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Aflysning:
På sæsonplanen var der planlagt et lynskakarrangement i Sct. Mathias
Markedet. Dette kunne ikke lade sig gøre. Siden ændrede vi det til en åben
lynskakturnering på FOA planlagt til 8/11 (se side 26). Der har været opslag
om det i klubben og det har været omtalt på hjemmesiden.
Desværre er der ikke kommet nogen tilmeldinger fra andre klubber og kun få
fra vor egen klub. Derfor aflyses dette arrangement. Vi vil forsøge igen i
næste sæson.
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Formanden har ordet

Med dette nye nummer af
klubbladet overtager Mette
Dalsgaard Larsen redaktørposten
efter Thomas Højbjerg Pedersen,
der har valgt at stoppe for at
prioritere sine studier. Jeg siger tak
til Thomas for veludført gerning
med bladet og ønsker samtidig
Mette held og lykke med denne
opgave.
Selvom klubben nu har en god
hjemmeside på Internettet, så har
vi stadig brug for klubbladet, idet
mange medlemmer ikke bruger
Internettet, og fordi længere
artikler om turneringer og
holdkampe bedst kan bringes i
klubbladet. Også partigennemgang
i den forbindelse virker mest
hensigtsmæssigt der.
Vi er nu godt i gang med sæsonen,
og har realiseret de ændringer
bestyrelsen orienterede om på
generalforsamlingen: Sæsonen
startede 7. august 2003 med åbning
fra kl. 18. Der har været masser af
hyggeskak og socialt samvær i
august og september ved siden af
Hærvejsturneringen.

Også juniorklubben har taget godt
imod den nye åbningstid (torsdag
18-19) og de to nye ledere: Bjarne
Nielsen og Peter Graves.
Hærvejsturneringen er i år kørt på
torsdage, og det ser ud til at være
en god ting at det er på
klubaftener.
De nye lokaler på FOA har vist sig
at være så gode, som vi havde
regnet med. Der er blevet spillet
turnering i to lokaler og det tredje
har været afsat til rygning. Med
rigtig opstilling af bordene kunne
der være otte partier i det ene
lokale og ti i det andet, som dog er
i overkanten. Men vi har plads til
at spille otte partier i tre lokaler,
altså 48 spillere i alt. Af hensyn til
ventilationen er det nødvendigt at
åbne vinduer af og til, hvilket giver
noget støj fra gaden, som vi også
oplevede det på LOF. Men det kan
ikke være anderledes i centrum.
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Da vi lavede kontrakten med FOA
blev vi informeret om, at der i
foråret til efteråret 2004 ville blive
foretaget en ombygning af
førstesalen. I den periode må vi
rykke ned i kælderen. Da der også
er andre brugere af huset, som
konkurrerer om lokalerne, kan der
blive ændret på enkelte spilledage.
Vi gik ind på dette, da det er en
begrænset periode, og vi ville
gerne have FOA som spillested.
Ombygningen vil forbedre huset,
idet skråvæggene forsvinder, og
der kommer elevator.
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Muligvis vil der også blive gjort
noget ved ventilationen. Når vi får
oplysninger om byggeplanerne, og
hvornår vi skal skifte til kælderen,
vil vi informere videre. Jeg håber,
at alle vil vise forståelse for, at der
kan komme ændringer i vores
forhold under byggeriet. Det vil på
længere sigt give os et endnu bedre
spillested.

Viborg-dobbeltsejr ved ”DM” i lynskak
AF MORTEN FABRIN

Søren Ejdum og Morten Fabrin
sørgede for dobbeltsejr til Viborg
ved DM i lynskak, der blev spillet
den 10. oktober 2003………..
Nej, det var ikke et rigtigt
Danmarksmesterskab. Her står
”DM” for DommerMesterskabet,
der blev afviklet - for første gang i forbindelse med Den danske
Dommerforenings årsmøde i
Nyborg.
Trods invitationer til flere stillede
kun seks deltagere op, men heraf
dog fire mesterspillere. Tre af
deltagerne har eller har haft
hvervet som juristmedlem i
Skaknævnet, idet Søren Ejdum
havde denne post i nogle år tilbage
i 1980erne, hvor han blev afløst af
Martin Koch Clausen, som efter 15
år har afgivet den i år til Morten
Fabrin.
Med så mange jurister samlet i en
turnering kunne man selvfølgelig
frygte for, at der ville opstå
protestsager og
skrivebordsafgørelser på stribe,
men sådanne problemer opstod slet
ikke under dysterne, der blev
udkæmpet i en hyggelig

atmosfære. Morten Fabrins
andenplads kom i hus med lidt
held, idet han i en tabsstilling fik
mulighed for at slå en konge
tilhørende Østre Landsrets
præsident Sven Ziegler. Dette var
måske en af de første gange i
verdenshistorien, at en præsident
måtte begræde tabet af en
monark…
I feltet savnedes navnlig Olav
Dalsgaard Larsen, Vestre Landsret,
der formentlig kunne have sørget
for, at Viborg Skakklub havde
besat alle tre pladser på
sejrsskamlen. Turneringens
resultat:
1.

Søren Ejdum,
Retten i Aalborg........... 5
2.
Morten Fabrin,
Vestre Landsret............ 3
3.-4. Sven Ziegler,
Østre Landsret.............. 2½
3.-4. Henrik Bloch Andersen,
Østre Landsret.............. 2½
5.
Martin Koch Clausen,
Københavns Byret
(p.t. Østre Landsret)..... 2
6.
Mogens Kroman,
Østre Landsret.............. 0
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Hærvejsturneringen 2003
AF POUL SØNDERGAARD

Hærvejsturneringen havde igen i år
skiftet spilledag, nemlig til
torsdage, dvs. samme ugedag som
klubaftenen. Det letter arbejdet, at
man i august-september kun skal
stille an til Hærvejs- og klubskak
på een ugedag. Samtidig var det en
erkendelse af, at fredag ikke er en
god dag for Tjele, samt at
Kjellerup (der har klubaften
torsdag) ikke havde haft mange
deltagere med de senere år med
spilledag onsdag eller fredag. Der
meldte sig 36 deltagere, heraf 23
alene fra Viborg. Det er en virkelig
flot opbakning fra klubbens egne

Mester / basis 1
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spillere, men samtidig en nedgang
i andre klubbers deltagelse. Især
var det skuffende, at Skive slet
ikke havde nogen deltagere. Fra et
klubmæssigt synspunkt er det ikke
så godt for ratingen, idet der
primært flyttes rating mellem
Viborg-spillere. Nedenfor bringes
en omtale af de enkelte grupper og
udvalgte partier.
Partikommentarerne står for min
regning, og hvis der er fejl og
mangler i varianterne skyldes det
tidspres i forbindelse med
udarbejdelse af artiklen.

Den øverste gruppe var svagere
end sidste år, og Jens Nording
måtte som eneste mesterspiller
leve med en forventet scoring på
5½ points. Men det blev klaret
med 6 points og dermed endda en
lille ratingfremgang. Jens viste
sejrsvilje og koncentration og viste
i alle spillets faser simpelthen, at
der er forskel på mesterspillere og
basisspillere. Som eksempel
kommer her hans enkle gevinst
over sidste års triumfator, Morten
Christiansen.

Lb7 20.Dxa7 Lxe4 21.Tc7 Sc6
22.Dxa6 Sdb8 23.Da4 Lxf3
24.gxf3 Dd8 25.Txc6 25.Td1
kunne også bruges 25...Sxc6
26.Dxc6 Dg5+ 27.Lg3 h5 28.Dc4
Df5 29.De4 Dh3 30.a4 f5 31.Dh4
opgivet
Morten Christiansen havde en
rimelig turnering, selv om det ikke
blev en topplacering denne gang. I
partiet mod Simon Thougaard viste
han med sort sine taktiske evner i
følgende stilling:

Hvid: Jens Nording, 1923
Sort: Morten Christiansen, 1671
Dronningegambit
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 c6 4.Lf4 Sf6
5.e3 Sbd7 6.Sf3 Le7 7.Ld3 dxc4
8.Lxc4 b5 9.Ld3 a6 10.0-0 c5
risikabelt når sort hverken har
rokeret eller fået udviklet Lc8,
mens hvid er færdig med sin
udvikling 11.Tc1 cxd4 sort går ind
i aktioner selv om han er klart
bagefter i udvikling. Det må ende
galt. 12.Sxb5! 0-0 12...axb5
13.Lc7 13.Sbxd4 Sd5 13...Lb7 var
at foretrække 14.Lg3 Lf6 15.Ld6
Le7 16.Sc6 de gode træk for hvid
kommer næsten af sig selv, og det
skyldes, at han fik foræret et stort
udviklingsforspring 16...De8
17.Sxe7+ Sxe7 18.Le4 Ta7 der er
ingen fornuftige træk mere 19.Dd4

29. ..Txg2! 30.Kxg2 De2+ Tid
Simon havde en meget dårlig
turnering. Efter at have startet med
tre nederlag i træk er det ikke nemt
at samle motivationen op, men det
blev dog til 1½ points og
naturligvis stort ratingtab. Også i
partiet mod vores nye medlem
Michael Olesen måtte Simon
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lægge ryg til et taktisk slag. Efter
21 træk var følgende stilling fremkommet med Michael som hvid.

og spillestyrke.
Efter 37 træk havde man følgende
stilling med Christian som hvid:

22.Txf6! gxf6 22...Dxb4 23.Txf7
Le6 næsten tvunget for at undgå
tab af tårn eller dronning 24.Lxe6
Kh8 23.Dxf6 Le6 24.Lc3 Kf8
25.Lxe6 opgivet

38.Tb3 Th2 39.Tf3 f6 40.Kd3
Tg2 41.Sxd4 Txg4 med remistilbud 42.Sc6+ Ke6 43.Te3+ Kd6
44.Sxa7 Ta4 45.Sb5+ Kc5 46.Sc3
Ta3 47.Te8 Ta5 48.Te7 f5
49.Txh7 d4 50.Tc7+ Kd6 51.Ta7!
opgivet

Bjarne Nielsen havde som lavest
ratet et godt udgangspunkt. Han
kunne kun overraske positivt, og
med 2½ points blev det også et
godt resultat med ratingfremgang.
Mest ærgerligt for Bjarne var
måske nok nederlaget til Christian
Bitsch, hvor han kæmpede længe
for remisen, men til sidst blev
fanget af en kombination.
Christian, der i gamle dage havde
18-1900 i rating, er for tiden godt
spillende og viser med sine snart
82 år en imponerende udholdenhed
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En fin kombination til sidst.
Christian scorede 4½ points og fik
en ren andenplads og 109
ratingpoints fremgang.
Benjamin Højvang Jacobsen havde
ikke en af sine bedste turneringer,
og trods to pæne gevinster over
Simon og Michael virkede han
noget ved siden af sig selv i de
andre partier. Men Benjamin plejer
jo at komme igen.

Basis 2

I denne gruppe var der gensyn med
tre Viborg-spillere, som ikke har
været så aktive det seneste år. Joen
Lesner skulle forsøge at leve op til
sidste sæsons flotte indsats i
holdturneringen. Erik Bartram
Jensen stillede for første gang op i
en seriøs turnering efter sin lange
genoptræning efter biluheldet, og
Erik Hjorth deltog igen efter en
spillepause. Derudover havde vi
den altid aktive Mikkel
Christiansen, der skulle forsvare
sidste sæsons store
ratingfremgang.

For Erik Bartram var spørgsmålet,
om spillestyrken var god nok og
især om koncentrationen kunne
holde i et langt seriøst parti. Det
blev en spændende første runde.
Hvid: Mikkel Christiansen, 1464
Sort: Erik Bartram Jensen, 1406
Caro-Kann
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Lf5 4.Sc3 e6
5.g4 Lg6 6.Sge2 Lb4 7.h4 h6
8.Sf4 Lh7 9.Ld3 Lxd3 10.Dxd3
Sd7 11.Ld2 Sb6 12.a3 Le7
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13.Sxe6!? et dristigt
officersoffer, der ikke har en
umiddelbar gevinstvariant

13...fxe6 14.Dg6+ Kf8 15.Th3
15.Dxe6 Lxh4 16.Th3 De7
17.Tf3+ (17.Dg6 Df7 med
ubehagelig trussel mod f2) 17...Sf6
18.Dxe7+ (18.Df5 Ke8 og
officeren kan ikke vindes tilbage
med exf6) 18...Kxe7 19.exf6+
Lxf6 20.0-0-0 Kd7 15...De8
16.Tf3+ Sf6 17.Dxe8+ måske ikke
det stærkeste. Jeg ville forsøge at
beholde dronningen 17.Dd3 Kg8
18.exf6 Lxf6 19.0-0-0 med fordel
til hvid, f.eks 19...Lxh4 20.Th1
De7
a) 20...Lg5 21.Lxg5 hxg5
22.Txh8+ Kxh8 23.Th3+ Kg8
24.Dh7+ Kf8 25.Tf3+ Ke7
26.Dxg7+
b) 20...g5 21.De2 De7 22.Tfh3
Tf8 23.f4
10

21.Tfh3 Lf6 22.f4 17...Kxe8
18.exf6 Lxf6 hvid taber bonde d4
eller h4 19.Se2 Lxh4 20.0-0-0 Tf8
21.Txf8+ tårnet må byttes for at
undgå endnu et bondetab. Hvids
officerer står skidt 21...Kxf8
22.Sf4? sorts svaghed på e6
forsvinder ikke lige med det
samme, derfor ville jeg foretrække
at forsvare f2 først med f.eks. f4
22...Kf7 hvorfor ikke bytte e6 med
f2? 22...Lxf2 23.Sxe6+ Kg8
24.Tf1 Lh4 25.Lb4 Sd7 23.Sd3
Sc4 sort er ved at spille sig ind i
kampen 24.Lf4 Ke7 25.Le5? det
kan ikke være en fordel at bytte
officerer af, når man er bagud med
en bonde. 25.Te1 Tf8 26.Te2 Sd6
27.Lh2 Se4 28.f4 Lf6 29.c3 Te8
30.Sf2 Sxf2 31.Txf2 Kd7 32.Te2
og sort har ikke megen glæde af
sin merbonde 25...Sxe5 26.Sxe5
Lxf2 27.c3 Le3+ 28.Kc2 c5
konsekvent og godt. Sort kører løs
med at bytte af og åbne spillet

29.Td3 cxd4! 30.cxd4 Tc8+
31.Kd1 Lg5 31...Tc1+ 32.Ke2 Lg5
giver næsten det samme som i
partiet 32.Tb3 Tc7 33.Tf3 Lf6
34.b3 Lxe5 35.dxe5 sort står til
gevinst 35...Ke8 36.Kd2 Tf7
37.Tc3 Kd8 38.Ke3 Tc7 39.Td3
Tc1 40.Kf3 Te1 opgivet
En god start for Erik, men ikke for
Mikkel, som også tabte anden
runde, men så kan det nok være,
der kom gang i scoringen: Mikkel
vandt de næste fem partier og fik
en delt førsteplads. Vi skal se hans
gevinst i sidste runde over en
Tjele-spiller.
Hvid: Mikkel Christiansen, 1464
Sort: Jon Pedersen, Tjele, 1449
Caro-Kann
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5
4.Ld3 Sf6 5.h3 b6 6.Sf3 La6
7.Lf4 Lxd3 8.Dxd3 e6 9.0-0 Ld6
10.Se5 0-0 11.Sd2 Dc7 12.Tfe1
Sbd7 13.Sdf3 hvid står fint, mens
sort står lidt trængt. Men der var
nu ingen grund til at lave følgende:
13...Sxe5?? 14.dxe5 den slags
gafler skal man altså holde øje med
14...Sh5 15.exd6 Sxf4 16.dxc7
Sxd3 17.cxd3 Tac8 18.Tac1 f6?
19.Txe6 Tf7 20.Tec6 slaget er for
længst tabt for sort 20...Te7
21.Sd4 opgivet

Den anden spiller på førstepladsen
var Kevin Leutenberger, som ikke
havde behøvet at dele den med
nogen, hvis han havde fået point i
sidste runde. Men det sørgede Joen
for ikke blev tilfældet.
Hvid: Kevin Leutenberger,
Tjele, 1473
Sort: Joen Lesner, 1451
Caro-Kann
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4
Sf6 5.Sc3 Sc6 6.c5 Lf5 7.Sf3 e6
8.Le2 Le7 9.a3 0-0 10.Lf4 Sh5
11.Le3 Db8 12.b4 Sf4 13.0-0
Sxe2+ 14.Dxe2 Lg4 15.Tab1 Lf6
16.Tfc1 Lxf3 17.Dxf3 Sxd4
18.Dg4 Sf5 19.Sxd5 Le5 20.h4
Td8 21.Td1?? Txd5 22.Txd5
Sxe3! 23.fxe3 exd5 24.Dd7 Lf6
25.Tf1 De5! dronningen
centraliseres, og tårnet kommer ud
på bekostning af bønderne på
dronningefløjen. Det er ok, da
hvids kongestilling er pivåben
26.Dxb7 Dxe3+ 27.Kh1 Te8 28.c6
ser faretruende ud, men sorts
trusler er stærkere 28...Dg3
29.Dxa7?? 29.c7 Dxh4+ 30.Kg1
Ld4+ ender med mat. Bedre er:
29.Dd7 Dxh4+ 30.Dh3 Dxh3+
31.gxh3 Tc8 32.b5 d4 33.Td1 Kf8
34.a4 Ke7 35.a5 Kd6 36.Kg2 Kc5
37.Tb1 Ld8 men sort må vinde.
Teksttrækket slukker lyset med det
samme 29...Dxh4+ 30.Kg1
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Ld4+ opgivet
Joen havde en skidt start med et ½
point i de første fire runder, men
var så varmet op til tre gevinster på
stribe. Et eksempel på hans
risikobetonede spil ses her:
Hvid: Erik Bartram Jensen,
1406
Sort: Joen Lesner, 1451
Caro-Kann
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Lf5 4.Sf3 e6
5.Ld3 Lxd3 6.Dxd3 Sd7 7.0-0 Se7
8.Sg5 et meget tidligt udfald før
udviklingen er færdig 8...Sf5 9.c3
9.g4 h6 9...Le7 10.f4 hvid er fast
besluttet på at ville frem på banen.
Nu minder det om fransk, hvor sort
har spillet c6 i stedet for c5, hvilket
må være mindre aktivt 10...h6
11.Dh3! smart spillet. Hvid når
lige at få dronningen over på den
anden side inden springeren må
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trækkes tilbage 11...Tg8 12.Sf3
g5?! i betragtning af at sort ikke
har rokeret endnu, ville jeg
foretrække at vente lidt med dette
træk, f.eks. 12...Db6 13.Sbd2 0-0-0
14.b4 g5 nu har det større effekt
end før, da hvids dronning kommer
i klemme, og den kan ikke spilles
op ad h-linien på grund af, at
begge sorts tårne nu spiller
sammen 13.fxg5 hxg5 14.Dh7 Tg6
15.g4 Sh6 det ser umiddelbart
farligt ud for hvids dronning, men
hvid har en taktisk mulighed, se
næste kommentar 16.h3 16.Sh4!
gxh4 (16...Sf8 17.Dh8) 17.Lxh6
Txg4+ 18.Kh1 f6 19.Sd2 Db6
20.Tg1 og jeg tror hvid kommer
bedst ud af forviklingerne 16...Sf8
17.Dh8 Sg8 17...Db6 18.Sh4 gxh4
19.Lxh6 0-0-0 20.Txf7 18.Kg2?
hvid skal have nogle flere brikker i
spil, f.eks. 18.Sbd2 18...Tc8
19.Sh4 gxh4 20.Sd2 Lg5 21.Sf3
Lxc1 22.Taxc1 Db6 23.Tc2 23.b3
og derefter c4 23...Se7 24.Sxh4 c5
dette fremstød kommer helt rigtigt
og afgør faktisk partiet om en 10
træk 25.Tcf2? 25.Sxg6 Sexg6
26.Df6 25...Tg8 26.Dh5 Seg6
27.Sxg6 Sxg6 28.Dh7 Tf8 29.b3
Tc7 30.Dg7 cxd4 31.Tf6 dxc3
32.Txg6 c2 (se diagram næste
side)

Erik Hjorth fik en smule over
forventet score og havde det
sværest med de unge spillere. Men
i betragtning af den lange
spillepause var det et udmærket
resultat. Og han var en af de få, der
vandt over turneringsvinderen
Mikkel Christiansen.

33.Dh6 33.Tc1 De3 34.Dh6 De4+
33...c1D 34.Txc1 Txc1 35.Dxc1
fxg6 36.Dc2 Kf7 37.Dd2 Kg7
38.g5 Dc6 39.h4 d4+ 40.Kg1 De4
opgivet

Basis 3
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Basis 3 var efter gruppe 1 den
gruppe med størst spredning. Der
var rutinerede folk som Staugaard,
Fomsgaard og Laursen, der var
unge løver fra Tjele og endelig en
af vores bedste juniorer Nicklas
Agergaard, der med sit ratingtal
lige akkurat kom med i gruppen.
”Uden for kategori”, hvis man kan
sige det sådan, var Jens Larsen og
Martin Bech. Jens, der havde været
lidt ude og inde af klub- og
turneringsskak, var nu fast
besluttet på at spille igennem i
denne turnering. Martin Bech, der
egentlig spiller for Morsø men bor
i Viborg, har siden meldt sig ind i
Viborg Skakklub som B-medlem.
Lad os se på Nicklas’ præstation
først. Det blev en hård omgang!
syv nederlag fortæller, at selv om
man hører til de bedste juniorer, så
er det noget andet at spille med hos
de voksne. Der gives ikke ved
dørene. Men det måtte prøves for
at Nicklas kunne komme videre i
sin skakudvikling, og efter
ratingtallet også fuldt berettiget.
Resultatet siger heller ikke noget
om, at Nicklas faktisk kæmpede
udmærket i flere partier, og at han
tog den hårde medfart uden at kny.
Der mangler blot den sidste omhu i
trækkene (det hører også med at
Nicklas for nylig vandt en
juniorgruppe i Skive med
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maksimumpoints. Så noget træning
har han altså fået).
Hvid: Jacob Andersen, Tjele,
1337
Sort: Nicklas Agergaard, 1150
Dronningegambit
1.d4 e6 2.c4 Sf6 3.Sc3 d5 4.cxd5
exd5 5.Lg5 Lb4 6.Sf3 Sc6 7.e3 h6
8.Lh4 0-0 9.Dc2 Dd6 10.Ld3 Te8
11.Lg3 De7 12.0-0 a6 13.Se5 Ld7
14.a3 Ld6 15.Sxd7 Dxd7 16.Lxd6
Dxd6 17.De2? Tad8 17...Sxd4
18.Sa4? b5? hvis man endelig
skulle spille b-bonden, så b6 for at
tage feltet c5 fra springeren, men
det rigtige er fortsat 18...Sxd4
19.Sc5 Ta8 20.Tac1 Ta7? et
meget uskønt felt til tårnet 21.Tc3
Kh8? 22.Tfc1 Te7? 23.Sxa6 Txa6
24.Lxb5

24…Tb6? sort har her for sidste
gang mulighed for at spille

24...Sxd4 som vinder partiet
25.Dd3 Sxb5 26.Dxb5 Tb6
25.Txc6 Txc6 26.Lxc6 Sd7
27.Db5 Sb6 28.a4 Sc4 29.b3 Da3
30.Te1 Dd6 der er ikke meget at
stille op mere 31.bxc4 og hvid
vandt efter yderligere 17 træk
Jens Larsen beviste for sig selv og
andre, at han er gået vældig frem i
spillestyrke og kunne spille stabilt
og godt i alle syv runder. Med 6
points vandt han en sikker sejr, og
han var vel ikke i problemer på
noget tidspunkt.
I efterfølgende parti fra første
runde viser han, hvordan Nicklas’
overmand skal klares.
Hvid: Jens Larsen, 1254
Sort: Jacob Andersen, Tjele,
1337
Birds åbning
1.f4 e6 2.Sf3 d5 3.e3 Sf6 4.b3 g6
5.Lb2 Lg7 6.Sc3 b6 7.d4 lidt
usædvanligt da det jo lukker
diagonalen for Lb2, men det giver
en slags Stonewall med omvendte
farver, hvor hvids terrænfordel
bliver mere og mere mærkbar
7...Sbd7 8.Ld3 0-0 9.La3 Te8
10.Se2 c5 nødvendigt hvis han skal
forhindre hvid i at brede sig over
hele banen 11.c3 Lb7 12.Se5 a6
det er muligt, at sort frygter denne

variant 12...Sxe5 13.dxe5 Se4
14.Lb5 Tf8 jeg kan nu ikke se, at
det er så farligt for nu følger snart
a6 13.0-0 Sxe5 14.fxe5 Sg4!?
måske skulle springeren have
været til d7 eller e4
a) 14...Sd7 15.Sf4 Dg5 16.Df3 f6
17.Sh3 Dh4;
b) 14...Se4 15.Lxe4 dxe4 16.Sf4
Dg5 17.dxc5 Tad8 18.De1 Lxe5
15.Dd2 Lh6 16.Sf4 c4 måske ikke
det stærkeste, men sort har
problemer her
a) 16...Dh4 17.h3;
b) 16...f6 17.exf6 (17.h3 fxe5)
17...Sxf6 18.Dc2;
c) 16...Lxf4 17.Txf4 Sh6 18.Df2;
d) 16...cxd4 17.cxd4 Tc8 18.h3
Lxf4 19.Txf4 Sh6 20.Ld6 17.Le2
Lxf4 18.Lxg4 Lg5 19.Df2 Dd7
20.Dg3 Le7 21.Lxe7 Txe7?
21...Dxe7 22.b4 Lc6 23.Dh4 Dd8
24.Tf6 hvid er ved at mase sort op
i et hjørne 24...Df8 25.Taf1 Taa7?
26.T1f3 26.Lxe6 Txe6 27.Txe6
26...Dg7 27.Df2 hvem drømmer
ikke om at få en Aljechin-kanon i
et skakparti. Og her, hvor sort er så
trængt, kommer de taktiske
muligheder næsten af sig selv.
27...La4 28.h4 Kf8? 28...Kh8
29.h5 gxh5 30.Lxh5 Le8 31.Tg3
Df8 32.Df4 fulgt af Th6 og Df6+
29.Lxe6 (se diagram næste side)
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Txe6 30.Txe6 Kg8 31.Txb6 Df8
32.Tff6 a5 33.a3 axb4 34.axb4
Ld7 35.e6 Ta1+ 36.Kh2 Dd8
37.exf7+ Kf8 38.Df4 g5 39.Dd6+
opgivet
Et flot gennemspillet pres-parti.
Peter Laursen spillede en god
turnering men måtte med 4½
points tage til takke med
tredjepladsen. Men en fremgang på
50 ratingpoints er heller ikke at
kimse ad.
Vilhelm Fomsgaard var vanen tro
ikke i form her ved sæsonstart. Det
kommer først efter et par måneders
skakspil, så mere end 1½ points
kunne det ikke blive til.
Det nye medlem Martin Bech, der
som nævnt spillede for Morsø,
klarede 4 points.
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Basis 4 var en monradgruppe, der
bestod af tre seniorer (Jesper
Christensen, Orla Dürr og Bent
Agerup), tre ”ungdomsspillere”
(Anders Bisgaard, Brian Jensen og
Josephine Christensen) samt seks
juniorspillere.
Den 11-årige Anders Revsgaard
Andreasen blev turneringens mest
suveræne vinder med 7 points af 7
mulige. Det gav ikke mindre end
171 ratingpoints. Anders mødte
seks ud af de syv højestplacerede
af de andre spillere, herunder de
tre seniorspillere. Hans spil var
meget sikkert, og vi glæder os til at
se ham rykke en gruppe op i næste
turnering.

Basis 4

Anders mødte i femte runde en lidt
farlig taktiker fra Tjele.
Hvid: Brian Jensen, Tjele, 1016
Sort: Anders Revsgaard
Andreasen, 1077
Spansk
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 d6 4.d4
a6 5.Lc4 Sf6 6.Sc3 Sxd4 7.Sg5
Le6 8.Sxe6 fxe6 9.Le3 Le7
10.Lxd4 exd4 11.Dxd4 Dd7

12.e5!? Sd5 13.Sxd5 exd5
14.Lxd5 0-0-0 15.Lf3 Db5 16.0-00 dxe5 17.Da7 truer Da8+ mat
men sort afværger koldblodigt
disse trusler 17...c6 18.The1
The8? her kunne Anders have
slukket lyset med 18...Lc519.Da8+
(19.Txe5 Lxa7 20.Txb5 axb5
vinder et tårn) 19...Kc7 og
dronningen er fanget 19.Lg4+ Kc7
20.De3 h6 21.f4 Lf6 22.a3 Dc4
23.b3?? et rigtigt dårligt træk, der
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åbner for alle mulige trusler mod
hvids konge 23...exf4?? også et
dårligt træk, se kommentar til næste træk 24.Df3? 24.Dxe8 Txe8
25.bxc4 og hvid fører med et tårn
24...Dc5 25.Dxf4+ Le5! 26.Df7+
Te7 27.Dxe7+ 27.Df3 Dxa3+
28.Kb1 Db2# 27...Dxe7 28.b4
Txd1+ 29.Txd1 Dg5+ 30.Kb1
Dxg4 31.Te1 Lxh2 32.Te7+ Kb8
33.Kb2 Dxg2 34.Kb3 Dd5+
35.Ka4 b5+ 36.Ka5 Dd8+ opgivet
I sidste runde skulle Anders møde
Jesper Christensen. Ved tab måtte
førstepladsen muligvis deles med
Orla Dürr, men det gav ingen
nerver. I 24. træk spillede Jesper
24.e5? og Anders svarede prompte
24…Tf5

30.Tc1 Txe5 31.Dc3 g4 32.d4 Tg5
33.h4 Tf5 34.De1 Kf7 35.b4 Lxd4
36.Dd2 g3+ 37.Kh1 La7 38.c5
De7 opgivet

Jesper havde ikke lyst til at
fortsætte, f.eks. 39.Te1 Dxh4+
40.Kg1 Dh2+ 41.Kf1 Dh1+
42.Ke2 Dxg2+ 43.Kd3 Dxf3+
44.Kc2 h4
En af de helt nye juniorer,
Christopher Nagy, viste gode
takter, selv om det ikke blev til så
mange points. Her er han lige ved
at vinde over Brian Jensen.
Hvid: Christopher Nagy, 1000
Sort: Brian Jensen, Tjele, 1016
Prøjsisk

Herefter fortsatte nedspilningen af
hvid:
25.Dh4 h5 26.Sf2 Kh6 27.Sd1 g5
28.De1 Th8 28...Txe5 29.c4 Kg6
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1.e4 Sf6 2.Sc3 e5 3.Sf3 Sc6 4.Lc4
a6? tidsspilde 5.Sg5 Lc5?? spiller
for hurtigt og overser truslen mod
f7 5...d5 6.exd5 Sa5 6.Sxf7 De7

7.Sxh8 b5 bedre var d6, og sorts
muligheder er bestemt ikke
ufarlige, se bare her 7...d6 8.d3
Sg4 9.0-0 (9.Le3 Lxe3 10.fxe3
Sxe3 11.De2 Dg5 12.Sd5 Sxg2+
13.Kf1 Lh3) 9...Dh4 10.h3 Sxf2
11.Df3 Sxh3+ 12.Kh2 Sg5+
Hvordan kan det nu være så farligt,
når hvid lige har vundet et tårn?
Fordi det tårn, hvid har vundet, var
inaktivt, resten af sorts brikker er
godt udviklede, mens hvid faktisk
har en passiv springer stående på
h8. Sort har fire aktive officerer
mod hvids to aktive, og desuden er
hvids kongefløj helt uden forsvar.
Den store materielle fordel viser
sig først senere.
8.Lf7+ den skak får man ikke så
meget ud af. Lad sort bruge tid på
at spise Sh8, hvid er bagefter
stadig en kvalitet foran 8.Lb3 Sa5
9.0-0 Sxb3 10.axb3 Df8 11.d3
Dxh8 12.Le3 Lxe3 13.fxe3 d6
14.d4 exd4 15.exd4 Lg4 16.De1
hvor skal sorts konge nu flygte
hen? Ved 0-0-0 går a-bonden tabt,
og snart åbner hvid linierne med
fremstødet e5. 8...Kd8 9.Ld5 Sxd5
10.Sxd5 Df8 11.Dh5? 11.0-0
Dxh8 12.d3 d6 13.Lg5+ Kd7
14.Dg4+ Ke8 15.Sxc7+ Kf8
16.Df3+ Kg8 17.Sxa8 11...Dxf2+
12.Kd1 Sd4 13.Sf7+ Ke8

14.Sxc7+? selv her, hvor sort har
fået farligt modspil, er gevinsten
mulig. Husk afdækkere og
dobbeltskak 14.Sd6+ dobbelt-skak
14...Kf8 15.De8# 14...Kf8
15.Dg5?? det er sværere at finde
gevinstvejen nu, hvor sort er
kommet så tæt på 15.Sxe5 truer
mat på e8
a) 15...Kg8 16.De8+ Df8 17.Dxf8+
Kxf8 18.Sxa8 d6 19.Tf1+ Kg8
20.Sf3 Se6 21.d4 La7 22.Le3 Lb7
23.Kd2 Lxa8 24.d5 Lxe3+
25.Kxe3 Sc5
b) 15...Lb7 16.Sxa8 Lxe4 truer
mat på c2 17.Df7+ giver en
springer for at slukke sorts
modstandskraft 17...Dxf7 18.Sxf7
Lxc2+ 19.Ke1 Kxf7 20.Tf1+ Lf5
truer Sxc2+ 21.Txf5+ giver en
mere 21...Sxf5 22.d3 hvids sidste
to officerer kommer ud, og det
vinder let med et tårn i overskud
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15...De2# Mat ærgerligt, men
sådan er skak. Det gælder om at
tage det koldt og roligt, når man
får en sådan fordel.
Under turneringen meldte
Josephine Christensen sig ind i
Viborg Skakklub. Da der jo ikke er
så mange piger i skak, blev hendes
spil fulgt med særlig interesse.
Efter en sløj start med tre tab mod
Viborg-juniorer blev der snakket
lidt blandt de to Tjele-drenge, at
bare man kunne komme til at møde
Josephine, så var man da sikker på
points. Heldigvis fik hun gjort
denne indstilling til skamme. Først
måtte Anders Bisgaard ned og
derefter Bent Agerup. I syvende og
sidste runde skulle Josephine møde
Brian Jensen, der glædede sig til at
skulle have points. Men det kom til
at gå anderledes.
Hvid: Brian Jensen, Tjele, 1016
Sort: Josephine Christensen,
1000
Siciliansk
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 e6 4.Lc4
Sf6 5.d3 d5 rigtigt! I siciliansk kan
sort som regel få godt spil ved at
gennemføre d5. Derfor må hvid
ikke spille for passivt (5. d3)
6.exd5 exd5 7.Lb3 Le6 8.Lf4 c4!?
forhastet, se kommentar til næste
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træk 9.Sb5? bedre 9.dxc4 dxc4
10.Dxd8+ Txd8 11.La4 for at
undgå en dobbeltbonde i c-linien
må sort spille 11...Ld7 12.Sb5 Tc8
13.Sd6+ Lxd6 14.Lxd6 a6 15.Lxc6
Lxc6 16.Se5 Ld5 (16...Lxg2
17.Tg1 Ld5 18.Txg7) 17.0-0 b5
18.Tfe1 Le6 19.a4 med fordel til
hvid 9...Tc8 10.La4? 10.dxc4
10...Le7 11.Sbd4 Ld7 12.Sxc6
Lxc6 13.Lxc6+ Txc6 14.Se5 Te6!
ser lidt risikabelt ud, men hvid har
ingen brikker, der kan true tårnet,
og det viser sig at sort får
afgørende spil i e-linien 15.0-0
Ld6 16.Te1 Dc7 17.De2? man
skal ikke frivilligt gå ind i en sådan
binding med dronningen. Bedre
var d4 efterfulgt af Lg3 17...0-0
18.De3 cxd3 19.cxd3 Tfe8 nu er
sort virkelig ovenpå 20.Tac1 Db8
21.d4 Lxe5 22.dxe5 Sd7 23.Dd2
Sb6 24.Dd4 f6 25.De3 på grund af
truende mat i bunden m.v. er det
svært at finde gode træk for hvid
25...Sc4 26.Dg3 Dc7?? nu er det
sort, der frivilligt går ind i en
binding 27.Tc2? 27.b3 27...fxe5
28.Lg5 Da5 29.f3 Dxa2 sort har
klar fordel og resten er "kun
teknik" 30.h3 e4 31.Tce2 Sxb2??
endnu engang en binding, som det
er helt unødvendigt at gå ind i,
men se kommentar til næste træk
32.Kh2? 32.Df2 Tb6 33.Lc1
32...Db3 33.Te3 Db6 34.Kh1 Sc4
35.T3e2 exf3 36.Dxf3 Dc6 37.Lh4

a5 38.Txe6 Txe6 39.Txe6 Dxe6
40.Lf2 a4 41.Dg3 De5! 42.Dxe5?
dronningen er den eneste chance
for at skabe modtrusler, hvorfor
bytte den? 42...Sxe5 43.Ld4 Sc4
44.Kh2 b5 45.Kg3 b4 46.Kf3 b3
47.Ke2 b2 48.Lxb2 Sxb2 49.Kd2
a3 50.Kc2 Sc4 51.g3 d4 opgivet
Godt gået, Josephine!
Nu har vi bragt to af Brians
tabspartier og et til, hvor han burde
have tabt, men han har brede
skuldre, så han kan sikkert nok
bære det. Han scorede i øvrigt 3½
points og en delt 4.-6. plads, og var
bestemt farlig mod alle.
Det sidste parti, vi bringer er et
gevinstparti med Jonas Nielsen.
Jonas har ikke spillet særlig lang
tid og mangler derfor rutine, men
han kommer fra en familie med
dygtige skakspillere, så det skal
nok komme. I partiet mod
Josephine lavede begge spillere
grove fejl, men Jonas kæmpede
videre og trak det længste strå.
Hvid: Jonas Nielsen, 1000
Sort: Josephine Christensen,
1000
Italiensk
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Le7 4.Sc3
d6 5.0-0 Lg4 6.h3 Le6 7.d3 a6
8.Sg5?? uha! Sort har altså

overdækket feltet g5 8...Lxg5
9.Lxg5 Dxg5 10.Lxe6 fxe6
11.Dc1? Når man er en officer
bagud og skal bevare nogle
angrebschancer, så må man ikke
bytte yderligere officerer af - og
slet ikke dronningen 11...Dd8?
Dxc1 er nemmere. For sort gælder
nemlig det omvendte: Foran med
en officer, så byt flere officerer af
12.De3 d5 13.exd5 exd5 14.Dg3
Sd4? 14...g6 15.Dxg7 Df6
16.Dxc7 se bare hvad dronningen
kan udrette af skade - altsammen
fordi den ikke blev byttet af!
16...Ta7? bedre er 16...Se7
17.Dxb7 0-0 17.Sxd5 Dd8
18.Dxe5+ Jonas udnytter fint
dronningens slagkraft 18...Kf8
19.Dxh8 Dxd5 20.Dxh7 Se2+
21.Kh1 Sf4 22.Tg1 Se2 23.c4 Dd4
24.Df5+ Ke7 25.Tge1 Dxb2
26.De4+ Kd7 27.Dxe2 Df6
28.Dg4+ opgivet
Af de andre Viborg-spillere må
fremhæves Orla Dürr, der efter at
have tabt en masse rating de senere
år, nu er godt spillende. Bortset fra
nederlag til Anders Revsgaard
vandt Orla resten og blev en klar
nummer to.
Jonas Nymand Huber er med sin
rutine meget sikker mod andre
juniorer med lavere spillestyrke
men mangler lidt mod de bedre
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spillere. Det bedste resultat her var
gevinsten mod Jesper Christensen.
Med 4 points fik Jonas en udelt
tredjeplads.
Jonas Nielsen fik 3½ points, en
pæn præstation, men der skal mere
træning til.
Også Simon Hansen Møller fik
med 3 points et godt resultat trods
det, at han p.t. ikke er aktiv med
skak.
Anders Mygind Jepsen og
Christopher Nagy spillede deres
først ratede turnering, så deres
resultater er ok. Der skal trænes
noget mere.

Olav Dalsgaard Larsen
klubmester i hurtigskak
AF MORTEN FABRIN

Omkampen om klubmesterskabet i
hurtigskak 2003 mellem Peter
Graves og Olav Dalsgaard Larsen
blev spillet på den nye sæsons
anden klubaften. Peter og Olav
havde undgået at mødes indbyrdes
i den ordinære turnering, hvor de
begge sluttede med 4½ points af 6
mulige, og nu skulle mesterskabet
placeres efter to partier (mindst).
Peter fik i det første parti godt fat
med de sorte brikker og stod
muligvis til gevinst, da en fejl
tillod Olav at sætte et kort og
fyndigt matangreb ind. I andet
parti ofrede Peter (vanen tro)
kraftigt, men Olav afviste uden
problemer angrebet og bragte
sikkert pointet i hus.
Olav supplerede således sit sikre
klubmesterskab ( 7 af 7) med
hurtigskakmesterskabet, der blev
spillet med 2 x 30 minutters
betænkningstid pr. parti - og
hertil brugtes der præcis 2 x 30
træk i omkampen.
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Skakugle i Skanderborg
AF OLAV DALSGAARD LARSEN

Skanderborg Skakklub arrangerede
i efterårsferien den stærkeste
skakturnering i Danmark nogen
sinde, 1. Samba Cup. Turneringens
hovedsponsor var den lokale
virksomhed Elvirasminde A/S, der
fremstiller flødeboller under
varemærket Samba. Feltet på 10
spillere omfattede en række
internationale skakstjerner med
stormestrene Vassily Ivanchuk,
Ukraine, og Nigel Short, England,
i spidsen. De danske spillere var
stormestrene Peter Heine Nielsen
og Curt Hansen samt den unge - og
lokale - stormesterkandidat Davor
Palo. Det ambitiøse arrangement
havde karakter af en skakfestival,
idet der ud over
stormesterturneringen blev spillet
en række sideturneringer.
Stormesterturneringens høje
niveau blev understreget af, at der
var engageret en rutineret
international dommer fra Holland
som turneringsleder. Spillestedet
var Hotel Skanderborghus, der
ligger i naturskønne omgivelser
ved sø og skov.
Tilskuerfaciliteterne var i top,

hvilket jeg havde lejlighed til at
konstatere på turneringens to
lørdage. Begge dage tog jeg til
Skanderborg sammen med min
gode skakkammerat - fra tiden i
Nørresundby Skakklub - Bent
Christensen. Partierne blev spillet
med sensorer i brætterne, så
trækkene umiddelbart blev
elektronisk overført til
kommentatorrummet, hvor
skiftende skakmestre løbende
kommenterede partierne. Den
første lørdag var det stormester
Sune Berg Hansen, som
kommenterede, og den anden
lørdag kommenterede international
mester Klaus Berg. De var begge
kyndige og desuden levende og
underholdende. De mange
tilskuere havde lejlighed til at
foreslå trækmuligheder, og
kommentatorerne formåede at
bedømme de forskellige forslag
med en passende blanding af
positiv indstilling og objektiv
vurdering. Som det ofte ses ved
skakturneringer, var man i
kommentatorrummet mere
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indstillet på dramatiske ofre i
skønhedspræmiestil end spillerne
ved brættet. Det er jo altid
nemmere at ofre andres brikker...
Det var et populært indslag, at der i
kommentatorrummet blev trakteret
med hovedsponsorens
velsmagende produkter.

blande sig i toppen. Efter et meget
kompliceret parti, hvor Curt
Hansen lancerede et uklart
officersoffer, opstod følgende
stilling efter tidkontrollen ved
træk 40:

Ud over de mange gode timer i
kommentatorrummet var det
naturligvis også en fornøjelse at
følge ”girafferne” i selve
spillelokalet.
Der blev spillet mange interessante
kamppartier i turneringen, og
antallet af ”stormesterremiser” var
begrænset. Det var dog lidt sløjt, at
partiet mellem Curt Hansen og
Peter Heine Nielsen var en kort og
kedelig remis. De to danske esser
delte førstepladsen med Nigel
Short og Darmen Sadvakasov, idet
alle fire sluttede på 5½ points af 9
mulige. Davor Palo opnåede 2½
(fem remiser) og delte
sidstepladsen. Det var ventet i
betragtning af den hårde modstand.
Et af de afgørende partier i
turneringen var partiet i sjette
runde mellem Curt Hansen (sort)
og Sasikiran. Curt Hansen havde
spillet mange remiser og skulle nu
gerne have et helt point for at
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Inderen fandt ikke nogen god
fortsættelse, og Curt Hansen fik
lejlighed til at afslutte partiet i fin
offerstil.
41.∆ξε5 Τξφ2+ 42.Σξφ2 ∆φ3+ 43.
Κη3 Λδ7+ 0 1
Det er imponerende, at
Skanderborg Skakklub har været i
stand til at arrangere en så flot
turnering, og jeg håber, at der også
en anden gang bliver mulighed for
en tur til Skanderborg som
skakugle.

NAVNEKONKURRENCE
HVAD SKAL MEDLEMSBLADET HEDDE?

Bestyrelsen finder - efter oplæg fra
Jens Larsen - at medlemsbladet nu
er modent til at få sit eget navn.
Derfor beder vi nu alle om at
komme med forslag hertil.

Bestyrelsen vælger et af de
indkomne forslag. Valget af
klubbladets nye navn offenliggøres
den 8. december 2003 i årets sidste
klubblad.

Kun fantasien sætter grænser - så
længe navnet på den ene eller
anden måde har noget med skak at
gøre.

Det vindende forslag præmieres
med et gavekort på 250 kr. til
Schous Bog & Idé.

Dit forslag skal indleveres til medlemsbladets nye redaktør Mette
Dalsgaard Larsen senest den 30.
november 2003. Gerne på e-mail
til dalsgaardlarsen@webspeed.dk.
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Viborg Open Lynskak
Aflyst!
På sæsonplanen var der planlagt et
lynskakarrangement i Sct. Mathias
Markedet. Dette kunne ikke lade
sig gøre. I stedet vil vi lave en
åben lynskakturnering på FOA,
lørdag den 8. november 2003 kl.
10-17. Indbydelse har været på
opslagstavlen de sidste tre
spilleaftener og er sendt til klubber
i 9. hovedkreds.
Slut op om dette nye arrangement
og tilmeld dig snarest muligt til
formanden.
Gruppeinddeling afhænger af, hvor
mange der deltager, men vil blive
foretaget som følger:
Spillerne vil blive inddelt i 8mandsgrupper (lige fordelt efter
ratingtal) med kvalificering til
finalegrupper. F.eks. fire 8mandsgrupper, hvor de to øverste
kvalificeres til finalegruppe 1,
nr.3-4 til finalegruppe 2 osv. Den
endelige inddeling afhænger dog
helt af tilslutningen. Der spilles
dobbeltrundigt, således at der med
det samme spilles både med sort
og hvid mod samme modstander.
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Placering i indledende runde
afgøres med korrektionsberegning.
I finalegrupperne afgøres placering
igen med korrektionsberegning,
dog sådan at nr. 1 og 2 herefter
spiller omkamp. Hver spiller
kommer til at spille minimum 28
partier.
I finalegrupperne spilles om
pengepræmier baseret på
indskuddet. Der vil være pæne
præmier, således at en vinder af en
finalegruppe får 500 kr. Vinder af
finalegruppe 1 udnævnes desuden
til Lynskakmester i Viborg for
2003.
Indskudet er 75 kr. Tilmelding kan
modtages indtil onsdag den 5.
november 2003. Skriv e-mail til
psoendergaard@tdcadsl.dk eller
ring på tlf. 86610170.
Vi håber på en hyggelig dag med
masser af spændende lynskak.
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Telefon
Navn
86600951Nicklas
86673344Bent
86610543Hans Kurt
20291522Kim Jung
86626883Anders Revsgaard
86612453Christian
86626171Martin
86672461Peder
86621038Mikkel
40416373Morten
29404226Josephine
33251972Rasmus
86624893Orla
62219492Søren
87990022Morten
22621863Flemming
86623873Vilhelm
86601260Bent
86612537Peter
86652541Kaj
86651368Børge
86676320Erik
20961062Mads Fløe
86614102Jonas Nymand
86614102Victoria
86639017Benjamin Højvang
86629602Erik Bartram
86673544Martin
87250613Anders Mygind
86638155Willy
22216724Sina
86628610Finn Normann
86602595Jens
86673335Jens Bak
86623211Mette Dalsgaard
86623211Olav Dalsgaard
87250145Peter
86612034Joen
86602179Villy Anly
86622577Simon Hansen
86600726Anders Bodholt
87997901Bjarne
86627608Jonas
86672555Jørgen Dissing
86672164Mogens Bech
23676746Jens
40552556Michael Jocob
86671062Rene Kjær
86647422Paul Erik
28600820Thomas Højbjerg
86624381Tom
86412616Claus
86652699Ivan
86697087Johannes
86610170Poul
86765936Simon
86610140Nikolaj
86642146Jens Martin
86626697Børge
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Efternavn
Agergaard
Agerup
Andersen
Andersen
Andreasen
Bitsch
Bech
Bækgaard
Christiansen
Christiansen
Christensen
Damm
Dürr
Ejdum
Fabrin
Fejerskov
Fomsgaard
Frederiksen
Graves
Hansen
Fisker
Hjorth
Holm
Huber
Huber
Jacobsen
Jensen
Jensen
Jepsen
Johansen
Jolandeh
Larsen
Larsen
Larsen
Larsen
Larsen
Laursen
Lesner
Madsen
Møller
Nielsen
Nielsen
Nielsen
Nielsen
Nielsen
Nording
Olesen
Olesen
Pedersen
Pedersen
Porsgaard
Rossen
Sørensen
Sørensen
Søndergaard
Thougaard
Vendelbo
Villumsen
Vistisen

Adresse
Rødevej 2B; 1.tv.
Nr. Søvej 26 B
Rughavevej 31
Flæskærvej 4; Fly
Norgesvej 22
Ribisvej 9
Gravene 5, 2.tv.
Kildebakken 55
Firkløvervej 34; 3.th.
Jernbanegade 19; 1.sal
Klitvej 12
Lervangen 3
Finderupvej 19
Skovsbovej 37
Hestehaven 6; Foulum
St.SCT.Mikkelsgade 48A 2.th.
Friggsvej 25
Hvedemarken 1
Holbergsvej 28
Solsortevej 4; Ørum
Meldgårdsvej 135
Storhøjen 7
Dybbølvej 29; Dør 25
Anholtvej 8
Anholtvej 8
Vinkelvej 267; Vinkel
Slesvigsgade 29
Kongehøjen 11; Brunshåb
Vestervangsvej 35; 3.tv
Trinbrætvej 10; Hald Ege
Drosselvej 8
Spidstoftevej 17
Sct. Mathias Gade 82, 1.tv.
Hellevej 2
Lupinmarken 230
Lupinmarken 230
Gothersgade 29; 1.
Fredensgade 42
Skottenborg 35; st.th.
Dalgasvej 11
Teglmarken 137
Kildevænget 33
Vestermøllervej 8
Odshøjvej 140
Søbakken 36
Egelundsparken 9B; Ørum
Vestervangsvej 61, St. 3.
Seglen 47
Tornsangervej 25; Ravnstrup
Gøteborg All‚ 3; 1;-21
Morvillesvej 3 st.
Stadionsvej 6
Hulbækvej 47, Mollerup
Tjørnevej 32
Midgårdsvej 20
Sølystgade 34 C
Hvidtjørn 16
Anderslevgårdvej 11
Finderupvej 23

8800
8800
8800
7800
8800
8800
8800
8800
8800
8800
6990
7120
8800
5700
8830
8800
8800
8800
8800
8830
8830
8800
8240
8800
8800
8800
8800
8800
8800
8800
8800
8800
8800
8800
8800
8800
8800
8800
8800
8800
8800
8800
8800
8800
8800
8830
8800
8800
8800
8200
8800
8830
8830
8832
8800
8000
8800
8831
8800

By
Viborg
Viborg
Viborg
Skive
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Ulfborg
Vejle Øst
Viborg
Svendborg
Tjele
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Tjele
Tjele
Viborg
Risskov
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Tjele
Viborg
Viborg
Viborg
Århus N
Viborg
Tjele
Tjele
Skals
Viborg
Århus C
Viborg
Løgstrup
Viborg

