Spil skak mod en stormester, og støt Ukraines kamp mod russerne
Skak er det klassiske krigsspil med to hære, der under stort drama mødes på den ædle
slagmark. Heldigvis plejer spillet at blive afgjort med ret fredelige midler, uden dødsfald
og uden andre stimulanser end et par kopper kaffe på en aften. Den luksus har man
ikke i Ukraine, hvor det tvungne og uønskede naboskab til Putins ekspansive Rusland
foreløbig er endt i en rendyrket krig. Det koster hver dag over 100 ukrainere livet og sikkert også et tilsvarende antal unge, russiske liv, hvis eneste forbrydelse er at have en
Putin som præsident. Dertil alle de, som får smadret deres liv og ejendom af invasionsstyrkerne.

Den stærke, ukrainske stormester, Yuri Solodovnichenko, trækker i årets
SMUKskak-turnering. Han har indtil videre vist sig at være yderst vanskelig
at slå, men vil DU spille mod mesteren, kan det ske ved en såkaldt simultanforestilling tirsdag d. 23. august i Skanderborg.

Langt det meste af verden er på Ukraines side i krigen, men det betyder ikke, at det er
let at smide herrefolket tilbage, hvor de kom fra. Det koster – mange penge, endda, så
alle fra USA, NATO og EU til privatpersoner har de seneste måneder doneret floder af
penge i kampen mod russerne.
Selv indenfor skakkens fredelige verden samles der penge ind i den gode sags tjeneste.
Skanderborg Skakklub har p.t. besøg af ikke mindre end tre ukrainske skakmestre: to
stormestre (GM) og én international mester (IM), og alle spiller de med i SMUK SKAKturneringen, som lige nu afholdes i hhv. Skanderborg Kulturhus og på Morten Børupskolen.

Den ene af de ukrainske stormestre, Yuri Solodovnichenko, vandt turneringen sidste
år, og er med 3½ af 4 points alene i spidsen for årets turnering. Han spiller kort sagt kanonstærkt og taber ingen partier – måske. For kunne DU tænke dig at prøve at krydse
klinger med Yuri Solodovnichenko (og slå ham!), har du nu chancen.
Arrangøren af SMUK SKAK-turneringen, Skanderborg Skakklub, er nemlig vært ved
en såkaldt ”simultanforestilling”, hvor stormesteren spiller mod 20-40 spillere samtidig.
Han går simpelthen fra bræt til bræt og trækker, så mens han kun har få sekunder pr.
træk, har hans mange modspillere flere minutter pr. træk.
Arrangementet er todelt. Først holder Yuri et lille foredrag om ”spændende angreb i
skak”, og bagefter tager han fat på simultanspillet og forsøger at banke hele Skanderborg samtidig. Næsten i hvert fald.
Hvor og hvornår? Foredrag og simultanarrangementet finder sted tirsdag d. 23. august
(2022) kl. 18.30 hos Skanderborg Skakklubs lokaler i Skanderborg Sundhedscenter
(stuen), Sygehusvej 7; 8660 Skanderborg.
Arrangement er for at samle penge ind til Ukraine, så en donation på 50 kr og gerne
mere, som Yuri donerer ubeskåret videre til en ukrainsk nødhjælpsorganisation.
En af vore sponsorer dobler medlemmernes bidrag.
Tilmelding og information: Skanderborg Skakklubs formand Torkild Salling fanges
Claus Qvist Jessen og Torkild Salling

