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Formanden har ordet
Med dette nummer har klubbladet
fået nyt navn og forside.
Klubbladet er med til at give
skakklubben en identitet og er en
vigtig del af vores klubliv. Hvad er
mere passende for Christian
Poulsens hæderkronede klub, at
bladet hedder Plovjernet – tak til
Jens Larsen for den gode ide.
I holdskak klarer klubben sig rigtig
godt, og det er et element i vores
ansigt udadtil. Jo bedre klubbens
hold ligger, jo stærkere skakmiljøet i klubben er, jo mere
attraktivt er det for spillere, der
flytter til området, at melde sig ind
her. Jeg skal nok lade være med at
spå om oprykningsmuligheder,
men følger i hvert fald turneringen
med spænding.
Der er et område, der ikke kører
helt så godt: Vores deltagelse i
især de lokale EMT’er. Vi har
ingen med i Skive og kun en med i
Gudenådalen. Desværre tror jeg,
der er nogle, som godt ville have
deltaget, men som ikke havde
transportmulighed. På spillermødet
i august var der delte meninger om

hvordan koordinering af EMTtilmelding skulle gøres. I praksis
beslutter mange sig først sent for
deltagelse. Desværre ofte så sent,
at det er svært at finde
transportmulighed. Jeg vil derfor
lægge op til, at vi danner et fast
chaufførhold, som på
rotationsbasis kan køre til de
lokale EMT’er eventuelt uden at
spille selv. Selv om man ikke har
mulighed for at spille, kan man
måske godt klare 1-2 ture enten
med udbringning eller afhentning.
Jeg opfordrer dem, der har bil til at
overveje dette og melde sig til, når
der kommer et opslag om det. Det
er i en god sags tjeneste: At støtte
skakken lokalt og få så mange som
muligt ud at spille EMT.
Jeg vil slutte med
at ønske alle
medlemmer en
god jul og et godt
nytår.
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God start for førsteholdet - Viborg-Randers 5-3
AF MORTEN FABRIN

I første runde af
divisionsturneringen 2003/04
mødte vi Randers Skakklub, som
er en af favoritterne til gruppens
førsteplads, så vor sejr på 5-3 var
meget tilfredsstillende.
Det meget stabile og homogene
Randershold, som vi også
besejrede for to år siden, er i år
blevet forstærket på 3. bræt af en
tilflytter, 6. hovedkreds’ formand
Aage Olsen, som tidligere spillede
i Århus Skakklub. Vi har i år
afgivet Kasper Kristensen til
Holbæk, men har i stedet fået
tilgang på 4. bræt af Claus Rossen
fra Tjele samt på 8. bræt af
Rasmus Damm, som i år har fået
tid til noget holdskak.
På 1. bræt blev Olav Dalsgaard
Larsen som sort stillet over for en
kongeinder i forhånden fra Finn
Thorsen. Efter et meget stilfærdigt
åbningsspil hentede
Olav sig en kvalitet, dog ikke
uden kompensation til Thorsen,
der vist havde bedre muligheder,
end han fandt frem til. Det meget
spændende parti sluttede som
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dagens sidste med sejr til Viborg
efter 46 træk.
Søren Ejdum fortsatte sine flotte
takter fra i fjor med et stilrent parti
som hvid i afbytningsvarianten i
spansk mod Arne Christiansen.
Meget tematisk endte det i et
tårnslutspil, hvor Søren havde en
fri f-bonde, der viste sig noget
mere værd end Christiansens
dobbelte c-bonde. Viborg-gevinst
efter 41 træk.
Anders Bodholt Nielsen blev på 3.
bræt stillet over for en Morragambit fra Aage Olsens side og
slap pænt ud af den med et par
gode finter i midtspillet. Desværre
kom Anders i tidnød og forsømte
at opnå enten et sejrende slutspil
med dame mod to tårne eller et
klart vundet tårnslutspil. Remis
efter trækgentagelse efter 41 træk.
Claus Rossen spillede hvid i en
nimzoinder mod Hans Tanggaard.
Her var der aldrig det store på
færde, og slutspillet med springer
mod løber og lige mange bønder
på hver side blev taget remis efter
38 træk.

Peter Graves vartede på 5. bræt
mod Oluf Øe op med sin Albins
modgambit. Øe holdt bonden og
sendte sin konge ud på en
vandring, så det endte med at
minde om en lang rokade. Peter
måtte ofre yderligere en bonde for
at få spil, men Øe håndterede
truslerne og springerslutspillet
meget præcist, så det sluttede med
Randers-sejr efter 47 træk.
Morten Fabrin fik på 6. bræt som
hvid i engelsk mod Svend Aage
Madsen den lidt dårligere stilling,
idet c-bonden blev kronisk svag og svagere end Madsens e-bonde.
Der var imidlertid intet afgørende,
og partiet blev taget remis efter 29
træk.
Jens Nording var som sort i
katalansk mod unionsformand
Steen Juul Mortensen under pres
næsten hele tiden, men Jens
forsvarede sig opfindsomt, og selv
om han kun en enkelt gang - i 11.
og 12. træk - for et kort øjeblik
havde brikker så langt fremme som
på 4. række, endte det med et
stendødt remisslutspil med løber
og fem bønder på hver side over
for hinanden og uden muligheder
for hverken gennembrud eller
træktvang. Remis efter 48 træk.

Rasmus Damm debuterede i
holdsammenhæng mod Henrik
Byrge med en flot sicilianer med
modsatte rokader, hvor hvid tidligt
slog sig afgørende igennem og
samtidig demonstrerede den
angribende parts fornøjelse af
uligefarvede løbere. 1-0 efter kun
28 træk.
Et fint resultat i en kamp, hvor vi
efter ratingtallene kun forventedes
at få 4½. Den 16. november gælder
det anden runde hjemme i FOA
mod Aars.
Øvrige resultater i 3. division,
gruppe 5:
Nordthy - Nr. Sundby 2

5-3

Aalborg 2 - Hjørring

5-3

Aars - Skive

3½ - 4½

Se samtlige divisionsresultater,
herunder enkeltresultater, på
www.dsu.dk under
holdturneringer.
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Igen sejr til førsteholdet - Viborg-Aars 6-2
AF MORTEN FABRIN

Viborg Skakklubs førstehold fulgte
den udmærkede 5-3 sejr over
Randers op med en ny god
præstation i 2. runde, hvor det blev
6-2 over Aars, der er alvorligt
svækket i forhold til tidligere ved
at have mistet sine tre topbrætter.
Resultatet stemte nogenlunde med
det forventede efter ratingen.
Olav Dalsgaard Larsen mødte på 1.
bræt med de sorte brikker sin
gamle klubkammerat fra
Nørresundby-tiden, Bent
Christensen. Olav spillede slavisk
og forsøgte forgæves i et parti
uden de store begivenheder at
finde gevinstmuligheder, men det
endte i et dronningslutspil med
remis efter 42 træk.
Søren Ejdum fortsatte de gode
takter fra 1. runde med energisk at
få terrænfordel med de hvide i en
sicilianer med Lb5. Til sidst måtte
modstanderen, Benny Grønhøj,
aflevere en officer, og Søren havde
styr på kompensationen, en sort
fribonde på d3, i slutspillet D+L
mod D.1-0 efter 49 træk.
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Anders Bodholt Nielsen kom med
de sorte brikker mod Allan
Nørregaard Christensen fornuftigt
ud af en lukket sicilianer. Løberne
var uligefarvede, og Anders kunne
ikke hindres i fyndigt at slutte af
med Dh2 mat i 31. træk.
Claus Rossen var den første, der
stod til gevinst, da han med hvid i
fransk fik mulighed for at ofre en
løber på h6 - et offer, der ikke
kunne modtages uden
dronningetab. Sort havde ikke
meget modspil, men forsvarede sig
længe, med først en kvalitet og
siden et tårn under. Trods den
tidlige fordel var partiet først
færdigt som nr. 5, efter at Rossen
havde ladet Hardy Jespersen få en
ny dronning, men med udækkelig
mat til følge. 1-0 efter 50 træk.
Peter Graves fik igen lov til at
spille sin Albins modgambit,
denne gang mod Kurt Jacobsen.
Peter kom pænt ud af det, men
hvid gav ingen blottelser fra sig,
og i en næsten symmetrisk stilling
med dame, tårn og seks bønder på

hver side tog spillerne remis efter
30 træk.
Morten Fabrin kom med 1.c4 til at
spille en rigtig sicilianer i
forhånden med modsatte rokader.
Fordelen ved fortrækket så ud til at
slå igennem, for Henning Larsen
fik ikke for alvor gang i noget på
den hvide kongefløj, medens
Morten fik både dame, to tårne og
en livsfarlig løber på g2 til at pege
ned mod den sorte kongestilling og
kunne i 26. træk tilbyde et helt
tårn. Sort kunne dog ikke modtage
tilbuddet, da også det andet tårn så
ville blive ofret i en mat i to. I
håbløs stilling med få sekunder
tilbage på klokken opgav sort efter
27 træk.
Jens Nording blev med sort i en
siciliansk drage stillet over for
Hakon Sørensens giftige 6.f4 og
valgte et forsvar, der har været
anset for usundt siden det korteste
parti ved OL i Dubrovnik 1950
(Eigil Pedersen - Zografakis 1-0
efter 10 træk). Jens’ fortsættelse
var dog bedre end grækerens og
mundede trods mistet rokade ud i
et meget fordelagtigt slutspil med
stærk springer mod dårlig løber, et
sæt tårne og svage hvide bønder.
Det gik faktisk meget stærkt: 0-1
efter 33 træk.

Benjamin Højvang Jacobsen var
med som reserve for Rasmus
Damm og stod i åbningen
(dronninggambit) og midtspillet
lige mod Allan Bo Sørensen.
Slutspillet med springer mod løber
var uklart, men da det lykkedes
sort at etablere en fribonde i hlinien gik det klart ned ad bakke.
Muligvis havde Benjamin en
remisgivende fortsættelse ved
tidligere at få centraliseret kongen,
og i nogle varianter kunne det
eventuelt spille ind, at sorts hbonde havde et forkert-farvet
forvandlingsfelt. Partiet sluttede
som det sidste ved stillingen 6-1
med yderligere et trøstmål til Aars
efter 73 træk.
Øvrige resultater i 3. division,
gruppe 5 i 2. runde:
Hjørring - Nordthy

3-5

Randers - Nr. Sundby 2

5-3

Skive - Aalborg 2

2½ - 5½

Se alle divisionsresultater på
www.dsu.dk under divisionsskak.
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Stillingen:

Navnekonkurrencen

1. Viborg
11
2. Aalborg 2
10½
3. Nordthy
10
4. Randers
8
5. Skive
7
6-7. Hjørring og Nr.sundby 2
6
8. Aars
5½
Søndag den 7. december spiller vi
ude mod Nørresundby 2.

Som formanden allerede har røbet
tidligere i bladet, blev det Jens
Larsen, der vandt navnekonkurrencen ved at foreslå, at
”Medlemsbladet” fremover ændrer
navn til ”Plovjernet”.
Der var flere glimrende forslag,
men en afstemning i bestyrelsen
førte til, at vi nu kan hædre
klubbens stærkeste spiller gennem
tiderne ved at give klubbladet hans
velkendte kælenavn.
En anden begrundelse for valget er
dette navns i sammenhængen
utraditionelle karakter.
Til lykke til Jens Larsen, der
herefter vil modtage et gavekort på
250 kr. til Schous Bog & Idé.
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Andetholdets første to runder
AF POUL SØNDERGAARD

Andetholdet skal i denne sæson
prøve kræfter med de stærkere
hold i A-rækken. Ratingmæssigt
kan vi godt være med, idet vi har
det næsthøjeste ratinggennemsnit
kun overgået af Lemvig med
imponerende 1974. Lemvig har
fem mesterspillere på holdet, heraf
tre på over 2000. Men måske er
disse tal ikke helt nye. Ellers er
Holstebro II og Ikast nok de mest
solide hold. På grund af
omvæltninger på vores førstehold
er der også sket ændringer på
andetholdet. Nye spillere er
Michael Olesen (1802), Peder
Bækgaard (1700) og Flemming
Fejerskov (1780). Både Peder og
Flemming bedyrer nu, at deres
ratingtal er meget rustne, og de får
svært ved at leve op til dem. Vi får
se. Til gengæld har vi mistet Tom
Porsgaard, der holder skakpause,
og Mette Dalsgaard Larsen og
Joen Lesner, der nu spiller på
tredjeholdet. De resterende spillere
var også med sidste år: Benjamin
Højvang Jacobsen, Morten
Christiansen, Simon Thougaard,
Christian Bitsch og undertegnede.
Holdopstillingen er således:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Benjamin
Michael
Poul
Morten
Simon
Peder
Christian
Flemming

I første runde mødte vi Nordthy II,
som har en stærk top, men knap så
stærk en bund.
Der var indløbet afbud fra
Flemming Fejerskov. I hans sted
spillede Mette Dalsgaard Larsen
med som reserve. Kort før afgang
kom Peder Bækgaard igennem til
holdlederen med endnu et afbud på
grund af sygdom. Det lykkedes at
få Bent Frederiksen til at springe
ind som reserve med ½ times
varsel. Det var flot Bent.
Den lange køretur til Thisted
foregik i regn og mørke, og begge
biler tågede derefter rundt i
Thisted centrums små gader,
hvoraf flere var ensrettede. Det
blev vi dog først klar over senere,
da de lokale spillere gjorde os
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opmærksomme på det.
Kampen kom derfor i gang med en
lille forsinkelse. De første
resultater var gevinst til Christian
og tab til Michael, som satte en
officer over styr. Ikke længe efter
havde Mette vundet sit parti, og
Bent havde tabt sit.
Noget længere tog det for resten.
Undertegnede gik med hvid
(naivt?) ind i en variant af prøjsisk,
som jeg egentlig troede jeg kendte.
Det gjorde jeg ikke, og da min
modstander havde specialstuderet
den, hjalp ikke nok så mange
forsvarsmanøvrer. Efter at have set
på det derhjemme ved jeg
selvfølgelig nøjagtigt, hvad jeg
skulle have spillet.
I Mortens parti blev der afviklet til
et rent bondeslutspil med fem
bønder på hver side og fordelt ens
på begge fløje. Eneste forskel var,
at Mortens konge var lidt længere
fremme på banen, og det blev
afgørende. Så Morten hjemførte
pointet i sikker stil.
Benjamin havde fornøjelsen af at
møde mesterspiller Jens Sørensen
(1930). Hans gevinstparti bringer
vi her i artiklen.
Sidste mand var Simon, der ved
tidskontrollen så ud til at have
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afgørende fordel. Men
modstanderen havde stadig flere
giftige trusler med løber og tårn.
Simon holdt dog hovedet koldt og
tog dagens sidste point.
Hvid: Benjamin Højvang
Jacobsen (1901)
Sort: Jens Sørensen (1930)
Dronninggambit
1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 d5 4.Lg5 c6
5.e3 Sbd7 6.cxd5 exd5 7.Sc3
Ld6? ikke det bedste. Det
naturlige er Le7
8.Dc2 0-0 9.Ld3 Te8? 9...Da5 var
bedre. Når løberen ikke står på e7,
må sort gøre noget ved bindingen
af Sf6 10.Lxh7+ Kf8 11.0-0-0!
Korrekt. Med svækkelsen af sorts
kongestilling er hvid forpligtet til
at angribe. Sorts næste træk er
taget med i beregningen 11...g6
12.Lxg6 fxg6 13.Dxg6 Te6
14.Lh6+ Ke7

15.Sg5? 15.Dg7+ Ke8 16.Sg5 De7
17.Sxe6 15...Dg8
16.Dg7+? 16.Dxg8 Sxg8 17.Sxe6
Sxh6 18.Sf4
16...Dxg7 17.Lxg7 Sg4! 18.Sxe6
Kxe6 19.Td2 Kf7 20.h3 Sxe3
21.fxe3 Kxg7 Regnestykket kan
gøres op: Hvid har to bønder og
tårn mod løberparret (ud over tårn
og springer som går lige op).
Løberparret er farligt, men det er
forbundne fribønder også,
hvorimod e3 er svag. Sorts konge
er udsat, men begge parter mangler
at få officerer i stilling. 22.Tf2
22.e4?? Lf4 22...Sf6 23.Thf1 Le7
24.g4 Le6 25.Kc2 kongen skal
med 25...Th8 26.Tf3 26.Th1?
Sxg4 26...Se4 27.Se2 springeren
skal bruges lidt endnu, og hvis den
skal afbyttes, så helst mod en af
løberne 27...Sg5 28.Tg3 vist ikke
det stærkeste, se kommentar til
sorts næste træk. Her måtte hvid
hellere spille 28.Sf4 Sxf3 (28...Lf7
29.Tg3) 29.Sxe6+ Kf6 30.Sf4 Sg5
31.Sxd5+ Ke6 32.Sf4+ Kd7
33.Th1 28...Ld6? det enkle er
28...Txh3 29.Txh3 Sxh3 30.Tf3
Sg5 31.Tg3 Se4 32.Tg2 og det
bliver svært at komme videre med
g-bonden. Faktisk skal hvid være
glad, hvis den ikke går tabt 29.Sf4
Lxf4? vinder h-bonden, men
afbytter en løber og hjælper hvid af
med e3, så han stadig har to
forbundne fribønder 29...Lf7

30.Th1 Se4 31.Tg2 Le7 30.exf4
Txh3 31.Txh3 Sxh3 32.f5 Lf7
33.Kd3 Sg5 sorts konge garderer
indbrudsfelterne for tårnet på hlinien. Ikke så godt ville være
33...Kf6 34.Ke3 (34.Th1 Sf2+)
34...Kg5 35.Kf3 Sf4 36.Th1 Sd3
37.Th7 Kf6 38.g5+ 34.Ke3 b6
35.Tc1 Le8 36.Kf4 Se4 37.g5 nu
er bønderne blevet for stærke,
støttet af tårnet som snart bryder
ind 37...a6 38.Tc2 a5 39.Th2 a4
40.f6+ Kg6 41.Th6+ Kf7 42.Th7+
Kg6 43.Tg7+ opgivet
Slutstillingen 5-3 til Viborg var
tilfredsstillende.
2. runde bød på Struers tredjehold,
et stort set rent juniorhold med
lave ratingtal. Men i sidste sæson
klarede de trods alt oprykning fra
B-rækkens anden gruppe. I denne
sæson havde de afgivet de to
bedste juniorer til Tjele (Kevin
Leutenberger og Martin Sung
Jensen). De var dog ikke mere
svækket end at de kun tabte 3½-4½
til Struers andethold. Jeg havde
aftalt med Simon, at han stod over
for at undgå den lange køretur fra
Århus. Det var ”jo kun et
juniorhold”. Nu begyndte jeg at
tvivle på om det var en rigtig
beslutning. Morten Christiansen
bidrog til den dystre stemning ved
at forklare, at han kendte flere af
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Struerspillerne som nogle meget
taktiske folk, der kendte en masse
åbninger. Så vi skulle for alt i
verden undgå giftige åbninger som
prøjsisk og skotsk. Det var
åbenbart at disse spilleres ratingtal
slet ikke svarede til deres reelle
styrke. Således opmuntret fandt vi
nemt frem til Folkets Hus i Struer,
og her var det tydeligt at høre på
støjniveauet, at Struer Skakklub
har en stor juniorafdeling. Men
formand Jan Andreasen fik os
gelejdet ind i et mere roligt afsides
lokale, hvor der var stillet op. I
stedet for Simon havde vi igen
Bent Frederiksen med som reserve
på 8. bræt, og han mødte den
eneste seniorspiller på Struers
hold, Karsten Mathiasen, der også
var med som reserve.
Det første parti, som blev afgjort,
var 2. bræt, hvor Michael Olesen
foruroligende hurtigt blev
nedspillet. Et eller andet gik helt
galt, og der var jubel i krogene hos
Struers folk. Det parti vil vi ikke
gøre mere ud af her, og Michael
foretrækker vist også hurtigst
muligt at lægge det i
glemmebogen.
De næste afgørelser stod
Flemming Fejerskov og Morten
Christiansen for. De vandt begge
relativt nemt, da modstanderne
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lavede grove fejl.
Benjamin spillede igen
koncentreret og selv om
modstanderen forsøgte noget
presspil på kongefløjen, var der
hele tiden kontrol over det hos
Viborg-spilleren, der vandt sit
andet point for holdet.
I mit eget parti mødte jeg med hvid
Anders Knudsen, der spillede
Skandinavisk. Selv om man lagde
et par hundrede ratingpoints oveni
i hans tal på 1213, så skulle jeg jo
forholdsvis nemt kunne vinde, men
jeg fulgte det taktiske oplæg med
en forsigtig og omhyggelig
spillestil. Ret hurtigt gik
modstanderen ind i en afbytning af
to lette officerer for et tårn, hvilket
viser at han ikke havde helt styr på
nogle af skakkens grundregler.
Herefter blev spillet fuldstændig
domineret af de mange hvide
officerer, og det næste point kom i
hus.
Nu begyndte det at ligne noget.
Tilbage var Peder Bækgaard, der
havde spillet åbningen skidt, var to
bønder bagud og stod til tab.
Christian Bitsch havde en meget
lige stilling og Bent Frederiksen
havde efter lidt forviklinger en klar
fordel.

Henimod tidskontrollen udviklede
det sig noget dramatisk. Christians
modstander lavede i en lige stilling
med dronning og springer samt
fem bønder på hver side et
ukorrekt offer. Stillingen ses her
efter hvids 38.Sxg7??

jeg ikke at sige noget til Christian,
og tiden løb pludselig ud.
Ærgerligt, ærgerligt! Det var
tydeligt, at Christian ikke befandt
sig godt med de elektroniske ure,
som vi spillede med, men han
brugte også tid på notering.
Moralen er: Er du i tidnød og har
fem minutter tilbage, så lad være
med at bruge tid på at notere.
Desuden: Husk at trykke på uret,
og sidst, men ikke mindst:
Holdlederen skal følge med hele
tiden (hvis han i øvrigt selv er
færdig med at spille).

Ideen er, at når sort slår tilbage
med dronningen har hvid Dc8+ og
derefter slag af springeren,
hvorefter der er vundet en bonde.
Men Christian fandt hurtigt et
smart modtræk: 38.-, Se5, så sort
vinder en officer efter f.eks. 39.
Sh5+, Sxg4 40. Sxf6, Sxf6. Partiet
fortsatte 39.Se8+, Sxg4 med 30
sekunder tilbage på hvids ur, så det
skulle nemt kunne klares og
gevinsten er soleklar. Desværre
glemte Christian her at trykke på
uret. Som holdleder fulgte jeg
partiet, men var uopmærksom i
netop dette øjeblik, da jeg regnede
gevinsten for sikker. Derfor nåede

Herefter fik vi endnu et
tilbageslag, idet Bent måtte give
remis i et dronningeslutspil. Ud af
tre merbønder, havde han tabt de
to. Den tidligere fordelagtige
stilling var forsvundet ved for ivrig
afbytning af officerer.
Peder havde efterhånden ved
modstanderens gavmildhed fået
afviklet til et springerslutspil med
en bonde mindre, så det så stadig
ikke for godt ud. Da modstanderen
pludselig lavede en fejl og solgte
springeren var der endelig
gevinstchancer, men dog ikke helt
oplagte, idet Struer-spilleren kunne
få remis ved rigtigt spil. Flemming
og jeg fulgte neglebidende partiet,
hvor hverken Peder eller
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modstanderen syntes at tage notits
af denne oplagte mulighed for sort.
Her ses stillingen:

Skakugle i Skanderborg
- Rettelse I sidste nummer af skakbladet,
havde der indsneget sig en fejl i
Olavs artikel om 1. Samba Cup i
Skanderborg.
Ganske vist er stormestres træk
ikke altid umiddelbart indlysende
for skakamatører, men i dette
tilfælde blev trækkene dog et
nummer for uigennemskuelige.

Hvis sort får lov at spille g4 er den
hvide konge bundet til de to
bønder uden at kunne slå dem.
Sorts konge kan nemt holde
skansen på den anden fløj, og
partiet ender remis. Partiet fortsatte
50. Sxa7?, Kb4? 51. Kxh3 og
efter 16 træk mere kunne Peder
tage pointet hjem.

Den afsluttende trækfølge i partiet
mellem Curt Hansen (sort) og
Sasikiran (hvid) kommer derfor
her:

Slutstilling 5½-2½ til os.
Gruppen føres af Struer II med 11
points og Viborg II er på 2.
pladsen med 10½ points, 1 point
foran de næste hold.
41. Dxe5 Txf2+ 42. Sxf2 Df3+ 43.
Kh3 Ld7+ 0-1
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Tredjeholdet hænger godt på
AF BJARNE NIELSEN

Efter de første to runder i holdturneringen har Viborgs tredjehold
stadig en sejr til gode. Første kamp
mod Gudenådalen endte 4-4, mens
anden runde mod Nordthy 3 blev
4½-3½ i Nordthys favør.
Viborg 3 ligger i øjeblikket på
andenpladsen, men Vestsalling og
Nordthy har kun spillet en kamp,
og ligger begge to til at kunne
overhale os.

Viborg 3 – Gudenådalen
Mette D. Larsen - Peter Palsgaard
Bjarne Nielsen – Karsten Brogaard
Bent Frederiksen – Peter Sørensen
Joen Lesner – Henning Staugaard
Erik B. Jensen – Per Christensen
Mikkel Christiansen – Jan Blom
Jens Larsen – Jan Sørensen
Peter Laursen – Edvard Christensen

1-0
0-1
0-1
1-0
½-½
1-0
0-1
½-½

Jeg fik desværre ikke alle
noteringskopierne, så nogle af
navnene er jeg lidt usikker på. Lad
mig i den forbindelse opfordre til,
at alle afleverer noteringskopierne,
også selv om man synes man har
spillet dårligt eller har tabt. Hvis et
(tabs-)parti bliver analyseret, er det
ikke for at nedgøre den person, der
har spillet partiet, men for at vi
forhåbentlig alle kan lære noget af
det.
I samme forbindelse vil jeg også
gerne opfordre til, at man er bare
lidt omhyggelig med at notere
trækkene, så partiet bagefter er
muligt at analysere. I rigtig mange
af partierne er nogle af trækkene
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noteret forkert eller så svære at
læse, at det nogle gange er rent
gætværk, hvad der er blevet spillet.
Efter dette sure opstød, så lad os
komme videre til partierne.
Mette var med sort oppe mod den
på papiret noget stærkere Peter
Palsgaard. Det lod hun sig nu ikke
skræmme af, og hun vandt efter et
flot spillet parti, som vi vender
tilbage til om lidt.
Bjarne Nielsen kom med hvid ud i
en åbning, som jeg ikke kender
navnet på, men det var nærmest en
blanding af Kongeindisk og
Katalansk. Partiet var meget lige,
og begge spillere kom i kraftig
tidnød. Da røgen igen havde lagt
sig, var det dog sort, der var
kommet bedst ud af forviklingerne,
og hvid måtte opgive efter 45 træk.
Bent Frederiksens parti har jeg
ikke, og kan derfor ikke
kommentere det, men han tabte
forholdsvis hurtigt. Derefter havde
hans modstander, Peter Sørensen,
god tid til at gå rundt og forstyrre
ved de andre partier. I hvert fald et
par af vore spillere følte sig
distraheret af hans opførsel, og det
var efter sigende årsag til, at Jens
Larsen tabte på tid i træk 39 i en
ellers meget lovende stilling. En
temmelig utilstedelig opførsel, hvis
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rygterne taler sandt. Ikke mindst
som holdleder bør man vide bedre.
Joen Lesner kom med hvid ud i en
meget aggressiv åbning i Italiensk,
som ifølge min computer hedder
Giuoco Piano. Sort spillede det
meget usundt og opgav efter 15
træk, da der var mat i to.
Erik B. Jensen kom lidt dårlig fra
start i tospringer-forsvaret med
sort, men vandt senere en kvalitet
og havde gode chancer undervejs
for at vinde partiet. Efterhånden
som partiet skred frem, havde han
dog svært ved at finde forbedringer
i stillingen, og det ebbede ud i
remis, hvilket hans modstander
kun kunne være bedst tilfreds med.
Mikkel Christiansen kom med hvid
op mod Philidors forsvar. Alle
officerer blev hurtigt byttet af,
hvorefter hvid stod med et bedre
bondeslutspil. Sort opgav efter 38
træk.
Resten af partierne har jeg som
nævnt ikke, og kan derfor ikke
kommentere dem yderligere.
Som lovet skal vi her se Mettes
gevinstparti.

Hvid: Peter Palsgaard, 1854
Sort: Mette D. Larsen, 1561
Fransk
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 dxe4 Mere
normalt er c5 eller evt. a6 4.Sxe4
Le7 5.Sf3 Sf6 6 Sg3 personligt
ville jeg nu foretrække Ld3 6…0-0
7.Ld3 b6 8.0-0 Lb7 9.Te1 Le3 må
være at foretrække, da sort så
dårligt kan spille c5 9…c5 10dxc5
Lxc5 11.Le3 Sbd7 12.De2 Dc7
13.Tab1Ser lidt mærkeligt ud, der
må være bedre træk 13…Tad8
som f.eks. at spille den hen i den
åbne linie 14.b4 Ikke nogen
overraskelse, men derfor behøver
det jo ikke være godt 14…Lxe3
15.fxe3 Efter hvid har haft bøvlet
med at arrangere en ”kanon” i elinien, lukker han nu selv for den.
15.Dxe3 Sd5 ser nu heller ikke
særligt tillokkende ud. Læg i øvrigt
mærke til, at sorts hvidfeltede
løber, som tit er dårlig i fransk, nu
står glimrende på b7. 15…Se5
16.Sxe5 Dxe5 17.e4 Td4 18.Sf1?
Måske håbede hvid på varianten
18…Lxe4 19.Sg3, men sort har
bedre muligheder 18…Txb4
19.Txb4 Dc5+ Ret underligt at en
spiller med 1854 i rating overser
en så banal kombination. Hvid har
fået tilkæmpet sig tre isolerede
bønder og har en dårlig stilling
20.Kh1 Dxb4 21.Sd2 Tc8
22.Tf1De7 23.Tf4 Sd7 24.Dh5 g6

25.Dh3 Dg5 26.Tf2 Se5 27.Sf3
De3 28.Te2

28…Sxd3! Flot set af Mette.
Trækket vinder mindst en bonde,
og hvid er helt til rotterne. 29.Txe3
Sf2+ 30.Kg1 Sxh3+ 31.gxh3 Txc2
opgivet.

Nordthy 3 – Viborg 3
Selv om vi havde udskrevet både
kort og kørselsvejledninger
hjemmefra, lykkedes det os
alligevel at køre det meste af
Thisted centrum rundt for at finde
spillestedet. Heldigvis var vi i god
tid, så vi nåede fint
bestemmelsesstedet inden kl.
19:00.
På papiret en overkommelig
modstander med rimeligt gode
spillere i toppen, men knapt så
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godt besat i bunden, så en sejr var
om ikke krævet, så i hvert fald
forventet. Som nævnt gik det jo
anderledes, men til vores
undskyldning, stillede de med et
hold, der var noget bedre end deres
”officielle”, da både deres 1. og 3.
bræt ikke normalt spiller på holdet.
Der var nogen murren i krogene på
vores hold, fordi deres 1.bræt står
på styrkelisten over deres normale
1.bræt. Det er der ifølge reglerne
ikke noget i vejen for. Er en spiller
opstillet mellem to hold, kan
vedkommende anvendes på begge
hold.
Vi stillede til gengæld med vores
normale hold, som vi forhåbentlig
kan fortsætte med resten af
turneringen.
Freddy Holler - Mette D. Larsen
Svend Aa. Ubbesen - Bjarne Nielsen
Rasmus Christensen - Bent Frederiksen
Søren Fredsøe - Joen Lesner
Anders B. Petersen - Erik B. Jensen
Jesper Nielsen - Mikkel Christiansen
Eigild Vestergaard - Jens Larsen
Allan Jensen - Peter Laursen

0-1
½-½
1-0
0-1
1-0
1-0
1-0
0-1

Mette spillede som vanligt 1.d4!
med hvid og kom ud i en afslået
Dronninggambit. Modstanderen
lavede en del fejltræk, og Mette
kunne indkassere den ene bonde
efter den anden. Til sidst endte det
ud i et slutspil med tårn på begge
sider, men med tre merbønder til
hvid, som var nemt vundet.
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Modstanderen holdt dog ud til træk
56, selv om det reelt var tabt i
mindst de sidste 30 træk..
Bjarne Nielsen spillede en afart af
Volgagambit, som blev en meget
lige affære. Med kun få minutter
tilbage på uret og en ret låst
stilling, enedes man om remis efter
32 træk.
Bent Frederiksen kom usædvanligt
dårlig ud af sin italienske åbning.
Han ofrede en bonde allerede i
træk 5. Om det var med vilje er
ikke til at se, men det var i hvert
fald dårligt. I en håbløs stilling og
mat i meget få træk, opgav han
efter 23 træk.
Joen Lesner havde sort og havde
især i starten af partiet styr på
tingene.
Søren Fredsøe, 1540
Joen Lesner, 1451
Caro-Kann
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Lf5 4.Sf3 e6
5.Sc3 c5 6.Ld3 Lxd3 7.Dxd3 c4
8.De2 Sc6 9.a3 Sge7 10.Lg5 Le3
må være bedre Db6 Nu begynder
det at ligne Fransk. 11.Tb1 Sxd4
12.Dd1 Sxf3+ 13.Dxf3 Sf5 14.0-0
Sd4 15.Dd1 Det er nu fjerde gang
hvid flytter sin dronning, og den er
tilbage i udgangspositionen!

15…Sc6 16.Le3 Dd8 17.Lf4 Lc5
18.Dg4 g5 Var der noget i vejen
for at spille g6? 19.Dxg5 Dxg5
20.Lxg5 a6 21.Kh1 Tg8 22.f4?
Lf6 Ld4 23. f4 Lxc3 24.bxc3 b5
ser måske heller ikke så godt ud,
men må være bedre. 22…Sxe5
23.Lh4 Sg4 24.Sd1 Tg6 25.Lf2 d4
26.c3 Sxf2+ 27.Sxf2 0-0-0 28.Se4
La7 29.g3 d3 Sorts bønder
begynder at blive farlige 30.Tbd1
Kc7 Sort har sikkert en plan med
dette træk, jeg kunne bare ikke
finde den. 31.Sg5 Tg7 32.Tfe1 h6
33.Sf3Td5 34.Se5 b5 35.Sf3Th5
36.Kg2= Tf5 37.Kh1 Kd6 38.Te4
Kd5 39. Tee1 Lf2 40.Tf1 Le3
41.Tfe1 Ke4? Taber straks løberen
42.Sd2+ Kd5 43.Txe3 f6 44.Sf3
e5 45.fxe5 fxe5 46.Kg2 Tgf7
47.Td2 e4 48.Sh4 T5f6 Tf1 synes
jeg nu også ser chancerigt ud, med
planen Tc1 efterfulgt af Tff1 og
også trussel om Tc2. 49.h3 a5
50.g4 b4 51.Sf5 bxc3 52.bxc3 Tb6
53.Sg3 Te7 54.Sf5 Teb7 55.Sg3
Tb2 56.Txb2 Txb2+ 57.Kf1Tb1+
58.Te1 Txe1+ 59.Kxe1 e3
”Her var jeg sikker på at vinde!”
sagde Joen bagefter. Efter at have
analyseret det, ser det nu ud som
om, det er tabt.

a) 60.Sf5 e2 61.Se3+ Ke4 (…Kc5
62 a4) 62.Sxc4 Kf3 63.Sd2+; og en
af bønderne kommer ned
b) 60.Sf5 Ke4 61.Sxh6 Kf3 62.g5
d2+ 63.Kd1 e2+ 64.Kxd2 Kf2
65.Sg4+ Kf1 66.Se3+ Kf2 67.Sc2;
c) 60.Sf5 d2+ 61.Ke2 Ke4 62.Sxh6
d1D+ 63.Kxd1 Kd3 64.g5 e2+
65.Ke1Kxc3 65.g6 Kb2 66.g7;
Stort set alle varianter vinder.
Heldigvis havde hvid ikke meget
tid tilbage, så der fulgte
60.Sf5 e2 61.Kd2 hvid kunne også
her spille Kf2, som påpeget af Jens
Larsen 61…Ke4 62.Sd4 Kf4
63.Ke1Ke3 64.Sf5+ Kf3 65.Sd4+
Kg2 66.Kd2 Kf2 Opgivet
Noget heldigt, men også rigtig
godt kæmpet af Joen. Dette parti
blev færdigt som det sidste, og
som Joen bagefter sagde: ”Nu vil
jeg ikke mere have skyld for at
være for hurtig færdig!”. Det skal
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vi så lade være med at beskylde
ham for, i hvert fald i et stykke tid.
Erik Bartram Jensen kom ud i
Siciliansk med hvid. Det slap han
ikke særlig heldigt fra. Først slog
de begge et tårn med en let officer,
men hvid kunne ikke få sin officer
ud igen. Senere lavede han en
decideret overseelse og satte en
springer direkte i slag, og med to
officerer nede, var der ikke noget
at gøre. 0-1 efter 42 træk.
Mikkel Christiansen havde sort i et
parti firespringerspil. Efter et akut
tilfælde af randbondesyge, kunne
hvid lave et skinoffer i centrum,
hvorefter Mikkels sortfeltede løber
blev jagtet rundt på hans egen
banehalvdel. Faktisk lykkedes det
sort at flytte den sortfeltede løber
fire gange på de første ti træk! Selv
om stillingen herefter var materielt
lige, kom sort til at stå meget
klemt, og måtte strække våben
efter 51 træk efter at have kæmpet
længe for at holde sammen på
stillingen.
Jens Larsens parti har jeg ikke, da
han var ked af at aflevere den, da
han efter eget udsagn ikke havde
spillet særlig godt, så det kan jeg
ikke kommentere. Hvis man ser
på, hvor meget Jens er gået frem
den seneste tid, og hvordan han
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normalt spiller, er det næppe så
slemt som han selv gør det til, men
vi kan jo alle have en dårlig dag.
Peter Laursen var nok den der
havde den på papiret nemmeste
modstander. Peter spillede Fransk
med sort, og havde tilsyneladende
rimeligt styr på begivenhederne.
Hans modstander så nu ud til at
spille noget bedre end de 1000
ratingpoint, han er noteret for.
Peter vandt efter 51 træk.
I næste runde er vi oversiddere, så
næste kamp bliver den 15. januar
2004 hjemme mod Skive 2. Skive
2 må påtage sig at være klar
gruppefavorit, så det bliver en
meget svær kamp. Mere herom
følger givetvis senere.

Hurtigskak Grand-Prix
AF MORTEN FABRIN

Klubmesterskabet i hurtigskak
(halvtimes) spilles i denne sæson
som en grand-prix-turnering over
ialt 12 runder fordelt over fire
aftener i løbet af sæsonen. Tilslutningen har været flot den første
aften, den 23. oktober, med 30
deltagere, og pæn den anden aften,
den 27. november, med 20 spillere.
Turneringssystemet er indrettet
således, at man ikke behøver at
deltage hver gang for at opnå en
pæn placering. For hver spiller
tæller kun de tre bedste aftener.
Chancerne øges selvfølgelig ved at
være med hver gang, men man er
ikke koblet helt af ved at måtte
springe over en aften eller to.
Tilmelding er ikke nødvendig, men
man skal møde senest kl. 19.00 for

at være med, så det kan nås at
lægge runder og komme i gang
rimeligt tidligt. Som regel lykkes
det at være færdig ved ca. 22.30tiden.
Alle spiller i en stor Monradgruppe, således at alle deltagere,
inkl. de fraværende, indgår i
placeringsbunken - men naturligvis
er det kun de tilstedeværende, der
bliver sat til at spille mod
hinanden. Indskuddet er kun 5 kr.
pr. gang. For at få spredt
præmierne, er der oprettet i alt tre
præmiegrupper med skillestreger
ved rating 1700 og 1300.
Vi spiller med ”fodbold-points”,
altså 3 for gevinst, 1 for remis og 0
for tab.

Stillingen efter 6 af de 12 runder uden markering af, at nogle kun har brugt 3 og andre
alle 6 runder til at lave pointene:
1
2-5
6-8
9-11
12-16
17-23
24
25-30
31-33

Olav Dalsgaard Larsen
Michael Olesen, Morten Fabrin, Jens Larsen, Martin Bech
Poul Søndergaard, Benjamin H. Jacobsen, Peder Bækgaard
Claus Rossen, Jens Nording, Peter Graves
Chr. Bitsch, Nicolai Rindal, Børge Fisker, Bjarne Nielsen, Mikkel Christiansen
Joen Lesner, Anders Bodholt, Jes Harholm, Bent Frederiksen, Peter Laursen,
Søren Ejdum, Morten Christiansen
Leonard Nielsen
Mette Dalsgaard Larsen, Mogens Bech Nielsen, Orla Dürr, Vilhelm Fomsgaard,
Brian D. Jensen, Kaj Hansen
Josephine Christensen, Bent Agerup, Anders Bisgaard

15
11
10
9
7
6
5
3
0
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Der kan sagtens nå at blive vendt
op og ned på noget de sidste par
runder, ikke mindst i kraft af 3points-systemet og af, at kun hver
spillers tre bedste aftener tæller til
sidst.
Alle medlemmer opfordres til at
komme og være med de sidste to
aftener, d.v.s. den 12. februar og
1. april (og det er ingen aprilsnar).
Jeg har indtryk af, at alle synes, at
det er en sjov og lidt uformel
turnering, som er en kærkommen
afveksling til de mere alvorlige
partier i klubmesterskab og
holdturnering. Men med ½ times
betænkningstid, kan der også
sagtens komme god og seriøs skak
ud af det.

To juniorer til DM
AF POUL SØNDERGAARD

To af vore juniorspillere havde
tidligere på året kvalificeret sig til
deltagelse i DM for skoleskak,
nemlig Nicklas Agergaard og
Anders Revsgaard Andreasen.
Begge deltog i weekenden 29-30
november i DM-stævnet i Odense i
klasse D (spillere født 1991 eller
1992). Der var ikke mindre end 44
spillere i denne klasse, og der
skulle spilles otte runder.
På første dagen gik det hårdt ud
over vore spillere, idet Anders fik
1 point og Nicklas 0 point. Men
dagen efter spillede begge sig op:
Anders scorede 2½ points og
Nicklas hele 5 points.
I slutstillingen fik Nicklas en 14.
plads med 5 points – bragende
godt! Anders fik en 30. plads med
3½ points - også godt. Til lykke
med det.
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Weekend EMT 2004 - Indbydelse
Sponsor: Schous Bog & Idé

I Skakbladets december-nummer
kommer indbydelsen til vores
weekend-EMT for 2004.
Som noget nyt er turneringen
sponsoreret af Schous Bog & Idé
med et antal ekstra præmier.
Her følger detaljerne:
Viborg Skakklub indbyder til 5
runders EMT på følgende dage:
Fredag den 20/2, kl. 19-24, lørdag
den 21/2 og søndag den 22/2,
begge dage kl. 10-15 og 15:3020:30.

Præmier: Hele indskuddet minus
EMT-afgift uddeles som præmier.
Schous Bog & Idé, Viborg, er
sponsor for turneringen og har
doneret fine specialpræmier, så der
er meget at spille om.
Kantine: På spillestedet
Overnatning: Ikke mulig
Tilmelding: Senest 13/2 2004 til
Peter Graves, tlf. 86612537, dog
helst på e-mail
holbergsvej28@oncable.dk

Spillested: FOA, Grønnegade 13,
8800 Viborg.
Betænkningstid: 40 træk på 2
timer, derefter ½ time til resten af
partiet.
Grupper: 6-mands grupper +
eventuelt en Monrad-gruppe.
Rygning: I særligt lokale
Indskud: 120 kr, dog juniorer født
1992 eller senere: 60 kr.
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