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Kim Lund Larsen

Giro
kort

medsendt.

Vi medsender et girokort til det næste halve års
medlemskontingent. Du kan også betale direkte til
Leif Nørholm Jensen, men husk girokortet så han
kan kvittere på det.

Hvis du er flyttet eller af en eller anden grund
ønsker at melde dig ud, så skriv til Leif Nørholm.
Klubben lægger jo penge ud for dit medlemskab
af Dansk Skak Union, hvorfra du også modtager
Skakbladet.

Et girokort der ikke bliver betalt til tiden, betyder
ikke at du automatisk bliver udmeldt af klubben,
men når bestyrelsen ikke længere mener, at
klubben kan lægge penge ud for dig, så er vi nødt
til at melde dig ud med restance, hvilket vil sige at
du ikke kan melde dig ind i en anden skakklub, før
du har betalt det skyldige beløb til Vejlby-
Risskov Skakklub.

Strøtanker fra et nyt medlem.

Som nyt medlem i VRS men gammelt i
DSU, vil jeg godt stille et par spørgsmål
og komme med nogle kommentarer.

Hvordan får et potentielt medlem

det sidste lille skub til at begynde i

klubben?

Personligt fik jeg skubbet, da jeg så en
pjece i forbindelse med jubilæums-
turneringen. Jeg ved godt, at pjecer og
lignende kræver en stor arbejdsindsats
og at resultatet ikke er overvældende,
men det er vigtigt at markere sig i
kampen med alle de andre fritids-
foreninger om medlemmer. De fleste
potentielle medlemmer har ikke spillet i
klub før, og ved ikke hvad det er og
hvordan det fungerer. Der skal en meget
stor lyst til at spille klubskak, hvis man
skal til at opstøve hvilke skakklubber,
der er i nærheden af hvor man bor. Jeg
tror, det ville være godt, hvis man i
samarbejde med de andre skakklubber i
Århus lavede en fælles pjece / plakat.

Hvorfor er der er ingen skoleskak i

nærområdet?

Jeg startede i sin tid med skoleskak, og
det var herigennem jeg begyndte at
spille klubskak. Der er mange børn, som
kan blive gode skakspillere, hvis de
opdager, hvor sjovt og spændende skak
kan være. Men det er tidskrævende at

lede skoleskak, om end det også kan
være en utrolig dejlig oplevelse. Hvis der
var et team på 3-4 stykker, som samar-
bejdede om skoleskak på et par skoler,
var det så ikke noget lettere at over-
komme - også tidsmæssigt?

Hvorfor er der så mange afbud til

holdskakken, og hvorfor er resulta-
terne under forventning?

Hertil er der sikkert mange årsager, men
noget som er vigtigt er teamspirit og
planlægning. I min tidligere klub missede
jeg kun en kamp på 5 år. Hvorfor? Fordi
det var en dødssynd ikke at komme, man
svigtede simpelthen ikke holdet. Desuden
blev man hele tiden påmindet om næste
holdkamp, på den måde kunne man
bedre planlægge. Det er godt med en
kalender, men det er endnu bedre at vide,
at “på tirsdag skal jeg spille holdkamp”.
Det er en god ide at integrere nye
medlemmer på B-holdet, men det opti-
male var at have så mange medlemmer,
at man kunne have et D-hold til dette.

Nu skal dette ikke tages som et surt
opstød, eller som om jeg bare tror, at jeg
ved hvordan det hele skal gøres - for det
gør jeg ikke. Jeg ved udmærket godt, at
de fleste ikke føler, de har tid til at
engagere sig i mere. Slet ikke når man
ser, hvor meget tid en formand og andre
bruger. Min pointe er, at man ikke
behøver at påtage sig et kæmpe ansvar,
men i stedet hjælpe dem som har det. I
fællesskab kan man udrette så meget

mere. Mit lille bidrag er at skrive lidt i
bladet - hvad er dit?
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1. Valg af dirigent: Georg valgt.
Dirigenten konstaterer at Generalfor-
samlingen er lovlig varslet og dermed
beslutningsdygtig .(tilstede 9 personer)
2. Valgt af  referent: Undertegnede  .
3. Formandens beretning: Bilag 1.
4. Kassererens beretning: Bilag 2.
Det reviderede regnskab godkendes
enstemmigt og uden kommentarer.
5. Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen har et forslag om kontin-
gent forhøjelse . Forslaget begrundes
med en større kontingent stigning til
DSU. Formanden kommenterede
denne kontingent stigning .
Man har fra DSU ønsket flere midler til
en bred medlems hvervning . Dette
fremgår dog ikke tilstrækkeligt tydeligt
af deres argumentation, men stigningen
blev vedtaget .
Kontingentet foreslås hævet fra 250 Kr
til 300 Kr. . Pr. ½ år.
Forslaget enstemmigt vedtaget .
6. Indkomne forslag:  Georg Leth
ønskede at trække sig tilbage fra
kantine jobbet , grundet et ønske om at
koncentrere sig mere om det skaklige .
Dette kunne vi  kun beklage men have
stor forståelse for .
Formanden  overrakte en flaske vin
med tak for mange års enestående
indsats.
7. Valg: På valg til bestyrelsen var
Preben, Carsten og Jørgen . Carsten
ønskede ikke genvalg .I hans sted

Generalforsamling  31.5.1999
valgtes Roar som nyt medlem af
bestyrelsen .
Som suppleant genvalgtes:
Henrik W og som  ny suppleant
valgtes Ole Østerby.
Som revisor valgtes:
Søren Mortensen .
Som revisor suppleant valgtes
Leif Nielsen .
8. Eventuelt: Under  eventuelt
drøftedes  medlemssituationen og der
kom forslag om annoncer i bla. Rus
hånd-bogen og Århus Onsdag . Det
fremgik dog af debatten at det absolut
ikke er en nem problematik at løse .
Formanden opfordrede alle til at
komme med ideer .

Dirigenten takkede for
god ro og orden .

Referat Preben.

Efter generalforsamlingen spilledes en
lynturnering som blev vundet  af
Leif Nørholm og Jørgen Thinggård .

Af Redaktøren

Da regnskabet blev udsendt i forbindelse med
indkaldelsen til generalforsamlingen, har jeg valgt
ikke at bruge plads på at bringe det her som Bilag
2, da der blev omdelt et mere detaljeret regnskab
på generalforsamlingen.

Formandsskiftet blev meddelt kasserer for 6.
Hovedkreds kasserer Michael Jacobsen, Redak-
tøren for 6. hovedkreds Nyt Claus Andersen
samt redaktøren for SKAKBLADET Thorbjørn
Rosenlund. Der er også sket ændringer i
Mostrups udgivelser.

Leif har lavet nye girokort og Jørgen har i samar-
bejde med mig ydet en stor indsats for at forbedre
vores hjemmeside.

Der blev den 5/7 udsendt et nyhedsbrev til klub-
bens medlemmer der redegjorde for skiftet af
formand og kasserer. Annoncen med indbydelsen
til jubilæumsturneringen var også med på nyheds-
brevet og blev senere bragt i SKAKBLADET.

Den 13/8 udsendte jeg endnu et nyhedsbrev
omhandlende venskabsturneringen i Brabrand
Skakklubs lokaler. Tilbagemeldingerne på
turneringen var positive, så vi arrangerede en
rematch i januar 1999
.
Der er blevet trykt 6000 løbesedler på Katrine-
tryk, medlemmerne har uddelt de fleste efter
detaljeret planlægning af Leif. Beklageligvis har
det ikke medført nye medlemmer i denne omgang.

Preben Andersen og Leif har gennemført et
turneringsleder-kursus i weekenden den 22-23
august, hvor de bestod prøven ( det tog dog lang
tid at få resultatet af prøven at vide, hvilket
hovedkredsen har beklaget ). Preben mangler dog
stadig lidt praktisk erfaring. Leif har fungereret
som turneringsleder under Jubilæumsturneringen,
og med papirarbejdet under Forårsturneringen, så
han har den praktiske erfaring.

Jeg har bestilt et stempel til Leif så han kan
kvittere på girokortene ved turneringerne.

Vi fik afholdt vores Jubilæumsturnering med 36
deltagere, Jubilæet blev også fejret med en lille
reception i skak café Chess House.
Der er blevet spillet hovedkreds-turnering ( hold-

turneringen ), afholdt julefrokost og der har
deltaget 2 VRS hold i hovedkredsens pokalturne-
ring ( brede-rækken ).

Alle de nævnte arrangementer har efter min
mening haft et forventet rimeligt antal deltagere,
måske med undtagelse af receptionen, som blev
arrangeret med for kort varsel. De aftner som har
været afsat til holdopladning, teori og hyggeskak,
har beklageligvis kun kunnet samle få medlemmer.

Peter Fisker hjælper de lavest ratede spillere, med
at få indblik i den grundlæggende skakteori. Det
er et fint initiativ og et godt tilbud til spillerne.
De burde dog også bruge noget mere tid på
teorien der hjemme, hvis de vil forbedre sig
væsentligt.

Holdturnering blev afsluttet den 21. og 22. marts,
hvor VRS stod for afviklingen af sidste runde for
mesterrækken. Vores mesterhold tog „elevatoren“
ned i A-rækken, efter at være blevet nr. 3 sidste
år, med nogenlunde samme bemanding, så det må
siges at være et dårligt resultat. Vores hold i B-
rækken var sikre på ikke at rykke ned inden
sidste runde. Den plads tog Århus Skakklub´s 5.
hold sig af. De havde ikke så meget at gøre i den
række, alligevel var vi „flinke“ ved dem i det
indbyrdes opgør, hvor vi kun fik 4½ point.

VRS Forårsturnering og Klubmesterskab havde vi
i år lavet åben efter at der i foråret 98 kun var 12
deltagere, som til sidst endte med at være 10
deltagere. Det blev i år til 4 grupper af 8 mand
med en nogenlunde ratingfordeling, primært fordi
der var 10 deltagere fra Tjele skakefterskole.
Klubmester blev Uffe Leth.

DM havde deltagelse af 7 spillere fra VRS, det
var en godt arrangeret turnering, men de fleste
VRSer fik for få points, kun Henrik Wendelbo fik
præmie.

Generalforsamling i 6. Hovedkreds var et
langvarigt møde. Der kom dog nogle ændringer
omkring holdturneringen som jeg lige vil nævne
her:
-Nye rygeregler: Der må ikke ryges i spillelokalet
de første to timer, derefter gælder rygereglerne for
den klub der har hjemmekamp.

Beretning, bilag 2
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-Mester-rækkens kampe flyttes til hverdage,
betænkningstiden ændres så det kan lade sig gøre.

Delegertmødet i DSU blev også en maraton-
forestilling. Da I kan læse referatet i Skakbladet
vil jeg kun nævne det vigtigste her:
Kontingentet stiger med 30,-kr pr. ½ år for
seniorer og det halve for juniorer og pensionister !
Pengene skal anvendes til medlems-fremmende
tiltag. Mere præcis var Foretningsudvalget
desværre ikke, så vi kan kun håbe at det vil give
flere nye medlemmer ( aktivitets-konsulenten
slap vi da for ).

Hurtigturnering i maj, blev med kun tolv deltagere
afviklet alligevel, med en del gode partier.
Desværre valgte Uffe Leth at melde sig ud af

Beretning forsat fra side 5: klubben, da han følte sig chikaneret af støj fra
køkkenet. Den glædelige nyhed er så at Frank
Vang har meldt sig ind, da han bor i nærheden og
ikke længere ønsker at spille divisions-skak for
Århus Skakklub, der foregår i weekenderne.

Alt i alt en sæson med op-og nedture. Jeg kunne
godt tænke mig at der var lidt større aktivitet
blandt medlemmerne når der ikke lige er arangeret
en større turnering, så vi kan få „klublivet“
tilbage. Vi har dog enkelte meget aktive medlem-
mer såsom Henrik Wendelbo som i kraft af de
mange turneringer han spiller med i, står til at få
anden-præmien i Hovedkredsens Grand Prix
system.

Vi skal også have gjort noget mere for at få nye
medlemmer, så ideer og initeriativer er meget
velkomne.

navn by tlf rating Indm.
Arne Sørensen Mårslet 86 27 01 83 2316 ?
Niels Danstrup Århus N 86 10 17 53 2116 B
Steen Schou Brabrand 86 25 07 55 2109 ?
Frank Vang Århus N 86 78 74 00 2003 010799
Claus Vangsgaard-Clausen Risskov 86 21 11 56 1908 ?_0879
Knud Riber Risskov 86 17 04 92 1842 011098
Henrik Wendelbo Nielsen Århus N 86 16 55 74 1794 011073
Steen Uldall Hansen Århus C 86 19 99 07 1812 101090
Søren Mortensen Århus C 86 18 82 32 1761 261185
Leif Nørholm Jensen Århus N 86 16 68 84 1711 190894
Peter Fisker Hansen Århus V 86 15 59 40 1717 011082
Bent Seegert Århus C 86 11 41 08 1687 010681
Carsten Schødt Pedersen Risskov 86 17 66 40 1679 010481
Preben Andersen Mundelstrup 86 24 53 25 1618 101090
Kim Lund Larsen Lystrup 86 22 31 20 1556 011098
Jens Peter Pedersen Skødstrup ? 1490 111194
Georg Leth Risskov 86 21 14 77 1466 091287
Henrik Andersen Brabrand 86 26 55 85 1417 270991
Torben Witt Jensen Risskov 86 21 05 97 1364 111297
Herluf Jensen Risskov 86 21 04 57 1163 050996
Jørgen Thinggaard Århus N 86 10 82 46 1162 070296
Roar Pedersen Risskov 86 21 07 26 1000 050996
Leif Nielsen Risskov 86 21 65 96 1000 101298
Kasper Just Thomsen Århus C 86 13 02 81 ? 150299
Ole Østerby Lystrup 86 22 18 71 ? 120499
Carsten Tastesen Århus N 86 10 59 83 ? 040799

Medlemsliste, rating pr. 26/7.
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Resultat, forårsturnering 99

VRS Efterårsturnering 1999
Vejlby-Risskov Skakklub indbyder hermed
til koordineret 7 runders turnering på
følgende mandage 13/9, 20/9, 27/9, 11/10,
18/10, 25/10 og 15/11 med start kl. 19.00.
Evt. udsatte partier den 4/10 og 8/11.
Spillested: Vejlby Sognegård,
Vejlby Centervej 25, 8240  Risskov.
Rygning: Ingen rygning i spillelokalerne.
Betænkningstid: 40 træk på 2 timer, der-
efter 30 min., pr. spiller, ingen hængepartier.
Indskud: 150,-kr.
Præmier:

højst ratede gruppe: øvrige grupper:
1.= 1000,-kr., 1.=   700,-kr.,
2.=   500,-kr., 2.=   300,-kr.,
ratingpr.=   300,-kr. ratingpr.=   200,-kr.
Turneringsform:

8-mands grupper + evt. Monrad-gruppe,
maksimum 7 grupper ( 56 spillere ).
Tilmelding: Henrik Andersen, tlf. 86 26 55 85,
eller Leif Nørholm, tlf. 86 16 68 84.
Tilmeldingsfrist: senest 8. september.

Turneringen indgår i 6. HK. Grand Prix.
Resultaterne kan følges på
Hjemmesiden: http://play.at/vrs
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Peter Poulsen, 2045.
Kim Lund Larsen, 1507.
Ry klubturnering, 1994
[Kim Lund Larsen]

1.e4 e6
2.d4 d5
3.¤c3 ¥b4
4.¥d2 dxe4
5.£g4 ¤f6
[5...£xd4 er nok bedre]

6.£xg7 ¦g8
7.£h6 £xd4
8.0–0–0 ¦g6
Jeg vil gerne have hvids dronning til f4

9.£h4 ¦g4
10.£h6 ¦g6
11.£f4 e5
12.£h4??

[12.¤b5 giver uoverskueligt men lige spil]
Dh4 er en fejl - hvad skal sort trække ?

12...e3
Herefter hentede hvid en kande kaffe og
tænkte i en halv time. At se klubbens
topspiller i tænkeboks, er noget der giver
moral og blod på tanden.

13.f4 exd2+
14.¦xd2 £xf4
15.£xf4 exf4
16.¤f3 ¥xc3
17.bxc3 ¥e6
18.¥d3 ¦g7
[18...¦g8 er bedre]

19.¤d4 ¤bd7
20.¤b5 0–0–0
21.¤xa7+ ¢b8
22.¤b5 ¤d5
23.¥e4 ¤e3
24.¦d4 ¥xa2
25.¢b2 ¥e6

Af Kim Lund Larsen
Når en lille klub som Skagen slår Brøndby i
fodboldt, kan man ikke undgå at fryde sig.
I det hele taget elsker de fleste at se den lille slå
den store, hvad enten det er sport eller noget
andet. Det er sjældent at det sker, men desto
større er oplevelsen ved som underdog at
overraske.
I mine 8 år som aktiv skakspiller er det vist kun
sket en gang, og det parti vil jeg gerne vise her.
Det blev spillet i november 1994 i min gamle klub
Ry.
Min modstander var klubbens daværende top-
spiller Peter Poulsen (Davor Palo var lige
begyndt og havde dengang „kun“ 1300 i rating).
I de 2 år Peter Poulsen havde været i klubben,
var han ubesejret.
Forud for partiet skal det vel lige siges, at Peter
og jeg havde en tradition for at spille vildt (meget
vildt), denne gang blev det en fordel for mig.

Når David slår Goliat 26.¦a1 c6
27.¤a7 ¢c7
28.¥f3
Jeg følte her, jeg havde en tilpas sikker
kongestilling og indlete derfor et angreb.

28...¤e5
29.¦xf4 ¤xf3
30.¦xf3 ¤c4+
31.¢c1 ¦xg2
32.¦f1 ¦dd2
33.¦a2?
[33.¢b1 er bedre]

33...¤e3!
Hvid opgiver 0–1

En gennemgående analyse af spillet. har jeg aldrig
foretaget, men der er sikkert en masse gode træk
både for hvid og for sort, som jeg har overset.
Så hvis nogen finder et guldkorn, så vil jeg meget
gerne hører fra jer.

Preben Andersen, VRS hold B.
Brøndum, Århus Skakklub.

Holdturneringen 1998-1999, 2/3-99.
[Andersen,P]

1.e4 c5
2.¤f3 d6
3.d4 cxd4
4.c3 dxc3
5.¥c4 e6
6.¤xc3 ¤c6
7.0–0 ¤f6
8.£e2 ¥e7

9.¦d1 e5
10.h3 0–0
11.b4 ¤xb4
12.¤xe5 £a5
13.¤f3 ¥e6
13.Le6? sort bør bruge nogle træk på at
stabilisere stillingen

14.¥xe6 fxe6
15.¥b2 a6
16.a3 ¤c6
17.£c4! ¢f7?
18.a4 £b4
19.¤g5+ ¢g6
20.£xb4 ¤xb4
21.¤xe6 ¦f7
22.f3 ¤h5
23.¤e2 ¥f6
24.¥xf6 gxf6
25.¦xd6

25...¦c8????
Nødvendigt var h6 eller Te7 for at skaffe
felter til kongen.

Skarp gevinst
Af Preben Andersen
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26.g4 ¤g7
27.¤2f4+ ¢h6

Hvid trækker og vinder . En flot afslutning
på et ikke særligt godt parti, som blev
skæmmet af småfejl fra begge sider.

28.g5+ fxg5
29.¤d8+ ¤e6
30.¤xf7+ ¢g7
31.¦xe6 ¢xf7
32.¦b6
Sort opgiver 1–0

Så er det sikkert og vist. Efter 8 koordinerede
turneringer i sæsonen 98/99 er jeg blevet nummer
2 i 6. Hovedkreds Grand Prix. 98/99.
6. Hovedkreds Grand Prix løber over en sæson og
omfatter koordinerede turneringer spillet i 6.
Hovedkreds.

Der er pæne præmier til de 3 med flest Grand
Prix Point. (Grand Prix Point tildeles for spillede
partier med 2 point for vundet parti, 1½ point
for remis, og 1 point for et tabt parti. Mere om

Henrik Wendelbo Nielsen,VRS.
Leif Nørholm,VRS
Femmeren 1999,
[Henrik Wendelbo Nielsen.]

1.d4 ¤c6
Et usædvanligt træk.

2.g3
En rolig fortsættelse.
Mere aggressivt er 2.d5.

2...d5
3.¥g2 g6
4.¤f3 ¥g7
5.0–0 ¤f6
6.c3
Et overforsigtigt træk.

6...0–0
7.¤bd2 ¦e8
8.¦e1 e5
9.dxe5 ¤g4!?
Et typisk Leif Nørholm træk.

10.¤b3 ¤cxe5
11.¤xe5 ¦xe5
12.¥f4 £f6!?
Det havde jeg ikke set. [Jeg regnede med
12...¦f5 13.h3]

13.¦f1
Tempotab. [Fritz 5.32 foreslår det
konsekvente 13.e4 f.eks. 13...dxe4 14.h3 g5
15.¥xe5 £xf2+ 16.¢h1 Læg mærke til, at
med hvid bonde på e2 kan springeren
hoppe til e3 med dobbelt trussel på d1 og
g2. 16...¥xe5 17.£d8+ ¢g7 18.£xg5+ ¢h8
19.hxg4 £xg3 20.£h6+- Men det er jo ikke
let at se ved brædtet.]

13...¦f5
Truer med kvalitetsoffer på f4.

14.h3 ¤h2!?

Igen et typisk Leif Nørholm træk. Leif
havde her brugt en masse betænkningstid,
og jeg besluttede hurtigt at tage springeren
med plan om en senere bondegevinst på d5.

15.¢xh2 ¦xf4
16.£d2?!
Et slapt træk. Modet svigtede mig, så jeg
turde alligevel ikke tage bonden på d5.
[Tårnet er forgiftet 16.gxf4 £xf4+ 17.¢g1
¥e5 med frygtelige trusler 18.f3 (18.¦e1

¥xh3!–+) 18...¥xh3! 19.¢f2 £g3+ 20.¢e3
¥f4+ 21.¢d4 £xg2–+]

16...¦f5
17.¦ad1 c6
Så forduftede den bondegevinst.

18.e4
Dækker f2 og forsøger at tage initiativet i
centrum.

18...¦h5 19.f4
Giver mulighed for dækning af h3 med
dronningen fra g2. [Der lurer et løberoffer
på h3. F.eks. 19.exd5? ¥xh3 20.¥xh3?? £f5
og hvid er færdig. F.eks 21.¢g2 (21.g4?
¦xh3+! 22.¢xh3 £f3+ og hvid går mat.)
21...£xh3+ 22.¢f3 ¦f5+ 23.¢e2 £g4+ 24.f3
¦e8+ 25.¢d3 ¦xd5+ 26.¤d4 ¦xd4+!; Bedre
alternativer er  19.£e3 eller muligvis det
antipositionelle f3, der dækker feltet g4.]

19...¥g4
20.¦de1
[Fritz 5.32 foreslår kvalitetsofferet 20.exd5
¥xd1 21.¦xd1 F.eks. 21...¦d8 (21...cxd5
22.¥f3 ¦h6 23.£xd5 med kompensation for
kvaliteten.) 22.d6 ¥f8 23.d7 Men det
skænkede jeg ikke en tanke ved brædtet.]

20...dxe4
21.¦xe4?!

Et tabt Grand

Af Henrik Wendelbo Nielsen

Prix point !

6. Hovedkreds Grand Prix kan læses på 6.
Hovedkreds´s hjemmeside.)

Jeg scorede 24 point i 47 spillede partiet – dvs.
71 grand prix point, hvilket dog ikke var nok til at
holde mit ratingtal, som desværre er gået ned med
godt 50 point. Men jeg har haft en sæson med en
række gode oplevelser og også nogle spændende
partier.

Desværre har jeg ikke et blændende gevinstparti
at vise frem, men så kan jeg i stedet bringe det
mest spændende parti, som jeg har spillet i
sæsonen.

Jeg tabte til Leif Nørholm i ”Femmeren” 1999
efter at være gået i chok over Leifs 26. træk, hvor
jeg burde have holdt hovedet koldt og fundet det
træk, som holdt sammen på stillingen. Men se
selv!
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21...¥xh3!
Så kom det alligevel.

22.¢g1
[22.¥xh3 £f5 23.£g2 ¦xh3+ 24.£xh3 £xe4
taber også en bonde.]

22...¦d8
23.£e2 ¥xg2
24.¢xg2 ¦hd5
[24...¥f8! Forhindrer hvid indtrængen på
e7.]

25.¦e7 c5
26.¦xb7 £c6

Det havde jeg heller ikke set. Et tilsynelad-
ende mægtigt træk der truer både et tårn og
aftrækkerskak til den hvide dronning. Jeg
gik desværre i chok og trak i panik

27.£b5??
som tillader en dræbende dobbeltskak.
[27.¤a5! holder sammen på stumperne.
F.eks 27...£a4 28.£c4 £xa5?! 29.¦d1 ¥d4
30.cxd4 cxd4 31.¦xd4 £b6 32.£xd5 ¦xd5
33.¦xb6 ¦xd4 34.¦b7]

27...¦d2+
28.¢h3 £g2+
Hvid opgav. 0–1

Horsens skakforening arrangerede i perioden 22/7
– 25/7 en 7 runders turnering på 4 dage –
fuldstændigt vanvittigt! Man spiller 6 timers
skak og så tager man lige 6 timer mere?!

Efter at have vundet vores forårsturnering på
deling med Christian Böhlke, spillede jeg mit livs
svageste turnering i Skødstrup – scorede ½/5, og
det kostede en bunke rating, så det var med
blandede følelser jeg stillede op i Horsens. Men
det gik over al forventning. Efter 5 runder havde
mit spil (som faktisk ikke var særligt godt) givet
5 point i Mester2, og jeg sluttede med et tab og
en remis – facit 5½/7 og en udelt første plads +
præmien for bedste parti.

Jeg vil tillade mig at vise partiet som blev kåret
som det bedste.

Horsens
lang weekend
EMT 1999
Af Frank Vang

Frank Vang, VRS.
T. Petersen.
Horsens weekend, 23.07.1999
[Frank Vang]

1.e4 ¤f6
2.¤c3
Jeg spiller sjældent 2. e5, som er det sort
ønsker, ellers må man jo sige at Sf6 er et
dårligt valg. 2. e5 kræver at man kan en
bunke teori, mens den åbning jeg vælger
kræver noget mindre.

2...d5
3.exd5 ¤xd5
4.¥c4 c6
[4...¤b6 5.¥b3 er en anden mulighed - men
sort ønsker ikke at åbne diagonalen a2-g8
for mig.]

5.d4 ¥f5

6.¥g5!
Et fint træk som generer sort en hel del, da
det naturlige svar e6 ikke kan spilles.

6...£a5
[6...¤d7 var måske en mulighed. da det er
farlig at tage bonden. 7.¥xd5 cxd5 8.¤xd5
£a5+ 9.¤c3 ¥xc2 10.£d2 ¥g6 ser fint ud for
sort.]

7.¥d2 £d8
Løberen er kommet til d2 "gratis"

8.£f3 e6
9.0–0–0 ¥e7
10.¤ge2 a5?
Dette er en misforståelse. Sort skal gøre sin
udvikling færdig - han har slet ikke tid til
at blæse til angreb.

11.g4 ¥g6
12.h4!!

15.£h3
Dh3 var hele ideen med h4.

15...¥g5
16.¤xg6 ¥xd2+
17.¦xd2 fxg6
18.£xh7+ ¢f7
19.f4 ¤d7
20.f5 £g5
21.fxg6+ £xg6

Et meget stærkt træk - måske ikke så svært
når man tænker på at kongen på et
tidspunkt skal væk fra centrum!

12...¥xh4?
Det er altså for farligt.

13.¥xd5! exd5
14.¤f4 0–0
Hvad ellers?

22.£h2
Selvfølgelig ikke dronning afbytning.

22...¦ac8
23.¢b1
Et stille træk - men der er jo ingen grund til
hastværk - sort´s stilling er en permanent
ruin, som ingen steder løber.

23...¤f6
24.£d6 b6
25.¦e2 ¤e4
26.£d7+ ¢f6
[26...¢g8 27.¦eh2 game over]

27.¤xe4+ dxe4
28.¦h5!
Sort opgav 1–0
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Dato: Uge: Aktivitet:
16. august 33 Åbent hus, vær med til at tage godt imod  nye medlemmer.
23. august 34 Hurtigskakturnering, der spilles de første 4 runder *.
30. august 35 Hurtigskakturnering, der spilles de sidste 3 runder *.
6. september 36 Venskabskamp, vi får besøg af Skødstrup Skakklub
13. september 37 1. runde af VRS Efterårsturnering 1999.
20. september 38 2. runde af VRS Efterårsturnering 1999.
27. september 39 3. runde af VRS Efterårsturnering 1999.
4. september 40 Handikapturnering og udsatte kampe *.
11. oktober 41 4. runde af VRS Efterårsturnering 1999.
18. oktober 42 5. runde af VRS Efterårsturnering 1999.
25. oktober 43 6. runde af VRS Efterårsturnering 1999.
1.-2. november 44 Holdkampe, runder ikke lagt endnu.
8. november 45 Handikapturnering og udsatte kampe *.
15. november 46 7. og sidste runde af VRS Efterårsturnering 1999.
22.-23. november 47 Holdkampe, runder ikke lagt endnu.
29. november 48 Hurtigskakturnering, der spilles de første 4 runder *.
6. december 49 Hurtigskakturnering, der spilles de sidste 3 runder *.
13.-14. december 50 Holdkampe, runder ikke lagt endnu.
20. december 51 Julefrokost.

De turneringer der er markerede med * indgår i et internt Grand prix system, der
giver ½ point pr. spillede kamp plus kampens resultat. 1. præmie er ½ års fri klub-
kontingent til VRS, 2. præmie en flaske rødvin, og 3. præmie en æske chokolade.

Handikapturnering spilles med udgangspunkt i at hver spiller har 15 minutter til sine
træk, men for hver 100 ratingpoint der er i styrkeforskel på de to spillere ændres
spilletiden med et minut for hver spiller, sådan at den svageste spiller har mest tid og
den stærkeste mindst.

Aktivitetskalender for

efteråret 1999


