Bestyrelsen i Viborg skakklub:
Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170
E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk
Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422
E-mail: pep@dddgruppen.dk
Sekretær: Tom Porsgaard tlf. 8662-4381
E-mail: tomporsgaard@mail.tele.dk
Mette Dalsgaard Larsen tlf. 8662-3211
E-mail dalsgaardlarsen@webspeed.dk
Morten Fabrin tlf. 8799-0022
E-mail: fabrintjele@mail.dk
Redaktør: Thomas Højbjerg Pedersen tlf. 8250-8857
E-mail: thomas_hoejbjerg@hotmail.com
Juniorleder: Tom Porsgaard

Dette blad indeholder:
Side 2
Side 3
Side 5
Side 6
Side 11
Side 13
Side 14

2

Bestyrelsen i Viborg skakklub.
God Viborg-påske i Horsens
Invitation til Hærvejsturneringen 2003
Klubmesterskabet 2003
Ligestilling i klubmesterskabet i hurtigskak
Omkamp om klubmesterskabet i lynskak
Invitation til spillermøde

God
Viborg-påske
Horsens

i

Hele 9 nuværende (og 1 snarlig)
Viborg-spillere deltog i DM i
Horsens i påsken, hvilket er den
største Viborg-repræsentation ved
DM i mands minde. Og så skulle
der endda have været 1 mere med,
men desværre pådrog Mette Dalsgaard Larsen sig lørdagen før turneringen en slem maveforgiftning, der
viste sig at skyldes salmonella. Synd
for den meget flittige organisator
Mette, at hun ikke endelig selv fik
lov at spille med ved et DM.
Vore deltagere var ikke kun mødt
talstærkt, men de klarede sig også
flot.
Fineste resultat stod Anders Bodholt
Nielsen for. Som højtratet junior
havde han adgang til klassen lige
under landsholdsklassen – kandidatklassen, hvor de 8 juniorer blandt
de 18 deltagere samtidig spillede om
junior-DM. Retfærdigvis skal det
dog her nævnes, at landets stærkeste
junior, 17-årige IM Davor Palo,
deltog i landsholdsklassen, hvor han
blev en flot nr. 2. Anders gjorde en
meget fin indsats med 3½ af 7, og
de 3½ havde han allerede efter 5.
runde. Efter et unødvendigt tab i 1.
runde vandt han de 3 næste, herun-

der over ex-landsholdsspiller Allan
Holst, der ikke ville nøjes med remis i et lige springerslutspil, satsede
- og tabte. Anders fortsatte med
remis med sort mod IM Erik Pedersen, men tabte så desværre – vistnok
unødvendigt - til Daniel V. Pedersen
i 6. runde, også i et springerslutspil,
der var meget kompliceret. I sidste
runde tabte Anders klart til Mads
Boe. De sidste 2 runder skal ikke
overskygge, at Anders spillede en
flot turnering mod meget stærke
modstandere og blev nr. 2 ved junior-DM (nr. 3, hvis Davor Palo medregnes) efter den ligeledes 19-årige
Allan Stig Rasmussen, Jetsmark, der
vandt kandidatklassen. Anders steg i
rating fra 2144 til 2168.
I mesterklasserne havde vi 3 mand
med. Kasper Kristensen deltog i en
7-mands alle-mod-alle gruppe og
skuffede desværre lidt ved at måtte
nøjes med 3½ points mod de forventede 4,40, hvilket medførte ratingtab fra 2065 til 2047. Peter Graves og vort i Vejle bosiddende medlem Rasmus Damm deltog i 5runders Monrad-grupper, og her
vandt Peter efter flere fine partier
sin 14-mands-gruppe med 3½ (trods
tab i sidste runde) med ratingfremgang fra 1970 til 1993. Peter ærgrer
sig selvfølgelig over, at han ikke
nåede over 2000, men det sker i
næste turnering. Rasmus har ikke
spillet ratede turneringer i mange år,
og efter nogen rysten på hånden i
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starten af turneringen kom han fint
igen og scorede 2½. Han steg herved fra 2012 til 2014.
Anders´, Kaspers, Rasmus´og Peters
partier kan findes via DMhjemmesiden.
I basisklasserne havde både Benjamin Højvang Jacobsen, Morten
Christiansen, Mikkel Christiansen
og Michael Olesen (nu Vojens, men
snart Viborg) valgt at tage 7 runder.
Bedst gik det for Benjamin med en
4. plads, tæt fulgt på 5. pladsen af
Michael med henholdsvis 5 og 4½
points i øverste basisgruppe. Det
gav henholdsvis +56 og + 35 til
1831 og 1793. Morten og Mikkel
var begge i næstøverste basisgruppe,
hvor Morten var den højestratede.
Efter en fin start gik begge tvillinger
desværre noget ned til sidst. Især
Morten bør nok sidde lidt mere ved
brættet og koncentrere sig under
partierne, men de har begge vist
imponerende fremgange efter at
have spillet i klub i kun ca. 2 år, så
ved en fortsat flittig indsats er der
ingen tvivl om, at deres spillestyrke
fortsat vil kunne øges. Denne gang
fik de henholdsvis 4 og 2 points,
mistede henholdsvis 20 og 38 points
og endte på 1689 og 1441.
To af vore yngste medlemmer,
Nicklas Agergaard og Anders Revsgaard Andreasen, nøjedes med 5
runder, og de gjorde det begge godt
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i deres første DM-turnering. Rigtig
flot gik det for Nicklas, der efter tab
i første runde vandt de 4 sidste og
fik 2. præmien blandt de 16 deltagere i gruppen med + 41 til 1150 som
facit. Anders fik 2 points og måtte
desværre af med 48 points, så han
endte på 1077. I Nicklas´og Anders´alder går det tit lidt op og ned,
men hvis de fortsætter med at arbejde så grundigt med spillet, som de
gør nu, er der ingen tvivl om, at de
har mulighederne for at tage nogle
kraftige spring frem i styrke.
Det var meget glædeligt at se, at så
mange af vore medlemmer tog køreturene til Horsens, og vi kan kun
håbe på, at der hermed er skabt en
tradition for, at Viborg Skakklub
også fremover virkelig viser flaget
med mange deltagere ved DM.
Morten Fabrin.
Peter Graves, Viborg (1970) - Martin Holmegård Hansen, Amager
(1963) [C16] DM Horsens M5-3

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.e5
Dd7 Usædvanlig 5.Dg4 f5 6.Dg3 b6
Ideen er at få byttet den dårlige
franske løber af, men udviklingen af
brikkerne går langsom 7.Ld2 La6
8.Lxa6 Sxa6 9.Sge2 0-0-0 10.Dd3
Kb7 11.0-0 Rokade til hver side
giver angreb på begge fløje, så er
spørgsmålet, hvem kommer først?
11...c5 Sort åbner selv for kongestillingen. Ideen er at få feltet c5 til
springeren. 12.a3 Et lille lumsk
træk. Sort kan nu ikke spille c5xd4,
men må spille c4 eller Lxc3.
12...cxd4 13.axb4 Sxb4
Hvid trækker og vinder.
14.Txa7+ Kxa7 15.Sb5+ Kb8
16.Lxb4 Sh6 17.Ta1 Alle brikkerne
med i spil. 17...Sf7 18.Sexd4 Sxe5
19.Dg3 Opgivet

Hærvejsturneringen 2003.
Viborg Skakklub indbyder hermed
til 7 runders koordineret EMT.
Spillested: Forbundet af Offentlig
Ansatte (FOA), Grønnegade 13,
8800 Viborg.
Spilledatoer: Torsdagene 28/8 –
4/9 – 11/9 – 18/9 – 25/9 – 2/10 –
9/10.
Spilletidspunkt: Start kl. 19:00.
Betænkningstid: 40 træk på 2 timer,
derefter ½ time pr. spiller til resten
af partiet. Der vil evt. blive anvendt
elektroniske ure i nogle grupper.
Turneringsform: 8-mands grupper +
evt. Monrad-gruppe.
Indskud: Kr. 130 for alle, dog juniorer født i ’91 el. senere kr. 65, som
betales den første spilleaften.
Præmier: Præmier i alle grupper
nr.1: 400,- og nr. 2: kr. 200,-, dog
evt. ekstra præmier i Monradgruppe
afhængig af antal.
Rygning: Kun i særlig anvist lokale.
Tilmelding: Poul Søndergaard, tlf.
86 61 01 70 eller mail
psoendergaard@tdcadsl.dk
Tilmeldingsfrist: Senest 22. august
2003.
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Klubmesterskabet 2003
Klubmesterskabet for sæsonen
2002/2003 er afgjort. Olav Dalsgaard Larsen var selvfølgelig ratingfavorit, men den forsvarende
klubmester, Anders Bodholt Nielsen
kunne ikke helt afskrives. Klubturneringen var en af de stærkeste der
er set i mange år. Mestergruppen
havde et ratinggennemsnit på over
2000. Men der kom aldrig spænding
om udfaldet, Olav spillede nemlig
klubmesterskabet sikkert hjem, med
den fantastiske score 7 points af 7
mulige! Dermed er Olav klubmester
for 3. gang.
En fortjent nr. 2 blev Anders, der
netop havde lavet et flot resultat i

kandidatklassen ved DM. Anders
lavede 4½ points. Jens Nording og
Poul Søndergaard delte 3. pladsen.
Jens fik vredet halve og hele points
ud af de højtratede modstandere og
hans 3½ points var et virkeligt godt
resultat. Det var Pouls 3½ points i
særdeleshed også, taget i betragtning, at han har lavet en virkelig
stor indsats med jubilæumsaktiviteterne. Havde turneringen
været ratet havde Pouls indsats indbragt ham 66 ratingpoints, hvilket
var den bedste ratingpræstation i
gruppen. Morten Fabrin fik mange
remiser, og et noget uventet tab til
Benjamin, sammenlagt blev det til
kun 3 points. Benjamin, som fortsat
er i fremgang, fik chancen i mester-

gruppen, hvilket er en god idé, da
det er sådanne udfordringer som
skærper spillet. Og Benjamin spillede en flot turneringer ved at score
2½ points, som svarede til 21 ratingpoints, det anden bedste resultat.! Når der nu er flere spillere som
lavede præstationer over middel, må
der vel også være nogle i kategorien
”under middel”. Ja, det var der også,
Peter Graves og Kasper Kristensen
lavede begge 2 points, og delte 7-8.
pladsen
Enkeltresultater og slutstillingen
kan ses i ovenstående tabel.
I gruppen under vandt Finn Norman
Larsen med 6 point af 7 mulige, han
måtte afgive 2 remiser undervejs.
Flot præstation af Finn, som efter en
længere pause igen er begyndt af
spille skak. Ellers skal nævnes Leif
Buchs præstation med 5½ points,
som indbragte den samlede 2. plads
samt ratingpræmie som bedste spiller under 1600 i rating.
Enkeltresultater og slutstillingen
kan ses i nedenstående tabel.
Klubmester for juniorerne, i en
spændende og tæt gruppe, blev
Nicklas Agergaard. Nicklas Agergaard har i et par år været i en klasse
for sig, men på det seneste har Anders Revsgaard vist stor fremgang,
og sammen med den efterhånden
rutinerede Jonas Huber gav de Nicklas kamp til stregen. Med 3½ point
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til Nicklas, foran 3 points til både
Anders og Jonas H. løb Nicklas med
titlen. Jonas Nielsen mangler endnu
erfaring i forhold til de øvrige og
tabte derfor mange partier, hvilket
han dog tog med oprejst pande, det
blev faktisk til gevinst over den
senere klubmester! Simon er en
solid juniorspiller, men deltager
ikke i så mange turneringer som de
andre, så det blev kun til 2 points.
Esben viste efter en flot start med
gevinst mod Anders, at der skal
mere spilletræning til for at opnå de
gode resultater, det blev til 2½ points.
Enkeltresultater og slutstillingen
kan ses i nedenstående tabel.
Fra turneringen skal vi se 3 partier.
Først den nykårede klubmesterens
gevinst mod Jens Nording.
Olav Dalsgaard Larsen – Jens Nording, 5. runde i klubmesterskabet
spillet den 3/4-2003
1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 b6 4.g3 Lb7
5.Lg2 d5 6.0-0 Sbd7 7.cxd5 Sxd5
8.Sc3 Sxc3 9.bxc3 Le7 10.Lf4 0-0
11.Te1 g5 [11...Sf6 eller c5 ser lidt
mere tiltalende ud, og stillingen er
vel lige.] 12.Lc1 g4 og sort har
lavet luft til kongen! 13.Sh4 c6
[13...Lxg2 14.Sxg2 Kh8 15.e4 det er
svært at se hvordan g5-g4 har gavnet sorts spil, tværtimod, bliver det
nok en svækkelse senere i partiet.]
14.e4 h5 15.Lh6 Te8 16.Dd2 c5
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17.e5 Lxg2 18.Sxg2 cxd4 19.cxd4
Kh7 20.Te4 Sf8 21.Tf1 Dd5
22.De3 Sg6 23.f3 stærkt træk, der
åbnes linier og sorts konge kommer
i større fare. 23...gxf3 24.Txf3 Kg8
25.Tf1 Lb4 sandsynligvis det direkte tabstræk. Se lige smørhullet på f6.
26.Sf4 og springeren har også set
det! 26...Db7 27.Sxh5 Ld2 28.Sf6+
Kh8 29.Dxd2 opg.
I gruppe 2 spillede det nye bestyrelsesmedlem Bjarne Nielsen mod
Peter Laursen. Et spændende parti
med skarpt spil og mange komplikationer.
Peter Laursen-Bjarne Nielsen, 7.
runde i klubmesterskabet spillet den
1/5-2003
1.d4 Sf6 2.c4 b5 skarpt fra begyndelsen 3.cxb5 a6 4.e3 g6 5.Sc3 d5
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6.Sf3 Lg7 7.Le2 0-0 8.0-0 e6 9.a4
hvid arbejder på en fribonde på
dronningfløjen. Fornuftigt da sort
ikke har noget særligt på programmet. Så er det med at beholde initiativet med aktivt spil, som hele tiden
tvinger sort til at tage stilling til
hvids trusler. 9...axb5 10.Lxb5 c6
11.Ld3 Sbd7 12.b4 Te8 13.b5 c5
14.dxc5 Sxc5 15.Se5 [en fejl som
straks bør koste, hvis sort havde
fundet det stærke svar Sf6-e4.f.eks.
[15...Sfe4 16.Sxe4 dxe4 17.Lxe4
Sxe4] og sort er en officer oppe,
men hvid har trods alt 2 farlige fribønder. Hvid burde have spillet Lc2,
for at bevare løberparret, eller Lb2
for at dække den farlige diagonal
a1-h8. 15...Dc7 [15...Sfe4 16.Sxe4
dxe4 17.Lxe4 Sxe4 og sort er en
officer oppe, men hvid har trods alt
2 farlige fribønder. ] 16.f4 Sfd7
17.Lb2 Sxe5 18.fxe5 Lxe5 19.h3
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Lb7 spillet er nu lige. Hvid har lukket sort ind i partiet, bonden er givet
tilbage og sort har fået modspil.
20.Dc2 Tec8 21.Tfc1 Db6 22.Sxd5
ser umiddelbart nærliggende ud men
sort svare køligt 22...Dd6 [22.a5
Txa5 23.Sxd5 exd5 24.Lxe5 Txa1
25.Lxa1 er en meget bedre udgave
af kombinationen, hvor hvid er fint
med måske lidt i overkanten oven i
købet. Bemærk alle de farlige linier
og diagonaler samt forskellige former for bindinger, det er virkeligt
med at holde tungen lige i munden.]
23.Se7+ Dxe7 24.Lxe5

Sort trækker
24…Sxa4 [Her kunne sort vinde
forceret 24...Sxd3 25.Dxd3 Txc1+
26.Txc1 Dg5 hvid skal dække matten på g2 og sort nupper officeren
på e5.] 25.Df2 Txc1+ 26.Txc1 Tc8
27.Txc8+ Lxc8 som nævnt et virkelig kompliceret parti, og fordelen
kunne nu have svinget nu over til
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hvid! [28.Dc2 Lb7 29.Le4 (ikke
29.Dxa4 Dg5 30.Kf2 Dxe5)
29...Sb6 30.Lxb7 Dxb7 som er fordelagtigt for hvid, pga. at løberen er
bedre end springeren i denne åbne
stilling, og hvid har en farlig fribonde på b5.] 28.Df4 28...Sc5 29.Dh6
f6 hov nu hænger der to officerer,
nu er det tabt for hvid. 30.Lxf6
Dxf6 31.Df4 Dxf4 32. opg.
Det sidste parti er mellem Esben
Søndergaard og den nye juniorklubmester Nicklas Agergaard. Partiet er fra 5. og sidste runde og et
godt eksempel på, at gruppen var
meget jævnbyrdig. Havde Esben
vundet dette parti var han blevet
juniorklubmester.
Esben Søndergaard-Nicklas Agergaard, 5. runde i juniorklubmesterskabet spillet den 1/5-2003
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6 4.Sg5
d5 5.exd5 Sxd5 6.Sxf7 dette er et
kendt offer og sort skal nu spille
yderst præcist for ikke at blive overspillet. 6...Kxf7 7.Df3+ Ke8 [alternativet er 7...Ke6 8.Sc3 Scb4 9.0-0
c6 10.d4 hvor hvid har fuld kompensation for officeren] 8.Lxd5 sort
har mistet rokaderetten og en bonde.
Hvid har stor fordel. 8...Df6 9.Dxf6
[her kunne man lige så godt gøre
livet endnu mere surt for sort ved
9.Lxc6+ Dxc6 10.Dxc6+ bxc6
dronningafbytning, en officersafbytning samt en dårlig bondestruktur for sort. ] 9...gxf6 10.Sc3 Sb4

11.Lb3 Lf5 12.d3 Tg8 hov en officer i slag! Nu gælder det om at udnytte det rigtigt 13.Lxg8 [Havde
hvid spillet 13.a3 er der pludselig to
officerer i slag] 13...Sxc2+ 14.Kd1
Sxa1 15.b3 [15.Sd5 der er mange
svagheder i sorts stilling som denne
springer
udstiller.]
15...Lxd3
16.Kd2 Lg6 [efter to dårlige træk af
hvid, som har glemt at spille aktivt
for at fastholde initiativ og fordel
kunne sort nu have spillet et godt
træk, nemlig 16...Td8. Trækket er
godt fordi det udvikler en brik, og
skaber en binding på hvid.] 17.Lb2
Td8+ 18.Ke2 Sc2 19.Td1 Sd4+ sort
er sluttet ud og har nu fordelen,
officererne begynder at arbejde
sammen, og så har sort også en merbonde. 20.Kf1 Sc2 21.Txd8+ Kxd8
22.Sd5 Lg7 23.Le6 c6 24.Sc3 Lf8
25.f3 Lc5 26.Se4 Lxe4 27.fxe4
Se3+ 28.Kg1 Av, gå aldrig ind i en
binding!! 28...Sc4+ 29.Ld4 Lxd4+
30. opg.

Llllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllll

Ligestilling i klubmesterskabet i hurtigskak
Ligesom klubmesterskabet i lynskak
kunne heller ikke klubmesterskabet
i hurtigskak, der blev spillet over 6
runders halvtimes partier den 8. og
15. maj, umiddelbart føre til kåring
af en vinder. Efter 6 spændende
runder mellem de 16 fuldførende
deltagere endte Olav Dalsgaard
Larsen og Peter Graves på ligestilling med hver 4½ points. Normalt
burde 6 runder Monrad i et felt af
den størrelse vise et tilstrækkeligt
tydeligt billede af topplaceringerne,
men det gik tilfældigvis sådan, at de
to vindere desværre ikke nåede at
mødes indbyrdes! Olav mistede ½
point i 3. runde mod senere udgåede
Kasper Kristensen og tabte i 5. runde til Søren Ejdum, medens Peter
tabte i 2. runde til Kasper og spillede remis i 4. runde mod Søren.
Sidstnævnte tabte overraskende i 3.
runde til Jens Nording og i 6. runde
til Mikkel Christiansen og endte
uden for præmierækken. Kasper lå
som antydet ovenfor fint fremme
efter 3. runde, men prioriterede en
koordineret turnering i Gladsaxe
højere end at spille de sidste tre
runder.
Slutresultat:

11

1-2
Olav Dalsgaard Larsen og
Peter Graves…………… 4½
3-5

Mikkel Christiansen, Jens
Nording og Mette Dalsgaard
Larsen………………..4

6-7

1. Mikkel Christiansen og Mette
Dalsgaard Larsen på deling
Bedste B-spiller:
1. Bent Agerup og Paul Erik
Pedersen på deling

Søren Ejdum og Morten
Fabrin………………3½

8-11

12-14

Poul Søndergaard, Benjamin H. Jacobsen, Leif Buch
og Morten Christiansen……3
Bent Agerup, Christian
Bitsch og Paul Erik Pedersen…………………..2

15 Orla Dürr……………1½
16 Kim Jensen………….1
Udgået: Peter Laursen og Kasper
Kristensen
Et særligt velkommen til Bent Agerup og Kim Jensen, der her spillede
deres første turnering i klubben!
Præmiefordeling:
Klassementet:
1-2.
Olav Dalsgaard Larsen og
Peter Graves på deling
3. Mikkel Christiansen, Jens
Nording og Mette Dalsgaard Larsen på deling
Bedste ikke-M:
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Turneringslederen har besluttet at
fortolke den gældende klausul om
”max 1 præmie pr. spiller” således,
at den ikke hindrer, at spillere – her
Mette og Mikkel – henter flere
brøkdele af præmier, når de samlede
brøker ikke overstiger l. Og 1/3 + ½
giver som bekendt kun 5/6!
Det er p.t. endnu ikke fastsat, hvordan og hvornår Olav og Peter afgør,
hvem der skal have titlen.
Alle gennemførende spillede i
samme gruppe, men var inddelt i 3
præmiegrupper med 8 deltagere i
gruppe M, 4 i A og 4 i B.

om klubmesterskabet i lynskak
2003.
Olav, der var klar favorit, trak de
hvide brikker i første parti og vandt
uden større besvær i en kongeinder.
I andet parti lykkedes det Morten at
udligne med de hvide i en katalaner.
Til den afgørende play-off trak Morten herefter de hvide og fik 6 minutter mod 5, men således at Olav ved
remis ville blive kåret som vinder.
Efter et meget spændende parti trak
Morten overraskende det længste
strå mod Olavs Leningrad-forsvar i
hollandsk.
Morten (52 år) og Olav (45 år) kunne efter udfaldet af både selve turneringen og omkampen over for klubbens yngre medlemmer mane det
rygte i jorden, at lynskak kun skulle
være for den unge generation.

Morten Fabrin overraskende
klubmester i lynskak
Efter ligestilling den 24. april med
hver 6½ points af 8 mulige ved
klubmesterskabet i lynskak den 24.
april afgjorde Olav Dalsgaard Larsen og Morten Fabrin, den 15. maj
efter afslutningen af hurtigturneringen, deres uafgjorte mellemværende
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Omkamp om klubmesterskabet i lynskak
Den 24. april spilledes det årlige
klubmesterskab i lynskak. Desværre
var der i år kun 9 deltagere, især
fordi der i det rigtige klubmesterskab var så mange udsatte partier, at
mange måtte bruge aftenen på at
spille skak med fuld betænkningstid
i stedet for lyn.
Af de 9 deltagende, heraf 4 mesterspillere, var Olav D. Larsen naturligvis klar favorit, men Peter Graves
kan altid vise sig som en farlig outsider i lyn. I 4. runde måtte Olav
dog uventet aflevere ½ point til
Mikkel Christiansen, men fortsatte
ellers planmæssigt med at vinde.
Morten Fabrin havde spillet remis i
første runde og vundet sine øvrige
partier, indtil han i 6. runde trods
tidlig officersgevinst tabte til Peter,
som til gengæld havde måttet aflevere et helt point til Benjamin Højvang Jacobsen allerede i 2. runde. I
næstsidste rundes topopgør vandt
Olav over Peter, så alt var gjort klar
til Olavs forventede favoritsejr, da
han i sidste runde fik klart bedre
stilling, merbonde og var foran på
tiden mod Morten. Imidlertid lykkedes det Morten at få sat et modangreb ind og fik Olav til at bruge
så megen tid, at han overskred. Det
gav følgende slutstilling:
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1.-2. Olav D. Larsen og Morten
Fabrin
6½
3.
Peter Graves
6
4.-5. Jens Nording og Benjamin H.
Jacobsen
5
6. Peder Bækgaard
3½
7. Mikkel Christiansen
2½
8. Paul Erik Pedersen
1
9. Nicklas Agergaard
0
Godt at se Nicklas gå på med krum
hals mod den meget stærke modstand og ikke miste humøret trods
de 8 tabspartier. Og glædeligt at se
Peder Bækgaard på banen. Bækgaard har for mange år siden spillet
på divisionshold i Thy, men er lærer
på Overlund Skole og har nu besøgt
klubben nogle gange, blandt andet i
forbindelse med vores jubilæumsturnering i februar. Vi håber, han
gør alvor af sine overvejelser om at
deltage i nogle flere af klubbens
aktiviteter.

Spillermøde

torsdag den 21/8
Der afholdes spillermøde torsdag
den 21/8 kl. 19 i lokalerne på FOA.
Sæsonplanen vil blive gennemgået.
Mød op og tilmeld dig bl.a Hærvejsturnering og klubturneringer.
Vi vil også gerne have at vide, om
du kan og vil deltage i holdturneringerne.
Der er nok basis for noget lynskak
eller fri skak bagefter.

Olav og Morten besluttede at udsætte deres omkamp om lynmesterskabet til afholdelse på en af klubaftenerne i maj.
Morten Fabrin
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