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Sommerhus i Klitmøller

Norsk bjælkehus fra 1974 (tilbygning i 1994)
82 m2 fordelt på 3 soverum, udestue, stue og køkken-/alrum
8 sovepladser: 1 dobbeltseng, 2 enkeltsenge, 2 køjesenge (sidstnævnte adskilt af væg)
Køkken: El-komfur, køleskab, kaffemaskine og støvsuger
Stue: Brændeovn, tv m. parabol, video samt ghettoblaster
El-varme og el-lys
1250 m2 naturgrund med træer
Hyggelig møblering
500 meter til badestrand og 1 km. til indkøbssted
Henvendelse til Morten Rasmussen tlf. 2448651
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Skanderborg Skakklub
Afholder ordinær generalforsamling
Tirsdag den 26. april kl. 2016 kl. 19.00
i klublokalerne
Sundhedscentret, Sygehusvej 7.
Skanderborg
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.

Valg af dirigent

2.

Bestyrelsens beretning

3.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4.

Fastsættelse af kontingent

5.

Bestyrelsens plan for aktiviteter i det kommende

6.

Indkomne forslag
(skal være formanden i hænde senest 3 dage før Generalforsamlingen)

7.

Valg
Formand Allan Erik Schmidt Andersen(ikke på valg)
Poul Nørgaard (ikke på valg)
Bjarne Tornbjerg-(Kasserer) (på valg)
Kell Hansen (på valg)
Vibeke Grue (på valg)
Bestyrelsessuppleanter
Bjarne Berring Rasmussen
Revisor
Jan Hansen
Revisorsupp. Per Buttenschøn

8.

Eventuelt
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Bjarnes grubleside
Løsninger senere i dette blad
Opgave 1

Opgave 2

Hvid trækker og sætter mat i to træk.

Hvid trækker og sætter mat i to træk.

Forfatter: G. Mott-Smith 1939

Forfatter: G. Mott-Smith 1932

Opgave 3

Opgave 4

Hvid trækker og sætter mat i to træk.

Hvid trækker og vinder

Forfatter: G. Mott-Smith 1937

Forfatter: G. Polerio, 1590
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Resumé af holdskaksæsonen 2015-2016
(af Bjarne Berring Rasmussen)
For ca. en måned siden var holdskaksæsonen færdig. Overordnet set er det gået meget
godt.
Vort 1. hold tilspillede sig en fornem 2. plads. Fra start af turneringen lå det lige
som i luften, at 1. pladsen fra sidste sæson ville blive svær at generobre. Himmelstormer holdet fra Philidor fortsatte sin sejrsrække som de har kørt op igennem først rækkerne og siden divisionerne. Dog indkasserede de et nederlag i 3.die sidste runde, men
det havde ikke den store betydning. De scorede undervejs 57 point i 9 kampe, og var så
godt som sikre inden de 2 afsluttende runder , som afvikledes i Morten Børups Skolens
Aula her i Skanderborg. Vort 1.hold scorede 47½ points undervejs, hvilket som regel er
nok til en 1.plads, men ingen regler uden undtagelse. 2. Pladsen var i hvert fald en realitet da sidste parti var sluttet i weekenden d. 5.-6. marts. Godt gået.
Vort 2. hold, som spiller i 2. division gruppe 3, havde også en rimelig sæson og
scorede 29 points, hvilket resulterede i en fjerde plads. I denne gruppe var det Springeren 1 fra Kolding, som vandt med 36½points. En sæson som vort hold kan være tilfreds
med.
Vort 3. hold var deltager i 6. HK’s A-række og vandt 6 af sine 7 kampe, deriblandt en
sejr over Syddjurs 1, som erobrede 1. pladsen med 39 points. Vort hold scorede 35½ og
besatte 2. pladsen, hvilket giver oprykning til Mesterrækken. Så i næste sæson skal alle
mand af huse, hvis vi skal lave fornuftige resultater.
Vort 4. hold spillede i B-rækken i 6. HK i indeværende sæson og havde svære kampe.
Vi havnede på en 5. plads og scorede undervejs 19 points. I denne gruppe blev vinderen Silkeborg 3, som scorede32½ points, men selv om det er det hold, som oftest må ud
finde reserver, skete det kun en gang, at vi manglede en spiller.
På 1.holdet er der gjort brug af 13 spillere, hvoraf 4 har spillet 3 kampe eller mindre.
På 2. holdet er der gjort brug af 14 spillere, hvoraf de 3 kun har spillet en enkelt
kamp og en 4. kun 2 kampe.
På 3. holdet har der været gjort af 16 spillere, hvoraf 4 kun har spillet en enkelt
kamp. 3 af spillerne blev låst til 2. holdet.
På 4.holdet har der været brugt 13spillere, hvoraf 4 kun har spillet en kamp eller 2.
Som bedst scorende i turneringen træder Jonas Bjerre frem, han scorede imponerende
9½/10 på henholdsvis 2.- og 1. holdet. Der er andre der har gjort det fremragende, det
kan ses i tabellen andetsteds.
Det er hvad jeg har af oplysninger om holdskaksæsonen 2015-2016.

Side 7

Side 8

Side 9

Mads Andersen Danmarksmester 2016
(af Bjarne Berring Rasmussen)
I påskeugen bliver der, som bekendt, afholdt DM i skak. Det starter lørdagen før Palmesøndag, hvor Landsholdsklassen og en af de øvrig turneringer går i gang, og det hele
slutter så mandag 2. Påskedag. Der bliver spillet forskellige turneringer henover påsken.
Nogle med 5 runder og nogle med 7 runder. Foruden det officielle DM, bliver der også
afviklet senior DM samt Kvinde DM.
Selv om, der var nogle stykker med fra Skanderborg, var /er det Mads Andersens erobring af DM titlen, der giver genlyd, vækker opsigt og placerer Skanderborg på landkortet, i det mindste skaklandkortet.
Lige hjemkommet fra en turnering på Island, havde han et par hviledage, førend han
satte sig til skakbrættet i Svendborg. Her fik han en lidt sløj start med ½ af 2 points, men
herefter scorede han så 4 på stribe og bragte sig i spidsen af gruppen. Med 2 remiser
og 1 helt point i de 3 sidste, blev han dog indhentet af Sune Berg Hansen, og så skulle
der omkamp til.
Denne omkamp, som i første omgang, er 2 hurtigskakpartier, foregik 2. påskedag. Her
vandt Mads med 1½ - ½, og DM titlen var en realitet. Samtidig bliver han udnævnt til
Stormester og kan skrive GM på sit CV.
Selv om mine skaklige evner ikke helt formår at bedømme skak på det plan, tør jeg dog
godt rose kvaliteten af hans spil. Heldigvis er der andre, der har mere skaklig kunnen
end mig, der også gjorde det. Når, jeg sad ved PC’en og fulgte livekommenteringen
derovrefra, var Per Andreasen af samme mening. Også rivalen Sune Berg Hansen havde flotte ord til overs om Mads’ spil til i Jyllands Postens skakspalte.
Med DM titlen og GM titlen er et flot højdepunkt i skakkarrieren nået. Et stort tillykke
herfra.
Der var 3 andre medlemmer af Skanderborg Skakklub, der deltog i Påskestævnet. I
Kandidatklassen deltog Mads Hansen og Kristian Seegert.
Mads Hansen opnåede en flot 2. plads med 5½ points. I de fleste tilfælde vil 5½ points
være nok til 1. pladsen, men ikke denne gang. Jesper Thybo fra Jetsmark Skakklub
scorede 6 points, og sikrede sig ret til at deltage i næste års Landsholdsklasse. Kristian
Seegert scorede 3 points og endte omkring midten.
I G5 2.forløb deltog Morten Rasmussen og scorede 3 af 5 points og endte på 5. pladsen. Det gav i hvert fald en ratinggevinst.
I Kort Påske deltog Colin Watson og scorede 2 af 5 points. Det gav også en ratinggevinst. Det var det jeg har at berette om Påskestævnet.
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Andersen,Mads (2479) - Glud,Jakob Vang (2535) [E05]
DEN-ch Svendborg (5), 23.03.2016
[Andersen,Mads]

1.Nf3 Sådan spillede jeg i 5 af mine 6 hvide partier i Svendborg (inkl. omkampen).
1...d5 2.g3 Nf6 3.Bg2 e6 4.0–0 Be7 5.c4 0–0 6.d4 Så er vi tilbage i en d4-åbning hovedvarianten i katalansk. Jakob havde ikke rigtig tilladt dette i basen, men jeg vidste
selvfølgelig godt, at han ikke bare gik ind i det uden at have en plan. 6...dxc4 7.Qc2 b6
Og her kom overraskelsen så! Bukavshin-varianten er blevet populær i løbet af det sidste år, og Sune havde eksemepelvis spillet det i Bundesligaweekenden lige inden DM.
8.Qxc4 [8.Ne5 Qxd4 9.Bxa8 Qxe5 giver sort fin kompensation og en superscore i
basen.] 8...Bb7 9.Nc3 c5 Nu kendte jeg ikke mere. I stampartiet Artemiev - Bukavshin,
blev der spillet 9...Sdb7. 10.Rd1 Qc8 11.Bf4 Nbd7 12.Nb5 Prøver at lægge lidt tryk på
sorts stilling. 12...Bd5 13.Qc2 Be4?! Nu får jeg lidt pres. [13...Qb7! udlignede for sort. På
14.Nc7 kan man indskyde 14...Be4 , og på 14.Sc3 står løberen sikkert nok efter
14...Lc6.] 14.Qc1 cxd4 [Der var ikke nogen total løsning for sort, da jeg på 14...Qb7 nu
havde 15.Bd6 med fordel.] 15.Bd6 Qxc1 16.Raxc1 Bxd6 17.Nxd6 Bxf3 [17...Bd5
18.Nxd4 Bxg2 19.Kxg2 fulgt af Sc6 var selvfølgelig et skrækscenarie for sort.] 18.Bxf3
Rad8 19.Rxd4 Ne5 20.Bg2 Rd7 21.e3 Et træk, som jeg var lidt stolt af. Idéen er, at
jeg nu har 22.Sb7!, hvis han spiller det naturlige 21...Tfd8, og på den måde forbedrer
jeg min stilling og spiller profylaktisk på samme tid. 21...h5 [Giver et lufthul til kongen, og
forbereder Tfd8. Set i bagklogskabens lys kunne 21...g6 eller 21...g5 godt give mening,
da kongen i partiet ville stå bedre på g7, men dette var umuligt at forudsige på dette
tidspunkt.] 22.Nb5?! [Computeren giver 22.f4! Neg4 23.Bc6 Rdd8 24.e4 som en måde
at spille på lidt større fordel med hvid, og den har sikkert ret.] 22...Rfd8 23.b3 Nd3?! Et
forsøg fra Jakobs side på at spille på gevinst, og samtidig starten på en forkert plan.
[Efter f.eks. 23...a6 24.Rxd7 Nfxd7 bør sort ikke have de store problemer.] 24.Rc3
DIAGRAM e5 [Dette er den egentlige fejl, men
computerens træk, 24...Ne1 , er ikke menneskeligt.] 25.Rxd7 Rxd7 26.Rc8+! Kh7 27.Bc6 Re7
Det er en lille positionel sejr, at tårnet bliver tvunget væk fra den åbne linje. 28.a3 Forhindrer ...Sb4 28...g6 29.Rd8 Fremprovokerer ...e4,
men denne bonde kan nemt vise sig at være en
svækkelse som i partiet. 29...e4 30.Nd6 Nc5
[Min idé var, at 30...Ne5 ikke duede pga.
31.Nxe4; , så computeren påpeger at måden at
skabe lidt modspil på var 30...Ne1! , hvorefter
det fortsat ikke er helt klart, men hvor det alligevel stadig er hvid, der har pres.] 31.b4 Ne6
32.Rb8! Forbereder Tb7. 32...Ng5 33.Rb7
Nf3+ 34.Kg2 Ne1+ 35.Kf1 Rxb7 36.Bxb7 Nc2
Sort kunne ikke rigtig undgå dette slutspil, men
det ligner, at det er vundet for hvid. 37.Nxf7 [Computeren foretrækker 37.Nb5 med planen at fange springeren, men jeg var ikke så sikker på, om det faktisk virkede, og jeg
spillede i stedet teksttrækket, som helt oplagt også er godt for hvid.] 37...Nxa3 38.Ng5+
Kg7 39.Nxe4 Ng4 Jeg var ret sikker på, at det burde være vundet, hvis jeg fik lov
at bytte et sæt springere. 40.h3 Ne5 41.Ke2 Springeren på a3 har stadig ikke helt nemt
ved at komme hjem, og det ser tabt ud for sort. 41...a5 42.bxa5 bxa5 43.Nc5 Forhindrer ...a4, og forbereder fremmarchen i centrum. 43...Nac4 44.f4 Nf7 45.Bc6 Nb6
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46.Kd3 Kh6 47.Kd4 g5 48.h4 Sikrer to forbundne fribønder, hvorefter det vinder
nemt. 48...gxh4 49.gxh4 Nd6 50.e4 Kg6 51.Nd7 Nbc8 52.Kd5 Kf7 53.Ba4 Ke7 54.f5 Kf7
55.f6 Jakob opgav, da e5-e6 ikke kan forhindres.
1–0

De Originale
Siden 1976

Troldekugler.dk

6. HK’s Pokal kvalifikationsstævne.
(af Bjarne Berring Rasmussen)
Stævnet blev afviklet her i Skanderborg d. 5. april
Der var 9 hold a’ 4 spillere tilmeldt, deraf kun 2 fra Eliterækken, som går direkte til finalen d. 15. maj (pinsedag) i Svendborg. De 2 Elitehold er Skanderborg og SK 1968.
I Bredderækken var der således 7 hold, 3 fra Nordre, 2 fra Skanderborg, 1 fra SK 1968
og 1 fra Rokaden i Randers.
Videre går det ene hold fra Nordre, som består af Filip Boe Olsen, Dennis Hemdorff,
Filip Holm og Jonas Nielsen, de scorede 10½ points. Holdet fra SK 1968, som går videre, består af Bjarne Lysgaard-Egeberg, Steffen Cordes, Niels Mølmann Bøye og Anton
David, de scorede 10 points.
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Kombiner med Peter
Løsninger senere i dette blad

UROSOV – KALINOVSKY, St. Petersborg
1880.

TOLUSH – MITITELU, Warszawa 1961
Hvid trækker.

Hvid trækker.
Sort’s forsvar ser solidt nok ud, men er det
Hvid er lidt presset, så han skal skynde sig nu det?

ZAKK – CVETKOVIC, Aosta 1989

KOTRONIAS – KALESES, Karditsa 1994

Hvid trækker.

Hvid trækker.

Hvid har udviklingsfordel, men hvad nu?

Sort har kontrol med 8. række, men det er
ikke nok
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God indsats ved skakstævne
(af Bjarne Berring Rasmussen)
Ved sæsonens sidste Grand Prix Stævne i skak var der en god indsats fra spillerne fra
Niels Ebbesen Skoleskak. Stævnet holdtes i Herredsvang Kulturhus i Aarhus.
I B-gruppen (årg. 2000) opnåede Jonathan en 1. plads i den samlede GP Stilling, som
gav en fin pokal.
I C-gruppen (årg. 2002) opnåede Christian Frambøl en 2. plads i den samlede GP stilling, han var dog ikke med ved dette stævne, også en pokal
I F-gruppen opnåede Lucas Bramstorp en 10- plads i den samlede GP stilling af 40
deltagere, hvilket gav en pokal.
I N-gruppen (nybegyndere) ved stævnet opnåede Andreas Malmgren Asmild en 1.
plads, Karl Emil Sørensen opnåede en fin 2. plads med samme antal points men dårligere korrektion. Halfdan Malmgren Asmild indtog 6. pladsen. Lige under kom Casper
Steinicke og Peter Munk. Alle fik en pokal.

Afslutning for skoleskakken i klubben
d. 19. april kl. 18.00
(af Bjarne Berring Rasmussen)
Ovennævnte dato kommer skoleskakspillerne og deres forældre og hygger sig i en times tid her klublokalerne. Det opfordres derfor til, at klubbens medlemmer dukker op og
klapper, når børnene hver især får en pokal. Jeg håber, at i dukker op for at hygge og
spille med børnene denne aften.

Jonas Bjerre har haft en rigtig god periode.
(af Bjarne Berring Rasmussen)
I den periode Løberen har ligget stille, har Jonas Bjerre haft en rigtig god periode.
Blandt andet har han sammen med gode resultater scoret en IM norm, og det i en alder
af blot 11 år.
I øjeblikket er hans Elo tal på 2425, og han er p.t. den højst placerede U-12 spiller i verden. Jeg vil senere bringe mere stof omkring ham, der bliver helt sikkert meget at berette fremover.
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Løsninger
Kombiner med Peter
Opgave1.
1. Dg5+, fxg5 (åbner a1-h8 diagonalen) 2.Sh6+, Kh8 3. Lb2+, Tf6 4. Lxf6#
Opgave2.
1. Dxf6, gxf6 2.Sge4+, Sg6 (2…, Kh8 3.Sxf6, Sh7(ellers mat på g8) 4.Sxd7) 3.Sxf6+,
og Hvid står overlegent.
Opgave3.
1. Dxf7+, Kxf7 2. Lc4+, Te6 (2…, Ke7 3.Sxf5#) 3.Sxe6, Da5 4.Sc7+, med stor fordel.
Opgave4.
1.Lh6, gxh6 (…,Df8, 2. Dxd7) 2. Te8+, Dxe8 3. Df6#. Hvis 2…, Lxe8 3. Df8#

Bjarnes grubleside
Opgave 1.
1. Ka2
Opgave 2.
1. Sc4
Opgave 3.
1. De5
Opgave 4.
1. Th1!, Kxh1 2.Kf2!, b5 3. ax5, a4 4. b6, a3 5. b7, a2 6. b8(D), a1 (D) 7. Db7#
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Kalender

Lørdag 23.
Tirsdag 26.

April
Skoleskak afslutning
Skanderborg Byturnering, 5. runde
Jysk Mesterskab i Skoleskak
Generalforsamling

Tirsdag 3.
Tirsdag 10.
Søndag 15.
Tirsdag 17.
Tirsdag 24.

Maj
Skanderborg Byturnering, udsatte partier
Skanderborg Byturnering, 6. runde
Pokalfinale, Svendborg
Skanderborg Byturnering, udsatte partier
Skanderborg Byturnering, 7. runde

Tirsdag 19.

Rema 1000, Vroldvej
Et godt sted at handle.
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