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Skakklubben Centrum
Bestyrelse:
Formand Brian Isaksen Jakob Gejsings Vej 6 6700 Esbjerg ☎ 7513 7502
Næstformand Jens Arne Christensen Industrivej 18 6510 Gram ☎ 7482 3252
Kasserer Jens Nielsen Storegade 66 6700 Esbjerg ☎ 7512 3975
Sekretær Søren Peter Nielsen Gl. Guldagervej 19 B 6710 Esbjerg ☎ 7545 6933
Medlem René Bæk Pedersen Ingemanns Allé 62 b 6700 Esbjerg ☎ 7512 8310

Klubbladsredaktion:
Redaktør Allan Kaarsberg Peder Gydes Vej 89 6700 Esbjerg ☎ 7545 7013
Assistent Stillingen ubesat                               ☎ 
 e-post redaktionelt: centrum.skakblad@esenet.dk

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.

Artikler, partier, vitser, tegninger, stillinger, billeder, forslag, ris eller ros må meget gerne afleveres 
til klubbladsredaktionen. Reklamer kan, efter aftale med Jens Nielsen, indleveres til redaktøren ved 
deadline til næstkommende klubblad.

Her træffes vi også:
Brian Isaksen  e-post: brisak@esenet.dk
Allan Kaarsberg e-post: a.kaarsberg@esenet.dk
Klubbens hjemmeside http://www.skakklubbencentrum.dk/
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Klubturneringen nærmer sig i skriv-
ende stund sin næstsidste runde. Der er 
endnu en gang overvejelser i gang, er 
fire 5-runders turneringer det rigtige? 
Eller skal vi tilbage til to halvårlige 
turneringer? Eller noget tredje? Det 
ville være rart for turneringsudvalget 
at høre også din mening.

*
Holdturneringen bragte alle klubbens 
tre hold helskindet i mål, mere andet-
steds.

*
Hans Nissen-pokalen ser ud til for 
første gang i flere år at blive fær-
digspillet inden generalforsamlingen! 
– vi mangler kun et semifinaleparti, så 
gælder det finalen.

*
Ribe har endnu en gang afviklet sin 
weekendturnering med stor succes. 90 
spillere deltog. GM Carsten Høi vandt 
mester 1. I andre klasser deltog fire 
Centrumspillere.
Jeg har tidligere fortalt Ribes formand, 
Jørgen Nielsen, at jeg betragter turne-
ringen som den vigtigste nyskabelse i 

dansk skak i mange år. Desværre føler 
Ribefolkene sig for hårdt spændt for, 
og de har meldt ud, at dette års udgave 
kan blive den sidste – seneste nyt fra 
Ribes hjemmeside åbner dog op for et 
spinkelt håb! Vores venner i Ribe vil 
om kort tid holde et evalueringsmøde, 
så måske, måske… Vi håber.
Efter års arbejde med Vesterhavs-
turneringen (med et budget 10 x Ribes 
og et deltagerantal i de bedste år 
tre-fire gange så stort!) blev arbej-
det efterhånden en livsstil. Ikke bare 
under turneringen, men så snart der 
var pakket ned efter en turneringen, 
startede overvejelserne om den næste. 
Og da vores turnering en overgang var 
indstillet, var der ikke bare tale om en 
lettelse – men om et savn. Dette være 
sagt som en venskabelig advarsel til 
vores venner fra Ribe!

*
Husk endelig Vesterhavsturneringen! 
Den eksisterer skam stadig og 
spilles denne gang 13.-20. juli. 
Tilmeldingsfrist 8. juli. Så du kan nå 
det endnu!

Nyt liv i klubben?
Af Brian Isaksen
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Oprydning
Generalforsamlingen bliver 27. august 
– døren åbnes for flodbølgen af nye og 
gamle medlemmer 13. august.
Regn med, at klubturneringen 
spiller 1. runde første mandag efter 
generalforsamlingen.
På generalforsamlingen skal bl.a. en 
afløser for det aldrende vrag af en 
formand findes.
Der venter ham et større oprydnings- 
arbejde. Ikke kun i bogstavelig 
forstand, vores lokale på 2. sal 
er ligeså uoverskueligt som Jens 
cykelsmeds værksted. Men klubben 
selv trænger måske også til et generelt 
serviceeftersyn.
Jeg har ikke længere kræfterne, men 
min efterfølger bør nok se lidt kritisk 
på først og fremmest klubturneringen. 
Generalforsamlingen kommer måske 
med et bud på, om vi har den rigtige 
model for turneringen.

Pokalstævnet 13. maj er godt overstået 
– men ikke i kraft af formandens 
indsats! Min del begrænsede sig mest til 
at mandsopdække en stol, mens andre 
klarede opgaverne.
Vores elitehold kommer heller ikke 
denne gang i finalen. Endnu mere 
beskæmmende er det, at vi var ude af 
stand til at præstere FIRE spillere på 
hjemmebane til et breddehold

*
Har du meldt dig til Vesterhavs-
turneringen? Ellers bør din moster 
klare sig selv, uanset hvor syg hun er. 
MELD DIG!

*
Lad os ikke glemme: Til lykke til 
Gunnar Pedersen med det sjette 
klubmesterskab!

*
Og for resten, også fra mig: GOD 
SOMMERFERIE! 

Storegades Cykel- og
Knallertservice
Storegade 66 · 6700 Esbjerg

Telefon 75 12 39 75
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GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til 
Ordinær generalforsamling
i Centrum mandag den 27. august 2007 kl. 19.30 i Kirkegade.
Forslag til dagsorden skal ifølge vedtægterne være formanden i hænde 
senest 10 dage før generalforsamlingen.
Endelig dagsorden offentliggøres i klubben og på hjemmesiden mandagen 
før generalforsamlingen.

Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingent m. m.
5. Indkomne forslag
6. Valg

(Bestyrelsen er ved at lave aftaler med kandidater til de forskellige 
poster.)
Formand: Brian Isaksen modtager IKKE genvalg
Sekretær: Søren Peter Nielsen modtager IKKE genvalg

1. suppleant til bestyrelsen: 
2. suppleant til bestyrelsen: 

Rekvisitforvalter: 
Revisor: 
Turneringsudvalg:
Turneringskomite: 
1. suppleant til komiteen:
Hans Nissen-pokalen:
Festkomite: 
Esbjerg Skak Union: 
Avisreferent: 
Klubbladsredaktør(er): 
Bibliotekar: 

7. Eventuelt
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Klubturneringen - 4. afdeling

Mesterklassen 
Omsider, efter en 
lang sæson, kunne vi 
gøre ”kassen” op og 
hædre klubmesteren 
for sæsonen 2006/07. 
Vi kunne jo allerede i 
sidste nummer afsløre, 
at Gunnar Pedersen 
for Gud ved hvilken gang ville hjemføre 
dette mesterskab og sådan blev det. 
Tillykke Gunnar.
Denne sidste afdeling var næsten uden 
dramatik, idet Gunnar fra start gjorde 
klart, at der ikke blev givet ved dørene. 
Kun Poul Grydholt kunne følge lidt 
med og da de skulle mødes i sidste 
runde, var situationen den, at Poul med 
8 point mod Gunnars 10, kunne have 
fravristet Gunnar et delmesterskab ved 
at vinde denne kamp. Igen viste Gunnar 
at der ikke er nogen over og ej heller 
ved siden af ham, og Poul måtte tage til 
takke med en flot andenplads, sæsonens 
bedste placering. Lidt drama var der 

alligevel. I sidste nummer viste vi 
hvordan Ib fuppede Ole Bønnelykke, og 
her nedenfor skal vi se formand Brian 
gøre Ib kunsten efter.

Med slukket radar
Af Brian Isaksen
Ole har været hård ved mig i de seneste 
møder. Her blev det hurtigt endnu en 
gang et uklart gadeslagsmål, der først 
endte, da den ene lå ned. Til afveksling 
var det ikke mig, der måtte bæres ud:

Hvid: Ole Bønnelykke
Sort: Brian Isaksen
Wiener
1.e4,Sc6 2.Sc3,e5 3.g3,Lc5 4.Lg2,Sf6 
Efter en afstikker over Nimzowitsch 
har vi nu Wieneråbningen – som jeg 
ingen erfaringer har med. Så er jeg nødt 
til at bygge på almindelig sund fornuft. 
5.Sge2,d6 6.o-o Set med bagklogskabens 
kontaktlinser bør hvid måske overveje 
6.Sa4. 10.-,a6(!) 7.d3,Le6 8.Lg5?!,h6 
9.Le3,Lxe3 10.fxe3,Sg4 11.Dd2,Dg5 

Af Allan Kaarsberg

6 2 3 4 5

5 1 6 3 4

4 5 1 2 6

3 6 5 1 2

2 3 4 6 1

1 4 2 5 3

Nr. Navn Rating ELO FS 1 2 3 4 5 Ialt Korr. Ny R. Plac.

1 Gunnar Pedersen 2178 2213 3,80 3 3 3 1 3 13 - 2192 1

2 Brian Isaksen 1993 2073 2,40 1 0 1 1 3 6 - 1996 3

3 Ib Mathiasen 1877 - 1,15 3 0 0 1 1 7 9,00 1853 5

4 Ole Bønnelykke 2016 2064 2,60 0 3 1 1 0 5 12,50 2004 4

5 Poul Grydholt Jensen 2023 2031 2,6 1 3 1 3 0 8 - 2031 2

6 Anders Christensen 2001 - 2,45 0 0 1 0 1 2 - 1958 6
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12.Tf3,Dh5 13.h3,Sf6 14.g4,Dh4

Ingen vej tilbage! Men begyndende 
med sit 9. træk har hvid åbnet sine sorte 
felter på vid gab. 15.d4,Se7 16.Sg3,g6 
17.Taf1,Sh7 18.d5,Ld7 19.Df2,Sg5 
Ole har længe sin vane tro haft min 
konge låst i sit sigtekorn: Nu skal den 
klædes af! 20.Txf7,Sxf7 21.Dxf7+,Kd8 
Indledningen til en lang rokade i super 
slowmotion. 22.Dg7,Tg8 23.Tf8+,Txf8 
24.Dxf8+,Le8 25.Sf5 Semper fi 
signalerer dette træk. Alligevel må 
Ole have haft visse betænkeligheder, 
han tilbyder remis i næste træk. 25.-
,gxf5 26.exf5, De1+ 27.Kh2, Dxe3 
28.f6, Df4+ 29.Kg1, Sg6 30.Dg7, b6(!) 
Nøglen til bagdøren. 31.Le4,Dg3+ 
32.Kf1, Dxh3+ 33.Ke1, Dg3+ 34.Kd2, 
Df4+ 35.Ke1, Kc8 36.Lxg6, Lxg6 
37.Dxg6, Kb7 38.Se2, Dg5 39.Dxg5, 
hxg5 40.Sg3, Tf8 41.Se4, Kc8 42.Ke2, 
Kd8 43.Ke3, Ke8 44.c4, Tg8 45.Sg3, 

Kf7 46.Sh5, Tg6(?) Jeg fik hurtigt kolde 
fødder, da jeg kikkede nærmere på det 
planlagte Txf6 osv. Jeg kan vist ikke 
vinde bondeslutspillet trods merbonde 
og garderet fribonde! Hvad i alverden? 
Tilbage i løb…Vores redaktør Allan 
påpegede også: ”... hvad med Txh5 ved 
lejlighed?” 47.b4, Tg8 48.Ke4, Kg6 
49.a4, Tc8 50.Sg3 50.Kd3,Th8 osv. 
Kxf6. Hvid opgiver 0:1

Man kan ikke just sige at det var Oles 
turnering med 2 nederlag til feltets 
”svageste”. Til gengæld fik han lidt 
oprejsning ved som den eneste at 
fravriste mesteren et halvt point. Eneste 
regulære sejr var over en fuldstændig 
sukkerkold og desillusioneret Anders 
Christensen som sluttede sidst - DM er 
hårdt ved folk, det ved Ole selv!

Summa Summarum:
For at placere folk efter indsats i alle 4 
afdelinger af klubmesterskabet må man 
omregne deres individuelle placeringer 
til plads point (1. plads = 6 p, 2. plads = 5 
p o.s.v.). Her er det jo en åbenlys fordel, 
hvis man deltager i alle 4 delturneringer. 
Det gjorde kun Gunnar og Poul 
Grydholt. Og det gav også de 2 første 
placeringer. Gunnar blev klubmester 
med næsten fuldt hus – 3 førstepladser 
og en andenplads. Poul G. Startede skidt 
med en 6. plads men høstede derefter en 
3., 4. og 2. plads og det var nok til en 
samlet 2. plads foran Brian Isaksen som 

dmMmfmMj
magMmagM
ambgchMg
mMmMgMmM
MmMmAmAk
mMHAGDmA
AGAKBmCm
JMmMmMLM
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kun deltog i 2 afdelinger. I alt deltog 11 
spillere i de fire turneringer.
Den fuldstændige liste ser således ud:

 1. 2. 3. 4. Pl.P. opn.P
Gunnar Pedersen 2 1 1 1 (23) 42
Poul Grydholt Jensen 6 3 4 2 (12) 19
Brian Isaksen 3 - - 3 (8) 13
Leszek Kwapinski 1 - 5 - (7) 19
Damir Desevac 4 4 - - (6) 12
Peter Roesen 5 5 3 - (6) 11
Anders Christensen - - 2 6 (5) 8
Mesud Desevac - 2 - - (5) 7
Ole Bønnelykke - - - 4 (3) 5
Ib Mathiasen - 6 - 5 (1) 9
Poul Fl. F. Nielsen - - 6 - (0) 1

 •  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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Vagn og Damir
af Peter Roesen
Basisklasse 1 i forårsturnering II 2007 
blev navnlig præget af de 2 personer, 
der er nævnt i overskriften. Vagn, der 
var klart lavestratet, viste storform og 
startede overraskende med at vinde over 
Damir i 1. runde. Desværre har ingen af 
spillerne med partilister kunnet bidrage 
til, at partiet kan bringes i bladet, og 
adskillige forsøg på en rekonstruktion 
har desværre været forgæves. Nåh, 
men jeg var da i hvert fald advaret, da 
jeg skulle møde Vagn i 2. runde, og det 
lykkedes mig da også at få det fulde 

point. Vagn gjorde dog god modstand 
og beviste, at gevinsten fra første runde 
ikke var nogen tilfældighed. Efter 
yderligere gevinster over Mesud og Jens 
og remis mod chefredacteuren (Allan) 
syntes det hele at ligge til højrebenet, 
da jeg i sidste runde skulle møde Damir. 
Damir havde imidlertid også gjort klar 
med højrebenet, idet han efter den 
skuffende start var kommet stærkt igen 
med sejre over Mesud og Jens og remis 
mod redacteuren fortsat havde mulighed 
for at vinde gruppen. Også her burde jeg 
således være advaret. Partiet udviklede 
sig på mange måder noget besynderligt 

Slagter

KAJ MADSEN
Kronprinsensgade 97
75 12 84 95

6 2 3 4 5

5 1 6 3 4

4 5 1 2 6

3 6 5 1 2

2 3 4 6 1

1 4 2 5 3

Nr. Navn Rating ELO FS 1 2 3 4 5 Ialt Korr. Ny R. Plac.

1 Peter Roesen 1971 - 3,85 3 3 3 1 0 10 17,50 1971 2

2 Vagn Konradsen 1329 - 0,25 3 0 0 0 9 3 10,00 1363 5

3 Mesud Desevac 1860 - 3,15 1 0 0 3 3 7 - 1841 4

4 Allan Kaarsberg 1683 1912 1,95 1 3 1 1 3 9 - 1731 3

5 Damir Desevac 1886 1896 3,30 0 3 1 3 3 10 24,50 1892 1

6 Jens Nielsen 1765 2032 2,50 0 0 3 0 0 13 3,00 1827 6

Basis 1
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for mig, idet jeg trods et større antal 
overseelser inden for de første 16 træk 
fik følgende stilling frem, som jeg anså 
for ganske lovende:

Jeg havde lige spillet 17. -, Lg7-e5, og 
havde på 18. g3 planlagt at slå på g3. 
med mulighed for forskellige trusler 
mod den hvide konge og “nem gevinst 
......” - troede jeg. Damir tænkte sig godt 
om og spillede så netop 
18.g3  
Desværre stolede jeg så meget på mine 
”beregninger”, at jeg i det følgende trak 
omtrent a tempo ...... 
18.-,Lxg3? 19.hxg3 Dxg3 20.Kd2 
Dg2 21.Se2 Dxh1
indtil jeg efter chokket
22.Dc3!
pludselig måtte konstatere, at partiet var 
slut - og vel at mærke til Damirs fordel. 
1 - 0.

Hvid: Mesud Desevac 
Sort: Allan Kaarsberg
1.d4 f5 2.c4 Sf6 3.Sf3 d6 4.g3 e6 
5.Lg2 Le7 6.O-O O-O 7.Sc3 c6 8.Dc2 
d5 9.Td1 De8 10.b3 Dh5 11.e3 Sbd7 
12.Se2 g5 13.Ld2 Se4 14.Le1 Ld6 
15.Db2 Tf6 16.Se5 Th6 17.h3 a5 18.f3 
Sef6 19.Tdc1 Sf8 20.c5 Lc7 21.a3 
S6d7 22.Tc2 Sxe5 23.dxe5 Sd7 24.f4 
Tg6 25.Kh2 Tg7 26.Lf2 Dg6 27.Th1 
h5 28.Tg1 b6 29.cxb6 Lxb6 30.Sd4 
Sc5 31.fxg5 Sd3 32.Dc3 Sxf2 33.Txf2 
Dxg5 34.Lf1 c5 35.Sf3 Dh6 36.Sh4 
c4 37.Sf3 Lb7 38.Sd4 Tc8 39.bxc4 
Txc4 40.Lxc4 dxc4 Tidskontrollen er 
overstået. Mesud har været i tidnød og 
jeg har fået en komfortabel stilling. I det 
efterfølgende bliver den bedre og bedre. 
41.Tb2 La7 42.Dxc4 Ld5 43.Dc3 Dg5 
44.Dc8+ Kh7 45.Dc1 De7 46.Te2 Lb8 
Heromkring har jeg ca. 10 minutter 
tilbage og Mesud kun et enkelt, men nu 
begynder jeg at tænke lidt længere over 
hvert træk, da jeg øjner sejren forude. 
Mesud er nødt til at trække á tempo. 
47.Sc6 Lxc6 48.Dxc6 Lxe5 49.Teg2 h4 
50.e4  Dg5 51.ef5 exf5 52.Df3 hxg3+ 
53.Txg3 Dh4 54.a4 Lxg3+ Idet jeg 
trækker opdager jeg til min skræk, at 
næsten al min tid er gået, mens Mesuds 
stadig står på ca. et minut! 55.Txg3 Txg3 
56.Dxg3 Dxa4  Her trykker Mesud uret 
på halv, stirrer mig stift i øjnene og siger: 
“Remis! Jeg gider ikke du taber!” 
1/2-1/2 En rigtig gentleman er han!
Noter Allan Kaarsberg

dkcmMjMl
gamMgAma
MmMmMmam
mMJMiMmM
MmCmMmMm
meHMGMmM
AGMmMmAG
mMmMLMmD
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C6 stinker!
Hvid: Jens Nielsen
Sort: Allan Kaarsberg
Hollandsk
1.d4 f5 Vistnok ingen overraskelse for 
nogen, da jeg spillede Hollandsk/Bird 
(1.f4) i samtlige partier i turneringen 
2.c4 Sf6 3.Sc3 e6 4.Sf3 d6 5.Lf4 Le7 
6.h3 0–0 7.e3 Se4? Lidt forhastet. 
8.Dc2 d5? 8.-, g5 bør prøves. 9.Ld3 
c6 At spille c6 i Hollandsk plejer at 
være den visse død! Jeg kommer også 
til at stå forfærdeligt, feltet c6 bliver 
nu en ren magnet for hvids officerer. 
10.0–0 De8 11.cxd5 cxd5? Heller ikke 
godt, nu bliver c-linjen pivåben. 11.-, 
e5 må være at foretrække. 12.Sb5 Sa6 
13.Sc7 Sxc7 14.Dxc7 Ld8 15.Dc2 Ld7 
16.Tfc1 Tc8 17.Db3 Lc6 18.Se5 Hvad 
sagde jeg! – c6 stinker! 18.-,g5 19.Lh2 
Lb6 20.Sxc6 Så fik han også løberpar-
ret! 20.-,bxc6 21.La6 Td8 22.Da4 c5 
23.Dxe8 Tdxe8 24.f3 

Pokkers nu ryger der en bonde, jeg 
skal jo flytte springeren ellers går den 
tabt, ikke? Hvad gør en klog? Jo, han 
gør som Gunnar Pedersen engang har 
sagt. ”Tænk, og tænk så en gang til!, og 
pludselig kunne jeg se det 24.-,cxd4!! 
Sådan! Jeg tvinger ham til at tage min 
springer, hvis han lader være og spiller 
25.exd4 så er det hvid der mister en 
bonde. 25.fxe4 fxe4! Pointen er at hvid 
ikke kan slå på d4 uden at det gør ondt! 
26.Ld6 Tf5 27.Lb5 Td8 28.Lc5 dxe3! 
Jeg skal selvfølgelig ikke slå løberen 
først, på denne måde kommer bonden 
længst frem. 29.Lxb6 axb6 30.Tc6 Tf6 
der var flere muligheder her, f.eks. e5 
eller Kf7 men jeg syntes bedst om at 
bonden på e6 skulle blive stående og 
samtidigt få tårnet på et sort felt. 31.Txb6 
d4 Dette træk havde jeg set frem til 
længe, nu ruller det! 32.a4 Desperation, 
den når aldrig frem. 32.-,d3 33.a5 e2 
34.a6 e3! Imponerende som de bønder 
arbejder sammen. 35.a7 Jens havde 
sat sin lid til at jeg ikke kunne dæmme 
op for truslen Tb8 og a8D. 35.-, Tf1+ 
36.Txf1 exf1D+ 37.Kxf1 e2+ 38.Kf2 
Tf8+ ... og så kunne Jens også se det! 0-
1 Efter spillet kunne hverken Jens eller 
jeg forstå, hvordan hvid kunne tabe, 
men analysen gav ikke hvid noget efter 
24.-,cxd4. Heller ikke Peter Roesen 
eller CM Morten Andersen kunne finde 
forbedringer for hvid. 
Kan du?
Noter af Allan Kaarsberg

MmMmdjfm
gMmMmMma
CiMmamMm
mMgamagM
MmMGbmMm
mMmMGAmA
AGMmMmAI
JMJMmMLM



1�

Skakklubben Centrum
Juli 2007

Klubturneringen, Basis 2 
Af Henrik Jegbjerg Hansen
Der var ni tilmeldte til Forårsturnering 
2, men vi var reelt kun otte, da Jack 
udgik undervejs uden at have spillet 
nogen partier. På forhånd var der lagt 
op til en spændende turnering med 
flere bejlere til førstepladsen: Jens Arne 
var ratingfavorit med 1592, Steffen 
Jørgensen er altid farlig og Anders 
Stokbæk er på vej frem --- han spiller 
bedre end sit ratingtal. Og så var der jo 
undertegnede, der ubeskedent mente sig 
som favorit, uagtet at resultaterne ikke 
har været for gode i år. Nå, sådan kom 
det nu ikke til at gå. I kulissen lurede 
outsiderne. Kunne en Carsten Ovesen, 
Frede Jørgensen eller Egon Thøgersen 
overraske? Og Børge Clausen i form, 
han er farlig for enhver.
Det blev tæt i toppen. Steffen snublede 
i 2. runde mod Jens Arne, men ellers 
var der ingen slinger i valsen, og med 

12 point snuppede han førstepladsen. 
Undertegnede startede i slingrekurs 
mod Frede, men jeg vandt dog. I anden 
runde kom dog turneringens største 
overraskelse, da jeg måtte ned mod en 
skarp Carsten, der kun tabte til Steffen, og 
dermed overraskende tog andenpladsen. 
Jeg selv fik tredjepladsen, noget ufortjent 
da jeg fik 6 point forærende, da jeg 
vandt uden kamp mod både Jens Arne 
(i 3. runde) og mod Egon Thøgersen 
(i 5. runde). Det var ifølge formanden 
vist nok første gang Egon måtte melde 
afbud på grund af sygdom! Jens Arne 
tog fjerdepladsen da han også tabte til 
Centrums eneste juniorspiller, Anders 
Stokbæk, der selv tog fjerdepladsen --
- uden et eneste nederlag vel at mærke, 
men med tre remiser. Det gav også 34 
ratingpoint i posen.
I den modsatte ende havde hverken Frede, 
Børge eller Egon gode turneringer; kun 
Frede tog et halvt point mod Anders, 

2 9 6 7 8

1 3 7 8 9

4 2 8 5 6

3 5 9 10  

6 4 10 3 7

5 7 1 9 3

8 6 2 1 5

7 10 3 2 1

10 1 4 6 2

9 8 5 4

Nr. Navn Rating ELO FS 1 2 3 4 5 Ialt Korr. Ny R. Plac.
1 Anders Stokbæk 1401 - 2,75 3 3 1 1 1 9 29,00 1435 5

2 Jens Arne Christensen 1592 - 3,80 0 3 0 3 3 9 31,00 1556 4

3 Steffen Jørgensen 1527 - 3,00 3 0 3 3 3 12 - 1527 1

4 Jack Madsen 1520 - 3,20 0 0 0 0 * 0 - 1520 10

5 Egon Thøgersen 1036 - 0,25 0 3 3 0 0 6 32,00 1025 6

6 Carsten Ovesen 1271 - 2,15 3 3 1 3 0 10 31,00 1332 2

7 Henrik Jegbjerg 1448 - 2,35 3 0 3 1 3 10 28,00 1455 3

8 Frede Jørgensen 1276 - 0,90 0 3 0 0 1 4 - 1258 8

9 Børgen Clausen 1222 - 0,80 3 0 3 0 0 6 28,00 1186 7

10 S10 - - - 0 0 0 0 0 0 - - 10

Basis 2
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ellers var det sløjt med pointhøsten. Vi 
tager lige mit 1. runde-parti mod Frede:

Hvid: Frede Jørgensen 
Sort: Henrik Jegbjerg Hansen
Herrströms Gambit
1.Sf3 g5?! Herrströms Gambit. Ja ja, 
jeg ved det godt...måske lidt usund. Til 
gengæld spiser jeg lidt ekstra grøntsager. 
2.d4 Mere kritisk er selvfølgelig at tage 
bonden. 2.-,g4 3.Sfd2 d5 4.Sb3 Sc6 
5.Sc3 Sf6 6.Lf4 Lf5 7.a3 e6 8.e3 Sh5 
9.Se2 Sxf4 10.Sxf4 Dd6 11.Ld3 Lxd3 
12.Dxd3 O-O-O 13.Sc5 e5?? Jeg synes 
selv det var smart, men er et direkte 
tabstræk. Sxd4 var vel nødvendigt. 
14.Df5+? Db5! vinder nu, og det havde 
Frede faktisk set på, men valgte altså i 
stedet teksttrækket, hvorefter Sort vel 
har en lille fordel. 14.-,Kb8 15.Se2 
exd4 16.b4 dxe3 17.fxe3 Lg7 18.Td1 
Thg8 19.O-O De5? 

Le5 var meget stærkt her, hvorefter det 
er svært at finde gode træk for Hvid. Jeg 
havde overset Fredes svar. 20.Sd7+! 
Og hvem står nu bedst?! Sikkert Hvid. 
20.-,Txd7 Selvfølgelig nødvendigt, 
damen er jo gaflet. 21.Dxd7 Dxe3+ 
22.Tf2 Sd4 23.Dxg4 f5 24.Dh5 f4 Lidt 
smådesperat angreb, men noget skulle 
der ske. 25.Sxd4? Dxd5 er bedre. 25.-
,Lxd4 Så er løberen med, og nu ser 
det farligt ud for Hvid. 26.Tf1? Det 
var helt nødvendigt at ofre tårnet for 
løberen med Txd4. 26.-,f3?? ...tsk tsk, 
det er ikke stormestre der spiller her. 
Jeg troede selv dette var et genialt træk, 
men nu står Hvid faktisk noget bedre. 
I stedet ville det simple De4 fastholde 
Sorts vinderstilling. 27.g3?? Der hænger 
tre sorte bønder, men Frede tør ikke slå 
nogen af dem. Og computeren er faktisk 
enig: Kh1! er det rigtige, simpelthen gå 
ud af bindingen. Men g3 står Sort til 
gevinst. 27.-,Te8?? Ja.....endnu en fatal 
brøler, men vi troede begge at dette var 
et afgørende vindertræk for Sort. Nu 
kan Hvid jo simpelthen igen spille Kh1, 
og selv stå til gevinst! 28.Dxd5?? Nu 
er det til gengæld forbi. 28.-,Dxf2+! 
29.Txf2 Te1# 0-1

b
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Hans Nissen Pokalen 2006/07
- af Peter Roesen
I min egenskab af forsvarende pokalmester har vores chefredaktør bedt mig give en 
statusrapport vedrørende den igangværende pokalturnering.
Turneringen har flasket sig således, at jeg igen i år har kvalificeret mig til finalen.
Dette er sket med sejr i første runde mod Børge, derefter en meget heldig gevinst 
mod Mesud (se forrige nummer af klubbladet) og endelig gevinst i semifinalen mod 
en kraftigt frembrusende René Bæk Pedersen, hvis angreb jeg fik afværget.
Desværre er den anden semifinale - Ib Mathiasen mod Steffen Jørgensen - endnu 
ikke afviklet. Måske Vesterhavsturneringen kunne danne rammerne for dette spæn-
dende opgør.
Under alle omstændigheder betyder dette, at finalen ligesom sidste år først kan for-
ventes afviklet, efter at den nye sæson - og måske sågar den nye pokalturnering ? 
- er kommet i gang.
 
Måske der ligger en opgave for den ansvarlige for pokalturneringen i at afstikke 
nogle mere faste terminer for afviklingen af partierne i pokalturneringen - på samme 
måde som det gælder med hensyn til klubturneringen.

Resultaterne før de afgørende kampe:
René Bæk Pedersen - Peter Roesen 0:1
Steffen Jørgensen - Ib Mathiasen  :

2. runde
Damir Desevac - Ib Mathiasen ½:½
Mesud Desevac - Peter Roesen 0:1
Henrik J. Hansen - René Bæk Pedersen 0:1
Steffen Jørgensen - Børge Clausen 1:0

1. runde - spillet 13. november 2006
Mesud Desevac - Poul Fl. Fries Nielsen ½:½
Peter Roesen - Børge Clausen 1:0
Henrik J. Hansen - Steffen Jørgensen 1:0
René Bæk Pedersen - Damir Desevac 0:1
Jens Nielsen - Karsten Jacobsen  :
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Ribe EMT 2007 
Mester 2
Af Iver Poulsen
Jeg deltog for femte år nogensinde og 
femte år i træk i Ribes dejlige turnering 
lige efter påsken. Igen i år var vejret 
helt fantastisk, hvilket kunne nydes 
ved vandreture på engen eller en tur 
ned gennem de gamle hyggelige gader 
i byen. Naturligvis var det så en fordel 
at spille nogle hurtige remisser og det 
gjorde jeg så! Den taktik kan blive en 
succes, hvis man ikke er decideret uhel-
dig. Det var jeg imidlertid - desværre.

Jeg startede turneringen med en fin sejr 
over nordmanden Kai Ørtoft, som jeg 
også vandt over for to år siden. Partiet 
fulgte en lidt tvivlsom variant i Aljekins 
forsvar:

Hvid: Poulsen,Iver
Sort: Ørtoft,Kai 
A00 - Ribe 2007, 13.04.2007
1.e4 Sf6 2.e5 Sd5 3.d4 d6 4.c4 Sb6 
5.f4 dxe5 6.fxe5 Sc6 7.Le3 Lf5 8.Sc3 
e6 9.Sf3 Le7 10.d5 exd5 11.cxd5 Sb4 
12.Sd4 Ld7 13.e6 fxe6 14.dxe6 Lc6 
15.Sxc6 Dxd1+ 16.Txd1 Sc2+ 17.Kd2 
Sxe3 18.Kxe3 bxc6 19.Ld3 0–0 20.Le4 
Bedre var 20.Thf1. 20...Lc5+ Her var 
der muligheden 20...Tf6. 21.Kd3 Tf2 
22.Lxc6 Td8+ 23.Ke4 Tdf8 24.g3 
Sc8? En afgørende fejl, idet 24...
Txb2!=. 25.Td7 Sd6+? 26.Kd3 Sc8 
27.Te1 27.Sd5! 27...Se7 28.Lh1 Txh2 

29.Sd5 Sxd5 30.Lxd5 Kh8 31.e7 Lxe7 
32.Texe7 g6 33.b4 1–0

I anden runde (lørdag morgen) spillede 
jeg en meget korrekt hurtig remis med 
sort mod den (normalt) solide Mads 
Svendsen, som dog ikke viste meget i 
denne turnering. I tredje runde vandt 
jeg så et parti, der burde have været 
afgørende for gruppen, nemlig mod den 
(igen) normalt meget solide spiller Peter 
Leimand, som jeg har tabt til de to gange, 
jeg tidligere har spillet mod ham. Jeg 
ved, at han kan spille ret godt, og efter 
denne gevinst var jeg jo i spidsen for 
gruppen, og så anså jeg turneringssejren 
for hjemme, hvis jeg kunne slutte af med 
to remisser. Det burde jo også normalt 
række. Her er partiet:

Hvid: Poulsen,Iver
Sort: Leimand,Peter 
B01 -  Ribe 2007, 14.04.2007
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Sc3 Da5 4.d4 
Sf6 5.Sf3 Lf5 6.Lc4 e6 7.Ld2 c6 8.De2 
Lb4 9.0–0–0 Sbd7 10.Se5 10.a3 Lxc3 
11.Lxc3 Dc7 12.Se5 er hovedvarianten. 
10...Sxe5 11.dxe5 Sd5 12.Sxd5 cxd5 
13.Lb5+ Ke7 14.Lxb4+ Dxb4 15.Ld3 
Lxd3 16.Txd3 Dc4 17.Kb1 Tac8? 17...
Thc8 var faktisk eneste rimelige træk for 
sort. 18.Dd2 h6 19.Tg3 g5 20.h4 gxh4 
21.Tgh3 De4 22.Txh4 Dxe5 23.Db4+ 
Kd8 24.Txh6 Txh6 25.Txh6 Tc5 26.a3 
b6 27.Dh4+ Kd7 28.Da4+ Kd8 29.Dxa7 
Tb5 30.b4 De1+ 31.Ka2 Dc3 
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32.Th8+!! 1–0

Så i de to sidste partier spillede jeg ret 
hurtige remisser. Det var nok ikke helt 
nødvendigt, men jeg ville for en gangs 
skyld følge den sandsynligvis bedste 
taktik. Faktisk stod jeg godt i begge 
partier, da der blev taget remis og jeg 
kunne sagtens have spillet videre. Men 
pointen var, at kun Thomas Flint kunne 
nå op på 3,5 point og kun ved en sejr 
over Peter Leimand. Men Flint var 
bagud med et par bønder og jeg nægtede 
at tro, at Leimand ville sætte det over 
styr. Senere blev det et tårnslutspil, hvor 
Leimand havde en bonde mere – og ikke 
burde kunne tabe.
Den eneste måde, Leimand kunne tabe 
på, var hvis han begik en aktiv fejl, noget 
i stil med en hjælpemat. Men det gjorde 
han så, gik væk fra centrum med kongen 
og ned på g7, væk fra begivenhederne, 

hvorefter Flint vandt og han havde så 
den bedste korrektion. Egentlig ændrer 
det jo ikke min præstation (og jeg vandt 
jo 500 kroner), men bagefter ærgrede jeg 
mig jo over at jeg ikke forsøgte at vinde 
det sidste parti. Men sådan kan det gå, 
når man er uheldig med taktikken.

... og mere fra Ribe
Af Henrik Jegbjerg Hansen
Sammen med en række andre Centrum- 
og Esbjerg-folk brugte jeg weekenden 
13.-15. april, til at dyrke min yndlings-
beskæftigelse, skak naturligvis!
Jeg kørte ”økonomitaxa” med Poul 
Flemming Fries Nielsen og Damir 
Desevac, og vi havde alle en hyggelig 
weekend. Resultaterne var noget 
svingende, men til gengæld var vejret jo 
dejligt. Poul Flemming havde en rigtig 
god turnering, og fik en andenplads i en 
stærk gruppe. Han startede om fredagen 
med remis mod Centrums egen Ole 
Bønnelykke, vist nok på grund af 
hjemmeforberedelse. Da både jeg selv 
og Damir også vandt fredag aften var 
humøret højt på hjemturen.
Mit eget parti var en smule bizart, da 
jeg kom i grov tidsnød med under to 
minutter tilbage ved ca. 35. træk, og en 
stilling i underkanten. Her tilbød min 
modstander, Erik Asmund, så remis 
med en kommentar om, at ”det er jo for 
åndssvagt, at du skal tabe på tid, skal vi 
ikke tage en remis?” (Han havde selv 
over en halv time tilbage). Men der var 
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vel lidt fusk tilbage i stillingen, tænkte 
jeg med vanlig arrogance, så jeg svarede 
ikke og flyttede i stedet noget træ.  Så 
begyndte Erik pludselig at spille mindst 
lige så hurtigt som mig, og vi spillede 
mindst 15 træk hver i lyntempo før min 
vinge faldt, og undervejs havde han sat 
et tårn i slag. Og da vingen faldt var det 
tydeligt, at han troede jeg havde tabt på 
tid. Da det gik op for ham, at vi i stedet 
skulle rekonstruere partiet gav han mig 
derfor hånden i opgivelse. Han kom 
lige fra DM i Ålborg, hvor reglerne var 
anderledes, og man kun havde 2 timer 
til hele partiet... 
Resten af turneringen var ikke noget at 
skrive hjem om for mig. Selv om jeg 
var tæt på andenpladsen var mit spil 
meget ringe, bortset fra et enkelt parti. 
Damir havde en rædselsfuld turnering 
med kun 1 point fredag, så den har 
han nok allerede glemt. Ellers gjorde 
Centrum jo en god figur med gruppesejr 
til Ole Bønnelykke og en andenplads til 
Iver Poulsen. Desuden deltog Steffen 
Jørgensen, med en fjerdeplads i Basis 
5. Vi tager lige mit bedste parti, fra 4. 
runde: 

Hvid: Hans Hansen, Ribe 
Sort: Henrik Jegbjerg Hansen  
Elefantgambit  1.e4 e5 2.Sf3 d5! 3.exd5 
Ld6 Nok den bedste fortsættelse for Sort. 
Også muligt er e4, hvorimod Dxd5 er 
decideret dårligt. 4.Lb5+ c6 5.dxc6 bxc6 
6.Le2 e4 7.Sg1?! Sd4 må være bedre, 

der er jo ingen fare på færde---endnu. 
7.-,Sf6 8.d3 O-O 9.Le3 Sbd7 10.dxe4 
Sxe4 11.Lf3 Sdf6 Sort står allerede lidt 
bedre, pga. udviklingsforspringet. Hvid 
skal til at være varsom nu. 12.Sd2 Te8 
13.Sxe4 Sxe4 14.Lxe4 Txe4 15.Se2 
Lg4! Ubehagelig binding, Sort står 
bedst. 16.h3 Txe3!? Her var der meget 
at regne på. Jeg overvejede længe Dh4!!, 
som faktisk ville være det bedste træk, 
men jeg kunne ikke overskue følgerne 
af 17.g3. 17.fxe3?? 

Dette var fælden, nu er spillet tabt for 
Hvid. Det korrekte var hxg4, og spillet er 
vel omtrent lige herefter. 17.-,Lg3+! Nu 
ryger damen, ellers er der mat. 18.Sxg3 
Lxd1 Og herefter er resten relativt nemt. 
19.Txd1 Dh4 20.Kf2 f5 21.Td4 Df6 
22.Thd1 c5 23.Td5 f4 24.Sh5 fxe3+ 
25.Kxe3 Te8+ 26.Kd2 Df2+ 27.Kc1 g6 
28.T5d2 Dh4 29.g4 gxh5 30.gxh5 Te1. 
31. Opgivet. 0-1 
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Indbydelse til den 22. Vesterhavsturnering
Esbjerg Skak Union vil hermed gerne invitere til den 22. Vesterhavsturnering.

Alle spiller i én åben gruppe, 10 runder efter FIDE´s schweizersystem.

Hovedpræmier
1. præmie DKK  15.000 - 2. præmie DKK  11.000 - 3. præmie DKK    7.000
4. præmie DKK    5.000 - 5. præmie DKK    4.000 - 6. præmie DKK    3.000
7. præmie DKK    2.000 - Ved ligestilling deles præmierne efter Hort-systemet.

Ratingpræmier: DKK 1.000 til bedste i hver 10-mands gruppe regnet fra bunden, dog ikke i den øverste, 
dvs. i øverste gruppe kan der være fra 10 - 19 spillere! Ratingpræmierne afgøres ved korrektion. Man kan 
ikke få både hoved- og ratingpræmie.
Ekstrapræmier: Til bedst placeret juniorspiller DKK 1.000.
Ved gevinst på de 6 øverste brætter (livebrætter) i de sidste 4 runder gives DKK 200.
Spillested: Rørkjærhallen, Ringen 42, 6700 Esbjerg
Spillesystem m.m.: 10 runders ELO-ratet schweizerturnering. - 2 timer til 40 træk, derefter 1/2 time + 
opsparet tid til resten. - En spiller kan i max. 2 runder vælge ½ point uden kamp. Dette gælder dog ikke for 
de sidste to runder og anmodningen skal gives ved tilmeldingen.
Spilletider
Indskrivning fredag 13. juli kl. 16.30 - 18.15.
1. runde fredag 13. juli kl. 19 – 24. - 2. runde lørdag 14. juli kl. 12 – 17.
3. runde lørdag 14. juli kl. 18 - 23. - 4. runde søndag 15. juli kl. 12 – 17.
5. runde søndag 15. juli kl. 18 - 23.
6. – 9. runde mandag 16. – torsdag 19. juli kl. 18 – 23.
10. runde fredag 20. juli kl. 15 – 20.
Præmieuddeling fredag 20. juli kl. 20.30.
Flere turneringer
5 runders koordineret turnering 16. – 20. juli. Samme spilletid som open.
Skoleskakturnering tirsdag 17. juli kl. 12.00.

Indskud
DKK 400.
Titelholdere (GM, IM, FM, WGM, WIM, WFM) DKK 0.
5 runder DKK 150.
Skoleskakturneringen DKK 40.
Eftertilmelding, hvis den bliver accepteret, tillægges kr. 100!

Rygning og mobiltelefoner
Der er rygeforbud over alt på spillestedet.
En spiller, hvis mobiltelefon ringer under runden, taber partiet.

Kantine
Spillestedets kantine vil være åben under turneringen.

Yderligere oplysninger og tilmelding: Jens Nielsen, Storegade 66, 6700 Esbjerg, tlf. 75-123975, e-mail: 
Jerneif@get2net.dk. - Tilmelding senest søndag 8. juli.
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Tjek på titlerne
Af ”CM” (Candidate Master?!) Morten 
Andersen
Artiklen er kraftigt inspireret af artiklen 
”Titler eller tittelkaos!” af norske FM 
(FIDE Mester) Torstein Bae.

To slags
Der er to slags titler. Dem, der ”bare” 
kræver et vist internationalt ratingtal 
(ELO), og dem, der både kræver et 
bestemt ELO-tal og stærke præstationer 
i et antal turneringer.
Titlerne, som kun forudsætter et 
bestemt ELO-tal, er relativt nemme 
at forklare. Titlen FIDE Master (FM) 
kræver et ELO-tal på mindst 2300. 
Tidligere skulle man være opført med 
tallet på en af de officielle lister, som 
det internationale skakforbund FIDE 
offentliggør fire gange årligt (januar, 
april, juli og oktober). I dag er det 
imidlertid tilstrækkeligt at have opnået 
styrketallet på et vilkårligt tidspunkt. 
Faktisk er det nok, hvis blot man på et 
tidspunkt undervejs i en turnering har 
ligget over 2300!
Den forklarer vi lige nærmere: Man 
kan for eksempel tænke sig, at en 
spiller har 2290 før en turnering, scorer 
fire brætpoint i de første fem runder 
af turneringen og dermed når op på 
ratingtallet 2301. Så er FM-titlen i hus, 
også selvom spilleren taber de sidste fire 
partier.
Der er også en mindre kendt titel, som 

man kan få gennem rating. For nylig 
har FIDE indført titlen Candidate 
Master (CM). Her er kravet blot 2200. 
Foreløbig er det imidlertid kun få af 
de kvalificerede, der har søgt om at få 
titlen - det har jeg heller ikke selv, derfor 
gåseøjnene omkring min egen ”titel” i 
byline! 

De kringlede normer
For at opnå skakverdenens fornemste 
titler er det ikke nok at nå et bestemt 
styrketal. Der skal også ekstraordinære 
præstationer i stærke turneringer til. 
Og nu bliver tingene straks mere 
indviklede.
For at blive International Mester (IM) 
skal man for det første opnå et ELO-
tal på mindst 2400. Samtidig skal man 
have gennemført et antal turneringer 
med tilsammen mindst 27 partier med 
en samlet præstationsrating på mindst 
2450. I praksis vil det sige, at man skal 
have lavet fremragende præstationer i 
mindst tre turneringer, da der er meget få 
turneringer med 13-14 eller flere runder. 
Et sådant resultat kaldes en norm.
Præstationsratingen skal altså være 
mindst 2450. Den regner man ud på 
baggrund af procentvis score i forhold 
til modstandernes gennemsnitsrating. 
Lad os sige, at modstandernes 
gennemsnit er 2314 og vor helt scorer 
6 point af 9. Ifølge ratingtabellen svarer 
67 procent til en præstation 125 point 
over modstandernes snit. Altså 2439 
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- fordømt, normen glippede! Med 6,5 
point havde den været hjemme. Så 
havde præstationen været på 2480 (6,5 
af 9 = 72 procent = 166 over snittet på 
2314).

International modstand
Samtidig er der krav til, hvilke 
modstandere, man skal have mødt. 
Kravene sigter blandt andet på at undgå, 
at venlige modstandere kan hjælpe en til 
titlen i den lokale klubturnering. For at 
opnå en IM-norm skal man møde enten 
3 IM’er eller 2 GM’er. Torstein Bae slår 
desuden fast i sin glimrende artikel, at 
det ”ikke er nok, at man udelukkende 
har spillet mod nordmænd” (!). Lige 
sådan er FIDE’s regler ikke formuleret, 
men okay, man skal have mødt spillere 
fra flere lande.
Netop det betyder - som de gæve 
VHT-arrangører ved alt om - at det 
ofte er et hestearbejde at arrangere en 
normgivende turnering.
FIDE har dog gjort to undtagelser 
fra reglen, nemlig henholdsvis det 
individuelle nationale mesterskab og 
holdmesterskab.
Stormestertitlen (GM for Grand Master) 
opnås stort set på samme måde som IM-
titlen. Forskellen er, at der kræves en 
rating på 2500 og ratingpræstationer på 
2600. Samtidig skal man have spillet 
mod mindst tre stormestre.

P.S.
Centrum har faktisk 2 IM’ere. IM 
John Rødgaard kender de fleste, 
mindre kendt er det måske at Mogens 
Nielsen også er International Mester i 
korrespondanceskak.
Efter den nye titel er kommet til er 
væksten af titelholdere i vores lille 
andedam blevet forøget kraftigt. Ud 
over Morten Andersen, så er Gunnar 
Pedersen og Hans Buus også indehavere 
af Candidate Master titlen. Det samme 
kan vel også tænkes at være tilfældet 
med Iver Poulsen som sidste år i april 
var noteret for ELO 2204. Klubbens 
afgående formand kan også ”prale” af 
at have været over den magiske grænse, 
idet han har været noteret for ELO 2210 
i sine velmagtsdage!
Måske er der nogen der sidder tilbage 
med spørgsmålet, hvordan får jeg i det 
hele taget et ELO tal?
Til det er svaret, at for at kunne beregne 
et ELO tal skal man have spillet 9 partier 
mod spillere der har et ELO tal.  

CM Morten Andersen         FM Torstein Bae 
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Traditionen tro er der et  lille indlæg fra 
vores naboer i nord.

Rapport fra en gulvspand!
Af Anders Christensen, Varde - sådan 
hed en bog engang, som beskrev en 
svensk rengøringskones daglige liv, 
og sådan er denne beretning fra DM i 
Ålborg en beretning fra det hårde liv i 
bunden af en (samfunds-) klasse. Jeg 
var den 24. og nederste i kandidatklas-
sen, efter min egen mening i min bed-
ste alder, men for mine modstandere 
bare en gulvklud de tørrede fødderne i 
på deres vej frem mod storhed og ære. 
Der blev ikke taget pæne hensyn til min 
alder og status i klub, hovedkreds eller 
union, ingen spurgte til mine præmier, 
præstationer eller hæderstegn, og den 
ene remis jeg dristede mig til at foreslå, 
blev afvist med ordene, at det slet ikke 
lå i stillingen...
Efter partierne var de flinke og 
forstående, de analyserede efter mine 
begreber klogt og hurtigt – ved en 
enkelt analyse meget hurtigt, idet min 
modstander i en rasende fart udførte 
en hel del træk og fjernede brikker fra 
brættet, så han efter ganske få sekunder 
sad med 5-6 i hænderne...
Jeg var heldig at møde den senere vinder 
af kandidatklassen i runde 1. Han vandt 
klassen fuldt fortjent, spillede meget 
varieret og fremtvang små fordele i 
de fleste partier, således i ét af dem: 
Dronning og et par bønder mod tårn og 

to lette officerer.
1. runde i kandidatklassen DM 2007: 
Igor Teplyi mod Anders Christensen 
– men hvem tror I havde hvid?

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 
5.Sc3 a6 6.Le2 e6 7.0–0 Le7 8.Le3 
0–0 9.f4 Dc7 10.Lf3 Sc6 11.Kh1 Ld7 
12.De1 b5 13.a3 Tab8 14.Dg3 Tfe8 
15.Sxc6 Lxc6 16.Ld4 Tbd8 17.Tad1 
g6 18.f5 e5 19.fxg6 hxg6 20.Le3 Db7 
21.Sd5 Lxd5 22.exd5 Tc8 23.Td2 Lf8
Hvem har hvid og sort, hvem vandt 

Mmdmdifm
memMmamM
amMgMham
mMmAgMmM
MmMmMmMm
GMmMICKM
MGAJMmAG
mMmMmDmF

Anders Christensen             Igor Teplyi
Hvem spiller hvad?
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kandidatklassen og hvem dumpede med 
et brag?

Mens I tygger lidt på det (svaret står 
nederst i dette indlæg), så skal vi lige se 
på en fantastisk stilling som opstod i 5. 
runde:

Mange slutspilsmotiver er her i spil, 
sort synes at have alle muligheder: 
Trænge den hvide konge over på h-

linjen og holde den væk fra e-bondens 
fremmarch – eller med begge tårne true 
mat i bunden. Med sort i trækket kunne 
følgende ske:
1.-, Kf4+ 2.Kh1 TxSe3 3.TxLh3 Te1+ 
4.Kh2 Te2+ 5 Kh1 Td7 6.Tc1 Txb 7.c5 
e3 ... og jeg ser ingen gevinst for sort!

... så er det tid til at vende tilbage til 
partiet fra første runde og få udløst 
spændingen (medmindre I allerede har 
gættet hvem der er hvem).

Hvid: Anders Christensen
Sort: Igor Teplyi
24.h4 e4 25.Ld1 Sxd5 26.h5 Sxe3 
27.hxg6 fxg6 28.Dxe3 Dh7+ 29.Kg1 
Lh6 30.Db3+ Tc4 31.Txd6 Lf8 32.Tc6 
Lc5+ 33.Txc5 Da7 34.Le2 Dxc5+ 
35.Kh1 Kg7 36.Lg4 e3 37.Dd3 Dd4 
38.Ld7 Th8+ 39.Kg1 e2+ 40.Dxd4+ 
Txd4

Med venlig hilsen Anders Christensen

MmMmMmMJ
mMmMmMjM
MmMmMmMm
mMmMmMmM
MmAmMmMm
mMJMHdlc
MGMmMmMm
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Remis!!
AfAllan Kaardberg
Norge lider voldsomt under et fænomen, 
som man vel med rette kan kalde for 
”Carlsen effekten”. Det kunne man 
mærke da Simen Agdestein’s Chess 
School  ved Oslo skulle afholde en 
hurtigturnering for ungdomsspillere. 
Man havde forsigtigt anslået 
deltagerantallet til omkring 60-70 unge 
håbefulde poder - der kom 167! - Suk! 
Bare vi også havde sådan et problem her 
i  Danmark!
Ovennævnte turnering blev gennemført 
under ledelse af Atle Grønn, en 
stærk norsk spiller, og han skriver 
bl.a. i turneringsbulletinen: ”Der 
forekommer ikke ret mange remiser i 
ungdomsturneringer, og næsten alle er 

resultatet af en pat stilling. Ustandselig 
bliver der løftet en hånd, og en spiller 
erklærer pat, men mange af disse 
erklæringer er forkerte og spillerne må 
fortsætte. Men ikke i dette parti!”
Hvid trækker! 1/2 - 1/2

Partiafdelingen

 
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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Rakte ud fra Virginia Statsfængsel 
– til Centrum!
Brev fra dødsdømt

Af Brian Isaksen
I klubbladet nr. 8 fra 1971 stod et par 
linjer:

’Jeg er fange i Virginias 
statsfængsel, dømt til 
døden. Jeg har ingen 
penge til at købe, hvad 
jeg behøver.
Tidligere abonnerede 
jeg på Deres blad. Et 

par af mine partier har været i bladet. 
Jeg kan godt se, at jeg beder om meget, 
men ville det være muligt for Dem at 

sende mig kopier af de numre, som har 
mine partier.

Det ville betyde meget for mig at få dem, 
da jeg har mistet alle mine skakblade og 
bøger.
På dødsgangen har vi 5 numre af ”Chess” 
og nogle ældre kopier af ”Chess Life og 
Review”
Måske kunne De eller nogen anden 
også sende os nogle gamle skakblade 
eller bøger. Det er ligegyldigt, hvordan 
de ser ud.
Jeg ville ønske, at vi kunne betale for 
det, men vi har ikke penge.”

CLAUDE F. BLOODGOOD
Adresse: Death Row, Virginia 
Penitentiary, 500 Spring st, Richmond, 
Virginia 22219, U.S.A.
Sådan stod der ordret, ikke mere. 
Kun afsluttet med en opfordring til 
bestyrelsen om at hjælpe manden. 
Underskrevet af Poul Marcussen. Det er 
næppe Centrums klubblad, Bloodgood 
har fået fat på. Nok snarere et de omtalte 
amerikanske blade.
For nyligt kom jeg i tanke om notitsen 
og begyndte så at undre mig over, at der 
tilsyneladende aldrig blev nævnt mere 
om henvendelsen.
Så her er, hvad jeg har været i stand til 
at stykke sammen af en historie, der 
KUNNE bruges til en af de politiserier, 
vi bombarderes med på TV. Og KUNNE 
have rystet skakverdenen:

Myrdede sin mor
Historien tager fart i 1968.
Et kvindelig findes maltrakteret og 
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indrullet i et tæppe i Dismal Swamp, 
et sumpområde i Virginia ud til kysten, 
det identificeres hurtigt som Margaret 
Bloodgood. Politiet den gang kunne 
allerede deres Lily Rush, Jack Malone 
osv., så de koncentrerede sig hurtigt om 
sønnen, Claude. Som allerede havde 
flere domme bag sig og under seneste 
retssag – en strid om arven efter faderen, 
der netop var død - truede sin mor på 
livet i en fyldt retssal fyldt med vidner!
Det tog juryen mindre end en time 
at nå frem til en dom. Claude Frizzel 
Bloodgood blev dømt til døden og 
overført til Statsfængslet.
Bloodgood havde allerede i 50’erne 
været en aktiv og ikke ueffen 
turneringsspiller. En dødsdømt, der sad 
på dødsgangen på de kanter, havde ret til 
et ubegrænset forbrug af frimærker! Så 
Bloodgood kastede sig over k-skakken 
– loven havde ellers til hensigt med 
frimærkerne, at give en dømt hjælp til 
en sidste chance for at søge appel – han 
fortælles at have op mod 2000 partier i 
gang i 1971!
I 1972 lykkes det ham så at få 
dødsdommen omstødt til livsvarigt 
fængsel, et af frimærkerne må han have 
brugt på en vellykket appelansøgning.
At redde livet var selvfølgelig ikke at 
kimse ad, men forsyningen af gratis 
frimærker sluttede også.
Det lykkedes i stedet Bloodgood, som 
fortælles at have været meget populær 
både blandt fængselspersonalet og sine 

medfanger, at besnakke fængslet til at 
lade ham starte en skakklub i fængslet – 
ledelsen ville vel hellere lade sine dømte 
mordere og voldsmænd bruge deres 
tatoverede arme på at løfte skakbrikker 
end på at slå hinanden ihjel.

VAPEN
Bloodgood var nu både klubformand 
og turneringsleder for en flok indsatte 
i VirginiA State PENitentuary, stats-
fængslet. Heromkring advarer han 
USCF, det amerikanske skakforbund, 
om et farligt hul i deres reglement. Han 
bliver ignoreret. Nå, må han have tænkt: 
’Hvis de ikke vil høre, må de føle’. God, 
gammeldags opdragelse.
Han benytter sin ret til at tildele enhver 
ny spiller et ratingtal, besejrer ham i et 
parti – nogen beskriver hans spillestyrke 
som mellem 2000 og 2200, han er klart 
stærkere end de øvrige indsatte – og for 
hvert parti vokser hans rating.
Det går så, som det må gå: Efterhånden 
har han et tal på 2702!
Han er nu kvalificeret til mester-
skabsklasen ved det årlige amerikanske 
mesterskab – og til det amerikanske 
OL-hold!! Skal Bloodgood spille 2. 
bræt efter Fischer? Iført fodlænker og 
kæder?
Næh, her stopper komikken, tænker 
USCF. De finder en enkelt løsning på 
den gordiske knude: De sletter ham 
simpelt hen fra de officielle ratinglister.
Bloodgood blev i fængslet berygtet/
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berømt for at indlevere klager over stort 
set  hvad som helst. Kendt er, at han en 
gang indleverede en skriftlig klage over, 
at han fik tomat til sin mad i stedet for 
gulerod. Eller var det omvendt?
Hvad nu hvis han havde kørt sagen 
mod USCF helt til tops i det muntre 
amerikanske juridiske system?
En gang lykkedes det ham at opnå 
udgang fra fængslet. Han og en anden 
fange – også en dømt morder – fik lov 
til at deltage i en turnering uden for 
fængslets mure. De to fanger overfaldt 
den ledsagende vagt og undslap. Men 
friheden blev kortvarig, de blev hurtigt 
indfanget igen. Så det er nok tvivlsomt, 
om Bloodgood ville have kunnet opnå 
udgang til en turnering igen.
Ingen tvivl om, at Bloodgood var en 
løgner og en ægte con artist, en der 
vinder folks tillid for så at fuppe dem.
F. eks. lagde han røgslør ud om sit 
fødselsår. Google mener, det må være 
1924. Han har selv forsøgt at bilde 
folk ind, det var 1937. Og at han under 
verdenskrigen var spion for nazisterne.
På den anden side meldte hans 
medfanger om hans store hjælpsomhed. 
En journalist, der interviewede ham 
og spillede flere partier mod ham, 
fortæller, han opførte sig som en 
gentleman. Når intervieweren lavede 
en brøler, påpegede Bloodgood fejlen 
og lod sin modstander lave trækket om. 
Når omvendt Bloodgood lavede en fejl, 
insisterede han på at fortsætte med det 

dårlige træk. Det kan selvfølgelig også 
være, fordi Bloodgood havde lugten 
lunten, at der var voldsom forskel på 
deres spillestyrke.
På godt og ondt var Bloodgood en 
berigelse for vores sport, synes jeg. 
Måske var han kun en fodnote, men en 
farverig en af slagsen! Jeg har været 
glad for at læse om ham.
Claude Bloodgood døde i fængslet i 
2001 af kræft.
Han fik udgivet flere bøger, mens han 
sad i fængslet. Bl.a. en meget rost om 
Grobs åbning (1.g4).
Min base har et enkelt parti af ham 
fra Norfolk, England – men det passer 
ikke. Det var Norfolk, VIRGINIA. (Et 
minuspoint til Chess Assistant).

Norfolk 1959
Hvid: P. Sternberg
Sort: Claude Bloodgood
Spansk
1.e4, e5 2.Sf3, Sc6 3.Lb5, a6 4.La4, Sf6 
5.o-o, Sxe4 6.d4,b5 7.Lb3, d5 8.dxe5, 
Le6 9.c3, Lc5 10.Sbd2, o-o 11.Lc2, 
Sxf2 12.Txf2, f6 13.exf6, Dxf6 14.Df1, 
Se5 15.Sd4, Dh4 16.S2f3, Sxf3+ 
17.Sxf3, Txf3 18.gxf3, Te8 19.De2, 
Ld7 20.Dd2, Lxf2+ 21.Dxf2, Te1+ 
Hvid opgiver. 0:1 Ikke alle modstandere 
i en Open er lige gode.

Kilder: Google, en fremragende 
søgemaskine, bringer masser af links 
om Claude Bloodgood.  
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Sidste frist for indlevering af materiale er d. 21/08 2007

  Program
  og andre arrangementer
Dato  Aktivitet     Oprydningsvagt
08.07.07 Tilmeldingsfrist til Vesterhavsturneringen 
13.07.07 Vesterhavsturneringen starter  - Indskrivning fra kl. 16.30
13.07.07  1. runde kl.19
14.07.07 2. runde kl. 12 - 3. runde kl. 18
15.07.07 4. runde kl. 12 - 5. runde kl. 18
16.07.07 6. runde kl. 18
17.07.07 7. runde kl. 18
18.07.07 8. runde kl. 18
19.07.07 9. runde kl. 18
20.07.07 10. runde kl. 18
20.07.07 Vesterhavsturneringen slutter - Præmieudd. kl.20.30  
13.08.07 Første klubaften i den nye sæson  
17.08.07 Sidste frist for at stille forslag til generalforsamlingen 
20.08.07 Anden klubaften i den nye sæson 
27.08.07 Ordinær generalforsamling med start 19.30 
03.09.07 1. runde i klubturneringen (?) 
04.11.07 1. runde i Divisionsturneringen 2007/2008

www.northseacup.dk
Altid	et	besøg	værd

kig	indenfor


