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I dette nummer:
• Forandring på vej

• Vesterhavsturneringen

• Wiltons evigtgrønne

• Indkaldelse til generalforsamling

• Giv slutspillet en chance

• Politiken Cup 2004

SKAKKLUBBEN

Nikola Sedlak
løb med førstepræmien i årets

Vesterhavsturnering.

Morten Andersen
Revolverskak m.m.

Iver Poulsen - God turnering!
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Skakklubben Centrum
Bestyrelse:
Formand Brian Isaksen Jakob Gejsings Vej 6 6700 Esbjerg ☎ 7513 7502

Næstformand Poul G. Jensen Rosenvej 13 6800 Varde ☎ 7526 9324

Kasserer Jens Nielsen Storegade 66 6700 Esbjerg ☎ 7512 3975

Sekretær Søren Peter Nielsen Nørregade 77 1. tv. 6700 Esbjerg ☎ 7545 6933

Medlem Carsten Ovesen E. Hansens Vej 6 1. th. 6700 Esbjerg ☎ 7512 1356

Klubbladsredaktion:
Redaktør Søren Peter Nielsen Nørregade 77 1. tv. 6700 Esbjerg ☎ 7545 6933

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

Turneringsledere:
Mesterklassen Jens Nielsen ☎ 7512 3975

Basisklassen Brian Isaksen ☎ 7513 7502

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. 525,-

Juniorer u/20 kr. 280,-
Pensionister kr. 400,-
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
Søren Peter Nielsen e-post: sp.nielsen@esenet.dk
Allan Kaarsberg e-post: ak@gte.dk eller a.kaarsberg@esenet.dk
Klubbens hjemmeside http://www.skakklubbencentrum.dk/
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Så er det tid at ryste posen igen.
Bestyrelsen skal bruge nyt blod.
Næstformand Poul G. har for længst

gjort det klart, at han ikke tager imod gen-
valg på den kommende generalforsamling
mandag den 23. august kl. 19.30, også
Carsten Ovesen har i god tid meddelt, at der
skal findes en ny til hans bestyrelsespost.
Mens dette skrives er der endnu ikke fundet
afløsning til nogen af de to.
Der er heller ikke indgået forslag til general-
forsamlingen, men jeg har sonderet stemnin-
gen, og der synes overvældende lyst til at
prøve at spille klubturneringen i seksmands
grupper inddelt efter rating, så med mindre
der dukker protester op, bliver det systemet,
vi prøver fra i år. Ifølge lovene er det turne-
ringsudvalget, der tilrettelægger turneringen.

*
En ting, vi længe har efterlyst, får vi nu: Et
skab i stueetagen i Kirkegade! Der er plads
nok til det materiel – ure, brætter og brikker
– vi skal bruge i det daglige. Så vi sparer et
par ture op og ned ad trapperne hver
mandag.

Vesterhavsturneringen spilledes denne gang
som Open. At dømme efter de tilkende-
givelser, jeg fik under turneringen, blev
forandringen vel modtaget.
Selvfølgelig var der ting, der kunne plan-
lægges bedre, men på bundlinjen noteres
endnu en vellykket Vesterhavsturnering.
Hvad jeg synes om Vesterhavsturneringen
som Open, er vist ikke nogen hemmelighed;
jeg kan f.eks. henvise til DSUs hjemmeside,
hvor jeg har antydet min holdning. På den
anden side er jeg ikke blind for, hvor po-
pulær en sådan turneringsform er. Og hvis
jeg får den opfattelse, at jeg er den eneste,
der går i takt, skal jeg måske se mere på mig
selv.
Så da jeg ikke vil stå i vejen for nogen, kan
det være, alle er bedst tjent med, at jeg
trækker den berømte streg i sandet og siger,
tyve år på formandsposten må være nok. 
Hvordan turneringen kommer til at se ud
fremover, afgør Esbjerg Skak Unions gene-
ralforsamling i september.

*
Vi skal nu til at tænke på, hvor mange hold
vi vil tilmelde denne gang. 1. holdet del-
tager som bekendt i 3. division. Her må vi
forberede os på, at 6. pladsen allerede fra i
år kommer til at betyde en omkamp om at få
lov til at forblive i divisionen! Altså,
nedrykningsspøgelset kommer endnu
nærmere.

*
Tilbage er bare at ønske alle en god sæson i
Centrum!    f

Forandring på vej
Af Brian Isaksen



4

Skakklubben Centrum
August 2004

Til de som forventningsfuldt læser
dette nummer i den tro at der er et
fuldstændigt refereat af turnering-

en, med masser af partier og andet stof,
må jeg desværre melde at de nok bliver
skuffede. Redaktionen har valgt at
bringe et kort referat hvor hovedvægten
bliver lagt på klubbens egne spilleres
præstationer, og der bliver ingen, jeg
gentager ingen, partier fra turneringen i
dette nummer. Det skyldes ikke som så
ofte før at der er mangel på stof, nej tvært-
imod, der er så meget stof at det vil fylde
2 - 3 almindelige klubblade! Til gengæld,
for jer hungrende entusiaster, har Esbjerg
Skak Union besluttet at udgive et sær-
nummer med partier, billeder og stemn-

ingsfyldte rapporter fra linjedommerne,
spillerne og arrangørerne! Her kan man
bl. a. læse om Centrums nye topspiller,
Morten Andersens farvel til sin indre
remispølse og Lars Lindhard, kommende
International Dommer, har taget tråden op
efter Niels Ejnar Nielsen med hensyn til
betragtninger fra sidelinjen.
Her er en lille smagsprøve fra Lars
Lindhards hånd!
“..... Langsomt løfter den store viser
vingen opad mod det afgørende fald,
medens uret tikker næsten øredøvende i
spillelokalet. Det er det sidste parti i
lokalet, og de to spillere sidder alene,
bortset fra et par tilskuere og en turne-
ringsleder.
Den ene spiller – ham med hvid - er
tydeligt ovenpå og har begyndelsen til et
smil på læberne. Han har netop givet
skak med sin dronning. For et par træk
siden fik han afbyttet damerne, fik kort
efter en ny og afventer nu modstanderens
træk – eller nok nærmere opgivelse, for
stillingen er håbløs for sort, og en ra-
tingpræmie venter på hvid.
Det, hvid har overset er, at hans ur tikker.
Da han trak, havde begge ca. 5 minutter
tilbage til resten af partiet, men han
glemte at trykke på uret, og hans tid rinder
langsomt, men sikkert ud, medens sort –
der ligesom tilskuerne har set fadæsen -
grubler og grubler og lader tiden gå.
Endnu en turneringsleder kommer til og
de to TL veksler sigende blikke – det skak-
lige selvmord er nært forestående...”

Vesterhavsturneringen
2004
Af Allan Kaarsberg m.fl.

Formand Brian byder velkommen til den 19.
Vesterhavsturnering.
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Resten af dette fine indlæg kan du som
sagt læse i særnummeret, som vi håber at
have klar til udgivelse d. 23. august
samme dag som klubbens genralforsam-
ling løber af stabelen (endnu en grund til
at møde op!).

Detagerne
Man kan næsten ikke undgå at blive
imponeret (eller stolt som medarrangør)
over at lille Esbjerg er i stand til år efter
år at tromme mere end hundrede spillere
sammen fra nær sagt hele verden, især
efter at vi i år er gået bort fra alle-mod-
alle grupper og hoppet i strømmen af
Opens og havde udeladt GM-gruppen,
var der lidt bange anelser om vi nåede
over det magiske tal på 100 deltagere. 
I alt 130 deltagere blev det til ved fin-
tællingen efter første runde. Et faktum er
imidlertid at interessen var med ufor-
mindsket styrke, og særlig interessant
var det at der var så mange gengangere
fra de forrige år! 
Vi havde heller ikke behøvet at være
bange for at mangle stormestre selvom

vi ikke tilbød startpenge i år. IM’erne
blev ganske vist væk som de plejer, men
det kan der måske laves om på, inter-
essen fra den gruppe var også til at tage
og føle på, folk som Kim Pilgaard (var
på ferie), Nicolai V. Pedersen (på turné i
udlandet på jagt efter en GM-norm) og
danmarksmesteren Steffen Pedersen
ville gerne have været med også.

Resultaterne
Vi kan jo ikke blive ved med at snakke
os fra det her er resultaterne fra turne-
ringen, først fra hovedturneringen.
Det kom nok ikke som  nogen over-
raskelse at turneringen blev vundet af en
af stormestrene, men de fleste ville vel
have sat pengene på Fedorchuk, han
kom dog galt afsted mod Sedlak i 7.
runde og derved kunne Sedlak slippe
afsted sammen med Schandorff,
Christian Kyndel og Sulypa. I sidste
runde tog Schandorff imidlertid en hur-
tig remis og da Sulypa blev krøllet sam-
men af Høi, kunne Nikola Sedlak snuppe
førstepladsen alene ved at besejre

Vognmand
Jens Arne Christensen

Kongevej 220 · 6510 Gram
Privat 74 82 32 52 * Mobil 20 32 30 52

Bud- og distributionskørsel
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Christian Kyndel. Carsten Høi spillede
en fin turnering, men den store over-
raskelse må vel være Kjærgaard-Jensen,
som trods sit beskedne ratingtal for-
måede at mænge sig med de øverste og
snuppe en af hovedpræmierne. Skal vi
navlebeskue lidt, så springer Centrum-

folkenes placering på henholdsvis 16.
19. og 23. pladsen i øjnene med hen-
holdsvis Morten Andersen (ham
præsenterer vi senere) og Ole Bønne-
lykke med hver 6 point.
Iver Poulsen fortjener især opmærk-
somhed, idet han allerede fra de første

Plac. Navn Titel RP Klub Land V R T Point Korr.
1. Sedlak, Nikola GM 2519 Serbien Montene SM 6 3 0 7.5 55.0
2. Schandorff, Lars GM 2496 Helsinge DK 5 4 0 7.0 56.5
3. Fedorchuk, Sergey GM 2569 Ukraine UKR 6 2 1 7.0 53.5
4. Høi, Carsten GM 2381 Brønshøj DK 6 2 1 7.0 52.0
5. Kjærgaard-Jensen, 2180 Fribonde Flensb DK 6 2 1 7.0 49.5
6. Sulypa, Alexandre GM 2469 Ukraine UKR 5 3 1 6.5 55.0
7. Skytte, Rasmus IM 2403 Århus Skakklub DK 5 3 1 6.5 53.0
8. Pedersen, Ch. K. 2357 Nordre DK 6 1 2 6.5 53.0
9. Jakobsen, Ole IM 2379 Sydkysten DK 4 5 0 6.5 51.5
10. Hartvig, Ove Weis FM 2270 Taastrup DK 5 3 1 6.5 48.0
11. Bernhardsson, S. 2115 Rödeby SK S 5 3 1 6.5 43.5
16. Andersen, Morten 2111 Centrum DK 6 0 3 6.0 48.5
19. Bønnelykke, Ole 2126 Centrum DK 5 2 2 6.0 45.5
23. Poulsen, Iver 2130 Centrum DK 4 3 2 5.5 49.0
25. Wilton, Lars 2167 Ribe DK 3 5 1 5.5 47.5
31. Leimand, Peter 2074 Ribe DK 5 1 3 5.5 46.0
32. Jensen, Henrik T. 2115 Esbjerg DK 5 1 3 5.5 44.5
36. Munksgaard, Dennis 1846 Esbjerg DK 2 6 1 5.0 49.0
43. Jensen, Torben R. 1898 Esbjerg DK 3 4 2 5.0 44.5
48. Madsen, Svend 1502 Varde DK 4 2 3 5.0 42.5
49. Jakobsen, Christi 2094 Esbjerg DK 3 4 2 5.0 42.5
51. Kwapinski, Leszek 1895 Esbjerg DK 4 2 3 5.0 42.5
56. Rosenberg, Jan 1786 Ribe DK 5 0 4 5.0 37.5
73. Kaarsberg, Allan 1766 Centrum DK 3 2 4 4.0 40.0
80. Fredgaard, Jonath 1563 Grindsted DK 4 0 5 4.0 36.0
82. Pedersen, Lars W. 1704 Grindsted DK 4 0 5 4.0 34.5
87. Klitaa, Ib 1633 Jerne DK 3 1 5 3.5 39.0
89. Hansen, John 1741 Centrum DK 2 3 4 3.5 37.0
96. Jensen, Jørgen T. 1557 Esbjerg DK 2 3 4 3.5 33.5
102. Sørensen, Carsten 1707 Jerne DK 3 0 6 3.0 37.0
105. Jørgensen, Miki W 1333 Esbjerg DK 2 2 5 3.0 30.5
110. Henriksen, René 1293 Esbjerg DK 2 1 6 2.5 36.0
113. Konradsen, Vagn 1196 Centrum DK 1 3 5 2.5 33.5
114. Clausen, Børge 1400 Centrum DK 1 2 6 2.0 33.5
118. Thøgersen, Egon 1000 Centrum DK 1 0 8 1.0 24.0
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runder fik mere eller mindre permanent
opholdstilladelse i det fine lokale hvor
der var direkte transmission på nettet via
sensorbrætterne. 
Som det fremgår af listen så har vi, af
pladshensyn,  kun vist de lokale spilleres
resultater. Eventuelt interesserede kan se
alle resultater på hjemmesiden, eller
vente tålmodigt på særnummeret.

Veteranklassen
Igen i år blev der afviklet en veteran-
klasse. I modsætning til sidste år så
kunne man p.g.a. deltagerantallet på 6
spillere lave en alle mod alle på 5 runder.
Her sluttede Benny Damborg, Varde,
Helge Nielsen, Evans og Sven Eckert,
Skælskør på en delt førsteplads, alle med
3,5 point.
Finn Overgaard, Esbjerg, kunne ikke
gentage successen fra sidste år hvor han
gjorde en god figur i det stærke selskab.

Skoleskakturneringen

Lørdag den 10. juli blev der som et sup-
plement til den "almindelige" Vester-
havsturnering arrangeret en skoleskak-
turnering. 12 børn og unge under 20 år
havde meldt sig til skoleskakturnering-
en, og de spillede i en stor gruppe.
Aldersmæssigt spredte de tilmeldte sig
fra 8 til 16 år. 
Der blev spillet masser af god og spæn-
dende skak, og da røgen lettede klokken
15:30, efter at der var blevet spillet i alt
42 partier, kunne vinderne kåres:
1. Nikolai Holm, Tønder 61⁄2/7
2. Andreas Damgaard Pedersen, 

Høje Taastrup 6/7
3. Jens Hjorth Kjølberg, Oslo 41⁄2/7

Desuden var der en særlig pokal til den
spiller, der var født i 1995 eller senere.
Den blev vundet af:
1. Mads Andersen, Skanderborg 4/7

Penge og håndtryk til de gæve kæmper!

Skak og mat!
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Udover at der var præmie til ALLE del-
tagere (skænket af JydskeVestkysten),
fik de unge talenter også et indblik i hvad
der måske venter dem, hvis de fortsætter
med de gode takter. De fik nemlig en
fornemmelse af skak i topklasse, da de i
pauserne havde mulighed for at følge
afslutningen på selve Vesterhavsturne-
ringen.

Sluttelig.. 
.. er der vel kun at sige at turneringen
blev afviklet forbilledeligt under ledelse
af Niels Ejnar Nielsen, Lars Lindhard,
Axel Hansen og Kim Schmidt som dom-
mere. I kantinen sørgede Jens Nelsen
m.fl. for at alle kunne stille sult og tørst
under turneringen.  Jesper Lahn og Jørn
Hansen placerede igen Vesterhavs-
turneringen på det virtuelle verdenskort
med en fremragende internetdækning.
Jesper og Jørn sørgede ligeledes for, i
samarbejde med Mogens Nielsen og
mange andre, at bringe samtlige partier,
spillet under dette års hovedturnering

(ca. 540 stk!!), på internettet umiddelbart
efter partiernes afslutning. Undertegnede
mener at det er en uofficiel danmarkss-
rekord som dog muligvis allerede er
overgået af Politiken Cup som netop er
afviklet.
Hovedindtrykket er en fremragende
turnering som vi alle kan være stolt, af
her i Esbjerg. 
Lidt malurt i bægeret kom ved
præmieoverrækkelsen, som for de fleste
vel forekom temmelig kaotisk, lidt mis-
fornøjethed over lang ekspeditionstid (en
enkelt GM’er ville gerne med et tidligere
tog, eftersom han var blevet tidligt
færdig) og andre stillede sig undrende
over at skulle nøjes med en delt hoved-
præmie i stedet for en ratingpræmie. Vi
er dog ganske overbeviste om, at 2 del-
tagere fra nabolandet i syd, var ovenud
tilfredse, idet de drog derfra med et par
præmier som de angiveligt ikke skulle
have haft!
Alt dette skal der nok blive gjort noget
ved næste år!
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Ved hjælperfesten efter VHT 2004 faldt
jeg i snak med Ole Bønnelykke. Okay,
faldt i snak er måske et lidt misvisende
udtryk i betragtning af det fremskredne
tidspunkt, vores tilstand og det karaoke-
show som vi forsøgte at råbe os igen-
nem. Under alle omstændigheder var det
et tilbagevendende tema i Oles del af
replikkerne, at han aldrig havde glemt et
parti, jeg havde spillet mod Lars Wilton
i 1978 (er jeg den eneste, der spekulerer
over, hvordan Oles krøllede hjerne fun-
gerer?). Selv havde jeg jo glemt alt om
partiet, men nu har jeg gravet det frem.
Lige som de rigtige klassikere (Evig-
grønne, Udødelige og hvad de ellers hed-
der) er partiet kendetegnet ved en del fejl
fra begge sider (faktisk så mange at det
vil føre for vidt at kommentere dem),
men med et slagkraftigt, romantisk islæt.

Partiet er spillet i Divisionsturneringen,
hvor jeg spillede for Nordre. Efter Lars’
navn har jeg blot noteret ”Esbjerg” –
men det var vel Centrum? (det var ESF,
red.) Her altså til ære for O. Bønnelykke:

Hvid: Morten Andersen
Sort: Lars Wilton
1.e4, d5 2.exd5, Sf6 3.Lb5+, Ld7
4.Lc4, b5 5.Lb3, Lg4 6.f3, Lc8 7.a4,
b4 8.c4, c6 9.d4, cxd5 10.c5, a5
11.Lg5, e6 12.f4, Le7 13.Sd2, Sc6
14.Sgf3, La6 15.Lc2, Sg4 16.Lxe7,
Dxe7 17.Db1, Df6 18.Ld3, Dxf4
19.Lxa6, De3+! 20.Le2, Df2+ 21.Kd1,
Se3+ 22.Kc1, Dxe2 23. Te1

23.-, Sxd4! Av – og hvilket matbillede,
hvis damen slås! 24.b3, Df2 25.Dd3,
Sxf3 26.Sxf3, Sxg2 27.Te2, Dxc5+ 28.
Opgivet. Hvid undslap matten, men
livet er for kort til at spille slutspil med
fire minusbønder (og på 28. Tc2 har
Lars jo De3+). f

Wiltons evigtgrønne
Af Morten Andersen

Morten Andersen har været medlem af
Centrum siden nytår da han fik medlem-
skabet i julegave af et kært familiemedlem.
Morten er journalist og bor i København,
hvilket gør at vi nok kun får ham at se ved
Vesterhavsturneringerne. Han har tidligere
spillet i Nordre og er indehaver af to
vicejuniordanmarksmesterskaber. 
Umiddelbart efter afslutningen af Vester-
havsturneringen blev der af holdt en hjæl-
perfest (endnu en grund til at melde sig som
hjælper!) som Morten deltog i. Ved den lej-
lighed opstod idéen til følgende artikel. 
Vi overlader ordet til Morten.

dm    mfm    j
m    m    maga   

mbmam    m
g    Gam    m       

g    G    m    m
G    m    hBm    

G    HemAG
JEL    J    m    



10

Skakklubben Centrum
August 2004

Først forsvandt hængepartierne,
så blev betænkningstiden
skåret ned. Ja, nu om dage skal

alting foregå med stadig stigende
hastighed. Man må snart råbe vagt i
gevær og stille spørgsmålet:
Hvornår er der efterhånden mulig-
hed for, at man som medlem af en
tilsyneladende uddøende minoritets-
gruppe kan få lejlighed til at dyrke
sin småsygelige hang til langsigtede
manøvrer og dræbende slutspil,
uden at det hele på grund af tidnød
skal ende i det rene hasard? Nogen
vil måske henvise til den mere rolige
disciplin korrespondanceskak, I ved,
den med frimærkerne ("mere mor-
mor, mindre action"), der dog også
synes at være stærkt på retur.
I det følgende parti, som redaktøren
har bedt mig kommentere, fik jeg i
udpræget grad lejlighed til at dyrke
de omtalte tilbøjeligheder. Jeg føler 
mig dog ikke overbevist om, at par-
tiet, der inkl. frimærkeslikkeri
varede 2 1/2 år, vil have nogen større
propagandaværdi for k-skakken.

Hvid: Morten Poulsen, Hørsholm
Sort: Peter Roesen, Centrum
Korrespondanceholdturneringen
2002, 1. division
1.e4, e6 2.d4, d5 3.Sc3, Lb4 4.e5,
c5 5.a3, LxS 6.bxL, Dc7 7.Dg4, f5 
8.Dg3, cxd 9.cxd, Se7 10.Ld2, 0-0
11.Ld3, b6 12.Se2, La6 13.Sf4,
Dd7 14.h4, LxL 15.DxL, Tc8 Sorts
plan er enkel. Afbytning af den
dårlige hvidfeltede løber efterfulgt
af pres i c-linjen og besættelse af
smørhullet på c4 med en hest. Hvids
muligheder på kongefløjen fore-
kommer knap så overbevisende.
16.Th3, Tc4 For at fremprovokere
en fremrykning af c-bonden, så hes-
ten senere kan komme via a5 til
c4.17.h5, Sbc6 18.c3, Sa5 19.Tb1,
Tc7 20.Tg3, Sc4 21.Lc1 Ironisk nok
er hvid formentlig nødt til at undgå
en afbytning af sin dårlige løber for
at kunne modstå presset imod c3.
21.-,Tac8 22.Dc2 Allerede her synes
hvid at savne en plan. 22.-,Sc6
23.De2, Kh8 24.Sg6 Ups. Den
havde jeg ikke fået med. Hesten er
tilsyneladende forgiftet, i hvert fald
hvis man vil vinde. Heldigvis er det
i dette tilfælde muligt at spole fil-
men lidt tilbage. 24.-,Kg8 25.Sf4,
a6 26.h6, g6 27.Sh5, Kh8 28.Sf6,
Df7 29.a4, Sb8 30.Lg5, Sd7
31.Tb3, SxS 32.LxS, Kg8 33.Lg5
Hvid skal hele tiden være parat til at
dække bonden på c3 med løberen,

Giv slutspillet 
en chance
Af Peter Roesen
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hvis sort skulle flytte springeren. 33.-
,Dd7 34.Da2, Tb7 35.Td3, T8b8
36.Td1, Dc6 37.Da1 Min
oprindelige plan var noget med at
gennemføre b6-b5 og evt. skabe en
fribonde i a-linjen. Da vi nåede her-
til, kunne jeg imidlertid ikke få
denne plan til at fungere. I stedet
begyndte jeg at udpønse en aktion -
på kongefløjen!! Ja, ja, nu ikke noget
overilet. Vi starter langsomt med at
langtidsparkere kongen på den mod-
satte fløj, altså: 37.-,Kf7 38.Tdb1,
Ke8 39.Ke2, Kd7 40.Da2, Sa5
41.Da3 Ups igen. En mattrussel! 41.-
,Te8 42.Tb4, Sc4 43.Da2, T8b8
44.g3, Dc8 45.Kf1, Tc7 46.Lf6, Tc6
47.Kg2, Kc7 48.De2, Ta8 For at
undgå 49.a5, Sxa5 50.Dxa6. 49.Lg5,
De8 50.Dd1, Kb7 51.Lf6, Tac8
52.Db3, Ka7 53.Lg5, Dd7 54.Kh3,
Dc7 55.Kh2, Tb8 56.Da2 Så er vi
klar til næste del af sorts
"angrebs"plan (gaaaab!) - hesten må
nødtvungent forlade sin idealpost og
lade sig ommøblere til f7 for at sort
kan få kontrol over feltet g5. 56.-,Sa5
57.T4b2, Sb7 58.Db3, Sd8 59.Db4,
Sf7 60.Ld2, Dd8 61.Kg2, Tb7
Dækker alle indbrudsfelter - og bon-
den på h7 ! 62.f3, Dg8 63.Th1, g5
64.a5, b5 Joh, efter knap 2 års spil
har sort nu så småt sikret sig en
alderdomsopsparing i form af hvids
svage fløjbønder. Sort skal dog ikke
forhaste sig med "udbetalingen", da

dette kan give hvid mulighed for
modspil, navnlig i h-linjen med pres
mod h7. 65.Da3, g4 66.f4 Et kedeligt
valg - endnu en bonde på den i forve-
jen hårdt prøvede løbers egen farve,
og et farvel til kontakten med den
ensomme bonde på h6. En åbning af
g-linjen havde dog formentlig med-
ført en for kraftig blæst omkring
hvids konge. 66.-,Tc8 67.T2b1, Df8
68.DxDf8, Ellers følger blot 68.-,
Sxh6. Resten består af temaet
springer mod dårlig løber i luk-
susudgave. 68.-,TxD 69.Kf2, Tc8
70.Ke3, Tc4 71.Tb4, Tbc7 72.Kd3,
Tc8 73.Th5, Kb7 Ja, så skal kongen
igen på arbejde, efter fuldendt "mis-
sion" på a7. 74.Le1, Kc6 75.Ke3,
Tg8 76.Ld2, Tg6 77.TxT, dxT
78.Lc1, Txh6 

Endelig materialegevinst - efter 2 år
79.TxT, SxT 80.La3, Sf7 På vej til

m    m    m    m
m    m    mbma   
amfmam    j
Gam    GamD   

maG    Gam
m    G    L    G       

m    m    m    m
m    I    m    m       
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det nye smørhul på d5.81.Le7, Kd7
82.Lc5, Sd8 83.Lb6, Sc6 84.Kd2,
Se7 85.Lc5, Sd5 86.La3, h5
87.Lc1, b4 (Sort forslag 88.cxb,
Kc6) Hvid opgav.

Partiet er måske mest interessant
ved, at det er vanskeligt at sige præ-
cist, hvor hvid spillede galt.
Forbedringer skal formentlig findes
mellem træk 15 og 20. De første
hvide træk med f- og g-bonden gav
muligvis sort visse angrebspunkter,

men sorts fremrykningsmuligheder
på kongefløjen kombineret med
truslerne i c-linjen og hvids svage
bønder og dårlige løber bør for-
mentlig under alle omstændigheder
være afgørende.
Meget apropos indledningen er par-
tiet i øvrigt muligvis det sidst af-
sluttede i korrespondancehold-
turneringens historie, idet turne-
ringen i den hidtil kendte form i
hvert fald foreløbig er stillet i bero
på grund af manglende tilslutning.

Storegades Cykel- og
Knallertservice

Storegade 66 · 6700 Esbjerg
Telefon 75 12 39 75

Jorgensen Varianten igen
Bladet bliver skam studeret
grundigt verden over har vi
erfaret. John Rødgård, Færøerne
sendte følgende til redaktionen:
Bare lige en kort kommentar til
sidste nummer af klubbladet:
Stillingen med 11.-,Lc2 finder
jeg i to partier i min base.
Det er:
Halwick(2460)-Ang(2240) 11.-
,Lc2! opgivet
og

Frank(2315)-Watson(2500) 11.-
,Lc2! 12.Dxc2,Dxd4+
13.Ke2,Te8+ opgivet..
Begge partier er spillet i 1997.
Endvidere er der 8 partier, hvor
sort ikke fandt 11.-,Lc2!
I øvrigt finder min Fritz8 trækket
på ca. 2 sekunder.
Det er desværre ikke så let at
blive udødeliggjort.

Venlig hilsen
John Rødgaard
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Ordinær generalforsamling 2004
Der indkaldes til ordinær generalforsamling  mandag 23. august 2004

kl. 19.30 i Kirkegade.
Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde skriftlig senest 10
dage før generalforsamlingen.
Foreløbig dagsorden fremlægges i klubben og offentliggøres på
hjemmesiden senest mandagen før. Som det ses, er det ret mange
poster, vi skal have besat. Bestyrelsen er i gang med at finde villige
kandidater.
Vi skal også se, om der er stemning for at lave turneringssystemet om,
som skitseret af Allan Kaarsberg her i bladet.
Vigtigt er under alle omstændigheder, at DU møder frem på generalfor-
samlingen! 

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.)
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem,
1. suppleant til bestyrelsen, 2. suppleant til bestyrelsen,
Rekvisitforvalter, Revisor, Turneringsudvalg,
Turneringskomite, 1. suppleant til komiteen,
Hans Nissen-pokalen,
Festkomite, Esbjerg Skak Union, Avisreferent
Klubbladsredaktører, Bibliotekar 
7. Eventuelt 
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I modsætning til tidligere år hvor
Vesterhavsturneringen har stået på pro-
grammet i sommerferien så gik turen i år
til København. Ugen gik med at spille
skak og holde ferie. Vi nåedes bestemt
ikke meget rundt, men vi overvejer at
gentage succesen til næste år. Jeg har
ikke haft tid til at færdiggøre analyser og
kommentarer til partierne så det må
komme i næste nummer! (Gudskelov
noget vi kan “klynge Gunnar op på!” -
(red.) Her er turneringens forløb for mig
i (meget) korte træk.
1. runde: Jeg misser en klar gevinst -
ærgerlig at miste en halv her, da det for-
følger en resten af turneringen mht.
dårlig korrektion. - 1/2 point.
2. runde: En ung dame på ca. 15 -16 år
fra Norge med under 1700 i rating!. jeg
synes faktisk at hun spillede udmærket,
måske er det en coming woman. - 11/2. 
3. runde: Go’e gamle Lars Hyldkrog,
selvfølgelig med en vis respekt i
forhold til hans k-skak bedrifter.
Han finder aldrig ro i partiet efter at
have snuppet bonden på a3. Forholdsvis
nem sejr.  - 21/2.
4. runde: Pavel har jeg spillet mod et
par gange på ChessBase (og også vun-
det!),  men ikke denne gang stadig 21/2.
5. runde: Sort spiller helt galt i
Cambridge Springs og  jeg kører sikkert
hjem. - 31/2.
6. runde: Og så Jens Ove! Jeg tror vi

analyserede små 2 timer efter partiet,
han ser sgu meget Jens Ove! i slutstill-
ingen har sort stadig små  gevinst-
chancer men jeg nåede ikke at få kigget
ordentlig på stillingen inden jeg spillede
g5 med remistilbud. - 4 point.
7. runde: Jeg har vundet masser af
partier med 3.Lf4 mod kongeindisk på
nettet. der er mange opstillinger med
sort, både gode og dårlige, sort vælger
en midt imellem. Nem gevinst. - 5 point.
8. runde: Første GM’er nogensinde og
hvilket parti! Efter hvids 13.g4, er jeg
færdig, og jeg tænkte det var godt at jeg
ikke spillede 4 brætter længere oppe, så
havde partiet været live på nettet! Føj -
jeg hev dog en remis i land alligevel! 
Jens Ove undrede sig en del over
stormesterens svage spil, og spekule-
rede over hvor han havde  trukket den
stormestertitel. - 51/2 point.
9. runde: Jeg kommer skidt fra åbnin-
gen. Bengt ville for alt i verden vinde,
for at komme op og spille mod en af de
store i sidste  runde ( remis mod Magnus
Carlsson!) - 51/2 point.
10. runde: Gad ikke rigtig at spille. Var
helt groggy efter gårsdagens parti, men
skulle først med toget 18.30, noget
modstanderen fejlagtigt betød at jeg var
fredelig. - 61/2 point

Konklussion: Scoren var over forvent-
ning og jeg vil gerne prøve igen, der
skal bare vindes i første runde, så er der
flere gode modstandere på vej. F

Politiken Cup 2004
Af Gunnar Pedersen
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Sidste frist for indlevering af materiale 30/8 2004

PrProgramogram
09.08.2004 Klubaften
13.08.2004 Sidste frist for forslag til generalforsamlingen 
16.08.2004 Klubaften
23.08.2004 Generalforsamling
30.08.2004 Klubaften

Hold øje med programmet på hjemmesiden - her kommer turneringsplan
for både hold- og klubturnering samt vagtplanen sandsynligvis før klub-
bladet udkommer næste gang.

http://www.skakklubbencentrum.dk/

- en af Danmarks mest sete skaksider!!


