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Efter veloverstået generalforsamling har vi igen lukket og
slukket for en sæson, der har været
god og fremgangsrig for klubben. I
næste sæson spiller førsteholdet
fortsat i 1. division og andetholdet
rykker op i mesterrækken. Det
giver ekstra udfordringer til
kampledelse, når de to hold
samtidig spiller hjemmekampe,
idet vi kun råder over en
kampleder uden for disse to hold.
Jeg håber, at vi kan finde et eller to
medlemmer, som vil give sig i kast
med kamplederuddannelsen.
Også de øvrige hold går en
spændende sæson i møde, idet vi
også i B- og C-rækkerne har
potentiale til oprykning.
Vores nydannede juniorudvalg vil
i næste sæson styrke arbejdet med
juniorerne, og det vil ikke mindst
give mulighed for at hverve flere
juniormedlemmer ved diverse
initiativer.

spillermøde, hvor bestyrelsen vil
orientere om sæsonplanen.
Hærvejsturneringen starter den 1.
september. Indbydelse findes i
dette nummer af Plovjernet samt i
det nyeste Skakblad og på nettet.
Tilmelding kan ske til
undertegnede.
Alle ønskes en god sommer.

Torsdag den 4. august åbner
klubben igen. Torsdagen efter, den
11. august, holder vi det årlige
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AF MORTEN FABRIN (PARTIGENNEMGANG AF OLAV DALSGAARD LARSEN)

Efter at Viborg Skakklubs
førstedivisionshold hidtil har klaret
sig overraskende godt i sin
debutsæson i rækken blev det
søndag den 6. marts for første gang
til et resultat ringere end forventet.
Modstanderen var bundholdet fra
Skolernes Skakklub fra Århus,
som endda var ramt af et par
afbud. Alligevel sikrede århusianerne sig en kneben sejr på 4½3½ hjemme hos Viborg Skakklub i
FOAs lokaler.

Viborg Skakklub havde dog den
opmuntring, at Søren Ejdum med
sin gevinst (se nedenfor) nu har
opnået et kandidatresultat i årets
turnering, hvorfor han er berettiget
til i påsken 2006 at deltage i den
næstøverste klasse, Kandidatklassen, ved det individuelle
Danmarksmesterskab. Allerede
tidligere i turneringen er en
tilsvarende kvalifikation opnået af
Anders Bodholt Nielsen og Peter
Graves.

Undervejs var Viborg foran, men i
de sidste partier stod
viborgenserne i underkanten.
Kampens resultater følger her med
Viborg-spillerne fremhævet:
Casper Rasmussen-Olav
Dalsgaard Larsen 1-0, Søren
Ejdum-Martin Bækgaard 1-0,
Martin Lind Mortensen- Anders
Bodholt Nielsen ½-½, Claus
Rossen-Thomas Klitgaard
Andersen 0-1, Michael TettinekPeter Graves 1-0, Morten
Fabrin-Jesper Mygind ½-½,
Jesper Riis Larsen-Jens Nording
½-½, Martin Lee LauritsenAleksander Eeg 1-0.

Søren Ejdum, Viborg
Morten Bækgaard, Skolerne
Fransk
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1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 Tarraschvarianten i fransk. Hvid undgår
den binding, som sort kan
iværksætte efter Sc3, Lb4 3...c5
4.Sgf3 cxd4 (?) 5.Sxd4 Sc6 6.Lb5
Sge7 7.0–0 Ld7 8.S4f3! Søren
undviger afbytninger og udnytter
dermed sorts uharmoniske
udvikling 8...g6 (?) 9.exd5 exd5
10.c4! d4 11.Se4 Lg7 12.Sd6+
Kf8 13.Sxb7 Db6 14.Sd6 h6
15.Se4 Td8 16.h3 Le6 17.Da4
Kg8 18.Lf4 nu er den hvide
udvikling færdig, og han fører med

en sund merbonde. Sort må håbe
på, at den frie d-bonde kan blive
farlig 18...Kh7 19.Tad1 a6
20.Lxc6 naturligvis ikke Lxa6, der
besvares med Ta8 med
officersgevinst for sort. Efter
20.Dxa6 kan sort bytte dronninger
og opnå lidt modspil med Ta8
20...Sxc6 21.b3 d3 22.Le3 Dc7
23.Sc5! Lf5 24.Sh4! Søren spiller
konsekvent på at erobre d-bonden,
som er sorts eneste chance
24...Lc8 25.Sxd3 The8 26.Sf3,
opgivet (1–0)

Lidt tidligt at opgive, men der
mangler jo et par bønder uden
kompensation.

Stillingen er herefter:
1) Aalborg 31½
2) Nr.Sundby 30½
3) Århus 27
4) Viborg 23
5) 1968 21½
6) Jetsmark 21½
7) Skolerne 19
8) Haderslev 18
Nr. 1 - og evt. nr. 2 efter
kvalifikationskamp mod nr. 2 i
østkredsen - rykker op i
Skakligaen. Nr. 8 rykker ned i 2.
division og får følgeskab af nr. 7,
hvis denne klub taber en
kvalifikationskamp mod nr. 7 i
østkredsen. I sidste runde mødes:
Jetsmark - Haderslev
Skolerne - Aalborg
1968 - Viborg
Århus - Nr. Sundby
Viborg bør således i praksis være
uden for nedrykningsfare, idet
Jetsmark og Haderslev, der mødes
indbyrdes, ikke begge bør kunne
overhale Viborg. Og Skolerne skal
op mod det stærke tophold fra
Aalborg.

Øvrige resultater i rækken:
Haderslev-Aalborg....... 1½-6½,
Nørresundby-1968....... 3-5
(meget overraskende!)
Århus-Jetsmark............ 5½-2½
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AF MORTEN FABRIN (PARTIGENNEMGANG AF OLAV DALSGAARD LARSEN)

I sin debutsæson i 1. division
sluttede Viborg Skakklub som nr.
5 blandt de otte hold i 1. divisions
vestkreds. Aalborg vandt rækken
og rykker op i Skakligaen, medens
nr. 2, Nørresundby, skal ud i en
kvalifikationskamp mod Farum,
der blev nr. 2 i østkredsen.
Haderslev rykker ned i 2. division,
og Skolernes Skakklubs andethold
skal spille kvalifikationskamp mod
nr. 7 fra østkredsen, AS 04,
København, om at få lov at blive i
1. division i næste sæson.
Dette blev facit efter en spændende
skakdag den 13. marts i FOAs
lokaler i Grønnegade, hvor Viborg
Skakklub var vært for samtlige otte
hold i 1. division vest ved sidste
runde i Danmarksmesterskabet for
hold. Inden dagens kampe lå
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Viborg lunt i midten af rækken, og
holdets kamp mod det homogene
hold 1968 fra Århus forløb uden
den helt store dramatik. Olav
Dalsgaard Larsen, Anders Bodholt
Nielsen, Peter Graves, Morten
Fabrin, Jens Nording og Rasmus
Damm spillede alle remis, medens
reserven Michael Olesen tabte. Til
gengæld stod Søren Ejdum på
holdets andetbræt for dagens
bedste Viborg-præstation, da han i
stærk tidnød med kun ca. tre
minutter til at udføre 15 træk ikke
rystede på hånden, men på nydelig
og koldblodig måde hentede en
sejr hjem. Slutresultat 4-4.
Ole Alkærsig, 1968
Søren Ejdum, Viborg
1.Sf3 f5 Søren inviterer til

hollandsk, men hvid afstår fra d4
2.d3 d6 3.e4 e5 4.Sc3 Sf6 5.exf5
Lxf5 6.d4!? Ole Alkærsig er kendt
som en foretagsom og angrebsivrig
spiller, der ofte søger komplikationer. 6...e4 den eneste
konsekvente fortsættelse 7.Sh4
Lg4 8.Le2 Lxe2 9.Dxe2 d5
10.Lg5 Lb4 11.Db5+ Sc6
12.Dxb7 Lxc3+ 13.bxc3 Se7
14.0–0 0–0 15.f3 h6 16.Lxf6 Txf6
der er opstået en stilling, som er
vanskelig at bedømme. Sort har
ofret en bonde, men de hvide
officerer står mærkeligt. Hvid skal
nu parere sorts trussel om at spille
Tb6 med dronningegevinst
17.Tab1 Sc6 18.Tbe1 også efter
fxe4, der nok er bedre, er stillingen
meget kompliceret 18...Tb8
19.Da6 g5

springer, men hvid har tre bønder
for den, og stillingen er helt uklar.
Hvid kan glæde sig over den
luftige sorte kongestilling 25.Df3
Kh8 26.Kh1 Sg8! det ideelle felt
for springeren. Kongestillingen
sikres, og de sorte officerer
kommer nu til at samarbejde
27.c5? taber en vigtig bonde
27...Tf6! 28.Dd3 Txf1+ 29.Dxf1
Dxd5 30.Df4 h3 31.Df3 hxg2+
32.Kxg2 Dxd4 og sort vandt (0–1)
efter en dramatisk tidnødsafslutning. Søren havde efter træk
32 kun 1 minut og 43 sekunder
tilbage. Hvid spillede derfor
videre. Da tidnøden var overstået
(Søren havde da 42 sekunder
tilbage!), opgav hvid. Søren og Ole
er gamle klubkammerater fra 1968.
Søren mener, at de mødtes første
gang i 1974.
I oprykningskapløbet øgede
Aalborg forspringet til Limfjordsnaboerne Nørresundby med yderligere 1 point, idet Aalborg slog
Skolerne fra Århus 5-3, og Nørresundby spillede uafgjort 4-4 mod
Århus. Endelig vandt Jetsmark 62 over bundholdet Haderslev,
hvorefter slutstillingen blev:

20.fxe4 Txf1+ 21.Txf1 Tb6
22.Dd3 gxh4 23.exd5 Se7 24.c4
Tg6 Søren har vundet den hvide

1) Aalborg 36½
2) Nørresundby 34½
3) Århus 31
4) Jetsmark 27½
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5) Viborg 27
6) 1968 25½
7) Skolerne 22
8) Haderslev 20.
I Viborg Skakklub er man særdeles
godt tilfredse med holdets

!"

præstationer i debutsæsonen i en
meget vanskelig række, og man ser
allerede frem til nogle spændende
opgør i næste sæson, blandt andet
mod naboerne fra Kjellerup, som
netop har vundet deres gruppe i 2.
division.

"

AF MORTEN FABRIN

Førsteholdet 2004/2005
Det var naturligvis med betydelig
spænding, vi imødeså Viborg
Skakklubs debut i landets
næstøverste række, men
konklusionen blev som anført i
overskriften: Over forventning.
Helt nøgternt kan dette naturligvis
aflæses i det følgende skema, som
viser, at vi scorede 27 points mod
forventede 24,33 ifølge
ratingtallene. Men dette dækker
over nogle mere sammensatte
forhold.
Et stykke tid før sæsonstarten
kunne vi nok seedes til en
syvendeplads. Kun Haderslev
kunne vi forvente at lægge bag os,
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og næstsidstepladsen ville føre til,
at vi skulle spille nedrykningsslag
mod nr. 7 i 1. divisions østkreds.
Imidlertid havde en række af
holdene ikke helt så stærke
grundopstillinger som oprindelig
forventet, og nogle af dem var
også konkret ramt af afbud før
mødet med os. På den anden side
var heller ikke vi forskånet for
afbud.
Første rundes kamp mod Aalborg
blev først spillet efter fjerde runde,
fordi Aalborg i oktober havde to
spillere med til OL på Mallorca.
Derfor lyver skemaet nedenfor en
lille smule med hensyn til
kronologien. Debuten i 1. division

foregik således i Haderslev, og
selv om jeg ikke kunne deltage i
den kamp, føler jeg alligevel en
nær forbindelse til den: Søndag
den 14. november 2004 stod jeg
under en mellemlanding i
Singapore - på vej til New Zealand
- kl. 20 lokal tid og tænkte på, at
nu blev urene i Haderslev sat i
gang. Under næste mellemlanding
- i Melbourne, Australien - ni
timer senere fandt jeg en
computer, så jeg kunne slå op på
Dansk Skak Unions hjemmeside
og aflæse både enkeltresultaterne
og det flotte facit 5½-2½ til
Viborg. Jeg nåede også lige at
sende lykønskninger pr. mail til et
par af holdets spillere. (Tak til
turneringsleder Finn Larsen,
Randers for en hurtig og
fremragende nyhedsdækning på
Internettet i løbet af hele
turneringen!). Vel hjemkommet til
Danmark om aftenen den 3.
december kunne jeg to dage senere
selv deltage i tredje runde i
Nørresundby.
De første fem runder scorede
holdet over forventet, i flere af
tilfældene faktisk allerede opnået
efter ca. fire timers spil, men
desværre tabte vi oftest de sidste
partier. Efter femte rundes sejr i
Jetsmark lå vi helt oppe på
fjerdepladsen. Men da vi for første

gang stillede op som favoritter,
nemlig mod et afbudsramt
Skolerne II i sjette runde, skuffede
vi slemt. Vi sluttede dog pænt med
4-4 mod det meget homogene
andethold fra 1968, Århus. De var
ramt af tre afbud, men det spiller
ingen rolle for Danmarks største
skakklub (105 medlemmer, heraf
næsten 40 mesterspillere!). Når de
får afbud fra tre mand med 2150 i
rating, sætter de tre andre med
2150 ind i stedet! Vi sluttede på en
nydelig femteplads. Haderslev
rykkede ned, og Skolerne II vandt
deres kvalifikationskamp mod AS
04, København og forbliver
dermed i rækken. Aalborg blev nr.
1 og også nr. 2, Nørresundby,
rykker op efter en sikker 6-2 sejr
mod nr. 2 i 1. division øst, Farum.
Detaljerede resultater kan ses på
DSU´s hjemmeside under Division
og på opslagstavlen i klubben.
Enkeltresultater kan ses i det
følgende skema. For hvert enkelt
parti er anført både Viborgspillerens faktiske score og den
forventede score iflg. rating.
På den individuelle front skal det
fremhæves, at Peter Graves,
Anders Bodholt Nielsen, Søren
Ejdum og Martin Lee Lauritsen
alle spillede en meget flot
turnering, og de tre førstnævnte
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scorede kandidatresultat. Claus
Rossen, der er meget
turneringsaktiv, hentede desværre
ikke denne sæsons ratingfremgang
i holdturneringen. På det svære
førstebræt scorede Olav Dalsgaard
Larsen næsten som forventet.
Blandt hans modstandere var de to
internationale mestre Nicolai V.
Pedersen og Jens Ove Fries

Modst.

Aalb Had

NrS

Årh

Jets

Spiller
Olav D.
Larsen
Søren
Ejdum
Anders B.
Nielsen
Claus
Rossen
Peter
Graves
Morten
Fabrin
Jens
Nording
Rasmus
Damm
Martin L.
Lauritsen
Michael
Olesen
Poul Søndergaard
I alt
Forventet

0
0,27
½
0,39
½
0,36
0
0,37
½
0,21
½
0,34
0
0,32
------1
0,29
------------3
2,55

½
0,49
½
0,41
1
0,39
0
0,35
½
0,31
½
0,21
0
0,19
------0
0,24
------------3
2,59

------1
0,41
0
0,46
1
0,47
1
0,28
0
0,35
½
0,23
-------------0
0,50
0
0,42
3½
3,12

½
0,37
0
0,61
1
0,44
1
0,46
1
0,45
0
0,50
0
0,44
------1
0,67
------------4½
3,94
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1
0,52
½
0,52
1
0,58
½
0,55
1
0,40
------½
0,33
------½
0,47
------½
0,25
5½
3,62

Nielsen. Morten Fabrin og Jens
Nording var tydeligvis holdets
svage punkter, da det ikke
lykkedes dem at vinde et eneste af
deres tilsammen 13 partier, og
heller ikke reserverne Michael
Olesen og Poul Søndergaard fik
ettaller på tavlen. Rasmus Damm
kunne i denne sæson desværre kun
stille op én gang

Skol 1968 I alt Start Til- Andre Rating
Rating vækst Turn. April
2005
0
½
2½/6
0,48 0,62 2,75 2307 -5
---- 2302
1
1
4½/7
0,64 0,60 3,58 2281 +18 ---- 2299
½
½
4½/7
0,67 0,52 3,42 2184 +22 ---- 2206
0
----- 2½/6
0,62 ---- 2,82 2144 -6
+33 2171
0
½
4½/7
0,48 0,30 2,43 2017 +42 ---- 2059
½
½
2/6
0,73 0,34 2,47 2032 -9
---- 2023
½
½
2/7
0,73 0,26 2,50 1931 -15 -10 1906
---- ½
½/1
---- 0,35 0,35 2031 +3
---- 2034
1
---- 3½/5
0,87 ----- 2,54 1929 +29 +20 1978
---- 0
0/2
---- 0,30 0,80 1938 -24 -4
1910
---- ---- ½/2
---- ---- 0,67 1725 -4
---- 1721
3½ 4
27/56
+51
5,22 3,29 24,33

Spændende 2005/06
Der kan imødeses en spændende
næste sæson. Med Aalborg og
Nørresundby oprykket til
Skakligaen og ingen nedrykkere
herfra til vestkredsen, er det med
den forløbne sæsons
normalopstillinger klart Aarhus
Skakklub, der fremstår som favorit
til at vinde næste års 1. division.
Men blandt de øvrige syv hold kan
alle slå alle: Læseforeningen,
Odense, vore naboer fra Kjellerup
og Viby er stærke oprykkere fra 2.
division, og Jetsmark, Skolerne og

#

$

1968 var vi ret jævnbyrdige med i
året, der gik. To hold rykker ud.
Spilledatoer bliver søndagene 6.
november, 20. november, 11.
december 2005 samt 15. januar,
5. februar, 5. marts og 19. marts
2006 (skriv straks ind i
kalenderen!). Vort andethold skal
spille de samme dage i 9.
hovedkreds’ Mesterrække. Også af
hensyn til dette holds
sammensætning kan vi ikke tåle
for mange afbud.

%&
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AF PEDER BÆKGAARD (PARTIGENNEMGANG AF OLAV DALSGAARD LARSEN)

Efter femte runde så det ikke for
lyst ud med hensyn til at passere
Skive i kampen om oprykning.
Skive var stadig foran med 3½
points. De to sidste runder skulle
begge spilles i Kjellerup - Sjørslev
sognegård - den 3. marts med
Kjellerup 3, og den 10. marts mod
Ikast ved et fælles stævne, hvor
sidste runde blev spillet.

Da vi mødtes den 3. marts ved
FOA for at køre til Sjørslev, havde
vi fået nys om, at Skive
sensationelt havde fået klø af
Nordthy 2-6 i en kamp, hvor
Nordthy endda kun stillede op med
syv mand! Det gav os blod på
tanden, og vi var enige om, at nu
skulle Kjellerup have en ordentlig
én på frakken. Det gik egentlig
også godt nok, da resultatet ved

11

spilletidens ophør var 6-2 til os.
Desværre blev der i forvirringen
før starten af kampen byttet om på
3. og 4. bræt, således at Finn var
på 3. bræt og Simon på 4. bræt.
Det var naturligvis en fejl, som jeg
som holdleder må tage på min
kappe. Simons gevinst blev derfor
til tab, således at vores samlede
sejr kun blev på 5-3. De enkelte
resultater var gevinster til Poul,
Peder, Christian (se partiet
nedenfor) og Jens Martin, samt
remis til Michael og Mette.
Christian Bitsch, Viborg
Gunnar Sørensen, Kjellerup
Spansk
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sge7
4.Sc3 a6 5.Lc4 h6 6.a4 d6 7.h3
Ld7 8.0–0 f5?! et svækkende
fremstød før udviklingen er
færdiggjort. Mere naturligt var Sg6
fulgt af Le7 og kort rokade 9.Sh4!
g6 10.exf5 Sxf5 (?) 11.Sxg6 Th7
12.Sxf8 mere naturligt er d3 med
udvikling. Springeren er ikke i
vanskeligheder på g6, og der er
ingen grund til straks at bytte den
af 12...Kxf8 13.Dh5 Scd4 14.Ld3
Le6 15.Lxf5 Lxf5 16.d3 Kg7
17.Le3

Sxc2? bedre Lg6, selv om hvid
efter Dd1 står bedst i kraft af
merbonden og sorts udsatte
kongestilling
18.Dxf5
Sxa1
19.Txa1 Kh8 20.Sd5 c6 21.Lb6
Df8 22.Dxf8+ Txf8 23.Se3 Tff7
24.Sc4 Tf6 25.Le3 Te7 26.f4! et
stærkt træk, der slår den sorte
stilling i stykker og samtidig
indeholder en fælde 26...exf4 (?)
27.Ld4 opgivet (1–0)
Allerede torsdagen efter afholdtes
det samlede stævne i Sjørslev,
hvor spændingen naturligvis var
stor, da Skive nu kun var ½ point
foran os, og vi havde flest
matchpoint. Som torsdagen før
manglede vi vores førstemand,
Martin Lee Lauritsen, så denne
gang trådte Flemming Fejerskov til
som reserve.
Vi fik sat os på de rigtige pladser!
Og så gik kampen i gang! Efter
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nogen tid så det bestemt ikke for
godt ud, Michael tabte ret hurtigt
til Ikasts førstemand, deres klart
stærkeste kort, og Skive kom
hurtigt foran mod Herning. Som
tiden gik, fik vi dog overtaget på
alle de resterende brætter, og
slutresultatet blev faktisk 7-1 til os.
Samtidig kunne Skive ikke
udbygge forspringet mod Herning,
og hen på aftenen var vi sikker på
oprykning. Skive vandt kun 4½3½, så slutstillingen blev to points
forspring til os.

afbytninger 20.The1 Txe2
21.Txe2 Df5 22.De3

Poul Krabbe, Ikast
Mette Dalsgaard Larsen , Viborg
Fransk

Dxg5! en effektiv kombinatorisk
afvikling til et vundet slutspil.
Planen er naturligvis at besvare
Dxg5 med Lf4+, hvorefter sort får
to merbønder i slutspillet 23.Kd1?
hvid bliver så imponeret af det
sorte dronningeoffer, at han
glemmer at slå sorts dronning. Han
kommer derfor til at mangle en
officer i slutspillet 23...Dxe3
24.Txe3 Sf4 25.Se2 Sxh3 26.Kd2
Sxf2 slutspillet har nu karakter af
oprydning. Sort har en officer og
tre bønder i overskud, og hvid
kunne roligt opgive. Fortsættelsen
tyder på, at han håbede på remis
ved pat. Mette slutter imidlertid af
med sikker hånd. 27.Tf3 Se4+
28.Kd3 f6 29.Sf4 Lxf4 30.Txf4
Kf7 31.c4 Th3+ 32.Kc2 g5 33.Tf1
dxc4 34.Td1 Ke6 35.b4 cxb3+

1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.Sf3
Sf6 5.Sc3 Le7 6.Ld3 Lg4 7.h3
Lh5 8.g4 Lg6 9.Lxg6 hxg6
10.De2 Sxg4?! 11.Se5 Sf6 bedre er
Sxe5 med pointen, at hvid efter
12.Dxe5, c6 ikke kan slå på g7 på
grund af Lf6 og sort vinder. Nu
bør hvid spille Db5 i stedet for blot
at affinde sig med bondetabet
12.Ld2? c6! merbonden sikres
13.0–0–0 Sbd7 14.Tde1 Sxe5
15.Dxe5 Kf8! kongen går
fornuftigt bort fra bindingen i elinjen. Tårnet kan ved lejlighed
udvikles ad h-linjen 16.Lg5 Dd7
17.Dg3 Ld6 18.Df3 Sh5 19.Te2
Te8! da sort fører med en bonde,
er hun interesseret i officers-
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36.axb3 f5 37.Kb2 g4 38.Te1 g3
39.Ka3 g2 40.Tg1 Tg3 41.Ka4 f4
42.b4 f3 43.d5+ cxd5 44.b5 f2
45.b6 fxg1D 46.bxa7 Dxa7+
47.Kb5 Tb3# (0–1)
Slutstillingen i A-rækken blev
følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Viborg 2
Skive 2
Nordthy 2
Struer 2
Herning 3
Ikast 1
Kjellerup 3
Morsø 1

39 points
37 points
33 points
28 points
25½ points
22½ points
22 points
17 points

Jeg synes, vi spillede som et
virkeligt hold, selv om vi faktisk
ikke stillede med stærkeste hold i
nogen af runderne. Reserverne
gjorde det godt. 39 points i syv
runder må synes at være godt.
Enkelresultaterne blev:

1. Martin L. Lauritsen
2. Michael Olesen
3. Poul Søndergaard
4. Simon Thougaard
5. Finn N. Larsen
6. Peder Bækgaard
7. Mette D. Larsen
7. Christian Bitsch
8. Flemming Fejerskov
8. Jens M. Villumsen
8. Morten Christiansen
8. Mikkel Christiansen
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4/5
2½/6
6½/7
3/4
3½/6
7/7
4½/6
4/7
2/3
2/3
0/1
1/1

80%
42%
93%
75%
58%
100%
75%
57%
67%
67%
0%
100%

Martin klarede sig flot på den
krævende førsteplads, og heldigvis
gik det godt uden ham i de to
sidste runder.
Michael havde en mindre god
turnering, for megen
eksperimenteren?
Poul spillede kraftfuldt og
overbevisende og var én af de
gode leverandører til holdets score.
Simon savnede vi i tre runder, men
bortset fra Skivekampen blev
modstanderne mejet ned.
Finns score var god uden at være
prangende, måske lidt for tilfreds
med remis nogle gange.
Peders score ser jo formidabel ud,
jeg spillede da også
tilfredsstillende, men burde som
tidligere nævnt have tabt mod
Skive.
Mette viste stærkt spil, så hendes
flotte resultat i klubturneringen
sammen med denne her indsats
viser, at hun er i god form.
Den måske største præstation
ydede Christian ved at score 4 af 7
efter at have vundet de sidste tre
partier. Det var bare flot!
Jeg vil gerne slutte med en tak til
mine holdkammerater for en
fantastisk indsats, både de faste
spillere og reserverne, der
beredvilligt trådte til.

(

)

* $+ $

AF BJARNE NIELSEN

Det er nok ikke nogen
hemmelighed mere, at tredjeholdet
ikke rykkede op, men vi var så tæt
på, som vi næsten kunne være.
Som beskrevet i sidste nummer,
havde vi vundet de tre første
runder, og var 1 point foran vores
nærmeste konkurrent, Vestsalling,
men både Gudenådalen og
Vinderup kom lige efter, og det var
netop de to hold, vi skulle møde i
de to sidste runder, så der var
stadig spænding om resultatet.
Første modstander af de to var
Gudenådalen, og dem vi frygtede
mest, da de på papiret har et bedre
hold end Vinderup. Resultatet
siger dog noget lidt andet.

Gudenådalen 1 - Viborg 3

Peter Palsgaard - Flemming Fejerskov
0-1
Karsten Brogaard - Arne Larsen
½-½
Peter Sørensen - Morten Christiansen
0-1
Per Christensen - Bjarne Nielsen
½-½
Henning Staugaard - Mikkel Christiansen 0-1
Jan Sørensen - Joen Lesner
0-1
Edvard Christensen - Bent Frederiksen
1-0
Ib Stæhr Pedersen - Erik B. Jensen
0-1
-----2-6

Et resultat der var langt over, hvad
vi havde forventet.
Et succeskriterium inden vi tog
hjemmefra var, at Flemming skulle
vinde over Peter Palsgaard.
Flemming spillede et udmærket
parti, og havde sin modstander
presset gennem hele partiet, og
kørte den helt hjem til sidst uden
slinger i valsen, og med en kvalitet
oppe.
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Arne modtog en dronninggambit
og stod noget presset, og fik ikke
rokeret, men ved præcist spil fik
han udlignet. I en tilsyneladende
helt lige stilling blev der taget
remis efter 46 træk.
Morten blev med hvid mødt med
fransk af sin modstander. Morten
spillede en variant, som sort
tydeligvis ikke var velbevandret i,
og det endte med, at sort måtte
opgive en håbløs stilling efter kun
16 træk.
Bjarne spillede også fransk mod
sin modstander. Det blev en
forholdsvis rolig affære uden de
store fejl fra nogen af siderne, og
måske ikke helt overraskende blev
pointet delt efter to remistilbud fra
Per.
Mikkels parti var svært at følge,
men det blev en aggressiv variant,
hvor ingen af spillerne følte trang
til at rokere. Mikkel havde dog
mest styr på begivenhederne, og
modstanderen opgav efter 33 træk.
Joen spillede vanen tro Caro-Kann.
Modstanderen blev flot presset, der
tvang ham til at bruge meget lang
tid, og han opgav med et halvt
minut tilbage på uret til 8 træk.
Som den eneste på denne gode
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aften, tabte Bent til sin
modstander, et parti jeg ikke har
noteringslisten til.
Sidste mand var Erik, der ikke slap
så heldigt fra sin åbning, kom
bagud med en bonde, og fik en
noget ulden stilling. En overseelse
af modstanderen gjorde dog, at
Erik vandt en officer, hvorefter
partiet blev kørt hjem i fin stil.
Vi skal her se Flemmings parti.
Hvid: Flemming Fejerskov, 1780
Sort: Peter Palsgaard, 1828
Tospringer forsvar
1.e4 e5 2. Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6 4. d3
Le7 5.0-0 0-0 6.c3 Sa5?
Overtræder flere grundregler i
skak, og ser i det hele taget helt
forkert ud.
7.Lb5?
Der står en gratis bonde på e5, der
bare venter på at blive taget. Hvis
sort slår løberen, kan hvid slå
tilbage med springeren med klar
fordel. Hvis sort fx spiller 7…d6,
kan springeren spilles tilbage, eller
den kan slås på f7 med to bønder,
kvalitet og skak for to lette.
7…d6 8.h3 Lidt mere udvikling
med fx 8.Sd2 ville nok være at
foretrække. 8…Ld7 9.Lxd7 Sxd7
10.Le3 f5 11.exf5 Txf5 12.Sbd2

Kh8 13.De2 Dg8
Et mærkeligt træk, der bringer sort
noget i defensiven.
14.b3
Et træk hvis mening ikke
umiddelbart springer i øjnene, sort
truer ikke med noget, og det gør
hvid heller ikke med dette træk.
Med sorts uldne stilling, burde der
forsøges noget mere ambitiøst,
f.eks. ser 14.d4 noget bedre ud.
14…Taf8 15.d4 a6 16.dxe5 dxe5
17.Se4 Sc6 18.Tad1 Scb8
Noget af en falliterklæring og en
mærkværdig måde at dække
springeren på. 18…Td8 var en
mulighed, og Sf6 ser også
spilleligt ud.
19.Td3 De6 20.Tfd1 Dc6 21.Lg5
Lxg5 22.Sfxg5 h6 23.Sf3 Tf4
24.Te3 Sf6

Nu havde hvid lige fået dronning
og bonde for tårn og springer, så er
der måske ikke nogen grund til at
give det meste tilbage lige efter. På
den anden side får hvid en kvalitet
og en bonde ud af anstrengelserne,
så ved at bytte en masse af, får sort
ikke mulighed for meget modspil.
28…Sxe4 29.Sxf8 Sxc3
Så fik sort alligevel bonden tilbage
men er stadig nede med en
kvalitet.
30.Td8 Sc6 31.Tc8 Sd5 32.Se6+
Kf7 33.Sd8+ Sxd8 34.Txd8
Hvid har klar fordel, og nu er det
bare et spørgsmål om tid, inden
sort er færdig.
34…Ke6 35.Tg8 Kf7 36.Tb8 b6
37.Tc8 a5 38.Kf1 c5 39.h4 Kf6
40.Tc6+ Kf5 41.a3
41.Td6 Ke5 42.Tg6 ser bedre ud.
41…g5?
Sort gør det ikke ligefrem sværere
for hvid.
42.Txh6 gxh4 43.Txh4 Sc3
44.Ke1
44.Th6 ser også godt ud, men det
er svært at finde dårlige træk.
44…Sb5 45.a4 Sc3 46.Kd2 Sa2?
Sort står dårligt, men nu er det helt
håbløst efter…
47.Th6
1-0

25.Sxe5! Dxe4 26.Txe4 Txe4
27.Sg6+ Kg8 28.Dxe4

Efter denne storsejr var vi fulde af
fortrøstning over at skulle møde
Vinderup. De øvrige resultater
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gjorde, at vi kun skulle have 3½
points for at vinde gruppen, et
overkommeligt resultat på
hjemmebane.

Viborg 3 –Vinderup 1

Flemming Fejerskov – Frode Meldgaard
Arne Larsen – Søren Agerbæk
Morten Christiansen – Freddy Nikkelborg
Bjarne Nielsen – Knud Erik Madsen
Mikkel Christiansen – Rene Poulsen
Joen Lesner – Kay Larsen
Bent Frederiksen – Hans Poulsen
Erik B. Jensen – Mogens Tanderup

0-1
½-½
1-0
1-0
1-0
1-0
½-½
1-0
-----6-2

Flemming mødte med sort den
altid stabile Frode Meldgaard.
Partiet var rimeligt lige hele vejen,
så vidt som jeg kunne bedømme,
men hvid havde et lidt bedre
slutspil. En fejlberegning i
tidnøden fik Flemming til at ofre
materiale. Det så da også
umiddelbart lovende ud, men via
en mellemskak kunne
modstanderen lige akkurat nå
Flemmings fremstormende
randbonde, og så var der ikke mere
at spille om.
Arnes parti har jeg ikke, men som
det ses holdt han remis mod den
rutinerede Søren.
Mortens modstander kom ikke, så
der fik vi et gratis point.
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Bjarne fik igen held af BlackmarDiemer gambit. En fejl af
modstanderen gjorde, at han måtte
give dronning for to lette. Lidt
skødesløst spil af hvid gjorde dog,
at sort fik en del modspil alligevel,
og den hvide konge kom noget på
afveje. Efter nødvendigt præcist
spil af hvid, kom der dog så meget
pres på den sorte stilling, at
modstanderen lavede den
afgørende fejl, der afgjorde partiet.
Det skete dog først i træk 39, selv
om fejlen der kostede dronningen,
allerede skete i træk 11.
Mikkels parti var (igen) noget
svært at følge, men efter en
trækomstilling blev det Italiensk,
noget Mikkel kender rigtig godt,
og han vandt i 41 træk.
Joens Philidor-lignende åbning gav
hurtigt fordel, og gennem partiet
kom han til at stå bedre og bedre.
Til sidst mistede modstanderen et
rent tårn, hvorefter han klogelig
opgav.
Igen har jeg ikke Bents partiliste,
men som det ses, endte det remis.
Eriks parti blev et længere et af
slagsen. Han vandt ellers helt
uprovokeret en officer i åbningen,
men kom lidt senere helt galt af
sted, og måtte give officeren

tilbage. Lidt senere igen vandt han
dog en kvalitet, og derfra så han ud
til at have rimelig styr på det, selv
om modstanderen holdt ud til træk
59.
Igen en storsejr, der gav os sejren i
vores halvdel af B-gruppen. Få
dage senere skulle vi så møde
Vorgod 1, der også ret suverænt
havde vundet den anden halvdel af
B-rækken. Det var en knald-ellerfald-kamp, hvor kravet var en sejr
for at rykke op. Ved ligestilling er
reglerne sådan, at man fjerner
resultatet fra bræt 8, derefter bræt
7 osv. indtil en vinder er fundet.

Viborg 3 –Vorgod 1

Flemming Fejerskov – Poul Ehlers
0-1
Arne Larsen – Peder Brøgger
½-½
Morten Christiansen – Claus Ove Hansen 0-1
Bjarne Nielsen – Jesper L. Thomsen
0-1
Mikkel Christiansen – Allan Bang
1-0
Bent Frederiksen – Hans Jensen
½-½
Erik B. Jensen – Jørgen Andersen
1-0
Mikael Bach – Frede Vistisen
1-0
-----4-4

Den samlede score for de spillere,
der var med på tredjeholdet, blev
dermed som vist i skemaet
nedenfor.
Spiller
Flemming Fejerskov
Arne Larsen
Morten Christiansen
Bjarne Nielsen
Mikkel Christiansen
Joen Lesner
Bent Frederiksen
Erik B. Jensen
Per Petersen
Mikael Bach
Mogens Bech

Score Kampe %
3
6
50
1½
6
25
3
5
60
4½
6
75
5
6
83
4
5
80
2
5
40
5
5
100
½
1
50
2
2
100
½
1
50

Som det ses, er der scoret pænt
med point de fleste steder, og en
gennemsnitlig score på næsten
65% synes jeg godt, vi kan være
bekendt. Desværre var det ikke
helt nok i denne sæson, men vi
kommer stærkt igen næste år. Så
skal de få, skal de...!

Et utroligt ærgerligt resultat, når vi
nu var så tæt på. Efter resultatet fra
bræt 8 fjernes, medfører det, at det
er Vorgod der rykker op i Agruppen. Næste år kan vi
formodentlig stille med et stærkere
hold, så oprykning næste år er
absolut inden for rækkevidde.
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,AF MORTEN FABRIN

Olav Dalsgaard Larsen
klubmester
Olav Dalsgaard Larsen tog sig for
fjerde gang af titlen som
klubmester, efter tidligere at have
vundet titlen i 2000, 2001 og 2003.
I den hidtil stærkest besatte
mesterklasse i klubmesterskabets
historie sejrede Olav med
imponerende 8½ points af 9
mulige. Kun mod Søren Ejdum
afgav han en remis. Næsten lige så
imponerende havde han dog
gennem hele turneringen Claus
Rossen halsende lige efter sig.
Rossen tabte deres indbyrdes parti
tidligt i turneringen, men vandt
resten af sine partier og sluttede
herefter med 8 points. På en delt
3.-4. plads fulgte sidste års mester,
Søren Ejdum, og Peter Graves med
hver 6 points.
Resten af feltet var længere fra
topstriden: nr. 5 blev Morten
Fabrin med 4½ points, og som nr.
6 sluttede Jens Nording med 3½
points. Juniorlandstræneren, den
højtratede Jes Harholm, der til
daglig spiller for 1968, Århus, men
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kunne deltage i turneringen i kraft
af den særlige aftale, som Viborg
Skakklub har for lærere og elever
fra Tjele Efterskole, mødte ikke i
denne turnering megen gæstfrihed
i Viborg Skakklub, men måtte tage
til takke med en syvendeplads og
2½ points. På en delt 8.-10. plads
sluttede Martin Lee Lauritsen,
Michael Olesen og Poul
Søndergaard feltet med hver 2
points.
Det kneb mod slutningen med at få
alle partier afviklet efter planen,
hvorfor fire dyster blev taget remis
uden kamp. Det var dog ikke
partier, der kunne få betydning for
første- og andenpladsen
- Og fruen tog sig af A-klassen
Turneringen blev i det hele taget
en stor triumf for familien
Dalsgaard Larsen, idet
klubmesterens ægtefælle, Mette
Dalsgaard Larsen, med 6½ points
vandt A-klassen, der ligeledes
havde 10 deltagere, foran
Flemming Fejerskov med 5½
points og med Bjarne Nielsen og
Mikael Bach på en delt 3.-4.

plads med hver 5 points. Navnlig
Mikael Bachs præstation er
bemærkelsesværdig, idet han kun
har været medlem af klubben i et
års tid og har vist stærkt stigende
form i turneringens løb.
Desværre var der mod slutningen
af turneringen nogle udeblivelser
uden afbud eller med afbud, men
uden initiativ til at få partierne
spillet. Turneringslederen så sig
derfor nødsaget til at uddele nogle
nuller og ettaller uden kamp - samt
i et enkelt tilfælde at fastsætte et
resultat til 0-0.
Peter Laursen vandt B-klassen
B-klassen havde 6 deltagere, som
dystede dobbeltrundigt, og her
sejrede Peter Laursen med 8½
points af 10 mulige foran Erik
Bartram Jensen med 6½ points og
Anders Revsgaard Andreasen med
4½ points.
Johannes Sørensen vinder af Cklassen
Desværre gennemførte kun 7 af de
10 tilmeldte C-klassen, og her
sejrede veteranen Johannes
Sørensen med 5 points af 6 mulige
foran de noget yngre Jonas Nielsen
med 4 points og Nicklas
Agergaard med 3½ points.

Anders Revsgaard Andreasen
juniorklubmester
Sideløbende spillede juniorerne
om deres klubmesterskab. Her
vandt Anders Revsgaard
Andreasen turneringens sidste parti
mod Nicklas Agergaard, hvorved
Anders blev juniorklubmester med
3½ points. Jonas Nielsen blev nr. 2
med 3 points og Nicklas
Agergaard nr. 3 med 2½ points.
Som turneringsleder takker jeg for
turneringen, som det oftest var
problemfrit at arrangere. Det var
dejligt, at så mange ville deltage.
Som antydet længere oppe i
artiklen bliver jeg dog hermed nødt
til at indskærpe en bedre
mødedisciplin for nogle af
deltagerne. Både de faste
spilledatoer og datoerne for udsatte
partier kan ses i turneringsprogram, sæsonplan og klubblad
samt på opslagstavlen og
hjemmesiden (flere steder), så det
burde vel ikke være så svært……..
På de næste sider følger
turneringslisterne.
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AF PETER LAURSEN

Efterhånden har jeg jo taget en del billeder ved forskellige skakbegivenheder, som klubben har været involveret i. De fleste ligger foreløbigt på min hjemmeside www.deepeter.dk. Jeg har tænkt mig fortsat
at have kameraet med til klubaftener, så der vil sikkert komme flere.
Disse billeder sammen med andre (hvad Mette og tidligere redaktører
måtte have liggende i skufferne samt billeder fra jubilæumsarrangementet, begivenheder ”i byen” osv.) bør bevares for eftertiden.
Men der er muligvis flere der ligger inde med relevante billeder. Derfor
vil jeg bede vedkommende om at aflevere en kopi til mig. Jeg vil så
eventult forbedre kvaliteten med en omgang billedbehandling. Det er
fint, hvis billederne er på elektronisk form, men ellers kan jeg scanne
både papirbilleder, negativer og dias. I får naturligvis materialet tilbage.
Billederne vil herefter blive samlet på en CD, hvilket vil gøre det
nemmere for bladredaktøren og for webmasteren at finde relevante
illustrationer til artikler. Endvidere er det også en fordel ved kontakt til
pressen at kunne fremvise/medsende billeder. Men det forudsætter jo,
at man kan finde dem, når man har brug for dem!
Endvidere har vi talt om nogle ”særlige projekter”, f. eks.
1) et særnummer af bladet med temaet ”Årets gang i
skakklubben” (Pouls forslag)
2) En plancheudstilling (evt. i samarbejde med skoleskakken)
med temaet ”Børn spiller skak” (mit forslag)
- men det må bestyrelsen jo alt sammen overveje i den kommende tid.
Foreløbig gælder det om at samle, bearbejde og katalogisere materialet.
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den 26. maj 2005 kl. 19:00 hos FOA
AF MORTEN FABRIN (REFERENT)

Formanden, Poul Søndergaard,
bød velkommen til de i alt 26
fremmødte medlemmer.
1) Valg af dirigent
Olav Dalsgaard Larsen blev valgt
uden modkandidater og konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet.
2) Formandens beretning
Formanden nævnte bl.a. følgende i
sin beretning:
Hærvejsturneringen
Lidt færre deltagere end tidligere:
32, som var en tilbagegang på fire
fra sidste år. Af de 32 var 19 fra
Viborg, hvilket er rigtig flot, om
end det var fire færre end året før.
Fra Tjele deltog fem elever,
hvilket heller ikke stod mål med
tidligere år, men i betragtning af
den vigende tilslutning til skaklinien på Tjele er det tilfredsstillende. Spillemæssigt fremhævedes de Viborg-spillere, som
markerede sig særligt:
Peter Graves vandt sikkert den
øverste gruppe med 6 af 7 points.

I Basis 4 delte Johannes Sørensen
og Josephine Christensen
førstepladsen med hver 6 points.
Der rettedes en tak til Bjarne
Nielsen og Mikkel Christiansen,
der fungerede som henholdsvis
turneringsleder og assistent.
Weekendturneringen
Det holdt hårdt at få samlet nok
spillere til årets weekendturnering.
Det var kun med en intensiv
telefonstorm, at det lykkedes
turneringsleder Peter Graves at
komme i mål. 36 spillere, heraf 14
fra Viborg, blev det til. Det er
hæderligt i betragtning af, hvor
sort det så ud, da tilmeldingsfristen
var udløbet. De mest markante
Viborg-resultater:
Claus Rossen vandt fornemt
mestergruppen med 5 af 5 points
(kandidatresultat). Mads Fløe
Holm vandt Basis 2 med 4 points.
I denne gruppe stillede tre nye op:
Arne Juel Larsen, Per Petersen og
Mikael Bach. De scorede
henholdsvis 3, 1½ og 2½ points i
deres første ratede turnering for
Viborg. Godt gået.
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Peter Graves skal have tak for
indsatsen som turneringsleder,
hvorunder han som den første i
klubben måtte gøre ubehagelige
erfaringer med mobiltelefonreglen.
Nu da den danske formulering er
vedtaget af unionens hovedbestyrelse, og der begynder at
komme danske erfaringer med
denne nye regel, vil det sikkert
blive nemmere at håndtere
Kantinen
Her fremhævedes den indsats som
Mette Dalsgaard Larsen har udført
i kantinen ved begge ovennævnte
turneringer. Mette har stået for
disponering, indkøb, klargøring,
salg og meget af oprydningen
også. Enkelte gange har vi været
nogle stykker, der har afløst eller
givet en hånd med, men det store
overblik og det meste af slæbet har
Mette stået for. Det har bl.a.
betydet, at hun ikke selv har
kunnet spille med i disse to
turneringer.
Holdskak
Førsteholdet skulle i år vise om det
kunne klare sig i den fine række: 1.
division. Efter små nederlag mod
topholdene i gruppen konsoliderede holdet sin position og havde
ingen problemer med at slutte som
nr. 5 med 27 points, kun ½ efter
nr. 4. Dette flotte resultat sættes i

28

relief af, at holdet faktisk havde
flere afbud end sædvanligt. Et
andet flot resultat var, at hele tre
spillere scorede kandidatresultat:
Søren Ejdum, Anders Bodholt
Nielsen og Peter Graves. Disse
resulter kan udnyttes ved DM i
påsken 2006.
Andetholdet virkede i år ekstra
opsatte på at få revanche for næropryknings-oplevelsen i forrige
sæson, hvor der kun manglede ½
point. Desværre måtte holdet se
røgen af Skives andethold, der
med kæmpesejre lagde sig i
spidsen med 3-4 points forspring.
En smal sejr mod netop Skive
ændrede kun lidt ved situationen.
Vi skulle helt hen til 6. runde, før
Skive endelig viste svaghedstegn
ved at tabe 2-6 til Nordthy. Det var
kun en fejl ved vores holdopstilling i kampen mod Kjellerup,
der gjorde, at vi ikke rykkede forbi
dem, men måtte nøjes med at ånde
dem i nakken ½ point bagefter. I
sidste runde kom så forløsningen
ved, at vi vandt 7-1 over Ikast,
mens Skive måtte nøjes med 4½
mod Herning. En fortjent
oprykning til mesterrækken.
B-klassen var delt op i to grupper
og oprykkeren til A-klassen skulle
findes i en omkamp mellem
vinderne af de to grupper. Vort

tredjehold vandt overlegent sin
gruppe med 6 points forspring til
nr. 2. I omkampen mødte vi
Vorgods førstehold. Resultatet
blev 4-4, men her træder en regel i
kraft, hvorefter man starter med at
se bort fra 8. bræt, 7. bræt osv.,
indtil man har en vinder. Da vi
vandt 8. bræt, blev Vorgod vinder
med 4-3. Brandærgerligt, især
fordi vi efter sigende havde
stillinger til en reel sejr. Det skal
også bemærkes, at Vorgod kunne
nøjes med at vinde en gruppe med
fire hold for at komme i finalen,
mens vi måtte vinde en seks-holds
gruppe.
I C-klassen havde Viborg to hold
med: fjerde- og femteholdet.
Fjerdeholdet trak det længste strå
efter tæt opløb med Nordthy og
vandt førstepladsen. Også i den
indbyrdes match vandt Viborg.
Holdet er en blanding af garvede
kræfter og de to juniorer Anders
og Nicklas. Begge har klaret det
fornemt og scoret mange points.
Vort femtehold består af gamle
kæmper forstærket med en tredje
junior, Jonas Nielsen. Holdet har
haft det svært og måtte tage til
takke med en syvendeplads.
Endelig har Viborg deltaget i
hovedkredsens juniorholdturnering
og scoret en tredjeplads.

Holdturneringen har således været
mere spændende og mere
succesrig for vores klub end set
længe. Det er flot, at Viborg kan
stille med seks hold omfattende 38
spillere, og få tre gruppevindere,
samt ikke mindst holde et hold i
landets næstøverste række. Endnu
engang er det tydeligt, at
holdturneringen er en af
grundpillerne i klublivet, hvor
sammenhold og klubfølelse
kommer bedst til udtryk.
Lad os også i den nye sæson gøre
hvad vi kan for at støtte op om
holdturneringen.
Tak til holdledere og chauffører.
Uden jeres indsats kunne det ikke
lade sig gøre.
Pokalturneringen
I årets pokalturnering var vi godt
repræsenteret i den indledende
runde med et elitehold og to
breddehold. Eliteholdet
kvalificerede sig til landsfinalen
med en andenplads. Breddeholdet
Viborg I vandt den lokale række,
især takket være en heroisk indsats
af Viborg II holdet, som tog
tilstrækkelig med points fra
Holstebro I, så der blev ligestilling,
hvor vi så gik videre på bedre
score på de tre øverste brætter.
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I landsfinalen kunne vi desværre
kun stille et hold, nemlig i
bredderækken, og det blev her til
en sekundær placering.
Klubmesterskabet
Der deltog 42 spillere fordelt på
fem grupper. Klubmester blev
Olav Dalsgaard Larsen, der i
øverste gruppe scorede
imponerende 8½ af 9. Han blev
skarpt forfulgt af Claus Rossen på
andenpladsen med 8 points.
Gruppen var usædvanlig stærk,
idet kun Anders Bodholt Nielsen
og Rasmus Damm fra førsteholdet
manglede. Til gengæld var Jes
Harholm med og de tre øverste fra
andetholdet.
Klubmester hos juniorerne blev
Anders Revsgaard Andreasen med
3½ points. Klubturneringen var så
snedigt indrettet, at de tre juniorer
Anders, Nicklas og Jonas kunne
spille med både hos de voksne og i
juniorernes gruppe.
Der rettedes en tak til Morten
Fabrin for kompetent ledelse af
turneringen.
Lokaler
Efter nytår flyttede vi tilbage til 1.
sal, og man må sige, at FOA’s
renovering af den er lykkedes
særdeles godt.
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Medlemsudvikling
Det samlede medlemstal ved
sæsonens start var 57 fordelt på 32
seniorer, 11 pensionister, 4
juniorer og 10 børn. Ved sæsonslut
har vi 63 medlemmer, fordelt på
33 seniorer, 13 pensionister, 5
juniorer og 12 børn. Bevægelserne
er:
Seniorer:
Afgang = 3, tilgang = 4, netto +1
Pensionister:
Afgang = 0, tilgang = 2, netto +2
Juniorer:
Afgang = 1, tilgang = 2, netto +1
Børn:
Afgang = 3, tilgang = 5, netto +2
Den samlede fremgang er på 6 og
alle kategorier har en nettotilgang.
Det er særdeles glædeligt. På
generalforsamlingen i 9.
hovedkreds blev vi for første gang
i mange år noteret som klubben
med flest medlemmer, et medlem
foran Kjellerup. Denne opgørelse
var pr. 15. november 2004, hvor vi
havde 64 mod Kjellerups 63. Der
er stadig størst bevægelser hos
børnene, og det er måske ikke
unaturligt. 12 er en smule i
underkanten. Det vil jeg uddybe i
næste afsnit.

Juniorskak
Juniorafdelingen har indtil
efterårsferien været ledet af Peter
Graves, og derefter af Bjarne
Nielsen resten af sæsonen. En stor
tak til jer begge og især til Bjarne,
som har holdt liv i foretagendet
med kun begrænset hjælp fra andre
i klubben.
Vi har drøftet det i den seneste tid
og har lavet et oplæg til at udvide
antallet af ledere i juniorskakken.
En del medlemmer, som vi mener
kan hjælpe, er blevet spurgt, og der
er kommet positive svar. Bjarne vil
tage initiativ til, at denne kreds
mødes og aftaler fordelingen af
arbejdet. Jeg vil her opfordre til, at
alle overvejer, hvordan de direkte
eller indirekte kan hjælpe med det
for klubben livsvigtige
juniorarbejde.

altså folk, som ikke har spillet i
klub før. Børn er ofte en
nemmere målgruppe i kraft af
skole- og fritidsaktiviteter,
hvorimod det kan være diffust at
få fat i nye voksne spillere.
• Der er registreret 12 børn på
medlemslisten, et tilfredsstillende tal, men dog ikke
større, end at der godt kan opstå
problemer. Kun fire-fem af disse
har været med igennem mange
år, og de nærmer sig 15-16 års
alderen, hvor der ofte sker et
frafald. Erfaringsmæssigt ved
man, at hvis en børneskakgruppe
kommer ned under fem, kan det
være svært at blive ved med at
gøre det spændende

Man kan spørge: Hvorfor skal vi
altid fokusere på børn? Der
kommer jo også nye seniorer og
pensionister, og børn kan tilmed
ikke indgå i driften af klubben.
Lad mig blot fremhæve nogle få
forhold:

• Vi laver hvert år målrettede
aktiviteter for at få flere børn
med i klubben. Hvis dette
lykkes, kan der på kort tid dukke
fem-ti nye børn op. Det ville
give en børnegruppe på måske
20, som oven i købet er
styrkemæssigt meget spredt, og
svært for en mand at lede.

• Det vigende medlemstal på
unionsplan gør, at klubberne
generelt har et ansvar for at
rekruttere flest mulige nye
medlemmer i deres område. Der
menes her reelt nye medlemmer,

• Hvis den ene juniorleder kører
træt, opstår der et akut behov.
Juniorafdelingen skal jo køre
videre. Denne situation har vi
faktisk oplevet for ikke så mange
år siden.
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Nu lyder det hele nok lidt
pessimistisk, men det er ikke
hensigten. Hensigten er at gøre os
alle nøgternt bevidst om de nævnte
forhold, og at vi tager vore
forholdsregler i tide. Viborg er
godt kørende, men kan vi ikke
gøre det lidt bedre?! Skive har otte
medlemmer færre end vi, men syv
flere juniorer. Med et moderne
udtryk må vi lave benchmarking
med dem.
Igen i år afholdt vi
vinterferieaktiviteter over to dage
med i alt 24 deltagere. Et par af
dem er blevet medlemmer. Til juli
vil vi for første gang afholde det
samme i sommerferien.
Et helt nyt initiativ var Viborg
Børneskakdag, hvor vi i
samarbejde med skoleskaklederne
inviterede børn fra fem skoler til at
spille en skakturnering. 40 børn
fulgte opfordringen, heraf 12 fra
Vestervang skole, hvor der siden
er etableret et fast skoleskakhold.
Flere af vore medlemmer hjalp til
med afviklingen, og det skal I have
tak for. En speciel tak til Peter
Laursen som forevigede dagen
med en række flotte billeder.
DSU’s hæderstegn
Ved påskens delegeretmøde fik
Peter Graves tildelt DSU’s
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hæderstegn for sin indsats for
skakken gennem mange år. Til
lykke med det.
Andre aktiviteter
Den 4. og 5. juni sidste år deltog vi
i Viborgs Reformationsfest med et
skakoptrin. Den verdensberømte
skakspiller Ruy Lopez kom til
byen ledsaget af nogle svindlere og
anløbne munke og nonner, som
udelukkende forsøgte at narre
penge fra godtroende folk. Det
hele var et samarbejde mellem
klubben og dramaskolen her i
byen, der stillede med skuespillere
og kostumer. Vi bidrog med
manuskript og instruktion, samt
Ruy Lopez i skikkelse af Morten
Fabrin. Morten og jeg havde nogle
fornøjelige uger i selskab med de
unge skuespillere. Gav det nogle
nye medlemmer? Nej, men der
kom overraskende mange børn og
voksne, som skulle prøve at spille
mod mesteren. Ikke mindst blev
skakken markeret i det store
reformationsshow, og vi fik
opbygget noget goodwill hos
kommunen, idet vi var en af de få
foreninger i byen, som fulgte
opfordringen til at bidrage til
reformationsfesten.
Formandens beretning godkendtes
uden bemærkninger.

Herefter uddeltes præmier for
den forløbne sæson:
Klubmesterskabet
Mesterklassen
1) Olav Dalsgaard Larsen
2) Claus Rossen
3)-4) Søren Ejdum og Peter Graves
A-klassen
1) Mette Dalsgaard Larsen
2) Flemming Fejerskov
3)-4) Mikael Bach og Bjarne
Nielsen
B-klassen
1) Peter Laursen
2) Erik Bartram Jensen
C-klassen
1) Johannes Sørensen
2) Jonas Nielsen
3) Nicklas Agergaard
Juniorklassen
1) Anders Revsgaard Andreasen
2) Jonas Nielsen
3) Nicklas Agergaard
Klubmesterskabet i hurtigskak
1)-2) Olav Dalsgaard Larsen og
Morten Fabrin (senere omkamp)
3) Claus Rossen
Rating maks. 1700
1)-2) Mikael Bach og Mikkel
Christiansen

Rating maks. 1300
1) Peter Laursen
2) Niels Kræmmer
Klubmesterskabet i lynskak
1) Olav Dalsgaard Larsen
2) Peter Graves
Størst ratingtilvækst i årets løb
Nicklas Agergaard 162 (fra 1126
til 1288)
Præmier fra Villy Anlys fond
Simon Hansen-Møller
Anders Mygind Jepsen
Niels Nedergaard
3) Aflæggelse af regnskab
Kassereren, Ejner Bank
Andreasen, omdelte og gennemgik
det reviderede regnskab, der
resulterede i et underskud på 1.238
kr. I forhold til budgettet forekom
den mest iøjnefaldende afvigelse
på punktet kontorartikler, men det
skyldtes især det fine og meget
praktiske materialeskab, som
klubben har anskaffet.
Egenkapitalen udgør ved
regnskabsårets slutning 31.815 kr.
Regnskabet godkendtes uden
bemærkninger.
4) Kontingentfastsættelse
Efter bestyrelsens forslag fastsattes
kontingentet uændret.
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5) Forelæggelse af budget
Ejner Bank Andreasen gennemgik
det omdelte budget, der
godkendtes uden bemærkninger.
6) Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
7) Valg
Formand Poul Søndergaard og
bestyrelsesmedlemmerne Morten
Fabrin og Bjarne Nielsen
genvalgtes uden modkandidater.
Bestyrelsessuppleanterne Peter
Graves og Peder Bækgaard
genvalgtes uden modkandidater.
Til spillerudvalget genvalgtes
Morten Fabrin, Peder Bækgaard og
Bjarne Nielsen uden
modkandidater.
Revisor Vilhelm Fomsgaard
genvalgtes uden modkandidater.
8) Eventuelt
a) Mogens Bech Nielsen efterlyste
mulighed for at betale kontingent
over PBS.
Ejner Bank Andreasen ville
undersøge dette nærmere. Søren
Ejdum oplyste, at man kan benytte
almindelig overførsel fra egen
bank, hvis man ikke har homebanking.
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b) Ejner Bank Andreasen oplyste,
at klubbens to tidligere
materialeskabe er billigt til salg
ved henvendelse til kassereren
eller formanden.
c) Ejner Bank Andreasen oplyste
endvidere, at der de to første
torsdage i juli kl. 11-17 vil være
udendørsskak med store brikker på
Hjultorvet, arrangeret af Bog &
Idé. Alle er velkomne til at komme
og spille.
Herefter sluttede
generalforsamlingen kl. 19.50.
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AF ERIK BARTRAM JENSEN

I forbindelse med at jeg har lavet mit eget forlag, har jeg
fået lyst til og mulighed for at udgive en speciel skakbog.
Den skal handle om, hvad skak betyder for mennesker,
der er grebet af dette fantastiske spil.
Jeg vil tage udgangspunkt i vores egen klub og har fået
bestyrelsens opbakning og vil her i august-september
udsende et brev til alle medlemmer og bede dem, der vil
være med, om at beskrive hvad skak har betydet for
dem. Jeg vil i brevet komme med nogle eksempler på,
hvilke emner, man kan skrive om og omfanget m.m.
Når jeg har modtaget et passende antal tekster, vil jeg
redigere stoffet og få trykt en bog af det. Klubbens
kasserer har indvilget i at stå for salget og distributionen
af bogen.
Bliver der ikke nok indlæg til en bog, vil jeg overlade de
indkomne skriverier til vores redaktør af Plovjernet,
som så vil bringe dem i bladet ved lejlighed.
Jeg håber på stor interesse og velvillig medvirken til
projektet.
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Uge Dato
31 Torsdag 4/8
32 Torsdag 11/8
33 Torsdag 18/8
34 Torsdag 25/8
35 Torsdag 1/9
36 Torsdag 8/9
37 Torsdag 15/9
38 Torsdag 22/9
39 Torsdag 29/9
40 Torsdag 6/10
41 Torsdag 13/10
42 Torsdag 20/10
43 Torsdag 27/10
44 Torsdag 3/11
Søndag 6/11
45 Torsdag 10/11
46 Torsdag 17/11
Søndag 20/11
47 Torsdag 24/11
48 Torsdag 1/12
49 Torsdag 8/12
Søndag 11/12
50 Torsdag 15/12
51 Torsdag 22/12
52 Torsdag 29/12
01 Torsdag 5/1
02 Torsdag 12/1
Søndag 15/1
03 Torsdag 19/1
04 Torsdag 26/1
05 Torsdag 2/2
Søndag 5/2
06 Torsdag 9/2
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Voksenafdeling
Klubaften, sæsonstart
Spillermøde
Parskak
Klubaften
Hærvejsturnering 1
Hærvejsturnering 2
Hærvejsturnering 3
Hærvejsturnering 4
Hærvejsturnering 5
Hærvejsturnering 6
Hærvejsturnering 7
Klubmesterskab 1
Klubmesterskab 2
Klubmesterskab 3
1. division og Mesterrække
Hovedkredskampe 1
Klubmesterskab udsatte partier
1. division og Mesterrække
Hovedkredskampe 2
Klubmesterskab 4.
Klubmesterskab 5
1. division og Mesterrække
Hovedkredskampe 3
Juleafslutning
LUKKET
Klubmesterskab udsatte partier
Undervisning
Klubmesterskab 6
1. division og Mesterrække
Hovedkredskampe 4
Klubmesterskab 7
Klubmesterskab 8
1. division og Mesterrække
Hovedkredskampe 5

Juniorafdeling
Juniorskak
Juniorskak
Juniorskak
Juniorskak
Juniorskak
Juniorskak
Juniorskak
Juniorskak
Juniorskak
Juniorskak
Juniorskak
Efterårsferie
Juniorskak
Juniorskak
Juniorskak
Juniorskak
Juniorskak
Juniorskak
Juniorskak
Juniorskak
Juniorskak
Juniorskak
Juniorskak
Juniorskak
Juniorskak
Juniorskak
Juniorskak

07 Tirsdag 14/2
Onsdag 15/2
Torsdag 16/2
08 Torsdag 23/2
Fredag 24/2
Lørdag 25/2
Søndag 26/2
09 Torsdag 2/3
Søndag 5/3
10 Torsdag 9/3
11 Torsdag 16/3
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Søndag 19/3
Torsdag 23/3
Torsdag 30/3
Torsdag 6/4
Torsdag 13/4
Torsdag 20/4
Torsdag 27/4
Torsdag 4/5
Torsdag 11/5
Torsdag 18/5
Torsdag 25/5

Klubmesterskab udsatte partier
Parskak og
Klubmesterskab udsatte partier
Weekendturnering 1. rd.
Weekendturnering 2.-3. rd.
Weekendturnering 4.-5. rd.
Klubmesterskab 9. runde i grupper med
10
runder. I andre grupper udsatte partier.
1. division og Mesterrække
Hovedkredskampe 6
Klubmesterskab udsatte partier
Undervisning
1. division i Viby og Mesterrække
Hovedkredskampe 7
Klubmesterskab sidste runde
Hurtigskak 1
Skærtorsdag Lukket
Hurtigskak 2
Hurtigskak 3
Hurtigskak 4
Klubmesterskab i lynskak
Generalforsamling
Kr. Himmelfartsdag Lukket

Vinterferieskak for
skoleelever
Vinterferie
Juniorskak

Juniorskak

Juniorskak
Juniorskak
Juniorskak
Juniorskak
Juniorskak
Lukket
Juniorskak
Juniorskak
Juniorskak
Juniorskak
Juniorskak
Lukket

I uger med hovedkredsturnering kan der være udekamp en anden aften end torsdag.
Planen udfyldes hermed, når holdturneringsprogrammet foreligger.
Klubmesterskabet spilles over 9 eller 10 runder.
Hurtigskak 1-4 udgør klubmesterskabet i hurtigskak. Man behøver ikke at deltage alle
fire aftener.
Yderligere arrangementer annonceres ved opslag og i klubbladet. Foreløbig sigtes
bl.a. på et torvearrangement eller lignende i september og en børneskakdag i løbet af
efteråret 2005.
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3
AF PETER LAURSEN

Peter Laursen,Viborg
Thorvald Søndergaard,Viborg
Viborg Weekend 2005
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Sf3
a6 Jeg kan ikke lide dette træk.
Thorvald argumenterer for at det
tvinger hvid til at spille e3 inden
Lc8 spilles ud, men det kan jeg nu
ikke se. Jeg har imidlertid ikke
noget imod at spille 5.e3 Sf6
6.Ld3 c5 Igen et træk jeg ikke
bryder mig om, selvom det ikke er
nogen fejl 7.cxd5 cxd4? dette træk
er derimod en fejl. Det koster en
bonde [ 7...Sxd5 8.Dc2 cxd4
9.exd4 fører til en forholdsvist
"normal stilling"] 8.Da4+ Pointen!
Sb8-c6 er ikke muligt 8...b5
9.Dxb4 Thorvald havde forestillet
sig 9.Lxb5+ hvor sort vist
kommer bedst ud af
forviklingerne, f.eks. 9...axb5
10.Dxa8 dxc3 11.0–0 Db6 12.e4
Da6 13.Dxa6 Sxa6 med to lette for
et tårn. Men der er mange andre
muligheder. 9...dxc3 10.dxe6
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10...Dxd3? Løberen kan ikke slås!
10...Lxe6 11.Dxc3 var nødvendigt
11.exf7+ Kxf7 Det var det værste
der kunne ske, men heller ikke
11...Kd8 12.f8D+ Txf8 13.Dxf8+
og hvid kan bytte dronningerne når
det passer ham, f.eks. 13...Se8
14.Dc5 Lb7 15.Dxc3 12.Se5+ 1–0

4
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AF EJNER BANK ANDREASEN (FRA BOGENS OMSLAG)

I sommeren 1972, midt under den
kolde krig, mødtes russeren Boris
Spasskij og amerikaneren Bobby
Fischer for at dyste om verdensmesterskabet i skak. Matchen fandt
sted i Reykjavik og var omgærdet
af enorm medieopmærksomhed.
Henry Kissinger spøgte i kulissen,
og hele det sovjetiske sportsbureaukrati var på stikkerne.
Hverken Fischer eller Spasskij var
imidlertid lette at styre. Fischer
ankom flere dage for sent, og han
og hans advokater blev ved med at
stille nye krav til de islandske
arrangører – blandt andet om at
han skulle have hotellets
swimmingpool for sig selv, og at
alle kameraer skulle være skjult
under partierne. Spasskij var mere
beskeden, men af det nye materiale
forfatterne har fået adgang til,
fremgår det at han også i høj grad
gik sine egne veje, og at han var
særdeles kritisk over for det
system han repræsenterede.

Bobby Fischer kom siden på kant
med sit fædreland, og for ganske
nylig blev han tildelt islandsk
statsborgerskab. I ”Bobby Fischer
– I krig” får vi hele forhistorien, og
det er en medrivende beretning om
skak, verdenspolitik og galskab.

Matchen selv var dramatisk fra
først til sidst, med udsættelser, nye
krav, anklager om snyderi,
ufattelige bommerter og skaktekniske triumfer, og først efter

Forfattere: David Edmonds & John
Eidinow, er begge prisbelønnede
journalister med tilknytning til
BBC. Udkommet på forlaget
Gyldendal, pris 299,00 kr.

halvanden måned og enogtyve
partier kunne man kåre en vinder.
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Viborg Skakklub indbyder hermed til 7 runders koordineret
EMT
Spillested: Fag og Arbejde (FOA), Grønnegade 13, 8800 Viborg
Spilledatoer: Torsdagene 1/9 - 8/9 - 15/9 - 22/9 - 29/9 - 6/10 - 13/10
Spilletidspunkt: Start kl. 19:00
Betænkningstid: 40 træk på 2 timer, derefter ½ time pr. spiller til
resten af partiet
Turneringsform: 8-mands grupper + evt. Monrad-gruppe, inddelt
efter rating
Indskud: 130 kr. for alle, dog juniorer født i ’93 el. senere 65 kr.,
som betales den første spilleaften
Præmier: Øverste gruppe: 1. pr. 1000 kr., 2. pr. 500 kr., 3. pr.
200 kr. Øvrige grupper: 1. pr. 500 kr., 2. pr. 200 kr., 3. pr. 100 kr.
Rygning: Kun i særlig anvist lokale
Kantine: Der kan købes diverse forplejning på spillestedet
Tilmelding: Poul Søndergaard, tlf.: 50 94 02 31, dog helst e-mail:
skak@psoendergaard.dk
Tilmeldingsfrist: Senest 28. august 2005
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