
Chess House Nyhedsbrev Juni 2012

Ny bestyrelse

Siden det sidste nyhedsbrev har vi holdt generalforsamling den 29. marts og valgt en 
ny bestyrelse. Niels Bøye, Lars Noe, Gert Madsen og Martin Matthiesen ønskede 
ikke genvalg. De skal have tak for den tid og det arbejde, de har lagt i Chess House.

Den nye bestyrelse består af

Formand: Mads Boe

Kasserer: Bjarne Pedersen

Barvagtansvarlig: Tom Petri Petersen

Webmaster: Leif Nørholm

Nyhedsformidler: Torben Kyhl Sørensen

Turneringsansvarlig: Per Oehlerich (er som 1. suppleant trådt ind i stedet for Jens 
Jørgensen, der ønskede at udtræde af bestyrelsen)

Rengøringsansvarlig: Kristine Thornvig Sørensen



Hjemmesiden

Der er lavet en del ændringer på hjemmesiden:

Layoutet er blevet ændret for at gøre siden mere indbydende.

Det er nu muligt for folk, der ønsker at blive medlemmer af Chess House, at melde 
sig ind online via menuen Medlemskab.

Under menuen Medlemmer er der lavet en medlemsliste for alle nuværende 
medlemmer for kontingentåret 2012 (pt 110 medlemmer).

Foreningens kontonummer, hvortil medlemskontingentet skal betales, kan nu ses på 
hjemmesidens forside.

Under menuen Fredagslyn kan man både se de seneste resultater i fredagslyn, 
hvordan afviklingen foregår (starttidspunkt, betænkningstid mm) og en aktuel 
lynratingliste.

Der er oprettet menuer, hvor man kan se deltagerne til sommerens invitations-
turneringer: IM-turn. 2012  &  WIM-turn 2012.

Alle, der ønsker at holde sig orienterede om, hvad der sker i Chess House, opfordres 
til (udover at modtage nyhedsbrevet) jævnligt at besøge hjemmesiden på 
http://www.chesshouse.dk/index.htm  og/eller melde sig ind i den nye Chess House 
Facebook gruppe  https://www.facebook.com/groups/394346020597118/

https://www.facebook.com/groups/394346020597118/
http://www.chesshouse.dk/index.htm


Afviklede turneringer

Onsdags EMT januar – marts:

Turneringen blev afviklet som èn stor 10-mands gruppe over 9 onsdage og vundet af 
Benny Lauridsen med maksimum  9/9 foran Leif Nørholm Jensen med 7 pts.

Århus Mesterskabet: 

Den 3/2 spilledes ÅM i lynskak med 17 deltagere. Christian Kyndel Pedersen blev 
mester efter finale sejr på 2-1 over Mads Boe.

Den 5/2 spilledes ÅM i hurtigskak over 7 runder med 12 deltagere. Jackie Andersen 
blev mester med 6 pts foran Poul Rewitz med 5 pts.

Den 9-12/2 spilledes ÅM i nærskak over 5 runder med 26 deltagere fordelt i 4 
grupper.

Mester 1 blev vundet af Torben Kyhl Sørensen med 4 pts foran Martin Matthiesen 
med 3½.

Mester 2 blev vundet af Benny Lauridsen med 4 pts foran Bjarne Pedersen med 3 
pts.

Basis 1 blev vundet af Peter Stein Holst med 3½ pts foran Tobias Dreisler med 3 pts.

Basis 2 blev vundet af Jesper Billeskov Jansen med 4 pts foran Gert Medom Madsen 
med 3 pts.

Basis 3 blev vundet af Benno Ørvad Markussen med 4½ pts foran Søren Graugaard 
Christensen 3½ pts.



Hurtigskak april – maj:

Turneringen havde 22 deltagere fordelt i to grupper og blev spillet over 2 onsdage.

Mestergruppen blev vundet af Tom Petri Petersen med maksimum 6/6 foran Lars 
René Andersen og Jens Albert Ramsdal med 4 pts.

Basisgruppen blev vundet Buster Westh med 5½ pts foran Phong Nguyen med 5 pts.

Onsdags EMT maj – juni:

Turneringen havde 24 deltagere og blev spillet over 5 onsdage.

Mester 1 blev vundet på korrektion af Bjarne Pedersen foran Torben Kyhl Sørensen 
og Tobias Dreisler, alle med 3½ pts af 5.

Basis 1 blev vundet af Bendt Uffe Rabjerg med 4½ pts foran Morten Lyck Hansen 
med 3 pts.

Basis 2 blev vundet af Johan Hardlei med 3½ pts af 4 (en spiller udgik) foran Niels 
Gissel med 3 pts.

Basis 3 blev vundet af Jakob Kryger Dyekjær med maksimum 5/5 foran Khang 
Nguyen med 3 pts.

Alle resultaterne kan ses på hjemmesiden under Resultater – 2012.



Kommende turneringer

Hurtigskak juni – juli:  

Turneringen afvikles over 2 onsdage, 27/6 og 4/7. Der spilles 6 runder i én Monrad-
gruppe med betænkningstiden 20 minutter + 5 sekunder pr. træk pr. spiller.

Indskud: 50 kr.

Tilmelding: Senest 26. juni

Sommerskak juli:

Sommerskak afvikles i dagene 7-15/7 som en 3-i-1 turnering med tre 10-mands 
(kvinders)  grupper. Deltagerne i IM-/ og WIM-grupperne er inviterede, mens 
Kandidatgruppen er åben for tilmelding.

Betænkningstid:  90 minutter til 40 træk + 30 minutter til resten af partiet + 30 
sekunder pr. træk fra partiets start.

Indskud: 200 kr.

Tilmelding: Senest 29. juni

Onsdags EMT juli – august:

Turneringen afvikles over 5 onsdage (fortrinsvis 6-mands grupper) fra 25/7 til 22/8.

Betænkningstid: 105 minutter til 40 træk + 30 minutter til resten af partiet. Juniorer 
kan få betænkningstiden forkortet til 75 minutter til 40 træk + 15 minutter til resten 
af partiet.



Indskud: 100 kr.

Tilmelding: Senest 19. juli

Festugeskak august – september:

Turneringen afvikles som en 5 runders weekend-turnering fra fredag 31/8 til søndag 
2/9 med dobbeltrunder lørdag og søndag. Der spilles fortrinsvis i 6-mands  grupper 
og med max. 40 deltagere.

Betænkningstid: 105 minutter til 40 træk + 30 minutter til resten af partiet.

Indskud: 100 kr.

Tilmelding: Senest 26. august

Meyer turnering:

Lørdag d. 8. september vil vi prøve at spille andet end skak og afvikler en Meyer 
turnering med modificerede Chess House regler.

Tilmelding: Senest 7. september

Fredagslyn:

Der afvikles fortsat Fredagslyn hver fredag kl. 19 og vi vil nu lave en offensiv satsning 
på at få flere med! Det er sandsynligt, at vi vil henvende os til dig personligt, men du 
er også velkommen til at dukke op frivilligt!
Indskud: 20 kr. som går ubeskåret til præmier

                                                                                                                                                   All
e indbydelser kan ses på hjemmesiden under Indbydelser, hvor man også kan 
tilmelde sig online (og se hvem der har meldt sig til) eller se, hvem man skal ringe til



Diverse:

Der er nu blevet oprettet en sofagruppe i depotrummet og der vil snarligst blive sat 
et fladskærms TV op derinde, så man kan sidde behageligt og se fodbold mm. Man 
vil stadig kunne se TV i barrummet , men må sidde på stole der.

Og så vil jeg slutte af med et hurtigt parti og lidt undervisning.

Partiet blev spillet i Onsdags EMT’en d. 23/5 mellem mig og en af vore talentfulde 
juniorer.

Hvid: Torben Sørensen, 2172  -  Sort: Jens Ramsdal, 2002

1. e4 , c5  2. c3 , Sf6  3. e5 , Sd5  4. d4 , e6  5. Sf3 , d6  Det er meget mere 
normalt at slå på d4. Jeg tror ikke, at det var forberedelse fra Jens’ side, men 
han har ihf. formået at få mig ud af mine teorikundskaber, så jeg besluttede 
ikke at gå på eventyr i åbningen men bare at udvikle. Desuden ville jeg gerne 
have et roligt parti, hvor jeg regnede med at kunne udspille den unge herre 
positionelt. 6. Ld3 , cxd4  7. cxd4 , dxe5  8. Sxe5   8. dxe5 var sikkert mindst 
lige så godt for at undgå den isolerede d-bonde og fortsat hæmme hans 
kongefløj, men jeg ville gerne genere udviklingen af hans b-springer lidt. 8. - , 
Db6?!  En unøjagtighed. Han prøver at lægge pres på min d-bonde uden at 
have færdiggjort udviklingen af sine lette officerer. Bedre var enten 8. - , Ld6 
eller 8. - , Sc6  og være ligeglad med den isolerede c-bonde han får, da han 
forholdsvis nemt vil kunne afvikle den mod min d-bonde. Desuden kan han jo 
ikke spille Dxd4, så længe jeg kan svare med Lb5+ og dronninggevinst.  9. 0-0 
Jeg overvejede 9. Sc3 , Lb4  10. 0-0  hvor jeg mente at have god 
kompensation, hvis han vovede at snuppe en bonde på c3. Det giver 
computeren mig mere end ret i efter fx  10. - , Sxc3  11. bxc3 , Lxc3  12. Dc2 ,  
Dxd4  13. Lb5+ , Sd7  14. Sxd7 , Lxd7  15. Lxd7+ , Kxd7  16. Td1 , Lxa1  17.  
Txd4+ , Lxd4  18. Da4+  og klar hvid fordel pga. sorts udsatte konge. Men der 
var selvfølgelig mange alternative varianter, der var svære at overskue, så jeg 
holdt mig foreløbig til det rolige partioplæg.  9. - , Sc6  10. Sxc6 , bxc6  11. 
Sc3!?  Her svigter jeg så min rolige strategi og tilbyder sort en bonde, men det 



mente jeg at kunne overskue nu. Der er blevet byttet et springerpar af, han 
har fået en svag c-bonde og jeg har rokeret, mens hans rokade stadig er to 
træk væk. Jeg mente at kunne se en variant til klar fordel, men selv hvis jeg 
skulle have regnet forkert og ende med at have en bonde for lidt, skulle der 
være god kompensation. 11. - , Dxd4  12. Sxd5!  Nu kan sort selvfølgelig ikke 
spille 12. - , cxd5  13. Lb5+ og dronninggevinst. 12. - , exd5  13. Te1+ er heller 
ikke rart, da han må flytte kongen. At sætte en løber imellem på skakken 
betyder tab af enten løber eller dronning. 13. - , Le6  14. Txe6! , fxe6  15. Lg6+ 
eller 13. - , Le7  14. Lg5 , f6  15. Lg6+. Så sort er nærmest tvunget til  12. - , 
Dxd5  13. Da4!  Så tilbyder jeg ham en løber, men den er selvfølgelig forgiftet 
pga. 13. - , Dxd3  14. Dxc6+  og jeg kommer foran med en kvalitet. Desuden 
truer jeg nu med Le4 og gevinst af c6-bonden.13. - , Ld7  14. Le4 , Dd6  14. - ,  
Db5  15. Dxb5 , cxb5  16. Lxa8  15. Td1 , Dc7?  Det havde været bedre at 
tvinge mig til at bruge et træk på at undgå dronningafbytning med 15. - , Db4 
16. Dc2  selv om hvid stadig har en pæn fordel. Det virker logisk at trække 
dronningen hjem og bruge den til at dække c6 og d7, men det falder på et 
taktisk fif. 

 16. Txd7! , Kxd7  16. - , Dxd7  17. Lxc6  17. Lf4!  Nu er den helt gal for sort. 
Alle mine officerer er klar til at gå løs på hans konge, mens han kun har 



dronningen i spil. 17. - , Dxf4  18. Lxc6+  duer ikke. 17. - , Ld6  18. Td1 heller 
ikke. Det mindst dårlige er nok  17. - , e5  18. Tc1!  men det er stadig yderst 
skidt. Han valgte i stedet  17. - , Db6?!  18. Lxc6+!  18. - , Dxc6  19. Td1+  og 
dronningen ryger. Eller 18. - , Ke7  og jeg skal vælge mellem at snuppe tårnet 
eller prøve at sætte ham mat. Sort valgte i stedet at opgive. 1-0.

Det skal retfærdigvis nævnes, at Jens havde en alvorlig gang høfeber under partiet, 
ellers havde det nok varet mere end 18 træk.

Jeg ved godt, at jeg har været ret gavmild med udråbstegnene til mig selv, men jeg 
synes, at det var et fint lille angrebsparti. Og hvis ikke jeg selv synes godt om mine 
partier, hvem skulle så!? ;) 

Jeg har også prøvet at illustrere et par ting med dette parti. Nogle af modtagerne af 
dette nyhedsbrev er stærkere skakspillere end jeg, så for dem er der nok ikke noget 
nyt i det, jeg nu vil fortælle, men andre kan forhåbentligt få nytte af det. 

Som sagt var det egentlig min mening at spille partiet forholdsvis roligt, da jeg 
mener, at det er den sikreste måde for en erfaren spiller at spille på gevinst på mod 
en yngre og/eller lavere ratet modstander. Den taktiske regneevne er som regel 
bedre udviklet hos sådanne modstandere end den positionelle forståelse. At partiet 
så faktisk endte med at blive lidt af et taktisk festfyrværkeri, føltes mere som min 
modstanders valg end mit. Hvis ikke sort havde stukket hånden i munden på mig 
med 11. - , Dxd4 men i stedet fx havde udviklet sin f-løber, så ville partiet 
sandsynligvis have fået et langt roligere forløb. Selv om ens partioplæg er 
positionelt, så skal man selvfølgelig ikke undlade at angribe, hvis man mener at 
kunne se en klar vej til fordel.

Mit angreb blev muligt, fordi sort forsømte sin udvikling. De fleste af os er sikkert 
blevet belært fra vore tidligste skakår om, at tidlig dronningudvikling og bonderov er 
farligt i åbningsfasen. Dette parti illustrerer meget godt hvorfor. Fra træk 8 til træk 
17 flyttede sort dronningen 6 gange. Kun de 2 første gange kan siges at have været 
frivillige, de sidste 4 var stort set tvungne. Med mine træk 14, 15 og 17 kunne jeg 
kombinere udviklingen af mine officerer til gode felter med trusler mod hans 
dronning, så mens jeg færdiggjorde min udvikling, kunne han kun reagere på mine 
træk ved at flytte den truede dronning. Det var derfor, at sort i slutstillingen kun 



havde dronningen i spil, mens hans øvrige tilbageværende officerer stadig stod i 
udgangsstillingen og det er derfor, at det som hovedregel (der er selvfølgelig 
undtagelser) er klogest at færdiggøre udviklingen af sine lette officerer/rokere, 
inden man begynder at tænke på at angribe med dronningen og/eller gå på 
bonderov. En merbonde får oftest først virkelig betydning i slutspillet og dette parti 
blev afgjort, længe inden nogen af os begyndte at tænke på slutspil.

Heller ikke den kvalitet, jeg ofrede, gav mig nogen problemer. Når hans tårne ikke 
nåede at komme i spil, var det underordnet, at jeg havde ofret et af mine tårne for 
at eliminere en forsvarsløber. Det væsentlige var, at jeg havde 3-4 officerer i gang 
med at angribe hans konge, mens han kun havde 1-2 officerer til at forsvare. 
Aktivitet var vigtigere end materiale.

Det var alt fra jeres lokale orakel for denne gang. 

På gensyn og husk, at skak skal spilles i Chess House! 


