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Med lidt god vilje kan man godt se 
hvor inspirationen er kommet fra til 
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Klubbladsredaktion:
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Assistent Steffen Jørgensen Rosenparken 30 6740 Bramming ☎ 7510 1811
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Turneringsledere:
Mesterklassen Ole Bønnelykke   ☎ 7514 3536
Basisklassen Jens Nielsen   ☎ 7512 3975
Hans Nissen Pokalen
 Jens Nielsen   ☎ 7512 3975
 Ole Bønnelykke   ☎ 7514 3536

I øvrigt:
Tilmeldinger Brian Isaksen   ☎ 7513 7502
Fritidshuset Telefonen må kun anvendes i nødstilfælde  ☎ 7513 2011
Kontingenter Seniorer kr. 600,-
 Juniorer u/20  kr. 360,-
 Pensionister kr. 480,-
 Kontingentet betales over 3 rater  1/2, 1/5, og 1/11.

Indmeldelse Kan ske ved henvendelse til bestyrelsen
 Prisen for indmeldelse udgør 50 % af kontingentsatsen.
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Et par gange har jeg i min tid som lærer 
måttet sende sådan et brev til højere 
myndigheder, når jeg var ret sikker på, 
at noget var alvorligt galt.
Dette har allerede været præsenteret på 
nettet, her er det i let ændret form!
Som et af vores veteranmedlemmer 
sagde til mig for nyligt i telefonen 
– ’Klokken er ved at være 5 minutter 
i tolv for klubben!’ Jeg talte også op 
forleden mandag, der sad 10 – TI! – og 
spillede klubturnering! Hvad gør vi, 
hvis deltagerantallet i klubbens vigtigste 
turnering falder yderligere?
Det er vist tid til endnu en gang at minde 
om John F. Kennedys ord (eller var det 
hans speech writer Ted Sorensen?): - 
Spørg ikke, hvad din klub kan gøre for 
dig. Spørg, hvad DU kan gøre for din 
klub!
Lettere omskrevet selvfølgelig, men DU 
skal melde dig til næste klubturnering 
– og du behøver såmænd ikke vente på, 
at en fra bestyrelsen eller turneringsud-

valget spørger dig! – Her kommer første 
tilmelding: MIG! Også flere andre er 
rykket ud for at støtte deres betrængte 
klub: Tilmeldingerne til næste turnering 
ER kommet i gang.
Jeg har også udtrykt mine generelle 
bekymringer om vores sports tilstand til 
Dansk Skak Unions formand: ENDELIG 
giver DM06 livstegn fra sig, det bliver 
i Aalborg, men tilmeldingsfristen er 
allerede 13. marts! Hvorfor har vi skul-
let vente så længe på informationer? 
Tager jeg fejl, eller er der ikke kun en 
måned til påske?
Som jeg skrev til Dansk Skak Unions 
formand, efter min mening skal med-
lemmer BOMBARDERES med infor-
mationer; om ikke andet, så for i dette 
tilfælde at vise, DM stadig er i live. 
Men der er vel også nogen, der skal 
planlægge en smule først, f.eks. skaffe 
sig indkvartering??

*
Det fører mig tilbage til Esbjerg. 
Esbjergmesterskabet 2006 er udsat – 
sølle 9 – NI! – tilmeldinger. Dette num-
mer af klubbladet skulle bringe nyt.
Jeg håber, det samme er tilfældet om 
Vesterhavsturneringen. I dette nummer 
af klubbladet MÅ der komme noget fra 

Bekymringsbrev
Af Brian Isaksen
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Esbjerg Skak Union. Lever turneringen 
stadig? Hvad er planerne for 2006? 
Hvad bliver terminen? Hvor langt er 
man kommet med eventuelle forbere-
delser? Hvordan har man tænkt sig at 
klare økonomien?
Igen, folk bør vide, at turneringen stadig 
eksisterer, og hvornår de skal holde sig 
klar enten som spiller eller som hjælper. 
Detaljerne kommer i anden række, man 
må kunne sige, hvilken uge turneringen 
kommer.  

*
Hovedkredsen har henvendt sig, vil vi 
arrangere den indledende turnering til 
hovedkredsmesterskabet i holdhurtig-
skak?  Umiddelbar er jeg stemt for 
det. Det drejer sig kun om kantine, et 
par TL og en eller to med muskler til 
at stille brikker op m.m. Turneringen 
klares på bare  en enkelt lørdag vist nok 
i maj. Men nu venter jeg i første omgang 
spændt på, hvor mange der kommer og 
tilbyder deres hjælp!

*
Holdturneringen går nu fint! 1. hold-
et kan efter storsejren over Evans nu 
endelig (for denne sæson!) glemme alt 
om nedrykningsfare. 2. holdet er alt for 
stærkt til A-klassen. 3. holdet får også 
hele tiden point. Skår i glæden er der 
dog, til en af runderne stillede vi med et 
ufuldtalligt hold – øv.

*
11. februar havde Verner Rexen været 
medlem af Centrum i 60 år!

Rexen er tidligere formand, før det 
mange år næstformand under Hans 
Nissen, æresmedlem af Centrum, hæders 
tegn fra Dansk Skak Union, veteran fra 
arbejdet med Vesterhavsturneringen.
Rexen, der nu bor i Årre, er blevet 85 
år, men det kan man nu hverken se eller 
høre på ham!
Han ville gerne have besøg på dagen af 
nogle af ’de gamle’, han kunne huske fra 
sin tid i klubben.
Så den 11. var vi nogle stykker, der 
troppede op med gaver til en lille fro-
kost i Årre. Der blev trukket nogle tråde 
tilbage til svundne tider i klubben. F.eks. 
til P. Sørensen, en af klubbens helt store 
– han var formand i en bagatel af 31 
år! – som ikke ville indse eller accept-
ere, at Dansk Arbejder-Skakforbund, 
hvor Centrum var medlem under navnet 
Arbejdernes Skakklub, var hensygnen-
de. Det kom så vidt, at der kun var en 
anden klub i Jylland at dyste med i 
holdturneringen: En årlig holdkamp, 
så var man videre – eller ude. Det blev 
Hans Nissen, der som ny formand måtte 
tage slagsmålet med P. Sørensen, og i 
1964 stå for skiftet fra DASF til DSU 
og samtidig gennemføre et navneskift 
fra Arbejdernes Skakklub til Centrum. 
P. Sørensen kæmpede imod, tabte slaget 
– og meldte sig ud.
Læs “I smult Vande”, som vist nok står 
på klubbens bibliotek, og sæt dig ind i 
hele klubbens tidlige historie! Den hi-
storie, som Rexen er en stor del af.
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Meget symbolsk havde holdet efter sidste runde taget opstilling under et lysskilt 
med teksten: “UD” - og det var præcis resultatet efter denne sæson. 2. holdet 
forlader A-rækken men heldigvis den rigtige vej, og er at finde i mesterrækken i 
næste sæson. Mange af Centrums øvrige spillere har haft del i denne succes, men 
på dagen var det fra venstre: Allan Kaarsberg, Børge Clausen, Ib Mathiasen, Søren 
Peter Nielsen (H), Andreas Kinch, Karsten Jacobsen, Izudin Bihorac og Steffen 
Jørgensen der kunne sole sig i fotografens blitzlys. Til vore skakhungrende læsere 
må vi fra redaktionen bede om lidt tålmodighed, idet vi har planlagt en større 
artikel i næste nummer med fokus på 2. holdets præstation.

2. holdet sikrede sig en plads i mesterrækken i næste sæson!
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Skakklubben Centrum

 For tredje år i træk deltog jeg i 
Travemünde Open – og igen var det en 
god oplevelse. I år rejste jeg sammen 
med Jens, Ole og Gunnar. Jens sørgede 
for transporten (men havde desuden 
den ansvarsfulde post at koge æg hver 
morgen). Vi var så heldige at få en 
aldeles fremragende lejlighed lige midt 
i Travemünde by ved siden af kirken, 
med fire sengepladser for en yderst 
beskeden husleje. Maden kan købes 
til særdeles rimelige priser, uanset om 
man spiser på restaurant eller køber 
ind i ”Mini-mal”, så alt i alt blev turen 

– der jo strækker sig fra afrejse den 26. 
december til hjemkomst om aftenen 
den 30. december – fire dage med syv 
runder intensiv skak og afslapning til 
en meget overkommelig pris. Som sæd-
vanlig var vi ikke de eneste danskere, i 
år deltog også seks spillere fra Århus, 
som vi da så noget til, selv spillede jeg 
f.eks. mod Mads Boe. 
Resultaterne: Ole blev desværre slået 
noget ud af et ufortjent nederlag i 2. 
runde, hvorefter han scorede for lidt, 
selv om det ikke var nogen katastrofe. 
For Jens lykkedes det ikke rigtigt at 
få storspillet frem, efter at han havde 
haft gode chancer i 2. runde for at slå 
den talentfulde Lammers, der startede 
med 4 point i 4 runder. Gunnar startede 

bedst med 2 af 2, men havde så en svag-
hedsperiode, inden han fik spillet et par 
rigtigt gode partier og han sluttede med 
acceptable 5 point. Selv sluttede jeg 
også med 5 point efter remis mod to 
FM-ere i de to sidste runder, samtidig 
med, at jeg gennemførte turneringens 
syv runder, hvor jeg bagefter kan kon-
statere, at jeg faktisk har stået bedst i 
samtlige partier. Jeg satte med andre 
ord for mange remiser (i alt fire).
Vore århusianske venner lagde bedre ud 
end vi gjorde, men nogle af dem mis-
tede dog pusten undervejs. Nicolaj V. 
og Rasmus Skytte klarede sig bedst og 
vandt præmier. Daniel V. startede med 
4 af 4, men gik sukkerkold og endte på 
4,5 point. Mads Boe og John Rendboe 
sluttede på 5 point, men spillede ellers 
to forskellige turneringer, idet Mads 
hele tiden lå med fremme, mens John 
kom på hjul.
Og nå-ja overskriften hentyder ikke til 
Ole, Jens og Gunnar (det kræver måske 
lidt insiderinformation at forstå den!) 

– men jeg spillede faktisk mod dem 
alle tre: Stefan Patzer, R. Pappenheim 
og Julia Zimmermann (der viste sig at 
hedde Julian, og havde skæg).
Og nu over til partierne:

Hvid: Nielsen, Jens
Sort: Lammers, Markus 
A61 -  Travemünde 2005, 27.12.2005
1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3 exd5 
5.cxd5 d6 6.Sf3 g6 7.Lf4 a6 8.a4 Sh5 
9.Ld2 Lg7 10.h3 0–0 11.g4 Sf6 12.Lf4 

Patzere, Pappenheimere
og den skæggede dame
Af Iver Poulsen
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De7 13.Lg2 h5 14.g5 Sfd7? 15.0–0 
Se5 

16.Sd2. Her havde Jens så sin gyldne 
chance med 16.Sxe5! Lxe5 (16...
dxe5 17.Ld2 med meget klar hvid 
fordel)  17.Lxe5 Dxe5 18.Dd2 Sd7 
19.f4 De7 20.a5 +- ifølge Fritz. 16...
Sbd7 17.Tc1 Tb8 18.Sde4 f6 19.gxf6 
Sxf6 20.Lg5 Lf5 21.Sg3 Ld7 22.Sce4. 
Sidste mulighed for Jens var 22.Dc2 
med klar hvid fordel. 22...Sf7 23.Lf4?? 
Sxe4 [OK, men der var også 23...h4! 

-+] 24.Sxe4 Lxb2 25.Txc5?! dxc5 –+ 
26.Lxb8 Txb8 27.d6 De5 28.Db3 Le6 
29.Db6 c4 30.Dc7 Td8 31.De7 Lf5 
32.Dh4 c3 33.Sg3 c2 34.Sxf5 gxf5 
35.Dxh5 0-1 

Hvid: Poulsen, Iver
Sort: Mertin, Jan 
B03 - Travemunde 2005 (2), 27.12.2005
1.e4 Sf6 2.e5 Sd5 3.c4 Sb6 4.d4 d6 5.f4 
dxe5 6.fxe5 c5. Ups, det har jeg ikke fået 

set på i lang tid (som så meget andet). 
Jeg kunne dog svagt huske et parti 
fra Vesterhavsturneringens B-gruppe i 
1978 mod Jan Rewitz … 7.d5 e6 8.Sc3 
exd5 9.cxd5 c4 10.Sf3 Lb4!? Partiet 
mod Rewitz fortsatte meget interes-
sant: 10.-Lg4 11.Dd4,Lxf3 12.gxf3,Lb4 
13.Lxc4,0-0 14.Tg1,g6 15.Lg5,Dc7 
16.Lb3,Lc5 17.Df4,Te8 18.Lf6,Sbd7 
19.Se4,Sxe5? 20.Txg6!!,fxg6 21.d6+, 
Sbc4 22.Lxc4+ 1-0. Jeg anede derimod 
intet om, hvad jeg skulle spille mod 
10.-Lb4, men finder faktisk det bedste 
(ifølge Fritz). 11.Lxc4 Lxc3+ 12.bxc3 
Sxc4 13.Da4+ Sd7 14.Dxc4 Sb6 
15.Db5+ Dd7 16.Dxd7+ Lxd7 17.d6 
Tc8 18.Le3!  Encyklopædien giver 
18.0–0 et udråbstegn uden overhovedet 
at nævnte 18.Le3, som Fritz imidlertid 
foretrækker (så jeg da jeg kom hjem). 
18...Txc3 19.Lxb6 axb6 20.Kd2 Tc5 
21.Tab1 b5 22.a4. Bedre var dog 
22.Thc1! b6 23.Tc3 0–0 24.Te3 Td5+ 
25.Ke2 Te8 26.Td1 Txd1 27.Kxd1 += 
22...Lc6 23.axb5 Txb5 24.Txb5 Lxb5 
25.Sd4 Lc6 26.Sxc6 bxc6 27.Ta1 Kd7 
28.Ta7+ Ke6 29.Te7+ Kd5 30.d7?! 
Det er svært at se, men bedre chancer 
gav 30.Txf7 Kxe5 31.d7 Td8 32.Txg7 
h6 33.Th7 Kf5 34.Txh6 Txd7+ 35.Ke3 
Tc7 36.Th5+ Kg4 37.Te5 +=  30...Td8 
31.Txf7 Ke6! 32.Txg7 Txd7+ 33.Txd7 
Kxd7 34.Kd3 34.Ke3. Ke6 35.Ke4 c5 
36.Kf4 h6!! (men ikke 36...c4?? 37.Ke4 
c3 38.Kd3 Kxe5 39.Kxc3 Ke4 40.Kd2 
h5) 37.Ke4 h5 = 34...Ke6 35.Kd4 h5 
36.g3 c5+ 37.Kxc5 Kxe5 38.h3 Ke4 

dhcmMjfm
mamMkaiM
amMgMmam
mMgAhMGa
AmMmMIMm
mMHMmBmA
MGMmAGCm
JMmEmDLM
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39.g4 hxg4 ½–½
Måske ikke så sjovt at spille remis, men 
i hvert fald et interessant parti. Endelig 
to eksempler på, hvor galt det kan gå, 
når hvid spiller slapt mod siciliansk:

Hvid: Pappenheim,Rainer
Sort: Poulsen,Iver
B40 Travemunde 2005, 29.12.2005
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 e6 4.d4 cxd4 
5.Sxd4 Sf6 6.Sxc6 bxc6 7.Ld3 d5 8.0–0 
Le7 9.Te1 Bedre 9.De2, som Julia(n) 
spillede mod mig i sidste runde, partiet 
fortsatte: 9.-0-0 10.Lg5,h6 1.Ld2,Sd7 
12.La6,Lxa6 13.Dxa6,Db6 14.Dxb6 
remis. Sort står i overkanten. Det 
undrede mig noget, at to ganske højt 
ratede spillere valgte den variant, som 
jeg anser for let for sort at spille imod, 
men forklaringen findes faktisk: En tys-
ker Karsten Müller har vundet et parti 
med varianten over siciliansk-eksperten 
Dorian Rogozenko (som har skrevet 
en meget kendt bog om Anti-siciliansk 

– jeg har selv bogen og den er ret 
god – Rogozenko er faktisk en meget 
stærk stormester). 9.-, 0–0! Müller-
Rogozenko fortsatte 9.-dxe4?! 10.Sxe4 
0–0 11.b3 Lb7 12.Lb2 c5 13.Sxf6+ Lxf6 
14.Lxf6 Dxf6 15.Dh5 Tfc8 16.Dxh7+ 
med afgørende fordel til hvid. 10.e5 
Sd7 11.Dh5 f5 12.exf6?! Sxf6 13.De2 
Ld6 14.Lg5 Dc7 15.g3 e5 16.Lxf6 
Txf6 17.Dd2 Le6 18.Lf1 Taf8 19.Sd1 
Db6 20.b3 Lc5 21.c3 Txf2!? 22.Sxf2 
Txf2 0-1 

Heidtfeld,Dirk - Poulsen,Iver [B26]  
Travemunde 2005, 27.12.2005
1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.g3 g6 4.Sge2 Lg7 
5.Lg2 d6 6.0–0 e6 7.d3 Sge7 8.Le3 
Sd4 9.Dd2 0–0 10.h3?! Ld7! 11.Lf4? 
e5 12.Le3. 12.Lg5 Lxh3 13.Sxd4 Lxg2 
14.Sf5 gxf5 15.Lxe7 Dxe7 16.Kxg2 f4 
var hvids bedste. 12...Lxh3!  13.Lxd4 
Lxg2 14.Kxg2 cxd4 15.Sd1 Tc8 16.c3 
dxc3! 17.Sexc3 d5 18.exd5 Sxd5 
19.Se3 Sxc3! 20.bxc3 Da5 21.Tac1 
Tfd8 22.Tfd1 Tc7!? 

Jeg tænkte længe på det principielle 22.-, 
e4 23.d4 Lxd4 24.cxd4 Dxd2 25.Txc8 
Da5 26.Txd8+ Dxd8 27.d5 Dd6, som 
er meget uklart. Fritz foretrækker det, 
men jeg foretrak det mere sikre 22.-Tc7. 
23.Dc2 Dc5 24.Db3 Dc6+ 25.Kg1 Lh6 
26.Db2 Df3 27.Dd2 Tcd7 28.Tb1 b6 
29.Tb5 Lxe3 30.Dxe3 Dxd1+ 0–1

MmMjMmfm
gajMmaia
MmMmMmam
kMmMgMmM
MmMmMmMm
mMGAHMGM
AmMKMGFm
mMJDmMmM
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Esbjerg Skak Union indbyder til den 21. Vesterhavsturnering
Alle spiller i én åben gruppe, 9 runder efter FIDE´s schweizersystem.

Hovedpræmier
1. præmie DKK 12.000 2. præmie DKK   8.000 3. præmie DKK   5.000
4. præmie DKK   4.000 5. præmie DKK   3.000 6. præmie DKK   2.500
7. præmie DKK   1.500
Ved ligestilling deles præmierne efter Hort-systemet.

Ratingpræmier
DKK 1.000 til bedste i hver 10-mands gruppe regnet fra bunden, dvs. i øverste gruppe kan 
der være fra 10 - 19 spillere! Man kan ikke få både hoved- og ratingpræmie.

Ekstrapræmier
Til bedst placeret Dansk Klubmester 2005/2006 DKK 2.000

Spillested
Rørkjærhallen, Ringen 42, 6700 Esbjerg

Spilletider
Indskrivning lørdag 8. juli kl. 13 - 15
1. runde lørdag 8. juli kl. 16 – 21
2. runde søndag 9. juli kl. 10 – 15
3. runde søndag 9. juli kl. 16 – 21
4. – 8. runde mandag 10. – fredag 14. juli kl. 18 – 23
9. runde lørdag 15. juli kl. 10 – 15
Præmieuddeling lørdag 15. juli kl. 15.30.

Turneringen bliver selvfølgelig ELO-ratet. Rygeforbud over alt på spillestedet.

Betænkningstid
2 timer til 40 træk, derefter 1/2 time + opsparet tid til resten.

Flere turneringer
5 runders koordineret turnering 10. – 14. juli kl. 18 – 23.
Skoleskakturnering søndag 9. juli kl. 11.00.

Indskud
Titelholdere (GM, IM, FM, WGM, WIM, WFM): DKK 0.
ELO-spillere: DKK 300.
Ikke-ELO-spillere: DKK 400.
5 runder: DKK 150.
Skoleskakturneringen: DKK 40.

Overnatning
De 4 første GM tilbydes overnatning.
IM, WGM, WIM tilbydes gratis overnatning på skole (separat bygning).
Mulighed for overnatning på spillestedet for DKK 300.
Leje af madras DKK 100 (meddel ved tilmelding).
Ved anden form for overnatning kan Esbjerg Skak Union være behjælpelig.

Yderligere oplysninger og tilmelding: 
Jens Nielsen, Storegade 66, 6700 Esbjerg, tlf. 75-123975, e-mail: Jerneif@get2net.dk.

Tilmelding senest søndag 2. juli. Senere tilmelding tillægges kr. 100!
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Drama
Den tredje afdeling af klubturneringen fik 
en dramatisk afslutning og en højst uven-
tet men ikke ufortjent vinder!
Fra starten lå dette delmesterskab (på 
papiret) lige til højrebenet for Poul 
Grydholt Jensen, men han lagde dårligt 
fra  kaj og med 2 point i de første 3 runder 
så han ikke ud til at kunne blande sig. 
Brian Isaksen, outsideren, vandt ganske 
vist i første runde, men med kun 1 point i 
de næste 3 runder, var hans rolle udspillet. 
Helt anderledes godt så Izudin ud med 2 
sejre og 2 remiser, så sidste runde mod 
Damir, som havde haft en lidt ujævn 
turnering, lignede bare en formssag, men 
netop Damir ville det anderledes! Vi skal 
også lige nævne Peter Roesen som før 
sidste runde, med 7 point, var det varme-
ste bud på at kunne true Izudin.

Lad os lige resumere stillingen før sid-
ste runde: Izudin 8, Peter 7, Poul G. og 
Damir 5, Brian 4 og Mesud 2 point.
I sidste runde snublede først Peter mod 
Brian og dernæst vandt Damir det efter-
hånden klassiske opgør mod Izudin hvor 
de skiftes til at vinde (senest mener jeg 
dog at Damir har haft et lille overtag). 
Netop denne sejr samt Poul G’s 3 point 
mod Mesud, gjorde at Damir høstede 
et halvt point mere end Izudin i kor-
rektionen, og dermed sin første sejr i 
mesterklassen. Tillykke med det. - Lad 
os nu se om han kan følge det op i sidste 
del af klubmesterskabet. 

Klubturneringen

Damir Desevac - vinder mesterklassen Ib Mathiasen - vinder basisklassen
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Basisklassen
Her var der til gengæld aldrig tvivl el-
ler spænding om udfaldet. Ib kom, så 
og sejrede. Al modstand blev fejet bort, 
selv ikke Søren Peter kunne stille noget 
op. Ib kan nu se frem til at skulle spille 
mod ligeværdige og sandsynligvis lidt 
mere modstand end hidtil. Tillykke Ib 
og velkommen i dit rette element, mes-
terklassen!
Søren Peter tilegnede sig andenpladsen, 
men måtte ud over nedelaget til Ib, også 
aflevere en remis til Børge. René Bæk 
Pedersen spillede en god turnering og 
vandt 3 partier og kun tabte (behørigt) 

til Ib og Steffen. Sidstnævnte står opført 
som taber i kampen mod Egon, men det 
var et papirnederlag, idet Steffen ikke 
dukkede op til sidste runde. Af samme 
grund nåede Egon ikke sin forventede 
score, for de 3 point mod Steffen tæller 
ikke i regnskabet. Surt!
Finn Petersens resultat er også godkendt, 
kun nederlag til de stærke. Til gengæld 
er der ingen roser til Vagn, han spillede 
langt under vanlig standard. Det samme 
gælder Børge, det ligner ham slet ikke.
Heldigvis er det ikke en linje Børge har 
fulgt i holdturneringen, hvor han er en 
solid og helt uundværlig spiller. 

Klubturneringen Slutstillingen i mesterklassen.

Slutstillingen i Basisklassen.
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Bestyrelsesmøde i Esbjerg 
Skak Union 9/2 2006
Deltagere Jens Nielsen (JN), Allan 
Kaarsberg (AK) og Bent Radoor (BR).

Dagsorden
1. Konstituering
2. Økonomi
3. Esbjerg Bymesterskab
4. Vesterhavsturneringen
5. Esbjerg Storkommune
6. Eventuelt

1. Konstituering
Formand: Jens Nielsen
Kasserer: Allan Kaarsberg
Sekretær: Bent Radoor

2. Økonomi
Vi har pt. kr. 5.920,21 stående på vores 
bankkonto + Gitte kr. 1.067,75.

3. Esbjerg Bymesterskab
Afholdes i august måned på datoerne 7-
8-14-15-21-22-26 under forudsætning 
af, at vi kan få lokalerne. Jens sørger for 
at få lokalerne bestilt.
Betænkningstid: 
2 timer til 40 træk + 30 minutter til 
resten
Spilletidspunkt: 
på mandage og tirsdage kl. 19-24 og 

sidste runde lørdag kl. 13-18 hvorefter 
der vil være spisning og lynturnering.
Fortrinsvis 8-mandsgrupper.
Indskud: 
Kr. 150  inkl.  DSU-afgift,  juniorer  kr. 120. 
Præmier: 
1. præmie i hver gruppe kr. 700. Øvrige 
præmier efter deltagerantal.
Jens tager imod tilmeldinger. 
Sidste tilmelding 2/8.
Jens tager kontakt til ESF og Centrum 
for at undersøge om ESU kan få kan-
tinedriften på hverdagsaftenerne.

4. Vesterhavsturneringen
8/7-15/7. 9/7 to runder og desuden en 5 
runders turnering.
Spilletidspunkter. Første lørdag ind-
skrivning 13-15 og runden starter kl. 16.
Søndag 10-15 og 16-21. Hverdage 
starter runderne kl. 18. Sidste runde kl. 
10 og præmier uddeles kl. 15.30.
Indskud: GM ingen indskud + overnat-
ning for de første 4 tilmeldte.
IM og WGM ingen indskud + fri over-
natning på skolen.
FM og WIM ingen indskud.
Spillere med ELO 300 kr.
Spillere uden ELO 400 kr.
5 runders turnering 150 kr.
Præmier: Toppræmier 12.000-8.000-
5.000-4.000-3.000-2.500-1.500.

Esbjerg Skak Union
Orienterer Esbjerg Skak Union
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Ratingpræmie på 1.000 kr. pr. 10 del-
tagere. Specialpræmie på 2.000 kr. til 
bedste klubmester.
Præmier i 6-mandsgrupperne er 500 kr. 
og 250 kr.
Ved ligestilling deles præmierne efter 
Hort-systemet.
Indtægter: Vi erkender i bestyrelsen, at 
vi ikke er gode til at finde sponsorer og 
annoncører. Vi lægger hovederne i blød 
for at finde på folk, der kan hjælpe os.
Vi laver en indsamling, hvor man kan 
indbetale min. 100 kr. i støttebidrag. 
Der skal gives besked, hvis giver vil 
være anonym.
Vi bager privat for at spare penge.
Mad i portioner bestilles udefra. 
Allan og Bent undersøger forskellige 
muligheder.
Jens undersøger forskellige muligheder 
for spillested.
PR: Ca. uge 7 udsendes en pressemed-
delelse til JydskeVestkysten, DSU´s 
hjemmeside, Skakbladet og til Centrums 
hjemmeside.
7/3 er deadline i Skakbladet for 
annonce.
Indbydelse udsendes til klubber i området,
Ribes Weekendturnering, DM, afslut-
tende runde i divisionsturneringen og 
til pokalfinalen.
Skriv i annoncen, at vi er behjælpelige 
med at finde overnatning.
Bemanding. IT 2, TL 2-3 og kantine 2-
3 hele tiden, hvorfor der skal findes ca. 
10 til kantinen i alt.
En skal være til stede under spisning.

5. Esbjerg Storkommune
Tjek om vedtægterne skal ændres, hvis 
Ribe og Bramming vil optages i ESU, 
når kommunesammenlægningen er 
gennemført (BR).

Eventuelt
Der blev ikke besluttet noget under 
dette punkt.
Referent: Bent Radoor

Ovenstående er et referat fra det første 
bestyrelsesmøde. Lidt beskæmmende 
for byens skakliv at kun Centrum er 
repræsenteret i bestyrelsen. Det skal 
ingen hemmelighed være, at vi helst 
havde set at alle byens klubber var 
repræsenteret. 
For at imødegå Centrums formand, 
Brian Isaksens slet skjulte kritik af 
unionens arbejde, kan vi oplyse at flere 
af de ovennævnte punkter er søsat og 
ført ud i livet. Først og fremmest så er 
Vesterhavsturneringen på skinner.
Spillestedet er fundet, det bliver 
Rørkjærhallen denne gang. Se annonce 
andetsteds. Støttebidragene strømmer 
ind (hvis du ikke har givet endnu kan det 
sagtens nås, se artikel andetsteds). De 
første deltagere og hjælpere har meldt 
sig! Ligeledes er de første sponsorer og 
annoncører ved at indfinde sig. I mod-
sætning til sidste år bider vi hovedet af 
al skam og passer alle op der ligner et 
emne. Her kan DU yde et bidrag ved at 
spørge din chef om tegning af annonce.

Jens Nielsen, formand for ESU 
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Befriende
For første gang i denne sæson stillede vi 
i tæt på stærkeste opstilling, og det gav 
straks en storsejr.
Som sædvanligt kunne jeg dårligt følge 
de øvrige partier; kun kunne jeg se, Ole 
igen spillede et af sine skyd-først-stil-
spørgsmål-senere partier. Jeg selv spil-
lede mod min gamle klubbladsmakker. 
Jeg kom allerede om lørdagen, og selv 
om han gerne ville lokke mig til at 
genoptage de gamle forberedelser til 
den gangs redaktionsmøder (!), var jeg 
stålsat og afveg overdreven indtagelse 
af stimulanser og gik forholdsvist tidligt 
til køjs. Hans sidste desperate forsøg 
på at bringe mig ud af balance var, at 
vise mig Lassen juniors SLANGE, der 
var installeret i værelset ved siden af 
gæsteværelset!
Men jeg lod mig ikke ryste:

Hvid: Brian Isaksen, Centrum
Sort: Jørn Lassen, Tønder
Rossolimo
1.e4,c5 2.Sf3,Sc6 3. Lb5. Rossolimo. 
3.-,d6 4.0-0.Ld7 5.c3,a6 6.La4,b5. 

Formand Brian - Klippefast

Holdturneringen 1. holdet runde 4 Af Brian Isaksen

Tønder Centrum I 2 : 6 
1. Jens Christian Lund Iver Poulsen 1 : 0
2. Peter Elkjær Larsen Gunnar Pedersen 0 : 1
3. Hans Ulrich Christensen Ole Bønnelykke 0 : 1
4. Leif Bregnedal Hans Buus Pedersen 0 : 1
5. Niels Falsig Jean Bloch Mikkelsen ½:½
6. Kaj Elkjær Larsen Poul Grydholt Jensen ½:½
7. Jørn Lassen Brian Isaksen 0 : 1
8. Jens Carl Pedersen Bent Radoor 0 : 1
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Hvid stiller sig op, som var det spansk. 
7.Lc2,g6 8.d4,cxd4 9.cxd4,Lg7 
10.h3,Tc8 11.Lg5,Dc7. Sort får 
problemer med at finde et godt felt til 
dronningen. 12.Sc3,Db7 13.Tc1,e5? 

Måske den afgørende fejl! 14.dxe5,dxe5 
15.Lb3,Sge7. Sorts stilling er allerede 
problematisk. 16.Dd2, 0-0 17.Dd6!,Tfe8 
18.Tfd1,Tc7 19.Sd5,Sxd5 20.exd5. 
Sort opgiver. 
1:0

Stillingen efter 4. runde:
1.  Ribe 24
2. Haderslev I 20
3. Evans 19½
4.  Esbjerg Skakforening 17
5.  Centrum 16
6.  Bov 15
7.  Tønder 9
8.  Haderslev II 7½

Mmdmfmbj
memcmaia
ambgMmam
mamMgMIM
MmMGAmMm
mMHMmBmA
AGCmCGAm
mMJEmDLM

 •  Bøger    •  Film / Musik / DVD
 •  Kontorartikler   •  Multimedia
 •  Playstation, Gameboy og Xbox spil •  Rollespil / Games Workshop

Kongensgade 33 • 6700 Esbjerg • 75121177 • www.boboger.dk
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Tophold igen?
Evans er hyppigt et af de hold, der vol-
der os flest bryderier. Derfor var det med 
begrænsede forhåbninger, vi gik i gang 
med 5. runde i divisionsturneringen.
Det blev til en overvældende storsejr til 
Centrum på 6:2 – uden nederlag – nu 
banker vi pludselig på til en topplace-
ring! Men lad os nu spise brød til, i næ-
ste runde den 5. marts venter Haderslev 
I. Under alle omstændigheder leverede 
holdet en af de bedste præstationer læn-
ge. Ole forsøgte endog i det meste af 
seks timer at omsætte en merbonde til 
et ekstra halvt point til os. Gunnar fik 
hænderne fulde mod den gamle – han 
er blevet 70 år! – Evanskæmpe, Peder 
Madsen. Der kæmpedes, så vidt jeg 
kunne se, forbilledligt på alle brætter. 

Hold øje med Damir, han ligner en fast 
mand til holdet i næste sæson!
Alle partierne kan ses og gennemspilles 
via klubbens hjemmeside:
http://www.skakklubbencentrum.dk/

Men vi vil dog ikke snyde læsere uden 
nettets velsignelser for denne lille perle 
af Poul G. Jensen.

Hvid: Niels Skou, Evans
Sort: Poul G. Jensen, Centrum
B02 2. div. gr. 3, 05.02.2006
1.e4 Sf6 2.d3. Mange af mine modstan-
dere prøver at undvige Aljechin. Som 
regel gør de det med Sc3 i andet træk. 
2...d5 3.Sd2 e5 4.g3 dxe4. Da min mod-
stander har vist, at han vil spille Lf1–g2, 
lukker jeg med afbytningen den lange 

Holdturneringen 1. holdet runde 5 Af Brian Isaksen

Centrum I Evans  6 : 2 
1. Iver Poulsen Henrik Svane ½:½
2. Gunnar Pedersen Peder Madsen ½:½
3. Ole Bønnelykke Jørgen Aaskov ½:½
4. Hans Buus Pedersen Lars Sørensen 1 : 0
5. Poul Grydholt Jensen Niels Skou 1 : 0
6. Brian Isaksen Knud Lysdal 1 : 0
7. Mesud Desevac Zijad Campara ½:½
8. Damir Desevac Torben P. Pedersen 1 : 0
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Slagter

KAJ MADSEN
Kronprinsensgade 97
75 12 84 95

diagonal. 5.dxe4 Lc5 6.Lg2?  6.h3  er 
bedre. 6.-,Sg4! 7.Sh3? Lxf2+ 8.Sxf2 
Se3 9.Dh5 Måske er 9.Df3 bedre. 9.-, 
Sc6 9.-,Sxc2+. 10. Ke1–d1, Scxa1. 11. 
Dh5xe5+, Ke8-f8. 12.b2-b3, Sa1xb3. 
13. a2xb3, Sb8c6. 14. De5-c3, D8-d4 
med en lille fordel til sort. 10.Sf3? 

Hvid står også dårligt efter Sd2-b3; 
men det er bedre end teksttrækket. 
10.-,Sxc2+ 11.Ke2 Le6! 12.Td1 Lc4+ 
13.Sd3 Dd6 14.b3 La6 15.Lb2 0–0–0 
Hvid har ikke nogle gode træk! 16.Tac1 
Lxd3+ 17.Kf2 Dc5+ 18.Sd4? Txd4 
0–1

Stillingen efter 5. runde:
1.  Ribe!! 27½
2. Haderslev I 26
3.  Centrum 22
4. Evans 21½
5.  Esbjerg Skakforening 21½
6.  Bov 17
7.  Tønder 14½
8.  Haderslev II 10

dmckfmMj
gagMmaga
MmbmMmMm
mMmMgMmE
MmMmAmMm
mMmMhBGM
AGAmMHCG
JMIMLMmD
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Første nederlag...
..... til Haderslev I altså! Mens denne 
artikel stadig var på tegnebrættet dum-
pede et friskt eksemplar af Bondefan-
geren, medlemsbladet for Haderslevs 
Skakklub ind ad brevsprækken. 
Her kan man læse at Haderslevfolkene 
havde behørig respekt for Centrums sti-
gende formkurve, og især det seneste re-
sultat mod Evans fik frygten til at emme 
ud af deres porer. Nu blev det ikke til 
den store afklapsning, dertil er Hader-
slev for gode. Som kampen skred frem 
vekslede held og uheld. Resultatet blev 
4½-3½ til os. Vi havde skrabet 4½ point 
sammen, da der endnu var 2 partier, der 
var uafsluttede. Her kunne Gunnar med 
rettidig omhu have holdt remis. Både 
han og Iver måtte ned med nakken. Til 
gengæld havde Damir viklet sig ind i en 

tabt stilling, men hans modstander slap 
ham ud af sækken og opgav i en stilling 
som sandsynligvis var remis. Se partiet 
på klubbens hjemmeside.
Ole Bønnelykke sluttede af med en 
smuk mat, efter at hans modstander 
havde forsømt det bedste modspil. Hans 
spillede solidt og vandt i god stil. Brian 
stod sandsynligvis til gevinst; men lidt 
unøjagtighed førte til evig skak. 

Stillingen efter 6. runde:
1.  Ribe 30
2. Haderslev I 29½
3.  Evans 27
4. Centrum I 26½
5.  Esbjerg Skakforening 26
6.  Bov 23
7.  Tønder 18
8.  Haderslev II 12

Holdturneringen 1. holdet runde 6 Af Poul G. Jensen

Centrum I Haderslev I  4½ : 3½ 
1. Iver Poulsen Søren Brautsch 0 : 1
2. Gunnar Pedersen Kai C. Bjørnskov 0 : 1
3. Ole Bønnelykke Jacob Gemzøe 1 : 0
4. Hans Buus Pedersen Jan Garbrecht 1 : 0
5. Jean Bloch Mikkelsen Allan S. Hermannsen ½:½
6. Poul Grydholt Jensen Allan Hye ½:½
7. Brian Isaksen Jacob B. Andersen ½:½
8. Damir Desevac Anders Munch 1 : 0



1�

Skakklubben Centrum
Marts 2006

MmMmMmfm
mMmMmMga
amMmMhMm
mMmMmBmM
MGMmMmdm
mMmMmMmF
MmMmAmcG
JMmMmMmM

Hvid: Jacob Gemzøe
Sort: Ole Bønnelykke 
A90 2. div. gr. 3, 05.03.2006
1.d4 d5 2.Sf3 f5 3.g3 e6 4.Lg2 Sf6 5.0–0 
c6 6.c4 Ld6 7.b3 De7 8.a4 Sbd7 9.La3 
0–0 10.Lxd6 Dxd6 11.Dc2 Se4 12.Sc3 
b6 a5!? 13.a5 bxa5 14.Ta4 14.Txa5 
Db4 Hvid mister en kvalitet. 14.-,Lb7 
15.Tfa1 a6 16.Txa5 Db4 17.Sd1 c5 
18.Se3 Tac8 19.T5a4 Db6 20.Db2 cxd4 
21.Sxd4 f4 22.gxf4 Txf4 23.cxd5 exd5 
24.Sdf5! 24.Txa6 Lxa6 25.Sxd5 Tc2–+ 
26.Sxc2 Dxf2+ 24.-,Txf5 25.Txe4? 
25.Lxe4 Tf7 26.Lf3 d4 27.Dxd4 Lxf3= 
25.-,Txf2 26.Te7 Txg2+ 27.Kxg2 d4+ 
28.Kh3 Dh6+ 29.Kg3 Dd6+ 30.Kh3 
Dxe7 31.Dxd4 De6+ 32.Kh4 Df6+ 

33.Dxf6 Sxf6 34.b4 Tc3 35.Sf5 Tc4+ 
36.Kg3 Tg4+ 37.Kh3 Lg2# 
0–1

Hvis vi ska’ nå målet samtidig, må vi tale samme sprog

- jeg vidste f.eks. ikke at “Hippopotomonstrosesquippedaliofobi”

blot betyder “angst for lange ord”!

 
v/Jens Arne Christensen
Industrivej 18 · 6510 Gram
Tlf.:    74 82 32 52
Mobil 20 32 30 52
Bud- og distributionskørsel

GRAM EXPRESSENGRAM EXPRESSEN
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Holdturneringen 1. holdet runde 7 Af Allan Kaarsberg

Bov Centrum I  4½ : 3½ 
1. Andreas Schütte Gunnar Pedersen 0 : 1
2. Lars Søndergård Ole Bønnelykke ½:½
3. Hartmut Klemmt Jean Bloch Mikkelsen 1 : 0
4. Svend Erik Kramer Poul Grydholt Jensen ½:½
5. Helge Andersen Mesud Desevac ½:½
6. Wilhelm Brinkmann Damir Desevac ½:½
7. Jan-Hendrik Lorenzen Bent Radoor ½:½
8. Kim Czepluch Karsten Jacobsen 1 : 0

Ned på jorden igen
Et kig på stillingen før sidste runde vi-
ser at der faktisk var en teoretisk chance 
for oprykning, eftersom de to tophold 
Ribe og Haderslev I skulle mødes, og i 
tilfælde af at denne match skulle ende 
uafgjort så kunne Centrum med en sejr 
på 8:0 over Bov, sætte sig på opryknings-
pladsen! Fuldstændig utopi tænker man, 
men vores naboer Esbjerg Skakforening 
var lige ved at løbe alle over ende ved 
at besejre Haderslev II med netop disse cif-
re og såfremt Ribe kun havde fået uafgjort 
ville de have haft samme matchpoint 
som Esbjerg, og så ville det indbyrdes 
opgør sende Esbjerg Skakforening op i 
1. division!! Tankevækkende! Moralen 
må vel være at man aldrig skal give op 
når der bare er den mindste chance! Det 
var vel også det der gjorde at vores spil-

lere hev sig op ved hårrødderne efter den 
katastrofale start - aldrig gav de op, og 
som sagt så kunne det have været blevet 
til mere hvis....! 
Haderslev I var længe den hårdeste konkur-
rent til Ribe, men snublede til sidst. Frænde 
er frænde værst siger man for Haderslev II 
scorede i snit under 2 point pr. kamp men 
fik 3 mod deres førstehold, hvilket skulle 
vise sig at blive dyrt!

Slutstillingen:
1.  Ribe 34½
2. Esbjerg Skakforening 34
3.  Haderslev I 33
4. Evans 33
5.  Centrum I 30
6.  Bov 27½
7.  Tønder 20
8.  Haderslev II 12
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3. holdet meget tæt på oprykning!
Den første holdkamp for sæsonen 
2005/2006 mod Bramming spillet til-
bage i november blev skæbnevanger. 
Som omtalt i forrige nummer af bladet 
formåede 3. holdet kun at stille med 
seks spillere til premieren ude mod 
Bramming, og det skulle vise sig, at 
netop de 2 tabte point uden kamp afg-
jorde 3.holdets skæbne i denne sæson. 
Vi sluttede 3 point efter Bramming, 
som snuppede 1. pladsen i B klasse-
Vest. Som slutstillingen herunder viser, 
kunne vi med sejre i de 2 partier vi 
tabte uden kamp, have sluttet øverst på 
podiepladserne. 
Gennem sæsonen deltog i alt 11 cen-
trumspillere på 3. holdet – kun Vagn og 
Børge deltog i alle kampe og endte med 
scorer på henholdsvis 63 % og 50 %.

Slutstillingen
1. Bramming 19½
2. Esbjerg 3 18
3. Centrum 3 16½
4. Billund 13
5. Helle 12

I 3.runde havde vi hjemme besøg af 
Helle, og her må undertegnede tage 
på sin kappe, at det ”kun” blev 4–4 
og ikke en 5–3 sejr til Centrum. Flere 
gange burde jeg havde vundet partiet, 
men endte til sidst med dels at lukke 

modstanderen ind i partiet igen og dels 
til sidst at tabe på tid. Det kniber lidt 
med partimateriale fra resten af holdet, 
så I må nøjes med mit tabsparti fra 
Hellekampen.

Hvid: Steffen Jørgensen, Centrum 3
Sort: Kim Hovedskou, Helle
1.d4 e6 2.Sf3 Sf6 3.e3 c5 4.Ld3 Sc6 5.c3 
d5 6.Sbd2 Dc7 7.0–0 Ld6 8.dxc5 Lxc5 
9.Te1 e5 10.e4 Mens min modstander 
sidder og tænker over næste træk tord-
ner  larmen pludselig fra hans mobil. 
Alle farer op, med undtagelse af Kim, 
som stille og roligt svarer opkaldet. Jeg 
kunne have erklæret partiet vundet, men 
omvendt var vi jo lige startet og desuden 
var jeg godt tilfreds med min stilling (vi 
ihukommmer hin mindeværdige aften i 
Fredericia, hvor Vagn sad i samme situa-
tion!)  10...Db6 11.Te2 d4?! 

Holdturneringen 3. holdet Af Steffen Jørgensen
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12.b4! vinder en bonde og sikrer hvid 
fordel. 12...Ld6 13.Sc4 Dc7 14.Sxd6+ 
Dxd6 15.b5 Se7 16.cxd4 Sg6 17.dxe5 
Sxe5 18.Sxe5 Dxe5 19.Lb2 Dc5 20.Tc2 
Db6 21.La3 Lg4 22.De1 Td8 23.Lc5 
De6 24.De3 b6 25.Lb4 De5 26.Tac1 
Le6 27.Tc7 Ld7 28.h3 Tg8 29.a4 
g5 30.Lc3 Måske ikke så stærkt som 
30.Txa7 eller 30.a5, men det frem-
tvinger en afvikling, som jeg kun så 
som en fordel med ca. 8 min. tilbage på 
mit ur. 30...Dxc7 31.Lxf6 Df4 32.Dxf4 
gxf4 33.Lxd8 Kxd8 34.e5? 34.Kh2 
med hvid fordel 34...Lxh3 35.Lf1 Lxg2 
36.Lxg2 f3 37.Tc3 fxg2 38.Tf3 Ke7 
39.Tc3 h5 40.Tc7+ Ke6 41.Txa7 h4 
her slap noterne op, og jeg tabte senere 
på tid. 0–1

Nu er der jo sikkert nogen der sid-
der tilbage med en tom følelse af at 
der mangler noget, eksempelvis et par 
referater fra 4. og 5. runde. Til dem kan 
jeg kun sige at der er håb forude! Når 
den travle tid er ovre (og her tænker 
jeg ikke på juletiden, men på mit over-
arbejde samt et forestående sølvbryllup 
i den nære famile, hvor jeg er kraftigt 
involveret i arrangementet og dertil-
hørende festligheder), så sætter jeg mig 
igen til computeren og færdiggør både 
2. og 3. holdets resultater. Jeg vil til 
dette anmode respektive spillere om at 
aflevere partilister samt anekdoter til 
artiklerne! Intet kommer jo af intet! Det 
kan man læse på de efterfølgende sider, 
som jeg har smugkikket i.

Intet nyt er godt nyt...
... siger man, men i dette tilfælde skrider reglen om at ”undtagelsen bekræfter reg-

len” ind! For her er der faktisk noget nyt der er særdeles godt nyt: 
Centrum har fået et nyt medlem!! Dette nye medlem er en 

ungersvend ved navn Henrik Hansen.
Henrik er 28 år og studerende. Han har aldrig spillet i 
klub før så der hviler et stort ansvar på os gamle medlem-
mer for at han får det helt rigtige indtryk af klublivet! 
Det betyder at du har pligt til at aktivere ham hvis du ser 
han ikke har nogen at spille med! Det bliver nok ikke 
aktuelt i starten for Henrik starter i klubturneringen i 
basisklassen med det samme! 
Under alle omstændigheder byder vi Henrik vel-
kommen og håber at han får mange gode stunder 
i Centrum. 
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Som en lille appetitvækker til årets 
Vesterhavsturnering bringer vi 
en lille føljeton med udpluk  fra 
Vesterhavsturneringens historie, set 
gennem brillerne af den tidligere 
formand for Esbjerg Skak Union, Brian 
Isaksen, som har været med siden første 
færd.

Fragmenter
Af overlærer emeritus, Brian Isaksen

Nu er det 30 år siden, den første 
Vesterhavsturnerings spæde fødsel, og 
tiden skal jo gå med noget. Så jeg kan 
ikke lade være med at mindes nogle 
fragmenter, brudstykker fra det arran-
gement, der har fyldt det meste af mit 
voksne liv. Og nåh ja, så er det en 
chance for at vise, at en gang kunne  jeg 
spille skak!
Heller ikke den gang var det var sådan 
et arrangement noget, man klarede med 
selvfølgelighed. Hvor skulle pengene 

komme fra? Jeg tror, vi dengang startede 
med et gigantisk budget på næsten kr. 
10.000! Det var salig murermester 
Johannes Boysen, der rejste de fleste af 
pengene – og ikke ved at henvende sig til 
folk ’ Vil du støtte turneringen?’ Heller 
ikke ’Hvor meget vil du støtte med?’ 
Næh, han fortalte folk, hvor meget de 
skulle give!’
Vi anede overhovedet ikke hvad, vi 
have at gøre med. Min opgave den gang 
var, at sørge for kommunikation med 
udlændinge. I min naivitet skrev jeg 
til ingen ringere end Miguel Najdorf! 
Fortalte, vi nok skulle skaffe ham privat 
indkvartering, og at der var en 1. præmie 
på hele kr. 1.000!
Vi fik skam et pænt og venligt svar. 
En eller anden – nok Svend Novrup, 
Politikens daværende skakredaktør, 
foreslog os at tage kontakt til 
norske Arnold Eikrem, manden bag 
Gausdalturneringerne. Jeg ringede til ham 
fortalte, vi manglede spillere, kunne han 
hjælpe os?  Han foreslog sin landsmand 
Barda. Jeg husker tydeligt, han sagde: -
’Han står som IM på elo-listen.’
Vi var selvfølgelig elektriske, en IM i 
turneringen allerede i første forsøg! 
Senere fandt vi ud af, der var tale 
om en fejl fra FIDEs side. Det var 
faderen, der var IM. Pyt, det blev til 
et af mine bedste partier, faktisk en 
skønhedspræmiekandidat det år. Men 
uheldigvis kom en vis Jens Kristiansen i 
vejen med et af de Velimirovicangrebs-
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partier, han huserede med i de år. 
Stadig, jeg er glad for partiet. Thorbjørn 
Rosenlund bragte det i daværende 
Presse-service og stolede åbenbart på 
noterne:  

Vesterhavsturneringen 1976
Hvid: Brian Isaksen
Sort: Yngvar Barda
Engelsk
1. c4,e5 2. Sc3,Sf6 3.Sf3,Sc6 4.e4,d6 
5.d4,Lg4 6.d5,Sd4 7.Le2,Sxe2 
8.Dxe2,Le7 9.h3,Ld7 10.Le3,0-0 11.0-
0-0,c5 12.g4,Se8 13.Tdg1,a6 14.g5,b5 
15.h4,Da5 16.Kb1,Sc7 

17.g6!,fxg6 18.h5,bxc4 19.hxg6,h6 
20.Lxh6,gxh6 21.Txh6,Sb5 22. 
Sxb5,axb5 Her må jeg støtte mig til 
mine noter i bulletinen 1976: 22.-, 
Lxb5 23.Sxe5!,Lf6 24.Th8+!,Lxh8 
25.Dh5,Ta7 26.Sf7+ 23.a3(!),Lf6 Hvis 
sort fortsætter sit angreb med 23.-,b4 
følger 24.Sxe5 24.Sg5, Dd8 25.Dh5, 
Lxg5 26.Th8+, Kg7 27.Th7+, Kg8 
28.Txg5, Df6 29.Txd7, opgiver 1:0  

Ak ja, det var dengang – før mit bidrag 
som spiller indskrænkede sig til at 
pumpe folks ratingtal op.
Efterhånden koncentrerede jeg mig 
i højere grad om at lave bulletin til 
Vesterhavsturneringen. Det var den 
gang, før computerne blev opfundet, 
hvor arbejdet blev udført med saks og 
limstift, slette/rette papir og et gammelt 
hakkebræt af en skrivemaskine.
Jeg var ikke med til at få aftalen med 

Jens Kristiansen

dmMmMjfm
mMhciaga
amMgMmMm
kagAgMGM
MmAmAmMG
mMHMIBmM
AGMmEGMm
mFmMmMJD
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Tjæreborg Rejser i hus, Finn Larsen stod 
for det. Egentlig ville Tjæreborg ikke 
støtte, men på vej ud af døren fik Finn 
den berømte bemærkning fra dem: ’Ja, 
vil I selv sælge dem, kan I naturligvis 
få et antal rejser!’ Ud til venner og 
bekendte, ’Se nogle fine rejser, du får 
naturligvis rabat og så støtter du vores 
turnering!’
Rejserne blev solgt, vi fik rejst pengene, 
og vi fik Bent Larsen med!! Det var i 1978, 
og jeg lærte ved den lejlighed visdommen 
i den hedengangne tjæreborgpræst, Ejlif 
Krogagers valgsprog ’Nothing comes 
from nothing’ – intet kommer af intet.
Bent Larsen i 1978, det ville være 
næsten som Kasparov i 2006. Vi flyttede 
til Danmarksgades skole. Jeg husker 
endnu spillermødet ude på gangen og 
landgangsbrød, fremstillet af Niels 
Ejnar Nielsen – og den ærefrygt, jeg 
følte ved at se mægtige Bent Larsen så 
tæt på og se ham guffe landgangsbrød i 
sig med fingrene!
Det var året med vores første B-gruppe. 

Den startede som ingenting, nærmest 
et udvidet bymesterskab. Per Knudsen 
vandt, foran folk som Erik Pedersen og 
en vis Iver Poulsen. Allerede året efter 
var den en IM-turnering! 
Og Larsen vandt i 1978 i øvrigt 7:0 over 
de andre danskere i stormestergruppen!

Vesterhavsturneringen 1980 B-gruppen
Hvid: Brian Isaksen
Sort: V. Ravikumar
Engelsk
Ravikumar fra Indien var flere gange 
med hos os. Han var IM, men hans 
uheld var, at han var før den indiske 
skakeksplosion startet af Anand. Her 
undervurderer han mig fatalt.
1.c4,Sf6 2.Sc3,e6 3.e4,d5 4.e5,d4 
5.exf6,dxc3 6.bxc3,Dxf6 7.d4,c5 
8.Sf3,h6 9.Ld3,cxd4 10.cxd4,Lb4 
11.Kf1!? Dengang skrev jeg, at 
Ravikumar nok ikke kendte Seirawan-
Korchnoi, Wijk an Zee 1980. Hvid skal 
naturligvis ikke bytte de sortfeltede 
løbere, da sort har svækket sin 
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kongestilling med -,h6. 11.-,0-0?! 
12.Lc2,Td8 13.Dd3,Sc6 14.Tb1,Kf8 
15.Dh7,Ld6 16.h4. Nu dukker 
der vendinger som 17.Lg5,hxg5 
18.hxg5,Df4 19.Th4 op. 16.-,e5?? 16.-
,Lf4 17.La3+,Ld6 18.Lb2 med gode 
angrebschancer for hvid, skrev jeg 
dengang. 17.dxe5,Sxe5 18.Sxe5,Lxe5 
19.La3+,Td6. 19.-,Ke8 20.La4 fører 
til mat. 19.-,Ld6 20.c5 efterfulgt af 
21.c6+. 20.Te1,Tb8 21.De4,Kg8 
22.Dxe5,Dxe5 23.Txe5,Te6 24.Ld6,Ta8 
25.c5,Txe5 26.Lxe5,Le6 27.Lb3,Td8 
28.Ld6,opgiver 1:0 Med et ordentlig 
los til bordet forlod en fnysende arrig 
Ravikumar turneringssalen!
Året efter kom undskyldningen: - ’Mod 
en spiller, der ikke gør det særligt godt 
i turneringen, gør det ekstra ondt at 
tabe!’
En undskyldning? Hmmm.

I 1983 blev jeg formand for Esbjerg 
Skak Union, og kom så selv til at mærke, 
hvad Krogager mente. Jeg husker i 

hvert fald én gang, hvor jeg sammen 
med daværende kasserer i Esbjerg Skak 
Union, Ernst Maarup, stod i en bank og 
ventede på en, vi skulle snakke med om 
en annonce til turneringen. Vi ventede 
og ventede. Ventede lidt mere. Så kik-
kede vi på hinanden. Og skred.
Men sådan er det desværre. Du skal 
være parat til 49 eller 99 gange ’nej’, før 
der endelig kommer et ’ja!’
Intet kommer af intet.
Med mindre du kender en, som kender 
en! Som i 2000, hvor vi for første og 
eneste gang for alvor fik sponsorstøtte. 
Takket være Jernes og KPMGs Henry 
Heiberg, der kunne trykke på de rigtige 
knapper.
Med den støtte blev vi katapulteret op i 
et uset niveau i Danmark – og det meste 
af Nordeuropa.
Jeg har et hav af gode minder fra 
Vesterhavsturneringen!
 
---Og dem glæder vi os til høre mere om 
i de næste numre!

Storegades Cykel- og
Knallertservice
Storegade 66 · 6700 Esbjerg

Telefon 75 12 39 75



RÅDHUSKROEN
ESBJERG

75135613

N E M T

B E K V E M T

B I L L I G T

P   C   -   B   A   N   K

Sydbanks	 	

PC-bank	er	din	

personlige	filial	af	

Sydbank,	installeret	

på	din	PC		 	

derhjemme

Kom	ind	og	hør		

nærmere
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Sidste frist for indlevering af materiale er d. 21/4 2006

  Program
  og andre arrangementer
Dato  Aktivitet     Oprydningsvagt

27.03.06 2. runde i Forårsturnering 2/2006 JN + Ole Bønnelykke    
  + Ib Mathiasen
03.04.06 3. runde i Forårsturnering 2/2006 BI + Svend Aage Jensen  
  + Andreas Kinch
08.04.06 DM starter 
10.04.06 Hængepartiaften BI + RBP + ? + ?
15.04.06 Tilmeldingsfrist til Ribe Weekend EMT 2006 *
17.04.06 2. påskedag - lukket! *
21.04.06 Ribe Weekend EMT 2006 - 1. runde *
22.04.06 Ribe Weekend EMT 2006 - 2. og 3. runde *
23.04.06 Ribe Weekend EMT 2006 - 4. og 5. runde *
24.04.06 4. runde i Forårsturnering 2/2006 BI + Allan Kaarsberg   
  + Steffen Jørgensen
01.05.06 5. runde i Forårsturnering 2/2006 JN + Peter Roesen   
  + Frede Jørgensen
03.05.06 Tilmeldingsfrist til Ølgod EMT *
09.05.06 1. runde i Ølgod EMT *
08.05.06 Programsættes senere De tilstedeværende
02.07.06 Tilmeldingsfrist til Vesterhavsturneringen *


