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Bestyrelsen i Viborg skakklub.
Afslutning på klubturneringen
Viborg weekend EMT
Klubbens hurtigskakturnering
Generalforsamlingen
Reflexioner over sæsonen der gik

Den stærkt spillende Søren Ejdum
afgav kun ½ point til Olav, og vandt
dermed sikkert. Han var vel kun i
problemer i partiet mod mig, men
kom også der ovenpå til sidst. Anders havde i modsætning til sidste år
medvind mod Olav, og tog hele
pointet. Som bedst placerede klubmedlem er Anders dermed årets
klubmester. Tillykke med det! Olav
placerede sig selvsagt lige efter.

Udover at være point leverandører
til mesterspillerne, havde resten af
os nærmest vores egen indbyrdes
turnering. Det lykkedes mig med en
arbejdssejr over Tom, at bryde de
sidste års kedelige statistik mellem
os, men han kunne vist have reddet
det halve på målstregen. Poul Kristian og Jens Martin tog heldigvis
denne turnering som en oplevelse.
Peter udgik af turneringen.
3

Slutstilling i gruppe 3:

Slutstilling i gruppe 2:

Mette Dalsgaard Larsen forsvarede
fornemt familieæren (når nu Olav
ikke gjorde det i grp. 1) ved at vinde
sikkert. Christian Bitsch fik et flot
comeback efter længere tids pause,
og viste at han stadig kan tæmme de
unge løver. Mikkel, Morten og Peter
scorede klart over forventet, mens
Erik, Bent og Vilhelm lå under forventet. Men nogen skal jo levere
points. Området mellem 1200 og
1600 på klubbens styrkeliste, er
noget af et minefelt, hvor ingen kan
vide sig sikker. Der kæmpes af et
godt hjerte, og det lover godt for 2holdet. Jeg ville dog gerne se nogle
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flere deltage her, men det kan vi
måske råde bod på i næste sæson.

Veteranen Børge Vistisen tog sig
sikkert af denne gruppe. Kun mod
hans skakfælle igennem mange år,
Orla Dürr, blev det til et nul. Kim
Andersen spillede en fremragende
turnering, der viste at hans spillestyrke ligger betydelig over ratingtallet. Orla, Kaj, Paul Erik og Hans
Kurt foretog en række slagudvekslinger, der vist i sidste ende gik
nogenlunde lige op. Men det er bestemt ikke hyggeskak, der bliver
praktiseret. Jens og Kirsten udgik af
turneringen.
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Vi skal her se, hvordan Olav i 5.
runde får fat på Toms dronning.
Olav har hvid, og der er netop
spillet 16.-, Da5+ 17. Ld2. Tom
mener nok, at han kan indkasserere en officer med 17.-,Dxa4,
men bliver overrasket over det
simple modtræk

Slutstilling i gruppe 4:

55.-,Sd7?? Pat. Åh nej, den lumske
pat optræder stadig blandt juniorerne. Man skal virkelig passe på, når
man har ribbet modstanderen for alt,
og man selv har masser af officerer.
Lad os nu få et rigtigt parti fra 5.
runde.
Jakob Nymann efterlod ingen tvivl
om, hvem der skulle være junior
klubmester. I nogle partier var hans
åbnings spil noget uldent, men han
klarede hver gang frisag med en
effektiv udnyttelse af modstanderens fejl. Nicklas blev en ligeså klar
nr. 2, også med en sikker evne til at
slå til, når modstanderen lavede fejl.
Resten spillede afvekslende og til
tider drabelige partier mod hinanden. Der laves dog stadig for mange
grove fejl til, at man kan få en topplacering. Kaare udgik af turneringen.
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Herefter går vi over til udvalgte
partier fra 5., 6. og 7. runde.

18.b3, opgivet. Efter 18.-, Da3 19.
Lc1, Da5 20.Sc6+ eller 19.-,Db4
20.Sc6+ falder dronningen. Morale:
Man kan gå ud fra, at Olav aldrig
tilbyder en officer gratis.
Her er en stilling fra partiet Jakob
Lindhardt - Nicklas Agergaard.
Jakob har spillet godt i starten, men
efter nogle grove fejl er han kommet
håbløs bagefter:

Hvid: Søren Ejdum
Sort: Poul Søndergaard
Åbning: Spansk
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.Lxc6
dxc6 5.0-0 f6 ser akavet ud, men er
faktisk hovedvarianten. 6.d4 Lg4
7.c3 Ld6 8.Le3 De7 9.Sbd2 0-0-0
10.Dc2 Df7 for at spille den til h5,
men der går mange træk med det, og
senere med udvikling af Sg8
11.Tfb1 Dh5 12.b4 scenariet er
klart: Angreb på hver sin fløj. Hvem
kommer først? Hvid står bedst fordi
sort mangler at udvikle en officer,
og fordi de hvide bønder først får
kontakt med sorts kongestilling.
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Men sorts kontra muligheder kan
dog ikke helt afskrives. 12...exd4
13.cxd4 Sh6 nu skal den ud, koste
hvad det vil. Hvid kan ikke være
interesseret i Lxh6 14.a4 Lxf3
15.Sxf3 Sg4 15...g5 16.b5 g4 er
ikke godt for hvid, men 16.e5 fxe5
17.dxe5 Le7 er bedre 16.h3 16.b5
Sxh2 17.Sxh2 Dxh2+ 18.Kf1 Dh1+
19.Ke2 Dxg2 20.bxc6 bxc6
21.Dxc6 The8 ser ud til at give sort
modchancer 16...Sxe3 17.fxe3 g5
18.b5 g4 19.hxg4 Dxg4 20.bxc6
bxc6 20...Thg8 21.Txb7 Dxf3
22.Tab1 Dxe3+ 23.Df2 og mat på
b8 kan ikke dækkes;
20...b6 21.Dc4
vinder også
21.Dxc6 Tdg8 22.Dxa6+ Kd7
23.Db5+? som påpeget af Søren
bagefter, udretter denne skak ikke
noget, men hjælper tværtimod sorts
konge væk fra farezonen. Bedre er
23.De2 23...Ke7 24.De2 Dxe4
25.Sd2 hvid tvinges til at tage modforholdsregler mod sorts angreb
25...Dh4 26.Sf1 Tg6 27.Df3 Thg8
nu ser det pludselig lovende ud for
sort 28.Ta2 Th6 28...Tg3 29.Sxg3
Lxg3 30.Tbb2 Dh2+ 31.Kf1 Dh1+
32.Ke2 De1+ 33.Kd3 og hvordan
kommer man så videre? 29.Tbb2
Sort har et godt angreb, og der burde kunne findes noget afgørende,
men det er ikke let. Jeg brugte meget tid, men fandt alligevel ikke det
rigtige.
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29…Lh2+? det er forkert at bytte
den stærke løber af, som deltager i
både angreb og forsvar 29...De1
30.Te2 Dd1 opretholder et pres og
letter hvids tryk på dronningefløjen,
f.eks 31.Kf2 Th1 32.Te1 Db3
33.Taa1 Db2+ 34.De2 Dc3 35.a5 h5
30.Sxh2 Dxh2+ 31.Kf2 Thg6
32.Ke1 Kf7 32...Tg3 33.De4+ Kf7
34.Dd5+ (34.Tc2 Dg1+) 34...Ke7
33.Tf2 nu er det snart slut 33...Dh4
34.Tac2 Tg3 35.Txc7+ Kg6
36.Df5+ Kh6 37.Txh7# Mat. De
2200-folk er ikke nemme at bide
skeer med.
Jakob Nymann viser her solidt
skakhåndværk i 6. runde.
Hvid: Jakob Nymann
Sort: Jonas Huber
Åbning: Fransk
1.e4 e6 2.Sf3 jeg synes Sf3 forekommer en del blandt juniorerne,
når sort spiller fransk eller caro-

kann. Det normale er 2.d4, som
giver de bedste muligheder for hvid.
2...Sf6 3.d3 Sc6 4.Le3 Ld6? Nej,
Jonas, du må ikke mere spille den
slags begyndertræk. Ld6 spærrer jo
for d7, og dermed for udvikling af
Lc8. 5.Le2 0-0 6.0-0 b6 7.Sbd2?
7.Sc3 Lb7 8.d4 hvorefter hvid har et
kanoncentrum, og sort må flytte Ld6
7...La6 8.Sb3 De7 9.Sbd4 e5
9...Sxd4 10.Lxd4 e5 11.Lc3 c6 med
hensigten Lc7 + d5 10.Sxc6 dxc6
11.c3 c5 ja, det er godt tænkt; det
modvirker hvidt d4, men jeg kan
stadig ikke lide placeringen af Ld6
12.Da4 Lb7 13.d4 exd4 14.cxd4
Lxe4 jeg synes man skal få dobbeltbonden væk, når chancen er der.
Sort vinder jo e4 alligevel. Iøvrigt er
der nogle risikable varianter for hvid
14...cxd4
A) 15.Sxd4 Sxe4
A1) 16.Lf3 f5 forhindrer Sf5 17.g3
(17.Tae1 Dh4 18.g3 Dh3 19.Lg2
Dg4) 17...f4 med gode angrebsmuligheder for sort;
A2) 16.Sf3 16...Sxf2!;
B) 15.Lxd4 15...Sxe4 16.Ld3 Sg5
17.Sxg5 Dxg5 og sorts opstilling ser
lidt mere truende ud 15.Sg5 Lg6?
den skal blive på diagonalen a8-h1
16.Lf3 Le4?? nu falder der en officer. Hvis sort havde slået cxd4 tidligere, havde det nok været nemmere
at se, at der blev problemer på e4.
Sort spiller Le4 for at dække a7,
men hvid kan slet ikke tillade sig at
tage a7, se f.eks 16...Tad8 17.Dxa7
h6 18.Sh3 cxd4 19.Lxd4 Lxh2+

20.Kxh2 Txd4 21.Tae1 Dd6+
22.Kg1 Lf5 og hvid har problemer
17.dxc5 bxc5 18.Lxe4 Sxe4
19.Sxe4 f5 20.Sc3 g6? bedre er
20...f4 f.eks 21.Ld2 De5 22.Tae1
Dh5 23.Se4 f3 21.Tfe1 Df7 22.b3?
en officer foran, så byt af! Sorts
bedste brik er Ld6, der holder sammen på stillingen. Forsøg at bytte
den af med 22.Sb5 Le5 (22...Dd7
23.Dc4+ Kh8 24.Sxd6 cxd6 25.Ld2!
med truslen Lc3+) 23.Dc2 Df6
24.Lxc5 Tfb8 25.Sc3 Lxc3 26.bxc3
Tb5 27.Ld4 22...Le5 23.Da5? dæk i
stedet med Tac1, så det kommer ud
af bindingen 23...Dg7 24.Tac1 Ld6
25.Lxc5 Lxc5 26.Dxc5 Tfc8
27.Sb5 den ekstra officer gør udslaget. 27...c6? 27...a6 28.Sxc7 Ta7
29.Se6 Txc5 30.Sxg7 Txc1 31.Txc1
Kxg7 28.Sd6 Td8 29.Dxc6 a5
30.a4 Df8 31.Dc4+ Kg7 32.Sb7
Td7 33.Sc5 Te7 34.Se6+ Txe6
35.Txe6 Df7 36.Dd4+ Kg8 37.Tce1
Tf8 38.Db6 h5 39.Txg6+ Kh8
40.Td1 40.Th6+ Kg7 (40...Kg8
41.Tee6) 41.Dd6 Te8 (41...Dg8
42.Dg6#) 42.Txe8 Dxe8 43.Df6+
Kg8 44.Th8# 40...De8 41.h4
41.Dd4+ Kh7 42.Dg7# 41...Tf7
42.Th6+ Kg8 43.Dg6+ Tg7
44.Dxe8# Mat
Søren Ejdum har draget hærgende
gennem Viborg Skakklub. Her pulveriserer han Tom i 6. runde.
Hvid: Tom Porsgaard
Sort: Søren Ejdum
Åbning: Prøjsisk
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1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6 4.Sg5
d5 5.exd5 Sd4 en sjældenere anvendt variant, men ret giftig, hvis
hvid ikke kender det rigtige modspil. 6.Sc3 Det gør hvid ikke! Rigtigt er 6.c3 b5 7.Lf1 som kan fortsætte feks 7...Sxd5 8.cxd4 Dxg5
9.Lxb5+ Kd8 10.Df3 Lb7 11.0-0
6...h6 7.Sge4 7.Sf3 Lg4 8.Le2 er
heller ikke tillokkende, men trods
alt bedre end partifortsættelsen
7...Sxe4 8.Sxe4 Dh4 9.Sg3 nu
kommer hvid rigtigt op at køre, men
hvad andet er der. 9.d3 Lg4 10.Dd2
Lf3! 9...Lg4 10.Le2 Lxe2 11.Sxe2
De4 12.f3 Sxc2+ 13.Kf1 Dd3
14.Kf2 Lc5+ 15.Kg3 Sxa1 16.Da4+
b5 opgivet af hvid Ubegribeligt, at
det kan gå så hurtigt mod en god
spiller som Tom.
Hvid: Anders Bodholt Nielsen
Sort: Olav Dalsgaard Larsen
Åbning: Engelsk
1.Sf3 Anders prøver at komme
udenfor myrens vante og lidt fortrampede fodsti 1...Sf6 2.g3 g6
3.Lg2 Lg7 4.c4 det ender med at
blive til engelsk, eller måske Reti.
Det har Morten Fabrin jo forladt, så
mon der er nogen fremtid i det?
4...0-0 5.Sc3 d5 6.cxd5 Sxd5 7.0-0
efter min smag en meget passiv
opstilling med de tilbageblevne
centrumsbønder 7...Sc6 8.a3 for at
droningen ikke skal blive generet af
Sb4, når hun går til c2 8...Lf5 en
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simpel optælling viser, at sort har
vundet et tempo. Hvid har en potentielt stærk flankeret løber, men det
har sort også. 9.Sxd5 Dxd5 10.d3
10.Sh4, Le4 11. f3, Dc5+ 12.Kh1,
Lc2 13.De1, g5 er ikke godt Db5
hvids d3 følger temaet i den engelske opstilling, men nu er der problemer med at få Lc1 ud, da sort har
tryk på b2. Sorts flanke løber kom
altså til at gøre sig gældende før
hvids. Hvad er det, der får folk til at
spille engelsk stadigvæk? 11.Dc2 a5
det er godt. Den engelske spillemåde fortsætter med Tb1, b4 osv., men
nu hæmmer sort dette fortrinligt
med a-bonden. 12.Tb1 a4 13.Ld2
Le6! sort har rigelig tid til at omplacere denne løber, og derved styrke
presset på dronningefløjen 14.Lc3
Lb3 15.Dc1 e5 16.Sd2 La2 17.Ta1
hvid er presset helt tilbage 17...Le6
18.Se4 h6 19.De3 Sd4 20.Tac1 Sb3
21.Tc2 Tad8 jeg ville være fristet
til at spille 21...f5 22.Sd2 Tae8
23.Lb4 Tf7 eller;
21...c5 for at forhindre hvids næste
træk 22.Lb4

22…c5?? det er rent bondetab, men
mere end det: Efter hvids Sxc5
hænger b7, og Tf8 er stadig indirekte truet 23.Sxc5 Sd4 24.Tc3 Lg4
25.Te1 hvid forsvarer sig koldblodigt mod disse modtrusler, og opretholder sine egne trusler mod b7
og Tf8 25...Tc8 en snedig trussel
26.Dd2 som hvid ser, nemlig
26.Sxb7 Txc3 27.bxc3 Sc2 26...Sc6
27.Se4 Sxb4 28.Sd6 Db6 29.Sxc8
Lxc8 30.axb4 Dxb4 status efter
sorts fatale 22nde træk: Hvid har
vundet en kvalitet, og resten er "ren
teknik". 31.Tc2 Db3 32.Dc3 e4
33.Dxb3 axb334.Td2 exd3 35.exd3
Td8 36.d4 Lf5 37.Le4 Te8 38.Tde2
Ld7 39.Ld5 opgivet. Lidt heldigt
point for Anders, men heldet følger
jo den dygtige, og da chancen bød
sig, var der ingen slinger i valsen.
Til slut skal vi lige se, hvordan Olav
fortsætter den ædle kunst at fange
dronninger. I 8. runde spiller han
hvid mod Poul Kristian. Poul mener, at han har fundet noget smart
her, og fortsætter:

14…Sxe4 15.Sxe4 Dxh4 16.Lg5
Opgivet.
Ak ja, der gives intet gratis her i
livet. Men en bonde og en let for en
dronning blev dog for dyrt for Poul
Kristian.
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Weekend-EMT’en
En stor succes!
Af Tom Porsgaard
Denne artikel indeholder ”forældet
stof”, for så vidt som turneringen
blev afviklet i weekend’en 15.-17.
februar. Men efter aftale med redaktøren sætter jeg mig trods dette til
tastaturet for at nedskrive en beretning om denne 5 runders EMT.
Vi var der for at stille op en times
tid før turneringsstart. Paul Erik
havde sørget for indkøb af pølser,
brød, pålæg, sodavand, slik m.m.m.
til vores mini-kantine, der weekend’en igennem blev passet af formandsdatter Mette.
Poul (TL) havde aftenen forinden
lagt en plan for, hvordan de hele 7
grupper bedst kunne anbringes.
Desuden havde han i al almindelighed udført et kolossalt stykke benarbejde med turneringsprogram,
rundekort, telefoneren hid og did
o.s.v. o.s.v.
Hele 46 spillere havde da også tilmeldt sig, hvilket er rekord. Og så
skal endda tages i betragtning, at der
var op til flere konkurrerende skaktiviteter i vores område i de dage!
Struer Skakklub ”fyldte godt op”
med en flok juniorer, og vores egen
klub var også rimeligt repræsenteret
i de laveste basisgrupper. Til gen
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gæld fyldte vi ikke meget i de 3-4
øverste grupper. Hvilket er skidt.
De fysiske rammer om turneringen
havde i år fået et væsentligt løft i f.t.
tidligere – meeen, Foreningshuset
havde nu sin charme også.
Vi benyttede simpelthen hele 3.
etage af LOF-bygningen: 3 klasseværelser, lærerværelset, rygelokalet,
kantinen, køkkenet, toiletterne. Lørdag blev vi nødt til at tage endnu et
klasseværelse på 2. etage i brug,
fordi der havde været lidt for ringe
spillerum i mestergruppen.
Denne gruppe var desværre nærmest
todelt, med 3 stærke spillere med ca.
2100 i rating i toppen, og 3 med 181900 i bunden. Denne opdeling slog
da også igennem resultatmæssigt.
Anders Bodholdt Nielsen skulle
allerede i første runde fredag aften
spille (rating)topopgør med Poul
Erik Nielsen fra Holstebro, der er
mangeårig 2. divisionsspiller.
Anders havde hvid, og partiet sluttede remis efter ganske hård kamp.
Så vidt jeg kunne bedømme, var
Anders i pæne vanskeligheder undervejs; men han reddede det halve
point ved en kombination (!) af godt

forsvar og P.E.N.s utilstrækkelige
udnyttelse af sine (fine) angrebschancer. Med alle forbehold, eftersom det bare var min løse vurdering
ved brættet: jeg tror, P.E.N.s 22.
træk (h5), der både skulle give et
lufthul til kongen og støtte angrebet
er alt for langsomt. Nærmest tempotab. Jeg troede på sort gevinst (efter
16. -, f4). Men lad os se lidt på det.
Anders Bodholdt Nielsen,V (2200) Poul Erik Nielsen,H (2200) [A40]
Weekend-EMT 2002 (1), [T.P.]
1.d4 e6 2.Sf3 b6 3.g3 Lb7 4.Lg2 f5
5.0-0 Sf6 6.c4 Le7 7.Sc3 0-0 Jeg
kan godt lide sorts opstilling. Den
sér vældig solid ud, og samtidig
KAN den udvikles i dynamisk retning. Er det Hollandsk med hvidfeltet fianchetto-løber? 8.d5 exd5
9.cxd5 Lb4 10.Se1 Sa6 11.Sc2
Lxc3 12.bxc3 Sc5

Hvid har fået løberparret, men har
en d-bonde, der muligvis er kommet

tidlig nok frem. Sort har et par fine
springere, kontrol over feltet "e4"
og muligheden af at igangsæte spil i
f-linjen. Faktisk en spændende stilling. Er det sådan noget man betegner "dynamisk balance"?! 13.Se3?!
Så vidt jeg kan se først og fremmest
- aparte. Er det planen at provokere
sort til at spille f4 (men hvad har
man ud af at provokere sin modstander til at udføre et virkelig godt
træk??). P.E.N. venter dog måske
for længe med at fyre det af.
13...Sfe4 14.Lb2 De7 [14...f4
15.Sc2 fxg3 16.hxg3 Dg5 17.c4
Tae8 18.Sd4 Og hvid holder skansen. Det må Anders have sét!]
15.Dd4 Tae8 [15...f4] 16.Tac1 f4
17.Sc2 fxg3 18.hxg3 Tf5 19.c4
Tef8 20.Lf3 c6 [20...Txf3?! 21.exf3
Sg5 22.Se1 Txf3 23.Tc2 Sort har
vist ikke nok for kvaliteten.]
21.dxc6 dxc6 22.Tcd1 h5?! 23.Se3
Tg5 24.La3 Hvid går til modangreb!
24...Te5 25.Lxe4 Txe4
26.Lxc5 bxc5 27.Dd7 Dg5 28.Dxb7
Txe3 29.fxe3 Fornuftigt. Fører til
remis. [29.Dxc6 Kunne måske forsøges, men sort sér unægtelig truende ud. Tiden var sandsynligvis allerede ved at blive knap. 29...Txe2
30.Td5 Med gevinstchancer til hvid.
(30.Dd5+ Dxd5 31.Txd5 Txa2
32.Txh5 Og dét kan vist ikke vindes
af hverken sort eller hvid.) 30...De7
31.Dxc5 Dxc5 32.Txc5 Txa2
33.Txh5 Og dobbelt tårnslutspil
med ekstrabonde; men mon ikke
sort kan holde remis? Jeg tror det.]
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29...Dxg3+ 30.Kh1 Dh3+ 31.Kg1
Dxe3+ 32.Kh1 De4+ 33.Kg1 Dg4+
34.Kh1 Og man tog remis. ½-½
I samme runde vandt Højbjerg med
sort i 17 træk!
I basis 1 gjorde goe gamle fru Ohlsen (vrøvl: det var Mads Fløe!) en
fin-fin indsats mod Jacob Jacobsen.
Mads ofrede med hvid en ”positionel bonde” og den gav godt spil i blinjen. Senere måtte Jacob give kvalitet, og Mads fik afviklet til et meget gunstigt slutspil, men var i tidnød. Mads – i tidnød?, vil den vidende læser nok forundret spørge.
Havde han nu igen brugt for megen
tid på at snakke med venner og bekendte i kantinen?! Helt forkert!
Han knoklede virkelig ved brættet,
jeg så det selv. Ærgerligt at han ikke
vandt dette flotte parti (ja, det er
ikke for meget sagt, at han burde
have vundet basis 1 efter sit spil
generelt i turneringen), som bringes
i en rekonstrueret udgave (kun slutningen måtte jeg droppe).
Mads Fløe Holm,V (1560) - Jacob
Jacobsen,H (1700) [D38]
Viborg Weekend-EMT 2002 (1),
[T.P.] Parti fra Basis 1
1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 d5 4.Sc3
Lb4 5.Lg5 c6 6.e3 Givetvis teori.
Jeg kender det ikke. Det minder om
Cambridge Springs varianten, men
sort forsøger at "spare" tempoet
S8d7. Hvid lægger an til et bondeoffer. 6...Da5 7.Lxf6 Lxc3+ 8.bxc3
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Dxc3+ 9.Sd2 gxf6 10.cxd5 [10.Tc1
Er også godt, men Mads vil lige
sætte en fælde. Samtidig molestreres sorts bondestilling.] 10...exd5
[10...cxd5?? 11.Tc1 Og sort sidder i
fælden med det samme. Altså slår
sort naturligvis med den anden bonde; men herefter må man vist sige,
at hvid har kompensation for bonden.] 11.Tc1 Da5 12.Dc2 Sa6

Stilling efter sorts 12. træk. Hvad
har hvids bondeoffer så ført til?
1) sort må trækkes med en småskidt
bondestilling på kongefløjen,
2) sort må indstille sig på at komme
igennem uden rokade,
3) hvid holder sort under pres på
dronningfløjen.
13.Db2 Db6 14.Dc3 Sc7 Temmelig
kunstlet. [14...Lf5 15.Ld3 Lxd3
16.Dxd3 Men selv uden løberne på
brættet har hvid spil.] 15.a4! Helt
ifølge lærebogen for moderne fodbold. Man aner Thomas Højbjergs

(klamme) hånd bag trækket. 15...a6
16.Tb1 Da7 En pittoresk stilling,
må man sige. 17.Ld3 Se6 18.Sb3
Sd8 19.a5 Db8 20.Sc5 Dd6 21.Sa4
Le6 22.f4 f5 23.Dc5 En modig beslutning. [23.0-0 Er en anden mulighed, men Mads vælger at få byttet
dronninger - for så at hygge sig med
sit kvælertag på sorts dronningfløj.
Hvis ikke man finder væsentlige
forstærkninger af sorts spil tidligere
(f.eks. i stedet for den noget omstændelige springermanøvre), må
man bestemt sige, at hvid har fået
godt spil for bonden. Fint spillet af
Mads.] 23...Dxc5 24.Sxc5 Lc8
25.Kf2 Ke7 26.h3 h5 27.Thg1 Kd6
Hvid havde nu brugt 1½ time, sort
50 minutter. 28.Le2 Kc7 29.Sa4
Le6 30.Tb2 Th6 31.Tgb1 f6 32.Sc5
Lc8 33.Sa4 Ta7 34.Sb6 Sf7 35.Tc1
Le6 36.Lf3 Kd8 37.Sa4 Sd6 38.Sc5
Lc8 39.Le2 Th7 40.Tb3 Ta8 Ny tid
tillægges. Mads har nu ½ time til
resten. Jacob Jacobsen næsten ½

time mere... 41.Sa4 h4 (diagram)
42.Ld3 Sb5? En buk. Sort tror, der
er fred og ingen fare - men tårnet på
"h7" står på en forkert feltfarve...
43.Sb6 Tb8 44.Sxc8 Ups! Hvid skal
vinde nu. 44...Txc8 45.Lxf5 Tg7
46.Lxc8 Kxc8 Hvid fører med rén
kvalitet nu, men det er ikke så let at
trænge igennem (med ca. 20 minutter tilbage på klokken). Sort har fået
skabt sig en slags fæstning. 47.Tg1
Tg3 48.Tgb1 f5 49.e4 dxe4
50.Txg3 hxg3+ 51.Kxg3 Sxd4
52.Kf2 Kc7 53.Ke3 Sc2+ 54.Kd2
Sd4 55.g4 c5 56.g5 Se6 57.g6 Sg7
58.Kc3 [58.h4 Skal også føre til
gevinst.] 58...Sh5 59.Kc4 e3
60.Kxc5 [60.Te1! Vinder let og
elefant (ved at sætte sort i træktvang), men Mads var i den ultimative tidnødsfase nu. Virkelig ærgerligt, at han ikke får hele pointet i
hus.] 60...Sxf4 61.Kd4 e2 Herefter
bliver partiet totalt umuligt at rekonstruere (det har ikke været helt let
hidtil). Partiet endte 10-15 træk
senere med remis. Og: den gode
gamle regel med, at BEGGE parter
skal føre partilisten ajour, når partiet
er forbi - øh, hvad er der egentlig
blevet af den?? Dette parti er bestemt ingen enlig svale, hvad dét
angår. ½-½
Spillerne i juniorgruppen bestod af
folk fra Struer og Viborg. Dem fra
Struer var et par år ældre, og det
viste sig da også, at de var en smule
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stærkere. Af vore juniorer deltog:
Jacob N., Nicklas, Jonas, Esben,
Anders…
Esben stod til gevinst ret tidlig; men
da modstanderen endelig var næsten
helt væk og havde mistet officer,
tilbød Esben pludselig efter ca. 1½
times spil generøst remis!
Jonas spillede et fantastisk fint parti
– indtil han simpelthen blev for træt
efter flere timers koncentreret indsats. Han fandt så ikke længere de
rette træk og tabte. Jeg tror ikke
rigtig Jonas var klar over, hvordan
han skulle spille i dén type stilling,
de var kommet ind i. Ærgerligt, men
det var et flot og modent parti.
Jacob n. mistede først én bonde og
så én til; men han var fornuftig nok
til at bruge god tid på at søge efter
muligheder for at komplicere og
søge modchancer. Rart at se! Efter
et par timers spil havde han kæmpet
sig frem til at kunne afslutte med en
matkombination i 3-4 træk, men han
fik desværre kludret lidt i det. I stedet vandt han dog snart et tårn og
senere partiet. Godt kæmpet i en
skidt stilling.
Og Anders? Uha-uha! Spillede vanen tro som lyn og torden, mistede
én officer, mistede én til… Men
snart efter tillod modstanderen helt
unødvendigt, at Anders kunne sætte
mat i 2 træk (mat-i-bunden). Men
ak, han så det ikke. Sådan en lille
minikombination ville han se på 2-3
sekunder – hvis det altså havde været en diagramopgave… I stedet slap
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modstanderen ud igen og vandt
fortjent.
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Der var ratingfremgang til Nicklas,
Jacob N. og Jonas:
Nicklas, fra 1050 til 1070
Jacob N., fra 1000 til 1020
Jonas, fra 1000 til 1016.
Og tillykke med dét!
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Bragende succes!
Det var bestemt med bange anelser,
’Styrelsen tog initiativ til afholdelse
af en lille hurtigskakturnering over
to aftener sidst på sæsonen. Tidligere har dén slags – og på dét tidspunkt af året – haft svært ved at
samle tilslutning i vores klub.
Men i år deltager så pludselig et 20
mand stort felt, hvor alle aldre (1080!) og spillestyrker (1000-2300) er
repræsenteret – herligt!
En smule betydning for dette fine
fremmøde har vel (den i øvrigt oplagte) idé med ratingpræmier haft.
Det betyder, at alle spillere faktisk
har noget konkret at gå efter, nemlig
at blive bedst i sin ”gruppe”. I øvrigt
har mange faktisk mulighed for at
score én af de andre præmier, fordi
der kun var afsat 6 runder (det er i
underkanten, sportslig sét).
Men først og fremmest må æren for
det fine fremmøde vist lægges på
Paul Eriks og Pouls skuldre. Førstnævnte, idet han sammen med klubbladet fik rundsendt en særlig – og i
en god betydning meget KULØRT
– ekstraindbydelse til turneringen.
Og sidstnævnte fordi han tilsyneladende har haft hjemmefrontens bemyndigelse til at lade familiens
telefon være ”talt varm” over et par
aftener i slutfasen op mod kickoff.
Måske dét man betegner ”a HOT
line”? Dette telefoneri har skaffet i
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det mindste 3-4 ekstra spillere til
start.
Som turneringsarrangør og -leder
skal jeg ikke skjule, at det altså er
RART at sætte skibe i søen – når
folk viser interesse for at benytte
dem til sejlads… Vi er selvfølgelig
klar over, at en så niveaudelt monradgruppe medfører , at visse partier
er grov overmatchning, men det er
vel også en slags charme!? Hvis
man blot tager det mit ein bisschen
Gefühl und ein bisschen Genossenheit. Således mødte Nicklas med
1070 i første runde – Olav. Og så
endda med sort! Det virkede dog
som om de begge tog det med ophøjet ro – og fik et parti ud af det. Og
bemærk venligst, at samme Nicklas
et par runder senere tilspillede sig
en sensationel remis mod Poul!
Jeg synes KLUBLIVET i almindelighed vinder ved dén type turneringer. Men altså bar’ engang imellem
– som det hedder i den gamle Oswald Helmuth-vise. Og der går vist
ingen skår af nogen af os over at
tabe et parti til lokalkapaciteter som
f.eks. Søren, Peter eller andre.
I øvrigt giver den type turnering jo
mulighed for at være tilskuer til
lokale topbrag. Faktisk var der dømt
(!) regulær kødrand, det sidste kvarters tid af Olav og Sørens indbyrdes
opgør i 3. runde. Henad 22.30-tiden,

dén torsdag 1. turneringshalvdel løb
af stablen. Søren vandt efter et gevaldigt pres mod Olavs stilling; men
det er jo altid spændende at se, om
Olav er i stand til at sno sig ud af en
vanskelig stilling. Dette sker ganske
tit, skulle jeg hilse at sige fra hans
modstandere fra holdkampene! Ikke
mod Søren dog. Efter første aften
(og altså kun 3 runder) er stillingen i
den øverste halvdel som følger:
Søren og Peter har begge 3 points.
Jeg har 2½. Derefter følger et større
jagende kobbel med 2 points: Olav,
Morten F., Christian, Mette, Jørgen,
Bjarne og Morten C.
De fleste af os, der tidlig i turneringen ligger ret godt til, vil jo rimeligvis glide bagud i de afsluttende runder. Men samtidig må man dog
nævne, at tilfældighedsmomentet er
temmelig stort – når der spilles så få
runder. Bedre naturligvis 7 eller 9
runder, men sådan kunne det ikke
være. Hvor mange (af de 20) ville
egentlig have meldt FRA til turneringen, hvis den havde strakt sig
over 3 aftener?? Giv venligst besked
herom til f.eks. Poul eller jeg; så véd
vi det til en anden gang…
Man savner Poul oppe i første halvdel på dette tidspunkt, men sagen er
såmænd simpel nok. Han havde det
lodtrækningsuheld at løbe ind i
Morten F. i anden runde. Mere
”selvforskyldt” fik han dog kun
remis mod h.h.v. Morten C. (der
dog er i vældig skaklig fremdrift
p.t.) og så Nicklas. Medvirkende er

vel, at Poul står for rundelægningen,
således at han har nok at se til i pauserne (også). Dette hverv burde jeg
selv varetage, men jeg er mildt sagt
ikke god til det.
Derudover er der ingen sensationer
hidtil. Jo, måske en lille, idet Morten C. har holdt remis mod både
Poul og Christian. Ganske godt!
Første aften spillede hele det store
felt i kantinen på 3. sal – og dette
spillested er efter min mening
KLART at foretrække fremfor de
meget små skolestuer (med for
smalle borde). Der er et stort lyst
lokale, hvor man som spiller har
overblik over det hele.
Partimateriale er der jo ikke meget
af, så jeg bliver (igen-igen) nødt til
at vise et eksempel fra ét af mine
egne partier:
Christian Bitsch - Tom Porsgaard
½-times i Viborg (2) [T.P.]

1...f5 Stiller en fælde, som hvid
falder i. 2.exf5 Txf5 3.d4? [3.Tfe1
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Txf3 4.gxf3 Sd4 5.Ld1 Lxf3 Med et
lille plus til sort.] 3...Txf3 (!) 4.gxf3
Sxd4 5.Ld1 (eneste træk) Lxf3
6.De3 Lxd1? [Dette træk skulle
ikke have været ”indskudt”. Til
gevinst fører: 6...Tc3 7.Tc1 De6! Og
sort vinder. Men dét så jeg ikke. Jeg
ville først liiige sikre mig ved at
bytte løbere, inden tårntrækket...]
7.Tfxd1 Tc3 8.Tdc1 Se2+ 9.Dxe2
Dg5+ 10.Kf1 Txc1+ 11.Txc1
Dxc1+ 12.Kg2 Dxa3 13.Dxb5
Da8+ 14.Kg3 d5 15.Dc5 e4? Tidnød. Smider fordelen væk. 16.Kf4
Kg8 17.Ke5 Og Christian holdt
remis. ½-½
Ovenstående er nedskrevet kort
efter første spilleaften. Nu lidt om
anden spilleaften, afslutningen.
Allerede i 4. runde var der så en
række vigtige opgør: Olav vandt let
over mig, Morten Fabrin vandt let
over Morten Christiansen, Peter og
Søren (i toppen) spillede remis efter
et drabeligt opgør og Christian
vandt over Mette. Derefter begyndte, der at tegne sig at billede af,
hvordan turneringen ville ende:
Søren 3½, Peter 3½, Olav 3, Christian 3, Fabrin 3…
Søren vandt over Fabrin i næste
runde, men det var ufortjent! Det
var Morten, der havde alle de chancer, der var – men tidnød o.s.v….
Olav vandt i samme runde over
Peter, og Christian over Bjarne.
Længere nede på ratinglisten var
Kim i gang med en gevaldig flot
slutspurt. Efter at have tabt de første

to runder, sprintede han frem i nærheden af toppen!
Efter 5. runde var topstillingen:
Søren 4½
Olav 4, Christian 4
Peter 3½, Tom 3½
Poul 3, Mette 3, Kim 3, Fabrin 3
Bjarne 2½
Parringen i toppen til sidste runde:
Søren – Christian: 1-0
Fabrin – Olav: 1-0
Tom – Peter: 0-1
Poul – Mette: 1-0
Kim – Bjarne: 1-0
Med Olavs nederlag til Fabrin, havde både Peter og jeg pludselig chancen for en sammenlagt 2.plads. Peter snørede mig til sidst og endte
som nr. 2 efter Søren. Fabrin endte
som nr. 3 (bedst korrektion blandt
blandt 5 spillere med 4 points).
Af børnene/juniorerne klarede Esben og Nicklas sig godt, begge med
2½ points. Ratingpræmie til:
1500-1900: Christian
1100-1500: Morten Christiansen
1000-1100: Kim.
Deltagere i ratingorden: Olav, Søren, Morten F., Peter, Poul, Tom,
Mette, Christian, Jørgen, Joen,
Bjarne, Morten C., Paul Erik, Mikkel, Kim, Nicklas, Orla, Esben,
Willy, Murat. Alt i alt en virkelig
hyggelig måde at afslutte sæsonen
på. Planer for at afslutte på samme
vis næste år er lagt. Der er noget at
se frem til!
- Tom Porsgaard

Generalforsamling id)
Viborg Skakklub d.
30. maj 2002.
1.Dirigent: Olav Dalsgaard Larsen.
Referent: Tom Porsgaard.
2.Formandens beretning (Poul
Søndergaard).
e)
a)
Hærvejsturneringen
2001. 34 deltagere i alt, heraf hele
17 fra Viborg! Ingen mestergruppe.f)
Gruppevindere fra Viborg: Joen
Lesner og Paul Erik Pedersen. Bemærk: næste sæson spilles Hærvejsturneringen over 7 runderg)
(igen). Spilleaften: fredag.
b)
3-i-1 arrangementet
med GM Sune Berg Hansen (september 2001). Succes. Erik Bartram
stod for arrangementet på Handelsskolen. Men: næste gang bør vih)
annoncere bredere (bl.a. Skive og
Holstebro m.m.) for at skaffe tilstrækkeligt med deltagere. Arrangementet var nær ved at måtte aflyses. Simultanen gav følgende resultat: +32, -3, =3 (juniorspilleren
Nicklas Agergaard var blandt de få
der fik remis, og han havde ovenikøbet gevinstchancer sent i partiet).
c)
Weekend-EMT’en.
Februar 2002. Rekorddeltagelse
med 42 spillere! Heriblandt mange
juniorer fra Struer og Viborg. Anders Bodholdt Nielsen opnåede delt
1. plads i mestergruppen.

Vinterferieaktiviteter. Februar 2002. Dette 2eftermiddages arrangement kører på
rutinen nu. I år deltog hele 41 børn
(ca. 8-12 år), så interessen for skak
er til stede. De seneste sæsoner har
klubbens deltagelse i vinterferieaktiviteterne resulteret i et direkte
”input” på 4-6 nye børn p.a.
Diverse
andre
aktiviteter. Bl.a. skakundervisning
(for voksne) nævntes.
Hurtigskakturnering
over 2 klubaftner (maj 2002). En
succes. Stor aldersblanding. Fungerede fint.
Klubmesterskabet.
Foråret 2002. Turneringen havde
deltagelse af ca. 30 spillere! Anders
Bodholdt Nielsen blev klubmester
via en andenplads (efter Søren Ejdum).
Holdskakken.
Førsteholdet havde en virkelig fin
start på 3. division. Dette varede
indtil næstsidste runde, hvor et stort
nederlag pludselig betød nedrykningsfare. Det lykkedes lige at klare
skærene. Det tyder på, at vi vil
komme til at møde endnu skrappere
modstand næste sæson (nedrykkere). Dog har de tidligere danmarksmestre SK 1934 trukket deres hold i
1. division, hvilket kommer til at
betyde en masse ændringer i de
øvrige divisioner og rækker. Andetholdet fik jo den noget specielle sejr
(på udeblivelse) over Nordthy i
første runde (8-0). En virkelig god
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i)

j)

sæson med stor holdgejst kronedes
med en flot andenplads – lige efter
ratingfavoritterne fra Struer. Der
skal fortsat arbejdes på oprykning i
A-rækken, så springet mellem 1.- og
2.hold formindskes. Tredjeholdetk)
var sammen med fjerdeholdet placeret i C-rækken (5-mandshold).
Sidstnævnte blev desuden benyttet
til at sluse de stærkeste af juniorerne
ind i holdskakken. Tredjeholdet
vandt rækken suverænt, og fjerde-l)
holdet endte på en udmærket
3.plads.
Medlemmer
af
Viborg Skakklub er blevet væsentligt flinkere til at deltage i diverse
EMT’er og ½-times turneringer
rundt omkring i hovedlandet. Dette
er på flere måder godt. Bl.a. smitter
det af på andre klubbers deltagelse i
vores aktiviteter/turneringer. Ogsåm)
ved Påskestævnet (DM) var vi repræsenteret (kandidatklassen: Anders Bodholdt Nielsen, 7-runders
basis 1: Thomas Klitgaard Andersen
(der vandt med 6½ points!) og Morten Christiansen).
Og så har klubben
jo skiftet lokaler midtvejs i sæsonen,
fra Foreningshuset til LOFbygningen. På de fleste områder
mente formanden, det nuværende
spillested er klart at foretrække:n)
Toiletforhold, muligheden af at
afholde større arrangementer, ingen
rengøring etc. Til samme pris pro
anno, eller vist endda en smule mindre end før. Dog er der temmelig
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langt fra klasselokalerne på 2. sal til
rygelokalet på 3. sal; men der havde
ikke været murren over dette blandt
rygerne. Poul roste dem/os kraftigt
herfor.
Efter
klubbens
mindre vedtægtsændring er Viborg
Skakklub nu godkendt af Viborg
kommune som ”folkeoplysende
virksomhed”, hvilket har betydning
for visse tilskud.
På ny har vi haft
medlemsfremgang! Ikke særlig
dramatisk, men stille og rolig bliver
vi flere organiserede skakspillere i
byen. Klart imod tendensen på
landsplan. Pt. er vi 59 medlemmer,
og heraf beskrev formanden ikke
mindre end 44 som aktive (deltagelse i klubturneringer, holdturneringer, juniorklubben). Fantastisk.
For ikke at tegne
situationen alt for lyserødt, fulgte
Poul dog op med et venstrejab: der
er visse problemer med at få en
(lidt) større gruppe af modne
mænd/’nnesker til at bidrage i klubledelsen. Dette har været aktualiseret af de ulykker der er ramlet ned
over et par af bestyrelsesmedlemmerne i sæsonens løb. Men: der er
også arbejdsopgaver til folk udenfor
bestyrelsen…
Klubbladet. Kører
fortsat godt med en ”fjern” redaktør
(Thomas Højbjerg) og en fast stab
af skribenter, der aftaler på forhånd,
hvem der dækker hvilket arrangement, turnering, holdkamp.

o)

Juniorarbejdet.
haft med denne eller hin turnering at
Peter Graves har måttet trække siggøre. Se præmieskemaet efter referatet!
herfra i sæsonens løb, men er blevet
3.Aflæggelse af regnskab (Paul
erstattet af Morten Christiansen, der
Erik Pedersen).
nu hjælper Tom. Op igennem fora) Hærvejsturneringen 2001. Der
året har der været 18-20 børn temhar været et mindre underskud.
melig fast hver tirsdag eftermiddag.
Dette skyldes først og fremEn række aktiviteter finder sted.
mest problemer med at få kanp)
Skoleskak. Viborg
tinedriften til at fungere efter
Skakklub bidrog med to ledere (Pehensigten (overskud).
ter og Tom), da amtsmesterskabet i
b) Simultanarrangementet.
En
skoleskak blev afviklet på Vestre
smule større underskud end
Skole med ca. 150 deltagere.
budgetteret (men OK).
q)
Status over Viborg
c) Husleje. Denne er for sæsonen
Skakklub: meget positiv, der er
blevet større end budgetteret.
gode fremtidsudsigter. Målet for den
Grunden er, at vi i f.m. lokalekommende sæson er fortsat at kunne
skiftet fra Villavej til Fælledvej
mønstre 24 holdspillere.
måtte igennem en 2-3 måner)
Jubilæum. Klubben
ders periode med overlapning
har 100 års jubilæum år 2003 (dato
(husleje to steder samtidig).
kendes ikke). Se under pkt. eventuMen ellers kan vi jo fremover
elt.
forvente 8.000 kr. p.a. i husleje
s)
Poul afsluttede med
(og dermed lidt mindre end i
en opfordring til at give besked
Foreningshuset).
herom i klubben, hvis man påtænker
d) Nye materialer. Der er på vores
deltagelse i en turnering i nærheden.
konto hos Dansk Skaksalg
Dette giver andre (uden køremuligtrukket penge til indkøb af 4
hed) chancen også.
nye Tårnure.
e)
Samlet underskud for ca. 1.800
Efter denne grundige gennemgang af
kr. D.v.s. ca. 500 kr. større end
den forløbne sæsons aktiviteter, blev
budgetteret.
beretningen sat til debat og afstemning.
f) Der er nu langt-langt færre reResultat: formandens beretning blev
stanter end tidligere (1-2 p.a.)!
énstemmigt vedtaget.
g) Anlys legat. Selve moderkapitalen vokser støt og roligt (efter
Derefter var der en meget lang præmiebankskifte).
overrækkelse, der varetoges af Poul og
Herefter blev regnskabet sat under
Tom på skift. Alt efter hvem der havde
afstemning: enstemmigt vedtaget.
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4.Kontingent (Paul Erik Pedersen).
5.Budget for næste sæson
(Paul Erik Pedersen). Disse to punkter behandledes under ét.
a) Simultanarrangement efteråret 2003: forventes at balancere eller give mindre
overskud, idet vi har fået
beviljet et økonomisk tilskud fra kommunen til dette
særlige arrangement på
1.000 kr.
b) Nye materialer. Klubben
anskaffer sig 8 nye sæt brik
+ brætter. Hermed er vi efterhånden ved at være oppe
på omkring 25 virkelig gode
og nye sæt.
c) Jubilæumsturnering. Afviklingsformen er ganske vist
endnu uafklaret, men der
budgetteres med et forventet
underskud på 2.000 kr.
d) Kontingent. Uforandret i
næste sæson (nemlig: 500
kr. for seniorer, 350 kr. for
juniorer samt pensionister).
e) Weekend-EMT’en. Denne
forventes erstattet af Jubilæumsturneringen…
Bestyrelsens kontingent- og budgetforslag for sæsonen 2002-2003 enstemmigt vedtaget.
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6.Valg.
a) Efter aftale med de berørte
parter indtræder Morten Fabrin som fast suppleant for
Peter Graves indtil videre
(d.v.s. indtil Peter er klar til
at genindtræde i bestyrelsen).
b) Erik Bartram Jensen på
valg. Bestyrelsen foreslår
Mette Dalsgaard Larsen
som nyt bestyrelsesmedlem.
Mette blev herefter valgt
ved akklamation.
c) Efter at Morten Fabrin er
indtrådt som Peters stedfortræder skulle to nye suppleanter vælges. Bestyrelsen
opstillede 1. Kaj Hansen og
2. Bjarne Nielsen. Begge
blev valgt enstemmigt.
d) Revisorerne. Disse (Vilhelm
Fomsgaard og Jens Martin
Villumsen) vælges 2-årligt
og fortsætter uændret. Der
skal altså vælges revisorer
på GF-2003.
e) Spillerudvalg. Holdkaptajnerne Poul Søndergaard,
Erik Bartram og Kaj Hansen valgtes.
7. Eventuelt.
a) Poul havde forberedt et
længere oplæg som optakt
til en debat om Jubilæumsturneringen.
b) En stærk éndages 7-runders
monradturnering i 3-4 grup-

per (efter styrke) bruges
mange steder.
c) Datoen 22.-23. februar 2003
(sidste weekend i skolernes
vinterferie) passer godt.
d) Fremstillingen af problematikken omkring f.eks. 1)
startpenge til GM’er, 2)
overnatning (privat eller anden), 3) diverse støtteorganisationer (f.eks. DSU…),
4) mediedækning, 5) muligheder for sponsering, økonomi i det hele taget –
m.m.m. sér jeg mig ude af
stand til at referere nogenlunde dækkende. Bestyrelsen arbejder videre udfra
Pouls oplæg…
Endnu et punkt blev berørt under
eventuelt, nemlig spørgsmålet om
”lykken ved at have en hjemmeside
for Viborg Skakklub”. Flere deltog i
debatten herom, bl.a. Mads Fløe,
Peter Laursen og diverse bestyrelsesmedlemmer. Der er pæn interesse
for en ikke alt for ambitiøs hjemmeside, men det afgørende er, at denne
opdateres jævnlig, så indholdet er
aktuelt. Kræver en stabil webmaster.
Der vil blive et møde for interesserede www-folk først på næste sæson
(august 2002).

Præmie oversigt GF 2002
Efterårsturnering:
Mester:

1 Olav D. Larsen 5 p. 120 kr.
2-3 Anders B. Nielsen & Peter
Graves 2,5 p. 60 kr.
(2. og 3. præmie 80+40 deles ml.
Anders og Peter)

Basis:
1 Mette D. Larsen 4,5p. 120 kr.
2 Christian Bitsch 3,5 p. 80 kr.
3 Erik B. Jensen 3 p. 40 kr.
Junior:
1 Jacob Nymann 4,5 p. 120 kr.
2 Nicklas Agergaard 4 p. 80 kr.
3 Espen Søndergaard 3 p. 40 kr.
Monrad:
1 Peter Lauersen 4 p. 120 kr.
2 Hans K. Andersen 3,5 p. 80 kr.
3 Mikkel Christiansen 3 p. 40 kr.
Klubmesterskabet:
NY KLUBMESTER

ANDERS
B. NIELSEN
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Gruppe. 1
1 Søren Ejdum 5,5 p. 200 kr.
2 Anders B. Nielsen 5 p. 100 kr.

LYNMESTER

Gruppe 2:
1 Mette D. Larsen 5,5p. 200 kr.
2 Christian Bitsch 5 p. 100 kr.
Gruppe 3:
1 Børge Vistisen 5 p. 200 kr.
2 Kim Andersen 4 p. 100 kr.
Gruppe 4:
1 Jacob Nymann 5 p. 100 kr.
2 Nicklas Agergaard 4 p. 70 kr.
3 Jakob Lindhardt 3,5 50 kr.
JUNIOR KLUBMESTER

Jacob
Nymann
Lynmesterskabet:
1 Olav D. Larsen 9 p. 100 kr.
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Olav
D. Larsen
Udfordrerturnering*):
Præmier fra Skaksalg - fordeling
Toms liste
Det skal tilføjes, at denne generalforsamlingen var ualmindelig velbesøgt, der var vel op imod 35 tilstede,
og at dette er vældig rart!
Klokken ca. 21.30 kunne så (endelig) 12 spillere gå i gang med den
traditionelle sæsonafslutning: en
lynskakturnering. Imens valgte 5-7
andre – med mindre kløe i aftrækkerfingrene - at spille hyggepartier.
De 12 spillere deltes i to 6mandsgrupper, der spillede alle mod
alle. Og vinderen af hver gruppe gik
endelig i finalen til en minimatch
bedst af 2 partier.
Jævnbyrdigheden i toppen af begge
grupper skulle vise sig at være stor.
I gruppe 1 måtte der omkamp til
mellem hele 3 spillere (Mads, Mor-

ten F. og Søren) før Søren kunne gå
i finalen, og i gruppe 2 måtte der
omkamp til mellem Peter og Olav
før Olav kunne gå i finalen. Søren
vandt (med hvid) første parti over
Olav, og i parti nr. 2 så det ikke
meget bedre ud for Olav. Det endte
remis, og Søren vandt dermed også
dén turnering!! Flot.
- Tom Porsgaard

*) Udfordrerturneringen er en
særlige turneringsform i Juniorskakklubben. Den løb over ca, ½
år, og efter hård kamp endte den
således: 1. Nicklas (pokal), 2.
Mads (pokal), 3. Anders (plakette), 4. Tobias, 5. Jonas…
UDFORDRERTURNERINGSVINDER

Nicklas
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Reflexioner over sæsonen
der gik.
Af Thomas Højbjerg

Denne sæson har været noget ganske særligt, både hvad angår skakken i Viborg skakklub, men så sandelig også hvad skakbladet angår.
For at starte med det vigtigste –
skakken – skete der jo det, at Viborgs førstehold forblev i tredjedivision; og ikke nok med det, holdet
var faktisk med i striden om oprykning til anden division lige til det
sidste1. Holdet spillede, lige med
undtagelse af en enkelt kamp i Viby,
med stor stabilitet, og hvis det kan
lade sig gøre igen til næste sæson,
kan det blive endnu mere spændende at følge holdet. De andre hold har
også klaret sig godt. Især skal 2.
holdet også have stor ros for en
velspillet sæson. De burde have
rykket op i A-rækken, men et kollektivt sammenbrud i kampen mod
Morsø 2, i den allersidste runde,
kostede oprykningen. Vi må håbe, at
de har fået bedre styr på nerverne,
så de kan sikre Viborg et A-hold til
næste sæson.
1

I hvert fald til det hele faldt til jorden i
skæbnekampen mod Viby 1. Se evt.
majnummeret pp. 9-10.
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De to C-hold har gjort det, som
de andre to hold kun drømmer om:
nemlig at blive hhv. et og to’er i
deres gruppe. Der blev i år spillet 5
runder i C-rækken (hvis det da passer, hvad der står på nettet), men på
trods af de få kampe vandt Viborg 3
deres pulje suverænt med en margen
på 4,5 points ned til Viborg 4; og
hvis man holder sig for øje, at man
kun spiller med 5 mand, i stedet for
7, i C-rækken, så er det en stor præstation, som er værd at rose!
Klublivet har vist nok også fået
en opblomstring. Der er kommet lidt
flere medlemmer, og i forbindelse
med det, er der kommet mange, nye,
initiativer fra klubbens ledelse. Her
tænker jeg især på nye turneringsformer (bl.a. den store satsning,
hurtigskakturneringen, er nok det
bedste bevis for, at der sker noget
nyt og friskt i klubben).
Min største motivation for at
skrive denne artikel er mit eget barn,
vores kære klubblad. Det har været
en turbulent sæson for bladet. Der
har været nogle småproblemer mht.
trykning, hvem der skriver om hvad
etc.. Alle problemerne er dog blevet

løst på den ene eller den anden måde. Jeg vil i den forbindelse rette en
stor tak til Poul Søndergaard, som
har været ivrig til at give mig konstruktiv kritik og dermed gøre bladet
endnu mere læsevenligt. Jeg skylder
Poul en undskyldning, da der ikke
var hans signatur på de artikler, som
han skrev i sidste nummer af klubbladet (maj nummeret). De artikler,
som ikke har nogen signatur er alle
skrevet af Poul.
Jeg er også mange andre skribenter tak skyldig. Der har i år været
mange forskellige personer, som har
indlevet et eller flere indlæg til
klubbladet, og det er jeg utrolig glad
for, idet jeg mener, at det er med til
at gøre bladet mere spændende at
læse, da man er fri for at se gamle
vendinger brugt igen og igen.
Jeg vil derfor takke:
Poul Søndergaard for et stort arbejde, både med forslag til forbedringer af bladet og de mange artikler, som jeg modtaget. Tom Porsgaard har også levet mange gode
artikler, og har samtidig ageret som
”printerkarl”, og dermed været et
stort aktiv for at der overhovedet er
udkommet et blad til det store publikum. Peter Lauersen skal også
have stor tak for de mange indlæg,
som han gennem sæsonen har sendt
til mig. Jeg har desværre ikke haft
plads til at bruge dem alle; men det
er meget rart at have artikler i overskud, som kan bruges som pladsholdere, hvis noget skulle gå galt.

Jeg skylder også Jens Larsen og
Erik Hjort tak for de artikler, jeg
har fået; og jeg håber, at de fortsat
vil skrive nogle artikler engang
imellem.
Dette SKAL også ses som en
general opfordring til folk, som bare
har den mindste lyst til at skrive en
artikel til bladet om at gøre det. Jo
flere, der skriver, jo bedre.
Da jeg ikke kommer i klubben så
tit, kan jeg i stedet træffes på emailadressen:
thomas_hoejbjerg@hotmail.com,
hvor jeg vil svare på eventuelle
spørgsmål og kommentarer. Hvis
bladet skal blive endnu bedre, er det
vigtig, at jeg får noget feedback på
de blade, som udkommer. Så hvis
der er én, som har nogle gode ideer
til fx en artikelserie om skakbladets
historie eller en portrætserie om
spillere fra klubben, eller hvad ved
jeg, så vil det være fedt…
Hvis grunden til, at De ikke vil
skrive noget til bladet, er at De ikke
mener, at De har den fornødne
kompetence til at kommentere partier, så vil jeg gerne tilbyde gøre det.
Dermed ikke sagt, at jeg er super til
det, men jeg vil gerne træde til, og
hjælpe, hvis det kan give nogle flere
artikler.
Ellers er der blot tilbage at ønske
alle en rigtig god sommerferie (hvis
det da bliver sommer!).
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