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Jul og nytår er nu overstået, og vi
er flyttet ovenpå i nye og gode
lokaler. Jeg synes resultatet har
været værd at vente på, og
bestyrelsen har efterfølgende holdt
møde med FOA og bekræftet vores
lejekontrakt med små justeringer.
Der vil blive opsat et nyt skab i
kopirummet, og de gamle skabe
kan derefter udgå.
Det lykkedes at få hele otte spillere
med i Kjellerup EMT, heraf fire
juniorer. Tak for jeres engagement.
I skrivende stund ser det lidt sløjt
ud med tilmeldinger til
weekendturneringen, både udefra
og fra vores egne medlemmer.
Peter Graves gør en ihærdig
indsats for med telefonopkald og
mails at skaffe nok deltagere til at
turneringen kan gennemføres. Det
er skuffende, at det skal være så
svært, og vi må overveje
ændringer med hensyn til denne
turnering.
Vi har i januar og februar afholdt
tre børneskakarrangementer,
nemlig børneskakdag og to

skakdage i forbindelse med
vinterferien. Især det første var en
stor succes og opmuntring, idet det
har medvirket til, at der nu
kommer fast skoleskak på
Vestervang Skole. Vi vil helt
sikkert gentage børneskak dagen,
sandsynligvis allerede i efteråret.
Hvis vi får held til at tiltrække nye
børn til juniorklubben, kan det øge
behovet for hjælp til ledelse af
samme.
I holdturneringerne går det
strygende, da vi ligger på en
fjerdeplads i 1. division, en
andenplads i A-rækken, en
førsteplads i B-rækken, en førsteog en sjette-syvendeplads i Crækken samt en tredjeplads i
juniorrækken. Det ser således ud
til, at vi får to hold i A-rækken
næste år.
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AF MORTEN FABRIN

Nørresundby - Viborg 5-3

Et hæderligt nederlag
Viborg Skakklubs førstehold slap
med et nederlag på 5-3 absolut
hæderligt fra mødet i tredje runde i
1. division mod de garvede
nedrykkere fra øverste række,
Nørresundby, der møder med
mange års erfaring fra den
stærkeste række i dansk skak.
Kampen i Nørresundby fik et
spændende og jævnbyrdigt forløb,
og midtvejs i matchen havde
Viborg en kort stund endda en
kneben føring, men på det tidspunkt stod vi dog klart til tab på to
af de resterende fire brætter.
Femte bræt mellem Peter Graves,
hvid, (2017) og Niels Henrik
Willumsen (2156) blev det først
afsluttede med remis efter en
teoriduel i dragevarianten mellem
to normalt meget kampivrige
spillere. Tårnslutspillet var vist
helt lige.
Derefter sluttede topbrættet med
samme resultat mellem Olav

4

Dalsgaard Larsen, hvid (2307) og
Per Næsby Andreasen (2313) i et
parti i modern defence, uden at der
vist nåede at blive det helt store på
færde.
Næste fredsslutning kom på sjette
bræt mellem Morten Fabrin
(2032), sort og Bent Sørensen
(2258) i et engelsk parti, hvor
favoritten ikke for alvor kom i
gang. Fabrin tilbød remisen efter at
have skaffet sig en garderet fribonde i c-linien, og hvid ønskede
ikke at satse på både at kunne
neutralisere bonden og samtidig at
kunne få gang i et muligt angreb
på kongefløjen
Anders Bodholt Nielsen, hvid
(2184) kronede derpå et nydeligt
og meget aggressivt spillet parti
med gevinst mod Jørgen Jørgensens (2267) hollandske forsvar,
hvor sorts stilling efterhånden var
kommet til at minde om noget,
som katten havde slæbt med ind
(se partiet).
Kort efter opgav reserven Martin
Lee Lauritsen (1929) på ottende
bræt med sort et tårnslutspil efter

en mislykket kongeinder mod John
B. Nielsen (2130), der havde
plukket den ene bonde efter den
anden.
Søren Ejdum (2281) udsatte med
sort på andet bræt holdkammeraterne for nervepirrende spænding
i sin tidnød, hvor han i træk 39
med dirrende faldvinge på et
gammeldags østtysk Garde-ur
modtog Erik Bentzens (2349)
remistilbud. Søren havde med sin
hollænder stået lidt i underkanten,
men han er jo en skrap lynspiller
og stod muligvis til gevinst ved
fredsslutningen, men det var der
absolut ingen tid til nærmere overvejelser om, da han accepterede
delingen.
Claus Rossen (2144) måtte på
fjerde bræt med sort i et wienerparti med 3. f4 d5 strække våben
efter et langt parti, hvor Svend
Pedersen (2256) efterhånden havde
skaffet sig tre bønders overvægt i
et slutspil med dronninger og
uligefarvede løbere. Ved træk 40
mente kamplederen ellers at have
konstateret tidsoverskridelse for
Rossen, men ved rekonstruktionen
viste det sig, at hvid havde udført
træk 41 på brættet, og der skete
herefter det pudsige, at spillerne i
fællesskab ”overrulede” den
afgørelse, som kamplederen vist

havde truffet. Særdeles fair
indstilling af Svend Pedersen!
Desværre måtte Jens Nording, hvid
(1931) til sidst overgive sig efter et
langt slutspil mod Tommy Nielsen
(2182) efter at have spillet sin
elskede Trompowsky-åbning. Jens
havde vist ellers flere gange haft
gode remismuligheder.
3-5 var bestemt et hæderligt resultat (ratingen forudsagde 2,6-5,4)
mod en meget stærk modstander,
der aspirerer kraftigt til oprykning
til Ligaen. Stillingen i 1. division
gruppe 2 er før julepausen denne:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Nørresundby
17
Århus
13
Jetsmark
12½
Aalborg
11
(+ 8 udsatte partier)
Skolerne 2
10
Haderslev
9
Viborg
8½
(+ 8 udsatte partier)
1968 2
7

Anders Bodholt Nielsen (2185)
Jørgen Jørgensen (2267)
Kommenteret af Anders B. Nielsen
1.Sf3 f5 2.d4 g6 3.h4 (3. g3 er
mere normalt, men teksttrækket er
absolut ikke dårligt. Jeg spillede
det for at undgå lange teorivari-
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anter.) Sf6 4.Lg5 Lg7 5.Sc3 d6
dette træk tror jeg ikke på. Nu får
sort visse udviklingsproblemer. I
stedet for burde der spilles 5...Se4
6.e3 c5 med uklar stilling 6.Lxf6!
Lxf6 7.e4 Sc6 (7...fxe4 8.Sxe4
Lg7 9.h5, hvorefter sorts kongefløj
er meget svag.) 8.Dd2 e6 (8...e5
9.dxe5 Sxe5 10.0-0-0, hvorefter
hvid har fordel) 9.0-0-0 Ld7
10.exf5 gxf5 11.d5! Angrib! Sort
har slet ikke fået udviklet
brikkerne. Samtidig ødelægger
trækket fuldstændigt sorts
bondestruktur. Se5 12.dxe6 Lxe6
13.Sd4 Ld7 14.f4!? under partiet
var jeg i tvivl om dette træk er
korrekt. Trækket svækker nemlig
feltet g4. 14. Dh6 er formentlig
også bedre. Sg4 15.Te1+ Kf8
16.Se6+ Lxe6 17.Txe6 Kg7
(17...Lxh4 18.Dd3 Sf2 19. Dxf5+
Kg7 20. Dh5!!, hvorefter sort taber
materiale eller går mat.) 18.Ld3
Sh6 19.Sd5 Tf8 20.Th3!

sidste brik med i angrebet. Ld4
21.Tg3+ Sg4 22.Lxf5 sort opgav.
Man kan heller ikke undgå
officerstab da både sort løber og
springer hænger.

Viborg - Århus 3½-4½

Endnu et hæderligt nederlag
I holdturneringens 4. runde mødte
Viborg i 1. division hjemme det
meget stærke hold fra Århus
Skakklub. Udsigterne blev ikke
bedre af, at vort førstebræt Olav
Dalsgaard Larsen efter 37 kampe i
træk i spidsen for holdet for første
gang måtte melde afbud. Heldigvis
for os var Århus endnu hårdere
ramt, da deres to topnavne Rasmus
Skytte og Mads Boe også var
forhindret, hvorefter ratingtallene
forudsagde ca. 5-3 til Århus, og på
næsten alle brætter stillede Århus
op som favorit.
En stor del af Viborg-holdets top
gjorde imidlertid deres for at
ændre på Elo-forudsigelserne.
Flotte sejre til Søren Ejdum (over
Daniel V. Pedersen) og Peter
Graves samt et lige så vigtigt ettal
til Claus Rossen banede vejen,
efter at Jens Nording tidligt havde
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taget remis. Derimod måtte Anders
Bodholt Nielsen, Morten Fabrin
samt reserverne Michael Olesen og
Poul Søndergaard ned. Ligesom i
den foregående runde mod
Nørresundby tabte vi de sidste to
partier og kunne godt have fået lidt
mere ud af det. Men vi kan
konstatere, at vi for tredje kamp i
træk scorede over vor forventede
score.
Allerede søndag den 23. januar
gælder det den udsatte kamp fra
første runde mod stærke Aalborg
Skakforening. Trods de otte
udsatte partier ligger vi på
sjettepladsen med kun et halvt
point op til Haderslev, som har tabt
alle sine kampe og har et meget
hårdt slutprogram. Desuden holder
vi indtil videre Skolerne 2 og 1968
2, som vi møder i de to sidste
runder, under os.

Viborg - Aalborg 3-5

Hæderligt nederlag igen
Den 23. januar spilledes hjemme i
Viborg den udsatte kamp fra første
runde mod det stærke Aalborghold, og her hentede Viborg Skakklub sig et nyt smalt nederlag.

Men 3-5 var absolut tilfredsstillende mod Aalborg Skakforening, der ganske vist stillede med
to reserver, men deres afbud var
indløbet helt nede på sjette og
ottende bræt. Heroverfor kunne
Viborg denne gang stille med
normalopstillingen, men efter
ratingen var et nederlag på 2½-5½
det forventede resultat. På forhånd
skulle vi glæde os hvert halve
point, som vi kunne hente os, fordi
vor forventede score på brætterne
varierede fra ca. 0,2 til ca. 0,4.
Holdleder Morten Fabrin (2032)
var på sjette bræt den første til at
følge planen med remis med de
hvide brikker i en sicilianer med
3.Lb5 mod Jan Nielsen. (2149).
Fabrin havde haft en spinkel fordel
men intet afgørende, da dronningerne blev byttet efter 1½ times
spil og 15 træk. ½-½..
Næste halve point blev hentet af
Søren Ejdum, (2281) ligeledes
med hvid, på andet bræt, men efter
anderledes dramatik. I en sicilianer
med et tidligt b3 stillede Lars
Venø Jakobsen (2360) sig op med
et stilfærdigt tre-rækkers forsvar,
og med et officersoffer gik Ejdum
direkte efter kongen. Desværre
havde han kun 38(!) sekunder til
rådighed til de sidste 13 træk før
tidskontrollen og tog derfor
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klogeligt en remis på
trækgentagelse. 27 træk. 1-1.
Så indløb vor eneste gevinst,
nemlig på 8. bræt ved Martin Lee
Lauritsen (1929), der på eksemplarisk vis mod kvinde-OL-holdets
Elena Steffensen (2091) - som
forsøgte sig med Modern Defence
- skaffede sig en urørlig kæmpespringer på c5 og derefter skubbede sin f-bonde frem til f6, mens
sort var dømt til passivitet. Martin
spillede afslutningen med udækkelig mat via h-linien med fin tålmodighed og præcision. 37 træk. 2-1.
Anders Bodholt Nielsen (2184)
var på tredje bræt efter en trækomstilling landet i fransk med de sorte
brikker mod den tidligere faste
abonnent på Fynsmesterskabet
Carsten Bank Friis (2289), som
nu er flyttet til Nordjylland. En
overgang så Anders’ stilling noget
usund ud, men han skaffede sig så
meget modspil, at han ikke stod
næstbedst, da der blev taget remis
efter 30 træk. 2½-1½.
Peter Graves (2017) var på femte
bræt med sort i en dronninggambit
kommet i en dårlig stilling mod
Carsten Hellegaard, (2249), men
Peters taktiske evner fornægtede
sig heller ikke mod en så stærk
spiller, og det endte i et dronning-
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slutspil, hvor sort så ud til at kunne
komme i fordel. Efteranalyserne
konkluderede dog vistnok i, at
remisen var i orden. 36 træk. 3-2.
Som i de foregående runder
sluttede vi desværre af med nogle
tabspartier - et forløb, der er såre
naturligt, da favoritterne skal bruge
tid til at realisere de fordele, der
oftest er indhøstet.
Jens Nording, (1931), der på
syvende bræt blev stillet over for
Bjarne Sønderstrups (2067)
engelske åbning, klarede netop
tidnøden men måtte straks herefter
strække våben over for den åbne blinie og frie a-bonde, som hvid
havde etableret. 43 træk. 3-3.
Derefter var det Claus Rossen
(2144) med de hvide på fjerde
bræt, som måtte give sig i et
tårnslutspil med nul bønder mod
to, efter at han i åbningen efter
trækomstilling var kommet ind i en
art dronninggambit med Sd2 i
stedet for Sc3. Lars Meyer (2240)
havde tidligt i partiet fået fordel,
da Claus kæmpede en brav, men
nærmest forgæves kamp for at få
udviklet sin sortfeltede løber. 81
træk. 3-4.
Til sidst kæmpede Olav
Dalsgaard Larsen (2307) med de

sorte brikker på første bræt mod
næsten-GM Nicolai V. Pedersen
(2480). Olav var kommet fornuftigt ud af åbningen og stod i midtspillet meget tilfredsstillende men
måtte til sidst bøje sig for det pres,
som det alligevel lykkedes Nicolai
at få sat ind mod Olavs dronningfløj med bondegevinst til følge. Da
de taktiske modstød ikke var
tilstrækkelige, gav Olav hånd efter
53 træk. 3-5.

Trods det tredje nederlag på stribe
bør vi kunne glæde os over i alle
matcher at have scoret mere end
forventet, og vi er ifølge stillingen
faktisk et midterhold og ikke et
bundhold. Dette skal sammenholdes med, at vi nu har overstået
møderne med de deciderede
tophold, hvorimod vore konkurrenter i bunden endnu, i større eller
mindre omfang, har de skrappeste
til gode.

Stillingen efter fire runder:
Klub
Points
Resterende modstandere
1.
Nørresundby
23½
Aalborg
1968 2
Århus
2.
Aalborg
21
Nr.Sundby Haderslev Skolerne 2
3.
Århus
17½
Haderslev Jetsmark Nr. Sundby
4.
Jetsmark
15½
Viborg
Århus
Haderslev
5.
Viborg
15
Jetsmark Skolerne 2 1968 2
6.
Haderslev
12½
Århus
Aalborg
Jetsmark
7-8. Skolerne 2
11½
1968 2
Viborg
Aalborg
7-8. 1968 2
11½
Skolerne 2 Nr. Sundby Viborg
Kun nr. 8 rykker direkte ud. Nr. 7 får en kvalifikationskamp mod nr. 7 fra
østkredsen.

Jetsmark - Viborg 4½-3½

Over midten
Efter fem af de syv runder ligger
Viborg Skakklubs førstehold
meget overraskende i den bedste

halvdel af 1. division. Søndag den
6. februar blev det i Jetsmark til en
kneben sejr på 4½-3½ mod det
hold, der før kampen lå som nr. 4,
et halvt point foran Viborg, hvorfor klubberne herefter byttede
plads i tabellen.
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Efter 4½ time lignede det endda en
storsejr til Viborg, som da førte
4½-½, men som i de foregående
kampe kneb det med konditionen,
hvorefter sejren blev mindst mulig.
Først på tavlen kom på tredje bræt
med hvid Anders Bodholt Nielsen
(2184), der konsekvent afstraffede
Bjarke Jensens (2225) utraditionelle åbningsspil (1. - a6 og 2. b5). Det tog kun 18 træk på 2½
time. 0-1.
Claus Rossen (2144) fulgte op en
times tid senere på fjerde bræt med
de sorte brikker, da han havde vist
Jakob Rathlev (2174) betydningen
af den fjerne fribonde i et materielt
lige bondeslutspil. 47 træk. 0-2.
Næste gevinst kom i hus kort efter
på ottende bræt ved Martin Lee
Lauritsen (1929), der havde de
sorte brikker i en lukket sicilianer
og sluttede af med en nydelig
matsætning mod Morten Grubert
(1804). 0-3.
På førstebrættet holdt Olav
Dalsgaard Larsen (2307) med de
hvide i en sicilianer herefter remis
mod IM Jens Ove Fries Nielsen
(2404) i et slutspil med T+S mod
T+L. ½-3½.
Peter Graves (2017) er i storform
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i denne sæson. På femte bræt gik
det denne gang ud over Christian
Grubert (2056), igen i en sicilianer.
Graves har nu scoret 4 af 5 og har
muligheder for at nå et kandidatresultat. ½-4½.
På syvende bræt måtte Jens
Nording (1931) ned med de hvide
brikker mod Tobias Hoffmann
(1971) i en nimzoinder efter
tidligere i partiet at have stået
udmærket. 1½-4½.
Morten Fabrin (2032) blev på
sjette bræt udsat for et noget uklart
men effektivt tårnoffer fra
Henning Lau Rasmussen (2033).
Da krudtrøgen lettede efter
tidnøden, var det ofrede givet
tilbage og slutspillet tabt. 2½-4½.
Til sidst led Søren Ejdum (2281)
på andet bræt mod Stefan
Christensen (2203) et af sine
sjældne holdkampnederlag efter et
kompliceret springerslutspil med
gensidige muligheder. 3½-4½.
Øvrige resultater i 1. division,
gruppe 2:
Haderslev - Århus
4-4
(meget overraskende. Ratingen
forudsagde 1½-6½)
Aalborg - Nørresundby
4-4
(gruppens absolutte topopgør)
Skolerne 2 - 1968 2
3-5

Stillingen er herefter:
1. Nr. Sundby 27½ brætpoints
2. Aalborg
25 brætpoints
3. Århus
21½ brætpoints
4. Viborg
19½ brætpoints
5. Jetsmark
19 brætpoints
6. 1968 2
16½ brætpoints
7. Haderslev
16½ brætpoints
8. Skolerne 2 14 brætpoints
I de to sidste runder møder Viborg
den 6. marts Skolerne 2 og den 13.
marts 1968 2.

To kandidatresultater til
Viborg Skakklub
Viborg Skakklubs uventede gode
resultater i 1. division mod stærke
modstandere er naturligvis
sammenstykket af nogle fine
individuelle resultater.
Allerede her efter turneringens 5.
runde kan det således konstateres,
at både Anders Bodholt Nielsen
og Peter Graves har scoret et
kandidatresultat baseret på en 5runders turnering.
Anders Bodholt Nielsen (rating
2184) har haft så stærk modstand,
at det svarer til at have spillet en
kategori 6-turnering med et

deltagersnit på 2217. Anders'
hidtidige 3½ points mod de fem
modstandere er tilstrækkelig til et
kandidatresultat.
Peter Graves (rating 2017) har
scoret 4 points af 5, svarende til en
kategori 2-turnering med et
deltagersnit på 2124, og dette er
også et kandidatresultat.
Det skal tilføjes, at selv om de to
spillere skulle få ringere resultater
i de to sidste runder, kan de opnåede kandidatresultater ikke mistes.
De kan imidlertid ikke nå at blive
anvendt til den kommende påsketurnering i Køge i år, fordi holdturneringen slutter efter tilmeldingsfristens udløb, hvorfor kandidaterne må vente til 2006 med at gøre
brug af de fine resultater. Anders
Bodholt Nielsen har i øvrigt
tidligere spillet i Kandidat-klassen,
nemlig i påsken 2003 i Horsens,
men da i egenskab af stærk junior.
Også Olav Dalsgaard Larsen, der
i denne sæson endnu kun har
spillet fire runder, er tæt på et
kandidatresultat, idet remis i 6.
runde formentlig vil være
tilstrækkeligt hertil. Endvidere kan
Søren Ejdum fortsat nå det,
medens Claus Rossen allerede i
efteråret 2004 i Århus sikrede sig
adgang til kandidatklassen 2005.
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AF PEDER BÆKGAARD (PARTIKOMMENTARER AF OLAV DALSGAARD LARSEN)

Som I måske kan huske fra sidste
sæson, var A-holdet utrolig tæt på
at rykke op i Mesterrækken.
I sidste runde mødte vi Holstebro,
en kamp, som endte 4-4, og hvor
vi med en sejr på blot 4½-3½ var
rykket op i stedet for netop Holstebro. Nu endte det med ligestilling
mellem Holstebro og os, og oprykningen blev så afgjort i Holstebros
favør i kraft af flest matchpoint.
Senere viste det sig, at Holstebro
ønskede at trække sit hold fra
Mesterrækken, men efter en del
forhandlinger endte det med, at
holdet alligevel forblev i Mesterrækken. Her i den nye sæson har
det vist sig, at de ikke kan stille
hold, og er udgået, hvilket gør det
ekstra ærgerligt, at vi ikke rykkede
op sidste år.
Vore forventninger i år er naturligvis at ligge i toppen af gruppen,
da vores hold i år skulle være
mindst lige så stærkt som sidste år.
Vores hold ser således ud:
1. Martin Lee Lauritsen
2. Michael Olesen
3. Poul Søndergaard
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4. Simon Thougaard
5. Finn Norman Larsen
6. Peder Bækgaard
7. Mette Dalsgaard Larsen
8. Christian Bitsch
I første runde mødte vi Morsø i
Nykøbing. Morsø er en af nedrykkerne fra Mesterrækken, så det var
jo spændende at se, hvordan vi
kunne matche dem. Simon meldte
afbud, men i Flemming Fejerskov
- en af topscorerne fra sidste år havde vi en fuldgod erstatning.
Som kampene skred frem, viste det
sig, at vi var rimelig overlegne, og
sejren på 5½-2½ var nærmere i
underkanten end for stor.
Martin udspillede hurtigt (17
træk!) Morsøs formand, Bjarne
Guldberg (se partiet) så det var jo
en god opmuntring for de øvrige
på holdet.
Michael spillede et spændende
parti, forsvarede sig godt mod det
hvide angreb og fik etableret en
fribonde på c2, men desværre
overså han en mat, partiet var på
det tidspunkt remis.
Poul kom ud for en sicilianer hvor
sort rokerede langt. Poul etable-

rede et kraftfuldt angreb på
dronningefløjen, mat i 31 træk.
Energisk spillet af Poul.
Finns parti endte remis efter et
roligt forløb, hvor Finn havde
initiativet, men der var nok ikke
noget særligt på færde. Remis efter
21 træk.
Peder spillede solidt, men ikke
overbevisende. Efter at have
etableret en stærk c-linje vandt han
en vigtig bonde og senere en til, så
modstanderen kunne godt have
opgivet tidligere. 1-0 efter 40 træk.
Mette vandt sikkert med sort.
Hvid spillede åbningen ”mystisk”,
Mette vandt en bonde i centrum,
hvilket dog gav hvid lidt modspil,
men efterhånden dominerede sort
fuldstændig centrum. Mette vandt
en kvalitet, og hvid burde have
givet op men trak pinen ud i endnu
20 unødvendige træk.
Christians parti har jeg desværre
ikke, men han måtte bøje sig efter
sej kamp.
Flemming fik som sort hurtigt
godt spil. Hvid forsøgte at stille op
til kongeangreb, men det blev
aldrig til noget, og ved kombineret
spil i centrum og på
dronningefløjen vandt Flemming
et par bønder, og hvid opgav et
håbløst dronningeslutspil.
Samlet resultat: 5½-2½ til os

kerhold, men i virkeligheden kunne vi nok have vundet endnu større. Jeg fornemmede faktisk, at vi
som helhed var klart stærkere end
Morsø. Personlig glædede det mig
især, at Martin bankede Bjarne
Guldberg i 17 træk, da jeg for 2025 år siden i skoleskakregi havde
nogle verbale slagsmål med hr.
Guldberg, da han var amtskredsformand for skoleskakken i Viborg
amt!
Martin Lee Lauritsen, Viborg
Bjarne Guldberg Hansen, Morsø
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 dxe4 4.Sxe4
Sf6 5.Lg5 Le7 6.Lxf6 Lxf6 En
anden mulighed er gxf6. Sort får
en dobbeltbonde, men sikrer til
gengæld løberparret og bondekontrol i centrum 7.c3 b6 8.Df3
c6 9.Ld3 Lb7 10.Se2 Le7 11.0–0
Sd7 12.Tfe1 Sf6 13.S2g3 Dc7
14.Sxf6+ Lxf6 15.Sh5!

Tilfredsstillende mod et nedryk-
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Hvid har udviklingsforspring, og
Martin opstiller straks en trussel.
Sort burde nu dække løberen med
De7 og sort er fortsat med i partiet.
Efter sorts træk er partiet reelt
forbi. 15...Le7 ? 16.Sxg7+ Kd7
17.Dxf7, sort opgav (1–0)
2. runde:
Her mødte vi Struer 2, som vi
kendte fra sidste år, hvor vi vandt
5-3, så vi var favoritter igen. Denne gang manglede vi Mette, men
Jens Martin Villumsen trådte til og
sikrede os ret hurtigt en remis.
Martin spillede et spændende
parti, hvor han bestemt havde gode
muligheder, men i et slutspil med
dronning + to løbere + bønder brød
den hvide dronning ind i den sorte
stilling med nogle skakker,
hvorved Martin mistede en bonde.
Efter tvunget dronningeafbytning
senere etablerede hvid en farlig
bonde på A-linjen, som Martin
måtte ofre en løber på, og så var
slaget tabt. 0-1 i 58 træk.
Michael var hurtig færdig, da
modstanderen ikke mødte op. Det
samme skete faktisk sidste år, da
Struer 2 også kun stillede med syv
mand.
Poul havde fornøjelsen af at møde
vores turneringsleder, Jan
Andreasen, og kom galt af sted i
en sicilianer. Han tabte en officer
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og blev trængt helt tilbage. Han
fightede imidlertid videre, og det
lykkedes at vinde så meget
materiale tilbage, at slaget endte
remis. Begge spillere var så
udmattede af den hårde kamp, at
de delte i en stilling, der nok ikke
var helt afklaret.
Simon fik gennem metodisk spil
som sort i siciliansk godt spil og
dominerede centrum og c-linjen,
som jo ofte bliver et af sorts
trumfkort i denne åbning. Hvid nåede aldrig at komme i angreb. 1-0 i
29 træk (se partiet).
Finns parti har jeg desværre ikke,
men det blev spændende og fulgtes
af mange holdkammerater, da han
blev sidst færdig. Han vandt et
godt parti, som Struermanden
kunne have holdt remis, selv om
Finn havde initiativet det meste af
matchen.
Peder åbnede med sit sædvanlige
1. Sf3, og modstanderen, en ung,
sikkert talentfuld men utålmodig
spiller kunne nok ikke lide de
mange springmanøvrer, der kom
ud af åbningen. Hvid fik etableret
en binding, der vandt en officer i
22. træk. Sort burde have opgivet
her men blev ved til 45. træk.
Christian - still going strong udmanøvrerede sin modstander,
der måtte opgive efter 30 træk
efter godt aggressivt spil af
Christian.

Resultatet 6-2 var vi ikke uheldige
med. Jeg mener faktisk, at Struer
var stærkere end Morsø.
Verner Flyvholm, Struer
Simon Thougaard, Viborg
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 d6 6.Lb5 Dette
løbertræk er et af de mindre benyttede i denne velkendte teoristilling.
Mere normale træk er Lc4 eller
Le2, hvis hvid vil rykke på den
hvidfeltede løber nu 6...Ld7 7.0–0
a6 8.Sxc6 bxc6 9.La4 Dc7 10.Lg5
e6 11.Dd2 Le7 12.Tad1 d5
13.exd5 cxd5 14.Lxd7+ Dxd7
15.Lxf6 Lxf6 16.b3 0–0
Åbningsspillet er overstået, og sort
står bedst. Han har bondeovervægt
i centrum og åbne linjer for tårnene til angreb på den hvide dronningefløj. Desuden savner den hvide
springer et godt felt at stå på
17.Se4 Le7 18.Sg5 Dc7 Simon vil
gerne beholde sin løber og undlader derfor at bytte den af mod
hvids springer. 19.Sf3 Tac8
20.Se1 a5 21.Dd3 Dc5 22.a4 Lf6
23.De2 Tfd8 Alle de sorte
officerer står nu pænt 24.Tc1 e5
25.Sd3 Dd6 26.f3 Tc7 27.Tfe1
Tdc8 28.Sxe5?

Hvid skulle have indstillet sig på et
sejt forsvar i den passive stilling.
Nu bliver sorts tryk med tårnene
mod c2 for stærkt 28...Lg5!
29.Dd3 (?) 29...Lxc1, opgivet (01). Hvid mister et helt tårn.
3. runde:
Efter anden runde førte Skive 2, så
hvis vi skulle følge med i toppen,
måtte vi sørge for en solid sejr
mod Nordthy den 6. december i
Thisted. Det gik desværre ikke helt
som forventet.
Martin var helt sikkert stærkere
end sin modstander, der dog holdt
ud til det 53. træk. Hvid vandt en
bonde allerede i 10. træk, og den
blev bevaret helt til et tårnslutspil,
hvor sort opgav efter at have tabt
endnu en bonde.
Michael mødte en af Nordthys
veteraner, Svend Åge Ubbesen.
Efter en rolig åbning udviklede
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spillet sig dramatisk, Michael
vandt en officer men til gengæld
fik hvid en bonde frem til c7 og et
tårn på d8, så Michael blev bundet
med sin løber på c8 og tårn på a8.
Senere ofrede Michael så en løber
på bonden, og resultatet blev til
sidst et plus på to bønder.
Dramatikken forhøjedes af tidnød.
Vi andre var bange for, om
Michael kunne nå de 40 træk uden
at ”bukke”, men det endte med, at
Ubbesen tabte på tid i træk 39!
Han havde ellers betydelig mere
tid på uret lidt tidligere. Se partiet.
Poul vandt forholdsvis let mod en
anden veteran, Poul Ladefoged,
som trak pinen alt for længe ud, så
vores hjemkomst blev temmelig
meget forsinket.
Finn spillede siciliansk, men ingen
af de to spillere kom til angreb, så
det ebbede ud i remis i 26 træk.
Peders modstander virkede nervøs
og kom hurtigt i problemer. Sort
overså tabet af f-bonden, hvorpå
han opgav efter 22 træk. Tidligt i
modsætning til Pouls modstander.
Desværre tabte vi på bræt 6,7 og 8.
Mette efter hård kamp,
Christian ligeledes efter hård
kamp,
mens Flemming hurtigt kom i
problemer.
Resultatet 4½-3½ til os var for lidt,
for nu fører Skive med 4½ point
foran os.
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Svend Aage Ubbesen, Nordthy
Michael Olesen, Viborg
1.Sf3 Sf6 2.d4 g6 3.c4 Lg7 4.Sc3
d5 5.e3 En rolig og måske lidt
passiv variant. Mere pågående er
cxd5 fulgt af e4 5...0–0 6.Ld3 c5
7.0–0 cxd4 8.exd4 Sc6 9.h3 Db6
(?) Det ser forkert ud at give hvid
lejlighed til at flytte c-bonden frem
med tempogevinst 10.c5 Dc7
11.Lb5 Der er ingen grund til igen
at flytte på denne løber. Bedre var
eksempelvis Te1 eller Lg5 for at
færdiggøre udviklingen 11...Td8
12.Te1 Se4 13.Lxc6 Dxc6 14.Le3
b6 15.Tc1 bxc5 16.Sxe4 dxe4
17.Txc5 Dxc5 18.dxc5 Txd1
19.Txd1 exf3 20.Td8+ Lf8 Efter
en række afbytninger har sort
vundet en løber. Den hvide cbonde gør det vanskeligt at udnytte
merofficeren 21.c6 Kg7 22.Lc5 f5
23.gxf3 Kf7 24.c7 Lg7 25.Lxa7
Lxb2 26.Lb8 Le6 27.f4 Lc1 28.a4
Lxf4 29.a5 Txa5 Her var det nok
bedre at spille Lh6 for at undgå de
uligefarvede løbere med deraf
følgende større remismuligheder
for hvid. 30.c8D Lxc8 31.Lxf4
Lb7 32.Td1 Lf3 33.Tc1 Kf6
34.h4 Ta7 35.Kh2 e5 36.Lg5+
Ke6 37.Tc3 e4 38.Kg3 Kd5 39.
tid (0–1)

Stillingen er trods de to merbønder
ikke let vundet for sort. Hvid har i
kraft af de uligefarvede løbere fået
etableret en blokade på de sorte
felter, der gør det svært for sort at
komme videre.
4. runde:
Topopgør den 20. januar mod
Skive 2 på hjemmebane, og det
blev virkelig spændende. Næsten
alle partier var præget af grove fejl
fra begge sider, vekslende fordele
og en helt vanvittig afslutning på
Mettes parti. Det vender vi tilbage
til senere.
Martin vandt på første bræt med
sort efter et langt parti, hvor han
nok kunne have afgjort det tidligere. Martin spiller iderigt, men en
gang imellem for hurtigt, hvilket
nok tit kendetegner unge spillere.
Michael var involveret i et langt
sejt parti, der først blev færdigt lidt
før spilletidens ophør. Desværre
blev han til sidst af sorts K+T+L+b

i centrum trængt tilbage og måtte
til sidst ned.
Poul fik pludselig i en ellers lige
stilling åbnet i centrum, hvilket
gav mulighed for kongeangreb, der
ikke kunne afværges (se partiet).
Simons parti har jeg desværre
ingen viden om, ud over at han
mod sædvane tabte.
Peder lavede i siciliansk en grov
fejl i starten, men modstanderen
udnyttede ikke muligheden, og
langsomt fik sort kontrol over
situationen. Han holdt fast i den
bonde, hvid havde ofret i starten.
Sort gevinst efter 60 træk, hvid
kunne have opgivet længe før.
Mettes parti var uhyggelig
spændende. Både de to spillere og
tilskuerne var på det nærmeste
nervevrag i de sidste minutter af
partiet. Mette havde tidligere haft
gevinststilling med D+T+L+bønder mod D+T+bønder, men i en
meget åben stilling kunne der nemt
trædes forkert. Pludselig måtte
Mette aflevere sin dronning for et
tårn, og senere gik løberen tabt. Til
sidst var situationen K+D mod
K+T, hvor skibonitten kunne have
vundet, men Mette kæmpede
fantastisk, og spændingen udløstes
ved, at modstanderen overskred.
Det havde han svært ved at klare,
så han hamrede hånden i bordet, så
brikkerne fløj rundt i lokalet. Der
er mange af os, der går rundt og
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ryster af spænding endnu!
Slutresultat: Viborg 4½ - Skive 3½
Thor Hammershøj, Skive
Poul Søndergaard, Viborg
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2
c5 5.dxc5 0–0 6.Lg5 h6 7.Lh4 Sc6
8.Sf3 Lxc5 9.a3 Le7 10.e3 b6
11.Le2 Lb7 12.0–0 a6 13.Tfd1
Dc7 14.Lg3 d6 15.b4? Her kunne
hvid slå den sorte stilling i stykker
med det tematiske Sd5! Pointen er
den udækkede sorte dronning på
c7. Efter 15. -, exd5 16. cxd5 vinder hvid officeren tilbage med
fordel 15...Tac8 16.Tac1 Tfd8
17.h3 Her var Sd5! igen en mulighed 17...Sd7 18.Sd2 og her ...
18...Sce5 19.f4 Sg6 20.Ld3 Lh4
21.Lh2 Se7 22.Se2 a5 23.Se4
axb4 24.axb4 Sc6 25.Db1 Le7
26.S2c3 Sf6 27.g4 Sxe4 28.Sxe4
Dd7 29.Kf2 d5

Hvid har med de mange bondetræk
svækket sin stilling, og Poul
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indleder nu et beslutsomt angreb
mod den hvide konge 30.cxd5
exd5 31.b5 Sb4 32.Sc3 Sxd3+
33.Dxd3 De6 34.f5 Df6 35.Lg3
Lc5 36.Se2 De7 37.Sf4 Sd4 var
bedre. Nu åbnes der afgørende for
angrebet mod den hvide konge
37...d4! 38.De2 dxe3+ 39.Kg1
Td2 40.De1 De4 41. opgivet (0–1)
Desværre fører Skive stadig med
3½ points forspring, men der blev
virkelig kæmpet, og de to hold er
uden tvivl de to stærkeste hold i Arækken. Et værdigt topopgør.
Jeg er helt enig med Morten
Fabrin, der tidligere i Plovjernet
priste holdskakken. Der er noget
fascinerende ved disse holdkampe,
selv om skak er et individuelt spil.
Vi forsøger i de tre sidste runder at
nå Skive, men det bliver svært.
Heldigvis har vi et matchpoint
mere end dem.
Sidste nyt (5. runde):
En sikker sejr til Viborg over
Herning 3, resultat: 6½-1½
Gevinst til Martin, Poul, Peder,
Mette, Christian og Mikkel samt
remis til Finn og tab til Morten, i
øvrigt efter klar gevinststilling.
Desværre vandt Skive 2 også 6½1½ (over Morsø), så de fører
stadigvæk med 3½ point inden de
sidste to runder.

!
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AF BJARNE NIELSEN

Der er spillet tre runder i Bklassens gruppe 1, og Viborg 3 har
lagt sig alene i spidsen tæt forfulgt
af Vestsalling 1 og Gudenådalen 1.
Som det eneste hold i gruppen har
vi vundet alle vores kampe og må
nok betegnes som svage favoritter
til at vinde gruppen. Vi er dog ikke
mere foran, end vi stadig kan blive
overhalet af mindst ét af de andre
hold. I de to sidste runder venter
Gudenådalen og Vinderup, der
begge er stærke hold, ikke mindst i
toppen. Gudenådalen led i sidste
runde et ganske overraskende
nederlag til Kjellerup 4, så de er da
til at snakke med, men vi skal have
dem på udebane, så det kan godt
blive svært.

Første runde var på udebane mod
Kjellerup 4.

Kjellerup 4 – Viborg 3
Henrik W. Holm - Flemming Fejerskov
Steffen B. Olesen - Arne Larsen
Hans Madsen - Bjarne Nielsen
Mikkel Christensen - Mikkel Christiansen
Jørgen Jacobsen - Joen Lesner
Johannes Frank - Bent Frederiksen
Torben Nielsen - Per Petersen
Frede Hvam - Michael Bach

0-1
1-0
0-1
1-0
0-1
0-1
½-½
0-1

Flemming Fejerskov spillede et
udmærket parti og stod godt hele
vejen. Flemming vandt en bonde,
og kort efter opgav modstanderen i
en stilling, der ikke var håbløst
tabt, selv om han nok stod i
underkanten. Det var dog delvist
på grund af Flemmings noget
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højere ratingtal, at modstanderen
opgav kampen lidt tidligt.
Arne Larsens parti var ikke korrekt
noteret, så jeg måtte opgive at
analysere det, men han tabte efter
40 træk.
Jeg må i den forbindelse henstille
til, at partier noteres med korrekt
algebraisk notation.
For det første er det meget sværere
at finde ud af partiet, hvis det ikke
er skrevet korrekt. Hvis der i
partilisten står ”SxS” eller ”dxe”
kan det være svært at finde rede på
partiet, hvis der i forvejen er
noteret forkert.
For det andet er reglerne sådan, at
ved tvivlsspørgsmål i et parti, kan
en partiliste ikke anvendes, hvis
ikke det er noteret med korrekt
algebraisk notation.
Bjarne Nielsen spillede hvid i sin
yndede Blackmar-Diemar gambit,
en meget aggressiv åbning, der kan
være meget farlig for sort, hvis
ikke han kender det. Sort overså
tidligt i partiet, at hvid kunne vinde
en officer, og derefter vandt hvid
hurtigt.
Mikkel Christiansen havde sort
mod sin næsten-navnebror Mikkel
Christensen. Mikkel (vores) kom
fornuftigt fra en Bird, men efter en
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fejlberegning i det tidlige midtspil
mistede han to bønder, hvorefter
det hurtigt gik den forkerte vej.
Der var dog lidt modtrusler, men
hans modstander så dem alle,
hvorefter Mikkel måtte opgive
efter 27 træk.
Joen Lesner spillede med hvid
noget der minder om Larsenåbningen. Det blev en taktisk
affære, der lige så godt kunne have
tippet til modstanderens fordel,
men som Joen heldigvis vandt.
Vi skal her se hans parti, om ikke
andet så på grund af den
afsluttende stilling.
Hvid: Joen Lesner (1447)
Sort: Jørgen Jacobsen (1287)
1.Sf3 Sc6 2.b3 b6 3.Lb2 Lb7 4.e3
e6 5.c4 Sge7 6.Le2 d5 jeg er ikke
helt inde i Larsen-åbningen, men
det er vist noget i denne retning.
7.0-0 Dd7 8.Sc3 0-0-0 så er der
lagt op til aggressivt spil. 9.Tc1 d4
10.exd4 Sxd4 11.Se5 Sxe2+
12.Sxe2 De8 13.c5 ser ikke helt
rigtigt ud. Sort har problemer med
udviklingen, så det må kunne
udnyttes bedre, f.eks. ved at
aktivere Se2 eller d4 eller Te1.
13…f6 14.cxb6 axb6 hvis sort slår
springeren, har hvid rigelig
kompensation efter 15.Txc7+ Kb8
16.Lxe5 Ka8 bxa7 15.Sc4 Sd5
16.Dc2 Lc5 17.a3 Dc6 18.Sa5

Db5 19. Sxb7 Kxb7 20.Tfe1 e5
21.b4 Ld6 22.De4 c6 23.Sc3 Sxc3
24.dxc3 Dd5 25.Dg4 h5 26.Dxg7+
Lc7 27.Dg6 hvid kan næppe
tillade sig at slå på f6 pga.
truslerne mod g2 og f2, fx 27.Dxf6
Thg8 28.g3 Tgf8 29.Dg5 Dd2
30.Dxd2 Txd2 31.La1 Tfxf2, og
det er sort, der har chancerne.
27…Thg8 28.De4 Db3
29.Dc2Dd5 30.f3? hov, det var
vist lige i slag. Det så modstanderen heldigvis ikke. 30…Dd2
31.Te2 Df4 32.De4 Dg5 33.Tce1
Td2 34.Txd2 Dxd2 35.De2 Td8
36.Kf2 Df4 37.g3 Dg5 38.Td1
Tg8 39.Lc1 Dg6 40.a4 h4 41.g4 f5
42.Tg1 b5 43.a5 e4 44.De3 exf3
45.g5 Dd6 46.Dxf3 Dxh2 47.Tg2
De5 48.a6+ Kxa6 49.Dxc6+ Lb6+
50.Kf1 opgivet.

fornuftig måde forhindre matten på
a2.
Bent Frederiksen slap med sort
temmelig dårligt fra den Sokolskylignende åbning, men da modstanderen efterfølgende lavede flere
dårlige træk, kunne Bent efter 15
træk sætte ham mat. Afslutningen
kunne være spillet mere præcist,
men det kan heldigvis ikke ses på
resultattavlen.
Per Petersen var med som reserve,
da der var afbud fra Morten
Christiansen. Det burde egentlig
være en overkommelig affære,
men modstanderen svarede godt
fra sig, og det ebbede ud i remis
efter 57 træk. I slutstillingen så det
ud som om Per havde fordel, men
begge spillere var i tidnød, så
resultatet var vel o.k.
Michael Bach var også med som
reserve, da Erik Bartram ligeledes
havde meldt afbud. Michael kom
hurtigt foran med en bonde og en
kvalitet, men en upræcis
fortsættelse fik modstanderen
tilbage i partiet. Til sidst lykkedes
det dog Michael at hive hele
pointet hjem. Godt kæmpet.

Materielt er stillingen helt lige
igen, men sort kan ikke på nogen

Anden runde var også på udebane,
denne gang mod Skive 3, der var
blevet forstærket med en reserve
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på bræt 3, mens vi stillede med
normalt hold.

Skive 3 – Viborg 3
Peder Villadsen - Flemming Fejerskov
Günther Karlsen - Arne Larsen
Jakob Glibstrup – Morten Christiansen
Erik Hammershøj - Bjarne Nielsen
Amir Pizovic - Mikkel Christiansen
Jens Knattrup- Joen Lesner
Bjarke Høj Olesen - Bent Frederiksen
Bjarke D. Mogensen - Erik B. Jensen

0-1
1-0
1-0
0-1
0-1
0-1
1-0
0-1

Flemming spillede med hvid mod
veteranen Peder Villadsen, der
sjældent går af vejen for en remis.
Efter en trækomstilling til en
Philidor-lignende stilling, tilbød
Peder da også remis efter 27 træk.
Flemming stod godt hele partiet
igennem og afslog klogelig
tilbuddet, hvorefter han efter 40
træk tog hele pointet.
Arne fik igen æren af at spille sort,
denne gang med lidt større held,
selv om han dog måtte strække
våben til sidst. Også dette parti var
lidt svært at følge visse steder.
Arne stod egentlig udmærket, men
lavede i det sene midtspil en fejl
der afgjorde partiet til Skivespillerens fordel.
Morten var tilbage på banen og
mødte med hvid den nykårede
danmarksmester i skoleskak, Jakob
Glibstrup. Modstanderen havde
gemt et Alekhine-forsvar i ærmet,
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som Morten dog spillede
udmærket. Senere spillede Morten
dog alt for hurtigt og overså en
simpel kombination, der kostede to
bønder. Derefter gik det hurtigt
ned ad bakke, og han måtte opgive
i en tabt stilling efter 36 træk.
Bjarne spillede sort mod den sympatiske Erik Hammershøj. Sort
prøvede at spille Volga-gambit,
men modstanderen kendte det
ikke, så det udviklede sig lidt
anderledes. Sort fik noget pres i clinien, og da hvid så frivilligt
spillede dronningen ind i c-linien,
blev det afgørende, da hvid måtte
give en officer for ikke at miste
dronningen.
Mikkel blev med hvid mødt af
Philidors forsvar. Hvid rokerede
langt, og der blev blæst til
totalangreb på kongefløjen. Sort
spillede det noget skødesløst og
blev fuldstændig kørt over efter
kun 19 træk.
Joen spillede sin sædvanlige Caro
Kann, og gjorde forholdsvis kort
proces mod sin modstander. Joen
vandt ret tidligt en bonde og senere
en officer, men modstanderen
spillede videre uden nævneværdig
kompensation. Da Joen så til sidst
kunne indkassere et gratis tårn, gav
modstanderen endelig op.

Bent Frederiksen var ikke villig til
at aflevere sit parti, men et eller
andet var åbenbart gået galt, for
han kom ret hurtigt til at stå
presset, så vidt jeg kunne bedømme, og han var da også bagefter
ked af partiet. Retfærdigvis skal
det dog siges, at hans modstander
er en af de fremstormende juniorer, de har i Skive, så hans
ratingtal er ikke nødvendigvis
udtryk for hans reelle spillestyrke.
Sidste mand på skansen var Erik
Bartram, der søreme også spillede
Alekhines forsvar, dog i en anden
variant. Er det en ny mode-åbning?
Erik vandt hurtigt en officer, og da
alle officerer derefter blev byttet
af, havde han en ren springer i
slutspillet. Så var det bare et
spørgsmål om tid inden modstanderen måtte opgive, hvilket skete
lige efter første tidskontrol.
Altså 5-3 i vores favør mod Skive.
Et resultat der nok var lidt i
underkanten ud fra et rent
ratingmæssigt synspunkt.

Viborg 3 – Vestsalling 1
Flemming Fejerskov – Aksel Christensen 0-1
Arne Larsen – Erling Andreasen
0-1
Morten Christiansen – Kjeld Pedersen
1-0
Bjarne Nielsen – Brian Nielsen
1-0
Mikkel Christiansen – Jacob Pedersen
1-0
Joen Lesner – Allan Laursen
0-1
Erik B. Jensen – Villy Bracht Nielsen
1-0
Mogens B. Nielsen – Finn Andersen
½-½

Endelig en kamp på hjemmebane.
Modstanderne var næsten 20
minutter forsinket, men vi valgte
ikke at starte urene. Kan man blive
indstillet til en fairplay-pris?
Flemmings modstander spillede
som sædvanligt engelsk. Stillingen
var nogenlunde lige i lang tid, men
sort kom til at stå ret passivt i
slutspillet for at kunne forsvare
sine bønder. Det endte med at hvid
kørte den lidt bedre stilling hjem i
sikker stil.
Arne var igen på en hård opgave
mod den erfarne Erling Andreasen.
Også denne stilling var ret lige i
lang tid, men som i Flemmings
parti var det modstanderen der
havde et lidt bedre slutspil, og også
her blev det kørt hjem i sikker stil.
Morten spillede siciliansk med sort
mod sin modstander. Også dette
parti var langt hen ad vejen ret
lige. Her var det bare Morten der
havde det bedre slutspil, som blev
taget hjem efter 45 træk.
Bjarne spillede en indtil nu ukendt
åbning, der dog havde en vis
lighed med dronning-indisk. Sort
spillede meget hurtigt sin dronning
ud på kongefløjen med det resultat,
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at den næsten blev fanget. Det
kostede dog ”kun” en kvalitet og
en dårlig stilling. Da han senere
rokerede lige ind i endnu et
kvalitetstab, gik det hurtigt nedad.
Modstanderen opgav efter 27 træk
i en håbløs stilling.
Mikkel havde sort mod Jacob
Pedersen, som er i familie med
Kjeld Pedersen, der som nævnt
spillede mod Morten, så der var
rigtig familieopgør. Også Mikkel
kørte partiet hjem i fin stil.
Modstanderen gav ret uprovokeret
en bonde, og det blev hurtigt
afgørende.
Joen spillede igen Larsen-åbningen
og igen valgte modstanderen at gå
tidligt ud af teorien, omkring træk
4. Til gengæld spillede
modstanderen meget aggressivt,
men Joen forsvarede sig rigtig godt
og vandt en ren officer, hvorefter
han havde dronning, tårn og løber
mod dronning og tårn og syv
bønder på hver side. En stilling der
burde være nemt vundet, og som
ifølge computeren gav Joen ca. 5
points forspring. Desværre valgte
Joen en forkert plan og måtte give
sin løber, og da modstanderen kort
tid efter ville vinde dronning for
tårn, valgte Joen forståeligt nok at
opgive, ærgerligt når han nu stod
så godt.
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Erik spillede med sort et fint parti.
I midtspillet gav han en bonde,
som jeg er sikker på ikke var
korrekt, men modstanderen blev
sat under pres, og da denne
derefter lavede nogle upræcise
træk, kunne Erik inkassere en
officer og senere en kvalitet, så
han førte med et rent tårn. Da det
meste var byttet af, var det et
spørgsmål om kort tid, inden
modstanderen måtte opgive.
Mogens Bech var med som reserve
og er nok noget ude af
kamptræning efter lang tid uden
nævneværdig skak. Jeg måtte
opgive at følge partiet, men det
ebbede ud i remis efter godt 50
træk.
Nu bliver det spændende at se de
to sidste runder, om vi formår at
vinde gruppen. Hvis det skulle ske,
skal vi spille endnu en
oprykningskamp mod vinderen af
gruppe B2. Der skal nok komme
en artikel, hvis det skulle komme
så vidt, men indtil videre tager vi
en kamp af gangen.

"
AF PETER LAURSEN

Vi har nu spillet fire kampe af de
planlagte syv. Vi (det vil sige
mig!) smed i første kamp unødigt
1 point væk mod vores eget femtehold, som spiller i samme gruppe,
så i denne kamp måtte vi ”nøjes”
med 3½ point. Det lunede herefter
en del at vinde rent 5-0 over Vorgod 2. Mod Aulum blev det også
til en solid sejr på 3-2. Fjerde
runde foregik i Thisted mod Nordthy, som førte gruppen 1½ point
foran os og med Holstebro lige
efter. Vi var ramt af afbud, idet
Thorvald Søndergaard havde
frabedt sig den lange køretur. Paul
Erik Pedersen stillede op som
reserve - med en bemærkning om,
at vi ikke skulle forvente os for
meget. Det var vist nærmest et år
siden han sidst havde set et
skakbræt.
Hvis vi skulle gøre os gældende i
gruppen skulle vi helst hale ind på
Nordthy denne aften. Det gik over
al forventning. Med resultatet 3½1½ i vores favør overhalede vi
Nordthy og ligger nu på førstepladsen med et halvt points føring.
Et halvt point efter Nordthy ligger
Holstebro 3 som også havde en

god turnering denne uge. Da hverken Nordthy eller vi endnu har
mødt holdet fra Holstebro, er der
absolut lagt i ovnen til et spændende opgør i denne gruppe.
En stor tak særligt til juniorerne
Anders og Niclas, som har vundet
det meste, og som ikke har svigtet
holdet en eneste aften. Deres spil
har været fornuftigt og gevinstsøgende, og de har stort set brugt
tiden fornuftigt.
Vedrørende kampene i Thisted så
var mit eget parti ikke særligt
dramatisk. Jeg vandt en bonde pga.
bedre åbningsspil end modstanderen og vandt senere en mere.
Desværre overså jeg senere en
finesse og måtte give en bonde.
Jeg kunne så se frem til et opslidende slutspil med tårn+springer+
merbonde mod tårn og løber.
Heldigvis byttede min modstander
tårnene, hvorefter jeg vandt nemt.
Paul Erik spillede meget forsigtigt
og det gjorde hans modstander
også, så der var ikke stillet mange
trusler op, før man blev enige om
remis.
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Nedenfor kommer vi ind i Børge
Fiskers parti efter hvids 18. træk.
Børges modstander har med sort
spillet en lidt akavet udgave af
Caro-Kann.
Børge Fisker,Viborg
Jesper Nielsen,Nordthy
Kommenteret af Peter Laursen

I denne stilling er det så, at der
skal lægges en plan!
18...e5? det ser fristende ud for
sort at rette dobbeltbonden ud,
men det er faktisk rigtigt dårligt!
Dc7, b5, eller Tf7 med et hurtigt
fremstød på dronningefløjen giver
sort modspil 19.dxe5 fxe5 20.Le2?
trækket sætter fordelen overstyr stillingen er nu lige. Her kommer
så den variant, der viser at sorts 18.
træk ikke er godt: 20.Lc3 e4
21.Tg3! Hvids trusler mod den
sorte konge vejer noget tungere
end gaflen på to hvide officerer!
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Sort fortsætter sikkert bedst sådan
her 21...Tf7 22.Se5 Tf6 23.Lxe4!
ups!! nettoresultat: en bonde til
hvid og stadigt pres mod sorts
kongestilling - nærmest en
gevinststilling 20... Dc7 21.Lb4 c5
22.Lc3 Sc6 23.Sh4 23.Td2 er vist
bedst her 23...Le6 24.b3 Sd4
25.Db2 Tad8 26.Sg6 Tf7 27.Thd3
f4 28.Lxd4? åbner bare stillingen,
hvilket letter sorts spil! Bedst
28.T3d2 f.eks. 28...Tfd7 29.Ld3 e4
30.Lxe4 Se2+ 31.Txe2 Txd1+
32.Kc2 Dd6 og nu a3, a4 eller f3.
Den klassiske sorte "kanon" i dlinjen ser frygtindgydende ud, men
truer den reelt andet end selve dlinjen? 28...cxd4 29.g4(?) o.k. det er også svært nu!
29...e4 30.Txd4 Txd4 31.Txd4
Td7 32.Da3 Txd4 0-1.
Anders og Niclas vandt begge.
Først ser vi Anders parti. Der er
tale om en solid gevinst med enkel
og effektiv udnyttelse af modstanderens fejl!
Anders Revsgaard Andreasen,
Viborg
Michael Christensen, Nordthy
kommenteret af Peter Laursen
1.e4 c6 2.Sc3 d5 3.exd5 cxd5 4.d4
Sf6 5.Lf4 Lf5 6.Sf3 e6 7.Lb5+ Sc6
8.Se5 Tc8? 8...Db6 var det eneste
rigtige træk her. Nu bliver sorts tårn

fanget af hvids løberpar. Godt set af
Anders! 9.Sxc6 bxc6 10.La6 Tb8
11.Lxb8 Dxb8 12.Tb1 Ld6 13.Ld3
Lxd3 14.Dxd3 0–0 15.g3 Lb4 16.0–
0 c5 17.dxc5 Lxc5

som Niclas har givet i åbningen.
Senere kikser modstanderen dog
fortsættelsen og Niclas udligner.
Endelig og til sidst overser modstanderen en mat. Det gjorde
Niclas ikke! Lidt heldigt, men en
gevinst er en gevinst!
Henning Jensen,Nordthy - Niclas
Agergaard,Viborg
Kommenteret af Peter Laursen

18.b4! Ld6 18...Lxb4? 19.a3
19.a3 Tc8 20.Tbc1 Le5 21.Se2
Dc7 22.Sd4 a6 23.c3 Dc4 24.De3
24...Sg4? tror sort han kan få noget
ud af sådan et "angreb"? Lb8, Lc7
eller Ld6 var nødvendigt. Efter et
af disse træk er det ikke så lige til
at se, hvordan hvid skal komme
videre! 25.Dg5! f5 26.De7 Tf8
27.Sxe6 og sort havde fået nok! 10

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6 4.Sg5 d5
Niclas kender åbenbart sin teori. Vi
er havnet i en af de skarpeste varianter af prøjsisk, og Niclas spiller den
helt rigtigt 5.exd5 Sa5 6.b3 6.Lb5+
er teorifortsættelsen 6...Sxc4 7.bxc4
h6 8.Sf3 Lc5 9.0–0 e4 igen den
skarpe fortsættelse! 10.Te1 10.d4 var
vist en del bedre 10...0–0 11.Se5?
11.d4 kunne stadig nås og var nødvendigt 11...Te8? desværre ser Niclas
ikke 11...Ld4 og Se5 er solgt! 12.Lb2

Og så til Niclas’ parti. Niclas
spiller en vanskelig og skarp
åbning, men kommer rigtigt godt
fra start, men forstår alligevel ikke
at bevare presset på modstanderen,
som kommer klart foran ikke
mindst i kraft af den merbonde,
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Diagrammet viser en stilling som er
typisk i disse vilde prøjsiske varianter
12...Ld6 her kunne der faktisk spilles
12...Txe5! Der vises her blot et lille
udsnit af de mange underholdende
varianter ... men den slags er
selvfølgelig nemmere at se, når
computeren kører i baggrunden!
13.d4 Lg4 14.Dc1 (eller 14.Dd2)
14...Tg5 15.dxc5 Lf3 16.g3 (eller
måske ligeså godt med det samme
16.Dxg5 hxg5 17.gxf3 exf3) og nu
f.eks.16...Dd7 17.Te3 Dh3 18.Txf3
exf3 19.Df1 Dxf1+ 20.Kxf1.
...13.Lxe5 Sg4 14.Txe4 Sxf2 15.De2
Sxe4+ 16.d4 Dg5 17.Dxe4 Dc1+
18.Kf2 og nu f.eks. Lb4 19.Dd3 Le1+
13.d4 exd3 14.Sxd3 Txe1+ 15.Dxe1
Lf5 16.Sd2 Sg4 nok lidt for hidsigt hvid har ingen problemer med h3,
som ikke nemt kan løses. Det var
f.eks. sikkert bedre at spille bønderne
på dronningefløjen frem 17.Sf3
Lxd3(?) der er ingen grund til denne
afbytning. Sort skal bevare presset,
og jo mindre materiale der er på
brættet, jo sværere er det 18.cxd3
Dd7 19.Dc3 19.h3 og hvid står
betydeligt bedre efter 19...Sf6
20.Lxf6 gxf6 19...Sf6 20.Te1 (?)
20.Db3 og hvid står igen betydeligt
bedre 20...Te8 21.Se5 Df5 22.g3?
dette træk sætter fordelen over styr
22.d4 bevarer hvids fordel. I stedet
demonstrerer Jonas, at han kan regne.
Hvid mister nu sin merbonde
22...Lxe5 23.Txe5 Txe5 24.Dxe5
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Dxd3 stillingen er lige 25.Dc3 Db1+
26.Kg2 De4+ 27.Kg1 Db1+ 28.Kg2
Dxa2 29.Db4 Se4 29...Sxd5 30.cxd5
Dxd5+ kunne også overvejes - tre
forbundne fribønder mod løber!
30.Dxb7 Dxc4 31.Le5 31.Dc8+ Kh7
32.Df5+ Kg8 33.Dc8+ med evig skak
(eller hvid kan spille videre i en lige
stilling med 33.Dg4) 31...Sd2
32.Dxc7?? ak ja - de kære bønder!
32...Df1# 0-1
Efter partiet hørte jeg, at
modstanderen havde tilbudt remis,
mens han endnu var en bonde foran,
og Niclas havde afslået. Jeg ved ikke
præcist ud for hvilket træk jeg skal
anføre remistilbuddet, så jeg kan ikke
sige om det var fornuftigt at afslå
eller ej. Men Niclas ville vinde, og
man må sige at han havde øje for
stillingens muligheder.

AF BJARNE NIELSEN

Juniorerne har haft deres egen lille
holdturnering. Hvert juniorhold
består af fire spillere, og Viborg
havde et hold med, der skulle dyste
mod et hold fra Kjellerup og to
hold fra Skive
Første runde skulle spilles i
Viborg. Det kom vist bag på flere,
for der var ikke blevet booket
lokaler, så dagen før stod vi uden
et spillested, og FOA var allerede
udlejet. Heldigvis lykkedes det
med stor velvillighed at låne et par
lokaler på Viborg Handelsskole
ganske vederlagsfrit, det var vi
utrolig glade for.
Som altid når juniorer spiller,
bliver der gået til makronerne.
Betænkningstiden var 1 time til 40
træk og ½ time plus opsparet tid til
resten, men mange af partierne var
færdige inden der var gået 10
minutter. Det er altid et problem at
få juniorerne til at tænke over

trækkene og ikke bare flytte et
eller andet.
Nogle juniorer viste dog fine
takter, f.eks. vandt Anders
Revsgaard Andreasen over den
stærke Skivespiller Jakob
Glibstrup i et rigtig godt parti. Det
er selv samme Jakob som lige er
blevet danmarksmester, og som
vandt over Morten Christiansen i
de ”voksnes” holdturnering, så en
flot præstation af Anders.
Anden runde blev spillet i
Kjellerup. Jeg var ikke selv med,
og har ikke enkeltresultaterne, men
som det ses af skemaet, gik det
meget bedre end første runde.
Sidste runde var i Skive. Skive B
havde på forhånd trukket sig, da de
ikke kunne stille hold. Vi kunne
heller ikke stille fuldt hold, men
havde da fået samlet tre, så måtte
vi få det bedste ud af det.
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Imidlertid dukkede den ene spiller
ikke op, så vi måtte nøjes med at
køre to juniorer til Skive for at
spille et enkelt parti. Det var lidt
ærgerligt, men de fremmødte
spillere var uden skyld i det, så
turen gik mod Skive.
Anders Revsgaard Andreasen var
igen med som førstemand og
skulle møde den stærke Thor
Hammershøj, i sig selv en
skræmmende modstander med
1691 i rating. Anders spillede
åbningen fint i modsætning til sin
modstander, der kom til at stå
mildest talt rustent. På et tidspunkt
kunne Anders vinde en officer og
en dårlig kongestilling for en
bonde ved at skin-ofre dronningen.
Desværre så Anders ikke
kombinationen, men spillede noget
mere passivt. Efterhånden kunne
man dog se ratingforskellen, og
Anders blev sat under kraftig
beskydning, efter han havde
rokeret langt. Det kom til at koste
materiale, og han måtte opgive i en
håbløs stilling, men viste ellers
fine takter i åbningen.
Den anden junior der var med, var
Anders Mygind Jepsen. Anders
skulle møde Bjarke Høj Olesen,
også en stærk modstander, der
vandt over Bent Frederiksen.
Anders spillede meget hurtigt i
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åbningen, så hurtigt at han kom til
at sætte dronningen i slag for en
løber, en dårlig måde at starte et
parti på. Han kom dog stærkt igen,
og på et tidspunkt var han ved at få
udlignet. Anders spiller faktisk
rigtig godt, når bare han bliver
tvunget til at tænke sig om. Vi må
håbe han lærer af det, så kan han
blive meget bedre. Til sidst måtte
Anders dog også give sig, men tog
det med fint humør.
Alt i alt en turnering hvor vore
juniorer klarede sig rigtig pænt.
Skive A har så gode juniorer, at
det nok var urealistisk at vinde
over dem, så det var reelt en kamp
om andenpladsen. Afstanden op til
Kjellerup er ikke overvældende,
men de spillede lige den smule
bedre i denne turnering, der gjorde
at de fik andenpladsen.
Hvis turneringen kommer til at
køre igen næste år, kan vi
forhåbentligt klare os endnu bedre,
vi vil i hvert fald arbejde for det.

#
AF MORTEN FABRIN

Også i denne sæson var sidste
klubaften før jul præget af hygge,
gløgg, æbleskiver og ikke alt for
seriøs skak.
Som året før havde jeg komponeret
en lille julequiz i form af en
tipskupon. I december 2003 var
det de grundigste læsere af
jubilæumsbogen, der havde et
forspring, medens det denne gang
var dem, der havde kigget
omhyggeligt i årets løb i vort
klubblad Plovjernet, der stod med
de bedste muligheder for at score
de ganske vist beskedne præmier.

bortset fra i spørgsmål 13, hvor
svaret i sagens natur var mere
individuelt.
Vi sluttede aftenen af med en
lynturnering med hele 20
deltagere, hvor Olav Dalsgaard
Larsen vandt den ene gruppe med
8½ af 9 mulige foran Jens Nording
med 8 points. Peter Graves vandt
den anden gruppe med maksimum
9 af 9 foran Morten Fabrin med 8
points. I finalen vandt Olav 2-0
over Peter.

Det lykkedes ikke for nogen at
opnå mere end ni rigtige, men
dette resultat var der til gengæld
tre deltagere om, nemlig Poul
Søndergaard, Peter Graves og Jens
Nording.
Det var et gennemgående træk, at
mange havde svaret forkert på
spørgsmål 13 ved at være alt for
optimistiske med hensyn til deres
besvarelser af spørgsmål 1-12.
På næste side følger tipskuponen
med angivelse af de rigtige svar -
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SPØRGSMÅL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Hvem vandt klubmesterskabet i Mesterklassen i sæsonen
2003/04?
1)Claus Rossen X)Olav Dalsgaard Larsen 2)Søren Ejdum
Hvem vandt A-klassen i samme turnering?
1)Leonard Nielsen X)Mette Dalsgaard Larsen 2)Mikkel
Christiansen
Hvilken åbning blev i samme turnering spillet i partiet Morten
Christiansen-Søren Ejdum?
1)Siciliansk X)Fransk 2)Spansk
I hvilken sæson vandt Viborgs førstehold A-rækken?
1)1995/96 X)1996/97 2)1997/98
Og hvor mange sæsoner spillede førsteholdet i Mesterrækken før
oprykning til 3. division?
1)2 X)3 2)4
Hvilken spiller havde den højeste scoringsprocent på førsteholdet i
sæsonen 2003/04?
1)Rasmus Damm X)Anders Bodholt Nielsen 2)Søren Ejdum
Hvem vandt Juniorklassen ved klubmesterskabet 2003/04?
1)Anders Revsgaard Andreasen X)Jonas Nielsen 2)Nicklas
Agergaard
Hvem havde størst ratingfremgang i klubben fra maj 2003 til maj
2004?
1)Jens Larsen X)Orla Dürr 2)Nicklas Agergaard
Hvem har i 2004 scoret et kandidatresultat?
1)Olav Dalsgaard Larsen X)Søren Ejdum 2)Claus Rossen
Hvilken åbning spilledes i partiet Poul Søndergaard-Pete Grove i
Hærvejsturneringen 2004?
1)Spansk X)Evans-gambit 2)Caro-Kann
Hvornår afholdtes Bog & Idé Sommerskak på Hjultorvet i 2004?
1)lørdag den 14. august X)lørdag den 28. august 2)lørdag den
4. september
Hvor mange medlemmer havde klubben ved generalforsamlingen i
maj 2004?
1) 56 X) 58 2) 60
Hvor mange rigtige svar har du på spørgsmål 1-12?
1)0-6 X)7-9 2)10-12

1

X

2
2

1

2
2
X
1
2
1
2
X
2
1
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AF ANDERS BODHOLT NIELSEN

Dette nummers tema: taktiske
underværker.
Skakspillet fascinerer mange
mennesker verden over. Men hvad
er det, som får en familiefar,
højesteretsdommer eller
studerende til at bruge weekend
efter weekend på at studere de
uanede muligheder inden for
brætspillets kombinatoriske
univers? Motivationskilden kan
være det kunststykke at spille et
vellykket offerparti og derved føle
glæden ved den fuldendte sejr. Det
jeg personligt fascineres af, er
skakspillets stadige kompleksitet i
disse industrielle tider, hvor
computeren ellers overgår
mennesket med flere længder i
regnekundskaber.
Jeg har valgt at vise et parti, som
jeg virkelig synes er en
lækkerbisken. Partiet stammer fra
det franske mesterskab 1999.
Partiets to kombattanter er GM
John Nunn (2600) og GM Igor
Alexandre Nataf (2481). John
Nunn har skrevet en del skakbøger
gennem årene. Mest kendt er nok
”Nunn’s Chess Openings”. På

trods af dette kom Nunn ikke
særligt heldigt ud af åbningen
her…
Hvid: GM John Nunn (2600)
Sort: GM Igor Alexandre Nataf
(2481)
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 e5 sort vælger
Kalashnikov-varianten som bl.a.
danske IM Jacob Aagaard har
skrevet en rost bog om. 5.Sb5 d6
6.c4 Le7 7.S1c3 a6 8.Sa3 f5
Natafs specialvariant 9.Ld3 f4!?
indledningen til et interessant
bondeoffer. 10.g3 Sf6 11.gxf4 exf4
12.Lxf4 0–0 13.Lg3 Sg4 så går
Nataf til makronerne. 14.Le2
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14...Sxf2!? 15.Dd5+! bedste
mulighed da følgende sekvens er
gunstig for sort: 15.Lxf2 Txf2
16.Kxf2 (16.Dd5+? Tf7 17.Tf1
Lh4+ 18.Kd1 Lf6) 16...Lh4+
17.Kg2 (17.Ke3 går forceret mat
17...Dg5+ 18.Kd3 Sb4+ 19.Kd4
Dc5#) 17...Dg5+ 18.Lg4 Se5 19.h3
h5 15...Kh8 16.Lxf2 Sb4 17.Dh5
Txf2!! 18.Kxf2 prøv at kigge kort
på stillingen. Sort er bagud med et
helt tårn! 18...Lh4+ 19.Kg2
19.Kf1 Lh3+ 20.Kg1 Df6–+
19...g6 20.Df3 Dg5+ 21.Kf1
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så er det tid til en ny vurdering.
Hvordan kommer sort videre? Et
gammelt udsagn lyder: "Man skal
smede mens jernet er varmt!"
21...Lh3+!! rå mand 22.Dxh3
Tf8+ 23.Lf3 23.Df3 Txf3+
24.Lxf3 De3–+ f.eks. 25.Kg2
Df2+ 26.Kh3 Sd3 giver forceret
mat i syv 23...De3 24.Dxh4 Sd3!
endnu engang finder Nataf et
fantastisk træk, der fører til mat i
syv træk! 24...Dxf3+ 25.Kg1 De3+
26.Kg2 Df3+ 27.Kg1 De3+ giver
kun evigskak 28.Kg2 Df3+
(28...Sd3? 29.Thf1 og hvid har
stabiliseret sig.) 25.Sd5 Dxf3+
25...Txf3+ giver den føromtalte
forcerede mat efter: 26.Kg2 De2+
27.Kg1 g5! og der er mat om et par
træk. Teksttrækket vinder dog også
26.Kg1 Sf2 27.Kf1 Dxh1+ 28.Ke2
Dxa1 her opgav hvid, men
stillingen er også klart tabt. Ingen
computer har horisont nok til at
finde de ofre Nataf diskede op
med, hvilket viser, at der er
områder inden for den taktiske
verden, hvor mennesket (stadig) er
computeren overlegen. Hvilket
parti! 0–1

&
AF POUL SØNDERGAARD

40 børn i alderen 7-14 år fra
fem skoler i Viborg mødtes
lørdag den 29. januar til
børneskakdag på Vestre Skole.
Børneskakdagen er et initiativ
fra Viborg Skakklub for at
stimulere børneskakmiljøet i
Viborg og især give børn fra
skoler uden skoleskak mulighed
for at spille det gode, gamle
spil. I samarbejde med skoleskakleder Michael Nüchel fra
Vestre Skole blev arrangementet stablet på benene.

Efter at Poul havde budt
velkommen, kom spillet i gang i
de tre aldersopdelte grupper. Og
spilleglæden var stor, som det
også kan ses af en billedserie,
som findes på dette internetlink:
http://www.deepeter.dk/Billedar
kiv/boerneskak/skakdag05.htm

Et talstærkt team af ledere og
hjælpere stod klar til at tage
imod børnene:
Fra klubben var der: Poul
Søndergaard, Peter Graves,
Joen Lesner, Peter Laursen og
Mette Dalsgaard Larsen. Senere
dukkede også Olav Dalsgaard
Larsen op og gav en hånd med.
Fra skoleskakken var der
Michael Nüchel, Holger
Munkhøj og Hans Daugaard.

De flotte billeder er taget af
Peter Laursen.
Der blev spillet skak efter alle
kunstens regler. I gruppen 1.- 2.
klasse blev placeringerne: 1.
Morten Fausing, Møllehøj, 2.
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Simon Kirk, Vestervang, 3.
Martin Lunddorff, Vestervang. I
gruppen 3. - 4. klasse blev
placeringerne: 1. Frederik
Nielsen, Møllehøj 2. Daniel
Toftgaard, Møllehøj, 3. Andreas
Hjertensgaard, Møllehøj. Den
ældste gruppe havde børn fra 5.
– 7. klasse, og her blev
placeringerne: 1. Anders
Revsgaard Andreasen, Vestre,
2. Jonas Nielsen, Vestre, 3.
Mads Christensen, Møllehøj.
Ud over placeringspræmier blev
der trukket lod om en mængde
andre præmier.

Men også to Vestervangspillere,
Simon Kirk og Martin Lunddorff, havnede i præmierækken
i yngste gruppe. Og det er fint,
da Vestervang ikke har noget
skoleskakhold. I det hele taget
var det måske det mest bemærkelsesværdige ved dagen, at
Vestervang havde tilmeldt 12
spillere til arrangementet. Der
må være noget at bygge på
derude.
Med den flotte opbakning
børneskakdagen har fået, er der
ingen tvivl om, at det vil vi lave
igen i næste sæson. Jeg vil her
gerne takke alle, der hjalp til
med arrangementet.

FLYTNING AF
KLUBAFTEN
Det var tydeligt, at børn fra
skoleskakholdene på Vestre og
Møllehøj klarede sig godt. Især
vil vi da fremhæve skakklubbens to stærke juniorer, Anders
og Jonas, der satte sig på den
ældste gruppe. De spiller jo
både i klubben og på
skoleskakholdet.
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Torsdag den 14. april
skal FOA benytte alle
lokaler i forbindelse
med et jubilæum.
Denne klubaften er
derfor flyttet til mandag
den 11. april.
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