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Årgang 1 - Nr. 1 

 

Første nummer af Ejby Skak Blad er nu 

på gaden, og det er i dette første 

nummer, af Ejby Skak Blad, tid til at 

gøre status over klubbens første halve 

sæson.  

Socialt fællesskab i fokus 

Da de første træk blev trukket i Ejby 

Skakklub, var det samtidigt et møde 

mellem to klubkulturer der skulle 

prøve at blive forenet, under et nyt 

fælles navn.  

Som året er gået er der langsomt, men 

sikkert, blevet dannet et fællesskab i 

klubben, så alle fra de tidligere klubber 

føler sig velkomne, og når regnskabet 

gøres op, er fremmødet i klubbens 

første halvsæson tilfredsstillende, i 

forhold til medlemstallet. 

Der holdes så vidt muligt fast i den 

kaffepause, begge klubber holdt 

tidligere, og da vi er en af de få klubber 

i Danmark, der stadig holder denne 

pause, vises det tydeligt at 

sammenholdet blandt medlemmerne 

er stærkere, og vi i Ejby Skakklub 

lægger særligt vægt på det sociale liv i 

klubben. 

Fællesskab betyder samtidigt at vi må 

hjælpe hinanden med at stille op, og 

rydde sammen efter skakaftenerne på 

skolen, så vi ikke skaber unødige 

problemer i forhold til, fortsat at 

kunne benytte de lokaler, vi har fået 

stillet til rådighed. Derfor vil der på en 

senere side, være en plan over næste 

halve sæson, hvor nogle er nødt til at 

blive og hjælpe til med at pakke ned. 

Hvis ikke disse datoer passer Jer, må i 

selv lige bytte indbyrdes.  

 

Hjemmeside 

Klubben har fået en hjemmeside og til 

de der endnu ikke har besøgt den, kan 

den findes på http://www.ejbyskak.dk   

Siden bliver i videst muligt omfang 

opdateret, så snart det er muligt for 

redaktørerne.  

http://www.ejbyskak.dk/
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H. C. Andersen 

Mange vil sikkert spørge sig selv hvad 

H. C. Andersen har med skak at gøre. 

Og svaret er umiddelbart at han intet 

har med skak at gøre ud over, at vi i 

bestyrelsen har valgt at navngive vores 

stormesterturnering efter den gamle 

digter. 

”H. C. Andersen Mind Games” bliver 

navnet på vores store internationale 

Open der igen i år kommer til at ligge i 

Kristi Himmelfarts ferien fra 16. – 20. 

maj 2012. I år har vi været omkring 

Sport Event Fyn, som har været yderst 

behjælpelige med diverse opgaver, og 

desuden har stillet et beløb til 

rådighed som gør at vi igen kan 

afholde en turnering af den kaliber. 

 

Indbydelsen vil snarest blive sendt ud, 

og turneringens hjemmeside er ved at 

blive bygget på en underside 

http://www.ejbyskak.dk/mindgames.   

Pokalturnering 

Ejby Skakklub havde i pokal-

turneringen to hold med ved starten. 

Ejby II var udtrukket som oversidder i 

første runde og Ejby I mødte i første 

runde, holdet fra Sydøstfyn II. Dette 

blev en tæt kamp; men vores hold 

formåede med en 2½-1½ sejr at 

forblive i turneringen. 

Dette betød i anden runde, at begge 

hold skulle i aktion i Nyborg. Ejby II 

mødte holdet fra Sdr. Nærå, og i 

pokalturneringens ånd havde klubben 

hentet et frisk pust ind udefra, da det 

var lykkedes at få den tidligere Frem-

spiller, Pierre Dahl, med på holdet. 

Holdet formåede, trods det at de var 

undertippede, at sikre en omkamp 

som lynskak ved at spille 2-2. Pierre 

sikrede omkampen ved at holde en 

tvivlsom åbning remis med en bonde i 

underskud hele spillet, samtidigt med 

at Bo vandt et meget lige spil, med et 

fordelagtigt slutspil. I lynskakken var 

det dog kun Pierre der formåede at 

vinde, og med et nederlag her på 3-1 

er holdet dermed ude af 

pokalturneringen.  

Ejby I trak Nyborg II og med en sikker 

4-0 sejr, har klubben stadig et hold 

med i turneringens ¼-finaler, når disse 

spilles på hjemmebane d. 24. januar 

2012. 

 

http://www.ejbyskak.dk/mindgames
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Lagkageturnering 

Som tidligere gjort i Indslev Skakklub 

vil klubben fortsat arrangere 

lagkageturnering i skolernes 

vinterferie. Denne turnering sætter 

igen klubbens værdi om et godt socialt 

samvær i fokus, og det er en af de ting 

vi strækker os langt for at bibeholde. 

Da skolen i vinterferien har lukket, har 

klubben været nødt til at leje lokaler 

andetsteds, og derfor afholdes denne 

turnering vanen tro i Indslev 

forsamlingshus. 

Frikvarterskak på Ejby Skole. 

Ejby skole afholder i starten af det nye 

år ”frikvarterskak” for skolens elever. 

Til dette stiller klubben materialer til 

rådighed og skolen vil gerne have 

interesserede til at hjælpe med at stille 

brætter og brikker op, og instruere 

interesserede elever i spillets kunst. 

Så hvis nogle fra klubben har interesse 

i at hjælpe med dette, kan i kontakte 

Chresten som laver en liste med 

interesserede personer, så vi kan få 

lært de unge i området at spille skak, 

og forhåbentlig få dem til at melde sig 

ind i klubben på længere sigt. 

Bestyrelsen udarbejder noget PR-

materiale til lejligheden for at gøre 

opmærksom på klubben. 

Lukkeplan i klubben: 

3. januar Chresten 

10. januar Dennis 

17. januar Aage 

24. januar Hele Bestyrelsen 

31. januar Fælles 

 

7. februar Chresten 

14. februar Poul J. 

21. februar Hele Bestyrelsen 

28. februar Thomas 

 

6. marts Jakob 

13. marts Pia 

20. marts Hele Bestyrelsen 

27. marts Bent 

 

3. april Ronn 

10. april Bo 

17. april Børge 

24. april Per 

 

1. maj Pia 

8. maj Chresten 

15. maj  Kristen 

22. maj  Andrew 

29. maj Jens 

 

5. juni Fælles 
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 Se aktivitetskalenderen online på http://www.ejbyskak.dk/aktivitetskalender/012012.pdf  

Aktivitetskalender Forår 2012 
Dato: Aktivitet: Sted: 

3. januar: Klubturnering  Ejby Skole 

10. januar: Klubturnering  Ejby Skole 

17. januar: Holdturnering: Assens - Ejby I Assens 

 Klubturnering  Ejby Skole 

24. januar: Pokalturnering ¼-finale Ejby Skole 

 Klubturnering  Ejby Skole 

31. januar: Generalforsamling  Ejby Skole 

6. februar Holdturnering:    Sdr. Nærå – Ejby II Lærkeskolen, Rørup 

7. februar: Klubturnering  Ejby Skole 

14. februar: Klubturnering  Ejby Skole 

21. februar: Lagkageturnering  Indslev-Tårup 

27. februar: Holdturnering:    Tårnspringeren – Ejby II Korup Dagcenter 

28. februar: Holdturnering:    Ejby I – Middelfart Ejby Skole 

6. marts: Klubturnering  Ejby Skole 

13. marts: Klubturnering  Ejby Skole 

20. marts: Holdturnering:    Nr. Aaby II – Ejby I Ejby Skole 

 Holdturnering:    Ejby II – Assens Ejby Skole 

27. marts: Klubturnering  Ejby Skole 

3. april: Klubturnering  Ejby Skole 

10. april: Klubturnering  Ejby Skole 

17. april: Klubturnering  Ejby Skole 

24. april: Klubturnering  Ejby Skole 

1. maj: Klubturnering  Ejby Skole 

8. maj: Turnering 1. runde Ejby Skole 

15. maj: Turnering 2. runde Ejby Skole 

16. -20. maj: H. C. Andersen Mind Games Hotel Scandic 

22. maj: Turnering 3. runde Ejby Skole 

29. maj: Turnering 4. runde Ejby Skole 

5. juni: Turnering 5. runde Ejby Skole 

9. juni: Afslutning / Sommerfest  UKENDT.
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Indkaldelse til generalforsamling: 

Ejby Skakklub afholder ordinær 

generalforsamling tirsdag d. 31. januar 

2012 kl. 19,00 på Ejby Skole – 

Nørregade 88 – 5592 Ejby i blok A. 

 

 
 

Med disse informationer af forskellig 

art vil jeg tillade mig på klubbens 

vegne at ønske alle en glædelig jul og 

et godt nytår. Bestyrelsen håber at alle 

kommer godt ind i det nye år, og ved 

godt mod tager fat på den næste del af 

sæsonen. 

 

På bestyrelsens vegne 

Chresten Nielsen 

 

Ejby Open 

Klubbens første koordinerede turnering fik 

med rigtig god opbakning fra vore egne 

medlemmer en god introduktion. Jeg har ikke 

frygtelig meget information fra den, men det 

kan jo komme senere, hvis nogle af jer ligger 

inde med partier fra turneringen, som I gerne 

vil dele med os andre. 

Der var store forhåbninger om at 

turneringsvinderen skulle blive et af vore 

egne medlemmer, men tabellen afslører at 

Arne Bech Madsen fra Nr. Åby Juniorskakklub 

havde den bedste kondition over distancen, 

mens vor egen Per Arnt nappede 2. pladsen, 

½ point efter.  En del af forklaringen får vi fra 

Per lidt senere i denne artikel. 

Gruppe 2 fik også en vinder fra Nr. Åby, idét 

Benny Sørensen var aldeles suveræn. Han 

lagde ud med 5 ettaller, for så at slutte lidt 

mere besindigt af med 2 halve. Ib Juhl Assens 

nappede 2. pladsen, så de 2 må vi meget 

gerne banke til næste år. 

Sandelig om ikke også gruppe 3 fik en vinder 

udefra, Ejgil Jensen ragede 5½ point til sig, og 

så mistede Poul E. pusten ½ point bagefter. 

 

Jeg nævnte at der ville komme noget fra Per 

angående turneringen. I samme forbindelse 

kan jeg lige indføje en opfordring til at så 

mange som muligt bidrager med partier og 

stof til dette blad. På denne måde medvirker 

vi alle til at fortsætte den gode start, og gøre 

klubben til en velfungerende enhed, hvor alle 

meget gerne skal føle sig både velkomne og 

godt tilpasse. Men find nu skakbrættet frem, 

og hyg lidt med Pers parti fra Ejby Open. 
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Rasmussen,Per Arnt (2041) - 

Sørensen,Carsten (2018) [B32] 

Ejby Open 2011 Ejby (4), 20.09.2011 

[Per Arnt Rasmussen] 

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 e5 

Diagram  

 

XABCDEFGHY 
8r+lwqkvlntr( 
7zpp+p+pzpp' 
6-+n+-+-+& 
5+-+-zp-+-% 
4-+-sNP+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2PzPP+-zPPzP" 
1tRNvLQmKL+R! 
xabcdefghy 

 
 Neo-Sveshnikov eller Kalashnikov-

varianten, bl.a.spillet af Sveshnikov! Hvor 

skal springeren nu hen? 5.¤b5 Alle 

andre springertræk er dårligere så spil 

dem ikke! 5...d6 [5...a6!? Löwenthal-

varianten 6.¤d6+ ¥xd6 7.£xd6 £f6 

8.£d1 £g6 9.¤c3 d5!? Pils-varianten 

(9...¤f6 10.f3 0–0 11.¥e3 d5!?; 9...¤ge7 

10.h4 h5 11.¥g5 d5 12.exd5 ¤d4) 

10.¤xd5 £xe4+ 11.¥e3 ¤d4 12.¤c7+ 

¢e7 Den er skarp og kræver præcist spil 

af begge parter, hvis man ikke vil tabe 

hurtigt.Den hedder sådan fordi de spillede 

den første gang i Pilsen, ikke fordi 

sortspillere drikker pilsnere...] 6.c4 Hvid 

forsøger at sætte sig fast på d5 - med 

lige spil, men ikke mere! [Bedre var 

6.¤1c3!? a6 7.¤a3 b5 8.¤d5 Denne 

mulighed havde jeg glemt da jeg 

overvejede 6.træk 8...¤ge7 (8...¤f6 

9.¥g5 Så er det den rigtige 

Sveshnikovvariant istedet) 9.¥g5 h6 

10.¥xb5 ser sjovt ud, lige noget for de 

kreative!] 6...a6 7.¤5c3 ¤f6 8.¥e2 ¥e6 

9.0–0 ¥e7 10.¥e3 0–0 11.f3 ¦c8 12.¤d5 

Diagram  

 

XABCDEFGHY 
8-+rwq-trk+( 
7+p+-vlpzpp' 
6p+nzplsn-+& 
5+-+Nzp-+-% 
4-+P+P+-+$ 
3+-+-vLP+-# 
2PzP-+L+PzP" 
1tRN+Q+RmK-! 
xabcdefghy 

 
 Hvid har en flot springer på d5 men er 

lidt bagud i udviklingen af dronningfløjen 

- sort står fint når han spiller på at 

gennemføre b5 12...b5!? Friskt spillet, 

hvorfor vente? 13.¥b6 [13.¤bc3!? er en 

smule bedre] 13...£d7 14.cxb5 axb5 

15.¤bc3 ¥xd5 16.exd5 b4 17.¤e4 ¤a5 

18.¥a6 ¦a8 19.¥e2 £b7 20.¤xf6+ ¥xf6 

21.¥e3 b3!? Jeg glædede mig over min 

modstanders friske spil og det gjorde han 

såmænd også:) 22.axb3 ¤xb3 23.¦xa8 

¦xa8 24.¥c4 ¤a5 25.b3 Diagram  
 

XABCDEFGHY 
8r+-+-+k+( 
7+q+-+pzpp' 
6-+-zp-vl-+& 
5sn-+Pzp-+-% 
4-+L+-+-+$ 
3+P+-vLP+-# 
2-+-+-+PzP" 
1+-+Q+RmK-! 
xabcdefghy 

 
25...¤xc4?! Trukket lidt for hurtigt, 

afbytningen forbedrer hvids stilling 

[25...¥d8!] 26.bxc4 ¦a3 27.¥f2 ¦c3 

28.£a4 £c8? Diagram  
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XABCDEFGHY 
8-+q+-+k+( 
7+-+-+pzpp' 
6-+-zp-vl-+& 
5+-+Pzp-+-% 
4Q+P+-+-+$ 
3+-tr-+P+-# 
2-+-+-vLPzP" 
1+-+-+RmK-! 
xabcdefghy 

 
[28...g6 undgår problemer på baglinien 

senere hen] 29.c5! med lige spil 

29...dxc5 30.¦a1 ¢f8? [30...h6=] 31.d6 

¥d8 [31...g6] 32.£e4 f6 [32...£e6±] 

33.£xh7 £d7 34.¥e1 ¦b3 35.£h8+ ¢f7 

36.¦a8 Carsten kunne ikke så godt lide 

hvids ubehagelige metoder, men finder 

noget smart! 36...¦b1 37.¦xd8 £a4 

38.£h5+ ¢e6 Diagram  
 

XABCDEFGHY 
8-+-tR-+-+( 
7+-+-+-zp-' 
6-+-zPkzp-+& 
5+-zp-zp-+Q% 
4q+-+-+-+$ 
3+-+-+P+-# 
2-+-+-+PzP" 
1+r+-vL-mK-! 
xabcdefghy 

 
39.£h3+?? [39.d7 ¢d5 40.¦e8 £d4+ 

41.¢f1 ¦xe1+ med evig skak] 39...¢d5 

40.£g3? [40.£h7 Herefter er det ned ad 

bakke for hvid] 40...£a5 41.h4 [41.£h4] 

41...¦xe1+ [41...£xd8] 42.¢h2 £a1 

43.£xg7 [43.£f2] 43...¦h1+ 44.¢g3 f5 

45.£f7+ ¢d4 46.£xf5 £e1+ 47.¢g4 

£xh4# Et rigtigt kampparti, dem må vi 

have nogle flere af:) 0–1 

 

 

Lidt sjov skak!  

Af Per Arnt Rasmussen 

Hvorfor spille skak når man kan spille lotto? 

Den væsentligste motivation for mig til at 

spille skak, har altid været det sociale 

element og at det skulle være sjovt! 

Mine gode skakvenner har i mange år 

inspireret mig med deres uselviske, og 

underspillede humor på/udenfor brættet – 

men det har også været sjovt som ungt 

menneske at høre især Bent Larsens 

anekdoter om skakfolks særprægede liv og 

levned , se Sam Lloyds fantastiske 

skakopgaver med ultra-lange rokader mellem 

e1 og e8, og læse Svend Novrups morsomme 

skildringer af drabelige slagsmål på 

skakbrættet mellem chokoladefisk der 

gradvist blev fortæret af spillerne, så 

angrebet ”gik i fisk”…..(læs selv:”Sjov i 

skak”).. 

Den sjove skak og menneskene bag brikkerne 

interesserer mig, men  hvorfor dog vente 

med at skrive om oplevelserne til jeg er død 

eller bliver senil? - så bliver jeg jo aldrig 

færdig, eller kommer til at gentage mig selv - 

så her er lidt underholdning fra en almindelig 

nulevende skakspiller!: 

Når undertegnede spiller skak, ser den 

seriøse modstander oftest kun pokeransigtet 

og den venlige diplomatiske Permand, 

tilsyneladende en seriøs skakspiller der 

sidder med hænderne om hovedet, dybt 

koncentreret og  tænker meget  - humoren 

inden i hjernekuplen er oftest usynlig for 

vedkommende, medmindre vedkommende 

selv går ind for den slags, så føler jeg mig i 

godt selskab! 
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Nogle modstandere har måske ligefrem en 

uvenlig udstråling, er f.eks kun ude på at 

vinde partiet, så får de kun ”pokeransigtet” 

og en stræben efter ”Schach und Matt” som 

Tarrasch ville have sagt. 

Sjov skak! – tegning af Anders Arnkilde, fra den 

sjoveste skakturnering i Danmark - Unichess Næstved 

1996  

Sandheden er dog at jeg ofte er ved at falde i 

søvn efter en lang arbejdsdag, eller keder mig 

i stilhed, mens jeg håber på lidt sjov skak der 

kan vække mig, mens jeg tænker på hvad 

Mr.Bean, John Cleese eller Peter Sellers 

kunne  have gjort/sagt for at skabe lidt 

stemning. 

Fra min tid i Skælskør-Eggeslevmagle 

Skakklub, hvor vi spillede ude på landet i 

Eggeslevmagle Forsamlingshus, husker jeg en 

episode fra 1978, hvor jeg var 14 år, og hvor 

vi sad bænket om bordene, og der var blevet 

serveret kaffe med sukkerknalder og 

ostemad . På bordene var der således godt 

fyldt op med kopper og tallerkener og brikker 

der var blevet slået undervejs. 

På et af nabobordene sad en af klubbens 

stærkeste spillere dengang den tidligere 

formand for Skælskør Skakklub Bernt Larsen, 

og var i vanskeligheder på brættet mod den 

rutinerede Leif Jacobsen. Bernt spillede hvid i 

Kieseritsky-varianten i Kongegambit (1.e4 e5 

2.f4 exf4 3.Sf3 g5 4.h4 g4 5.Se5 Dh4+) , det 

blev mere og mere kompliceret og han 

tænkte og tænkte, ja faktisk var han så dybt 

koncentreret om spillet, at han greb en 

bonde der af form mindede om enden på 

teskeen, og begyndte at røre rundt i kaffen. 

Dét var et overraskende hiv, som han 

opdagede da bonden var nede i koppen, og 

straks skyndte han sig at hive den op igen og 

tørre kaffen af. 

Rent faktisk var han ved at gentage 

nummeret en måneds tid senere ved præcis 

det samme bord, men opdagede det da 

bonden  endnu ikke var nået ned i kaffen, 

forklarede rød i hovedet sin modstander om 

vanens magt…. 

Det skal også lige nævnes at luften altid var 

tyk af røg fra cerutter, cigarer og cigaretter, 

så det kunne faktisk være svært at se hvad 

der skete på brættet, når øjnene begyndte at 

løbe i vand ud på aftenen , men til gengæld 

holdt vi en kaffepause og hyggesnakkede 

mens vi nød den gode stærke kaffe med en 

ostemad  og levende underholdning fra 

lokalerne ved siden af, hvor der tit var 

gymnastik og høj musik. 

Men nu er der jo næsten ikke nogen der 

ryger i klubberne mere, så vi trækker vejret 

lettet og snupper et drag af astma-sprayen 

imens. 

Fortsættes i næste nummer . . . . .   
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Holdturneringen  

Begge hold er i denne sæson at finde i 

samme serie, og skulle derfor have overstået 

det indbyrdes allerede i første runde. 

Resultatet 8-0 til Ejby 1 illustrerede at 

styrkelisten er sat rigtigt, og gav næring til de 

optimistiske forhåndsforventninger om at 

komme til at spille en rolle i toppen af 

rækken.  Der var positive forventninger til 2 

rundes møde med Jan Kaas genopstandne 

juniorspillere fra Sdr. Nærå tiden. Det skulle 

vise sig at alt gik modstandernes vej. 

Per Arnt har haft sit eget parti i analysema-

skinen, og sendt følgende beretning om 

topbrættet. 

 

Rasmussen,Per Arnt (2041) - 

Clausen,Mikkel (1972) [B01] 
FSU Serie 1 grp.2 2011/12 Aarup (2), 14.11.2011 

1.e4 d5 2.exd5 £xd5 3.¤c3 £d6!? 

Diagram  
 

XABCDEFGHY 
8rsnl+kvlntr( 
7zppzp-zppzpp' 
6-+-wq-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-sN-+-+-# 
2PzPPzP-zPPzP" 
1tR-vLQmKLsNR! 
xabcdefghy 

 
 Giver nemt lige spil til sort! 4.d4 ¤f6 

5.¤f3 g6 Da sort svækker sin fremtidige 

kongestilling retter hvid skytset ind efter 

dette, også for at ¥g7 ikke skal blive 

stærk engang [Tilsvarende 5...a6!? 6.¥e3 

b5 7.¥d3 ¥b7 8.£e2 e6 9.0–0–0 ¤bd7 ser 

fint ud for sort som nemt får en forbedret 

Siciliansk-type-stilling] 6.¥e3 ¥g7 7.£d2 

0–0 8.¥h6 Konsekvent [Et parti Anand-

Kramnik fortsatte 8.0–0–0 ] 8...¤c6 9.0–0–

0 a6 10.h4 ¥xh6 11.£xh6 ¤g4 12.£d2 

h5 13.d5 ¤a7? Offside [13...¤b4 14.a3 

a5 er nok ikke korrekt når der mangler en 

løber på g7 til at forstærke angrebet; 

13...¤ce5 14.¤xe5 £xe5 med lige spil, 

nu tipper det til hvis fordel istedet] 14.¤e4 

£b6 15.c4 c5 16.¤fg5 ¥f5 17.f3 ¤f6 

18.¥e2 ¥xe4 19.fxe4 £d6! Sortfeltet 

blokade, som i visse varianter af 

Grünfeldindisk 20.£e3 £e5 21.¦dg1 

[21.¦hf1] 21...¢g7? Så rigtigt ud under 

partiet men er en forkert plan, der skal 

spilles [21...¤c8 på vej mod d6-e4] 22.g4 

¦h8 [22...hxg4 23.¥xg4] 23.gxh5 ¤xh5 

24.¥xh5 ¦xh5 25.£f3 £f6 26.£g4 ¦ah8 

27.¦h3 [27.¢b1! og sorts modchancer 

mod kongen er væk; 27.£g3!? Disse 2 

træk er Rybkas forbedringer af hvids spil] 

27...¢g8 28.¦f3 [28.¢b1] 28...¦xh4 

29.£d7 [29.£g3!] 29...¦f4 Diagram  
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+ktr( 
7snp+Qzpp+-' 
6p+-+-wqp+& 
5+-zpP+-sN-% 
4-+P+Ptr-+$ 
3+-+-+R+-# 
2PzP-+-+-+" 
1+-mK-+-tR-! 
xabcdefghy 

 
30.e5? Hvid har overset noget i sine 

beregninger [30.¦xf4!] 30...£xe5   

Se Diagrammet på næste side.
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XABCDEFGHY 
8-+-+-+ktr( 
7snp+Qzpp+-' 
6p+-+-+p+& 
5+-zpPwq-sN-% 
4-+P+-tr-+$ 
3+-+-+R+-# 
2PzP-+-+-+" 
1+-mK-+-tR-! 
xabcdefghy 

 
31.£e8+?? Nu vinder sort [31.¤xf7! ¢xf7 

32.£e6+ £xe6 33.dxe6+ ¢xe6 34.¦xf4 

¦h6 og sort taber formentlig] 31...¢g7 

32.¤e6+ Diagram  
 

XABCDEFGHY 
8-+-+Q+-tr( 
7snp+-zppmk-' 
6p+-+N+p+& 
5+-zpPwq-+-% 
4-+P+-tr-+$ 
3+-+-+R+-# 
2PzP-+-+-+" 
1+-mK-+-tR-! 
xabcdefghy 

 
32...£xe6! 33.dxe6 ¦xc4+ 34.¢d2 ¦xe8 

35.¦xf7+ ¢h6 36.¦h1+ ¢g5 37.¦hh7 

¤c6 0–1 

 
 

Jeg har ikke modtaget andre partier fra 

holdturneringen, men mon ikke der bliver 

mange flere, og helt sikkert også meget 

bedre resultater, at vise frem næste gang. 
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Dette klubblad bliver forhåbentlig det første i 

en lang række som gerne skal beskrive 

klubbens aktiviteter og resultater igennem 

tiderne. Næste nummer bliver forhåbentlig 

lidt mere prof redigeret, og kommer 

forhåbentlig også til at indeholde bidrag fra 

flere af jer. Har du et parti eller en historie 

som bør skrives, så kom endelig med den, 

alle bidrag er velkomne. 
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