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SKANDERBORG SKAKKLUBS HISTORIE

Klubben blev stiftet d. 4. januar 1923 og har dermed været rammen om utallige skakaktiviteter i
næsten 90 år. Fra starten hed den Skakklubben af 1923, men i 1942 ændredes navnet til det
nuværende, Skanderborg Skakklub.
Det var først i 1930 klubben blev meldt ind i Dansk Skak Union. Det havde ellers været hensigten
fra starten, men der gik altså syv år før det blev en realitet.
I de første årtier blev der mest spillet skak på lokalt plan, fortrinsvis klubbens turneringer for
medlemmerne. Men der var også kampe mod naboklubberne, især Odder, Ry, Sorring, Brædstrup
og Hovedgård – og en enkelt gang mod Gedved. Den huskes især fordi Skanderborgs spillere
cyklede til Gedved, 2x15 km!
Der blev dog også arrangeret turneringer hvori flere klubber deltog med hold, især de såkaldte
amtsturneringer (Det var dengang Skanderborg Amt var et selvstændigt amt!).
Et dagblad i Århus (Demokraten) arrangerede turneringer for egnens skakklubber, og her var
Skanderborg naturligvis med.
Men med indførelse af Dansk Skak Unions holdturnering fra 1960’erne skete der store og
afgørende ændringer i hele turneringsmønstret.

DE FØRSTE ÅR

Det der findes af nedskrevet materiale om de første årtier af klubbens historie, findes i klubbens
protokoller og regnskabsoversigter.
Skanderborg Lokalarkiv har eksemplarer af to jubilæumstidsskrifter, 40 og 50 års jubilæum i
henholdsvis 1963 og 1973.

40-ÅRS JUBILÆET I 1963

Som optakt til 40-års jubilæet i 1963 udsendte formanden, Rode Pedersen, et brev til
medlemmerne. Jeg tillader mig at citere:

Søndag d. 13. jan 1963 markerer Skanderborg Skakklub sit 40-års jubilæum. I Rådhuskroen spilles
fra kl. 12.00 til 17.30 en jubilæumsturnering med ca. 200 skakspillere. – Kl. 19.00 er der
jubilæumsfest i Rådhuskroen for klubbens medlemmer med damer, enkelte indbudte og tidligere
medlemmer. Festen begynder med spisning, hvor der serveres tre slags sild, en varm ret, og til slut
osteanretning. Spisningen er gratis for klubbens medlemmer. Ekstra kuverter koster 10 kr. pr. stk.
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Jeg var endnu ikke flyttet til Skanderborg på det tidspunkt, men det har utvivlsomt været en festlig
aften!
Jeg kan tilføje at de ca. 200 skakspillere var lige lovlig optimistisk! Men der kom faktisk 168 spillere
fordelt på 13 klubber – ganske imponerende!! Der var tale om en holdturnering, fordelt på fire
klasser.

50-ÅRS JUBILÆET I 1973

Klubbens 50 års fødselsdag blev fejret på flere fronter: et jubilæumsskrift, en stor
jubilæumsturnering og en jubilæumsfest.
Jubilæumsskriftet er forfattet og redigeret af Frits Kortegaard, og i det udmærkede skrift har
Kortegaard samlet stort og småt fra det forløbne halve århundrede. Interesserede kan læse
festskriftet på Skanderborg Lokalarkiv, og det samme gælder festskriftet fra 40-års jubilæet.

Jeg har selv en kopi af jubilæumsskriftet fra 1973.
Fra de to jubilæumsskrifter (1963 og 1973) har jeg hentet en del materiale om klubbens første år.

I 1923 indkaldte Holger Jugel til et møde for skakinteresserede med det formål at oprette en
skakklub i byen. Mødet blev holdt på ”Centralhotellet”. Det lykkedes at samle så mange
interesserede at der var basis for dannelsen af en skakklub i Skanderborg, og Holger Jugel blev den
første formand for klubben. Han sad som formand fra starten i 1923 og syv år frem, men flyttede
så til Århus.
Derefter fulgte følgende formænd: A. H. Hansen, Johannes Møller (fungerende formand i 1942), P.
Knudsen, E. Grønborg, L. B. Rasmussen, igen Johannes Møller (5-årig periode), Robert Rode
Pedersen.

Nogle af de helt store begivenheder var flere lærerige besøg af ”Danmarks Skaklærer” Aaron
Niemzowitsch. Han var den stærkeste spiller i Danmark i tyverne og begyndelsen af trediverne, og
frem for alt en stor teoretiker og skakpædagog. Ved et af hans besøg spillede han simultan mod 27
spillere, vandt 26 og spillede ét remis! Bagefter holdt han et foredrag om offerkombinationer.
I slutningen af trediverne var klubben nede i en bølgedal, ja, den lå faktisk helt stille i årene 193442. Men i de sidste tre krigsår og i efterkrigstiden var der igen fremgang. Klubbens stærkeste hold
op gennem fyrrerne bestod af Viggo Nielsen, Tage Siim, Riislund Nielsen, Gad Sørensen, E.
Grønborg, Julius Nielsen.
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Følgende har været klubmestre i klubbens første 40 år: Fink, Holger Jugel, Alrø, Tage Siim, H.
Johannes Sørensen, Viggo Nielsen, E. Grønborg, Tage Nielsen, Richard Nielsen, Knud Erik Nielsen,
Erik Kjærgaard, Rode Pedersen.
I 1963 havde klubben to medlemmer som havde været med fra klubbens stiftelse i 1923, nemlig
skræddermester P. Knudsen og snedkermester J. Bruun. Tømrermester Viggo Nielsen fra Stilling
havde været medlem siden 1925 og spillede i 1963 stadig på klubbens førstehold!
En god støtte for klubben var Søren Olesen, bedst kendt som redaktør af Ugebladet for
Skanderborg og Omegn. Han var i en årrække medlem af skakklubbens bestyrelse.
Han var også ophavsmand til den endnu eksisterende Sølystturnering! Den hed i mange år Søren
Olesens turnering. Det er en turnering som spilles hver sommer af en gruppe af klubbens
medlemmer, men under private former.
Endelig var Søren Olesen en af initiativtagerne da klubben fik en juniorafdeling.
Som tak og påskønnelse for Søren Olesens indsats for klubben blev han i 1969 udnævnt til
æresmedlem. Så sent som i 1973 deltog Søren Olesen i byturneringen! 85 år var han på det
tidspunkt, og han døde fire år senere.

Jubilæumsturneringen 1973 blev afholdt på Morten Børup Skolen d. 13.-14. januar.
Den fik en noget særpræget optakt! Allerede i oktober 1972 havde klubben fået tilsagn om at
turneringen kunne spilles i skolens aula, men Teaterforeningen kom i vejen! Den havde engageret
kongelig skuespiller Erik Mørk til en optræden i aulaen samme weekend; og ”Efter en voldsom duel
måtte vi bide i det sure æble og nøjes med kælderen på Morten Børup Skolen”, som det hedder i
protokolreferatet.
Turneringen blev spillet som en hurtigturnering for firemandshold med en betænkningstid på 45
minutter til hver spiller til hele partiet. Skanderborg stillede med 5 hold: et 1., 2. og 3.hold, et
juniorhold – og så ”Boeserne”, en betegnelse for fire af klubbens dygtige spillere, alle bosiddende i
Boes!
Frits Kortegaard var turneringsleder, og han og turneringskomiteens tre medlemmer havde nok at
se til! Der var flere protester, og bølgerne gik højt, men det lykkedes ledelsen at få problemerne
løst på bedste måde.
Som et kuriosum kan nævnes at denne turnering var anledning til indførelse af reglen om
tillægstid hvis modstanderen udfører et ulovligt træk. I et af dagens partier havde en spiller med
bevidst ulovlige træk generet sin modstander så meget at denne tabte på tid.

Jubilæumsfesten 1973 blev afholdt på Hotel Skanderborghus lørdag d. 20. januar med 47
deltagere. Den lækre menu bestod af flødelegeret aspargessuppe, gammeldags oksesteg med
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tyttebær, fløderand med frugter, kaffe med småkager; kuvertpris 38,5o kr. plus drikkevarer. Dans
til (hr.!) Ruths énmands stjerneorkester.
Deltagerne var klubbens medlemmer med damer, men der var også inviteret gæster med, som
alle havde været aktive inden for skaklivet, især holdskak og skoleskak: Formand for 6. hovedkreds
Victor Juul Hansen og frue, formand for Dansk Skoleskak Børge Borgaa og frue, og Svend Svendsen
fra Brobjergskolen.
Rode var formand, og fra hans referat i klubprotokollen vil jeg citere:

”Maden og vinen var god, og Ruth levede op til sit bedste, så der blev danset meget. Gæsterne
talte alle i smukke vendinger om vor klubs virke og deres tilknytning til os. Johannes Therkelsen
tolkede på smukkeste vis Aakjærs novelle ”Oplysning”. Asger Andersen talte spirituelt og smukt for
damerne. Formanden gav hver enkelt et lille hip med på vejen.”

KLUBAKTIVITETER OG ENDNU TO JUB ILÆER

Klubbens hovedformål er naturligvis skak, men den har gennem hele sin historie været præget af
en ualmindelig god og hyggelig atmosfære, og medlemmerne får sig mangen en god snak ud over
det rent skaklige. Vi har også fejret klubbens runde fødselsdage på festlig vis, og hvert år før jul
holder vi en pragtfuld julefrokost, hvor ildsjæle blandt medlemmerne står for arrangementet! Det
har i de senere år været Jens Kristian Vigen, Jørgen Johansen og Kell Hansen. Ud over det
kulinariske er der amerikansk lotteri samt en særpræget, men underholdende og noget støjende,
afart af skak, kaldet ”hjerne-arm”. Reglerne skal ikke omtales her, men de to omtalte remedier
fungerer ikke altid helt optimalt når kampene afvikles!!
Vi har i årenes løb haft en del forskellige spillesteder, de fleste af dem ganske gode. I 60’erne og
70’erne spillede vi i den gamle kommune-/handelsskole bag Torvet under ret primitive forhold.
Derefter fik vi Medborgerhuset i Vestergade, som var godt og hyggeligt, men for lille til større
turneringer (I en årrække afvikledes Skanderborg Sommer EMT i Vrold Håndboldklubs lokaler).
Næste spillested var AOF’s lokaler i Asylgade, også ret godt, men igen med lovlig lidt plads. En
overgang måtte vi leje et stort lokale af boligforeningen på Poul La Cours Vej, et ret kedeligt
spillested. Men nu er vi godt stillet med pragtfulde lokaler i det tidligere sygehus.
Klubben har altid været præget af godt lederskab. Af de mest markante personligheder i klubbens
historie kan nævnes den mangeårige redaktør af Ugebladet for Skanderborg og Omegn, Søren
Olesen, og fra 50’erne og fremefter har især Rode Pedersen spillet en fremtrædende rolle, bl.a.
som formand i en snes år (1950’erne, 60’erne, 70’erne). Sammen med Rode udførte Frits
Kortegaard et stort arbejde for Dansk Skoleskak. Poul V. Søndergaard var i mange år klubbens
kasserer, og som pensionist var han en højt skattet hyggeonkel og kaffebrygger.
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Klubben har fejret to runde fødselsdage ud over de tidligere omtalte 40- og 50-års jubilæer.

I årene 1983 og 1998 fejrede vi klubbens 60 års og 75 års fødselsdage.

60-ÅRS JUBILÆUM 1983

60 års dagen blev fejret d. 15. januar i Søsportens lokaler, og det var en af de sjældne lejligheder
hvor også damerne var inviteret med. Det blev en hyggelig og festlig aften.
Som formand blev jeg bedt om at holde festtalen, og jeg vil tillade mig at bringe et lille uddrag:

”Skanderborg skakklub er et hyggeligt sted at komme; man slapper af fra sit daglige arbejde og
hverdagens problemer; man møder andre mennesker end dem man ser i det daglige; man får sig
en sludder, også om andet end skak, og hvis klubben ikke rangerer så højt i spillestyrke, så ligger
den absolut i top med hensyn til alle de andre sider der karakteriserer en skakklub”.

75-ÅRS JUBILÆUM 1998

Klubbens 75 års dag i 1998 blev fejret på Hotel Skanderborghus, og som det var tilfældet 15 år
tidligere, blev det en festlig aften – naturligvis også denne gang sammen med damerne.
På denne festaften blev Robert Rode Pedersen udnævnt til æresmedlem af klubben, en
påskønnelse for det kolossale arbejde Rode gennem årene har ydet for klubben. Denne
æresbevisning er tidligere kun tildelt ét klubmedlem, Søren Olesen i 1969.

FORMÆND OG ANDRE BESTYRELSESMEDLEMMER I NYERE TID

Fra 1950 til 1955 var Johannes Møller formand. Han havde været medlem af bestyrelsen fra 1942.
I 1955 blev Rode valgt til formand. På det tidspunkt var han allerede medlem af bestyrelsen og
leder af juniorafdelingen. Men i 1967 ønskede Rode at stoppe som formand, og til ny formand
valgtes Frits Kortegaard (1967-70). Han takkede for valget, men udtrykte ønsket om at Rode
senere ville vende tilbage. Ønsket gik i opfyldelse tre år senere, hvor Kortegaard ønskede at
fratræde. Rode blev igen formand! (1970-75).
I de seneste årtier har der været skiftende formænd, nogle af dem i kortere perioder. Det drejer
sig om Jørn Andersson (1975-79), Asger J. Andersen (1979-83), Jørn Andersson (igen) (1983-85),
Bjarne Rasmussen (1985-93) (desuden i ca. 15 år redaktør af klubbladet!), Jesper Lykke Pedersen,
Leif Linnemann Larsen, Morten Rasmussen (som også gennem årene har ydet en fin indsats som
webmaster på vores hjemmeside) og Tavs Bjerre.
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Vores nuværende formand (fra 2005) er Anders Haarup. Det længst siddende bestyrelsesmedlem i
dag er Bjarne Tornbjerg, som har ydet en stor indsats for klubben som kasserer og turneringsleder;
desuden som medredaktør af Klubbladet i de første år. Et andet bestyrelsesmedlem der har ydet
en prisværdig indsats for klubben, er Hans Buttenschøn: som skoleskakleder, kontakt til pressen,
medarrangør af turneringer, god til at skaffe sponsorer, redaktør af klubbladet.
Dansk Skak Unions hæderstegn, som tildeles personer der har ydet en helt ekstraordinær indsats
inden for skakken, er i årenes løb tildelt følgende medlemmer: Rode Pedersen, Frits Kortegaard,
Poul V. Søndergaard, Bjarne Rasmussen, Hans Buttenschøn. Desuden har Morten Rasmussen
modtaget hæderstegnet for sit store arbejde som it-ansvarlig gennem fire år i DSU’s
forretningsudvalg.

SKAKKLUBBENS FORMÆND GENNEM TIDERNE

Ved hjælp af de gamle forhandlingsprotokoller og nyere referater er det lykkedes at
sammenstykke en komplet liste over klubbens formænd og deres ”regeringstid”
1923-1930

Holger Jugel (oprindeligt Jensen)

1930-1934
1934-1942

A.H. Hansen
Ingen klubaktiviteter

1942

Johannes Møller fungerende formand

1942-1945

P. Knudsen

1945-1948

E. Grønborg

1948-1950

L. Bie Rasmussen

1950-1955

Johannes Møller

1955-1967

Robert Rode Pedersen

1967-1970

Frits Kortegaard

1970-1975

Robert Rode Pedersen

1975-1979

Jørn Andersson

1979-1983

Asger J. Andersen

1983-1985

Jørn Andersson

1985-1993

Bjarne B. Rasmussen

1993-1995

Jesper Lykke Pedersen

1995-2001

Leif Linnemann Larsen
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2001-2004

Morten Rasmussen

2004-2005

Tavs Bjerre

2005-

Anders Haarup

KLUBBEN SOM TURNERINGSARRANGØR

Skanderborg Skakklub har i tidens løb arrangeret adskillige store turneringer af forskellig art.
Den første store opgave var

DET 2. ÅBNE MESTERSKAB FOR JUNIORER I 1968

1960’erne var Skanderborg Skakklubs glansperiode hvad juniorskakken angår. Mere om det i et
senere afsnit (Skoleskak).
Det fremgår eksempelvis af klubprotokollen at der i sæsonen 1966-67 var en drengeturnering med
31 deltagere! De spillede hver torsdag aften fra oktober til april på Morten Børup Skolen. Og så
følger den fantastiske tilføjelse: ”De syv stærkeste drenge deltog ikke i turneringen, men i
skakklubbens ordinære turnering!!”

Med baggrund i klubbens store engagement i ungdomsskakken og den livskraftige juniorafdeling
blev klubben i 1967 anmodet om at arrangere det andet åbne mesterskab for juniorer i sommeren
1968. Man tog udfordringen op – velvidende at det var en enorm og krævende opgave. Der skulle
skaffes husly til mere end 100 deltagere i en lille uge, foruden alle de mange praktiske
foranstaltninger i forbindelse med en sådan turnering.
Turneringen fandt sted fra d. 10. til d. 14. august 1968. Der var 118 deltagere fordelt på 13 lande!
Skanderborg havde 12 deltagere med, men ingen af dem var stærke nok til at opnå topplaceringer
i det meget skrappe internationale selskab. Turneringen blev en succes, og alt forløb glat.
Turneringsleder var Frits Kortegaard, godt assisteret af P. V. Søndergaard, Knud Christensen, Vagn
Rosenlund og Anton Strunge.
Som et ekstra krydderi i forbindelse med turneringen havde man engageret stormester Bent
Larsen til at spille simultan. Larsen er ikke den der sætter begrænsning på antallet af modstandere,
så han mødte faktisk 80 håbefulde unge mennesker i den match! Referatet melder desværre ikke
noget om resultatet.
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I den seneste halve snes år har klubben ikke mindre end fem gange arrangeret store turneringer,
den ene gang dog som medarrangør:
DM i påsken 2003 sammen med Horsens Skakforening. Selve turneringen blev afviklet i Horsens.
To store og meget stærkt besatte stormesterturneringer, Samba Cup 2003 og Samba Cup 2005.
Den første blev spillet på Hotel Skanderborghus, den sidste i Kulturhuset.
To gange DM i skak for ungdom, 2009 og 2010. Begge afviklet på Morten Børup Skolen.
Desuden et mindre, men særdeles interessant arrangement: Matchen GM Peter Heine mod
juniorspilleren Mads Andersen.

DM I PÅSKEN 2003

Dansk Skak Unions flagskib er kampen om danmarksmesterskabet hvert år i påsken, og stævnet
fandt sted på Ingeniørskolen i Horsens.
Arrangør var Horsens Skakforening og Skanderborg Skakklub i forening. Det var naturligvis en stor
opgave, men turneringen forløb udmærket.
Det mest bemærkelsesværdige resultat var at 17-årige Davor Palo fra Skanderborg blev nr. 2 i
kampen om danmarksmesterskabet, kun overgået af GM Peter Heine, som altså blev
danmarksmester. Peter Heine fik 7 point af 9, Davor Palo 6½. Deres indbyrdes parti endte remis!
Ud over det flotte resultat opnåede Davor sin første GM-norm. Den var oven i købet i hus før
sidste runde!
For it-afdelingen stod Morten Rasmussen. Det er et kæmpearbejde, men Morten havde gode
medarbejdere, blandt andre Davors far, Velija Palo.
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1. SAMBA CUP 2003

Skanderborg Skakklub havde i mange måneder arbejdet intenst på at arrangere en
stormesterturnering, og i oktober 2003 løb turneringen af stabelen. Det var en formidabelt stærkt
besat turnering:
De 10 spillere (med rating og ranglisteplacering fra oktober 2003):
Vassily Ivanchuk 2710 (13)
Nigel Short 2701 (17)
Krishnan Sasikiran 2679 (24)
Victor Bologan 2673 (27)
Rustam Kasimdzhanov 2668 (30)
Peter Heine Nielsen 2626 (67)
Curt Hansen 2616 (78)
Evgeny Alekseev 2613 (82)
Darmen Sadvakasov 2595 (129)
Davor Palo 2510 (552)
Der blev spillet masser af spændende skak på højt plan. Der var stor jævnbyrdighed i toppen, og
dermed til det sidste også spænding om udfaldet, hvilket ses af slutstillingen:
Slutstilling 1. Samba Cup oktober 2003
1.-4.

GM Peter Heine Nielsen

5½

1.-4.

GM Darmen Sadvakasov

5½

1.-4.

GM Nigel Short

5½

1.-4.

GM Curt Hansen

5½

5.-6.

GM Vassily Ivanchuk

5

5.-6.

GM Victor Bologan

5

7.

GM Rustam Kasimdzhanov

4½

8.

GM Evgeny Alekseev

3½

9.-10.

GM Krishnan Sasikiran

2½

9.-10.

IM Davor Palo

2½
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2. SAMBA CUP, OKTOBER 2005

Succesen fra 2003 blev fulgt op to år senere, hvor det igen lykkedes at få samlet en særdeles stærk
gruppe, denne gang bestående af 10 stormestre! Som det fremgår af turneringens navn, kan en
sådan ikke arrangeres uden en stærk sponsor!
Denne gang blev turneringen afviklet i Kulturhuset.
De 10 spillere var:
GM Vassily Ivanchuk, Ukraine 2752
GM Liviu-Dieter Nisipeanu, Rumænien 2679
GM Lazaro Bruzon, Cuba 2662
GM Artyom Timofeev, Rusland 2661
GM Kamil Miton, Polen 2636
GM Baadur Jobava, Georgien 2621
GM Zhang Pengxiang, Kina 2616
GM Curt Hansen, Danmark 2613
GM Lars Bo Hansen, Danmark 2567
GM Magnus Carlsen, Norge 2528

Ud over stormestergruppen lykkedes det at etablere endnu en gruppe med stærke IM’ere og
FM’ere. Den fik navnet BP Gas Gruppen efter sponsoren! Den så sådan ud:
1 IM Emil Hermansson SWE 2449
2 IM Klaus Berg DEN 2402
3 FM Thomas Michalczak GER 2386
4 IM Kzrysztof Pytel FRA 2380
5 FM Jakob Vang Glud DEN 2349
6 Martin Matthiesen DEN 2344
7 Joel Ibarra Padron CUB 2130
8 Nikolaj Mikkelsen DEN 2264
9 FM John Rendboe DEN 2245
10 Peter Skovgaard DEN 2186
Som om det ikke var nok, blev der arrangeret en EMT for ”almindelige” skakspillere, og rundt om i
byens forretninger blev der spillet børneskak!
Endelig blev der tid til en lynturnering!
Alle turneringerne blev succesrigt afviklet, og skulle man få et anfald af nostalgi, kan man stadig på
klubbens hjemmeside læse fyldige beretninger om de fantastiske Samba- og Gas-turneringer, samt
sideturneringerne!
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Resultaterne fra 2005-turneringerne (fra nyhedsbrevene):
Så er 2. Samba Cup slut. Og vi kan roligt sige, at succesen er hjemme.
Mange skakinteresserede fra nær og fjern har lagt vejen om ad Kulturhuset i Skanderborg i den
forløbne uge. Flere journalister fra udenlandske skaktidsskrifter har besøgt turneringen.
Internettet har været det helt store hit, idet over 250.000 fra 122 lande har besøgt turneringens
hjemmeside.
Resultaterne i de forskellige grupper blev:
Samba gruppen blev vundet af Baadur Jobava fra Georgien med 5½ point
På 2. pladsen med 5 point kom Lazaro Bruzon, Cuba, Artyom Timofeev, Rusland, Kamil Miton,
Polen og Zhang Pengxiang, Kina. Curt Hansen, Danmark fortabte sin mulighed for at komme på 2.
pladsen, da han spillede remis mod Magnus Carlsen, Norge i sidste runde. Det blev til 4½ for Curt
og en delt 6. plads. Det samme som Vassily Ivanchuk, Ukraine. Magnus Carlsen, Norge fik 4 point
og blev nr. 8, mens Europamesteren Liviu-Dieter Nisipeanu, Rumænien blev nr. 9 med 3½ og Lars
Bo Hansen, Danmark, sluttede feltet med 3 point.
BP Gas gruppen blev med 7 point vundet af forhåndsfavoritten Emil Hermansson, Sverige med
Klaus Berg, Danmark på 2. pladsen med 6 point.
Herefter fulgte Kzrysztof Pytel fra Polen eller Frankrig med 5½. Han er polak, men bor i Frankrig og
bruger begge lande i flæng, når han skal præsentere sig. Ligeledes med 5½ sluttede Jacob Vang
Glud. Gevinst i sidste parti netop mod Pytel havde givet sidste IM norm. Det glippede i denne
omgang, men der er vist et VM i næste måned. Så må vi håbe det bedste for ham!
EMT’en – turneringen for klubspillere - fik en gammel Skanderborgdreng som vinder, idet Jan
Rode Pedersen suverænt vandt mesterklassen med 5 ud af 5!!
I Basis 1 blev førstepladsen delt mellem Peter Grove, Viby, og Henrik Dahl-Andersen Sk 68 Århus,
med 3½ ud af 5.
Basis 2 havde Kasper Møller Jørgensen, Silkeborg som vinder med 4 ud af 5.
I basis 3 fik Skanderborg en vinder, da Mads Andersen, Skanderborg, sammen med Hans Jørgen
Mikkelsen, Hinnerup, opnåede 3½ ud af de 5 mulige.
Hurtigskakturneringen fik favoritten Nicolai V. Pedersen, Ålborg, som vinder med 6½ point. På 2.
pladsen kom Karsten Rasmussen, Skolernes Skakklub, med 6 point og Erik Pedersen, Ålborg, på 3.
pladsen med 5½
Ratingpræmierne blev vundet af Hans Henrik Grand, Skolerne, Martin Hansen, Nykøbing Falster,
Erik Pedersen, Horsens og Tue Rosengreen Bach, Nordthy.
Byskak-turneringen for børn. Finalen stod mellem Mads Andersen og Pascar Paramasivam. Her
vandt Mads med 2 – 0.
Kampen om 3. pladsen stod mellem Rupan Paramasivam og Benjamin Christensen. Her blev
resultatet 1 – 1 og vi måtte ud i omkamp. Den vandt Benjamin.
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DM I SKAK FOR UNGDOM 2009

Stævnet blev afviklet i weekenden 15.-17. maj.
Det var et stort arrangement, idet der deltog 64 spillere i alderen 7-18 år foruden mange
pårørende og ledere. Mange var indkvarteret på skolen, og to af klubbens medlemmer og nogle
frivillige medhjælpere stod for kantinedriften.
Derudover stillede klubben turneringsledere og it-folk til rådighed. Til disse vigtige hverv var der
også nogle frivillige uden for klubben som arbejdede med under hele turneringen.
Den officielle åbning blev foretaget af viceborgmester Jan Krogh Rasmussen, som i sin tale
fremhævede Skanderborg Skakklubs evne til at arrangere gode turneringer og producere dygtige
spillere! Viceborgmesteren udførte også det første skaktræk i turneringen.
Skanderborg havde fem spillere med, og én af dem, Mads Andersen, indfriede forventningerne og
vandt klassen for 13-14årige med 4½ point af 5 mulige.

DM I SKAK FOR UNGDOM 2010

Turneringen fandt sted i weekenden 7.-9.maj.
Stævnet blev åbnet med taler af klubbens formand Anders Haarup og borgmester Jørgen Gaarde.
Sidstnævnte havde selv spillet skoleskak, så det var ikke noget problem for borgmesteren at
udføre det første træk for Skanderborgs stærkeste deltager, Benjamin Christensen.
Man plejer at have særskilte pigegrupper, men for første gang spillede piger og drenge i de samme
grupper. Der var nemlig kun en halv snes piger blandt de 80 deltagere.
Skanderborg havde fem spillere med, og de endte alle et stykke nede i deres respektive
aldersgrupper; men det var en fornøjelse for dem at prøve kræfter med spillere fra alle egne af
landet. Hele 26 klubber havde sendt deltagere, heraf nogle stykker helt fra Bornholm!

GM PETER HEINE MOD MADS ANDERSEN

Et interessant og spændende arrangement var matchen mellem Peter Heine og 15-årige Mads
Andersen.
Den blev spillet i weekenden 29.-30. maj 2010 og fandt sted i smukke omgivelser på Sophiendal
Slotshotel.
Der blev spillet to partier, og en væsentlig baggrund for matchen var at begge havde brug for at
vinde ratingpoint!
Matchen blev spændende; Mads ydede fin modstand, men det blev dog stormesteren der løb med
begge point.
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SKOLESKAK

Dansk Skoleskak blev grundlagt i 1960, men allerede i 50’erne havde Rode Pedersen ”tyvstartet”!
Han samlede skakinteresserede drenge i sin og Dagnys beskedne lejlighed, hvor familien, med
efterhånden fire børn, selv kom til at fylde en del; men der var både hus- og hjerterum for alle, og
interessen var stor! Snart var både deltagerantal og spillestyrke vokset så meget at da den
formaliserede skoleskak startede, havde Skanderborg allerede et særdeles stærkt hold!
Skoleskakklubben fik egnede lokaler at spille i, nemlig det daværende bibliotek på hjørnet af
Adelgade og Emilievej, og skaklivet blomstrede. I 60’erne kom der rigtigt gang i skoleskakken, og
her var Rode én af pionererne. Det årlige højdepunkt var Demokratens (århusiansk dagblad)
skakturnering for børn. Her høstede Rodes skakdrenge store triumfer.
Både Rode og et andet medlem af Skanderborg skakklub, Frits Kortegaard, lagde et stort arbejde i
skoleskakken, også på landsplan.
Klubben blev hurtigt landets stærkeste, og tre år i træk, 1961-62-63, blev holdet danmarksmester!
Og ikke nok med det! I de samme tre år lykkedes det Rode, sammen med andre organisationsfolk,
at etablere landskampe mod Norges bedste skoleskakhold. To af kampene blev vundet af
Skanderborg og én af Norge.
Fra 1964 blev der arrangeret nordensmesterskab for skoleskak.
I 1966 kulminerede Skanderborg Skoleskaks flotte præstationer, idet klubben vandt både
danmarksmesterskabet og nordensmesterskabet.
Rode fik i 1963 en fornem pokal overrakt af Dansk Skak Union, og han fik den for sin enestående
indsats for Dansk Skoleskak. Den bærer inskriptionen Bent Larsen, og efter overrækkelsen fik Rode
sit navn indgraveret på den.
46 år senere, i 2009, skænkede Rode pokalen til Skanderborg Skakklub, og den uddeles hvert år
som vandrepræmie til en lovende ung spiller.

HOLDTURNERINGEN

Under INFO på hjemmesiden omtales de turneringer som klubben arrangerer eller deltager i, så
jeg vil ikke gå i detaljer med disse turneringer. Dog vil jeg godt sige lidt om klubbens deltagelse i
holdturneringen i de mange år den har eksisteret.
Medlemmerne har altid været flinke til at deltage i holdturneringen, og 4-5 hold har været
almindeligt. Det nederste eller de to nederste hold sommetider med fem deltagere (mod otte i de
øvrige grupper).
De fleste af klubbens hold har deltaget i 6. hovedkreds’ holdturnering, men i nogle år spillede
klubbens førstehold i den daværende 3. division, i den gruppe som omfattede den sydlige del af
Jylland. Opholdet i divisionen sluttede dramatisk, med ligestilling med et andet nedtrykningstruet
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hold, Vejen. Der skulle derfor omkamp til! Den endte uafgjort, hvorefter vi afgjorde sagen med
hurtigskak. Her trak Skanderborg det korteste strå.
I 90’erne og de første fem år af 00’erne spillede vores førstehold næsten altid i mesterrækken,
uden dog at være stærk nok til at rykke op i divisionerne.
Men i sæsonen 2005-6 skete der noget. Nu var holdet blevet så stærkt at det i sidste runde havde
chancen for at vinde mesterrækken og rykke op i 2. division. Det glippede dog, idet det ”kun” blev
til en andenplads.
Men vi havde erfaret at det kunne lade sig gøre, og i den følgende sæson (2006-7) vandt vi
mesterrækken klart og rykkede op i 2. division. Det skete med manér, idet vi vandt sidste runde
med 8-0! I øvrigt vandt holdet alle sine kampe i den sæson!
I 2008 blev vi nr. 2 i 2. division, kun ½ point efter vinderen, og i 2009 vandt vi 2. division, med deraf
følgende oprykning til 1. division.
En af grundene til succesen i disse år var tilgang af nogle stærke spillere, og fremgangen gjorde det
omvendt også attraktivt for flere stærke spillere at blive medlem af klubben.
Igen havde holdet succes i sin første sæson efter oprykning. Det blev til en andenplads i 1. division
i 2010.
Sæsonen 2010-11 blev fantastisk! Nu gjaldt det om at vinde divisionen og opnå det som nogle få år
tidligere lød som en utopi: Vi skulle vinde divisionen og dermed rykke op i den landsdækkende
skakliga med Danmarks 10 stærkeste hold!
Holdet spillede godt og stabilt hele sæsonen igennem, og på den sidste spilledag i marts 2011 blev
oprykningen en kendsgerning!
Herunder et uddrag af Skanderborg-Løberens skildring af den store dag:
”Søndag den 6. marts 2011 klokken 15.08 skete det! Nøjagtigt på det tidspunkt blev oprykningen
til Skakligaen en 100 % kendsgerning. Almindelig sund fornuft var næsten nok til at vurdere at vi
ville rykke op, men fornuft er én ting, matematik en anden! Jeg skal ikke trætte med kedelige tal,
men blot konstatere at en meget stor sejr til Viborg og et stort nederlag til Skanderborg ville
betyde at oprykningen glippede. Eftersom jeg alligevel var til stede og fulgte partierne, samt vores
pointhøst og Viborgs pointtab, kunne jeg ikke lade være med at registrere hvornår det store øjeblik
indtraf!
Om aftenen samledes spillere og andre medlemmer i klubbens lokaler for at fejre den store
begivenhed. Det blev en hyggelig aften, med lækre pizzaer, fin stemning og godt samvær.
En stor dag i klubbens historie – måske den største – var forbi.
(Referat af Asger J. Andersen).”
Debuten i skakligaen gik nogenlunde som forventeligt i forhold til holdets styrke. Vi blev nr. 6 af de
10 deltagende hold.
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Perioden 2007-12 har været et enestående femår i klubbens historie. Et fantastisk spring fra
mesterrække til skakliga på så kort tid. Nu gælder det så om at holde fast!

ANDRE KLUBAKTIVITETER

Selv om skak naturligvis er kernen i klubbens aktiviteter, sker der også andre ting, som dog alle har
noget med klubben eller det kære skakspil at gøre.

BESØG AF SKAKKLUBBEN FRA SKANDERBORGS VENSKABSBY LIDKÖPING

I maj 1981 lykkedes det klubben at få etableret besøg af skakklubben fra Skanderborgs venskabsby
i Sverige, Lidköping. Der kom 18 skakspillere, de fleste med ægtefæller. De var her en weekend, og
om lørdagen afviklede vi en kamp mod dem med begrænset spilletid. Skanderborg vandt dysten
knebent, 10-8.
Desuden var der reception i byrådssalen med velkomst ved borgmester Ejner Jacobsen, derefter
rundvisning i Skanderborg, med hovedvægt på Borgergadeområdet og naturligvis Slotskirken.
Lørdag aften samledes man til middag og hyggeligt samvær på Hotel Skanderborghus.
Skanderborg Skakklub havde i øvrigt tidligere prøvet at arrangere en tur til Lidköping, men grundet
for beskeden tilslutning blev den ikke til noget.

DE STORE SKAKBRIKKER

Klubben ejer nogle store brikker og et tilsvarende ”skakbræt”, et sammenrulleligt stykke stof med
hvide og sorte felter.
De store brikker kommer frem ved særlige lejligheder, hvor klubben kan vise flaget og gøre lidt
reklame for klubben. Som regel er der god interesse for at prøve at spille med de store brikker,
ikke mindst blandt børnene.
Nogle af de faste arrangementer hvor vi har brikkerne fremme, er Lys nat, Sort nat, Vester Mølle
Markedet, Kræmmermarkedet.
Vi har ved en enkelt lejlighed haft endnu større brikker at spille med, nemlig levende brikker! Det
var børn som var klædt festligt ud som konge, dronning, bønder osv. De kære ”brikker” blev styret
af ingen ringere end Peter Heine og Davor Palo, og meget dramatisk så det ud når en brik blev
slået: Så faldt ”han/hun” død om på stedet og blev båret ud! Forestillingen fandt sted i Byparken,
hvor der findes et fint skakbræt af fliser. Inden kampen var slut, begyndte regnen at styrte ned.
Resultatet af kampen husker jeg ikke, men mon ikke det blev til en ”regnvejrsremis”?
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SOMMERFERIESKAK FOR BØRN

Hvert år bliver der iværksat nogle aktiviteter for børn, og her er skakken med inde i billedet. Tre
eftermiddage i træk kan børn komme ned i Kulturhuset og spille skak eller lære reglerne. For dette
arrangement står Jørgen Johansen.
Men der var allerede i halvfemserne skakaktiviteter for børn. Her var Rode Pedersen arrangør, og
havde forskellige hjælpere gennem årene. Der blev spillet skak i 2-3 dage, og altid i den første uge
af sommerferien.

HJÆLP TIL KLUBBENS ØKONOMI

En aften og en dag i december måned hvert år hjælper en række af klubbens medlemmer med at
forbedre økonomien! Det sker ved at man bistår et Århusfirma med dets årlige lagerstatus. En flot
indsats af medlemmerne, og et godt tilskud til klubkassen.

KLUBBLADET SKANDERBORG-LØBEREN

Klubbladet er et fint aktiv for klubben. Her skildres klubbens aktiviteter godt og grundigt.
For eksempel er der referat af alle holdkampe lige fra skakligaen til D-rækken, aktuelle stillinger i
diverse turneringer, gennemgang af turneringspartier, skakopgaver, referat af generalforsamling
og meget mere. Der er en række faste rubrikker, hvor nogle af medlemmerne lægger et stort
arbejde, fx Kombiner med Peter (Wheadon), Bjarnes (Rasmussen) Grubleside, Nyt fra bestyrelsen.
Derudover indlæg fra medlemmer om diverse skakemner.
Bladet er udkommet siden 1975, og det årlige antal numre lå i mange år på 7-9 stykker. I de senere
år er det dog gået ned til ca. 5 numre pr. år.
De skiftende redaktører har lagt et stort arbejde i udgivelsen af bladet, ikke mindst i de første
mange år, hvor man ikke havde nutidens computerteknik.
De første årgange stod Jørn Andersson og Bjarne Tornbjerg for. Derefter fulgte en 15-årig (!)
periode med Bjarne Rasmussen som redaktør. Han efterfulgtes af Hans Buttenschøn, og i de
senere år har der været tale om et samarbejde mellem Jørgen Johansen og Thomas Laursen.
Sidstnævnte er i gang med at lægge årgangene ind på klubbens hjemmeside.

KLUBBENS HJEMMESIDE

Skanderborg Skakklub var en af de første klubber der fik en hjemmeside. Den blev oprettet af
Morten Rasmussen i 1995, og den har lige siden oprettelsen haft Morten som webmaster. Morten
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lægger et stort arbejde i hjemmesiden, og den er en fin og praktisk hjælp, både for bestyrelse og
menige medlemmer. Den er altid velbesøgt, og især under de store Samba-turneringer var der
usædvanlig mange besøg. Det er dejligt at man kan sidde hjemme ved sin computer og følge med i
skakaktiviteter i hele verden, herunder live-skak fra de store turneringer. Som noget nyt bliver der
også sendt live-skak fra ligaholdets hjemmekampe!
Hjemmesiden udgør i sig selv en beskrivelse af klubbens historie siden 1995, dels i form af
information om klubbens aktiviteter gennem årene, dels de mange pressemeddelelser.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Det har været et omfattende, men også interessant, arbejde at dykke ned i klubbens 90-årige (!!)
historie og forsøge at få de væsentligste sider af klubaktiviteterne nedskrevet. Klubben er i
besiddelse af mange bind protokoller og regnskabsbøger, ligesom hjemmesiden rummer store
mængder stof.
Derfor har det også været svært at beslutte hvor meget (eller hvor lidt!) stof der skulle medtages.
Jeg har efter bedste evne forsøgt at prioritere hvad det var rimeligt at tage med. Måske er der
entusiaster (eller nørder, som det vel hedder nu til dags), der er blevet interesseret i flere detaljer.
Jeg er sikker på at de kan låne protokollerne af formanden, og for de seneste 10-15 år er klubbens
hjemmeside en guldgrube.

Skanderborg, februar 2013,
Asger J. Andersen.
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SKAKKLUBBENS HISTORIE, JANUAR 2013 - OKTOBER 2019

FORORD

I februar 2013 afsluttede jeg Skanderborg Skakklubs historie fra stiftelsen i 1923 til og med 2012.
Bestyrelsen har spurgt om jeg ville lave en fortsættelse som dækker de følgende år. Det gør jeg
gerne, og her vil jeg beskrive de vigtigste begivenheder i de seneste 6-7 år.
I 2023 fylder klubben 100 år, og jeg forestiller mig at der til den tid bliver lavet en samlet
jubilæumsudgave. Den vil jeg dog ikke engagere mig i, men overlader trygt opgaven til et eller
flere af de nuværende medlemmer. I de to afsnit af historien som jeg har skrevet, har jeg undladt
at tage billeder med. Når jeg ikke har gjort det, skyldes det mine meget beskedne færdigheder i
billedbehandling. I jubilæumsudgaven vil det måske være rimeligt at medtage nogle billeder. Der
er jo masser af gode billeder på klubbens hjemmeside.

KLUBBENS TURNERINGER

Rygraden i klubbens turneringer er de to traditionelle enkeltmandsturneringer, en i første halvår,
kaldet byturneringen, og en i andet halvår, kaldet klubmesterskabet. De er opbygget på samme
måde: opdeling i grupper med 8 spillere i hver, og altså på 7 runder og alle mod alle. Én af
grupperne kan være en monradgruppe med flere spillere, men også på 7 runder. Traditionelt har
det kun været klubmedlemmer der deltog, men i de senere år har disse turneringer været åbne for
medlemmer fra andre klubber. Ret få har benyttet sig af denne mulighed, men enkelte dukker dog
trofast op til turneringerne. Man har også forsøgt sig med en såkaldt open, hvor alle spiller i
samme gruppe efter det såkaldte schweizersystem. Mit indtryk er dog at man foretrækker allemod-alle-grupper.
Vinderne af disse turneringer har de seneste år været
Byturneringen

Klubturneringen

2013: Tavs Bjerre

2013: Morten F. Rasmussen

2014: Tavs Bjerre

2014: Peter Wheadon

2015: Kai S. Munk

2015: Kai S. Munk

2016: Kai S. Munk

2016: Morten F. Rasmussen

2017: Lars Garne Rasmussen

2017: Kai S. Munk

2018: Kai S. Munk

2018: Kai S. Munk

2019: Kai S. Munk

2019: Kai S. Munk
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ANDRE TURNERINGER I SKAKKLUBBEN

I årets løb afvikler klubben selv tre turneringer, foruden de nævnte, og deltager i en fjerde,
sammen med tre naboklubber. Fælles for dem alle er at de afvikles på en enkelt aften, de to endda
efter et andet klubarrangement.
Lige efter nytår spilles en meget gammel, traditionel lynturnering. Selv om det er en lynturnering,
spilles den nu uden ur, men tidligere med kun ét ur! Det kræver en forklaring! Man skal nemlig
trække nøjagtigt hvert 10. sekund, uanset hvor enkel eller indviklet stillingen er! Jeg har oplevet en
tid hvor et af klubbens ældre medlemmer stod med sit fine lommeur i hånden, og for hvert tiende
sekund sagde han skiftevis ”hvid” og ”sort”, og så var det bare med at få trukket! Det må have
været et ualmindelig træls og kedsommeligt job - og meget koncentreret, for den sags skyld. Jeg
skal ikke gå i detaljer med reglerne, men lige nævne at turneringen for nemheds skyld hedder
nytårshandicapcuplynturneringen. Det spændende og særlige ved den er ordet ”handicap”!
Spillerne trækker i første runde lod om hvilken modstander de skal møde, og både her og i de
følgende runder spilles der med et såkaldt handicap. Det betyder at spilleren med den højeste
rating på forhånd (efter bestemte regler) skal afgive en eller flere brikker, så der er en god
mulighed for jævnbyrdigt spil. Spillere med en beskeden forskel i rating spiller med alle brikker på
brættet.
Jeg har hørt at den turneringsform også stadig eksisterer i mindst en af landets øvrige
skakklubber! I nyere tid bruger man dog en stemme som er indtalt på forhånd på en cd (hvid-sorthvid-sort - osv. hvert tiende sekund). Vinderen i 2018 var Claus Qvist, og i 2019 Morten
Rasmussen. Vindernes navne bliver indgraveret i en ”vandrepokal”, som faktisk er et fad!
En anden ganske traditionel lynturnering afvikles normalt om foråret samme aften som der er
generalforsamling.
Den tredje, og nok mest særprægede, turnering er ”hjerne/arm-turneringen”, som afvikles samme
aften som julefrokosten, og altså umiddelbart efter at man har spist og drukket godt! Hvert hold
består af to spillere, og den ene (hjernen) udtænker trækket, men må kun sige brikkens navn, og
altså ikke selve trækket! Makkeren (altså ”armen”) skal så udføre et træk med den nævnte brik, og
der kan jo sagtens være flere brikker at vælge mellem. Det bliver gerne nogle meget ”morsomme”
partier! Også fordi der spilles med meget begrænset betænkningstid. De seneste to år har
vinderne været Kell Hansen og Peer Jespersen i 2018, og Lars K. Nielsen og Morten Rasmussen i
2019.
Den fjerde enaftensturnering er 4-by-turneringen, med deltagelse af – som navnet antyder – fire
klubber. Den ene er Skanderborg, og de andre har været lidt skiftende. Det har været tre af
følgende: Nr. Snede (meget længe siden), Horsens, Silkeborg, Herning, Kjellerup og Viborg. Det er
en hurtigturnering hvor hver deltager spiller tre partier, nemlig et mod en spiller fra hver af de
øvrige klubber. De første år stillede hver klub med 20 mand, men de senere år med kun 16, da det
for nogle klubber kunne være svært at stille så mange mand. Den spilles i september som en
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hyggelig – men altså også spændende – optakt til den nye skaksæson. Jeg kan lige nå at få
resultatet af turneringen i 2019 med!
Pokalen er mange gange blevet vundet af Kjellerup, men i de seneste år har vinderne været
2012 Skanderborg
2013 Silkeborg
2014 Skanderborg
2015 Silkeborg
2016 Skanderborg
2017 Skanderborg
2018 Herning
2019 Silkeborg (Spillet i Skanderborg. De øvrige tre deltagere var Herning, Skanderborg og Viborg)
Ud over ovennævnte fire turneringer har man fundet plads til endnu to. Den ene hedder
”Moderne 5-kamp i skak”. Den spilles over fem aftner i slutningen af sæsonen (april-maj), og den
består, som navnet jo antyder, af fem forskellige skakdiscipliner. De fem typer af skak er: en
cupturnering, individuel lynskak, lynskak for hold, hurtigskak for hold, og hjerne/arm. Der afvikles
en disciplin hver af de fem aftner, og deltagerne får point for deres præstationer efter et sindrigt
system. Vinderen er naturligvis den som efter de fem discipliner har flest point. Man behøver ikke
nødvendigvis at deltage hver gang, men det øger naturligvis ens vinderchancer.
Denne turnering har været spillet to gange. I 2018 blev vinderen Kell Hansen, og i 2019 Jonas
Bistrup Larsen.
Den seneste nyskabelse er en hurtigturnering som afvikles over flere klubaftner. Hen mod
slutningen af året 2018 var der tre ledige klubaftner, og dem brugte man til denne hurtigturnering.
Der blev spillet tre partier hver af disse tre aftner, og efter stor jævnbyrdighed blev den vundet af
Asger J. Andersen med 6½ point af de 9 mulige. På andenpladsen fulgte hele seks spillere med
hver 6 point!

HOLDTURNERINGEN

Skak er i bund og grund et individuelt spil med en spiller på hver side af brættet. Alligevel kan man
godt gøre det til et holdspil, hvor der stadig sidder to spillere ved hvert bræt, en fra hver af de to
klubber som kæmper mod hinanden, og hvor man så tæller de opnåede resultater fra de enkelte
spillere sammen. Der er typisk 8 spillere på et hold, men i nogle rækker har man firemandshold for
at give flest mulige spillere chancen for at være med.
I Skanderborg Skakklub har der altid været stor interesse for holdturneringen. Det er inspirerende
at møde spillere fra andre klubber nogle gange i løbet af året, og de der har meldt sig til
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turneringen, har altid været trofaste til at møde op og kæmpe for deres hold hele turneringen
igennem.
Holdturneringen er bygget op efter forbillede fra andre sportsgrene, nærmest i en pyramideform: I
toppen af pyramiden har man skakligaen, som er landsdækkende, og som tæller de til enhver tid
10 stærkeste klubber. Næste lag er 1. division, som på landsbasis er delt op i to grupper efter
geografiske forhold: en ”østgruppe” og en ”vestgruppe”, hver med 8 hold. Herunder følger 2.
division med 4 grupper a 8 hold. Ovennævnte rækker administreres af Dansk Skak Union.
Landet er rent skakligt delt op i 8 hovedkredse, og hver hovedkreds arrangerer sin egen
holdturnering. Holdene er delt op i rækker efter styrke, typisk M-række, A-række, B-række, Crække og D-række. Men systemet og antallet kan variere fra kreds til kreds. Som i andre
sportsgrene er der regler for op- og nedrykning.
Skanderborg har 5 hold med i holdturneringen i sæsonen 2019-20. Førsteholdet har siden
oprykningen i 2011 til skakligaen holdt sig uafbrudt i den og tilmed opnået fine resultater.
Andetholdet har været lidt af et elevatorhold mellem division og mesterrække. I 2019-20 er det Mrækken, men man forsøger med forskellige tiltag at forstærke holdet, så det for det første kan
vinde M-rækken og dernæst bide sig fast i divisionerne!

OTTE ÅR I SKAKLIGAEN!

Som nævnt har klubbens førstehold været yderst stabilt, og blandt de fineste resultater skal
nævnes:
Danmarksmester i 2013, 2015 og 2018.
Sølvmedalje i 2014, 2016 og 2019.
Og så blev der et par sjettepladser i 2012 og 2017!
Klubben har i de seneste år haft meget stærke topspillere, men i de første år var holdet forstærket
med udenlandske spillere. Efterhånden er det kommet til at bestå af næsten udelukkende danske
spillere.
Ved danmarksmesterskabet i 2018 bestod holdet i sidste spillerunde af Bjørn Møller Ochsner,
Daniel Semcesen, Nicolai Vesterbæk Pedersen, Jonas Buhl Bjerre, Mads Hansen, Jackie Andersen,
Mads Boe, Peter Grove.
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LANDSDÆKKENDE POKALTURNERING FOR HOLD

Der spilles hvert år en pokalturnering for firemandshold. Den dækker hele landet, og efter nogle
kvalifikationskampe når et antal hold frem til finalen. I forsommeren 2019 lykkedes det
Skanderborgs hold at komme i finalen, og ikke nok med det. Faktisk vandt vores hold finalen efter
seks runder i elitegruppen, som bestod af 15 hold. Skanderborgs hold opnåede et halvt point mere
end de skrappe spillere fra Køge! Holdet bestod af Bjørn Møller Ochsner, Jonas Buhl Bjerre, Filip
Boe, Mads Boe.

KLUBBEN SOM TURNERINGSARRANGØR

Klubben har i de forløbne år arrangeret en del turneringer. Man kan skelne mellem to typer, dels
de turneringer klubben er vært for og arrangerer på vegne af Dansk Skak Union eller 6.
hovedkreds, dels de turneringer som klubben indbyder til og selv arrangerer.
Til den første gruppe hører danmarksmesterskabet for unge, som klubben har arrangeret flere
gange, og hvor klubben står for afvikling af selve turneringen og desuden huser og bespiser de
unge mennesker, som regel mellem 75 og 100 deltagere.
Et andet arrangement som klubben har stået for, er afviklingen af de to sidste runder i skakligaen,
som spilles over en weekend. Det skete for eksempel i 2018, hvor værterne var så ubeskedne selv
at løbe med mesterskabet!
Vi er også hvert år vært for den samlede afvikling af slutrunden for en af hovedkredsens rækker.
Det drejer sig om en enkelt kamp for hvert af de deltagende hold, så det kan afvikles på en aften.
Af de turneringer som klubben selv arrangerer, er der i 2019 allerede spillet to. Den første var en
hurtigturnering, som blev afviklet en lørdag i juni. Der var 25 deltagere, som fra starten blev delt i
to grupper efter ratingtal. Gruppe 1 blev vundet af Rasmus Thøgersen fra Jetsmark med 6½ point
af 7 (!), og på de følgende to pladser kom Filip Boe med 6 og Mads Boe med 5½ point.
Fra den 23.8 til d. 25.8.2019 afholdt Skanderborg Skakklub en koordineret enkeltmandsturnering
med navnet Smuk Skak Weekend EMT 2019 (navnet tydeligt inspireret af den netop afviklede
musikfestival). Tidligere har klubben hvert år arrangeret en populær koordineret EMT over 7 uger i
august-september med en spilleaften om ugen. Men interessen for den type turneringer var
vigende, hvorimod de koncentrerede weekendturneringer blev mere og mere populære. Man
besluttede derfor at ophøre med den tidligere turneringsform over 7 onsdage og gå over til den
nye form med 5 kampe på en weekend.
Der var flere grunde til den beslutning. Ud over den vigende interesse var der nogle forhold der
gjorde det lettere at arrangere en weekendturnering: For det første krævede det færre kræfter og
mindre tid for arrangørerne at lave ét arrangement i stedet for at skulle bruge 7 aftner på at
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transportere og håndtere materiellet; for det andet havde man konstateret at weekend-EMT’erne
var en succes mange steder.
Den sidste EMT over 7 onsdage fandt sted i 2012 og havde 38 deltagere. Den første weekend-EMT
fandt sted i 2013 og havde ... 38 deltagere!! Men enhver ændring kræver lidt omstilling. De
følgende år blev Sommer EMT’en gennemført med 32-44 deltagere.
Men med Smuk Fest EMT’en kom det store gennembrud!
Denne weekend-turnering samlede hele 80 deltagere! Der blev spillet 5 runder, én fredag aften og
to henholdsvis lørdag og søndag. Nogle af Skanderborgs deltagere fik fine placeringer. Det kan
især siges om Bjørn Møller Ochsner, som vandt turneringen med fornemme 4½ point! Nicolai V.
Pedersen fik også en flot placering, en delt 2.plads med 3½ point. Mesterklasse 2 blev også vundet
af en Skanderborgspiller, Nicolai Brondt, med 4 point. Bjarne Rasmussen vandt basis 7 med 3½
point.

KLUBMEDLEMMERS DELTAGELSE I FORSKELLIGE TURNERINGER

Mange af klubbens medlemmer er flittige til at deltage i turneringer rundt om i landet og for den
sags skyld også i udlandet. Interesserede læsere kan finde turneringer og resultater på klubbens
hjemmeside. Det vil være uoverkommeligt at nævne alle resultater her, men nogle få skal dog
omtales.
I påsken 2018 vandt Bjørn Møller Ochsner påsketurneringen og blev dermed årets
danmarksmester. Det skete med imponerende 8 point af 9 mulige! To andre spillere fra
Skanderborg Skakklub deltog i landsholdsklassen Det var Jonas Bjerre, som endte på en delt 2.-3.
plads med 6 point, en imponerende præstation af en 13-årig. Længere nede i tabellen endte Mads
Hansen, som dog snuppede det ene af de to halve point Bjørn mistede!
Deltagelse i DM i påsken 2019 blev også en succes for flere af Skanderborgs spillere. Størst for
Jonas Bjerre, som endte på en delt førsteplads om danmarksmesterskabet sammen med Allan Stig
Rasmussen, begge med 6½ point af de 9 mulige. De måtte derfor ud i omkamp, og her trak Allan
Stig det længste strå. Men Jonas fik dog også en ”gevinst” med hjem, nemlig en stormesternorm
for det flotte resultat. Faktisk fik Jonas en ”ekstragevinst”, nemlig retten til senere på året at møde
selve verdensmesteren, Magnus Carlsen, i en match over to partier. Egentlig tilkom denne ære
danmarksmesteren Allan Stig, men han skulle på det pågældende tidspunkt deltage i en turnering i
udlandet. Bjørn var også med i landsholdsklassen i 2019, men måtte denne gang nøjes med 3½
point.
I tidligere påsketurneringer har medlemmer af Skanderborg Skakklub også gjort sig gældende på
fornemste vis. I 2013 blev Davor Palo danmarksmester, og både i 2016 og 2017 var det Mads
Andersen der vandt mesterskabet.
Senere på året, i en turnering i Budapest i juli, fik Jonas sin anden GM-norm. Den tredje og sidste
opnåede han i den stærkt besatte turnering på Isle of Man i oktober 2019.
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FORMAND OG BESTYRELSE

I 2005 blev Anders Haarup formand for klubben, en post han bestred i 10 år. Anders er den næst
længst siddende formand i klubbens historie, kun overgået af Rode, som var formand i 17 år,
fordelt over to perioder. Anders blev i 2015 afløst af Allan Erik Schmidt Andersen, som valgte at
stoppe som formand i 2018. Allan har også været holdleder for ligaholdet. Også det mangeårige
bestyrelsesmedlem, kasserer, turneringsarrangør og turneringsleder, Bjarne Tornbjerg, valgte at
udtræde af bestyrelsen. Bjarne har gennem mange år gjort et meget stort arbejde for klubben. Til
ny formand valgtes Torkild Salling, som blev genvalgt i 2019. Foruden formanden består
bestyrelsen i 2019 af Kai Munk (kasserer), Claus Qvist Jessen, Thomas J. B. Hansen og Morten
Rasmussen. Som suppleanter valgtes Bjarne B. Rasmussen og Peer Jespersen.

BEGIVENHEDER I SKAKKLUBBEN – UD OVER SKAK!

Naturligvis er skak den altdominerende aktivitet i skakklubben. Jeg mener endda at have læst i
klubbens første vedtægter at andet spil end skak ikke måtte finde sted i klubben! Altså ikke noget
med at liste spillekortene eller raflebægrene frem hvis man havde lyst til lidt andre sysler end
skakspil!
Heldigvis må man gerne lave arrangementer som ikke primært indebærer skakspil, men som
alligevel har er en aktivitet med relation til klubben.
Vi har altid fejret de runde fødselsdage – eller jubilæer om man vil. Det gælder festlige
sammenkomster i forbindelse med fejring af følgende jubilæer: 40 år i 1963, 50 år i 1973, 75 år i
1998, og endelig en begivenhed fra de seneste år:

90 ÅRS JUBILÆET I 2013

Det blev fejret på en smuk sommerdag, hvor første punkt var en sejltur med det gode skib
”Dagmar”. Vi krydsede Skanderborg Sø og gik i land på den modsatte – og for mange af os ukendte
– bred. Her slappede vi af med lidt køligt til ganen og en god gang hyggesnak. Derefter en fin
sejltur tilbage til kendt land, dvs. den sikre kaj ved Kulturhuset!
Og så gik turen til bowlinghallen! Sådan én havde man endnu i Skanderborg dengang, men få år
senere måtte den lade livet for andet byggeri. Bestyrelsen havde fået den glimrende ide at lave en
bowlingturnering, og den blev afviklet med liv og højt humør! Man kunne jo købe ekstra
forfriskninger her! Bowlinghallen havde også en restaurant, og her nød vi en glimrende
festmiddag. Under middagen holdt formand Anders en tale, hvad der jo ikke var noget underligt i.
Det mærkelige var at han begyndte at sige nogle pæne ting om mig, og det forstod jeg ikke
meningen med. Men talen mundede ud i at jeg (Asger J. Andersen) blev udnævnt til æresmedlem
af Skanderborg Skakklub som den tredje i klubbens historie. De to andre er Søren Olesen i 1969 og
Robert Rode Pedersen i 1998. Jeg er meget beæret og taknemmelig over denne påskønnelse fra
klubben.
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AKTIVITETER FOR SKAKKLUBBEN

Hvert år får skakklubben tilbud fra en større forretning i en af nabobyerne om at stille et antal
frivillige til rådighed som hjælpere ved forretningens lageroptælling. Det giver et pænt tilskud til
klubbens økonomi.
Vi har også hjulpet med oprydning på en teltplads efter musikfestivalen, og klubben har flere
gange arrangeret bankospil med adgang for alle. Her har Kell Hansen trukket det store læs med
forberedelse til og afvikling af arrangementerne. Der har været god tilslutning, så også her er der
kommet lidt ekstra penge i klubbens kasse.
Ved julefrokosten er der amerikansk lotteri, hvor alle gevinsterne er doneret af byens
forretningsdrivende. Det er altid en stor succes og ligeledes et kærkomment bidrag til klubbens
økonomi. For at få disse donationer fra byens forretninger har Kell Hansen gjort et kæmpearbejde.
Han har været rundt i forretningerne og snakket med indehaverne. Det er så lykkedes Kell at få
forretningsindehaverne til at love en gave til klubbens lotteri! Kell har også altid ydet en god
indsats i køkken og kantine, både ved de ugentlige skakaftner og ved større begivenheder.
Af andre aktiviteter kan nævnes at klubben er til stede ved særlige begivenheder i Skanderborg.
Det gælder for eksempel ”Lys nat” og ”Mørk nat”. Her har vi de store skakbrikker fremme, og de
kan være stillet op i det fri på fortovet eller i Bloms. Formålet er at gøre os synlige, give
oplysninger om skakklubben og håbe på medlemstilgang til klubben. Og naturligvis at
forbipasserende har lyst til at tage et parti skak!
Vi har også haft de store brikker i gang ved det årlige sommermarked ved Vester Mølle.
En anden form for synlig aktivitet er arrangementer for børn i skoleferierne. De kan finde sted i det
fri i Byparken eller i Kulturhuset. Her er det Bjarne B. Rasmussen der trækker det store læs, men
andre klubmedlemmer dukker gerne op og hjælper med.

SKOLESKAK

Skoleskakken har en lang tradition i Skanderborg. I mange år var der skoleskak på både Niels
Ebbesen Skolen og Morten Børup Skolen, men i de senere år har det kun været på Niels Ebbesen
Skolen. Gennem årene har mange gode kræfter været sat ind på skoleskakken, og i de senere år
har det især været Bjarne B. Rasmussen og Axel Nielsen. En festlig aften for skoleskakbørnene er
den årlige afslutning om foråret, hvor de får lov at komme i ”De voksnes Skakklub”, som de kalder
klubben. Her er der præmieuddeling, slik og sodavand, også til søskende, og kaffe til forældrene.
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KLUBBENS TREDJE STORMESTER!

Den første stormester i klubben var Davor Palo, som fik titlen i 2005, kun 19 år gammel. Den
næste var Mads Andersen, som blev stormester i 2016. Han havde dog været meget tæt på godt
et par år tidligere, men i 2016, kort efter sin 21-års fødselsdag, fik han den officielle udnævnelse.
Og han viste sin styrke ved at blive danmarksmester i både 2016 og 2017. Han er stadig klubbens
stærkeste spiller.
Og nu, i oktober 2019, har endnu et af klubbens medlemmer kvalificeret sig til titlen! Det drejer sig
om 15-årige Jonas Bjerre, som i et helt forrygende halvår har opnået fantastiske resultater. I
kampen om danmarksmesterskabet i påsketurneringen fik han en delt førsteplads, men tabte
omkampen til Allan Stig Rasmussen. I samme turnering opnåede han sin første GM-norm, og i juni
passerede han den magiske rating grænse på 2500. Allerede i den følgende måned opnåede han
endnu en norm ved en turnering i Budapest, og i oktober gjorde han arbejdet færdigt med et flot
resultat i en stærkt besat turnering på Isle of Man i Storbritannien. Af de 150 deltagere var ca. 130
stormestre! Allerede efter niende runde var kravet til en GM-norm opfyldt, og det fejrede Jonas
ved at vinde over en stormester i 10. runde! I de 11 runder opnåede Jonas 5½ point, og samtlige
modstandere var stormestre. Jonas bliver Danmarks i særklasse yngste stormester!

SKAK I CIRKUS

Måske en lidt mærkelig overskrift. Og så alligevel! Det drejer sig nemlig om et usædvanligt og
fantastisk arrangement som blev afholdt i Cirkusbygningen i København i maj 2019. Trækplastret
var verdensmesteren i skak, Magnus Carlsen fra Norge. Næsten 800 tilskuere – også folk som ikke
havde nogen særlig tilknytning til skak, samt nogle kendisser – var kommet for at opleve
verdensmesteren i forskellige sammenhænge. Både DR og TV2 var til stede, og arrangementet fik
ligeledes massiv omtale i den trykte presse. Sjældent – hvis nogensinde – har et skakarrangement
på dansk jord fået så megen presseomtale.
Første punkt var simultan, hvor verdensmesteren spillede mod 24 skakspillere samtidig. De 24
modstandere var valgt sådan at der var spillere på flere niveauer, lige fra ganske almindelige
skakspillere til internationale mestre og andre meget stærke spillere. I løbet af 1½ time havde
Carlsen nedkæmpet al modstand og vandt altså 24-0!
Næste punkt var det som, set med Skanderborg-øjne, havde størst interesse! Det var nemlig en
match på to partier mellem verdensmesteren og Skanderborg Skakklubs knap 15-årige Jonas
Bjerre. Ikke overraskende vandt Carlsen begge partier, men Jonas ydede god modstand.
Der var interview med både Magnus Carlsen og Jonas, og alt i alt blev det en aften som blev
virkelig god propaganda for skakspillet.
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STATUS OKTOBER 2019

Klubben har for tiden 55 medlemmer, hvoraf to er B-medlemmer. Klubben har ikke været udsat
for medlemstilbagegang i de senere år. Medlemstallet har været ret konstant, måske endda svagt
stigende. Jeg oplever klubben som levende og velfungerende, med gode turneringer og mange
aktiviteter. Der er en fin stemning i klubben og god støtte og opbakning til de forskellige
klubaktiviteter.

AFRUNDING

Ovenstående er så hvad jeg har valgt at medtage fra de seneste 6-7 års historie. Der kunne måske
have været mere med, og måske kunne noget have været udeladt. Men jeg føler at jeg nu har
lukket hullet i klubens historie for perioden 2013-2019.
Jeg glæder mig til om fire år når andre laver en afrunding og dermed afslutter 100 års spændende
historie i en særdeles livskraftig skakklub!

Oktober 2019, Asger J. Andersen
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