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AF ERIK BARTRAM JENSEN

Bogen vedrørende den personlige vinkel på
skakspillet bliver forsinket, da der ikke er kommet
nok bidrag.
Men jeg har fået tilkendegivelser fra flere, som godt
ville skrive et bidrag, men som ikke havde tid pga.
den forholdsvise korte tidsfrist.
Derfor sættes nu en ny tidsfrist for indsendelse af
bidrag som bliver den 1. august 2006.
Jeg tror, at bogen kan give skakspillet og klubben
en god omtale og interesse, der kan gavne klubbens
videre udvikling. Derfor er det vigtigt, at flere skriver deres bidrag om skakkens forunderlighed.
God fornøjelse!
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AF MORTEN FABRIN (PARTIGENNEMGANG AF OLAV DALSGAARD LARSEN)

Skuffende start for
førsteholdet
Viborg Skakklub indledte holdkampsæsonen 2005/06 den 6. november med dobbeltarrangement
hjemme i lokalerne hos FOA.
Førsteholdet var i 1. division oppe
mod Skolerne fra Århus’ andethold, som var svækket af afbud,
hvorfor Viborg stillede op som
favoritter. Det var derfor meget
skuffende, at det ikke lykkedes at
vinde et eneste parti. Efter fem
remiser og tre tab blev facit 2½5½.
Morten Fabrin og Michael Olesen
spillede remis med de sorte og
Søren Ejdum, Martin Lee Lauritsen og Finn Normann Larsen med
de hvide brikker. På første bræt led
Olav Dalsgaard Larsen et smertefuldt og kort nederlag mod vort
tidligere medlem Anders Bodholt
Nielsen, som spillede et meget flot
parti, der kun varede 25 træk.
Claus Rossen fik med de sorte
brikker i en sicilianer en meget
fordelagtig stilling, men overså
desværre en fæl springergaffel til
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konge og dame. Endelig måtte
Peter Graves ned i et langt parti,
hvor han i slutspillet ganske vist
havde løberparret mod et tårn, men
desværre også hele fire minusbønder.

Nedtur i Vendsyssel - største
Viborg-nederlag i over 10 år
Viborg Skakklub drog i 2. runde af
1. division den lange vej til Jetsmark, der var opsat på at tage revanche for det nederlag på 4½-3½,
som Viborg tilføjede hjemmeholdet i februar.
Og det lykkedes i den grad, at
Viborg-spillerne fortsat slikker
sårene efter et nederlag så stort, at
ingen af Viborg-spillerne husker
noget lignende for Viborgs førstehold. Det vil i hvert fald sige, at
man skal mere end 10 år tilbage
for at finde en nedtur af denne
kaliber.
1-7 endte det. Først to remiser på
5. og 6. bræt ved Morten Fabrin og

Michael Olesen i nogle partier,
hvor der aldrig var noget særligt på
færde.
Herefter gik alt Jetsmarks vej. Poul
Søndergaard fik på 7. bræt aldrig
rigtig noget i gang mod fransk og
blev overspillet på damefløjen,
men nåede lige at tabe på tid, inden han ville have tabt på brættet.
Peter Graves måtte ned på 4. bræt
efter et kompliceret midtspil, og
for Claus Rossen på 3. bræt gik det
samme vej, efter at han tilsyneladende var sluppet rimeligt af sted
med en bonde og en kæmpespringer for et tårn, men en forrygende
tidnød ødelagde alt. På 2. bræt
kom Søren Ejdum aldrig rigtigt i
gang, og på 1. bræt fik Olav Dalsgaard Larsen fornuftigt spil mod
Jens Ove Fries Nielsen, efter at de
gensidigt havde taget testamentebønder. Det blev til sidst den internationale mester, der fik gavn af blinien kombineret med dræbende
trusler mod kongestillingen.
Efter afbud fra Martin Lee Lauritsen havde Viborg på 8. bræt en
yderst interessant debutant: Ivan
Sørensen, der som medlem af
Evans, Vejle, spillede i Landsholdsklassen 1972 (uden at rykke
ud), men derefter især helligede
sig studier og arbejde og ikke havde spillet et turneringsparti i ca. 25

år. Mens Ivan boede i Mollerup i
Tjele Kommune, meldte han sig
ind i Viborg Skakklub, og han bor
nu i Hjørring, men under opretholdelse af sit medlemskab i Viborg.
Hans hollandske åbning gav minder om gamle dage, da han positionelt overspillede sin modstander, som blev tvunget til et giftigt
officersoffer, som Ivan i sin begyndende tidnød ikke fandt det
helt præcise modspil over for.
Altså også 0 på dette bræt.
Facit: Efter to runder har holdet i
16 partier opnået 7 remiser, 9 nederlag og 0 gevinster. Kampen
mod 1968 II den 11. december i
Viborg vil give svaret på, om vi
dog ikke kan vinde bare et parti
inden 2006………

Årets første gevinster
- og fem af slagsen
Viborg Skakklubs førstehold i 1.
division måtte helt til tredje runde,
før holdet kunne vinde et parti.
Efter 2½-5½ mod Skolerne 2 og 17 i Jetsmark lykkedes det den 11.
december at vinde hjemmekampen
mod 1968 II med 5-3 efter en
kamp helt uden remispartier.
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Søren Ejdum, Martin Lee Lauritsen og Michael Olesen vandt sikre
sejre. Peter Graves stod trods minusbonde muligvis fordelagtigt, da
modstanderen kom til at sætte
dronningen i slag, og Morten Fabrin var meget heldig, da han trods
en kvalitet for lidt fik noget ud af
den meget næsvise fribonde, han
havde fået som kompensation (se
partiet nedenfor).
Olav Dalsgaard Larsen, Claus
Rossen og Poul Søndergaard tabte
alle, for Søndergaards vedkommende desværre efter et ellers
remisagtigt tårnslutspil.
Alt i alt var det et meget tilfredsstillende resultat for Viborg, idet
ratingtallene forudsagde 4,24 mod
3,76 til det homogene hold fra
1968 II.
Hvid: Niels Bøye
Sort: Morten Fabrin
Engelsk
1.c4 c5 2.Sc3 Sc6 3.Sf3 g6 4.g3
Lg7 5.Lg2 d6 6.0–0 Tb8 Morten
spiller "mod sig selv". Han sidder
ofte på den hvide side i symmetrisk engelsk. Sort har mange muligheder, og i stedet for tårntrækket
kan eksempelvis spilles Sf6 7.a3
a6 8.e3 Lg4 rettet mod hvids plan
om at spille d4 9.Dc2 Sh6 Rand-
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springeren ses ofte i symmetrisk
engelsk 10.Tb1 0–0 11.b4 Lxf3
12.Lxf3 Se5 13.Le2 e6 14.f4 Sd7
15.d3 Sf5 16.Ld2 Dc7 17.b5 Sf6
18.Lf3 Tfd8 19.Se4 axb5 20.Txb5
b6 21.g4 Sxe4 22.dxe4 Se7
23.Tfb1 Hvid har fået et ubehageligt tryk i b-linjen 23...d5 24.exd5
exd5 25.cxd5 Sxd5 26.a4 De7
Dd7 var nok bedre 27.Lxd5 Txd5
28.Txb6 Txb6 29.Txb6 h6 30.h3
Dd8 31.La5 Td1+ 32.Kf2 Th1
33.Kg3 Da8 34.Dg2 Dxa5 Morten
vælger at give en kvalitet i stedet
for at tage det vanskelige slutspil
med minusbonde efter dronningeafbytning og Ta1. Efter 36. Tc6,
Txa4 37.Txc5 har hvid en sund
merbonde. Den kan næppe omsættes i gevinst i tilfælde af godt forsvar. Materialet er stærkt reduceret, og der er kun bønder på en side
35.Tb8+ Kh7 36.Dxh1 Dxa4
37.Dd5 Et stærkt træk, der centraliserer den hvide dronning. Stillingen må være vundet for hvid, som
har en ren kvalitet. Morten forsvarer sig i det følgende sejt, idet han
forsøger at udnytte c-bonden og
hvids usikre kongestilling 37...Da3
38.Te8 Dc1 39.Da2 c4 40.Df2 c3
41.h4 Dd1 42.Tc8 Dd7 43.Ta8
Dd5 44.Ta2 Dc4 45.Dc2 Df1
46.Df2 Dc4 47.De2 De4 48.Ta1
Kg8 49.Df3 Dc4 50.Tc1 Db3
51.De2 Db6 52.Dd3 Dc5 53.Td1
h5 54.e4 hxg4 55.e5 Lh6

56.De4?? En gevaldig bommert.
Nu vinder sort 56...c2 57.Te1 Tc1
strander jo på Da3+ og tårnet falder 57...c1D 58.Txc1 Dxc1
59.Kxg4 Dg1+ 60.Kh3 Db6
61.Kg3 De6 62.Dd4 Lf8 63.Dd8
Kg7 64.Dd4 Le7 65.Dd1 Df5
66.Df3 Db1 67.Dd5 De1+ 68.Kf3
Dh1+ Opgivet (0-1)

Ny sejr til førsteholdet
I fjerde runde af holdturneringen
den 15. januar var Viborg værter
for et dobbeltarrangement, hvor
førsteholdet tog imod Viby i 1.
divison, medens andetholdet fik
besøg af Aulum i Mesterrækken vigtige kampe fordi de respektive
modstandere ligesom Viborgholdene er involverede i bundstriden.

Førsteholdet havde desværre afbud
fra Martin Lee Lauritsen, og andetholdets to topfolk Finn Normann Larsen og Simon Thougaard
var forhindrede af henholdsvis
bortrejse og kærestens nært forestående fødsel. Det betød, at Thomas Højbjerg Pedersen fik comeback på førsteholdet efter næsten
tre års fravær fra dette hold, og at
andetholdet manglede sine tre topfolk, hvilket på andetholdet blandt
andet medførte mesterrækkedebut
for 14-årige Anders Revsgaard
Andreasen.
Viby havde afbud fra deres sædvanlige førstebræt, og ratingtallene
forudsagde herefter en smal Viborg-sejr på ca. 4½-3½. Og det
levede Viborg godt og vel op til
med 5-3. Søren Ejdum, Peter Graves og Thomas Højbjerg Pedersen
(se parti nedenfor) vandt sikre
sejre, og omsider kom også Olav
Dalsgaard Larsen på førstebrættet
på tavlen med gevinst efter et
kompliceret parti. Claus Rossen
vandt tidligt en bonde men måtte
nøjes med remis. Morten Fabrin
spillede ligeledes remis efter et
meget lige parti. Ned måtte desværre Michael Olesen og Poul
Søndergaard, for Michaels vedkommende på ærgerlig måde efter
at have opfulgt en officersgevinst
med alt for hurtigt og sorgløst spil.
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Hvid: Thomas H. Pedersen
Sort: Peter Grove
Benoni
1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 c5 4.d5
exd5 5.cxd5 d6 6.Sc3 g6 7.e4 Lg7
8.Lc4 En usædvanlig placering af
løberen. Le2 er det almindelige
8...0–0 9.0–0 Lg4 10.h3 Lxf3
11.Dxf3 a6 12.a4 Sbd7 13.Lg5
Se5 14.De2 Dd7 15.Lb3 Dc7
16.f4 Sed7 17.Tae1 Sh5 18.Tf3
Ld4+ 19.Kh1 Tfe8 20.Dd2 Shf6
21.Lc2 Te7 22.f5 En vigtig beslutning. Thomas satser på terrænovervægt og mulighed for kongeangreb. Til gengæld får sort kontrol over det det fine felt e5
22...Se5 23.Tff1 Sh5 24.Se2 Sc4
25.Dd3 Se5 26.Dd1 f6 27.Lh4 g5
28.Sxd4 cxd4 29.Lf2 Sf4 30.Lxd4
Tc8 31.Lb1 h5

Der er opstået en stilling, som er
vanskelig at vurdere. Hvid har
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vundet en bonde, men hans hvidfeltede løber er ret tam. Den sorte
kongestilling er noget svækket.
Hvid står nok bedst, og i tidnøden
vinder hvid hurtigt 32.Le3 Tg7
33.Lxf4 gxf4 34.Txf4 Db6 35.b3
Tc3 36.Dxh5 Dxb3 37.De8+ Opgivet (1-0)

Nederlag på Fyn
Viborg Skakklub tog søndag den
5. februar på langfart til Fyn for i
1. division at møde Læseforeningen, Odense, der stillede op som
favoritter og også trak en sejr på 53 i land, men med lidt mere medvind til sidst kunne Viborg have
opnået uafgjort.
Morten Fabrin og Peter Graves
tabte ret tidligt. Claus Rossen spillede remis i et kompliceret parti,
før første sejr kom på tavlen ved
Søren Ejdum, som dermed - i hvert
fald momentant - runder 2300 i
rating. Også Martin Lee Lauritsen
vandt (se parti nedenfor), medens
Michael Olesen tabte. Stillingen
var herefter 2½-3½, mens både
Olav Dalsgaard Larsen på topbrættet og Poul Søndergaard på bundbrættet kæmpede, Olav for gevinst
og Poul for remis. Poul måtte ned,

medens det lykkedes Olav med
fremragende spil mod den 13dobbelte Fynsmester Carsten Bank
Friis at runde et remisagtigt slutspil af til en simpel gevinststilling
med kun de to konger og en bonde
tilbage på brættet. Trætheden efter
næsten seks timers koncentreret
spil må være årsagen til, at Olav
fejlede til sidst i en stilling, han
under normale omstændigheder
ville kunne føre til sejr med bind
for øjnene.
Hvid: Jannick Benneth Skow
Sort: Martin Lee Lauritsen
Katalansk
1.d4 Sf6 2.Sf3 d5 3.c4 e6 4.g3 c6
5.Lg2 Sbd7 6.b3 b6 7.0–0 Lb7
8.Lb2 Le7 9.Se5 0–0 10.Sc3 c5
11.cxd5 exd5 12.Sxd7 Dxd7
13.Dd3 cxd4 Sort kunne - eksempelvis med Tf-e8 - lade bønderne
stå og derved undgå den isolerede
d-bonde. 14.Dxd4 Lc5 15.Dd3
Tad8 16.Tfd1 De6 17.e3 Td7
18.Se2 Tfd8 19.Sd4 Lxd4
20.Dxd4 De7 21.Tac1 Hvid har i
kraft af sorts isolerede d-bonde en
lille, men klar fordel. Martin tager
straks skridt til at forhindre, at han
på et tidspunkt bliver sat mat på g7
21...Se8 22.h4 f6 23.h5 h6 24.Lh3
Tc7 25.Lf5 Sd6 Martin manøvrerer fint med springeren. Hvid spiller ret planløst i de følgende træk

26.Txc7 Dxc7 27.Lb1 Sf7 28.Dd3
Sg5 29.Df5 d4!

Nu liver sorts løber på b7 op 30.e4
De7 31.f4 Lxe4 ! Sort vinder en
vigtig bonde og opnår en gunstig
dronningeafbytning 32.Lxe4 Dxe4
33.Dxe4 Sxe4 34.Td3 f5 35.Kg2
Tc8 36.Lxd4 Tc2+ 37.Kf3 Sd2+
38.Ke3 Sf1+ 39.Kf3 Sh2+ 40.Ke3
Sg4+ 41.Kf3 Txa2 Martins omplacering af springeren med skakkerne har begrænset den hvide
løbers muligheder. Le5 besvares
således med Tf2 mat 42.Tc3 Td2
43.Lg1 Td7 Nu er sorts brikker
solidt dækket, og den hvide hbonde er på vej til at forsvinde
44.Ke2 Sf6 45.Lf2 Sxh5 46.Te3
Sf6 47.Te5 g6 48.Le1 Tc7 49.Te6
Kf7 50.Td6 Se4 51.Td8 h5
52.Ke3 a5 53.Tb8 Tc6 54.b4 a4
55.Tb7+ Ke6 56.b5 Tc1 57.Lb4
Tb1 58.Txb6+ Kd7 59.Lf8 Tb3+
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60.Kd4 Txg3 61.Ta6 h4 62.Ta7+
Kc8 63.b6 h3 64.Lg7 Sd6
65.Tc7+ Kb8 66.Kd5 h2 67.Kxd6
h1D 68.Le5 Tb3 69.Kd7 og samtidig overskred hvid tiden (0–1)
Stillingen er let vundet for sort, der
kan starte med Dd5+
Trods nederlaget forbedredes Viborgs chancer i bundstriden, idet
både Kjellerup og 1968 II led store
nederlag i dagens kampe:
Kjellerup - Jetsmark
1-7
SK 1968 II - Århus
2-6
Viby - Skolerne 2
4½-3½
Læseforeningen - Viborg
5-3

#

$

Stillingen før de sidste to runder:
Hold
1. Jetsmark
2. Århus
3. Læseforeningen
4. Skolerne 2
5. Viby
6. Viborg
7. 1968 II
8. Kjellerup

Po. Mp.
29½
9
25½
8
21
7
19
3
18½
5
16½
4
16½
2
13½
2

Der er således stor spænding om,
hvilke to hold, der skal rykke ud.
Den 5. marts mødes Viborg og
Kjellerup, før Viborg i sidste runde
møder Århus. I Viborg har man
bemærket, at også 1968 II har et
vanskeligt slutprogram, nemlig
mod Jetsmark og Skolerne II.

%

AF MIKAEL BACH (PARTIGENNEMGANG AF OLAV DALSGAARD LARSEN)

Man siger i stort set alle sportsgrene (selv om mange i de fodboldkredse, jeg også bruger en del tid
på, påstår at skak ikke er en
sportsgren), at det er svært som
oprykker i langt de fleste tilfælde.
Det har vi også måtte sande. Og
med fem nye spillere i forhold til
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holdet fra sidste sæson, er vi
styrkemæssigt langt efter de fleste
hold, vi møder.
Svækkelse på førsteholdet i forhold til sidste år har også gjort det
svært, og da vi spiller samme tid
som dem, giver det problemer ved
afbud på førsteholdet.

Men vi kæmper ufortrødent videre
og håber/forventer, at vi får skrabet point nok sammen til at undgå
nedrykning.
I den første kamp mod Struer var
vi tæt på efter sejre til Mette (se
partiafslutning nedenfor), Mads,
Mikkel og remis af Mogens.
Desværre tabte resten, men der var
muligheder i nogle af de andre
partier. Jeg havde selv en fordel,
indtil klappen gik ned, og jeg satte
et tårn i slag.
Efter Mettes 17. Sb5 var følgende
stilling opstået:

Her spillede Mettes modstander,
Bo Hansen, dxc5??. Mette spillede
naturligvis familieskakken Sxa7,
hvorefter Bo Hansen opgav
I anden runde var vi i Holstebro,
hvor vi var endnu mere overmat-

chet end mod Struer, og tre afbud
gjorde det ikke nemmere for os.
Men vi kom derfra med et hæderligt nederlag på 5½ - 2½ - sejr til
Peter Laursen, remis fra Simon,
Mogens (se parti nedenfor) og
undertegnede. Igen med gode muligheder for flere points som desværre kiksede.
Hvid: Erling Høiberg
Sort: Mogens Boel
Dronningebondespil
1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.Lf4 Erling
Høibergs yndlingsopstilling 3...b6
4.e3 Lb7 5.Ld3 Le7 6.Sbd2 d6
7.h3 c5 8.c3 Sbd7 9.0–0 cxd4
10.exd4 0–0 11.De2 Te8 12.Tfe1
h6 13.Sh2 Lf8 14.Sc4 Dc7 Mogens har valgt en solid og fleksibel
opstilling mod den stærke modstander. Et voldsomt hvidt kongeangreb er foreløbig ikke i sigte
15.Se3 Sd5 16.Sxd5 Lxd5 17.Sg4
Tac8 18.Dd2 e5 19.dxe5 Sxe5
20.Lh7+ Kxh7 21.Dxd5 Sxg4
22.hxg4 Txe1+ 23.Txe1 Dc4
24.Db7 Dc7 25.De4+ g6 26.g5 h5
En ret lige stilling er opstået. Den
sorte d-bonde kan blive svag, men
hvids bondestilling på kongefløjen
giver sort mindst lige spil. Erling
Høibergs kommende forsøg på at
iværksætte et kongeangreb er præget af ønsketænkning 27.Te3 Dd7
28.Th3 Te8
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Fjerde runde mod Aulum - endelig
en hjemmekamp. Igen problemer
med afbud, og mangel af de tre
øverste på holdet gjorde betingelserne for et godt resultat svære.
Kampen gav debut til Anders,
vores bedste junior. Han er steget
meget i rating denne sæson. Sejr til
Mads (se parti nedenfor), remis til
Mette, Christian, Per og Anders.

29.Dd3 Naturligvis ikke 29.
Txh5+?, Kg8, og både den hvide
dronning og det hvide tårn hænger.
Nu truer derimod Txh5 29...Kg8
30.Le3 Lg7 31.f4 (?) 31...Dc6
32.f5 De4 33.Dxe4 Txe4 34.f6 Lf8
35.Kf2 d5 36.b4 Ld6 37.Kf3 Tc4
38.Ld2 Le5 39.Ke2 Te4+ 40.Te3
Txe3+ 41.Kxe3 b5 ! Mogens placerer sine bønder rigtigt i dette
slutspil med sortfeltede løbere,
nemlig på hvide felter 42.Kd3 Kf8
43.Le3 a6 44.Ld4 Lf4 45.Le3 Le5
Remis (½-½)
En tur til Herning stod for tur i
tredje runde, en dag jeg aldrig vil
glemme og har måttet høre meget
for siden. Det er ikke nemt, når
man skal to ting på en gang og
meget gerne vil begge dele. En stor
tak til dem, der gjorde det muligt,
at otte spillere kom af sted. Desværre fik de kun 2 point med hjem.
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Hvid: Knud Erik Andersen
Sort: Mads Fløe Holm
Jugoslavisk
1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 g6 4.Sf3
Lg7 5.Le2 0–0 6.0–0 Sbd7 7.Lg5
c5 8.d5 h6 9.Lh4 g5 10.Lg3 Sh5
11.Dd2 Sxg3 12.hxg3 a6 13.a4
Se5 14.Sh2 Sg6 15.Sd1 (?) Lidt
for tilbageholdende. Lg4 eller Lh5
ser mere naturligt ud 15...f5
16.exf5 Lxf5 17.Ld3 Lxd3
18.Dxd3 De8 19.c3 Se5 20.De2
Dg6 21.f4 Dd3 22.De1 Sg6
23.De6+ Kh7 24.f5 Se5 25.Dxe7
Tae8 26.Dxd6 Dxg3 Hvid har
vundet en bonde, men sort har
angrebschancer. Sort truer Sf3+
med gevinst af den sorte dronning.
Det burde hvid nok parere med
Kh1!, og det sorte angreb går noget i stå 27.Dxc5 Sd3 28.Db6 Te2

Men sensationen indtraf. Trods
afbud på 1. bræt hentede divisionsreserverne sæsonens første sejr
med sensationelle 4½-3½.
På topbrætterne måtte Simon
Thougaard og Thomas Højberg
Pedersen ikke uventet strække
våben, for Simons vedkommende
mod eks-korrespondance-VM Jørn
Sloth. Men derefter gik det fint:
29.Se3 Efter Sf2 spiller sort Sf4,
og mattruslen på g2 kan ikke dækkes 29...Dxe3+ 30.Dxe3 Txe3
31.f6 Lh8 32.d6 Sf4 33.Tad1
Lxf6 34.Sg4 Tee8 35.Kh2 Ld8
36.d7 Te2 37.Se3 Afslutningen er
tidnødspræget. Denne springer er
lige i slag 37...Lc7 38.Sd5 Denne
gang ser Mads, at springeren kan
slås ... 38...Sxd5+ 39.Kh1 Txf1+
40.Txf1 Te7 Hvid opgav (0-1)

Gevinster til Mette Dalsgaard Larsen, Mikael Bach og Bjarne Nielsen samt remiser til Mogens Boel,
Mads Fløe Holm og Arne Juel
Larsen. Et fremragende holdresultat!
Dermed lagde Viborg II både
Lemvig, Aulum og - formentlig Kjellerup II bag sig før de sidste to
runder, hvor holdet møder Kjellerup II og Lemvig.

Det følgende referat fra andetholdets 5. runde er skrevet af Morten
Fabrin.

Femte runde - Sensation i
Ringkøbing!
Viborgs andethold, der hidtil havde ligget i bunden af Mesterrækken, var på langfart i femte runde,
nemlig til en utaknemmelig opgave mod topholdet Ringkøbing.
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AF BJARNE NIELSEN

A-klassen

1
2
3
4
5
6
7
8

KLUB
Vorgod 1
Nordthy 2
Herning 3
Struer 2
Holstebro 2
Skive 2
Viborg 3
Ikast 1

Sidste runde: Struer, tirsdag den 21. marts 2006
1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde 7. Runde
5
4

6
3

6,0
4,0
4,5
4,0
2,0
6,5
1,5
3,5

8 2
2 1
1 7
7 8

6,0
5,5
2,5
2,0
3,0
5,0
5,0
3,0

42
3

37

1 5
7 4
6
8

53

8

65

Dermed har vi også fået noget
hårdere modstand end sidste år, og
det kan mærkes.
Første runde skulle vi spille ude
mod Skive, der var meget tæt på at
vinde A-klassen sidste år. Forventningerne var derfor ikke så høje,
og det viste sig at være med rette.

1

5

6
5

3
5
4

7 2

7

8

2 6
1

8

86

3 7

4

I sidste artikel omkring tredjeholdet skrev jeg, at vi var tæt på at
rykke op i A-rækken, men ikke tæt
nok. Sådan som jeg har forstået
det, er Skjern/Tarm skakklub blevet nedlagt, og der blev derfor en
ledig plads i A-rækken, og da der
ikke var andre der ville have den,
tilfaldt den så os.
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6

4
2 3
1 2
4

1

Skive 2 - Viborg 3

Point

Placering

12,0
9,5
7,0
6,0
5,0
11,5
6,5
6,5

1
3
4
7
8
2
5
6

Arne Høgedal - Flemming Fejerskov
Jens Kristensen - Martin Høj Hansen
Thor Hammershøj - Bjarne Nielsen
Evan Thomsen - Mikkel Christiansen
Egon Frandsen - Jens M. Villumsen
Anders Glibstrup - Chr. Bitsch
Henrik Nyby - Peter Laursen
Günther Karlsen - Erik B. Jensen

0-1
½-½
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
-----6½-1½

Som det ses, væltede vi os ikke
ligefrem i sejre, men det var ikke
meget værre end forventet.
Flemming blev med hvid mødt
med Caro-Kann og vandt som den
eneste af vore spillere den aften.
Vi skal se hans parti lidt senere.
Vores nye medlem, Martin Høj
Hansen, var nok lidt heldig med

den remis han reddede sig. Efter en
noget uklar stilling i Schliemanvarianten i Spansk, var det hvid,
der stod lidt i overkanten. På den
anden side var det hvid selv der
tilbød remis, så det var nok fortjent.
Bjarne fik igen lov at spille
Blackmar-Diemar gambit, men det
var en variant, jeg ikke kendte så
godt, og den blev ikke spillet korrekt. Hen mod tidnøden så et dobbelt tårnoffer godt ud, det var bare
ikke godt nok, og efter et par
skakker røg dronningen og stillingen.
Mikkel spillede også Spansk, men
en noget mere rolig variant end
Martin valgte. Efter ellers fornuftigt spil, så vidt som jeg kunne
bedømme, fik hvid dog efterhånden noget pres, og efter en del
afbytninger var det hvid, der havde
det bedste slutspil.
Jens Martin spillede mod Egon
Frandsen, og traditionen tro blev
det en forsigtig åbning, og det var
ret lige i det meste af partiet. Først
i de sidste par træk knækkede filmen for Jens Martin, med et par
dårlige træk, og han opgav, inden
modstanderen vandt den officer,
han havde glemt at dække.

Christian mødte en af de to
Glibstrup-brødre, der begge spiller
Aljechins forsvar, når lejligheden
byder sig, og således også i dette
parti. Jeg måtte opgive at følge
noteringslisten, men efter hvad jeg
så, mens vi spillede, var Christian
under et vist pres det meste af partiet. Han tilbød remis, som modstanderen afslog, og efterhånden
faldt Christians stilling fra hinanden, og han opgav kort før
tidskontrollen.
Peter Laursens parti måtte jeg også
opgive at følge, og Eriks parti har
jeg ikke. Må jeg igen opfordre til,
at man er MEGET mere omhyggelig med at notere, og at man afleverer sin noteringsliste, gerne uopfordret!
Som lovet skal vi se Flemmings
parti. Analyserne er lavet i nært
samarbejde med Fritz 9. Til dem
der ikke er vant til at se den slags
notering (mig f.eks.), betyder
+– Hvid fordel
–+ Sort fordel
= Lige stilling
Hvid: Flemming Fejerskov, 1780
Sort: Arne Høgedal, 1756
Caro-Kann
Afbytningsvarianten, PanovBotvinnik angreb
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1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.Sf3
Sf6 5.Lf4 Sc6 6.c3 Lg4 sidste
teoritræk. 7.Sbd2 e6 8.Dc2 Lf5
9.Ld3 Lxd3 10.Dxd3 a6 11.0–0
Ld6 12.Lxd6 Dxd6 13.Tae1 0–0
14.Se5 Se7 15.Te2 L5 16.Tfe1
Sg6 17.Sxg6 hxg6 18.Sf3 Sd7
19.Sg5 Df4 20.Sh3 Df5 21.Dg3
Sf6 22.Sg5 Sh5 23.Dh4 Df4 24.g4
24.Dxf4!? er en mulighed
24...Sxf4 25.Te3 med lige spil
24...Sf6 25.h3 Tfe8 26.Te3 Ta7
27.Tf3 Dd2 28.Te5? 28.Tee3
Dxb2 29.Txf6 gxf6 30.Dh7+ Kf8
31.Dh6+ Ke7 32.Sxf7 Kxf7
33.Dh7+ Kf8 34.Dxa7 Dxa2
35.g5(+–) 28...Kf8?? 28...Dxb2
og sort har fordel 29.Te1 Tea8–+
(29...Dxa2 30.Txf6 gxf6 31.Dh7+
Kf8 32.Dh6+ Ke7 33.Sxf7–+)
29.Dh8+ Sg8 30.Sh7+ 30.Txe6!
og der er ikke meget mere at
komme efter 30...De1+ 31.Txe1
Txe1+ 32.Kg2 f6+- 30...Ke7
31.Dxg7 Sh6 31...Kd8 gør ikke
tingene meget bedre 32.Txf7 Txf7
33.Dxf7+-32.Tfe3 32.Txe6+ Kxe6
33.De5+ Kd7 34.Sf6+ Kc8
35.Dxe8+ Kb7 36.Dd7+ Kb8
37.Dd8+ Kb7 38.Sxd5 De1+
39.Kg2 De6 40.Te3 Dxd5+
41.Dxd5+ Kb8 42.Te8+ Kc7
43.Te7+ Kb6 44.Dd6+ Ka5
45.Txa7 Sxg4 46.Txa6#
32...Dd1+ 32...Kd6 er allersidste
mulighed 33.Dxh6 Dc1+ 34.Kg2
Kc7+- 33.Te1 (1–0)
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Viborg 3 - Holstebro 2

Flemming Fejerskov – Sigurd Rindom
Martin Høj Hansen – Aksel Hansen
Bjarne Nielsen – Mads Svendsen
Mikkel Christiansen – Alex Petersen
Jens M. Villumsen – Benny Christensen
Peter Laursen – Karsten Noe
Erik B. Jensen – Keld Tindal
Per Petersen – Peter Grønbæk

½-½
½-½
0-1
1-0
½-½
1-0
1-0
½-½
-----5-3

Denne aften var da alt andet lige
noget sjovere, som det nok kan ses
af resultatet.
Flemming fik stillet sig meget
stabilt op med sin semi-slaviske
åbning. Hans noget højere ratede
modstander fik en smule pres, men
der var aldrig noget særligt på
færde, og man tog remis efter 49
træk.
Martin blev med hvid mødt med
Fransk, hvor man dårligt kom i
gang, før fredspiben blev røget
efter 17 træk.
Jeg spillede for første gang i karrieren Siciliansk i et seriøst parti.
Det gik faktisk så godt, at de fleste
var enige om, at det var klart vundet. Desværre spillede jeg upræcist
hen mod tidskontrollen, og pludselig var der udsigt til mat eller så
stort materialetab, at der ikke var
mere at gøre.

Mikkels partiliste har jeg ikke,
men så vidt som jeg kunne se, var
han hvid i en Evans-gambit, hvor
modstanderen noget uforstående
gav en let officer for to bønder.
Derefter var det nærmest afgjort,
og han var da også så godt kørende, at han afviste et remistilbud og
senere kørte partiet hjem i fin stil.
Jens Martin spillede også Italiensk,
og han så ud til at have styr på det
hele vejen. Jeg ved ikke om det er
en kendt variant, jeg er ikke så
kendt med åbningen, men det så ud
som om, modstanderen var ude i
en feberredning for at redde den
officer han gav lige efter åbningen.
På grund af nogle bindinger, måtte
Jens Martin dog give den tilbage,
og samtidig blev der byttet en del
af, så det ebbede ud i remis.

op for stillingen, og det så ret lige
ud, indtil modstanderen valgte at
give sin dronning for et tårn, og så
var det parti ligesom afgjort. Afslutningen kunne godt have været
mere stilren, men et point er jo et
point.
Christian havde fødselsdag, og vi
havde derfor Per Petersen med
som reserve. Han kom lige fra
julefrokost, men om det påvirkede
hans spil, skal jeg lade være usagt.
Det blev en halv-lukket opstilling,
hvor de aldrig rigtig kom ud over
remiskanten, selv om der blev
kæmpet til træk 33, før videre
kamp blev opgivet.

Igen havde jeg problemer med
Peters partiliste, men han spillede
en meget aggressiv åbning i Kongeindisk og fik et vældigt angreb
sat ind, der endte med, at modstanderen gik mat efter 32 træk.
Erik spillede Pirc og kunne have
fået klar fordel efter åbningen, da
han kunne slå en bonde i centrum,
der enten kostede bonden eller en
kvalitet. Det så han desværre ikke,
og han kom noget under pres. Efterhånden fik han dog løsnet lidt
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AF MORTEN FABRIN

43 deltagere stillede op til årets
traditionelle Hærvejsturnering,
heraf 29 fra Viborg Skakklub,
hvilket var et tilfredsstillende deltagerantal. Især var det glædeligt at
se flere nye lokale klubmedlemmer
i aktion i denne turnering. Tjeleeleverne kom som altid i pænt
antal - otte stykker, inklusive Martin Lee Lauritsen, der er medlem af
Viborg Skakklub, havde Claus
Rossen med i bussen.
Styrkespredningen var stor, så stor
fra nummer fire og nedefter, at det
for første gang blev besluttet kun
at spille med fire deltagere i øverste gruppe. De fire, der alle hører
til på Viborgs 1. divisionshold,
spillede dobbeltrundigt og fik altså
kun seks partier, og det var sportsligt set nok en meget fornuftig
måde at fordele deltagerne på.
Mesterklassen
Mesterklassen havde den i koordinerede turneringer meget sjældent
spillende Olav Dalsgaard Larsen
som favorit, men han tabte i første
runde med de hvide til en meget
velspillende Claus Rossen, der

18

spillede en meget flot turnering,
hvor han i revanchematchen med
de hvide brikker mod Olav med
det yderste af neglene hentede sig
en remis.
De to andre deltagere i klassen,
Martin Lee Lauritsen og Morten
Fabrin, kunne ligne kanonføde,
men undervejs havde Martin med
de sorte brikker en fin stilling med
merbonde mod Olav, og Morten
havde en tilsvarende situation mod
Claus. Favoritterne vandt dog disse
partier, og i sidste runde kunne
Claus nøjes med remis mod Morten for at opnå turneringssejr og
komme over 2200 i rating. På den
baggrund gav han remis i en formentlig fordelagtig stilling tidligt i
partiet. Herved kom Morten i den
samlede stilling ½ point foran
Martin, efter at de indbyrdes begge
havde vundet med de hvide brikker.
Stort til lykke til Claus med sejren,
der samtidig var et kandidatresultat.

Ratingsystemets små unøjagtigheder viste sig ved, at Claus vandt 26
points, medens hans tre klubkammerater tilsammen afgav 30!
Basis 1
Nok var Claus Rossens sejr flot,
men næsten mere imponerende var
det at følge Mogens Boels spil i
Basis 1. Mogens, der trods bopæl i
Viborg, i mange år har spillet for
Kjellerup Skakklub, har nu meldt
sig ind her, og dette blev fejret
med en sjælden maksimumssejr. 7
af 7 simpelthen. Sådan! Hans spil
virkede gedigent, sikkert og tålmodigt og resulterede i 135 velfortjente points på ratingkontoen,
hvilket er et sjældent spring på
dette niveau. Mogens havde ellers
netop afleveret 31 points i Herning
Byturnering, men havde åbenbart
brugt denne turnering til at spille
sig i form. Netto kom Mogens op
på 1734.
Mikael Bach og Arne Juel Larsen
er gode eksempler på spillere, der
efter mange års fravær fra klubskak, melder sig under fanerne
igen med gode resultater. De delte
andenpladsen med hver 4 points.
Også Leo Jørgensen har i en årrække ikke spillet turneringsskak
efter tidligere at have spillet i Herning. Han besatte fjerdepladsen
med 3½ points. Placeringerne som

nr. 5-7 blev ugæstfrit overladt til
de udenbys, nemlig unge Sofus
Rønne Christiansen fra Tjele og
skibonitterne Egon Frandsen og
Henrik Nyby. Vort trofaste medlem Jørgen Dissing Nielsen havde
fundet vej til turneringsbrættet
igen, men måtte erfare, at lang tids
fravær gør det svært at holde et
pænt ratingtal i den første turnering efter tilbagekomsten.
Basis 2
Basis 2 var meget jævnbyrdig og
gav bunkebryllup på førstepladsen
til de lokale Bjarne Nielsen, Peter
Laursen og Per Petersen med hver
5 points, tæt fulgt af Nicklas Johansen, Tjele med 4½. Herefter
fulgte Børge Fisker, Viborg, Peter
Sørensen og Per Christensen, begge Gudenådalen og sidst Kjeld
Merstrand, Viborg.
Børge Fisker og arrangørerne havde i øvrigt regnet med, at Fisker
skulle stille op med et skønnet
ratingtal på 1400, men ratingkartoteksføreren havde uventet et tal fra
gamle dage på 1453 liggende i
arkivet. Også Merstrand er et eksempel på en rutineret spiller, der
glædeligvis igen har fundet vej til
klubskakken. Han tager med godt
humør de øretæver, der byder sig,
samtidig med, at hans spillestyrke
vokser igen med hver enkelt lære-
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streg til brug for senere revancher en egenskab, han måske har tilegnet sig og kan bruge i sit hverv
som borgmester i Karup. I øvrigt
er han kommet den forestående
kommunesammenlægning i forkøbet ved at melde sig ind i Viborg
Skakklub!

points blev det til og en stigning til
1222 fra det skønnede starttal på
1100. Rutinerede Johs. Sørensen
fulgte efter med 5 points, og Byrial
Jensen fra Rokaden i Randers og
Kaj Hansen fik begge 4½ points.
Jonas Nielsen scorede 3½, Vilhelm
Fomsgaard 2, Aksel Ruppert 1½
og Orla Dürr 1 point. Unge Jonas
hentede sig 11 pluspoints i rating,
men det skal nok blive til mange
flere siden.

Basis 3
I Basis 3 løb unge Anders Revsgaard Andreasen med sejren med
5½ points og indkasserede hele
216 ratingpoints. Anders træner en
del og er i god fremgang og kan
nok også affinde sig med, at der i
perioder kommer øretæver på
brættet, når han pludseligt kommer
op blandt mere rutinerede spillere.
Men han henviste de garvede Henning Staugaard, Gudenådalen og
vores egen Thorvald Søndergaard
til en delt 2.-3. plads. Derefter
fulgte Mikkel Motzkus, Tjele, Erik
Bartram Jensen, nytilkomne Thomas Overgaard Kristensen, Søren
Gjedsted, Tjele og Nicklas Agergaard. Nicklas er nok skuffet over
sit resultat, men han skal nok
komme fremad igen.

Basis 5
Basis 5 havde kun 7 deltagere, alle
med et ratingtal på 1000. Den trofaste Hærvejs-deltager, Jesper
Christensen fra Gudenådalen løb
sammen med Bjarke Larsen fra
Tjele med sejren, men de fulgtes
glædeligt ret tæt af unge Simon
Hansen-Møller fra Viborg Skakklub. Også de ligeledes unge Alex
Andrusevich og Emil Celik, der
begge startede turneringen som lyn
og torden, gjorde det fint, medens
det kneb lidt mere for Tjeleeleverne Robert Boysen og Daniele Buccina. Bedre held for dem i
deres næste turneringer!

Basis 4
I Basis 4 sejrede den nyindmeldte
Peter Schlosser, der hidtil har været hjemmespiller, men nu har
indmeldt sig og bevist, at han er
langt ude over begynderstadiet. 6

Turneringen blev ledet med sikker
hånd af klubformand Poul Søndergaard. Som sædvanlig var der ingen protestsager, og alle spillere
havde vænnet sig til de nye mobiltelefonregler.
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AF MORTEN FABRIN

Efter seriøse diskussioner om
blandt andet domstolenes fremtidige struktur blev der også i 2005
ved Den Danske Dommerforenings årsmøde tid til at afgøre
årets DM (DommerMesterskabet) i
lynskak blandt et udsnit af den
skakspillende del af dommerstanden.
Mesterskabet afholdtes for tredje
gang, og for tredje gang blev det
Søren Ejdum fra Viborg Skakklub,
der hjemtog mesterskabet med
maksimumpoints, og for ligeledes
tredje gang blev Morten Fabrin fra
samme klub nr. 2.

Thi

1.

Spiller
Søren Ejdum

2.
3.
4.
5.

Morten Fabrin
Henrik Bloch Andersen
Martin Koch Clausen
Torben Bybjerg Nielsen

Nu ventes der spændt på, om Olav
Dalsgaard Larsen snart kunne finde på at deltage og forsøge at fratage Ejdum abonnementet på mesterskabet.
Efter turneringen kunne følgende
slutresultat dømmes blandt de
denne gang kun fem deltagere i en
turnering helt uden forlig
(=remispartier):

k e n d e s f o r r e t:

Ret
Aalborg,
p.t. Vestre Landsret
Vestre Landsret
Østre Landsret
Københavns Byret
Silkeborg

Klub
Viborg

Rating
2299

Points
4

Viborg
Roskilde
Nordre
Kjellerup

2009
1856
1951
1272

3
2
1
0
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AF MORTEN FABRIN

Sidste klubaften før jul, nemlig
torsdag den 22. december, var der
traditionen tro juleafslutning uden
seriøs skak, men med gløgg og
æbleskiver, der suverænt blev tilberedt af kasserer Ejner Revsgaard
Andreasens hustru Lone.
Desværre havde denne gang kun
ca. 15 medlemmer fundet tid til at
deltage, hvilket nok kan tilskrives
det sene tidspunkt, nemlig kun to
dage før juleaften.
Men quizzet blev der som sædvanlig, denne gang med lettere opgaver end tidligere, og ligeledes, som
sædvanlig tydede svarene på
spørgsmål 13 på (for) stor selvtillid. For også at tilgodese nyere
medlemmer var spørgsmålene
denne gang koncentreret om begivenheder fra klubbens seneste fire
måneder.

Besvarelsestiden på 20 minutter
var klart fastsat for lang, idet de
fleste løsere afleverede efter mindre end fem minutter.
Klar vinder blev Mikael Bach med
10 rigtige svar, medens der var
bunkebryllup med hele syv løsere
på en delt andenplads med ni rigtige. En enkelt løser udpegede i
spørgsmål 7 Børge Fisker til
borgmester i Tjele Kommune.
Hermed følger til almindelig orientering årets tipskupon med de rigtige svar på spørgsmål 1-12 indtegnet med fed skrift.
Besvarelsestid: 20 minutter.
Tilladte hjælpemidler:
Hukommelse, held og kuglepen.
Garderinger er ikke tilladt!
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Hærvejsturneringen 2005:
1
1
2
3
4

Hvor mange deltagere var der i Mesterklassen i årets Hærvejsturnering? 1) 4 X) 6 2) 8
Hvem vandt Basis 1 med det fremragende resultat 7 points af 7?
1)Arne Juel Larsen X)Mikael Bach 2)Mogens Boel
Hvem gik 216 points frem i rating i Basisklasse 3?
1)Anders R.Andreasen X)Th. Søndergaard 2)Mikkel Motzkus
Hvem vandt Basisklasse 4?
1)Johs. Sørensen X) Kaj Hansen 2)Peter Schlosser

Holdturneringen 2005/06:
5
6
7

8

Hvilken halvdel af førsteholdet har scoret flest points i runde 1-3?
1) Bræt 1-4 X)De har scoret lige meget 2)Bræt 5-8
På andetholdet i Mesterrækken spiller en tidligere førsteholdsspiller,
der er vendt tilbage til klubben efter 2½ års fravær. Hvem er det?
1)Finn N. Larsen
X)Thomas H. Pedersen 2)Mads Fløe Holm
På fjerdeholdet i B-rækken spiller en borgmester. Hvem? Og i hvilken kommune er han borgmester?
1)Flemming Fejerskov, Vinderup X)Børge Fisker, Tjele
2)Kjeld Merstrand, Karup
Hvem er holdleder på femteholdet i C-rækken?
1)Johs. Sørensen X) Kaj Hansen 2) Vilhelm Fomsgaard

Klubmesterskabet 2005/06 m.v.:
9
10
11
12
13

IM Jens Ove Fries Nielsen har i Mesterklassen 4½ points efter 5
runder. Mod hvem fik han meget heldigt remis?
1)Olav Dalsgaard Larsen X)Søren Ejdum 2)Peter Graves
I A-klassen er der i dag kun 1 ubesejret spiller. Hvem er det?
1)Flemming Fejerskov X)Arne Juel Larsen 2)Michael Olesen
Hvem har maksimumpoints i B-klassen?
1)Thomas O. Kristensen X)Kjeld Merstrand 2)Børge Fisker
Hvem har i dag flest points i C-klassen?
1)Nicklas Agergaard X) Johs. Sørensen 2)Orla Dürr
Hvor mange rigtige svar har du på spørgsmål 1-12?
1) 0-6 X) 7-10 2)11-12

X

2

1
2
1
2

1

X

2
2

X

2
X
1

X

2
2

1
X
2
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AF CLAUS ROSSEN

Et af de påtrængende spørgsmål op
til den glade juletid er: skal jeg
mon deltage i Øbro Nytår eller blot
spille lidt hurtigskak? Mens overvejelserne stod på, udrandt tilmeldingsfristen til Øbro Nytår, og så
gav svaret sig selv. Det blev så kun
til et besøg i Øbros kælderlokaler
for at kunne konstatere, at Øbros
nytårsturnering bliver stadig svagere besat, og jeg var blevet næsthøjest rated i turneringen, hvis jeg
havde deltaget. Så havde jeg haft
masser at tabe og kun nogle håndører at vinde.
Det blev altså til deltagelse i Frems
juleturnering i Odense mellem jul
og nytår. En lukket 8-mandsgruppe
med deltagelse af tre IM’ere (Kim
Pilgaard, Chr. Kyndel og Steffen
Pedersen), så jeg fik ikke noget
særligt der.
Første søndag efter nytår var der
hurtigturnering i Skanderborg,
hvor jeg bl.a. ramlede ind i
IM’erne Jacob Vang Glud, Klaus
Berg og Jens Ove Fries Nielsen.
Stadig uden synderligt held.
Midt i januar meldte sig endnu en

24

hurtigturnering, denne gang i Vejle. Syv monradrunder skulle afvikles i mestergruppen, og atter var
Jens Ove Fries med i feltet, hvor
Martin Matthiesen var højest rated.
Det begyndte fint med et par overbevisende sejre over de ellers rigeligt farlige Niels Bindzus fra Evans
og vores egen Martin Lee. Jens
Ove lå med 1½ p, da huggeblokken Aaskov holdt hovedet koldt og
godt fast i den halve. Så fast, at
end ikke gevinsten blev spottet. I
tredje runde skulle jeg så op mod
Martin Matthiesen, som trods sit
høje tal har elendig score mod
undertegnede.

Hvid: Martin Matthiesen (2361)
Sort: Claus Rossen (2203)
1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.c4 Lg7 4.Sc3
d5 5.e3 Martin er ellers ikke bleg
for at søge ud i hovedvarianterne,
men han har måske vurderet chancerne for at vinde større i et tørt
positionelt parti. 5...0–0 6.cxd5
Sxd5 7.Lc4 Sxc3 8.bxc3 c5 Nu
står d4 lidt bedre dækket end normalt, hvor hvids e-bonde står på
e4. Til gengæld bliver sort næppe
rullet af centrumbønderne. 9.0–0
Sc6 10.Tb1 Dc7 10...Lf5 11.Ld3
Lxd3 12.Dxd3 b6 var næppe farligt, men tilpas tørt. Formodentlig
til Matthiesens fordel. 11.Ld3
e5?!
Det kølige Td1 havde været lidt
mere præcist. Nu bliver det ved
drømmene med at spille mod hvids
c-bonde. 12.d5 Sa5 13.c4 13.e4 f5
14.De2 efterlod Lg7 passiv, og
skulle derfor sikkert foretrækkes.
13...e4 14.Lxe4 Sxc4 15.Ld3 Sb6
15...Sd6 var håndledstrækket, men
sort kommer måske på hælene
efter 16.e4 c4 17.Lc2 Te8 18.Lf4!
Nu kan jeg i stedet se frem til en
rejse med springeren til c5 (efter
gennemførelsen af c5-c4) 16.e4 c4
17.Lc2 Sd7 18.Te1 Se5 18...Sc5
19.e5 kræver is i maven.

19.d6
Den havde jeg ikke fået med, og
det er lidt for galt, da hvids dbonde altid er farlig i Grünfeldindisk. Heldigvis er trækket ikke
specielt godt, bedre var 19.Lf4 Lg4
20.d6 Da5 21.Lxe5 Lxe5 med
fortsat vanskelig stilling. Efter at
have sundet mig, fandt jeg det
korrekte forsvar: 19...Sxf3+
20.gxf3 20.Dxf3 Dxd6 21.La3 Dc6
22.Lxf8 Lxf8 giver sort masser af
kompensation for kvaliteten i form
af en hyperfarlig fribonde i c-linjen
kombineret med et aktivt løberpar.
Ikke desto mindre skulle hvid nok
have valgt denne variant.
20...Da5 21.d7??
En overraskende og altafgørende
fejl. Hvids stilling var imidlertid
ikke let: 21.a4 truer måske Tb5
21...a6 22.De2 b5 har sort det for
eksempel fint med. 21...Lxd7
22.Dxd7 Dxe1+ Martin gav et
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overraskelsens udbrud, og kæmpede forgæves videre nogle træk. 0–1
Tiden var inde til at møde Jens
Ove Fries Nielsen i den kommende
fjerde runde. Som bekendt møder
vi her i Viborg Skakklub ofte den
herre, og jeg havde i klubturneringens sjette runde få dage inden
haft Jens Ove i store vanskeligheder og afslået et remistilbud, og i
Skanderborgs hurtigturnering stod
jeg også fint. Nu skulle der altså
scores mod ham:
Hvid: IM Jens Ove Fries Nielsen
(2334)
Sort: Claus Rossen (2203)
1.d4 g6
Ingen Trompowski denne gang.
Matthiesen havde senere held mod
Jens Ove med opstillingen 1...d5
2.Lg5 c6. 2.e4 Lg7 3.Sc3 d5 Rasmus Skytte-varianten, fortalte Jens
Ove. Rart at vide. Trækket sikrer
hvid lille vedvarende fordel, til
gengæld bliver sort næppe rendt
om kuld i åbningen. Dertil er der
pæne remischancer.
4.exd5 Sf6 5.Lc4 Sbd7 6.Lb3 Sb6
7.Sf3 7.Df3 Lg4 8.Dg3 Lf5 har
sort mest fornøjelse af. 7...0–0
8.0–0 Sbxd5 9.Sxd5 Sxd5 10.h3
Forhindrer det ellers temmelig
irriterende Lg4. 10...b5 11.Te1
Lb7 12.Lg5 Te8 13.Dd2 Sf6?!
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Truer både Se4 samt løberslag på
f3. Bedre var imidlertid 13...Sb6
14.De2 Ld5 hvor hvid holder et
vist overtag 15.Dxb5 Lxf3 16.gxf3
Dxd4 er en rar finte. 14.Se5 Ld5
15.c3 a5 At likvidere løberen med
15...Lxb3 16.axb3 Dd6 havde været bedre. 16.Lc2 Sd7 Overlader
virkelig initiativet til hvid. Måske
var der mere bid i at spille c7-c5
først. 17.Sg4 c5 18.dxc5 Sxc5
19.Sh6+ Kf8 20.Tad1 Le6
20...Lb7 21.Dxd8 fulgt af slam på
e7 gik ikke 21.Df4 Db8 Skal vi
ikke bytte damer?
22.Df3 Nix!
22...Db7 23.Df4 Db8 24.Dh4 b4
Modspil aktiveres, og Jens Ove
forvirres tilpas til, at den direkte
gevinst ikke spottes.

25.Lb3?
25.Td5! vandt på stedet. Sc5 trues,
og det nærliggende løberslam duer

ikke 25...Lxd5 26.Lxe7+ med mat.
25.Sxf7 Lxf7 26.Lxe7+ Kg8
27.Lxc5 var også nok til at vinde,
om end ikke så flot og effektivt
som 25.Td5.
25...Sxb3 Jens Ove tøvede og
overvejede. Åbenbart ikke på
axb3, så jeg kunne sidde og regne
med på Txe6, mens Jens Ove tydeligvis regnede på det slag.
26.Txe6 fxe6 Uden tøven!
27.axb3 bxc3 28.bxc3 De5 Det
hysteriske 28...Dxb3 går ikke efter
29.Td7 Db1+ 30.Kh2 Le5+ 31.f4!
29.Td3 Truer fælt på f6, så nu
likvideres den næsvise Sh6.
29...Lh6 29...De1+ 30.Kh2 Le5+
31.Lf4 Lf6 32.Dg3 var også muligt. 30.Lxh6+ Kg8 31.Lg5
Tad8!
Nu optræder temaet med mat i
bunden, som er klar, hvis det hvide
tårn flytter sig fra d-linjen. 32.Td4
De1+ Fristende, og den irriterende
Fritz-maskine foretrækker også
dette yderligere, men overflødige,
bondeæderi. Bedre var det tørre
TxT. 33.Kh2 Dxc3 34.Te4 Dc6
35.f3 Td5 Nej, han kunne ikke
komme til d2, da løberen holder
øje med det felt. 36.Dh6 Dh3
37.Txe6 Te5??
Jeg glædede mig over udsigten til
tårnbyt, men Jens Ove så i mellemtiden en gevinst! 37...Dg7 var fint.

38.Lf6??
Ja, den er akkurat ikke god nok.
Fint var 38.Txg6+ hxg6 39.Dxg6+
Kh8 40.Dxe8+ Kg7 41.Lxe7 med
store sorte kvaler. I stedet fik Jens
Ove en stor overraskelse, og jeg en
ny chance! 38...exf6 og så dækker
tårnene hinanden. Pyha. Ikke flere
chancer nu, skønt Jens Ove endnu
prøvede nogle træk. 0–1
Efter lidt flimmer de sidste runder
lykkedes det mig dog at hjemføre
turneringssejren i Vejle med 6½ af
7. Fin dag!
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/ '
AF OLAV DALSGAARD LARSEN

Klubturneringens øverste klasse er
i denne sæson ekstra interessant,
fordi IM Jens Ove Fries Nielsen
stiller op. Han har spillet mange
spændende partier og naturligvis
scoret godt. Der har også været i
hvert fald et enkelt eksempel på
det "held", som mestrene ofte har.
Peter Graves havde således fornøjelsen at stå til gevinst i ca. 30 træk
frem mod følgende stilling:
Hvid: Peter Graves
Sort: Jens Ove Fries Nielsen

Peter har i et anfald af sorgløshed
netop spillet 62. h6?? (Kc3 vandt
uden problemer). Jens Ove spillede
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Txh6!, og nu opdagede Peter, at
gevinst af det sorte tårn leder til
remis ved pat. Da undvigelse af
patten heller ikke giver gevinstchancer (stillingen er efter eksempelvis 63.Te4, Th3+ så oplagt remis, at det er pinligt at spille videre mod en international mester),
tog man remis (½-½)
Følgende parti blev spillet i 7.
runde i B-klassen.
Hvid: Erik Bartram Jensen
Sort: Kjeld Merstrand
Jugoslavisk
1.e4 Sf6 2.Sc3 d6 3.d4 g6 4.Lc4
Lg7 5.Lg5 0–0 6.h3 a6 7.Sf3 b5
8.Lb3
Her var Ld3 nok bedre for at gardere e4 en ekstra gang 8...Lb7
9.0–0 Sbd7 10.Te1 Dc8 11.e5 Erik
tager initiativet med dette fremstød
11...dxe5 12.dxe5 Lxf3 13.Dxf3
c5 Efter Se8 kan hvid spille e6 også med stor fordel 14.exf6 exf6
15.Sd5 Kh8 16.Se7 Dc7 17.Ld5
Se5

Spillet efter det gode princip: Det
er bedre at vinde modstanderens
bønder end at bytte dem af
44...Kc6 45.b4 cxb4+ 46.Kxb4
Kb6 47.c5+ Kc6 48.Kc4 Kc7
49.Kd5 Kd7 50.c6+ Kc7 51.Ke6
Kxc6 52.Kf6 Kd5 53.Kxg5 Ke5
54.h4 opgivet (1-0)

18.De4
Her kunne hvid spille det smarte
Dxf6! Dronningen er tabu på
grund af mat 18...fxg5 19.Sxg6+
hxg6 20.Lxa8 f5 21.Db7 Dd8
22.Dxa6 Dxa8 23.Dxb5 Dc6
Nu er Kjeld materielt set godt med
igen. Han har "to tynde" mod et
tårn og to bønder 24.a4 Dxb5
25.axb5 Tb8 26.b3 Txb5 27.Ta7
Erik lægger op til et angreb med de
to tårne og truer umiddelbart med
Txg7 med overgang til et tårnslutspil med merbonde 27...Tb8 ?
28.Txg7 Kxg7 29.Txe5 Tc8
30.Td5 Kf7 31.f3 Ke6 32.Td1
Tc6 33.Kf2 Ke5 34.Ke2 Te6
35.Kf2 Tc6 36.g3 Te6 37.c4 Tc6
38.Td5+ Ke6 39.Ke2 Tb6 40.Td3
Ke5 41.Kd2 Td6?
Den sorte stilling er tabt, men tårnafbytningen gør det lettere for
hvid, og det er der ingen grund til
42.Txd6 Kxd6 43.Kc3 f4 44.g4 !
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0
AF ERIK BARTRAM

Cuba er et spændende turistland
for skakspillere. Ikke alene har de
fostret en verdensmester - Capablanca i 1921 - men de har også
gjort spillet til en del af den almene dannelse via folkeskolen, hvor
det at lære at spille skak er gjort
obligatorisk.
Og søndag formiddage kan alle via
tv også få undervisning i skak. Jo,
skak er meget vigtigt for cubanerne. Det spilles ikke kun i klubber,
men også på gaden - takket være
det varme klima.
I den næststørste by Santiago de
Cuba (ca. 500.000 indbyggere) er
der en skakklub ved Parque
Cèspedes i den gamle koloniale
bydel, som jeg har besøgt flere
gange. Sidste gang var her ved
årsskiftet, og jeg havde denne gang
- ved hjælp af Poul Søndergaard medbragt en gave til klubben bestående af et komplet (brugt) sæt
skakspil med ur. Jeg vidste, at
vores frasorterede materiel ville
være luksus for dem. Der er stor
forskel på den danske og den cubanske økonomi og levestandard!
Gaven blev på grundig bureaukratisk vis registreret i en protokol, og
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jeg fik en kvittering på modtagelsen.
Forrige gang jeg besøgte klubben
spillede de med bulede tynde papbrætter og plasticbrikker, men
denne gang var brættet malet på
bordene, og så kunne man låne
brikkerne af en opsynskvinde, der
sad midt i den store sal i den gamle
hjørneejendom, som før revolutionen i 1959 havde huset et spillekasino og restaurant.

På væggene ses store fotos af idolerne: Capablanca naturligvis, men
også Che Guevara og Fidel Castro
er fanget af kameraet ved skakbrættet.
Klubben er åben hver dag fra kl.
10-22 og folk i alle aldre og begge

køn (mænd i overtal) kommer og
går. I gennemsnit er her vel ca. 30
spillere konstant. Og mange kommer her hver dag. Så træning er
der rigelig af, hvilket også forklarer det høje niveau. Men ratingtal
bruger de ikke.
Der en veteranafdeling bestående
af spillere over 35 år, og det er
blandt lederne af denne, jeg har
fået mine særlige skak-venner:
Manuel og Julio. Manuel er tillige
leder af provinsens korrespondanceklub. Begge underviser de også i
skak i de lokale skoler. De er meget teoristærke, men deres praksis
er også i orden (det lykkedes mig
aldrig at vinde over dem). Julio
taler tysk, fordi han som ung var
udstationeret i Østtyskland. Det
hjælper lidt på kommunikationen,
da mit spanske ikke er for godt.
Manuel kan nogle brokker engelsk,
og det hjælper sjældent det store.
Men vi snakker alligevel en hel del
om skak. De kender selvfølgelig
begge Bent Larsen fra Danmark.
(”og når det regner på præsten,
drypper det på degnen”).
Jeg bliver respekteret for mit spil,
men de to lærere kan dog ikke dy
sig for at tilbyde mig noget undervisning i slutspil.

Jeg bliver også inviteret til en turnering for veteranerne en lørdag
formiddag, hvor præmierne er
store træ-tårne med inskription,
som kan ses på billedet her.

Jeg når ikke langt med kun ét vundet parti. Jeg taber bl.a. til en neger med kun en hånd. Da jeg en
anden gang i klubben spiller med
ham, drister jeg mig til at spørge,
om han har været udsat for en
ulykke, og han fortæller til min
store overraskelse, at han har mistet hånden i Angola. Verdenshistorien var pludselig rykket helt
tæt på. Jeg ved nemlig godt, at
Cuba - inspireret af Che Guevara sendte soldater til Angola for at
hjælpe de venstreorienterede i
borgerkrigen tilbage i slutningen af
1970'
erne. Og her over for mig
sad så en af heltene, der havde
ofret sin hånd for den internationale solidaritet. Til gengæld var han
blevet tilkendt livsvarig pension.
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Klublivet er mere livligt end i
Viborg Skakklub. Tit er stemningen højrøstet og nærmest festlig,
når der samles en gruppe om et
parti, som er særligt spændende.
Her er det ikke så vigtigt, om de
spillende får ro til koncentration.
Brikkerne bliver nærmest banket
ned i bordet, og der kommenteres
og diskuteres på livet løs.
De skrappeste spillere kan i et
lynparti endda have overskud til at
synge højt, når de har trukket.
Formodentlig ikke uden en vis
psykologisk virkning på modstanderen.
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Nogle gange nippes der også af en
lille medbragt flaske med den yndede rom og ryges en cigar.
Klubben er ikke kun et sted for
sporten. Den er et meget vigtigt
socialt samlingssted.
- Her kunne vi måske lære noget i
de danske skakklubber.
Det er mit håb, at vi vil gøre denne
klub til Viborg Skakklubs venskabsklub, og jeg stiller mig gerne
til rådighed som guide, hvis nogen
skulle få lyst til at besøge klubben,
som jeg for øvrigt er blevet æresmedlem af.

