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Af Thomas Højbjerg
Ja, endnu en sæson går på held. Og
heldet er ikke med os, da vi er
blevet påduttet at finde andre
græsgange. Vi er med andre ord
blevet forvist til nye lokaler på
handelsskolen; et hårdt slag i
ansigtet på klubben, da det altid har
betydet medlemstilbagegang, hver
gang vi har været nødt til at søge
væk fra Viborgs centrum.
Det er jo ærgeligt at være en del
af et så jagtet folkefærd, som
skakspillere tilsynelandende er
blevet. Det er måske vores
overlegne intellekt, som de høje
hoveder er bange for. At vi tager
vores intellektuelle kompetancer
med os over i noget mere paktisk
brugbart end skakken – vi kunne jo
måske gå hen og blive experter, og
derved
meningsdannerer,
alle
sammen, og det er nok dette, dette
tiltag (delvist) skal forhindre.
Selvom det bliver lidt svære, at
komme til at bedrive sin store
lidenskab, håber jeg, at folk er
standhaftige og ikke lader sig
tryne… Viborg skakklub skal nok
rejse sig igen (i cetrum), det plejer
vi jo at gøre!
Det var en kort stund vi fik i
AOF’s lokaler, og vi må håbe på, at

det er muligt at beholde de nye
lokaler en anelse længere, end det
har været tilfældet i denne omgang.
Som en sidste handling i vore
gamle lokaler, vil der juleafslutning
torsdag den 19/12, hvor Paul Erik
vil optræde som juleonkel og servere glögg og æbleskiver for os. Desuden er der hyggeskak og lynskak,
så det kan da vist ikke blive ret møj
bedre!
Ellers er der ikke meget at sige
andet end vel mødt den 19/12; og til
dem, der er forhindret i at møde op,
vil jeg bruge denne lejlighed til at
ønske jer alle en god jul og et godt
nytår.
PS. 1. holdets kampe i 2. og 3.
runder kommer først i næste nummer pga. tidspres (examener).
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Af Thomas Højbjerg
Endelig oprandt den store dag, hvor
divisionsturneringen tog sin begyndelse.
Holdet er blevet radikalt ændret,
da vi har fået hele tre forstærkninger
op til denne sæson; så vi måtte sige
farvel til Thomas K. Andersen, som
er flyttet udenbys, Tom Porsgaard
og, vores gamle holdleder, Poul
Søndergaard, og goddag til Søren
Ejdum (2256), Kasper Kristensen
(2012) og Jens Nording (1894). Så
der er tale om en væsentlig forstærkning af holdet. At få tre så
stærke spillere med på holdet medfører naturligvis en del omrokeringer: Olav D. Larsen sidder stadig på
1.brættet, men allerede på 2.brættet
er den første omrokering. Søren
Ejdum har nemlig snuppet dette
bræt, og har expederet Anders B.
Nielsen ned på 3.brættet. På
4.brættet sidder den evigt fuskende
Peter Graves, der har lovet at vinde
alle sine partier i år – og jeg kan
afslører, at han endnu, da dette blev
skrevet, har en score på 100%. Kasper Kristensen (og nej det er ikke
ham den ”sjove”. Han hedder nemlig Casper (at hans parti – altså Kaspers – endte som noget man har set
i Casper & Mandrilaftalen er en helt
anden sag)) har erobret 5.brættet fra
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Morten Fabrin, som må tage sig til
takke med 6.brættet og tjansen som
holdleder. ”Så velkommen om bord
Morten, må dit hold rykke op”. Den
tredje nye mand, Jens Nording, spiller så på syvende brættet – og det
betyder så, at jeg, Thomas Højbjerg,
kan få tjansen som rosinen i pølseenden denne sæson.
Champagneflasker og dameskakker:
Da klokken blev 12 satte dagens
kampleder, Poul Søndergaard kampen i gang.
Der var fra start tale om et meget
jævnbyrdigt opgør, Olav havde dog
halvanden hundrede ratingpoints
mere end sin modstander, så vi regnede med – ligesom sidste år – at
Olav vil vælge den kontrollerede
offensiv, og det så da også fra starten sådan ud. Olav tog det stille og
roligt, driblede sine springere over
på dronningfløjen og ved luskede
manøvre med dem, lykkedes det
langsomt Olav, at presse sin modstander længere og længere tilbage
på brættet. Modstander fandt sig
dog ikke i dette, og prøvede at fremturer en offensiv på den modsatte
fløj. Olav havde (naturligvis fristes
man til at sige) dog set længere end
som så, og pludselig måtte mod-

standeren, Torsten Lindestrøm, indse, at han var blevet tørret godt og
grundigt, da han i sin iver på at fange den sorte monark, ikke fik øje på
et nøje tilrettelagt matnet fra Olavs
hånd. En fin afslutning på et positionelt betonet parti – en såkaldt
Krølle Bølle.
Søren Ejdum havde op til denne
sæson indvilget i, at han godt ville
tage en tørn for vores førstehold;
han skal nok vise sig at blive en stor
gevinst for holdet.
Søren kom dog lidt skidt fra
start, så vidt jeg kunne bedømme;
han spillede sig dog op og fik tilkæmpet sig en kvalitet for en bonde.
Der var en del snakken i hjørnerne
om, om det nu kunne lade sig gøre
at vinde partiet. Vi kommer ind i
partiet i træk 40, hvor modstanderen
lige har spillet Kxe7:
Søren Ejdum, Viborg 1 (2256)
Michael Maarup, Esbjerg 1 (2124)
Hold; tredje division bræt 2 (1),
Fransk Tarrasch var.[THP]
03.11.02

40.a5 Kd6 41.axb6 axb6 42.Kf1 e5
43.Ta1 Se6 44.Ta7! Et kompromisløst træk. H-bonden skal vindes, så
hvids h-bonde bliver fri til at bevæge sig ned for at aktualisere sit potentiale.
44...Sc7 45.Tb7 Sxb5
46.Txb6+ Kc5 47.Th6 d4 48.Txh7!
Overlegent! Tårnet skal nok nå at
give den afgørende skak i nakken,
når tiden er inde til det. D-bonden
bliver aldrig rigtig farlig. Køligt
spillet Søren! 48...d3 49.Ke1 Sd4
50.h4 Og sort har intet krudt i posen
- kun fusk; og det er kun godt, hvis
modstanderen hopper på det.
50...Sf3+ 51.Kd1 Kd5 52.Td7+
Ke6 52...Ke4 53.h5 Sg5 54.h6 Og
sort kan ikke forhindre frøen i at
blive til en prins. 53.Txd3 Sh2
54.Ke2 e4 Sort fortsætter og den
gode holdskaksånd, men partiet er
tykt tabt. 55.Ta3 Kf6 56.Ke3 Sg4+
57.Kf4 Sxf2 58.Ta6+ Kg7 59.Kxf5
opgivet 1-0
Anders B. Nielsen spillede, med de
sorte klodser, mod en ret aparte
åbning: 1.e4 c5 2.c3 Sf6 3.e5 Sd5 4.
g3 Sc6 5. Lg2 e6 6. d4 cxd4 osv..
Anders fik da også ret hurtigt en
pæn fordel, men nåede ikke lige at
lukke posen i tide; det betød, at
modstanderen kom lidt for langt
frem på dronningfløjen; og efter 50
træk blev der taget remis mellem de
to kæmpende parter.
Peter Graves er igen med os, og
er i forrygende form. Peter spillede
med hvid mod en Pirc af en speciel
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karakter. Peter bevarede dog fatningen, og satte sin modstander, Henrik
Tranberg (2087) i tænkeboxen så
mange gange, at han tabte på tid ved
træk 35; på dette tidspunkt var hans
stilling også så kritisk, at Peter ville
vinde materiale indenfor en overskuelig trækserie.
Kasper Kristensen spillede dagens mest pikante parti. Kasper
spillede efter devisen: skyd først
spørg bagefter; og denne strategi så
også længe ud til at bære frugt.
Selvom Kasper senere tabte partiet,
var det dagens mest underholdende.
Per Sørensen, Esbjerg 1 (2067)
Kasper Kristensen, Viborg 1 (2012)
Hold; tredje division bræt 5 (1),
03.11.2002
Hollandsk [THP]
1.d4 d5 2.Sf3 e6 3.c4 c6 4.Sc3 f5
Jaja, en gang stonewall, det skal sgu
nok blive et kedeligt parti. 5.Dc2
Sf6 6.g3 Ld6 7.Lg2 0-0 8.0-0 Se4
9.Se1 9.Ne5!? Synes jeg umiddelbart ser bedre ud. 9...Nd7 (9...c5
10.e3 Nc6 11.Nxc6 bxc6 12.cxd5
exd5 13.Nxe4 fxe4 14.dxc5 Bc7²
Og hvid står tilbage med en lille
tærrenfordel.) 10.f4
9...Sd7
10.Sxe4 dxe4 10...fxe4?! 11.f3 exf3
12.Nxf3 Giver sort unødige problemer. 11.f4 c5 12.e3 12.Le3?! cxd4
13.Lxd4 e5 14.fxe5 Sxe5³ 12...b6
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som han sad og filede på partiet
igennem, men det var desværre ikke
nok til at partiet kunne vindes, så
også der fik vi kun en halv.
Den sidste nye mand, Jens Nording, spillede også et udmærket parti.
Han kom på et tidspunkt foran med
en kvalitet, men valgte at give den
tilbage i en hektisk stilling.

12...Df6 Ser heller ikke så dumt ud.
13.Df2 Tb8 (13...b5 14.cxb5 cxd4
15.exd4 a6 Giver så vidt jeg kan se
fordel til sort.) 14.a4 Td8 13.Dc3
g5!? Man fristes til at sige "for pokker". 14.b3?! 14.dxc5 bxc5 15.b3
gxf4 (15...Le7 16.Lb2 Lf6 17.Dd2
Lxb2 18.Dxb2) 16.exf4 Le7 17.Lb2
Lf6 18.Dd2 Begge varianter giver
iflg. Fritz lille fordel til hvid.
14...gxf4 15.gxf4 Sort tager teten.
15...Kf7! Der skal ske noget i en
gevaldig fart nu. 16.Lb2 Tg8
17.Td1 De7 18.Kh1 Lb7 19.Dd2
Tad8 20.Tg1 Sf6 20...cxd4 21.Lxd4
(21.exd4 Dh4!; 21.Dxd4 Lxf4
22.exf4 Sc5 Og tårnet på d1 hænger.) 21...e5 22.fxe5 Sxe5 Med planen Dh4 er en anden mulighed for
den sorte mand. 21.Lh3 Txg1+
22.Kxg1 Tg8+ 23.Kh1 Lxf4

24.d5 exd5 25.Lxf6 Dxf6 26.exf4
d4 27.Lg2 Dg6 28.Sc2 Hvid bliver
nødt til at give officeren tilbage, da
de sorte centrumsbønder begynder
at blive farlige. 28...Lc6 29.Tg1
29.Se1 Dh5 30.b4 (30.Tb1 Tg6
31.Df2 e3 32.Df1 e2 33.Df2 Lxg2+
34.Sxg2 d3 35.De3 Th6 36.h4 Td6+) 30...e3 Ergo: Springen kan ikke
vandre tilbage til 'e1' for at dække
løberen. 29...e3 30.Sxe3 dxe3
31.Ld5+ Her opgiver Kasper, da
han overser det gode De6. 1-0??
31...De6 32.Dd3 Lxd5+ 33.cxd5
Txg1+ 34.Kxg1 De4 35.Dxe4 fxe4
giver en halv. Hvor spillede Kasper
forkert? Det er svært at sige. Måske
er det i træk 24, hvor Kasper spiller
exd5, måske skulle han have valgt
det lidt mere kølige Lh6!?, men
umiddelbart er det svært at sige, da
offeret som Kasper laver, ser intuitivt godt ud. Et ærgerligt nederlag!
Morten Fabrin var i den samme
situation som Anders, da han også
efter relativt kort spil fik en fordel,

Søren A. Sørensen, Esbjerg (1959)
Jens Nording, Viborg (1894) [B74]
Hold; tredje division bræt 7 (1),
03.11.2002
37…Txb6 38.axb6 Tb7 39.Kf2
Txb6 40.Ke3 Kf6 41.c4 Ld7 42.Kd3
Ke7 43.Kc3 Lc6 44.Tf1 Tb7 45.Ta1
Tb6 46.h4 Ld7= ½-½
Undertegnede, Thomas Højbjerg,
kom godt i gang med partiet, men
fik nok ud af det i midtspillet. Derefter fik min modstander overtaget;
men vi blev enige om at snuppe en
halv, da han havde 4 minutter til 17
træk, mens jeg havde ca. det dobbelte.
Sådan kom sejren på 5-3 i hus.
Næste gang skal vi til Herning, hvor
vi er svage favoritter.
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2. holdet udraderede Vinderup.
Af Poul Søndergaard
I første runde i B klassen skulle
vores 2. hold møde Vinderup. 2
timer inden kampen ringede deres
holdleder til vores og meddelte, at
Vinderups første bræt var blevet
syg, men da klubben kun består af 8
medlemmer, kunne man ikke finde
en reserve!!

gøre udviklingen, endsige da at
rokere. 10...dxe5 11.dxe5 Sd5
12.Le4 e6 13.h4 Sd7 14.Sxd5 cxd5
15.Lxd5!

Vinderup stillede derfor kun med 7
mand og tabte forlods partiet på 1.
bræt.
Resten af kampen blev en ensidig
forestilling, idet Viborg afgav en
remis og vandt resten. Resultat blev
7 ½ - ½ og dermed er vores 2. hold
suverænt i spidsen for denne gruppe.
Her skal vi se partiet på 2. bræt.
Hvid: Tom Porsgaard, 1712
Sort: Søren Agerbæk, 1602
1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 c6 4.Sf3 g6
5.Lf4 Lg7 6.Dd2 a6 7.0-0-0 b5
8.Ld3 Le6 hvid er med enkle træk
kommet langt foran i udviklingen,
men selvfølgelig har sort muligheder for en bondestorm på dronningefløjen. Men når han det? 9.Sg5 Lc8
10.e5 Hvid kan nu beskæftige sort
med træk, så han ikke når at færdig
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Godt spillet 15...Sb6 15...exd5
16.Dxd5 truer mat eller tårn gevinst
16.Lc6+ Ld7 17.Lxa8 Dxa8 hvid
har vundet en kvalitet. Nu burde
resten være en formssag. Men det er
det ikke, hovedsaglig pga sorts løberpar og en god springer. 18.Le3
Sd5 19.h5 Lxe5 20.hxg6 hxg6
21.Txh8+ Lxh8 22.Th1 Lg7
23.Th7 Kf8 24.Lc5+ Kg8 25.Th2
Dc6 26.Ld4 f6 27.Sf3 e5 28.Lc3
Lf5 29.Se1 Dc4 30.b3 Dc5 31.Lb2
Kf7 32.Sd3 Dc7 33.g3 sort truede
ubehageligt med e4 33...a5 34.a3 b4
35.a4 Sc3 36.Th4 Sa2+ 37.Kd1
Sc3+ 38.Ke1 Dc6 39.Lxc3 bxc3
40.De3 Dd6 41.Tc4 Da3 42.f3 Dd6

43.g4 Le6 44.Dc5 Dd5 45.Ke2 Dd8
46.Dc7+ De7 47.Dxe7+ Kxe7
48.Tc7+ opgivet . Efter afbytning af
dronningerne har sort ikke mange
chancer mere.

denne gang. Mortens parti endte
remis, hvor han faktisk stod skidt.
Det var et resultat af flere svage
træk, så det er vist bedst også at
forbigå det parti i tavshed.

På 6. bræt diskede Christian Bitsch
op med en fiks kombination. Efter
trækkene: 1.e4 e5 2.Sf3 d6 3.Lc4 c6
4.Sc3 Sf6 5.d4 Sbd7 6.Sg5 d5
7.exd5 Sb6 8.Lb3 Sfxd5 9.Sxd5
cxd5 10.dxe5 Le7 11.Sf3 0-0 12.0-0
Le6 13.c3 Sc4 14.Lc2 Dc7 15.Te1
f6 16.exf6 Txf6 var flg. Stilling
opstået:

Stillingen i gruppen er herefter, at
Viborg ligger på 1. pladsen med 7 ½
points og Skive 2 på 2. pladsen med
6 ½ points.
Uddrag af fuskernes EMT-ABC!
Konstrueret af mesterfuskeren, Jens
Larsen.
A.Rør ved den brik, som du vil ofre.
Flyt den. Spørg derpå din modstander, om du må tage trækket tilbage
igen? Svaret er naturligvis "Nej!".
Sæt dig derefter tilbage i stolen med
en opgivende og frustreret attitude. I
9 ud af 10 tilfælde tror modstanderen, at du har lavet en buk og ikke et
offer. Men her tager han fejl!
[Fuskerrating: 7/10]
B.Lav dit træk. Tryk på uret og lad
hånden blive der, så modstanderen
ikke kan trykke på uret efter sit
træk. Resultat: modstanderen taber
på tid. [Udenfor rating!]

Hvis løberen slåes følger:
17...Kxh7 18.Sg5+ Kg8 19.Sxe6.
Altså måtte sort spille 17…Kh8, og
Christian havde vundet en bonde, og
slap aldrig taget i det parti.
Både Simon, Mette, Benjamin og
Joen vandt uden de store problemer,
så de må bære over med at jeg går
let henover deres deres partier, idet
tiden ikke tillader en større artikel

C.Vær irriterende. (Vi har alle mødt
en sådan spiller). Typen der ser på
sit armbåndsur og sukker dybt,
imens det er din tur. Trommer med
fingrene imod bordpladen, klikker
konstant med kuglepennen, skriver
træk ned, tøver og streger dem så ud
igen. Meget udbredt, meget forkasteligt og meget irriterende.
[Fuskerrating 5/10]
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Knebent nederlag
5.holdet

til

Af Poul Søndergaard

Viborgs 5. hold måtte til første rundes kamp mod Gudenådalen 2 indkalde 2 reserver, nemlig Asbjørn
Nielsen og Esben Søndergaard, idet
holdleder Kaj Hansen og Kim Andersen havde afbud. Det var således
et ret ungdommeligt hold, hvor kun
Asbjørn med sine 22 år hev op i
aldersgennemsnittet.
På første bræt spillede sidste års
junior klubmester, Jakob Nymann.
Han havde for en gangs skyld ladet
fodbolden ligge for at støtte skakken. Men det lod sig ikke skjule, at
Jakob er ude af form, for han kom
hurtigt ind i en trist stilling med sort
mod prøjsisk, og det endte med tab.
Anders Revsgaard havde efter trækkene
1.d4 d5 2.Sc3 Sf6 3.g3 Lf5 4.Lg2
e6 5.Lf4 Ld6 6.e3 0-0 7.a3 Lxf4
8.exf4 Sc6 9.Sf3 h6 10.Se5 Sxe5
11.fxe5 fået flg. Stilling mod Tonny
Christiansen:
[DIAGRAM]
Sg4?? det er en fejl, hvorimod
11...Sd7 12.0-0 c5 er langt bedre
12.h3 selvfølgelig. Nu kan springeren ikke komme tilbage. Der er ikke
andet at gøre, end at ofre den.
12...Sxf2 13.Kxf2 Dg5? allerede her
bør der spilles 13...f6 med åbning af
f-linien, så det udnyttes, at hvids
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konge er ude at svømme 14.h4 Dg6
15.Tc1 Tae8 15...f6 16.Sb5 c6
17.Sd6 Tb8 18.Sxf5 Dxf5+ 19.Df3
Dg6! 20.Lf1 f5? 20...f6 21.exf6??
Txf6 nu kommer Anders i fordel
22.Dxf6 Dxf6+ 23.Kg2 Dxd4
24.Ld3 Dxb2 25.The1 e5 26.Tb1
Dd4 27.La6 b6 28.Tb4 Dd2+? nu
spiller Anders for meget med dronningen alene, og det går galt til
sidst. Strategien må være at bytte
tårnet af mod det ene hvide tårn. Så
afgør dronningen let mod tårn og
løber. 29.Te2 Dc1 30.Tb3 c5 31.a4
c4 32.Tc3 Db2 33.Tce3 Db4
34.Lb5 Dc5 35.Txe5 Tf8 endelig
får tårnet lov at være med 36.T2e3
a5? det gælder om at få dronning og
tårn til at arbejde sammen hurtigst
muligt, og så helst fremtvinge tårnafbytning 36...Dd6 37.Te7 Df6
38.Te2 (38.Txa7?? Df2+) 38...Tf7
39.Te8+ Kh7 40.T8e3 Df1+ 41.Kh2
Tf2+ 37.c3 Da3 38.Txd5 Db2+
39.Kh3 Tf2?? efterlader kongen
forsvarsløs på bagerste række, sam-

tidig med at løberen nu kommer
med i spillet 40.Lxc4 truer en dødelig afdækkerskak, som ikke engang
kan undgåes ved at flytte kongen
40...Dc2
40...Kf8 41.Td8#;
40...Th2+ 41.Kg4;
40...Kh7 41.Ld3+ Kg8 42.Td8+ Kf7
43.Td7+ Kf6 44.Tee7 Th2+ 45.Kg4
Dxc3 46.Tf7+ måske kan sort klare
den. Det er i hvert fald mere sejlivet
end i partiet 41.Td8+ Kh7 42.Ld3+
Dxd3 43.Tdxd3 Opgivet Ærgerligt!
På 5. bræt havde den ene reserve,
Esben Søndergaard, bekvemt spil
med sort mod Jacob Larsen, efter at
have vundet 2 lette officerer. Efter
hvids 26. Txb5 var følgende stilling
opstået

Esben spiller sorgløst 26…Txe4+
27.Kd3 Hov! Kunne han også det?!
Nu hænger der 2 officerer, så hvad
gør vi nu? 27...Lf5 Esben finder på
noget snedigt. 28.Txd5 Te5+ Længe leve afdækker skak! 29.Kc4
Hvad? Skal han nu alligevel redde

den!? 29...Ld3+! Der fik han den!
30.Kxd3 Txd5 Resultatet af den
transaktion blev at sort gav 2 lette
for et tårn, og fastholder dermed sit
materielle forspring. Efter yderligere 12-13 træk vandt Esben partiet.
Den anden reserve, Asbjørn Nielsen, havde hvid mod Jesper Christensen, der jo er en gammel kending i basis rækkerne.
Hvid: Asbjørn Nielsen (1034)
Sort: Jesper Christensen (1000)
1.e4 e5 2.d3 Sc6 3.Sc3 Sf6 4.Sf3
Lc5 5.Lg5 h6 6.Lxf6 gxf6 7.Sb5 a6
8.d4 Sxd4 9.Sbxd4 exd4 10.Sxd4
d6 11.Lc4 De7 12.Dd3 Ld7 13.0-00 Lc6? forsømmer rokaden, hvilket
kommer ham dyrt at stå 14.The1
Kd7? sidste chance for lang rokade,
men sort vælger mærkeligt nok at se
bort fra den 15.Dh3+ Kd8 16.Sb3
truslerne hober sig op 16...Lxf2
17.Te2 Lb6 18.Dg4 Th7?? et højst
besynderligt træk, som giver Asbjørn mulighed for at slukke lyset
19.Dg8+ De8 20.Dxh7 Ld7
21.Dxh6 Lg4 22.Dxf6+ De7
23.Dh8+ De8 24.Dh4+ opgivet.
Sort havde ikke lyst til mere.
Herefter stod det lige 2-2, så det
hele hang på Nicklas, som spillede
hvid mod habile Edward Christensen. Partiet kommer her.
Hvid: Nickas Agergaard (1070)
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Sort: Edward Christensen (1212)
1.e4 e5 2.Sf3 d6 3.Sc3 Sf6 4.d3 lidt
passivt, men Nicklas vil nok gerne
holde den hvide løber hjemme for at
kunne besvare Lg4 med Le2. 4...Sc6
5.Lg5 Le7 6.Lxf6 Lxf6 7.Le2 0-0
8.0-0 Le6 9.h3 foreløbig er der ikke
sket noget ophidsende, men h3 er
unødvendigt, når sort alligevel har
vist, at han ikke vil spille Lg4 9...a6
10.Sd5 b5 11.c4 sorts 10..b5 har jeg
svært ved at se meningen med. Men
hvordan imødegår man det? Teksttrækket c4 svækker hvids stilling
ligeså meget som sorts. Bedre var c3
med mulighed for d4. 11...Sd4?
11...bxc4 12.dxc4 a5 og sort får
senere spil i b-linien 12.Te1
12.Sxd4 exd4 13.cxb5 axb5 14.a3
c6 15.Sxf6+ Dxf6 16.Tc1 c5 giver
næsten samme stilling som senere i
partiet. Hvid lider under den passive
løber, mens sorts bønder hænger
godt sammen 12...c6 13.Sxf6+ Dxf6
14.Sxd4 exd4 15.cxb5 axb5 16.a4
16.a3 Tfc8 17.Dd2 c5 18.Tac1 c4
19.dxc4 bxc4 ser ikke godt ud for
hvid 16...Dg6 17.Lg4? bedre
17.Kh1 17...Lxg4 18.hxg4 bxa4
19.Txa4 c5 20.b4? taber en bonde
20.f3 20...Txa4 21.Dxa4 Dxg4
22.bxc5 dxc5 23.Da7 23.Dc4 Tc8
24.Tc1 så er der blokeret, og det
indeholder en lille fælde 24...De2
(24...Dg5 25.Tc2) 25.Dxd4 23...Dg5
24.Td1 h6 25.Dc7 Dg4 26.f3?
26.Tc1 Tc8 27.De5 De2 28.Txc5
Txc5 29.Dxc5 Dxd3 30.Dc8+ Kh7
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31.Df5+ Kg8 32.Dc8+ med remis
26...Dc8 27.De5 Te8 28.Dd5 Te6
29.Ta1 Ta6 30.Tb1 Ta3 31.Tb7
De6 32.Dxc5 Txd3 33.Tb8+ Kh7
34.Td8? Der er stadig gevinstmuligheder 34.Tb6 Dd7 35.Td6 Db7
(35...De7?? 36.Txh6+) 36.Tb6 Da8
37.Df5+ Kg8 38.Dd7 Td1+ 39.Kh2
d3 40.Tb7 Df8 41.Tc7 d2 (41...Kh7
42.Df5+ g6 43.Txf7+) 42.Tc8 Dxc8
43.Dxc8+ Kh7 44.Dc2 og vinder.
Det gør ikke meget forskel, hvis sort
spiller 34...Td1+ først 34...Td1+
35.Kh2 d3 36.Dc3 36.Td6 De8
37.Df5+ g6 38.Df6 vinder 36...Da6
37.De5 Dg6 38.Db8 38.Df5 Dxf5
39.exf5 d2 40.Kg3 hvid går over og
spiser d bonden 38...Dh5+ 39.Kg3
Dg5+ 40.Kf2 Td2+ Opgivet. Mat
kan ikke undgåes .
Slutresultat 3-2 til Gudenådalen. En
hæderlig indsats, som viste, at vores
5. hold også godt kan spille med i
denne klasse.

(Kan Anders gøre det igen? Kan Olav tage skabet tilbage? Eller bliver det en sort hest? En Peter? En Poul? En
Morten? En anden?)
Spilles over 7 runder/torsdage (2. jan., 9. jan., 30. jan.,
20. feb., 27. mar., 6. apr., 1. maj).
Udsatte partier: 13. feb., 27. feb., 10. apr. (eller privat
inden sidste spillerunde).
8-mandsgrupper (Mester, basis 1 og basis 2) tilstræbes.
Turneringen er ikke-ratet.
Betænkningstid: 1 time og 45 min. til 40 træk + 30 min.
til resten. Starttidspunkt: 19.00

(Kan Jacob gøre det igen? Eller er det Nicklas' tur? Jonas'? Anders'? Tobias'? Christians? Eller en helt syvende?)
Samme spilledage som for de voksne (torsdage kl.
19.00). Én 8-mandsgruppe tilstræbes. NB: første junior-runde d. 9. januar!
Betænkningstid: 1 time til hele partiet! Notation indtil
5 minutter tilbage på klokken
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Af. Jens Larsen
Efter at have opnået IM-titlen i
sommer har du nu netop deltaget
ved skak-ol, som Danmarks yngste
deltager nogensinde.
Du var med allerede i den første
match imod Barbados. Hvordan vil
du beskrive dit første parti ved OL?
Jeg forstår ikke hvorfor ens første
parti ved OL skulle være noget
særligt. Jeg var naturligvis glad
for at blive udtaget til OL, men
jeg synes på den anden side også,
at det var fair nok. Jeg forventede
at
vinde
og
jeg
vandt.
I 8.runde imod Argentina havde du
hvid og blev mødt med slavisk, men
tabte.
Hvad
gik
galt?
((1) Palo Davor (2489) - Labollita
Martin
(2393)
Bled 2002 Bled (8), 02.11.2002
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3
dxc4 5.a4 Lf5 6.e3 e6 7.Lxc4 Lb4
8.0-0 0-0 9.De2 Lg6 10.Se5 Sbd7
11.Sxg6 hxg6 12.Sa2 Ld6 13.e4 e5
14.f4 Db6 15.Kh1 exd4 16.e5 Tae8
7.b4 Lb8 18.e6 fxe6 19.Lxe6+ Kh7
20.Dd3 Txe6 21.Dh3+ Sh5 22.Dxe6
Dd8 23.Dh3 Kg8 24.Lb2 Sxf4
25.Db3+ Kh7 26.Lxd4 Dg5 27.g3
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Se2 28.Lb2 Dg4 29.Txf8 Sxf8
30.Tf1 Se6 31.Df3 Dc4 32.Sc3 Sxc3
33.Lxc3 Sg5 34.Df8 Dd5+ 0-1)
Mange ting spiller ind her. Under
OL havde jeg store problemer
med helbredet, mest maveproblemer. Jeg kendte hele varianten
indtil kvalitetsgevinsten (22.Dxe6)
og anså den for god for hvid. Min
mening er ikke blevet ændret efter dette parti, men problemet er,
at varianten ikke var slået helt
ihjel. Der er en grund til, Kasparov ikke analyserer stillingerne til
klar fordel, men til gevinst! I mine
forberedelser tog jeg den praktiske beslutning, at jeg ikke ville
spilde tiden ved at analysere videre, og hvis vi virkelig fik den stilling på brættet (som var usandsynligt), burde jeg kunne finde
vejen igennem junglen på brættet.
Man sidder der og ved, at det
burde vinde. Når det viser sig at
det ikke er så nemt, står man et
farligt sted. Faktisk har sort farligt modspil i et praktisk parti.
Bukken 32.Sc3?? viser noget om
mig som spiller. Naturligvis var vi
begge i nogen tidnød, men det
forklarer ingenting. Jeg overvejede slet ikke 32…Sxc3. Hvorfor
skulle sort bytte den springer, der
stod på e2 og skabte ubehagelig-

heder for den hvide konge, for
den der stod på a2 og ikke havde
nogen funktioner overhovedet?
Altså et tilfælde af ukonkret beregning og en intuitiv løsning på
problemet. 32.Tc2! var det rigtige.
Det var meget ubehageligt at lave
den buk, og specielt irriterende i
en holdkamp. Min eneste trøst er
at jeg har lavet lignende ting før,
måske endnu værre. Jeg synes
han ret dygtigt fandt ressourcer,
specielt tiden taget i betragtning.
Efter 22 træk havde jeg brugt
nogle få minutter, han godt over
en time… Og den nye tidskontrol
hedder : 90 minutter til hele partiet og 30 sek. pr. udført træk!
Hvordan vil du beskrive de turneringsforhold, som OL gav spillerne?
Der spilledes i en stor skøjtehal.
Desværre kunne man ikke komme
ned til matcherne, hvis man ikke
spillede. Oversidderne blev henvist til tilskuerpladserne. Ellers
fint.
Hvordan oplevede du stemningen i
Bled og i den danske lejr?
Som bekendt blev kvindeholdet
tilmeldt meget sent, faktisk efter
deadline og var forhåbentlig derfor indkvarteret på et andet hotel.
Jeg kan tale kun om stemningen
på herreholdet og den var god.
Hvad var jeres målsætning ved OL?

Målsætningen var at spille så godt
som muligt og få så mange point
som muligt.
Blev målsætningen opfyldt? Hvad
var den danske herre-OL-hold’s
evaluering
af/konklusioner på deltagelsen i
OL?
Ved sidste OL i Tyrkiet fik herreholdet 32 point med en seedning
som nummer 19. I år var vi seedet
som nummer 29 og fik 31½ point.
Et
tilfredsstillende
resultat.
Havde du lejlighed til at følge de
øvrige nationer spil? I så fald hvilke
og
hvem?
Man havde som sagt ikke adgang
til matcherne hvis man ikke spillede. Man kunne dog følge partierne på nettet.
Hvad er dine største indtryk fra
Bled?
Et dejligt sted. Naturskønt område. En lille by med lang skaktradition. Og et land med lang skaktradition. Landets præsident åbnede OL og der var direkte TV
transmission af ceremonien. Man
kunne se resultater, analyser,
facts fra OL i fjernsynet. Bent
Larsen har spillet der flere gange.
Bl.a. sine to dueller mod Ivkov og
Tal
i
60’erne.
Har du en sjov anekdote/hændelse
fra Bled, som du vil dele med os?
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Jeg ved ikke hvor sjov den er,
men to timer før jeg skulle møde
Labolitta, hvor jeg var på vej ud
af hotellet, gik jeg lige ind i en
glasdør (med briller på), der tilsyneladende ikke nåede at åbne
sig. Eller var det en dør overhovedet? Og naturligvis lukkede
optikeren en halv time før…
Er der et af de danske partier spillet
i Bled, som du særligt vil fremhæve?
Sune tabte til GM Navara fra
Tjekkiet som faktisk var gevinst
Hvorfor?
Sådanne ting sker. Partiet er ikke
gevinst før modstanderen giver
op.
Hvem er dine forbilleder (nulevende
og historiske) indenfor skak?
Man kan godt synes, at nogle spillere er bedre end andre, eller synes godt om nogens spillestil. Da
jeg var yngre, studerede jeg meget
Karpovs partier. Jeg var imponeret af de positionelle manøvrer og
den benhårde slutspilsteknik. Det
er muligt, at jeg dette har haft
indflydelse på min spillestil. Men
jeg synes ikke man bør have forbilleder, og jeg har heller ikke
nogen.
Hvor mange timer bruger du dagligt/ugentligt på skak?
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Det er forskelligt og svært at sige.
Hvad synes du har givet dig de største skub fremad i din skakforståelse?
Min enorme vilje til at blive bedre.
Hvordan er din interesse for skak
opstået og i hvilken alder?
Helt tilfældigt i krigen i Sarajevo.
Der var hverken lys eller varme.
En dag fandt min far skakbrættet
frem og vi begyndte at spille.
Hvilke åbninger foretrækker du med
hvid/sort (hvis du har nogle favoritter)?
Jeg spiller mange forskellige åbninger og udvider konstant mit
repertoire. Jeg må sige at majoriteten af spillerne overvurderer
åbningsspillet og ville have godt af
med at arbejde med andre ting.
Jeg har aldrig været specielt imponeret af åbningsfælder osv.
Der skal arbejdes mere på det
område inden DM i Horsens i
påsken.

Konsekvensen kunne være flere
sponsorer. Al respekt til andre
sportsgrene men skak fortjener
det.
Har du et godt råd til vores juniorer?
Spil meget. Giv særlig opmærksomhed til slutspillet. Når det
kommer til åbningsteori, undgå
gambitter og foretræk de klassiske åbninger. Pointen er, at man
måske synes de usunde varianter
virker meget godt på det plan
man er, men møder man bedre
modstandere, må man på et tidspunkt skrotte dem alligevel. Og så
har man ikke fået en bedre forståelse.
Deltager du i Viborg Skakklubs
100-års jubilæumsturnering (hurtigskak)
for
elitespillere lørdag d.22.02.2003?
Hvis ikke der er andet i kalenderen…

D.Rejs dig op, når modstanderen har
tur. Gå ikke væk - bare rejs dig op.
Officielt for bedre at kunne overskue brædtet, reelt for bringe modstanderen ud af koncentration. Rygtet forlyder, at hele hold har anvendt
denne strategi. [Fuskerrating: 7/10]
E.Når din modstander er i tidnød,
lav så et komplet meningsløst træk,
men med en bestemt og overbevisende mine. Forær meget gerne en
officer væk. Det ser mystisk ud og
ligner et offer. Tik-tok-tik-tok-tiden
går...
(Fuskerrating:8/10)
F.Når din ryger-modstander går ud
for at få et hiv, så lav omgående dit
træk. En for velkendt strategi til at
gøre megen skade. Men et godt
salgsargument for nikotinplastre!
(Fuskerrating:3/10)
G.Når din modstander er i tidnød og
har drukket for meget væske, så giv
dig RIGTIG GOD TID! imens hans
blære er ved at sprænges. Når han
efter 20 minutter er ved at eksplodere og har tårer i øjnene og iler på
toilettet - så træk omgående!
(Fuskerrating: 6/10)

Har du gjort dig nogle overvejelser
om, hvordan vi i dansk skak kan
forbedre forholdene for elitespillere
(elite-juniorer inklusiv)?
Ikke
rigtigt.
Og for bredden?
Skak har næsten ingen omtale.
Noget medie ville være sagen.

Uddrag af fuskernes EMT-ABC!

Davor Palo under dette års OL
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Juniorskakfolket, julen m.m.
af Tom Porsgaard

* Så er en lang og meget spændende
udfordrerturnering slut.
Afslutningsrunden var en række minimatcher over 2 ordinære partier + e.v.t.
et tie-break lynparti ved ligestilling.

Topopgørene
Nicklas vandt over Jonas med 2-0, men
Jonas gav sig bestemt ikke uden kamp.
Han var virkelig godt med i 1. parti;
men overså så sent en binding, der
kostede en springer. Derfra kørte Nicklas partiet i mål på automatpilot. Flot.
Andet matchparti tror jeg, Jonas mere
eller mindre havde opgivet at komme
tilbage. Han spillede alt for hurtigt og
stod tidligt til tab. Men begge d'herrer
skal have ros herfra for at have spillet
en god gang skak turneringen igennem.
Anders R. A. vandt over Christian med
2-0, her vandt Anders meget sikkert.
Anders har faktisk turneringen igennem
været lige i hælene på de to ovennævnte. Og Christian, der kun er kommet i
Juniorskakklubben ½ års tid (så vidt jeg
husker), har klaret sig utrolig godt.
Længe undervejs skiftedes han og Tobias til at kæmpe om fjerdepladsen,
men i en af de sidste runder inden finalen, fik Christian sig "sneget" et mulehår foran. Sådan!

Forfølgerne
Tobias spillede 1-1 med Anders M.J.
efter at have tabt 1. matchparti meget,
meget hurtigt… Det mindede faktisk

18

mistænkeligt om en skomagermat! I
pausen inden næste runde, havde jeg så
den store Bastian fremme m.h.t. en
bedre udnyttelse af det kvarter, der var
til rådighed på skakuret, hvorefter de to
unge gutter fik et rigtig spændende parti
ud af det. Tobias vandt sikkert. Derefter
måtte vi desværre skride til en tie-break
afgørelse, som reglerne foreskriver.
Anders var ikke vild med det (lynskak
er ikke lige ham – endnu da!), og Tobias vandt da også partiet med hvid, selv
om Anders stod med (ny) dronning
ekstra, da han overskred! Det skal siges,
at Anders (der som Christian er ret ny)
har klaret sig virkelig godt.
Simon vandt over Jonas N. med 2-0,
efter et par gode og spændende partier.
Så vidt jeg lige i forbifarten kunne bedømme var især deres første matchparti
et af dagens bedste. Rart at se Simon
tilbage i flokken i fin form! Også Jonas
N. har (som helt ny, selv om han har
spillet en del skoleskak, og i øvrigt har
en stærkt spillende far) klaret sig godt.
Begge de to kom først ind i udfordrerturneringen, efter at de øvrige allerede
havde spillet 5-6 partier. De havde
måske været i nærheden af Jonas H. og
Nicklas, hvis de var startet tidligere.
Nikolaj vandt over Rene med 2-0. Dette
var for så vidt en match udenfor nummer. Egentlig skulle Nikolaj have
kæmpet med Kristoffer, men denne
dukkede ikke op (for en sjælden gangs
skyld); så Nikolaj vandt uden kamp.

Slutstilling:
1. Nicklas Agergaard (guld)
2. Jonas Nymand Huber (sølv)
3. Anders R. Andreasen (bronze)
4. Christian Claumarch
5. Tobias Sødrup
6. Anders Mygind Jepsen
7. Simon Hansen Møller
8. Jonas Nielsen
9. Nikolaj Vendelbo
10. Kristoffer Brædstrup
11. Rene
12. Christoffer
Præmieoverrækning på klubbens
generalforsamling, maj 2003. Der er
småpræmier til
* Der er juleafslutning (med æbleskiver, sodavand og pakkeleg) tirsdag d.
17. december kl. 16.15 – 17.45.
Alle børn skal medbringe 1 lille pakke
(værdi 10-15 kr.). Søskende velkomne.
Desuden sponsorerer Schous Boghandel (Anders M.J.s far) ekstra pakker!

Andre små og store
ting
* Nicklas har deltaget i Gudenådalens
EMT over 7 runder. Han sluttede som
nr. 2 i sin gruppe og er steget til ca.
1150 i rating. Tillykke! Desuden vandt
han sin skoleskakgruppe ved turneringen på Møllehøj Skole for nylig.
* Nicklas og Anders R.A. havde begge
kvalificeret sig til DM i skoleskak for
ca. 3 uger siden, og de klarede sig begge virkelig godt (ca. nr. 15 blandt ca. 50
i deres aldersgrupper). Anders var vist
endda med fremme i toppen på et tidspunkt. Tillykke herfra (igen)!
* Engang i løbet af det nye år vil vi –
efter et par måneders pause – gå i gang
med egentlig skakundervisning igen.

Den seneste tid har det mest stået på
opgavekonkurrencer, holdmatcher samt
selvfølgelig udfordrerturneringen. Efterhånden som Morten og jeg bliver
bedre samkørte til et team, skal vi have
lavet et nyt undervisningsprogram m.m.
* Men frygt ikke! En ny udfordrerturnering kører naturligvis sideløbende fra
januar til maj! Den er et must!

Juniormester 2003
Klubben har turnering om klubmesterskabet kørende gennem hele foråret.
Igen i år har vi besluttet at køre en særlig juniorgruppe om deres/jeres "skab".
Betænkningstiden bliver 1 time pr.
spiller til hele partiet. Der skal noteres
(indtil tidnød). Jeg håber og tror på en
8-mandsgruppe! Der spilles (for jer)
torsdag aftener kl. 19.00-21.00. Denne
turnering spilles på Viborg Handelsskole, Vinkelvej (se nærmere andetsteds).
Tilmelding: Tom Porsgaard, Morvillevej 3, 8800 Viborg. Send e.v.t. et brevkort; jeg er ikke så meget hjemme mellem jul og nytår. Eller tilmeld jer til mig
tirsdag d. 7. januar personligt.
1. runde for juniorerne torsdag d. 9.
januar kl. 19.00-21.00. De voksne begynder ugen forinden.
Der er masser af torsdage sat af i løbet
af foråret til e.v.t. udsatte kampe, så det
skulle ikke være noget problem. Ellers
afvikler vi dem på et andet tidspunkt.

Vi flytter!
Det er lykkedes os at finde et nyt spillested for børnene/juniorerne, så vi kan
forblive inde i midtbyen, heldigvis! Der
mødes vi d. 7. januar. På Østre Skole
/VUC, Rosenstræde (se andetsteds).
Glædelig jul & Godt nytår / fra Tom.
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V2-bomberne over Skive (2)… 7-1
- af Tom Porsgaard
Dr. Elo – og holdskak
Peter havde stillet op til den store
guldmedalje, så man ikke sad på
lårene af hinanden, da tiden var
kommet til topopgøret i B-rækken.
Resultatet er, på en måde, endnu et
søm i ratingsystemets ligkiste, i det
mindste hvad holdskak angår.
Jeg har haft lommeregneren fremme
for at kunne belægge med facts:
Efter styrkelisten havde Skiveholdet
1658 i gennemsnit, mens Viborg 2
havde 1612. Morten Christiansen er
ganske vist gået kraftigt frem siden
styrkelisten, men dog ikke nok til, at
Skive ikke var i svag "fordel". På
papiret. Ifølge Elo skulle matchen
altså ende ca. 4-4 (plus-minus ½ for
acceptabelt udsving) – og det var
også sådan ca., hvad vi på forhånd
var tilfredse med. Også turneringstaktisk set.
Næsten alt gik dog vores vej den
torsdag aften (bortset kun fra Poul,
der muligvis overså en sen gevinst,
og måtte acceptere remis mod solide
Egon Frandsen), idet vi vandt 7-1.
Matchen
Vi stod allerede i åbningsfasen virkelig fint i Joens, Christians og Simons partier. Det tegnede faktisk til
gevinst i dem alle; men der skulle jo
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stadig spilles. Benjamin, Mette og
Poul så ret lige ud på det tidspunkt,
og der var dømt positionsspil.
Jeg var rimelig sikker på, at Benjamin (med sort) ville kunne vinde
over Lars Schønning i den type (ret
lige og positionelt betonet) stilling
med mange brikker på brættet. Vor
tredje unge mand (sammen med
Joen og Christian, se senere!) har
for resten lige vundet turneringssejr
ude i Bjerringbro, tillykke.
Snart begyndte Skivemanden da
også at svække sin bondestilling;
med den hjælp oveni kørte Benjamin den sikkert i lade. Mette stod
fint (vist endda bedst), men kunne
hun virkelig få skovlen under Jan
Pedersen? Poul stod mest perspektivrigt mod en profylaktisk spillende
Frandsen på førstebrættet. Jeg troede faktisk på sejr til Poul fra det
tidlige midtspil (selv om det var ret
lige – og begge har tradition for at
"ville" i tidnød, hvor den sunde
fornuft ikke helt slår til).
Morten (sort) var tidligt blevet overfaldet af modstanderen, der fik anbragt et officersoffer for at holde
Mortens konge i centrum. Jeg har
ikke fuldt overblik over partiet; i
hvert fald sluttede det remis, da der
tilsyneladende kun var evig-skak.

Mit eget parti (hvid) følte jeg mig
langt henad vejen godt tilpas i: det
udviklede sig til en skarp sicilianer
med stiletter i begges ærmer (0-0-0
mod 0-0). Men ellers må man bedømme det som noget, der kunne gå
til begge sider, tror jeg.
Pludselig gik Simons modstander og
rystede på hovedet ude på gangen,
da jeg var ude for at hente kaffe.
Nåeh, hwa' så? Jo, han havde lige
opgivet efter at have mistet én officer – og forfærdelig stilling oveni!
Der var spillet 15-17 træk…
Joen Lesner,V2 – Jørn Hvid,S2
[C23] B-rækken (3.8),
[T.P.] Kongegambit?!
Joens modstander havde narret sig
selv (via trækomstilling) til at skulle
spille en temmelig skidt version af
kongegambitten, og Joen hjalp selvfølgelig godt til! Nu står sort tilbage
med alle minusserne.
(Diagramstilling fra Joens parti).

15.Le3 Hvid står bedst. Men sort
krakelerer nu med et "smart" træk,
som Joen simpelthen regner igennem og tilbageviser råt og brutalt.
Og det er altså en hel del (forcerede)
træk ude i horisonten. 15...Sh6? Ser
smart ud: dækker felterne "f7" og
"f5", forbereder Tf8 (eller Df5),
hvorefter sort har en smule håb om
at kunne forsvare møbellageret.
Men - regnskabet går ikke op. [Han
skulle have spillet det mere stilrene:
15...Sf6 16.Sc3 Dxb7 Og sort kan
trods alt forsvare sig: det er rarest at
være hvid, men sort er i live.]
16.Lxh6! Selvfølgelig. Men det
skulle trods alt regnes igennem.
Godt. 16...Lxb2 [16...Lxh6 17.Df7+
Kd8 18.Df6+ Kd7 19.Dxh6 Vinder
selvfølgelig vupti.] 17.Lg7 Smart
ikke?! Røntgeneffekten, som sort
må have misset. [17.Df7+ Kd8
18.c3 Vinder også for hvid.] 17...e5
[17...Lxg7 18.Df7+ Kd8 19.Dxg7
Hvid har officer ekstra.] 18.Sc3
Lxc3 19.Tad1 Ld4 20.Txd4 exd4
21.Lxh8 Txb7 22.Lxd4 Og nu opdager vi andre, at hvid er endt med
let officer (og angreb) ekstra! Men
Joen må have vidst det fra ca. træk
16!! Sort opgav i træk 47. 1-0
Et andet af vore unge håb, Christian,
havde virkelig fået fat i kravetøjet
på Günther Karlsen. Og holdt fast:
Christian Bitsch,V2 (1550) –
Günther Karlsen,S2 (1650) [C62]
B-rækken (3.6), [T.P.] Spansk
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1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 d6 4.0-0
Ld7 5.c3 Sf6 6.Te1 a6 7.La4 b5
8.Lb3 Lg4 Virker lidt ude af trit,
når andre brikker kunne føres i marken. 9.h3 Lh5 10.d3 h6 Hvid har
mange gode muligheder i sådan en
stilling (Le3, a4 f.eks.), og Christian
vælger een af dem. 11.Sbd2 Dd7
12.Sf1 Sådan! Christian kan det der
(i spansk). 12...Le7 (diagram 1)

13.Sg3 Lxf3 Ikke ret godt, men
Gunther var vel blevet træt af at
flytte rundt med den. [13...Lg6
14.d4 0-0 Skulle være spillet. Her
kan sort forsvare sig.] 14.Dxf3 Sort
er allerede ved at komme lidt i vanskeligheder. Han søger sin redning i
nogle lidt aparte træk, men Christian
holder fast i fordelen. 14...Ld8
15.Le3 Se7? Forhindrer selvfølgelig
16. Sf5, meeen der er jo andre steder, hvid kan angribe fra... Der er
simpelthen noget grundlæggende
galt med sorts spil... 16.Sh5!+- Med
gevinststilling! Hvid truer med en
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slags Udskudt Skomagermat (men
også Sxg7+ og sågar DxSf6!).
Stærkt og effektivt af vores "gran'
ol' man". 16...Sg6 [16...Kf8 17.Sxf6
gxf6 18.Dxf6 Sg6 19.Df3 Med hvid
gevinststilling (ekstrabonde og positionelle fordele). Men det var allerede sorts bedste chance for overlevelse...] 17.Sxg7+ Kf8 [17...Ke7
18.Sh5! Med almindelig hyggestemning, som Olav klukker. Der er
jo stadig noget med en Skomager på
"f7".] 18.Sf5 Sg8 Formentlig det
bedste - SÅ er det altså skidt!
19.Tad1 Lg5 20.d4 Th7 21.Dg3
S8e7 22.Lxg5 hxg5 23.Dxg5 Sxf5
24.exf5 Sf4 (diagram 2)

25.dxe5! Trækket er et positionelt
dronningoffer! Stærk tobak (selv om
det "kedelige" 25. f6! er klarere. Se
varianten i klammer). Hvid får materiale nok for dronningen. [Det
sikreste for hvid er at tage feltet
"g7" fra sort: 25.f6! Sxh3+ 26.gxh3
Dxh3 27.Dg2+- Nej, hvid blev ikke

sat mat i h-linjen. Sort er simpelthen
bare en officer i restance. Væk.]
25...Sxh3+ 26.gxh3 Tg7 27.Dxg7+
Kxg7 28.e6 [28.f6+ Kh6 29.e6 fxe6
30.Lxe6 Fører vist også til gevinst
for hvid.] 28...fxe6 29.Txe6! Sort
skal ikke have lov til at blokere (29.
fxe6 er dog også godt). Så vidt jeg
kan se på Christians spil går han nu
primært efter matten - ikke efter det
vundne slutspil. Jeg ville gøre det
samme i den type (gevinst)stilling.
29...Kh8 Tvivlsomt (forærer hvid et
tempo). 30.Th6+ Kg7 31.Tg6+
Kh7 32.Le6 Sort er fortabt. Smuktsmukt parti af Christian. Den mand
fortsætter med at forbløffe den viborgensiske skakverden, må det
måske være tilladt lidt rørstrømsk at
sige! 32...De7 33.Td4 Yes! Går
efter knockout'en. 33...Tf8 34.Tdg4
c5 35.T4g5 …
Og sort opgav. Det koster dronningen at undgå at blive sat mat. Jeg
tror, vi efter denne gevinst førte med
3½-½. Og desuden afsluttedes mit
eget ikke så længe efter. 1-0
Efter første tidkontrol førte vi 5½-½
(Mettes modstander havde været tæt
på overskridelse), og både Mette og
Poul havde ført småfordele med
over forbi de 40 træk. Deres modstandere syntes dog at kunne holde
remis – måske. Mette spillede slutfasen uden at tage chancer, og det
skulle vise sig godt nok til at vinde
(overskridelse i formentlig tabt stilling). Stor præstation at sidde der
som sidste mand (m/k) med tidnød,

kødrand og vanskeligt vundet slutspil og holde koncentrationen på
fuld skrue efter 4½ times spil.
Poul havde givet remis få minutter
forinden, efter et langt og sejt opslidningsslag, hvor det ikke lykkedes vor kaptajn at vinde et slutspil
med kvalitet (for bonde) ekstra. Alle
bønder stod på samme fløj, så det
var bestemt heller ikke let. Men
faktisk havde Poul efter 4 timers
koncentreret spil i et smukt positionsparti en ikke alt for vanskelig
gevinst; men der er grænser for,
hvad man SER på det tidspunkt. Det
kender vi alle.
Frandsen – Søndergaard 12/12 2002

46. Kf4 [46.Kh4 var nødvendigt]
Th1? [46…Kf6! vinder for sort. Der
må godt arbejdes med mattrusler i
slutspillet! Sådan her: 47.Ld2 g5+
48.Ke3 Th1 med vundet slutspil]
47. Sf5 – og remis få træk senere.
Ærgerligt nok – men vi havde allerede fået, hvad vi kom efter. Ikke så
lidt mere, endda.
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Kjellerup 4 – Viborg 3
(0-5) Af Jens Larsen
Torsdag d.21.11.2002 gæstede Viborg 3 AL-Huset i Kjellerup. Paul
Erik Pedersen og jeg var blevet
indkaldt som reserver. Den gemytlige og uldjyske formand for Kjellerup Skakklub Erik Ruskjær bød de i
alt 8 spillende hold velkommen. Jeg
er ikke klar over, hvem de alle
sammen var, men Viborg 4 kunne
jeg da genkende. Vores holdopstilling så således ud med 1. bræt
nævnt først: 1.Bent Frederiksen
2.Leif Buch 3. Peter Laursen 4.Jens
Larsen 5. Paul Erik Pedersen. Bent
Frederiksen gjorde kort proces i 14
træk imod et for Kjellerups vedkommende relativt svagt spillende
førstebræt:
Bent Frederiksen, Viborg (1612) –
Erik Munk, Kjellerup (1220)
Kjellerup (4), 21.11.2002:
Philidors forsvar [C41]
[JL]
1.e4 e5 2.Sf3 d6 [Så er vi i gang
med Philidors forsvar] 3.Lc4 h6?
[Hvid vil spille Philidor Steinitz
variationen, men sorts teori rakte
kun til andet træk. Sort skal spille
Le7, der viser at hvid ingen trussel
har på f7. Samtidigt åbnes der for
den korte rokade og løberen udvikles. Med trækket h6? fortæller sort,
at han kun spiller for et resultat: tabt
spil. ”Randbondesygen!” fornemmer jeg, at Olav ville sige.] 4.d3
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[4.c3 er efter Steinitz-variationen
eller hvorfor ikke helt enkelt spille
4.d4 nu hvor sort er bagud i udviklingstempi. Dette bør føre til 4.d4
Sd7 5.dxe dxe. Philidor er efter min
opfattelse stærkest, når den fører til
en tidlig dronningeafbytning på d8
eller fører til et lukket centrum i
midtspillet med planerne f5 henholdsvis b5. Med den åbne variant
dxe, dxe er sorts bedste muligheder
for et overtag i midtspillet afvæbnet.
4.d3 Le7 5.Sc3 Sf6 6.Ld2 Sc6 [For
hvids vedkommende mener jeg, at
6.Le3 ser sundere ud end Ld2: den
delvist åbne g1-a7-diagonal besættes og dronningens ”udsyn” til dbonden ved en eventuel fremmarch
til d4 sikres. Sort skal ikke spille
Sc6, men derimod lave kort rokade.
Lang rokade og Philidors forsvar
hænger som regel ikke godt sammen. ”Philidors forsvars fornemmelse for forkrampethed” har givet
åbningen et blandet ry.. Med en lang
rokade øges risikoen for, at sort
bliver forkrampet. Vil sort endeligt
spille springeren skal den til d7.
Dette skyldes at trækket c6 er ganske befriende for sort at have i baghånden i denne situation.]
7.Sd5 Lg4 [Med springertrækket til
c6 inviterede sort hvids springer til
d5. Sort accepterer springerforposten på d5, og er ved at spille sig en
masse problemer i hænde – godt
hjulpet på vej af hvid. Lg4 ser indbydende ud for sort her, men giver
generelt sjældent noget i Philidors

forsvar. I stedet for at søge en hurtig
afbytning af dronningeløberen, bør
man efter min opfattelse generelt se
udviklingen i midtspillet mere an.
Men bevares Lg4 spilles ofte også
af gode spillere. 8.c3 a6? 9.Lb3 b5
10.a4 Ta7? 11.Le3 Ta8 12.Sxf6
Lxf6 13.Ld5! Dd7? 14.axb opgv.
1-0
Solidt spillet af Bent Frederiksen
der efter en hurtig sejr formentligt i
perioder savnede en fjernsynsstue i
AL-huset? Bent havde i hvert fald
rig lejlighed til at studere de igangværende partier. På andenbrædtet
spillede Leif Buch 1340 med sort
imod junioren Allan Branth 1266.
De gik i slutspil med seks bønder
hver imens Leif havde et løberpar
imod et tårn. Det skal jo alt andet
lige gerne være et vundet spil for
sort. Leif viste godt overblik, god
tålmodighed og god forståelse for
løberparrets anvendelse. Han kronede sit spil med et ret gyldent moment: Leif havde fået sin a-bonde
ned på a2. Leif ommøblerede sine
brikker lidt, og hvid var nu mat i eet
træk – nemlig bondeforvandlingen
på a1! Peter Laursen 1251 spillede
imod junioren Paw Eriksen 1151, og
var aldrig i tvivl om udfaldet. Paw
overså sin eneste chance for remis
og Peter var stærkest i slutspillet.
Selv spillede jeg imod Per Böhme
1000, og han fandt til min irritation
hele tiden gode svar. I midtspillet
overså han dog min mulighed for et
bondefremstød og tilbud om ofring

på f3. Hvid afslog tilbuddet, men
det var der også taget højde for.
Herpå fulgte en springergaffel rettet
imod dame og tårn, og hvid var i
realiteten væk. En hurtig indvævning i bindinger herefter førte til
hvids opgivelse. Paul Erik Spillede
imod den kun 10-årige junior Jakob
Møberg. Den lille dreng er dog ikke
en kommende hr.hvem-som-helst.
Han vandt tidligere på året sin gruppe i Kjellerup EMT, og tog 160
ratingpoint. Gruppen indeholdt en
del voksne og også en 3-4 Tjelespillere. Paul Erik kørte dog en tålmodig men sikker sejr hjem. Paul
Erik var dog ude i mere end 70 træk,
men hvorfor ikke nyde sit overtag
lidt, nu man alligevel er kørt turen
omkring Kjellerup? På vej ud af
døren, så Viborg 4 ud til at vinde sin
match med 3-2. Vi måtte lige spørge
Erik Ruskjær om, hvad det nu var
vores match var blevet? Han svarede modvilligt: ”5-0 til Viborg.” Og
deri havde han ret. For det var nemlig lige hvad den blev. Erik Ruskjær
havde dog en god pointe: hans juniorer havde klaret sig godt og ydet
god modstand. Samtidigt havde de
alle fået god modstand, og gode
udfordringer. På den måde kan man
sige at Kjellerup fik mest ud af matchen. Vi vandt partierne. Men deres
spillere fik givetvis mest ud af matchen i form af udvikling og udfordringer. På vej hjemad mente vi, at
Viborg i næste sæson bør opgradere
et af C-holdene til et B-hold.
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Kjellerup 6 – Viborg 3
(0-5) Af Jens Larsen
Torsdag d.21.11.2002 gæstede Viborg 3 AL-Huset i Kjellerup. Paul
Erik Pedersen og jeg var blevet
indkaldt som reserver. Den gemytlige og uldjyske formand for Kjellerup Skakklub Erik Ruskjær bød de i
alt 8 spillende hold velkommen. Jeg
er ikke klar over, hvem de alle
sammen var, men Viborg 4 kunne
jeg da genkende. Vores holdopstilling så således ud med 1. bræt
nævnt først: 1.Bent Frederiksen
2.Leif Buch 3. Peter Laursen 4.Jens
Larsen 5. Paul Erik Pedersen. Bent
Frederiksen gjorde kort proces i 14
træk imod et for Kjellerups vedkommende relativt svagt spillende
førstebræt:
Bent Frederiksen, Viborg (1612) –
Erik Munk, Kjellerup (1220)
Kjellerup (4), 21.11.2002:
Philidors forsvar [C41]
[JL]
1.e4 e5 2.Sf3 d6 [Så er vi i gang
med Philidors forsvar] 3.Lc4 h6?
[Hvid vil spille Philidor Steinitz
variationen, men sorts teori rakte
kun til andet træk. Sort skal spille
Le7, der viser at hvid ingen trussel
har på f7. Samtidigt åbnes der for
den korte rokade og løberen udvikles. Med trækket h6? fortæller sort,
at han kun spiller for et resultat: tabt
spil. ”Randbondesygen!” fornem26

mer jeg, at Olav ville sige.] 4.d3
[4.c3 er efter Steinitz-variationen
eller hvorfor ikke helt enkelt spille
4.d4 nu hvor sort er bagud i udviklingstempi. Dette bør føre til 4.d4
Sd7 5.dxe dxe. Philidor er efter min
opfattelse stærkest, når den fører til
en tidlig dronningeafbytning på d8
eller fører til et lukket centrum i
midtspillet med planerne f5 henholdsvis b5. Med den åbne variant
dxe, dxe er sorts bedste muligheder
for et overtag i midtspillet afvæbnet.
4.d3 Le7 5.Sc3 Sf6 6.Ld2 Sc6 [For
hvids vedkommende mener jeg, at
6.Le3 ser sundere ud end Ld2: den
delvist åbne g1-a7-diagonal besættes og dronningens ”udsyn” til dbonden ved en eventuel fremmarch
til d4 sikres. Sort skal ikke spille
Sc6, men derimod lave kort rokade.
Lang rokade og Philidors forsvar
hænger som regel ikke godt sammen. ”Philidors forsvars fornemmelse for forkrampethed” har givet
åbningen et blandet ry.. Med en lang
rokade øges risikoen for, at sort
bliver forkrampet. Vil sort endeligt
spille springeren skal den til d7.
Dette skyldes at trækket c6 er ganske befriende for sort at have i baghånden i denne situation.]
7.Sd5 Lg4 [Med springertrækket til
c6 inviterede sort hvids springer til
d5. Sort accepterer springerforposten på d5, og er ved at spille sig en
masse problemer i hænde – godt
hjulpet på vej af hvid. Lg4 ser indbydende ud for sort her, men giver

generelt sjældent noget i Philidors
forsvar. I stedet for at søge en hurtig
afbytning af dronningeløberen, bør
man efter min opfattelse generelt se
udviklingen i midtspillet mere an.
Men bevares Lg4 spilles ofte også
af gode spillere. 8.c3 a6? 9.Lb3 b5
10.a4 Ta7? 11.Le3 Ta8 12.Sxf6
Lxf6 13.Ld5! Dd7? 14.axb opgv.
1-0
Solidt spillet af Bent Frederiksen
der efter en hurtig sejr formentligt i
perioder savnede en fjernsynsstue i
AL-huset? Bent havde i hvert fald
rig lejlighed til at studere de igangværende partier. På andenbrædtet
spillede Leif Buch 1340 med sort
imod junioren Allan Branth 1266.
De gik i slutspil med seks bønder
hver imens Leif havde et løberpar
imod et tårn. Det skal jo alt andet
lige gerne være et vundet spil for
sort. Leif viste godt overblik, god
tålmodighed og god forståelse for
løberparrets anvendelse. Han kronede sit spil med et ret gyldent moment: Leif havde fået sin a-bonde
ned på a2. Leif ommøblerede sine
brikker lidt, og hvid var nu mat i eet
træk – nemlig bondeforvandlingen
på a1! Peter Laursen 1251 spillede
imod junioren Paw Eriksen 1151, og
var aldrig i tvivl om udfaldet. Paw
overså sin eneste chance for remis
og Peter var stærkest i slutspillet.
Selv spillede jeg imod Per Böhme
1000, og han fandt til min irritation
hele tiden gode svar. I midtspillet
overså han dog min mulighed for et

bondefremstød og tilbud om ofring
på f3. Hvid afslog tilbuddet, men
det var der også taget højde for.
Herpå fulgte en springergaffel rettet
imod dame og tårn, og hvid var i
realiteten væk. En hurtig indvævning i bindinger herefter førte til
hvids opgivelse. Paul Erik Spillede
imod den kun 10-årige junior Jakob
Møberg. Den lille dreng er dog ikke
en kommende hr.hvem-som-helst.
Han vandt tidligere på året sin gruppe i Kjellerup EMT, og tog 160
ratingpoint. Gruppen indeholdt en
del voksne og også en 3-4 Tjelespillere. Paul Erik kørte dog en
tålmodig men sikker sejr hjem. Paul
Erik var dog ude i mere end 70 træk,
men hvorfor ikke nyde sit overtag
lidt, nu man alligevel er kørt turen
omkring Kjellerup? På vej ud af
døren, så Viborg 4 ud til at vinde sin
match med 3-2. Vi måtte lige spørge
Erik Ruskjær om, hvad det nu var
vores match var blevet? Han svarede modvilligt: ”5-0 til Viborg.” Og
deri havde han ret. For det var nemlig lige hvad den blev. På vej hjemad mente vi, at Viborg i næste sæson bør opgradere et af C-holdene
til et B-hold.
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