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For første gang siden indførelsen
af divisionsstrukturen for omkring
40 år siden er Viborg Skakklub
rykket op i 2. division. Desuden
var andetholdet så tæt på
oprykning til mesterklassen som
tænkes kan. Det giver klubben god
omtale. Lad os glædes over vores
succes i holdskakken og opfordre
til fortsat stærk opbakning i næste
sæson.
Vi er nu flyttet ned i kælderen, og
det fungerer fint. Der er ikke
mange tegn på byggeaktivitet på
førstesalen, så der er øjensynlig
nogen forsinkelse.
Klubturneringen er kommet et godt
stykke vej i alle grupper, og trods
ganske mange afbud kører det godt
under Morten Fabrins ledelse.
Også juniorafdelingen har en
glædelig tilslutning hver torsdag.
Der er sket vigtige ting på det
seneste. I 9. hovedkreds er Morten
Fabrin blevet valgt til ny
hovedkredsformand, og jeg er
sikker på, at Morten med sit store

engagement i skakken vil kunne
bringe ny fremgang i kredsen.
På delegeretmødet i påsken blev
undertegnede valgt ind i DSU’s
forretningsudvalg. Det hele skete
inden for få dage, så der var ikke
meget tid til overvejelser. Jeg
fortsætter indtil videre som
formand. Det vil dog være
nødvendigt at aflaste mig for nogle
opgaver, såsom turneringsledelse,
åbningsvagt o.l. Bestyrelsen vil
tage initiativer i den retning for
næste sæson.
Som bilag til dette klubblad er der
en indkaldelse til klubbens
generalforsamling den 27. maj. Vis
din interesse i klubbens forhold
ved at møde op.
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AF MORTEN FABRIN (PARTIGENNEMGANG AF OLAV DALSGAARD LARSEN)

3. division - 4. runde,
Viborg - Nordthy 4-4

Uafgjort i topopgøret
Søndag den 11. januar stillede
Viborgs førstehold op som knebne
favoritter i topopgøret hjemme
mod Nordthy, der har en meget
stærk top (IM Erik Pedersen og
Ove Kroll), men har problemer
med bredden. Udeholdet kom i
stærkeste opstilling, medens vi
havde Benjamin Højvang Jacobsen
med på 8. bræt i stedet for Rasmus
Damm, som skulle spille DM - i
l’hombre!
Som ventet udviklede kampen sig
jævnbyrdigt. Vi burde have fået
mere ud af det på bræt 6 og 7, men
skulle til gengæld have tabt på
bræt 4 og (mod slutningen) på bræt
8. På 1. bræt var Olav nedspillet,
men fik alligevel en remischance,
som desværre blev overset, så alt i
alt var 4-4 efter seks remispartier
nok passende.
Olav Dalsgaard Larsen blev som
sort i dronningbondespil overfaldet
tidligt af IM Erik Pedersen. Olavs
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konge måtte ud på en længere
vandretur, men Erik Pedersen
brugte megen tid, og i træk 36
overså Olav i en i øvrigt klart tabt
stilling en gylden remismulighed,
hvis tema han tidligere havde
været opmærksom på. 0-1 efter 42
træk.
Søren Ejdum blev af Ove Kroll
udsat for en sicilianer i en lidt
utraditionel udgave, hvor det på et
tidspunkt så ud til, at Søren havde
problemer med at holde balancen.
Det ebbede dog ud i et tårnslutspil,
hvor Søren ikke stod dårligst, da
han i tidnød accepterede remis ved
træk 36.
Anders Bodholt Nielsen havde
sort mod Per Pedersen i en
dronninginder, hvor der aldrig var
det store på færde. Et dobbelt
løberslutspil blev taget remis i træk
33.
Claus Rossen fejlede i åbningen
med de hvide brikker mod Jens
Madsen, der efter træk 17 havde
presset Rossen ned på baglinien
samt havde en højst ubehagelig
fribonde på d3. Claus måtte

nødtvungent tilbyde Madsen en
kvalitet for bonde, men dette ville
give hvid modchancer i form af en
farlig c-bonde. I stedet tog thyboen
en bonde, men opfindsomt
lykkedes det for Rossen at nå over
i et slutspil med løber og to bønder
mod springer og tre bønder med
bønderne på samme fløj, og det
reducerede materiale førte til remis
efter 63 træk.

opstilling 11...h6 12.Te4 Dd8
13.Lxf6 Dxf6 14.Td4 Lf5 15.Ld3
Lxd3 16.Dxd3 Sc6 Peter har med
naturlige træk sikret sig klar fordel.
Hvid har en ødelagt bondestilling,
og hans officerer står uharmonisk.
Der er ingen udsigt til, at hvid kan
få et angreb i gang 17.Tf4 Dg5
18.Dd2 Tae8 19.Se2 Dc5 20.Kf2
Te5 21.Sd4 Tfe8 22.Te1 Sa5

Peter Graves stod med sort i en
nimzoinder (Sämisch-varianten)
mod Tummas Jacobsen for dagens
eneste Viborg-gevinst. Tematisk
fandt Peter svaghederne i hvids
opstilling og vandt en officer.
Hvid, der desuden var i tidnød,
burde have opgivet tidligere end i
træk 35.
Tummas Jacobsen, Nordthy Peter Graves, Viborg
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.a3
Hvid vælger Sämisch-varianten.
Variantens idé er, at dobbbeltbonden skal opvejes af løberparret
og mulighed for angreb 4...Lxc3+
5.bxc3 d6 6.Dc2 0–0 7.Lg5 e5
8.e3 b6 9.Td1 De7 10.f3 (?)
10...exd4 11.Txd4 Nu er den hvide
bondestilling for alvor ødelagt.
Mere naturligt var cxd4, selv om
sort også efter dette træk kan spille
h6 og dermed forstyrre den hvide

23.Dd3 Dxc4 24.Dxc4 Sxc4
25.Sc6 Tc5 26.Sxa7 (?) Hvid
overser en taktisk vending i sin
iver efter at få en bonde igen
26...Ta8 27.Sb5 Sb2 !
Dobbelttruslen på d3 og b5 koster
nu mindst en kvalitet. Partiet er
afgjort, og Peter realiserer
gevinsten uden vaklen. 28.Td4
Txb5 29.c4 Tb3 30.Kg3 Taxa3
31.e4 Td3 32.Txd3 Sxd3 33.Te3
Tb3 34.e5 dxe5 35.Kh3 Sf2+
36.Opgivet (0–1).
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Morten Fabrin fik som hvid i
engelsk en drømmestilling mod
Kai Jessen, hvor c-linien blev
erobret. Desværre blev han så glad
for linien, at han ikke tænkte på
temaet om fordelenes forvandlingsevne, da han spillede Tc7-c6?
i stedet for at dømme sort til
passivitet ved at erobre 7. række
med Tc7-b7! med let gevinst på
flere måder til rådighed i det
materielt lige tårnslutspil. I stedet
kunne Jessen ret let holde remis
efter 44 træk.
Jens Nording fik godt spil med
sort i en dronninginder mod Jonas
Udmark og missede i hvert fald en
gevinst ved træk 31. I stedet blev
det et tårnslutspil lidt i underkanten, men dog alligevel remis
efter en trækgentagelse ved træk
47.
Benjamin Højvang Jacobsen, der
havde hvid i en dronninggambit
mod Hans Jørgen Raunborg, kunne
på et tidspunkt have vundet en
bonde, men fandt det for uklart og
tabte i stedet en bonde lidt senere.
Partiet blev matchens sidste, og
thyboen burde have vundet
tårnslutspillet med merbonde, men
tilbød ret overraskende remis trods
25 minutter tilbage på uret ved 62.
træk. Benjamin rykkede nærmest
armen af ham.
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Vi opretholdt således de 1½ points
forspring til Nordthy, og da
Randers nøjedes med 5-3 over
Hjørring, har vi også 1½ points
ned til Randers. Den 1. og den 29.
februar skal vi til henholdsvis
Hjørring og Skive, inden vi slutter
af mod Aalborg 2 den 14. marts.
Og vi har ikke noget imod, at
Randers og Nordthy skal mødes
indbyrdes i sidste runde……..
Gruppens resultater i 4. runde:
Nørresundby 2 – Skive
Randers - Hjørring
Aars – Aalborg 2
Viborg - Nordthy

2½ - 5½
5 - 3
3½ - 4½
4 - 4

Stillingen i gruppen:
Hold
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Viborg
Nordthy
Randers
Aalborg 2
Skive
Aars
Hjørring
Nr.Sundby 2

Points Match
points
20½ 7
19
7
19
6
17
6
15½ 4
13½ 2
12½ 0
11
0

3. division - 5. runde,
Hjørring -Viborg 2-6

3. division - 6. runde,
Skive -Viborg 2-6

Viborg Skakklub holdt i 5. runde i
3. division sin førerstilling efter en
fin 6-2-sejr ude mod Hjørring.
Desværre halede Randers ½ point
ind på os, da de slog Skive 6½-1½.
Derimod blev Nordthy hægtet lidt
af i toppen efter et sensationelt 53-nederlag mod Aars, der var
blevet forstærket med Sten
Grabow, men manglede deres
ordinære bræt 2 og 3. Til gengæld
var Nordthy uden IM Erik
Pedersen. Vi har til Randers før de
sidste to runder et forspring på 1
point samt 1 matchpoint.

Trods kraftigt svækket af afbud fra
vort stærke andetbræt, Søren
Ejdum, der skulle til kobberbryllup
på Falster, lykkedes det i 6. runde i
Skive at gentage den 6-2-sejr, som
vi hentede i Hjørring i 5. runde.
Heldigvis havde vi Rasmus Damm
med igen, og på 7. bræt havde han
gjort Lars Agger færdig efter to
timers spil i 25 træk med den
sædvanlige recept: Modsatte
rokader og kongeangreb. Tre sikre
sejre har Rasmus skaffet os i de tre
kampe, han har kunnet være med,
og han er heldigvis også klar til
sidste runde mod Aalborg 2.

Kampen i Hjørring startede
jævnbyrdigt, men efter 4-5 timer
var den formodede styrkeforskel
slået igennem med en føring på 4-1
til Viborg. Søren Ejdum, Anders
Bodholt Nielsen, Claus Rossen og
Peter Graves havde vundet og
Benjamin Højvang Jacobsen tabt.
Derefter vandt Morten Fabrin. Der
sluttedes efter hård kamp af med to
remiser ved henholdsvis Olav
Dalsgaard Larsen (mod Jens
Kølbæk på 1. bræt) og Jens
Nording.
Den 29. februar spiller vi 6. runde
ude mod vore naboer fra Skive.

Rasmus Damm, Viborg Lars Agger, Skive
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4
Sf6 5.Sc3 a6 6.f3 e6 7.Le3 b5
8.Dd2 Le7 9.0–0–0 0–0 10.g4
Ld7? Det felt bør forbeholdes
kongespringeren, når den trues
med g5 11.g5 Se8 12.h4 Sc6
13.Kb1 Sc7 14.Sxc6 Lxc6 15.Se2
d5 16.Sd4 Lb7 17.e5 Nu er der ro
i centrum, og Rasmus kan fortsætte
sin bondestorm og derved åbne
linier til kongeangrebet 17...Dd7
18.h5 b4 19.g6 Rasmus spiller
angrebet konsekvent og skaber så
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meget "luft" som muligt omkring
den sorte konge 19...f5 20.h6

fik Claus Støvring til at hoppe i.
(42 træk) 3½-½.
Morten Fabrin på 5. bræt slap godt
fra åbningen, men dårligt fra det
tidlige midtspil. Mirsad Subasic
forærede imidlertid i ét træk både
en bonde og sin gode stilling væk,
og slutspillet med begge tårne og
en springer på begge sider var med
merbonden og stillingsfordelen
ikke svært at vinde. 52 træk og
4½-½.

Ld8 21.gxh7+ Kh8 22.hxg7+
Dxg7 23.Lh6 Df7 24.Dxb4 Den
sorte springer på c7 er nu en
tragikomisk figur. Dobbelttruslen
på b7 og f8 afgør straks partiet
24...Te8 25.Dxb7 opgivet (1–0).
Jens Nording fik fordel med sort
mod Lars Schønning, og de
uligefarvede løbere var heldigvis
suppleret af tungere skyts. 2-0 efter
26 træk.
Så måtte Olav Dalsgaard Larsen på
1. bræt give remis mod Henrik
Smedemark efter et parti, hvor
fordelen vekslede undervejs. (39
træk). 2½-½ stod det kl. 15.58, og
tre minutter efter havde Anders
Bodholt Nielsen på 2. bræt efter
kraftig gensidig tidnød høstet
frugterne af den åbningsfælde, han
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Claus Rossen havde i sidste weekend store problemer i vor enkeltmandsturnering mod Michael
Glibtrup, men på holdkampens 3.
bræt vandt han en bonde og fik
efter lidt tøven gevinsten hjem i
det ligefarvede løberslutspil i 55
træk. 5½-½ kl. 16.50.
Benjamin Højvang Jacobsen havde
på 8. bræt merbonde i slutspillet
med dronning og løber mod
dronning og springer mod Rolf
Diedrichsen, men forærede den
gode frie merbonde væk og
byttede damerne. Stendødt remis
med tre bønder mod tre på samme
fløj trods Benjamins kraftige
anstrengelser for at vinde (64
træk). 6-1.
Sidste parti mellem Peter Graves
og Per Nielsen var uhyre

spændende. I slutspillet havde
Peter dame mod tårn og springer –
og foruden nogle andre bønder
havde hver part en fri randbonde.
Desværre var skibonittens randbonde den hurtigste. 6-2 og slut
kl. 17.15.
En fin sejr lidt større end professor
Elos forudsigelser, og vor
topkonkurrent Randers nøjedes
heldigvis med at vinde 5-3 over
Aars, hvorfor vi har et forspring på
Placering
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hold
Viborg
Randers
Aalborg 2
Nordthy
Aars
Skive
Nr.Sundby 2
Hjørring

Brætpoints
32½
30½
26½
24½
21½
19
19
18½

Altså to topopgør og to bundopgør
til sidst. Får vi 4½ mod Aalborg 2,
skal Randers have 7 mod Nordthy
for at overhale os. Men får vi kun
3½, behøver Randers kun 5½.

2 points + 1 matchpoint (samt sejr
i indbyrdes kamp) før sidste runde
den 14. marts, hvor vi møder
Nørresundby 2, der overhalede
Nordthy og ligger nr. 3, medens
Randers møder Nordthy.
Aalborg 2 slog Nordthy 5½-2½,
medens bundopgøret mellem
Hjørring og Nørresundby sluttede
4-4., hvorefter stillingen i 3.
division gruppe 5 er:
Matchpoints
11
10
9
7
4
4
2
1

Modstander i sidste runde
Aalborg 2
Nordthy
Viborg
Randers
Nr.Sundby 2
Hjørring
Aars
Skive

Og hvis vi taber 7-1, og Randers
får 3 eller mindre, rykker Aalborg
2 op! Nordthy kan ikke rykke op,
men vi forventer, at de kæmper
hårdt alligevel!
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3. division - 7. runde,
Aalborg 2 -Viborg 3½-4½

Oprykning til 2. division
Søndag den 14. marts 2004
lykkedes det for første gang i
Viborg Skakklubs historie at
kvalificere sig til 2. division. Efter
nogle få sæsoner i 3. division i
1970erne og igen i 1980erne har
klubben fået en styrkemæssigt ny
opblomstring med oprykningen,
der kom i hus uden at være helt
alvorligt i fare i sidste runde.
Situationen før dagen var den, at
Viborg havde et forspring på 2
points (+ 1 matchpoint og vunden
indbyrdes kamp) i forhold til
Randers. Viborg skulle møde
rækkens nr. 3, Aalborg 2, der
havde en meget teoretisk
oprykningschance, medens
Randers skulle op mod nr. 4,
Nordthy, hvis rolle i oprykningskampen var udspillet.
Viborgs muligheder forbedredes
betydeligt, da det viste sig, at
Randers måtte undvære deres
førstemand, Finn Thorsen, på
grund af sygdom, ligesom Aalborg
måtte afgive deres topbræt,
Carsten Hellegaard, til klubbens
førstehold som følge af IM Nicolai
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V. Pedersens turneringsdeltagelse
på Island. Endvidere stillede
Nordthy usvækket op med deres to
esser, Erik Pedersen og Ove Kroll
på topbrætterne.
Alligevel kunne Viborg-folk få
bange anelser, da Jens Nording
med de hvide brikker på 7. bræt
allerede efter mindre end 1½ time
havde tabt til Sune N. Hansen. Og
i lokalet ved siden af afgav IM
Erik Pedersen remis mod Arne
Christiansen, Randers. Olav
Dalsgaard Larsen udlignede dog på
1. bræt for Viborg mod Jan
Nielsen efter et meget vanskeligt
slutspil, hvor Olav tidligt havde
vundet en officer, men måtte
afgive tre bønder som kompensation. Straks efter var Viborg
bagud igen, da Claus Rossen på 4.
bræt ikke havde medvinden med
de sorte brikker mod Mads
Jacobsens kongegambit. På dette
tidspunkt var Viborg-optimismens
bedste fundament, at Nordthy også
på de lavere brætter så ud til at
bide godt fra sig mod Randers.
Peter Graves havde på 5. bræt
serveret en Evans-gambit mod

John Nyholm Hansen, og det
ebbede ud i remis et kvarter før
første tidkontrol. Anders Bodholt
Nielsen kørte derefter i en tidnødduel et point sikkert hjem på 3.
bræt mod Rene Rasmussen.
I nabolokalet havde nu også
Nordthys andetbræt, Ove Kroll,
afgivet remis, men denne kamp så
allerede da ud til at ville ende ca.
4-4, så viborgenserne kunne
efterhånden øjne oprykningen, som
blev 100% sikker, da Søren Ejdum
med de sorte brikker på 2. bræt
havde taget stikket hjem mod Finn
Winther Nielsen. Morten Fabrin så
ud til på 6. bræt at stå til gevinst
mod Chr. Volmer, men måtte dog
til sidst nøjes med remis i et
slutspil med dame og merbonde
mod tårn og springer, men alt
forsamlet på samme fløj. Rasmus
Damm rundede af på sidste bræt
med en remis efter et meget
kompliceret tårnslutspil mod Jan
Peter Lysberg, der vist havde stået
til gevinst få træk før afslutningen.
Facit 4½-3½ til os, og vi øgede
faktisk føringen i sidste runde,
hvor Nordthy forsvarede 9.
hovedkreds´ ære på bedste vis ved
at slå Randers 4½-3½.
Også i bunden af rækken var der
spændende dobbeltopgør, og
afgørelsen faldt først i dagens

sidste parti, som det lykkedes Aars
at vinde mod Nørresundby II.
Herved begrænsede Aars sit
nederlag til 2½-5½, og dette gik ud
over vore naboer fra Skive, der
stillede stærkt afbudsramt op til
denne vigtige sidste runde mod
Hjørring. 4½-3½ over Hjørring var
lige netop ikke nok for skibonitterne, der trods vundne kampe
mod alle tre bundkolleger, må ned
i mesterrækken igen, fordi de
scorede for lidt mod topholdene.
Olav Dalsgaard Larsen, Viborg Jan Nielsen, Aalborg 2
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Sc3 Da5
4.d4 Sf6 5.Sf3 Lg4 6.h3 Lh5
7.Ld2 c6 8.Lc4 Dc7 9.De2 Sbd7
10.g4 Lg6 11.Se5 e6 12.h4 Den
hvide opstilling er pågående, og h5
efterfulgt af et springeroffer på f7
lurer. 12...Sxe5 13.dxe5 Sxg4 Sort
vælger at ofre en officer for tre
bønder. Sd7 var en anden
mulighed. Komplikationerne efter
14. h5, Lxc2 kan sort vist godt
indlade sig på. Han har modstødet
b5 i rette øjeblik. Muligvis er hvids
bedste svar på Sd7 14. Lf4
14.Dxg4 Dxe5+ 15.De2 Dxe2+
16.Lxe2 Lxc2 Det opståede
slutspil er ret lige. 17.h5 Le7
18.Tc1 Lf5 19.Tg1 Lf6 20.Sd1 g6
21.Lc3 Lxc3+ 22.Txc3 Ke7
23.Se3 Thd8 24.Sc4 Hvid stiler
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efter at angribe den sorte dronningefløj med officererne 24...Td4
25.Sa5 Ta4 26.Ta3 Txa3 27.bxa3

Slutstillingen i 3. division, gruppe
5:
Hold

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

Dobbeltbonden i a-linien er ikke
en ulempe for hvid. De hvide
officerer bliver nu meget aktive, og
det er vanskeligt for sort at forsvare sin dronningefløj 27...Td8
28.hxg6 fxg6 Sort splitter sine
bønder for at få en fribonde i hlinien 29.Tg3 Det hvide tårn skal
naturligvis aktiveres (adressen er
b3) 29...Td5 30.Sxb7 Kd7 31.Tc3
Kc7 32.Sc5 h5 33.Sd3 h4 34.Sb4
Td7 35.Sxc6 Kb6 36.Se5 Td4
37.Sf3 Ta4 38.Sg5 Hvid har nu
afgørende materiel fordel, men der
skal stadig holdes øje med den
sorte fribonde 38...e5 39.Te3 Kc7
40.Kf1 Partiets første hvide kongetræk. Kongen skal kontrollere sorts
h-bonde 40...Kd6 41.Sf7+,
opgivet (1–0).
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Points Match
points
Viborg
37
13
Randers
34
10
Aalborg II
30
9
Nordthy
29
9
Nr.Sundby II 24½
4
Aars
24
4
Skive
23½
6
Hjørring
22
1

Viborg-holdet sluttede af med
fælles middag på Jensens Bøfhus
hjemme på Hjultorvet med deltagelse af klubformand og supportere. Her kunne man naturligvis
glæde sig over oprykningen og
over, at klubben nu – sammen med
Haderslev – er det højst rangerende klubhold vest for Storebælt,
når der ses bort fra skak-kraftcentrene i og omkring de store byer,
Aarhus og Aalborg. På det skaklige menukort i næste sæson står
følgende frygtindgydende retter
med angivelse af ratinggennemsnit
før den netop afsluttede sæson:
Århus I
Nørresundby I
Aalborg I
Jetsmark
Skolerne II
1968 II
Haderslev
(samt Viborg

2275
2239
2217
2202
2181
2156
2086
2109)

De tre jyske islæt i 1. division i
næste sæson er Skolerne I, SK
1968 I og oprykkerne fra Nordre.
Fyn er helt ude af de to øverste
divisioner, så det er kun domkirkebyerne Haderslev og Viborg, der
på det niveau skal forsøge at bide
skeer med de stærke nordjyske og

!

århusianske hold i 2004/05.
En yderligere opsamling på den
forløbne sæson og et tilbageblik
over de seneste syv års avancement fra A-rækken til 2. division
følger i næste nummer af
Plovjernet.
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AF POUL SØNDERGAARD

Efter tre runder skulle andetholdet
møde Kjellerup III på udebane.
Vi stillede op uden afbud og var
klar favorit. Kjellerups formand og
holdleder Erik Ruskjær opmuntrede dog sine spillere til at sælge
sig ”så dyrt som muligt”.
På 1. bræt spillede Benjamin
Højvang Jacobsen uinspireret med
hvid og tabte ret klart til Thomas
Christensen. I en kongeindisk
opstilling lukkede Benjamin
centrum, hvorefter Thomas

gennemførte et tematisk angreb
med fremstød af f-bonden, Sh5-f4
og efterfølgende indfald af
dronningen over h-linien.
På 2. bræt fik vi dagens længste
parti. Michael Olesen besvarede
Erik Ruskjærs 1. e4 med sit
favoritforsvar Skandinavisk og fik
med aktivt spil vundet en bonde på
h2 samt fordel i stillingen. Et svagt
kongetræk fra Michaels side
lukkede Ruskjær ind i spillet igen,
men efter at have vundet bonden
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tilbage og endnu en bonde, tabte
Ruskjær ret uforståeligt en kvalitet
i det 50. træk. Sagen var dog langt
fra klar, og med et stærkt Lf4 i 53.
træk skabte Ruskjær så mange
trusler, at Michael ikke turde spille
hårdt på gevinst, men valgte en
mere henholdende variant. Efter 63
træk blev der taget remis. Her skal
vi se det spændende parti.
Hvid: Erik Ruskjær, 1750
Sort: Michael Olesen, 1802
Skandinavisk
1.e4 d5 2.exd5 Sf6 3.Sc3 Sxd5
4.Sxd5 Dxd5 5.d4 Sc6 6.c3 g6
7.Df3 Le6!? smart spil 8.Dxd5
Lxd5 denne løber er generende for
hvid 9.Lf4 9.c4 Le4 10.d5 Sb4
9...0-0-0 10.Sf3 Lg7 11.Lb5 e5!
12.Lxc6 Lxc6 13.dxe5 The8 14.00 Lxf3 15.gxf3 Lxe5 16.Le3 sort
er kommet bedst ud af åbningen og
har fordel 16...Td5 17.f4 Ld6
18.Tad1 Tf5 igen glimrende og
aktivt spil af sort 19.Td4 h6
20.Tfd1 g5 21.fxg5 hxg5 22.Tg4
Th8 23.Tg2 f6 24.Ld4 Te8 25.Kf1
c5 26.Le3 Kc7 27.Lc1 Th8
28.Kg1 Th3 28...Tf3 fulgt af Tfh3 forekommer at være bedre
29.Le3 Kc6 30.c4 Tff3 31.b3 Th6
32.Td5 Tfh3 33.Kf1 b6 34.Tf5
Lxh2
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34...Le5 ser besnærende ud men
besvares med 35.Lxg5 35.Tg4
Kd6? bedre 35...Ld6 36.Td5+
Kc6 37.Te4 T3h5 38.Te6+ Kc7
39.Te7+ Kc6 40.Txa7 Lc7 41.a4
Th1+ 42.Ke2 Ta1 43.Ta8 Thh1
44.Tf8 hvid har vendt spillet
44...g4 45.Txf6+ Kb7 46.Tg6
Tae1+ 47.Kd3 Thg1 48.Tg7 g3
49.fxg3 Txg3 50.Txc7+?? overser
at løberen er bundet 50...Kxc7
51.Te5 Td1+ det er stadig svært
for sort at finde den rigtige
fortsættelse, men det er tydeligt at
tårnene skal væk fra de sorte felter.
51...Th1 52.Ke4 Thh3 53.Lf4
Txb3 54.Txc5+;
51...Kd6 52.Te4 Th3 53.Kd2 Tf1
52.Kc2 Th1 53.Lf4! et stærkt
træk, som bringer hvid tilbage i
kampen 53...Tgg1 det eneste.

Tårnene skal dække hinanden
53...Tg2+ 54.Te2+ 54.Txc5+ Kb7
55.Tb5 Tg2+ 56.Kd3 Th3+
57.Le3 Kc7 58.a5 bxa5 59.Txa5
Kd6 60.Ta6+ Kd7 60...Ke5
61.Ta8 Tgg3 62.Te8+ Kd6 63.c5+
61.Ta7+ Ke6 62.Ta6+ Kd7
63.Ta7+ remis.
De omkringstående Viborg-spillere
havde vist alle set gevinstmuligheder for sort, men Michael fandt
det eneste rigtige. Ethvert gevinstforsøg med tårnene medfører
tårntab.
På 3. bræt spillede Poul
Søndergaard hvid mod Mads
Auning, der gik ind i Aljechins
forsvar. Som bekendt går sort ofte
tilbage til b6 med springeren efter
hvid c4, og sort skal derfor passe
på at besvare hvids exd6 med
Lxd6, idet hvid da har en
bondegaffel med c5. Denne fælde
plumpede Mads i med samlede
ben, og selv om han fik bonde h2
for en officer måtte han i resten af
partiet kæmpe med ryggen mod
muren. Efterhånden som
officererne blev afbyttet og hvids
materielle overvægt frigjort svandt
sorts forsvarsmuligheder.
Morten Christiansen spillede på
bræt 4 sort mod Mogens Boel, og
blev udsat for et angreb, han typisk

selv kunne have fundet på. Det
startede med et hvidt officersoffer
på g6 fulgt af indtrængen af
dronningen støttet af den hvide
løber. Eneste redning for Morten
var remis med trækgentagelse.
På bræt 5 brillerede Simon
Thougaard med dagens korteste
parti på 17 træk mod Bent Madsen.
Sort fik aldrig rokeret og mistede
en officer på grund af bindinger
mod kongen og opgav derefter.
Også Peder Bækgaard på bræt 6
gjorde sig hurtigt færdig mod Poul
Ruskjær. I 20. træk vandt Peder
modstanderens dronning og
dermed partiet.
Christian Bitsch fik remis på bræt
7 mod Ole Nielsen efter et roligt
parti.
På bræt 8 sad Flemming Fejerskov
vanen tro overfor en juniorspiller:
Hans Madsen. Denne er en af
talenterne i Kjellerup, så der har
nok været en vis anspændthed hos
Flemming ved tanken om, hvordan
det gik mod den seneste
juniorspiller fra Struer. Men spillet
viste dog, at Flemmings rutine
vejede tungest i dette parti. Med
rokader til modsatte sider blev der
hurtigt blæst til angreb fra Hans
Madsen, der havde hvid. H-bonden
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blev skubbet helt frem til h6, og så
skulle der følges op med tårn,
springer og dronning. Flemming
afværgede angrebet og satte ind i
centrum. Senere blev der vundet
nogle bønder og så var pointet
hjemme til Viborg-spilleren.

Efter hvids 22. Lxf6 var følgende
stilling fremkommet

Samlet resultat blev 5½ - 2½ til
Viborg, som dermed førte Agruppen med 21 points foran
Lemvig med 20½ points. På
tredjepladsen lå Holstebro II med
20 points.
I 5. runde blev der så spillet
topopgør mellem os og Lemvig.
Lemvig havde en reserve med,
Egon Sørensen, men stillede ellers
med sine højtratede folk (fire
mesterspillere, heraf tre med rating
over 2000). Viborg stillede med
fuldt hold.
Som ventet blev det svært for
Viborg på de øverste brætter, kun
Poul Søndergaard på bræt 3 fik en
remis efter dog at have stået bedst
det meste af partiet. I den senere
undervisningsgennemgang af
partierne demonstrerede Claus
Rossen to fine træk, som kunne
have været spillet. Da det er
lærerigt vises det her. Poul har sort
mod Arne Præstholm (rating
2004).
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22..gxf6? Her skal spilles
22...Txd1 23.Dxd1 gxf6 24.Se4
Lxe4 25.fxe4 cxb3 26.axb3 De6
som giver sort en farlig merbonde
23.Txd8+ Dxd8 24.bxc4 Kh8
25.Dc1 Dd4 26.Sd5 Lc5 27.Le2
Lxd5?

igen forhastet. Der skal spilles

27...b5 28.Dd1 Dxd1+ 29.Lxd1
bxc4 28.cxd5 Dxd5 29.Lc4 Dh5
30.Df4 Kg7 31.Dg4+ Dg5 32.g3
h5 33.Dxg5+ fxg5 34.Kg2 f6
35.h3 Kf8 35...h4 er nok en smule
bedre 36.gxh4 gxh4 37.f4 Lb4
38.Kf3 Kf8 39.Ke4 Ke7 40.Kf5
Lc3 41.Kg4 Le1 42.Kf5 Lc3 43.a4
Kd6 36.h4 Ke7 37.a4 a5 38.Lb5
Ld4 39.f4 gxf4 40.gxf4 Lc3
41.Le2 Ke6 42.Lxh5 Le1 43.Kf3
sort får enten f4 eller h4 43...Lxh4
44.Le8 Le1, remis.
Det er de små træk og
trækomstillinger, der ofte gør
udslaget.
På 1. bræt blev Benjamin Højvang
Jacobsen nærmest kørt over ende
af Bent Olesen. På bræt 2 havde
Michael Olesen efter sigende
gevinstmulighed undervejs, men
kiksede og tabte. Morten
Christiansen fik på bræt 4 med
hvid i en sicilianer godt spil, men
koncentrationen svigtede, og
partiet gik tabt.
På den nederste halvdel så det
bedre ud. Flemming Fejerskov på
bræt 8 udspillede stille og roligt sin
modstander og hjemførte dagens
første point til Viborg.
Peder Bækgaard spillede som i
ungdoms vår og fik en overlegen
stilling, der uden problemer

omsattes i gevinst. Det kommer vi
tilbage til. Christian Bitsch kom ud
i et langt parti, men tilspillede sig
efterhånden rigelig materiel fordel.
Modstanderen, Morten Jensen, trak
partiet ud unødig længe i tillægstiden, indtil han dog blev sat mat.
Han håbede vist på, at Christian,
der til sidst havde 5 minutter
tilbage, skulle begå en fejl. Det
skete imidlertid ikke, så Christian
kunne høste et fortjent point.
På bræt 5 havde Simon Thougaard
efter godt spil vundet en bonde og
man var kommet i et slutspil med
hver en løber. Det så ud til at
Simon ikke kunne trænge
igennem, og modstanderen, Egon
Møller, tilbød remis. Simon afslog
og satsede i fortsættelsen for meget
på gevinst, hvorefter han tabte i
den afsluttende tidnød. Et ærgerligt
halvt point gik tabt.
Det må siges, at den gamle garde,
Flemming, Peder, Poul og med
Christian i spidsen stod for
pointhøsten. 3½ af 4 points blev
det til. De unge folk fik ikke noget
ud af det trods flere muligheder.
Med dette resultat rykkede vi med
24½ points ned på 3. pladsen.
Lemvig kom på 2. pladsen med 25
point, idet de blev passeret af
Holstebro 2, der efter 5-3 over
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Kjellerup 3 også havde 25 points
og flere matchpoints.
Oprykningschancen var klart
formindsket, idet vi manglede
Ikast og Holstebro i de to sidste
runder, mens konkurrenterne
havde et lettere program.
I 6. runde mødte vi Ikast på
udebane. Vi stillede med fuldt
hold, hvorimod Ikast havde en
reserve, der dog var en forstærkning af holdet.
Først færdig var Morten
Christiansen, som med sort tog
remis efter 22 træk, hvor der var
byttet så meget af, at der ikke var
mere at spille om.
Næste afgørelse var et nederlag til
Viborgs Michael Olesen, som tabte
med sort i 24 træk, efter et godt
ført angreb af Ikasts Niels Henrik
Sørensen.
På 5. bræt hentede Simon
Thougaard et helt point til Viborg
ved godt presspil i centrum og på
kongefløjen.
Peder Bækgaards modstander
virkede som om han aldrig havde
set siciliansk før og spillede meget
passivt. Peder spillede aktivt på clinien og fangede hvids dronning
blandt de sammenklumpede hvide
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brikker, så der måtte ofres en let
officer for at redde hende. Resten
gennemførte Peder uden problemer
til gevinst.
Christian Bitsch havde hvid mod
siciliansk og tabte henad vejen et
par bønder uden at få kompensation for det. Det så ikke så godt
ud, men Christian narrede alligevel
modstanderen og vandt til sidst.
Heller ikke på 8. bræt så det godt
ud, da Flemming i endnu en
sicilianer med sort hurtigt tabte en
bonde. Oven i købet fik hvid en
stærk løber placeret på d6.
Flemming kæmpede dog ihærdigt
videre og vandt i en
slagudveksling bonden tilbage.
Senere lykkedes det med en taktisk
vending at vinde yderligere en
bonde, og slutspillet spillede han
sikkert til gevinst. Godt gået,
Flemming!
På 3. bræt spillede holdleder Poul
Søndergaard hvid mod….. hvad
ellers : En sicilianer. Det viste sig
hurtigt at Ikastspilleren var lige så
godt inde i Rauser-angrebet som
Poul, som derfor valgte at afvige
fra hovedvarianterne. Dette var
formentlig mindre godt, men
kampen svingede frem og tilbage.
Efter at tidnøden var klaret, havde
hvid tårn og springer og sort tårn

og løber samt fire bønder på hver
side spredt på begge fløje. En let
fordel til sort på grund af løberens
større rækkevidde. Men hvids
konge kunne gribe hurtigt ind i
kampen, og efter at den farligste
fribonde var elimineret, blev der
byttet officerer af, og man tog
remis.

5.e3 Ld6 6.Dc2 Sbd7 7.Le2 0-0
8.0-0 dxc4 9.a4 a6 10.Lxc4 Sb6
11.Lb3 h6 12.Td1 De7 13.a5
Sbd5 14.e4 Sxc3 15.bxc3 e5
16.dxe5 Lxe5 17.La3 begyndelsen
til sorts problemer 17...c5 18.Sxe5
Dxe5 19.Ld5 Dc7 20.Lb2 Sg4
21.g3 c4 22.La3 Td8 23.Da4 Se5
24.f4 Ld7 25.Db4 Sg4 26.Dxb7

Sidste afgørelse sad Benjamin
Højvang Jacobsen med på 1. bræt,
hvor han mødte Henning Pedersen
(rating 1903).
Benjamin spillede åbningen bedst
og vandt en kvalitet. Efter
tidskontrollen håbede vi alle, at
pointet blot skulle køres hjem.
Men sort fik med en lang række
skakker drevet hvids konge rundt i
manegen og tiden ebbede ud til
Viborg-spillernes frustration.
Vi tænkte med forfærdelse på, at
hele pointet skulle gå tabt i
tidnøden, som det var sket for
Simon mod Lemvig. Men der blev
taget remis, og det var trods alt
bedre end tab. Her følger partiet.
Hvid: Benjamin H. Jacobsen
Sort: Henning Pedersen
Dronningegambit
1.Sf3 Sf6 2.d4 d5 3.c4 c6 4.Sc3 e6

Dxb7 27.Lxb7 Tab8 28.Le7
sort er helt udmanøvreret og må nu
give en kvalitet 28...Txb7 29.Lxd8
Lc6 30.Lb6 30.e5? Tb2;
30.Te1 Td7 31.Lb6 Td2;
30.Tab1 Lxe4 31.Txb7 Lxb7
32.Td6! 30...Lxe4 31.Td8+ Kh7
32.Tad1 Sf6 33.T1d4 Ld3
34.Ta8 Se4 35.Txa6 Sxc3 36.Td8
36.Ta7 Txa7 (36...Tb8 37.Txf7)
37.Lxa7 Sb5 38.Td7 36...Te7
37.Ta7 Te1+ 38.Kg2 Le4+
39.Kh3 Ld5 40.Tc7 Le6+ 41.g4
h5 42.f5 hxg4+ 43.Kxg4 Te4+
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44.Kf3 Lxf5 45.Td4 Lg4+ 46.Kf2
Te2+ 47.Kg3 f5 48.Tcxc4 Te3+
49.Kf4 Tf3+ 50.Kg5? nu er der
endelig en mulighed for at slippe
væk, hvorfor så ikke 50.Ke5
50...Th3 51.Td2 Th5+ 52.Kf4
Se2+ 53.Ke5 f4+ 54.Kd6 Lf3
55.a6 Txh2 56.Tcc2 56.Txf4??
Th6+ 56...Th6+ 57.Kc7 Sg3 58.a7
Le4 59.Tc1 59.Td4 La8 (59...Lxc2
60.a8D) 60.Txf4 59...f3 60.Tf2

det må udnyttes, at sorts løber ikke
har hele diagonalen til rådighed på
grund af den spærrende f-bonde
60.Tc4 La8 (60...Tf6 61.Txe4
Sxe4 62.a8D Sxd2 63.Lf2) 61.Kb8
Txb6+ 62.Kxa8 Tb1 63.Tc7
60...Tf6 61.Tc4 Ld5 62.Tcc2 Se4
63.Tf1 remis.
Da der blev taget remis var hvids
ur ude i de sidste fem minutter. Det
er altid risikabelt at komme ud i de
såkaldte hurtigafslutninger.
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Slutresultatet: 5½ - 2½ til os var
meget tilfredsstillende, og det er
slående, at der var gevinst på de
fire nederste brætter. Vi har et
bredt hold, og det er især stærkt i
bunden i forhold til de andre hold.
Med 30 points og ligestilling med
Holstebro hang vi på i toppen med
en tredjeplads.
Sidste og afgørende runde blev
spillet i Viborg.
Vores modstander var det solide
hold fra Holstebro II. De to hold
stod lige på andenpladsen før
sidste runde, men vi havde færre
matchpoints end dem, så minimum
4½ points skulle til for at sikre en
ren andenplads og oprykning til
mesterrækken.
Der var optræk til krise, idet et sent
afbud på grund af sygdom fra
Michael Olesen nåede holdlederen
1½ time før start. Det lykkedes at
få Finn Norman Larsen til at stille
op på 2. bræt, selv om Finn også
døjede med hoste, snue og
sæsonens andre helbredsmæssige
genvordigheder. Finn har ikke
spillet seriøs skak i omtrent et år,
men klarede alligevel remis mod
Aksel Hansen. Bravo Finn! Vi
håber at du vil være med i
holdskakken igen til næste år!
Det viste sig dog, at også
Holstebro havde sine problemer,

idet de stillede med tre reserver.
Altså pæne udsigter til Viborg.
På 4. bræt spillede Morten
Christiansen hvid mod Martin
Noe. Det blev en velkendt
udvikling i spansk, hvor der bliver
byttet på c6, og man får hurtigt et
slutspil, hvor sorts dobbeltbonde i
c-linien udgør et tema at spille på
for hvid, uden at der dog er tale om
klar fordel for hvid. Den sorte
stilling har absolut forsvarsmuligheder. Sort var i afbytningshumør, og da der kun var et tårn og
bønder tilbage på begge sider,
tilbød sort remis. Der var ingen
oplagt mulighed for spil på gevinst
for hvid, så i betragtning af
turneringsstillingen burde remisen
være blevet modtaget. Strategien
for Viborg måtte være: Lige på de
øverste brætter og lidt flere points i
bunden. Men Morten spillede
videre, og i fortsættelsen syntes
han ikke rigtig at have øje for sorts
muligheder og tabte. Det skulle
vise sig at være et vigtigt ½ point.

for godt ud.
Simon vandt med sort en bonde,
men modstanderen fik til gengæld
en farlig fribonde i a-linien, som
først blev stoppet på a6. Dette
medførte et indespærret tårn på a7,
idet bonden blev dækket af hvid
Lb7. Men man havde hele tiden på
fornemmelsen, at Simon havde
kontrol over sagerne og nok skulle
få gevinsten hjem. Dette blev da
også gennemført på overlegen vis
ved at ofre tårnet for bonde og
løber, hvorefter to centrums
bønder understøttet af den
tilbageværende løber var for meget
for modstanderen, hvis tårn ikke
rigtig kom til at gøre sig gældende.
Hvids konge måtte da give fortabt.
Flot spil. Vi skal se afslutningen
her. Simon har sort mod Steen
Grønborg og efter 40 træk har vi
fået følgende stilling:

Kampen udviklede sig herefter
sådan, at vi på bræt 1, 3 og 8
(Benjamin, Poul og Flemming)
havde uklare stillinger, mens vi på
bræt 7 (Christian) endda stod til
tab. Kun bræt 5 (Simon) og 6
(Peder) kunne fremvise
fordelagtige stillinger. Det så ikke
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41.Td2 Ld4 42.Kg2 Kd7 43.Tc2
Lc5 løberen afskærmer udmærket
for tårnet både i c- og d-linien
44.Td2 Kc7 45.Td5 g6 46.f3 e4
47.fxe4 fxe4 nu er de to fribønder i
centrum etableret 48.g4 Txb7!
49.axb7 Kxb7 50.Kf1 Kc6
51.Td1 d5 52.Ta1 d4 53.Ta8 d3
54.Tc8+ Kd5 55.Td8+ disse
skakker har ingen betydning mere
55...Kc4 56.Td7 e3 57.h3 afmagt
57...e2+ 58.Kg2 e1D 59.Tf7 Dg1+
opgivet.
Også Peder holdt fast i fordelen,
der var opstået med hvid i en modtaget dronningegambit. Modstanderen spillede for risikabelt og
kom hurtigt i vanskeligheder, især
med at rokaden ikke kunne
gennemføres. Til sidst brød stillingen helt sammen og sort blev sat
mat midt på brættet.
Hos Christian så det mere og mere
håbløst ud, og det endte da også
med tab.
Vi var således oppe på 2½ points.
På bræt 3 var Poul under et vist
pres, mens Flemming på bræt 8
havde fået en fribonde i c-linien.
Da der kun var dronninger tilbage,
og sorts konge var langt væk, så
det ud til, at denne bonde kunne gå
i mål. På bræt 1 havde Benjamin
vundet en bonde og virkede godt
tilpas med sin stilling. Alt i alt
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begyndte det at se mere lovende
ud.
Dette indtryk forstærkedes, da
Poul efter klaret tidskontrol kom i
et slutspil, hvor modstanderen
ganske vist vandt en bonde og
tilsyneladende havde fordel, men
hvor en god taktisk manøvre
pludselig skabte en fribonde, som
gik rent i mål og afgjorde partiet.
Afslutningen af partiet kommer her
med Poul som sort mod Kim
Schmidt.

41.Kc5 Hvid går nu efter abonden. 41...f5 42.Sb7 Ke5 Det
kan ikke lade sig gøre at forsvare
a-bonden 42...Lc8
43.Kb6 Sorts chancer ligger på den
anden fløj. Men kongen skal
centraliseres. Fra e5 besværer den
et returløb for både den hvide
konge og springeren. Mens hvid
skal bruge meget tid på at spise a-

bonden og få sine to offensive
brikker tilbage igen, har sorts løber
frit spil på kongefløjen. Ganske
vist kan b- og c-bonden også gå
tabt, men man behøver jo kun at få
een bonde frem til forvandling for
at vinde. 43.Kb6 g5 44.Kxa6
44.h3 havde nok været bedre, men
fortsættelsen ville blive
nogenlunde som i partiet 44...h5
45.Kxa6 g4 46.hxg4 hxg4 47.fxg4
f4 48.Sc5 Lxg4 44...g4 45.fxg4
45.Kb6 f4 46.Kc7 gxf3 47.gxf3
Lg4 45...f4! denne bonde er
kandidat til at blive dronning
46.Kb6 der er virkelig lang vej
tilbage 46...Lxg4 47.Kc5 47.Kxb5
Lh3 48.Kxc4 Lxg2 49.Sc5 Lf1+
50.Kb3 (50.Sd3+ Ke4) 50...f3
51.Kc2 f2 52.Kd2 Lc4

47...Lh3! pointen som jeg havde
set allerede ved træk 41. Alle
midler gælder for at bane vejen for
f-bonden 48.Sd6 48.gxh3 f3 ikke

nok så mange krumspring fra hvids
side kan standse f-bonden
48...Lxg2 49.Sxb5 følgende
varianter viser, at hvid ikke kan
stoppe f-bonden 49.Sf7+ Ke4
50.Sd6+ (50.Sxh6 f3 51.Sg4 Kf4
52.Sf2 Ke3 53.Sg4+ Ke2 54.Kxb5
Lh3) 50...Kd3! (ikke 50...Ke3?
51.Sf5+ Ke2 52.Sd4+ og hvids
springer kan ikke fordrives. Hvis fbonden går frem ofrer hvid
springeren, og vinder på bønderne
på dronningefløjen) 51.Sf5 f3
52.Sg3 f2 53.Kxb5 h5 54.h4 Ke3
55.a4 (55.Sf5+ Kf4) 55...Kf3
49...f3 50.Kxc4 f2 51.b4 f1D+
52.Kc5 Df8+ 53.Kb6 Db8+
54.Kc5 Db7 55.a4 Dc6# mat.
Hermed var vi på 3½ points og
manglede altså kun 1 point til de
forjættende 4½. To remiser eller
blot en gevinst mere.
I mellemtiden havde Flemming
byttet dronninger, da han mente
modstanderen havde nogle farlige
mattrusler. Hermed var der tre mod
tre bønder på samme fløj, hvor
eneste forskel var, at Flemmings
brikker var længere fremme på banen. Tiden var ved at løbe ud, og
nervøsiteten steg hos de omkringstående, men med 3 minutter tilbage besluttede Flemming sig
endelig for et træk og tilbød samtidig remis, hvilket blev modtaget.
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Hvid: Flemming Fejerskov
Sort: Peter Grønbæk
Dronningegambit
1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 3.c4 c6 4.e3 Lf5
5.Sc3 e6 6.a3 Le7 7.b3 0-0 8.Lb2
h6 9.h3 Sbd7 10.Ld3 Lxd3
11.Dxd3 Tc8 12.cxd5 cxd5 13.0-0
Sh7 14.Sd2 a6 15.e4 dxe4
16.Scxe4 Sdf6 17.Sc4 Sd5
18.Tfd1 Shf6 19.f3? spørgsmålstegnet er Flemmings eget fra
noteringslisten, og det er nok
rigtigt. g3 var måske bedre idet
sorts springere i det følgende
udnytter det gode felt f4.
19...Sh5 20.Sc3 Shf4 21.De4 Sxc3
22.Lxc3 Sd5 23.Le1 Lf6 24.Dd3
b5 25.Se5 Lxe5 26.dxe5 Dg5
27.De4 Sf4 28.g3 Sd5 28...Sxh3+
29.Kg2 Dh5 30.g4 hvorefter springeren går tabt 29.h4 De7 30.b4
Tc4 31.Dd3 Tfc8 32.Lf2 Tc3
33.De2 Tc2 34.Td2 sort har fået
godt spil, men som i de andre
runder forsvarer Flemming sig sejt
34...Tc1+ 35.Txc1 Txc1+ 36.Kg2
Tc3 37.Lc5! godt offensivt modtræk 37...Dd8 38.Ta2 situationen
er stabliseret igen 38...f6 39.a4!
åbner for modspil 39...bxa4
40.Txa4 Txc5?! denne taktiske
vending er ikke nødvendigvis god
for sort 41.bxc5 Sc3 42.Dxa6
Sxa4 43.Dxa4 fxe5
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44.Dc6 det kræver gode nerver,
men hvid bør spille på gevinst
baseret på c-bonden. Det er ulogisk
at stille dronningen i vejen for den.
Bedre er 44.Dc2 som dækker cbonden og alle trusler på de to
nederste linier 44...Dc7 45.c6 Kf7
46.h5 Ke7 47.Dc5+ Ke8 48.Kf2
A: 48...De7 49.Dxe5 Da3
50.Dxe6+ Kf8 51.Df5+ Ke7
52.Dc2 Da7+ 53.Kg2 Dc7
54.Dc5+ Ke6 (54...Ke8
55.Db5 Kd8 56.Db7 Dd6
57.c7+ Dxc7 58.Dxc7+ Kxc7
59.Kh3 Kd6 60.Kg4 Ke6
61.Kf4 Kf6 62.g4) 55.Kh3 og
sort er låst;
B: 48...Kf7 49.Ke3 Ke8 50.Ke4
Kd8 51.Db5 Dd6 52.Db6+
Dc7 53.Dxc7+ Kxc7 54.Kxe5
Kxc6 55.Kxe6 det er meget
svært at spille den slags slutspil, men hvis blot hvid kan

få sorts dronning i en forsvarsposition og så afvente det rette
øjeblik for afbytning, så er der
gode gevinstmuligheder.
44...Kf7 45.Db7+ Kf6 46.c6 Dd2+
47.Kh3 De1 48.Db2 Df1+ 49.Dg2
Dxg2+ 50.Kxg2 Ke7 51.Kf2 Kd6
52.Ke3 Kxc6 53.Ke4 Kd6 54.h5
Ke7 55.Kxe5 Kf7 56.f4 Ke7 57.g4
remis.
Stillingen var altså 4–3 til Viborg.
I kampen mellem Lemvig og
Struer II havde Lemvig som ventet
høstet et hav af points, så der var
ikke noget at komme efter fra den
kant. Lemvig ville sætte sig klart
på første pladsen. Kun en ren
andenplads kunne give oprykning.
På bræt 1 var stillingen stadig
uafklaret, måske nu med en svag
fordel til hvid, hvis brikker stod
mere harmonisk trods en bonde
mindre. Olav Dalsgaard Larsen
serverede en ny dampende kop
kaffe for Benjamin, der gjorde sig
rede til det afgørende slag i det
sidste kvarter af spilletiden. Men
uheldigvis havde han kort forinden
spillet for risikabelt, og med et
yderligere svækkende træk stod
han pludselig over for mat eller
dronningetab.

Slutresultatet blev dermed 4-4 og
oprykningen forsvandt som dug for
solen. Ærgerligt, ærgerligt!
Skal vi gøre resultatet op, må vi
sige, at vi havde chancer gennem
hele turneringen, og endda i sidste
runde til at skaffe en oprykning til
Mesterrækken, hvilket ville have
været en sensation, eftersom det
var første sæson i A-rækken. Vi
må ikke klandre dem, der tabte
points i sidste runde, for der har
også været tabt unødige points i
tidligere runder. Næsten alle
spillere har bidraget hertil. Det
blev til en ærefuld tredjeplads med
følgende slutstilling:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Hold
Points
Lemvig I
38
Holstebro II
34
Viborg II
34
Ikast I
30
Nordthy II
25
Struer II
22½
Struer III
22½
Kjellerup III
18

Man bemærker, at der er en klar
margen fra nr. 3 ned til de øvrige
hold. Vores hold vil med sikkerhed
også næste år kunne placere sig i
toppen.
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Oprykkere til mesterrækken er
Lemvig og Holstebro II. Nedrykkere er Struer III og Kjellerup III.
Næste års A-række kommer til at
se sådan ud:

Også Poul, Simon og Flemming
var gode points leverandører, selv
om alle tre havde en enkelt fæl
afbrænder undervejs.
Bræt

Herning II
Morsø I
Ikast I
Viborg II
Nordthy II
Struer II
Skive II
Herning III

nedrykker
nedrykker

1
2
3

oprykker
oprykker

4
5

De ”gamle” hold kender vi, og de
burde ikke volde problemer. Af de
nye hold er det kun nedrykkerne,
som kan give sved på panden. Især
er Herning II et stærkt hold. Morsø
I er stærkt i toppen, men svag nedadtil. Så vi må forudse, at kampen
om de to oprykningspladser kommer til at stå mellem os, Herning II
og Morsø.
De enkelte spilleres score vises i
næste spalte, idet reserverne Bent,
Mette og Finn også medtages
Peder Bækgaards præstation med
maksimum score i seks runder rager op. Det er rigtig flot og viser,
at meget af den gamle spillestyrke
er i behold. Det peger mod større
udfordringer i fremtiden.
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6
7
8
8
7

2

Score
Benjamin
Højvang
Jacobsen
Michael
Olesen
Poul
Søndergaard
Morten
Christiansen
Simon
Thougaard
Peder
Bækgaard
Christian
Bitsch
Flemming
Fejerskov
Bent
Frederiksen
Mette
Dalsgaard
Larsen
Finn
Norman
Larsen

3½ af 7

%
50

1½ af 6

25

5 af 7

71

3½ af 7

50

5 af 6

83

6 af 6

100

3½ af 7

50

4½ af 6

75

½ af 2

25

1 af 1

100

½ af 1

50

Benjamins score skal selvfølgelig
ses i lyset af, at han havde de
sværeste modstandere: fire mesterspillere mod hvem scoren blev 1½,

og dernæst 2 points mod de sidste
tre, heraf en vunden uden kamp.
Nogle af hans stillinger burde have
givet flere points. Christian
scorede 50%, hvilket var flot, og
det kunne endda have været mere.
Især huskes det fatale kiks mod
Struer II, hvor stillingen var klart
vundet, men partiet blev tabt på
tid. Morten scorede 50%, men
forventningerne var helt klart til en
større score, og nogle stillinger var
til det. Michael havde en skidt
turnering, og det er ikke fordi bræt
2 var en overmatchning. Faktisk
var det ratingmæssigt jævnbyrdige
modstandere undtagen mod
Lemvig, hvor modstanderen var
mesterspiller. Reserverne skal have
tak for, at de trådte til. Bent burde
have vundet i Struer, mens jeg ikke
har oplysninger om partiet mod
Nordthy. Mette gjorde sin pligt og
vandt den ene runde hun stillede
op i. Finn hjalp som nævnt, da
holdet var i knibe.
Til slut vil vi vise topscorer Peders
flotte parti fra matchen mod
Lemvig.
Hvid: Peder Bækgaard
Sort: Leif Stokholm
Engelsk
1.Sf3 c5 2.g3 Sc6 3.Lg2 Sf6 4.0-0
d6 5.d3 g6 6.c4 Lg7 7.Sc3 0-0

8.Lg5 Lg4 9.Dd2 Te8 10.Lh6 Dc8
11.Lxg7 Kxg7 12.Sd5 Sxd5
12...e6 13.Sxf6 Kxf6 14.Df4+ Lf5
15.e4 e5 16.Dh4+ og løberen
falder 13.cxd5 Sb4 her ses fordelen ved hvids 12. Sd5. Efter afbytning har sort ikke noget godt retrætefelt, f.eks. e7. I stedet for det
deprimerende Sb8 vælger sort da
Sb4, men det giver mulighed for at
jage springeren igen med a3 14.e4
Ld7 15.a3 Sa6 16.Df4 f6 16...b5
17.Sg5 Tf8 18.Dh4 h6 19.Sf3 b4
kunne vel godt bruges. Nu derimod
er hvids fordel ved at være tydelig.
17.Tac1 Dd8 18.Tfd1 Tf8 19.d4
b6 20.De3 Lg4 21.h3 Lxf3
22.Lxf3 cxd4 23.Dxd4 Sc5 24.Tc3
Sd7 25.Lg4 Se5 26.Le6 løberen
står fremragende på diagonalen g4c8 og forhindrer sort i at modvirke
tårndobling i c-linien med Tac8.
26...b5 27.Kg2 af hensyn til
truslen om springergaffel på f3
27...Sd7 28.Tdc1 Sc5 29.Lg4 h5
30.Le2 a6 31.b4 Sa4 springeren er
igen deplaceret og kommer aldrig
med i kampen igen 32.Tc7 Kf7
33.f4 Db8 34.T1c6 sort er helt
pakket ind 34...Te8 35.g4 h4 36.g5
f5?? taber en kvalitet, men hvis
sort slår g-bonden er der også
mange taktiske muligheder for
hvid 36...fxg5 37.fxg5 Tc8
38.Df2+ Ke8 39.Txe7+ Kxe7
40.Df6+ Ke8 41.Txd6 og hvid må
vinde, f.eks. 41...Dxd6 42.Dxd6
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Td8 43.Dxg6+ Kf8 44.Df6+ Kg8
45.Lg4 Ta7 46.Le6+ Kh7 47.g6+
Kh6 48.g7+

#

$

AF BJARNE NIELSEN
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37.exf5 gxf5 38.Lh5+ Kg8 39.De3
e6 40.Lxe8 opgivet.
Jeg vil sluttelig gerne takke alle for
deres indsats. Lad os være tilfredse
med en præstation, der må have
vakt opsigt, og se frem til næste
sæson og en ny spændende
turnering i A-rækken.

Som det nok er mange bekendt,
endte Viborg 3 som nummer 5 i Bgruppen. Ikke noget specielt godt
resultat, men heller ikke så dårligt,
at vi ikke kan være det bekendt,
der var trods alt flere gode hold i
gruppen. Skive 2 lagde sig hurtigt i
spidsen, og var ikke til at true.
Pladserne fra nummer 2 til 5 var
ret åbne til det sidste. Rent faktisk
havde vi mulighed for at blive alt
fra nummer 2 til nummer 5 i sidste
runde. For at blive nummer 2
skulle vi dog være meget heldige,
men en tredjeplads var absolut
realistisk.

Mette spillede her et af sine
sjældne, mindre heldige partier.
Hun prøvede at komme til at spille
Fransk, men efter trækomstilling
blev det til afslået
Dronninggambit. Efter nogle
upræcise træk fik hvid angreb, og
pludselig var der udækkelig mat på
g7.

Men lad os starte med runde 4,
hvor vi skulle møde det stærke
hold fra Skive 2, der havde vundet
alle deres kampe suverænt. Vi var
på hjemmebane, men havde trods
det ikke de store forventninger om
ret mange points. Vi kunne jo lige
så godt være realistiske. Det endte
dog med et meget pænt resultat
hvor vi tabte 5-3, men trods alt var
det hold der gennem hele turneringen tog flest points fra Skive 2.

Hvid: Bjarne Nielsen, 1558
Sort: Egon Frandsen, 1675
Caro-Kann

Viborg 3 – Skive 2

(3-5)
Mette D. Larsen – Dim Buizer
Bjarne Nielsen – Egon Frandsen
Bent Frederiksen – Jan Pedersen
Joen Lesner – Børge Hermansen
Erik B. Jensen – Peder Villadsen
Mikkel Christiansen – Emil Diderichsen
Børge Fisker – Jørn Hviid
Peter Laursen – Thor Hammershøj

0-1
1-0
0-1
0-1
0-1
1-0
0-1
1-0

Undertegnede havde sort mod min
gamle klubkammerat, Egon
Frandsen. Egon har altid været en
solid og god spiller, så det var ikke
ligefrem et møde jeg så frem til.
Det gik nu ikke så slemt endda.

1.d4 d5 2.e4
et forsøg på at spille BlackmarDiemer gambit. En åbning som jeg
på dette tidspunkt kun havde
spillet én gang før, og oven i købet
tabt, så det var nok lidt risikabelt.
På den anden side er Egon en lidt
forsigtig og profylaktisk spiller, så
jeg tænkte at en aggressiv åbning
ville være godt. Det havde han
åbenbart ikke lyst til.
2…c6 3.e5 Lf5 4.Se2 e6 5.Sd2
Sd7 6.Sg3 Lg6 7.Sf3 c5 8.h4 h6
9.Le3 cxd4 10.Lxd4 Se7 11.Ld3
Lxd3 12.cxd3 Sc6 13.Lc3 Db6
14.d4 Db5 15.Se2 Le7 16.Th3
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Sb4 17.Kf1
En lidt farlig binding at gå ind i,
men jeg havde ikke lyst til skakken
på d3.
17…a5 18.a4 Da6 19.h5 Tc8
20.Tc1 0-0 21.Tg3 Kh8 22.Sh2
Med plan om Sg4 og Dd2.
22…Sa2 23Tc2 Sb6 24.b3 Sb4
25.Lxb4Lxb4 26.Kg1 Tc6 27.Sg4
Sd7 28.Dc1??
Sort kunne her få afgørende fordel
efter Dxe2. Det opdagede han
heldigvis ikke. Jeg havde brugt en
del tid, og havde nu kun 6 minutter
tilbage på uret.
28…Txc2 29.Dxc2 Dc6 30.Dd3
f5?
Hvad der fik ham til at spille dette
træk vides ikke, men han sagde
bagefter, at han mente presset var
ved at blive for stort mod f7.
Truslen mod h6 efter De3 synes
jeg måske er mere umiddelbar.
31.exf6 e.p. Sxe6

32.Se5!
Ikke et træk der er så svært at se,
men jeg havde under 5 minutter
tilbage.
32…De8 33.Sg6+ Kg8 34.Sxf8
Kxf8 35.Tf3
Bedre var nok Dg6.
35…Dxh5 36.De3 Dg4 37.Sf4 Kf7
38. Tg3 Df5 39.Sd3 Ld6 40.Tf3
Dh5.
Tidnøden er overstået, og hvid har
et slutspil der bare skal vindes.
41.Se5+ Kg8 42.Dc3 De8 43.Dxa5
Db8 44.Db6 Lxe5 45.Dxe6+ Kh8
46.dxe5 Se4 47.De7 Kh7 48.Tf7
1-0.
Det eneste der kan trække pinen ud
er Dg8, der strander på Tf8.
Bent Frederiksen kom i en
Sicilianer ikke alt for godt fra
åbningen, og stod i starten af
midtspillet til at miste to bønder. I
stedet valgte han at give en officer
uden kompensation, og der var
ikke siden tvivl om udfaldet af det
parti. Da han så senere nærmest
satte sin dronning i slag, kunne det
kun gå en vej. Bent opgav straks
derefter efter 30 træk.
Det er sjældent kedeligt når Joen
Lesner spiller, og således heller
ikke denne gang. Han kom ud i en
ukendt åbning, som han kom godt
fra med en bonde i overskud.
Måske er det en teoretisk nyhed?
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På grund af nogle lidt upræcise
træk og nogle farlige bindinger, fik
sort pludselig afgørende angreb i
g-linien. I et forsøg på at redde
stillingen, ofrede Joen dronningen.
Han havde en bonde på d7, men
den viste sig at være ufarlig. Joen
måtte strække våben efter 31 træk.
Lidt ufortjent, og havde det holdt,
havde vi spillet lige op med Skive
2. Nå, sådan er der jo så meget…
Erik Bartram havde sort mod den
altid farlige Peder Villadsen. Erik
kom egentlig fint fra åbningen og
havde helt lige spil. Ja, altså indtil
han kom til at lave en fejl lige i
starten af midtspillet, hvor han
måtte give tårn og to bønder for en
let officer. De sidste træk var ikke
noteret, men Erik tabte på tid efter
37 træk i en ganske trist stilling.
Mikkel Christiansen fik lov at
spille sin elskede Giuoco Piano
åbning. Et eller andet gik helt galt
med noteringen, så efter 10 træk
måtte jeg opgive at følge partiet.
Under alle omstændigheder vandt
Mikkel efter 37 træk.
Børge Fisker var med som reserve,
da der var afbud fra Jens Larsen.
Han spillede en uheldig ”variant”
af Philidors forsvar. Også her gik
der et eller andet galt med
noteringen, så jeg også

måtte opgive at kigge nærmere på
partiet. Denne gang var det dog
allerede efter 7 træk. Jeg må endnu
engang opfordre til, at man er
omhyggelig med at notere sine
partier.
Peter Laursen mødte Thor
Hammershøj, som er et af de
lovende unge talenter fra Skive.
Thor vandt sin gruppe i weekendturneringen, og har i deres interne
klubturnering vundet over flere
stærke spillere, bl.a. Dim Buizer.
Derfor var det en svær opgave
Peter kom på. Efter den
Semislaviske åbning, var det dog
modstanderen der lavede nogle
dårlige træk, og stillingen var tabt
efter 15 træk. Derefter var det så
åbenbart Peters tur til at spille
upræcist. Ved bedre spil kunne han
vinde dronningen for en springer,
og sort ville være helt færdig. Det
gjorde han så ikke, og det blev et
længere parti, som Peter dog holdt
helt hjem.

Kjellerup3 – Viborg 3

(4-4)
Jens M. Villumsen – Henrik Wang Holm ½-½
Bjarne Nielsen – Jan Jensen
1-0
Bent Frederiksen – Johannes Frank
½-½
Erik B. Jensen – Th. Søndergård
0-1
Mikkel Christiansen – Torben Nielsen 1-0
Jens Larsen – Jørgen Jacobsen
0-1
Børge Fisker – Frede Hvam
1-0
Peter Laursen - Jan Rasmussen
0-1
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Jens Martin Villumsen var med
som reserve for Mette, der havde
lagt sig syg. Han kom ud i
Kongeindisk, der udviklede sig
meget lige. Selv om hvid nok stod
lidt i overkanten, var der aldrig
noget afgørende, og man enedes
om remis efter 21 træk.
Bjarne Nielsens modstander
dukkede aldrig op, og efter en halv
time blev en reserve sat ind. Han
havde en rating på 1000, så det
burde være en overkommelig
opgave. Ikke desto mindre spillede
han det faktisk meget pænt, men
brugte alt for lang tid. Undervejs
havde han flere gode chancer, men
i en forholdsvis lige stilling, hvor
det dog nok var sort der var mest
ovenpå, tabte han på tid efter 26
træk.
Bent Frederiksen forsøgte i sit
parti at spille Italiensk, mens
modstanderen hellere ville spille
Philidors forsvar, så det blev en
noget uortodoks åbning. Sort fik
pæne angrebschancer, men Bent
forsvarede sig godt, og man enedes
om remis efter 36 træk, da ingen af
parterne så ud til at kunne finde
noget afgørende.
Erik Bartram modtog med sort
mod Thorvald Søndergård en
Dronninggambit. Thorvald lagde
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en fælde, der truede med at sætte
mat på f7. For at dække den, måtte
Erik ofre en officer, hvorefter hans
dronning blev jagtet rundt på det
meste af brættet. Senere kostede
det et tårn, og så gik det hurtigt
ned ad bakke. Erik kæmpede dog
til det sidste, men måtte opgive i
en fuldstændig tabt stilling efter 40
træk. Det lover til gengæld godt
for næste sæson, da Thorvald er
flyttet til Viborg, og har fået lov af
Kjellerup til at skifte klub. Det var
jo pænt af dem!
Mikkel Christiansen spillede igen
Giuoco Piano, der udviklede sig til
en aggressiv affære.
Hvid: Mikkel Christiansen, 1464
Sort: Torben Nielsen, 1297
Giuoco Piano
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Lc5 4.c3
Sf6 5.d4 exd4 6.cxd4 Lb4+ 7.Sc3
Teorien siger Ld2, men hvid er
måske bange for at miste
løberparret.
7…0-0 8.0-0 Lxc3 9.bxc3 Sxe4
10.d5 Sa5 11.Ld3 Sf6 12.Lg5 d6
13.Da4 b6 14.Dh4 h6

træk 2. Det forhindrede ham nu
ikke i at spille et fint parti, hvor
han vandt en kvalitet og et par
bønder. Senere sluttede han partiet
af med en kombination, der vandt
en officer, hvorefter modstanderen
opgav efter 44 træk.

15.Lxh6!
Hvis sort slår tilbage, ser det ud til
hvid har afgørende angreb, selv om
det ikke er helt klart, men det er
det der holder længst. I stedet
kommer et direkte tabstræk.
15…Sg4? 16.Lg5 f6 17.Dh7+ Kf7
18.Lg6+ Ke7 19.Dxg7 1-0.
Der er mat i næste træk.
Jens Larsen fik lov at spille Fransk
i sit parti. Efter en dårlig åbning,
kom han dog noget tilbage i
partiet og havde flere gode
muligheder for at udligne.
Det blev en lang opslidende
affære, men efter 58 træk måtte
Jens dog give op.
Børge Fisker var igen med som
reserve, da vi også havde afbud fra
Joen. Måske for at undgå
eventuelle hjemmeforberedelser
fra modstanderens side, valgte
Børge at gå ud af teorien allerede i

Peter Laursen kom egentlig
udmærket fra starten med sort i
Hollandsk, men intet varer jo
evigt. Med en bonde nede, lavede
han en beregningsfejl der gjorde, at
hvid efter en slagveksling havde et
tårn i overskud. Det skal så siges,
at det til gengæld er det eneste
parti Peter tabte i turneringen.

Viborg 3 – Vestsalling 1

(5½-2½)
Mette D. Larsen – Aksel Christensen
1-0
Bjarne Nielsen – Otto Prösch
1-0
Bent Frederiksen – Kim Larsen
0-1
Joen Lesner – Erling Andreasen
1-0
Erik B. Jensen – Kjeld Pedersen
0-1
Mikkel Christiansen – Jacob Pedersen 1-0
Jens Larsen – Brian Nielsen
1-0
Peter Laursen – Villy Bracht Nielsen ½-½

Mette skulle møde den altid farlige
og bundsolide Aksel Christensen.
Før vi begge skiftede klub, var
undertegnede og Aksel
klubkammerater i Skive, så jeg ved
han er en stærk spiller. Ikke
ligefrem nogen ønskemodstander,
men Mette spillede et fremragende
parti, som vi skal se her.
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Hvid: Aksel Christensen, 1838
Sort: Mette D. Larsen, 1561
”Engelsk”
1.c4 e6
Rigtig engelsk blev det jo så ikke,
men Mette kan godt lide den
fransk-agtige måde at placere
brikkerne på. Det ene sprog kan
vel også være lige så godt som det
andet.
2.Sf3 d5 3.d4 Sf6 4.Sc3 Le7 5.Lg5
0-0 6.e3 b6 7.Ld3 Lb7 8.0-0 Sbd7
9.Tc1 c5 10.cxd5 Sxd5 11.Lxe7
Dxe7 12.e4 Sf4 13.Lb1 cxd4
14.Dxd4 Tfd8 15.De3 Sg6
16.Tfd1 Sde5 17.Sd4 Df6 18.f3?
Bedre f.eks. Sce2, teksttrækket
taber en bonde.
18…Sc4 19.Df2

24.Se2 De3+ 25.Kh1 Td8 26.Dc3
Df2 27.e5 La6
En interessant mulighed her var
27…Tc8 28.Db4 a5 29.Dd2
a. 29…Sh4 30.Tg1 Lxf3 31.Dg5
Sxg2 32.Sd4 Sf4+ 33.Sxf3 Dxf3+
og hvid er nødt til at give
dronningen.
b. 29…Sf4 30.Tg1 Sxe2 31.Td1
Ld5 og sort har en springer.
28.Sg3 Sf4 29.Tg1Td1
0-1.
Bjarne Nielsen fik endelig lov til at
spille Blackmar-Diemer gambit.
Sort fik en åben linie ned til
kongen, og kunne ikke rigtig
komme til at rokere. Sort opgav
efter 15 træk, hvor stillingen
materielt set var lige, men sorts
stilling var helt til rotterne, og han
stod til at miste materiale.
Bent Frederiksen spillede mod
Kim Larsen. Det var godt nok ikke
den rigtige, men alligevel… Jeg
har ikke partilisten, og kan derfor
ikke kommentere det, men i hvert
fald tabte Bent. Jeg er ved at tro
han har fået smag for det .

Sxb2! 20.Dxb2 Txd4 21.Te1 Dg5
Truer Td2 der taber dronning for et
tårn, eller mat på g2.
22.Tcd1 Tad8 23.Txd4 Txd4
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Joen Lesner mødte Erling
Andreasen. Igen kom man ud i en
åbning, der ikke har fået noget
navn endnu. Hvids opstilling lignede en Larsens åbning, mens sorts
nærmere lignede Dronningindisk.

Dette parti måtte jeg også opgive
at se nærmere på, da jeg ikke
kunne følge partilisten, denne gang
dog først efter 17 træk.
Erik Bartram spillede Caro-Kann
med sort og kom helt fornuftigt ud
af den åbning. Lidt uprovokeret
spillede han h6 for at jage en løber
væk. Da modstanderen så blot slog
med løberen, turde Erik alligevel
ikke at slå tilbage af frygt for et
angreb, der også så meget farligt
ud. Derudover havde
modstanderen fået stillet sine
bønder, så sort ikke kunne få
springerne med i spil, og de kunne
blot flytte lidt hjælpeløst rundt på
egen banehalvdel. Efter 32 træk
tabte Erik på tid i en tabt stilling.
Han skal dog have ros for, at han
trofast har stillet op til alle
kampene, selv om helbredet og
andre omstændigheder nok har
gjort, at koncentrationen ikke altid
har været helt i top. Men Erik er en
fighter og skal nok komme igen.
Mikkel Christiansen spillede hvid
mod Philidors forsvar, en åbning
som modstanderen kom meget
dårligt fra. Mikkel havde hele
vejen igennem fuldstændig styr på
begivenhederne, og kunne nok
have vundet hurtigere end de 27
træk, som partiet varede, inden
modstanderen opgav.

Jens Larsen spillede med sort
endnu en af de unavngivne
åbninger. Et parti hvor begge sider
spillede meget passivt og planløst.
Efter en del fejltræk af begge
parter endte det dog med, at Jens
trak det længste strå. Endnu et
parti der var svært at følge på
grund af mange fejlnoteringer.
Sidste mand på skansen var Peter
Laursen, der med hvid spillede
modtaget Dronninggambit. Et
langt parti der sluttede med remis
efter 52 træk.

Skive 3 – Viborg 3

(5-3)
Günther Carlsen - Mette D. Larsen
Anders Glibstrup - Bjarne Nielsen
Evald Sørensen - Bent Frederiksen
Thor Hammershøj - Joen Lesner
Erik Hammershøj - Erik B. Jensen
Amir Pizovic - Mikkel Christiansen
Jakob Glibstrup - Jens Larsen
Bjarke D. Mogensen - Peter Laursen

0-1
1-0
1-0
1-0
½-½
1-0
½-½
0-1

Således nåede vi frem til sidste
runde. Som nævnt var Skive 2 helt
suveræne og kunne ikke nås, men
pladserne fra 2-5 var før sidste
runde besat som følger:
Klub
Vestsalling
Skive 3
Nordthy 3
Viborg 3

Points
22
20½
20
20
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Nordthy skulle møde Gudenådalen
og havde dermed den nemmeste
modstander. Vestsalling skulle
møde Skive 2, så vi regnede ikke
med de ville få så mange points.
Hvis vi skulle have en god
placering, krævede det således en
sejr over Skive 3. På papiret et
hold som vi er ret lige med, men
som det kan ses, var marginalerne
ikke med os den aften.
Nordthy fik som ventet mange
points, ikke mindst da Gudenådalen kun stillede med fem mand.
Det var noget med at de to var
syge, og den sidste var sur!
Vestsalling fik som ventet heller
ikke mange points mod Skive 2,
men med vores resultat var det lige
nok til, at de tog fjerdepladsen.
Vi havde ikke flere noteringslister
med gennemslag, så jeg kan ikke
kommentere partierne ret meget,
dog sad jeg og fulgte lidt med i
mine sidemænds partier.
Vores unge fremadstormende håb,
Mette D. Larsen, spillede som altid
med stor seriøsitet og engagement.
Så vidt jeg lige kunne se var
åbningen Dronninggambit eller i
hvert fald noget der ligner. Efter en
beregningsfejl af modstanderen,
kom hun hurtigt foran med en
bonde. Modstanderen havde dog
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en trussel som Mette overså, der
var ved at bringe ham tilbage i
partiet. Mette fik dog styr på
tingene igen, og en fribonde der
kunne løbe lige ned, afgjorde
udfaldet.
Bjarne Nielsen spillede med sort
en meget dårlig franskmand og
mistede muligheden for at rokere.
Det var godt nok med vilje, men
det var noget dårligere end jeg
havde regnet med. Den sorte
stilling kom under kraftig
beskydning, og sort blev kørt helt
over til sidst. Et parti jeg mest har
lyst til at glemme igen, dog vil jeg
huske, at jeg aldrig spiller den
variant mere!
Bent Frederiksen fik hurtigt byttet
næsten alle officerer af, og det så
meget remisagtigt ud. Pludselig og
uden varsel valgte han så at sætte
en officer direkte i slag, og så
kunne han jo lige så godt give op.
Peter Laursen har scoret pænt i
turneringen. Vi skal her hans
gevinstparti fra sidste runde,
kommenteret af manden selv.
Peter Laursen kommenterer:
Hvid: Bjarke Dahl Mogensen,
1122
Sort: Peter Laursen, 1258

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 dxe4 4.Sxe4
Sd7 5.Sf3 Sgf6 6.Sxf6+ Sxf6
7.Lc4 Le7 8.0–0 0–0 9.c3 b6
10.Le3 Lb7 11.a3 Tc8 12.De2 c5
Jeg har fået lov til at stille mig op,
som jeg vil, uden større indblanding fra hvids side 13.dxc5 Lxc5
14.Lxc5 Txc5

Således nåede vi afslutningen på
holdturneringen. Selv om vi blev
nummer 5, er det bestemt ikke et
resultat, vi skal skamme os over.
Havde vi haft lidt mere held i
sprøjten, kunne vi sagtens være
endt højere oppe. På den anden
side må vi også se i øjnene, at
holdet ikke er godt nok til Agruppen, og vi skal nok komme
igen i den nye holdturnering.
Den individuelle score for spillerne
er som vist i nedenstående skema,
sorteret efter rækkefølgen på
styrkelisten.

15.b4?
Så er der dømt kontant afregning!
Den hvide dronning er overbelastet. 15...Lxf3! 16.gxf3 Th5!
Med afgørende fordel til sort
17.f4 Dc7 18.Df3??
Så går det da helt galt for hvid,
bedre 18.Tad1 Dxf4 19.f3 f.eks.
19...b5 20.Lb3 ( 20.Lxb5? Dg5+)
18...Dxc4 19.Tad1 Td5 20.Txd5
Sxd5 21.Td1 Dxc3 22.Dxc3 Sxc3
23.Td7 Se2+ 24.Kf1 Sxf4
25.Txa7 Tb8 26.Ke1 Sd5 27.Kd2
Tc8 28.Tb7 g5 29.a4 Ta8 30.Kc1
Txa4 31.Kd2 Txb4 32.Kd3 Tb2
33.f3 Txh2 0–1.

Spiller
Jens Martin
Villumsen
Mette D.
Larsen
Bjarne Nielsen
Bent
Frederiksen
Joen Lesner
Erik B. Jensen
Mikkel
Christiansen
Jens Larsen
Børge Fisker
Peter Laursen

Points
½

Partier %
1
50

4

5

80

3½
½

6
6

58
08

3
1
4

5
6
6

60
17
67

1½
1
4

5
2
6

30
50
67

Der skal hermed lyde en stor tak til
alle der deltog i turneringen, både
de faste spillere på holdet og også
til reserverne, der sprang til når det
kneb. Håber alle vil være med igen
næste gang.
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AF MORTEN FABRIN

I den forløbne sæson har vi som
noget nyt haft en løbende grandprix-turnering over fire aftener i alt
med tre runder 30-minutters hurtigskak pr. aften. Lidt usædvanligt
spillede vi med 3-point-systemet,
dvs. 3 for vundet parti, 1 for remis
og 0 for tab. For at tilgodese dem,
der ikke kunne komme hver aften,
blev præmiesystemet indrettet
sådan, at kun de tre bedste aftener
talte med i regnskabet.
Henholdsvis 30, 20, 16 og 16
spillere deltog. Spillerne var alle i
samme gruppe, som spillede efter
Monrad-systemet. Det kunne godt
være lidt af et puslespil at lægge
samlede Monrad-runder, hvor
fraværende spillere indgik i bunken, men ikke skulle spille. Det gik
dog uden de store problemer. Det
var også problemfrit, at man ikke
skulle melde sig til på forhånd,
men blot møde senest kl. 19.
Præmierne blev delt i tre præmiegrupper med ratinggrænser ved
1700 og 1300, og præmietagerne
kan så glæde sig til generalforsamlingen, hvor uddelingen
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finder sted. Dog afspejles
præmiesummen af det lave
indskud, 5 kr. pr. spiller pr. aften,
men æren er jo også det vigtigste.
Claus Rossen kunne kun komme
tre aftener, men det var også nok
til ham. Han vandt sine 8 første
partier, men måtte afgive remis i
sidste runde mod Christian Bitsch,
der spillede en flot turnering og
blev nr. 2 i næstøverste gruppe. Nr.
2 og 3 i den samlede stilling blev
henholdsvis Olav D. Larsen (der
også kun deltog tre aftener) og
Morten Fabrin, medens Mette D.
Larsen tog sig af førstepladsen i
næstøverste gruppe. Her blev
Martin Bech nr. 3.
Endelig blev det Bent Agerup og
Vilhelm Fomsgaard, der delte de to
præmier i sidste præmiegruppe.
Tak til alle deltagere for en
underholdende lille turnering.
Meget tyder på, at vi laver noget
lignende i næste sæson.
Samlet resultat vises på næste side.

Spiller
1. Bjarne Nielsen
2. Morten Fabrin
3. Mette D. Larsen
4. Josephine Christensen
5. Olav D. Larsen
6. Jens Larsen
7. Poul Søndergaard
8. Peder Bækgaard
9. Claus Rossen
10. Peter Laursen
11. Michael Olesen
12. Nicolai Rindal
13. Orla Dürr
14. Mogens Bech Nielsen
15. Christian Bitsch
16. Bent Agerup
17. Mikkel Christiansen
18. Leonard Nielsen
19. Martin Bech
20. Vilhelm Fomsgaard
21. Brian D. Jensen
22. Børge Fisker
23. Jes Harholm
24. Jens Nording
25. Anders Bisgaard
26. Benjamin H. Jacobsen
27. Kaj Hansen
28. Joen Lesner
29. Bent Frederiksen
30. Anders B. Nielsen
31. Peter Graves
32. Morten Christiansen
33. Søren Ejdum
34. Per Petersen
35. Johs. Sørensen
36. Martin Koch Clausen

B
A
B
C
A
B
A
A
A
B
A
B
C
B
B
C
B
B
B
C
C
B
A
A
C
A
C
B
B
A
A
B
A
B
C
A

23/
10

27/
11

4
5
3
0
6
6
4
1
9
3
5
7
3
3
7
0
4
5
5
3
3
6
6
9
0
3
3
6
3
6
-

3
6
9
5
6
9
3
6
0
0
0
0
3
6
1
7
3
9
6
6
-

12 1/
/2 4
6
6
9
0
3
9
3
0
3
6
3
3
6
6
9
0
-

0
7
6
7
6
3
7
6
7
0
3
3
2
0
0
9

points Bedste 3 af 4
13
24
18
0
22
11
16
16
25
9
17
7
3
3
17
6
7
8
14
6
3
10
6
17
0
10
3
6
6
6
15
6
6
9
0
9

Points
13
19
18
0
22
11
16
15
25
9
17
7
3
3
17
6
7
8
14
6
3
10
6
17
0
10
3
6
6
6
15
6
6
9
0
9

Placering
Nr. 3
Nr. 1 i B
Nr. 2

Nr. 1

Nr. 2 i B
Nr. 1-2 i C
Nr. 3 i B
Nr. 1-2 i C
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AF BJARNE NIELSEN

Jeg har efterhånden spillet skak i
en del år. Gennem tiden oplever
man mange ting, både sjove og
mere alvorlige. Desuden har jeg
lagt mærke til en del ”unoder”, der
ser ud til at gå igen hos mange
spillere. Derfor har jeg, delvis på
opfordring af den øvrige bestyrelse, valgt at skrive en artikelserie,
for at se, om bare nogle af disse
ting kan minimeres eller forhåbentligt helt udryddes, selv om det
nok vil være at strække optimismen lige rigeligt.
Artiklerne skal ikke ses som en
løftet pegefinger, eller få nogle til
at fremstå som mere hellige end
andre. Det er blot et forsøg på at
gøre opmærksom på nogle ting,
som man måske ikke selv tænker
over, og som ikke betyder noget at
ændre på for den enkelte, men i
sammenhæng kan være irritationsmomenter.
Der vil givetvis være noget, nogen
er uenig i, men så kan vi måske få
startet en debat. Der er måske også
nogle ting, jeg ikke har tænkt på,
så sidder der nogen med nogle
ting, de gerne vil have op til debat,
kan
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de henvende sig, så vil jeg prøve at
tage det med i passende omfang.
Med risiko for at træde nogen over
tæerne, så lad os kaste os ud i det.
Ryd op efter dig selv
”Din mor arbejder her ikke”, som
man ofte fortsætter den sætning.
Selv om hun gør, så ryd op alligevel.
Når man er færdig med at spille sit
parti, stiller man straks derefter
brikkerne op. Hvis hvid har
vundet, stilles den hvide konge på
e4, og hvis sort har vundet, stilles
den sorte konge på e5. Endte det
remis, stilles begge konger frem på
de nævnte felter. Derefter tager
man alt det man har til at ligge/stå
ved bordet og rydder det væk. Alt
for ofte står der efterladte kaffekopper, tallerkener, servietter,
slikpapir og lignende og flyder på
spillebordet. Når man alligevel går
fra bordet efter endt parti, kan man
lige så godt tage det med, det gør
det noget nemmere for dem der
skal rydde op. Husk i øvrigt også
straks at aflevere rundekortet.

Analyser ikke i spillelokalet
Dette hænger lidt sammen med det
der blev nævnt før. Straks efter
afslutning af partiet, stilles brikkerne op igen. Efter afslutningen
af et spændende parti er det meget
svært ikke at begynde at tale om
diverse temaer, fælder, gode og
dårlige træk osv. Jeg må indrømme, at det er en ting jeg selv
har syndet med, men det gør det jo
ikke mere rigtigt.
Selv om man kun hvisker, kan det
være voldsomt irriterende for dem
der stadig spiller. Inden der er gået
ret lang tid, er der ofte også iverse
ugler der blander sig, og så er det
lige pludselig ikke så lavmælt, som
man kunne ønske sig. Stil derfor
brikkerne op og gå ind i analyserummet for at kigge på partiet.
Spil ikke lynskak i spillelokalet
Det burde ikke være nødvendigt at
nævne, men med mindre det
selvfølgelig er en lynskakturnering, skal man ikke spille andet
end sit eget parti i spillelokalet.
Rigtig tit ser man, at to der begge
er færdige med at spille deres
egentlige parti, begynder at spille
lynskak. Som regel starter det helt
stille, men som vi alle ved, bliver
man grebet af det, og pludselig
sidder man og ”hamrer” i uret til
stor irritation for andre.

Tal ikke om partiet før det er
færdigt
Med dette menes der: tal ikke om
partiet overhovedet. Dette gælder i
enhver henseende, uanset om der
tales konkrete stillinger og varianter, eller bare almen vurdering
eller samtale om partiet. Man skal
ikke bekræfte sine medspillere i at
de står godt eller dårligt, heller
ikke selv om vedkommende måske
er en stærkere spiller og derfor
bedre burde kunne vurdere
stillingen selv.
Så sent som i sidste runde af
holdturneringen overhørte jeg to
spillere stå og tale konkrete
varianter, hvilket er aldeles
utilstedeligt.
At tilbyde remis
Selv hos spillere der har spillet i
mange år, ser man, at der tilbydes
remis på alle mulige tidspunkter.
For eksempel må man ikke tilbyde
remis, mens modstanderen er i
trækket, selv om det er en ret
udbredt praksis. Den rigtige måde
er at udføre sit træk, tilbyde remis,
og derefter trykke på uret. I den
forbindelse kan det lige nævnes, at
modstanderen kan bruge den tid
der ønskes til at tænke over tilbuddet, men hans tid må selvfølgelig
ikke løbe ud. Vælger man at spille
videre, kan man meddele dette,
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men det er ikke på nogen måde
uhøfligt ikke at kommentere det og
blot spille videre. Udfører man et
træk, er det en måde at afslå
tilbuddet på, og derefter er

*

,

tilbuddet ikke længere gældende,
indtil det eventuelt tilbydes igen.
Det anses i øvrigt for usportsligt at
tilbyde remis gentagne gange kort
efter hinanden.
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AF MORTEN FABRIN

På Dansk Skak Unions
delegeretmøde den 11. april i Køge
blev Viborg Skakklubs formand,
Poul Søndergaard, indvalgt på en
af de to ledige poster i Dansk Skak
Unions forretningsudvalg.
Forretningsudvalget, som står for
unionens daglige ledelse, består
desuden af Steen Juul Mortensen,
Herning (og Randers Skakklub)
som formand, Henrik Knudsen,
Næstved som kasserer, Erik
Søbjerg, 1968, Aarhus som
sekretær og nyvalgte Morten
Rasmussen, Skanderborg. Poul
Søndergaard forventes på sin nye
post særligt at skulle tage sig af
området klubforhold, medens
Morten Rasmussen særligt skal
varetage IT-området.
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Det er en betydningsfuld og krævende post, som Poul Søndergaard
skal varetage, men der er al mulig
grund til at tro, at han vil kunne
udfylde posten på bedste måde.
Med dette valg og med valget af
Morten Fabrin som formand for 9.
hovedkreds har to af bestyrelsesmedlemmerne i Viborg Skakklub
valgt at lægge en del af deres
kræfter til skakledelse også uden
for klubben. Der er imidlertid stor
tillid til, at andre gode kræfter i
Viborg Skakklub på forskellig
måde vil bidrage til, at de nye valg
ikke får negativ effekt på den
almindelige ledelse og drift af
Viborg Skakklub.

1
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AF JENS LARSEN

Schous Bog & Idé i Sct. Mathias
Gade havde velvilligt meldt sig
som turneringssponsor. Det har
formentligt inspireret flere til at
deltage i turneringen. Med 54 deltagere blev Viborg Weekend EMT
2004 en af regionens største turneringer i denne sæson. Dertil kom at
spredningen var afbalanceret både
hvad angår rating og geografi. Der
var deltagere fra f.eks. Grindsted,
Ebeltoft, Hørning, Aalborg,
Morsø, Struer osv. Så der var
generelt gode muligheder for at
møde nye modstandere.
Turneringsleder og koordinator var
Peter Graves. Fredag eftermiddag
før turneringsstart mødtes undertegnede med Peter i FOA for at
hjælpe til med det praktiske. Peter
havde dog medbragt et trumfkort:
Victor Graves! Victor er 5 år
gammel og allerede bekendt med
skakbrikkernes gang på brættet.
Victor klargjorde selv et helt rum
med brætter, brikker og ure – med
noget hjælp. Så blev der tid til en
opvarmningsturnering, hvor jeg
med konge og tårn blev sat mat af
5-årige Victor. (Er han mon
opkaldt efter Korchnoi??) . Victor
mestrede smukke detaljer som
f.eks. vente- eller mellemtrækket.

Ret imponerende.
Turneringen blev derefter skudt
godt i gang med første runde fredag den 19. februar kl. 19.00. Man
havde valgt en indlysende løsning
med spillerum på førstesalen og
kantine samt analyserum i kælderetagen. En god og logisk løsning.
Den havde dog alligevel det
minus, at kantinesalget nok blev en
anelse mindre end det kunne være,
da ikke alle fandt vej til kælderen.
Mette sled godt i det med at få alt
til at klappe i kantinen. Hun leverede en stor indsats og et stort antal
arbejdstimer. I baghånden havde
hun Olav til at foretage ekstraindkøb, så der kunne serveres røde
pølser imellem de røde faner.
Netop de gode lokaler hos FOA
skulle stå sin prøve i denne weekend. Erfaringen blev nok, at lokalerne er meget gode, men der er
også meget lydt på førstesalen.
Peter måtte derfor irettesætte de
ind imellem lidt for ivrige tilskuere
- deriblandt undertegnede. Vi kan
dog håbe, at førstesalen efter
ombygningen bliver mere lydtæt.
Det var rart at konstatere, at
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Viborg Weekend EMT synes at
have fået "stamkunder". Erik Ruskjær var med nok en gang, Lars
Schöning, Lars Wisler Pedersen,
Heine Mathiasen, Birgit Ditlevsen... At have "stamkunder"
danner en god basis for at holde
eller at udvide turneringens niveau.
Viborgspillerne havde præstationsmæssigt generelt en dårlig turnering. Jonas Nielsen (delt nr. 1 i
basis 8 – som kunne være vundet
udelt med lidt mere koldblodighed), Nicklas Agergaard (nr. 2 i
basis 7) og Peter Laursen (nr. 2 i
basis 6) havde som de eneste ratingfremgang. Klubbens nye store
aktiv Claus Rossen holdt sit tal i
mestergruppen. Klubbens formand
Poul Søndergaard måtte "betale"
37 ratingpoint for at få banket
rusten af sin koordinerede rating.
Det er dog vel ikke flere point end,
at det tabte indhentes igen? Mon
ikke de deltagende Viborgspillere
generelt er sultne efter at vise, at
den udbredte ratingtilbagegang var
en tilfældighed?
Rossen delte førstepladsen i
mestergruppen med Thomas
Søndergaard, Aalborg 1889 og
Erling "Still going strong"
Høiberg. Kristoffer Dyrgaard,
Tjele vandt basis 1. Jan
Oehmichen, Ebeltoft og Søren
Sørensen, Horsens delte første-
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præmien i basis 2. I basis 3 viste
unge Thor Hammershøj, Skive ved
at vinde gruppen, at han er i fremgang. Basis 4 blev vundet af Ib
Damgaard, Hørning. Mikkel Christensen, Kjellerup vandt basis 5. I
basis 6 blev førstepræmien delt
mellem Allan Branth, Kjellerup og
Jakob Glibstrup, Skive. Jonathan
Fredgaard, Grindsted vandt basis 7
og i basis 8 delte, som nævnt,
Jonas Nielsen, Viborg og Søren
Skovby, Kjellerup førstepladsen.
Ud over de kontante præmier, hvor
der i alle grupper var 250,- kr. til
nr. 1 og 2 samt 100,- kr. til nr. 3
var der til nr. 1 et gavekort fra Bog
& Idé på 250 kr. Ved præmieoverrækkelsen blev der fordelt tasker
ved lodtrækning til dem, som ikke
havde vundet en præmie.
Søndag aften ved 22.00-tiden var
oprydningsholdet færdige med at
rydde op efter turneringen. Der var
udbredt enighed om, at turneringen
havde været en stor succes som
turnering betragtet. Til næste år
kan vi formentligt tilbyde endnu
bedre faciliteter efter ombygningen. Nogle små episoder skabt
af et par Århus-spillere, der
ønskede konflikt for enhver pris var ikke nok til at skæmme billedet
af en vellykket Viborg Weekend
EMT 2004. Anvendelsen af de
digitale ure forløb i øvrigt uden

vanskeligheder. Klubben havde
tilstrækkeligt med nye brikker,
brætter og ure til alle spillere.
Meget fine forhold. Tak til Schous
Bog & Idé for at medvirke til det
vellykkede arrangement.
Vi skal selvfølgelig også have et
par partier fra turneringen. Først
skal vi se Bjarne spille hvid mod
Mads i basis 3. Bjarne har spillet
godt i holdkampene og klubturneringen, men her havde han ikke en
god turnering. Det lykkes ham dog
at få skovlen under Mads. Bjarne
har selv kommenteret partiet.

c4 efterfulgt af slag på g4 eller
omvendt. Derfor 15.Lxf6 Lxf6
16.g5 Le7 17.h4 Kg7 18.0-0-0
Sa4 19.Kb1 Sxc3+ 20.Dxc3 Th8
Truer Lxg5 21.Dg3 En mulighed
var også Sf3, men jeg ville gerne
have dronningen med over først.
21… c5 22.Sf3 b5 Jeg begyndte at
regne på, om der kunne slås på e5,
men blev enig med mig selv om, at
det var for optimistisk endnu.
23.Th2 bxc4 24.Lxc4 Ld7
25.Tdh1 Lb5 26.Lxb5 Dxb5

Bjarne Nielsen (1558) Mads Fløe Holm (1578)
Kongeindisk
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4
d6 5.f3 Hermed er vi inde i den
aggressive Sämish variant i kongeindisk 5…0-0 6.Le3 e5 Under partiet mente jeg, at teorien var Sc6,
men e5 er også teori. Sc6 kaldes
Panno-varianten, mens e5 kaldes
ortodoks variant. 7.d5 Sbd7. Jeg
har ikke noteret det nøjagtige tidsforbrug, men sort havde her allerede brugt ca. 45 minutter. 8.Dd2
Temaet for hvid er at rokere langt
og angribe på kongefløjen. 8…h5
9.Lg5 De8 10.Sb5 Et træk der nok
ikke har den store værdi. 10…Dd8
11.Le2 a6 12.Sc3 De8 13.g4 hxg4
14.fxg4 Sb6 Sort kan måske slå på

27.Sxe5! Sort kan ikke slå tilbage,
da det blot vil koste mindst en bonde mere.27… Tab8 28.Sc6 Tb7
29.Tf2 Lxg5 Måske sorts bedste
chance. Min computers bedste
forslag er Da4 eller Lf8, men efter
30.Df3 ser det ikke godt ud.
30.Dxg5 Dd3+ 31.Ka1 Dxe4
32.Df6+Kh7 33.Thf1 Te8 34.Dc3
Bedre 34.Td2. 34… Dxd5 35.Sa5
Tbe7 36.Sb3 Te3? Ikke et træk
sort kan tillade sig, men han havde
brugt meget tid i starten af partiet
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og var ved at være i tidnød. Sort
har dog farligt modangreb, så der
skal spilles temmelig præcist.
37.Txf7+ Kh6 38.Dg7+ Kh5
39.Dh7+Kg4 40.Dxg6+ Kh3
Jeg var næsten sikker på, der måtte
være noget afgørende i denne
stilling, men kunne simpelthen
ikke finde det. Det rigtige er
(selvfølgelig) 41.Tg7, og der er
ingen redning for sort, fx
a) 41… Te1+ 42.Sc1 T1e3
43.Dg4+ Kh2 44.Tf2+
b) 41… Te1+ 42.Sc1 T8f3
43.Dg4+ Kh2 44.Dg1+ Kh3
45.Txe1
41.Kb1 Te1+? 42.Txe1 Txe1+
43.Sc1 Te6 44.Tf3+!
Sort er tvunget til at slå.
44…Dxf3 45.Dxe6+ Kxh4
46.Dxd6 De4+ 47.Dd3 Dc6
48.Dc4+ Kg5 49.Sd3 Dh1+
50.Kc2 Bedre Dc1 med tvungen
dronningeafbytning. 50… Dh2+
51.Kb3 Db8+ 52Ka3 Opgivet.

opstilling er de næste 5–10 træk
lidt af en prøvelse for sort, som
skal spille utroligt præcist. Men
gør han det, udligner han også.
5.Dd2 d6 6.e3 0–0 7.Sf3 Sbd7 sort
vil selvfølgelig gerne gennemføre
e5, men kunne undgå presset i det
følgende ved at spille 7...h6 eller
7...Se4 f.eks. 8.Dd3 c6 9.Sxe4 fxe4
10.Db3+ (10.Dxe4 kan ikke spilles
pga. 10...Lf5) 8.Lc4+ Kh8 9.0–0–
0!? den lange rokade er den ambitiøse fortsættelse med intentioner
om kongeangreb; objektivt er det
dog næppe bedre end 0–0 [følgende variant ser kritisk ud for sort
men fører til en ret lige stilling
9.Sg5 Sb6 10.Sf7+ Txf7 11.Lxf7
e6 12.0–0–0 De7 13.Lxg6 hxg6
14.Lg5] 9...h6 10.h4 De8 11.Ld3
e5!

Det næste parti er fra basis 5 og
også mellem to Viborgspillere.
Erik Hjort Peter Laursen
(kommenteret af Peter Laursen)
1.d4 f5 2.Lf4 Sf6 3.Sc3 g6 4.h3
Lg7 Jeg foretrækker Leningradvarianten i Hollandsk (med g6 og
Lg7). Men med den uteoretiske men i øvrigt udmærkede - hvide
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Her fandt hvid ikke den bedste
fortsættelse, som undgår direkte
officerstab. Der blev spillet
12.dxe5 12.Sb5 fører ganske vist
til en lille fordel for sort, men den

asymmetriske materialefordeling
giver chancer for begge parter
12...Sd5 13.dxe5 dxe5 14.e4 Sxf4
15.Sxc7 Df7 16.Sxa8 såvidt forceret. Videre finder computeren
denne variant 16...Sc5 17.Db4
Scxd3+ 18.cxd3 Le6 19.g3 Se2+
20.Kd2 Sd4 21.Sxd4 exd4 22.f4
fxe4 23.dxe4 Lg4 24.Tc1 Txa8 I
partifortsættelsen vinder sort ret
ukompliceret i kraft af officeren
12...dxe5 13.Sxe5 Sxe5 14.e4
Sxd3+ 15.cxd3 fxe4 16.dxe4 Sxe4
17.Sxe4 Dxe4 18.Lxh6 Lf5
19.Lxg7+ Kxg7 20.Dd4+ dronningeafbytnigen er tvunget for hvid,
men herefter er slutspillet "a piece
of cake" for sort 20...Dxd4
21.Txd4 Tad8 22.Tc4 c6 23.a3
Le6 24.Tc2 Ld5 25.f3 Tde8
26.Tf2 Tf6 27.Thf1 Tfe6 28.Kd2
Lc4 29.Tg1 Te2+ 30.Txe2 Txe2+
31.Kc3 b5 32.f4 Kf6 33.g4 Tf2
34.f5 gxf5 35.g5+ Kg6 36.Td1
Ld5 37.Tg1 Tf4 38.h5+ Kxh5
39.g6 Tg4 så er det helt slut
40.Txg4 fxg4 41.Kd2 Kxg6
42.Ke3 Kg5 43.Kf2 Kf4 0–1.
Det sidste parti er fra Mesterklassen. Partiet er fra 5. runde og afgørende for placeringerne i toppen.
Claus var tvunget til at vinde mod
Erling Høiberg fra Holstebro, hvis
han skulle gøre sig forhåbninger
om at dele førstepræmien. Dette
blev mere aktuelt undervejs, da
Thomas Søndergaard, Aalborg

1889 og Michael Glibstrup spillede remis, hvilket gjorde, at der
kunne blive en tredelt sejr, til
Claus Rossen, Erling Høiberg og
Thomas Søndergaard, hvis Claus
kunne vinde. Partiet var for øvrigt
det som lukkede og slukkede
turneringen for i år.
Claus Rossen Erling Høiberg
1.e4 c6 2.d4 d5 Her er der som
bekendt en del muligheder, og
efter lidt betænkning valgte jeg en
variant, som gav mig godt udbytte
mod Finn Pedersen i Hernings hurtigskakstævne først i januar. 3.e5
Lf5 4.Sf3 e6 5.c4 dxc4 (5...Se7
6.Le2 Sd7 7.Le3 Db6 8.0–0 Dxb2
9.Db3 Dxa1 10.Sc3 er en af de
sjove alternativer, som hvid ikke
bør frygte.) 6.Lxc4 Sd7 7.0–0 Sb6
8.Lb3 Se7 Med godt sigte på d5.
Til gengæld kan hvid sikkert få en
hingst ind på e4 9.Sc3 h6 10.Le3
Sed5 11.De2 Le7 12.Tac1 0–0
13.Lc2 Med det klare forsæt at få
en springer til e4. Sort har imidlertid intet at befrygte. 13...Lxc2
14.Txc2 Sxc3 Forekommer
unødvendigt, og fordelen kipper
ifølge Fritz over på hvids side.
Bedre var (14...Dd7 15.Sd2 f5)
15.bxc3 Sd5 16.Sd2 c5 17.dxc5
Ser underligt ud at splitte bønderne
ad, og Se4 var klart et bud. Nu får
jeg imidlertid også d4 til at sætte
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en brik på. 17...Dc7 18.Ld4 Lxc5
19.Se4 Le7 20.Tb2 Dd7 Efter
dette lidt slappe hiv forberedes det
kommende overfald. Bedre var at
sætte et tårn på d8. 21.c4 Sf4
22.De3 Sg6

23.Sf6+ Med familieskak.
Trækket kom åbenbart overraskende for Høiberg, og jeg lugtede
sejrens sødme. Efter en god halv
times betænkning kommer
23...gxf6 24.exf6 Matbilledet på
g7 giver nu hvid en klar fordel
24...Tfd8 25.fxe7 (25. Dxh6 Lf8
var intet tema) 25...Sxe7 26.Dg3+
(26.Lf6 Sf5 27.Dh3 var lidt bedre,
og i det hele taget fumler jeg nu
lidt i denne strålende stilling)
26...Sg6 27.Lf6 Tdc8 28.Dh3 Kh7
29.Lg5 Th8 Stærkt forsvar. Jeg ser
ingen grund til at åbne den h-linje
nu. 30.Ld2 Dc7 (30...Tac8 var
endnu bedre) 31.Lc3 e5 32.Df5
Kg8 Høiberg ser åbenbart frem til
åbningen af h-linjen. 32...The8
kom eller på tale. 33.f4 Dc5+
34.Kh1 Dxc4 35.fxe5 Th7 36.e6
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(36.Txb7 var tilsyneladende
ganske klart. 36...Dxc3 37.Txf7
Dc6 38.e6 vandt, selv hvis det var
lykkedes Høiberg at finde
38...Dxg2+ 39.Kxg2 Sh4+ 40.Kh1
Sxf5 41.Txh7 Kxh7 42.Txf5)
36...Sh4 (36...Dxc3 37.exf7+ Kh8
(37...Kg7 38.f8D+ Sxf8 39.Txb7+)
38.Dxg6 så jeg frem til) 37.exf7+
Txf7 38.Dxf7+ Dxf7 39.Txf7
Kxf7 40.Txb7+ Ke6 41.Th7 Mere
tid og en stilling, som jeg mente
måtte vinde let. Helt let blev det nu
ikke. 41...Tc8 42.Txh6+ Kf5
43.Txh4 Txc3 44.h3 Ta3 45.Tg4
Gør klar til at rende med h-bonden.
45...Txa2 46.Tg3 Ta4 47.Tg8 a5
48.Kh2 Ta1 49.g4+ Kf4 50.Tf8+
Kg5 51.Tf5+ Kg6 52.Kg3 a4
53.Kh4 Ta3 54.Ta5 Ta1 Rimeligvis blev det overvejet, om det sorte
tårn skulle bevare trykket mod h3.
(54...Kg7 55.Kg5 Txh3 56.Ta7+
Kf8 57.Txa4 Tb3 var der måske et
bedre forsvar i) 55.Ta6+ Kf7
56.g5 Jeg skulle lige beslutte, at gbonden skulle rende. Så måtte hbonden eventuelt lade livet. 56...a3
57.Kh5 a2 58.Ta7+ Ke6 59.Kg6
Th1 60.Txa2 Txh3 61.Te2+ Kd7
62.Kg7 Tg3 63.g6 Kd6 64.Kf7
Tf3+ 65.Kg8 Tg3 66.g7 Kd7
Denne sidste fase blev gennemspillet med et stort publikum ved
brættet. Heldigvis vinder jeg denne
mønsterstilling. 67.Te4 Kd6
68.Kf7 Tf3+ 69.Kg6 Tg3+ 70.Kf6
Kd5 71.Te5+ med videre kurs
mod g5. 1-0.

