. 7.Lxd4 Sf6
8.Ld3 Le7 9.0-0 9.e5 Sd5 10.0-0 0-0
11.Dg4 Sb4 12.Le4 Hvid står noget
bedre. 9...d6 10.c4 0-0 11.f4?! e5! Sort
får initiativet. 12.Lc3 Sg4 13.De2 exf4
14.Txf4 Se5 15.Tf2 Lg4 16.De3 Lh4
17.g3 Le7 18.Le2 Le6 19.b3 Hvid har
fået konsolideret sin stilling. 19...h6
20.Tff1 Lg5 21.Df2 Lh3 22.Tfd1 a6
23.Lxe5 dxe5 24.g4 h5 Tad8! 25.Dg3
Lxg4 26.Lxg4 hxg4 27.Dxg4 Le3+
28.Kh1 Tae8?! Tad8 er bedre. 29.Sf3!
Te6 30.Td3 Lf4 31.Tad1 Dc6 32.Td5
Tfe8= 33.Df5 g6 34.Dg4 Kg7 35.Sg5
Lxg5 36.Dxg5 Th8 37.T1d2 Th5 

Holdturneringen
Af Allan Kaarsberg
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38.Dd8?! Dg3 er meget bedre. 38...Tf6
39.De7 Db6! Sort har en vundet stil-
ling. 40.Dc5 Tg5? Tf1+! 41.h3? Td1 er
meget bedre; men hvid har et meget
dårligt slutspil efter dronningafbytnin-
gen på c5. 41...Tf1+ 42.Kh2 Df6
43.De3 Tf3 0-1

Mogens Nielsen måtte også lide den
tort at blive sakset ud af bladet, det til
trods for at redaktionen havde glædet
sig til at vise dette parti fra divisions-
turneringen, hvor den flotte slutstilling
er et diagram værdig.

Hvid: Mogens Nielsen, Centrum
Sort: Kim Fuglsang, Evans
Caro-Kann
1.Sc3,d5 2.e4,dxe4 3.Sxe4,Sf6
4.Sg5,h6 5.Sg5-f3,Sc6 6.d4,Lg4
7.Lc4,e6 8.h3,Lh5 9.c3,Ld6
10.Se2,Sd5 11.Sg3,Lxg3 12.fxg3,Dd6
Kf2,0-0 14.g4,Lg6 15.Te1,Ta-e8

16.Lb5,h5 17.Lxc6,bxc6 18.Se5,hxg4
19.hxg4,Lh7 20.Th1,f6 21.Sc4,De7
22.Df3,Lg6 23.Ld2,c5 24.Th4,cxd4
25.Ta-h1,Dc5 26.Se5!,dxc3+ 27.Kg3

Opgivet. 1-0.
Det er ikke så tit man ser at et
kongetræk i midtspillet får mod-
standeren til at opgive, men her sker
det!

Slagtermester
Kaj Madsen
KRONPRINSENSGADE 97

Telefon 75 12 84 95

m    mdjfm
g    g    m    g       

m    magcm
m    kbH    m       

m    m    mAJ
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AG    I    mAm
m    m    m    mD   
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Som ventet var Kjellerup for
stor en mundfuld, men de fik
kamp til stregen - Et enkelt

point mere havde vendt det hele på

hovedet. Læg mærke til Damirs sejr.
Stærkt når man tager i betragtning at
det er hans debut i 1. holds sammen-
hæng.

Kjellerup Centrum 1 4 1/2 : 3 1/2

Leif Søgaard Kristensen Gunnar Pedersen 1/2 : 1/2

Johnni Veng Iver Poulsen 0 : 1
Erik Nilsson Ole Bønnelykke 1/2 : 1/2

Paw Christensen Poul Grydholt Jensen 1 : 0
Søren Ladegaard Mogens Nielsen 1/2 : 1/2

Søren Mejrup Izudin Bihorac 1 : 0
Heinrick Dalsgaard Almind Damir Desevac 0 : 1
Kim Lund Jensen Jens Nielsen 1 : 0

Centrum 1 Holstebro 5 1/2 : 2 1/2

Gunnar Pedersen Erling Høiberg 1 : 0
Iver Poulsen Poul Erik Nielsen 0 : 1
Hans Buus Pedersen Sigurd Rindom 1 : 0
Ole Bønnelykke Erik Skov 1 : 0
Jean Bloch Mikkelsen Alfred Thomsen 0 : 1
Poul Grydholt Jensen Jakob Jakobsen 1 : 0
Brian Isaksen Kim Schmidt 1/2 : 1/2
Izudin Bihorac Aksel Hansen 1 : 0

2. runde

3. runde



Helt anderledes gik det mod
Holstebro. Hvis ikke der
havde været et par smuttere

hos Iver og Jean kunne vi have
overvintret øverst i tabellen. 
Gunnar gjorde sin pligt mod den
gamle kæmpe, Erling Høiberg. Et
par andre velkendte ansigter, Kim
Schmidt og Aksel Hansen, viste sig
fra en anden side end vi kender dem,
nemlig som håndhævere af skaklove
og orden ved vores årlige vester-
havsturneringer. Ved skakbrættet var

successen til at overskue for de to,
idet kun Kim fik en remis mod
Brian. 
Som så ofte før sidder jeg her på mit
yderste og mangler partimateriale,
og denne gang er “bogen” tom.
Jeg håber ikke at det er repressalier
fra de herrer Nielsen og Grydholt.
På den anden side kunne man jo
også forestille sig at andre på holdet
forsynede bladet med materiale,
eller er det utopi?
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Mens du venter på næste Vesterhavsturnering (juli 2005), 
hvad så med at tilmelde dig:

Esbjergmesterskabet 2005
Der spilles 7 lørdage: 
15/1 – 22/1 – 29/1 – 5/2 – 12/2 –19/2 – 26/2.
Spillested: Fritidshuset, Kirkegade 51, Esbjerg
Spilletid: 5 timer. Hver spiller har 2 timer til 40 træk, derefter

stilles urene 1/2 time tilbage.
Start kl.13.  Der spilles så vidt muligt i 8-mandsgrupper.

Rygeforbud: Da turneringen må forventes elorated, må der ikke
ryges i spillelokalet. Der kan dog ryges i øvrige lokaler.

Indskud: Kr. 150 inkl. DSU-afgift, juniorer kr. 120.
Kantine: Selvfølgelig igen kantine med rimelige priser.
Tilmelding:  Jens Nielsen, Storegade 66, 6700 Esbjerg, tlf.

75123975. E-mail: Jerneif@get2net.dk
Sidste frist søndag 9. januar 2005.
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2. holdet har været på hårdt arbejde.
Især Kolding var smertefuldt, ær-
gerligt at tabe stort til et hold vi
spillede lige op med sidste år! 2.
holdet har været nødt til at starte
med nr. 12 – 36 på styrkelisten i de
3 første runder! 

Sidste år havde vi efter 3 runder
brugt nr. 10 – 46 på styrkelisten. 
Kampen mod Kolding virkede som
om vi alle havde en off-dag. 2 point,
hvoraf jeg selv høstede et meget
heldigt point. 

2. holdet anden runde
Af Søren Peter Nielsen

Kolding Centrum 2 6 : 2

Kasper Aamand Brian Isaksen 1/2:1/2
Stig Hansen Mesud Desevac 1/2:1/2
Michael Andersen Bent Radoor 1 : 0
Helge Poulsen Karsten Jacobsen 1 : 0
Carl B. Møller Søren Peter Nielsen 0 : 1
Peter Vilhelmsen John Hansen 1 : 0
Ole Grimstrup Jens Arne Christensen 1 : 0
Gerriet Toet Carsten Ovesen 1 : 0

Julefrokost
Skakklubberne Esbjerg, Centrum & Jerne 

inviterer til julefrokst 

lørdag den 18. dec. Kirkegade 51.
Julelyn kl.13

Julefrokostkomitéen består af
Torben Kristensen, Karsten Jacobsen & Søren Peter Nielsen
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Centrum – Esbjerg 4-4. Vi har
ikke tabt med de nye brikker.
Holdmoralen må siges at være

styrket efter en meget flot og spænd-
ende uafgjort mod naboen. Ingen
remis’er fortæller om god kamp iver.
Bedre resultat end sidste år. 
Vigtigt at vi ikke får flere nederlag
som mod Kolding, der er ikke nogen
dårlige hold, så de små marginaler

vil afgøre om vi formår at blive i
denne række.
Vi kan så til gengæld glæde os over
1. holdets gode start. Efter 3 runder
har de brugt 1-18 på styrkelisten,
tilsvarende sidste år, efter 3 runder,
havde de brugt 1-12. Det betyder at
flere spiller fra 2. holdet, har
bidraget til 1. holdets gode start.

2. holdet tredje runde
Af Søren Peter Nielsen

Centrum 2 Esbjerg 2 4 : 4

Mesud Desevac Daniel Munksgaard 1 : 0
Bent Radoor Jesper Lahn Rasmussen 0 : 1
Damir Desevac Leszek Kwapinski 0 : 1
Jens Nielsen Lars Husum 1 : 0
Karsten Jacobsen Ove A. Pedersen 1 : 0
Søren Peter Nielsen Jens K. Pedersen 1 : 0
John Hansen Jørgen Tranberg Jensen 0 : 1
Jens Arne Christensen Ejvind Boddum 0 : 1
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Netop som vi regnede det for givet
at der ikke kom noget fra vores
folk på andetholdet, så dumpede

denne julegave ind af “mail”sprækken -
Afsenderen er Karsten Jacobsen som vi
efterhånden betragter som redaktionens
personlige nisse!

Hvid: Ove A. Pedersen, Esf
Sort: Karsten Jacobsen, Centrum
Det var ikke med min gode vilje at jeg
spillede netop denne holdkamp mod
mine gamle klub, men kunne ikke stå for
fristelsen da jeg var 99 % sikker på at
enten skulle møde Jens K. Pedersen eller
Lars Husum, men at det var Ove Pedersen
var ikke lige det jeg havde regnet med.
1. e4 e6 2. d4 d5 3.Sc3 Sf6 Fransk. 4. Lg5
Le7 5. e5 Sfd7 6. Lxe7 Dxe7 7. f4 0-0
8. Sf3 c5 Normalt spiller man a6 for at
undgå at hvid placerer en springer inde på
d6. 9.Sb5 Sc6 10. c4! Dette træk havde
jeg aldrig set før og kunne også kun finde
et på ChessBase der var spillet i 1996 og

Fritz giver dette træk ! oglige spil 10...
Sb6 11. Sd6 cxd4 12. c5 Sd7 13. Tc1 f6
14. Lb5 fxe5 15. Lxc6 bxc6 16. fxe5
La6 17. Da4?

Ved første øjekast ser dette træk godt ud.
Damen truer på a6 og c6 men det er lige
det der får hvids korthus til at styrte sam-
men. 17... Txf3 18. gxf3 Dh4+ 19. Kd1
Le2+ 20. Kd2 Df4+ Opgivet.
Noter: Karsten Jacobsen

dm    m    jfm
g    mbk    ga   
cmaH    m    m
m    GaG    m       
Em    g    m    m
m    m    mBm       
AG    m    mAG
m    JEL    mD   

Storegades Cykel- og
Knallertservice

Storegade 66 · 6700 Esbjerg
Telefon 75 12 39 75
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Tredjeholdet må siges at være
kommet godt fra start. I første
runde skulle vi møde Helle på

hjemmebane. Aftenen startede dog
ikke alt for lovende, idet to spillere
ikke mødte op. Så i princippet var vi
bagud 0-2 allerede inden kampene
var begyndt. Heldigvis var Søren

Peter til stede, og kunne efter 1/2
time sættes ind, hvilket betød at
Centrum i alt fik 6 1/2 - 1 1/2. En
ganske pæn score, når vi allerede
havde sagt nejtak til det ene  point.
Jeg selv var den der var længst tid
om at få has på min modstander, og
da jeg vanen tro bliver siddende ved
mit bræt til jeg er færdig, har det
ikke været let at kommenterer de øv-
rige kampe. Derfor har jeg i al
ubeskedenhed valgt at tage slut-
spillet fra mit eget parti. Ikke fordi
det var specielt godt spillet – men
det var ret interessant på grund af de
muligheder der ikke blev brugt.  Da
partiet i alt var på 71 træk, har jeg
valgt kun at medtage den del, som
kan kaldes for slutspillet. 

3. holdet - Hjemme
Af René Bæk Pedersen

Centrum 3 Helle 6 1/2 : 2 1/2

Allan Kaarsberg Niels Åge Christensen 1 : 0
Michael Christensen Ejvind Lauridsen 1/2 : 1/2
Frede Jørgensen Birgitte Haun 1 : 0
Søren Peter Nielsen (R) Erik Pedersen 1 : 0
René Bæk Pedersen Johannes Grue 1 : 0
Vagn Konradsen Gunnar Mikkelsen 1 : 0
Jørgen Rasmussen Ivar Frederiksen 1 : 0
Egon Thøgersen Kristen Mølholm 0 : 1

Et ungdomsbillede af René  fra 2003 hvor
vi spillede ude mod netop Helle skakklub.
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Hvid: Johannes Grue
Sort: René B. Pedersen  

57.Tc4 Te2+ Forhindrer springeren i
at komme i spil. 58.Kg1 Sc2 Her var
ideen et kongeangreb. Kongen har et
stærkt begrænset antal felter, hvor
den kan stå, og uden at have tanken
tænkt til ende, har jeg en klar ide
om, at jeg i det mindste må kunne
aftvinge remis. C-bonden er under
alle omstændigheder tabt. 59.Txc6
Se1 60.Tc4? Tc5 må være mere kor-
rekt. 60.-,Sf3+ 61.Kh1 Te1 Tf2 bliv-
er besvaret med Tc1. 62.Kg2 Te2+
63.Kh1 Te1 Med tilbud om remis.
Åbenbart hørte min modstander ikke
dette, for mit tilbud blev lynhurtigt
besvaret med 64.-, Kg2 Dette hur-
tige træk opfattede jeg som en afvis-
ning af mit tilbud. Det var først efter
kampen, at det gik op for mig, at han
slet ikke havde hørt mig. Men under

alle omstændigheder skiftede jeg her
taktik. Når han afviste tilbudet,
mente jeg godt at jeg kunne tillade
mig at vinde på tid. Jeg havde 15
minutter tilbage – mens han kun
havde 5. 64.-,Tb1 65.Te4? Tc5 må
stadig være at foretrække. – Tb2+
66.Kh1 Tb1 67.Kg2 Tc1 Ta1 er nok
bedre, men betyder ikke det store,
når det jeg i virkeligheden gør, er at
trække tiden ud. 68.Te5 Tc2+??
Hold dig til planen siger de store
mestre, og jeg skal sandelig love for,
at jeg følger det råd her. Et gratis
tårn kan ikke engang få mig til at
ændre strategien. På dette tidspunkt
er jeg mere optaget af, at han kun
har 2-3 minutter tilbage end en reel
gevinst. 69.Kh1 Tc1 Atter overses
det indlysende. Men her kunne Tf2
også være spillet med held. Det
hvide tårn kan ikke gå til baglinjen
længere. 70.Kg2 h4 71.Te4 h3+
opgivet 0-1. Og med 1 1/2 minut
tilbage ville det nok være blevet
resultatet under alle omstændig-
heder. Kønt kan slutspillet ikke
kaldes, men sejren kom da hjem. 

Redaktøren, der var vidne til slutfasen
af partiet, anmoder indtrængende
René om i fremtiden at spille mere
direkte og tage de brikker der bliver
tilbudt ham, om ikke af anden grund
så af hensyn til de omkringståendes
nervesystem!

m    mdm    m
mfm    m    m       

mam    m    m
mAm    m    ma
Ah    m    mam
m    m    m    G       

m    m    mFm
m    J    mBm       
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Ovenstående skema kan fore-
komme lidt mangelfuldt, det
skyldes at holdlederen ikke i

overensstemmelse med ansættelseskon-
trakten har indleveret resultatet til
respektive webmaster og redaktør!
René skal dog være tilgivet al den stund
han stadig havde gummiben efter det
sindsoprivende parti mod Hellemanden.
Og da Egtved alligevel løb med broder-
parten af pointene i netop disse partier,
så tillader vi os at forbigå dem i
tavshed. Den største mangel i kampen
mod Egtved var Johns fravær. Der
hersker stadig tvivl om hvorfor og
hvorledes det kunne ske at John, det sta-
bile menneske, ikke dukkede op ved
afgang fra klubben hin mindeværdige
mandag aften. Hvorom alting er så
skulle det vise sig at blive afgørende, at

vi mistede det  point. Johns modstander
så ellers (på papiret) ud til at være en
overkommelig opgave.
Karsten vandt forholdsvis hurtigt og
ubesværet, det samme gjorde underteg-
nede men blev dog senere færdig da
min modstander først dukkede op 40
minutter efter uret var startet. 
Det gav så lejlighed til at studere de
andre partier (og afprøve nervesystemet
endnu en gang!) - Første besigtigelse
var Vagns parti. Det gav absolut ikke
anledning til indre ro! Et hurtigt kig på
partilisten oplyste at Vagn havde åbnet
med 1.h4!! Det lykkedes dog Vagn at
komme ind i smult vande igen og
remisen var hjemme. Næste inspektion
gik (med nogen tøven) til Renés parti,
men i modsætning til sidste runde så
valgte han at “sidde på fingrene” og

3. holdet på udebane
Af Allan Kaarsberg

Egtved Centrum 3 41/2 : 31/2
Knud R. Fischer Karsten Jacobsen 0 : 1
Daniel Jensen Allan Kaarsberg 0 : 1
Martin Knudsen John Hansen * 1 : 0
Kjeld Flemming Jensen Børge Clausen 1 : 0
Rohde Fischer René Bæk Pedersen 0 : 1

Carsten Ovesen 1 : 0
Vagn Konradsen 1/2 : 1/2
Egon Thøgersen 1 : 0
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landede partiet sikkert. I mellemtiden
havde Thøgersen i overstrømmelig god-
hed ladet en unavngiven Egtvedmand få
hele pointet, så stillingen var nu 3 1/2 -
2 1/2 til os - Ved Carsten Ovesens bræt
kunne vi konstatere, at Egtveds udlig-
ning var nært forestående.
Tilbage sad nu Børge som eneste håb
for sejr eller i det mindste udligning.
Umiddelbart så det lovende ud, men
Børge var tydeligt nervøs. Børge troede
han var kommet i tidnød, han havde
åbenbart fået det indtryk at det var hans
vinge der var på vej til at falde. Vi fik
gjort ham klart at han havde en hel time
og 8 minutter! Modstanderen havde
brugt det meste af sin tid og havde kun
lidt over 20 minutter tilbage. Børge lyste
da også op og gav højlydt udtryk for sin
taknemmelighed over den uudtøm-
melige mængde tid han nu havde. 

Smilet forsvandt dog kort efter da han
ikke kunne finde det rigtige træk i denne

stilling og trak Sxg2 i den tro at en af
springerne var tabt. Supertrækket Dg5
nagler løberen fast og dækker e3 
I mangel af yderligere partimateriale
kommer mit eget parti.

Hvid: Daniel Jensen, Egtved
Sort: Allan Kaarsberg, Centrum
1.e4 e5 2.f4 Kongegambit! Ikke dårligt!
2.-,d5 3.exd5 e4 4.Lb5+ Ld7 5.De2
Sf6 6.Sc3 De7 7.Sh3? Det ser stygt ud,
sort får mulighed for at smadre hvids
kongestilling, altså hvis han gider! 7.-,
c6 8.dxc6 bxc6 9.Lc4 Lg4! Dér skal
den naturligvis ikke stå, men den hvide
kvinde skal lige flyttes lidt. 10.De3
Lf5! Her skal den stå! 11.a4 Db4 12.b3
Lc5 13.Dg3? La3 tvinger til afbytning af
damerne. 13.-,0-0 14.La3 Db6 15.Lxc5
Dxc5 16.Df2 Dd6 17.Sg1 Sg4 18.Dg3
Sd7 19.h3? Nu falder det sammen.

19.-,e3! 20.dxe3 Sxe3 21.Kf2 Sxc2
22.Sd1 Sf6 0-1
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Som bekendt for nogle har jeg på
det seneste slået mine folder i
Varde Skakklub. For nylig blev

jeg så overtalt til på ny at deltage aktivt
i Centrums turneringsliv. Godt med den
nye turneringsform med få runder, der
synes mere overkommelig end en lang
turnering, man måske ikke kan fuldføre. 
Ja, så kunne jeg jo også lige så godt
melde mig til cupturneringen. I første
runde skulle jeg møde een af de yngre
løver, der er  gået frem styrkemæssigt
inden for de seneste år. Ifølge turner-
ingsreglementet skulle  jeg vinde for at
gå videre. 
Det skulle vise sig at blive  sejt.

Hvid: Peter Roesen
Sort: Karsten Jacobsen
Hans Nissen Cup 2004/2005, 1. runde
1. Sf3, Sf6 2. g3, d5 3. Lg2, g6 4. 0-0,
Lg7 5. d3, 0-0 6. Sbd2, Te8 7. e4, dxe4
8. dxe4, e5 9. De2, b6 10. Te1, c6 11.
h3, Dc7 12. a4, La6 13. De3, Sbd7 14.
b3, Sf8 15. Dc3, S6d7 16. Sc4, Se6 17.
La3, c5
Karsten virkede ganske tilfreds efter
åbningen, formentlig på grund af den
solide stilling med symmetrisk bonde-
struktur. Jeg betragtede dog sorts
svækkelse af feltet d5 som et vigtigt
fremskridt. I det følgende spiller kon-
trollen med felterne c4 og d5 en vigtig
rolle. I første omgang går planen ud på
at ommøblere dronningen til c2. Det
tager lidt tid, men sort synes ikke at
kunne foretage sig noget særligt.
18. Sfd2, Tad8 19. De3, Lb7 20. c3,
Sb8 21. De2, Td7 22. Se3, La6 23.
S2c4, Sc6 24. Dc2, Dd8 25. Lf1, Lc8
26. Tad1, Dg5 27. h4,

From Varde with love!
Af Peter Roesen

Videre i Hans Nissen Cup
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27. -, Txd1!?
Vel næppe dårligere end en
tilbagetrækning med dronningen efter-
fulgt af hvid kontrol med d-linjen.
Karsten havde dog overset hvids 29.
træk. Til gengæld havde jeg ikke regnet
med at skulle slide så hårdt for at få
gevinsten i hus efter denne afvikling.

28. hxg5, Txe1 29. Sg2, Txf1 30. Kxf1,
Sxg5 31. S2e3, Td8 32. Ke2, Se6 33.
Lb2, h5 34. Sd5, Td7 35. Sce3, La6 36.
Kf3, Lb7!
Antyder ubehageligheder for hvid i
diagonalen efter f7-f5.
37. Kg2, Se7 38. Sxe7, Txe7 39. f3,
Td7 40. Kf2, Lh6(?)
Måske forsømmer sort muligheden for
at besætte nogle centrale felter i cen-
trum med h5-h4. Tidsnøden begynder
vistnok også at melde sig.
41. Lc1, Lg7 42. De2, Sc7 43. c4, Se6
44. Lb2, Sd4 45. Dd1!
Derved undgås, at tårnet sætter sig fast
på d4.
45.-, Lc6 46. Sd5, f5 47. Lxd4, exd4
48. De2! Lxd5? 49. exd5, Td8 50. De7,
opgivet.

Godt kæmpet af Karsten!

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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Efterårsturneringens anden
afdeling lakker nu mod
enden. Fårene er ved at være

skilt fra bukkene i de respektive
klasser, omend intet er afgjort i de 2
øverste grupper. 
Det til redaktionen tilflydte partima-
teriale er sparsomt, forståeligt nok,
når man tænker på at holdturne-
ringerne er blæst i gang. Der er nok
at tænke på! Så meget desto mere
hilser vi formandens indlæg vel-
komment, ikke mindst fordi han her
viser at nok er fysikken ikke hvad
den har været, men hjernen fejler
intet! Hør bare Brian berette!

Et parti mod Henrik er aldrig
kedeligt. Jeg bryder mig ikke
om at tænke på, hvor mange

gange jeg har siddet med en klart
vundet stilling mod ham, har  så alt
for tidligt slappet af – og så fået et
missil lige i synet. Så er det nem-
mere at klare de gange, han bare har
skåret mig midt over.
Også denne gang kom der til sidst i
partiet et par uventede træk, men
som Erling Mortensen en gang har
sagt: - Bare man holder sin stilling
sund, behøver man ikke se alle mod-
standerens træk.
Den sidste del af den filosofi volder
mig slet ingen problemer.

Hvid: Brian Isaksen
Sort: Henrik Tranberg Jensen
Engelsk
1.c4 Som i min i grønne ungdom,
med fuld paryk. 1.-, Sf6 2.Sc3 e5
3.Sf3 Man skal så lige være klar til
det kreative 3.–,e4 4.Sg5,b5!? 3.-,
Sc6 4.e3 d5 Så har vi en omvendt
sicilianer med ekstra tempo til hvid.
5.cxd5 Sxd5 6.Dc2 Le6 7.a3 Ld6
8.b4 0-0 9.Lb2 a6 10.Sxd5 Lxd5
11.Lc4 Lxf3?! Belemrer hvid med
en dobbeltbonde, men kongen står
sikkert. Og løberparret, løberpar-
ret… 12.gxf3 Se7 13.h4 b5 14.Lb3
Tc8 15.De4 c5 Sort skal ikke have
lov til at kvæle en af de skumle
løbere. 16.bxc5 Txc5 17.Tg1 Dd7
18.d4! exd4 19.Lxd4 Sg6 20.Lxc5
Lxc5 21.h5 Te8 22.Dc2 Dd4
23.Td1 Txe3+ 24.Kf1 Efterhånden
hænger der for meget, så Sort
opgiver. 1-0

Efterårsturnering 2004/2
Af Allan Kaarsberg
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Netop Brian har muligheden
for at indkassere et del-
mesterskab, hvis han kan

besejre Poul Flemming i sidste
runde. De to har hver 7 point så en
afgørelse til en af parterne vil afgøre
topplaceringen. I tilfælde af remis
har Izudin og Henrik Tranberg chan-
cen idet de begge har 6 point før sid-
ste runde.

Basis 1 - Her er det et
spørgsmål om Peter Roesen
kan overvinde Jens Nielsen.

Peter har p.t. 10 point mens Poul
Grydholt, som har spillet alle sine
partier, har 11 point og kan kun se
passivt til om Peter klarer den.

IBasis 2 er det afgjort inden sidste
runde idet undertegnede har 12
point. Hvilket er nok til 1. plad-

sen selvom Søren Peter skulle gå
hen og vinde “redaktionsmødet” i
sidste runde (medmindre man får
bonuspoint for at slå mig selvføl-
gelig). Jeg vil tage forskud på
glæderne ved at vise partiet mod
John, som jeg havde en revanche til
gode mod.

Hvid: John Hansen
Sort: Allan Kaarsberg
1.Sf3 f5 2.b3 d6 3.d4 e6 4.g3 Sf6
5.Lg2 Le7 6.0-0 0-0 7.Sbd2 De8
8.Lb2 Sbd7 Det vil jeg normalt ikke
turde spille, men da John har undladt

at spille Sc3, så tør jeg godt! 9.c4
Dh5 10.h3 Tb8 11.e3 g5 12.Sh2
Dg6 13.Tc1 c5 14.De2 Tf7 15.f3
Sh5 16.Df2 f4 17.exf4 gxf4 18.g4
Sg3 19.Tfe1 Sf6(?) Muligvis en
unøjagtighed, mere konsekvent
havde været 19.-,h3. 20.Shf1 Sxf1
21.Lxf1 b6 22.Lg2 h5 23.Te2 Th7
24.dxc5 bxc5 25.Se4 Sxe4 26.Txe4
e5 27.Te2 hxg4 28.fxg4 Lh4 29.Df1
Lb7 30.Ld5+ Lxd5 31.cxd5 Lg3
32.Kg2 Kf7 33.Tc3 Txh3? Dette
tårnoffer er kun korrekt hvis sort kun
er interesseret i remis, for mere bør
det ikke føre til. 34.Kxh3 Th8+
35.Kg2 Dxg4 36.Kg1 Lh2+

Remisen burde være synlig for alle.
37.Kh1?? Kun ikke John. Efter Kf2
er der kun den evige skak tilbage for
sort- 37.-,Lg1+ 38.Th3 Txh3+
39.Dxh3 Dxh3+ 40.Kxg1 f3 0-1
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GodtGodt
NytårNytår
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Sidste frist for indlevering af materiale er d. 24/01 2005

PrProgramogram

20.12.2004  Juleskak
24.12.2004  Glædelig jul!
31.12.2004  Godt nytår!
09.01.2005  Tilmeldingsfrist til Esbjergmesterskabet 2005
09.01.2005  Tilmeldingsfrist til Forårsturnering/1
15.01.2005  1. runde af Esbjergmesterskabet
16.01.2005  Centrum 1 - Herning
16.01.2005  Ølgod - Centrum 2  
19.01.2005  Grindsted - Centrum
22.01.2005  2. runde af Esbjergmesterskabet
29.01.2005  3. runde af Esbjergmesterskabet
05.02.2005  4. runde af Esbjergmesterskabet
06.02.2005  Horsens - Centrum 1
06.02.2005  Centrum 2 - Evans 2
07.02.2005  Centrum 3 - Bramming
12.02.2005  5. runde af Esbjergmesterskabet
19.02.2005  6. runde af Esbjergmesterskabet
26.02.2005  7. runde af Esbjergmesterskabet
06.03.2005  Centrum 1 - Esbjerg


