SidsteNyt nr 5. udgivet december 2002 [uddrag]
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Side 2:
Dødsfald
Holger Jørgensen er død den 12/10-02 efter længere tids sygdom. Han blev 74 år.
Holger var Skovbo Skakklubs første formand efter at han sammen med andre, deriblandt Vilhelm
Jensen, først i 60-erne syntes, at der skulle være en skakklub i Borup/Bjæverskov-området.
Holger var klubmester mange gange i klubbens første 10 år. Da jeg kom til klubben i 1972, var
Holger stadig primus motor og spillede 2.-bræt på 1.-holdet. Men grundet stort arbejdspres som
sognerådsformand med kommunesammenlægning o.s.v. + selvstændig erhvervsdrivende, var der
ca. 15 år, hvor vi ikke så så meget til Holger. Men da han derefter fik tid til skakspillet igen, havde
han stadig stor spillestyrke og glæde ved spillet, så han kunne blande sig med de bedste. For en
del år siden var vi heller ikke i tvivl om, at Holger Jørgensen skulle være klubbens første
æresmedlem sammen med Vilhelm Jensen.
Holger var aktiv, indtil sygdom forhindrede ham i at spille, og han efterlader et stort tomrum i
Skovbo Skakklub.
Æret være hans minde.
På Skovbo Skakklubs vegne - Hans E. Andersen
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Side 8-10:
Holdturneringen – A-rækken – 1. r
Hvid: Arne Rasmussen, Vordingborg
Sort: Jan R. Larsen, Møn
1.c2-c4 Sg8-f6 2.d2-d3 e7-e5 3.e2-e4 Lf8-b4+ 4.Lc1–d2 Dd8-e7 5.a2-a3 Lb4xd2+ 6.Sb1xd2 Sb8c6 7.Sg1–f3 d7-d6 8.Dd1–b3 Lc8-d7 9.Lf1–e2 0–0 10.0–0–0 a7-a5 11.g2-g3 a5-a4 12.Db3-c2
Sc6-a5 13.Td1–e1 b7-b5 14.c4xb5 Ld7xb5 15.d3-d4 Sa5-b3+ 16.Sd2xb3 a4xb3 17.Dc2xb3 Lb5a4 18.Db3-d3 e5xd4 19.Sf3-d2 c7-c5 20.Le2-f3 Ta8-a5 21.Lf3-d1 Tf8-b8 22.Ld1xa4 Ta5xa4
23.f2-f4 De7-b7 24.Dd3-c2 Db7-b5 25.e4-e5 Sf6-d5 26.e5xd6 Sd5-e3 27.Dc2-b1 Tb8-b7 28.h2h4 h7-h5 29.Th1–h2 g7-g6 30.Th2-e2 Db5-a6 31.Db1–e4 Ta4xa3
32.Te2xe3 Ta3xe3 33.Te1xe3 Da6-a1+ 34.Kc1–c2 Tb7xb2+ 35.Kc2-d3 Da1–a6+ 36.Sd2-c4 Tb2b3+ 37.Kd3-d2 d4xe3+ 38.Sc4xe3 Da6xd6+ 39.Kd2-e2 Dd6-e6 40.De4-a8+ Kg8-g7 41.Da8-a1+
Kg7-h7 42.Da1–c1 Tb3xe3+ 43.Dc1xe3 De6xe3+ 44.Ke2xe3 Kh7-g7 45.Ke3-d3 Kg7-f6
0–1
Holdturneringen – A-rækken – 2. r.
Hvid: Finn Stuhr, Køge 2
Sort: René Brodin, Nordfalster 1
1.e2-e4 e7-e5 2.Sg1–f3 d7-d6 3.b2-b3 Sg8-f6 4.Sb1–c3 a7-a6 5.d2-d4 e5xd4 6.Sf3xd4 c7-c5
7.Sd4-f3 Sb8-c6 8.Lf1–e2 h7-h6 9.Lc1–b2 Lc8-e6 10.0–0 Dd8-c7 11.Tf1–e1 Ta8-d8 12.Le2-d3
d6-d5 13.e4xd5 Sf6xd5 14.Sc3xd5 Td8xd5 15.c2-c4 Td5-d8 16.Dd1–c2 Sc6-b4 17.Te1xe6+ f7xe6
18.Ld3-g6+ Ke8-d7 19.Dc2-e4 Dc7-c6? 20.Sf3-e5+ 1-0
Søndag morgen?! …det er ikke godt – jeg har lovet at spille på 1.holdets kamp mod Holbæk – det
er ikke godt – jeg skal spille sort på min egen kampplads, bræt 8.
Jeg hader at spille sort – man er det berømte træk bagud, hvis man ikke kvajer sig – ja! Så er
man bare længere bagud. Som sort har jeg det svært med hvids første træk – hvad vil han mon
med det? Hvad har han af planer, har han forberedt sig osv.!
Lidt desperat, ved tanken om hvor galt det kan gå, blader jeg i det sidste nye skakblad fra
november for at finde et vinderparti med sort, jeg kan studere over morgenkaffen. Kikker lidt på
Judit Polgars sejre over Kasparov – en spanioler der ender i Berlin! – Blader om til Lars Bo`s
Strategi og implementering der vækker min interesse – Lars Bo starter midt i Berlin. I Svend
Novrups Artikel om Eduard Gufeld finder jeg endeligt et parti hvor sort vinder – en
kongeinder(E84) – det må jeg se på, AHA modtræk mod 1. d4,- er 1. -, g6 - vi får se.
Holdturneringen – M-rækken – 1. r.
Hvid:
Tonny Carlsen, Holbæk 2
Sort:
Finn Stuhr, Køge 1
Min medspiller Tonny Carlsen – en ung og fremadstræbende gut trækker
1.d4, g6!!!! 2. e4, - Ja så røg den forberedelse 2. -, Lg7 når man nu har åbnet vognporten så
kan man jo lige så godt nærsikre vindebroen. 3. Sc3, d6 4. f4, Det minder lidt om Rommels
kampvognskrig i det nordlige Afrika eller Der Führers korstog mod Rusland. 4. -,Sd7 5.Sf3,e6
6.Le3,b6 7.Lc4,Lb7 8.Sg5, Tropperne er bragt i stilling, Der Führer forbereder et angreb. Der er
meldinger om at forsyningstropperne er forsinket væsentligt!! 8.-,De7 Kejserpaladset skal
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forsvares. 9.f5, uhyggen breder sig over Sankt Pedersborg 9.-,gxf5 der er slået hul på flanken
det er kun et spørgsmål om tid før den endelige overgivelse. 10.exf5, nye meldinger! Forsyningstropperne er fortsat langt bagud. 10.-,O-O-O et tilbagetog er
nødvendigt alle huse skal brændes ned og fjenden udsultes. 11.Sf7, fjenden angriber uden
hensyn. 11.-,exf5 folket spreder sig i panik 12.De2,Te8 13. Kd2 Forsyningstropperne melder
om snarlig fremmarch. 13.-,Df6 14.Df2,h5 fjenden lokkes fortsat fremad ”badet i succes”.
15.Sxh8, Txe3 Vil det lykkedes at de forrest tropper (16Dxe3,Lh6) 16.Kxe3, Der Führer ønsker
at inspicerer de vanskelige forhold og opmuntre til fortsat kamp. 16.-,Dxd4+ 17.Ke2,Dxc4+
18.Kd2, Trods svære tab ved Stalingrad kæmpes fortsat, der ventes på nye forstærkninger 18.,Lh6+ 19. Ke1, Der Führer er tilbage for at give nye ordre til angreb. Forsyningstropperne når
ikke frem. Nye forstærkninger ER nødvendige. 19.-,De6+ 20.Kd1,Se5 der bliver tid til
omrokering 21.De2,f4 22.Tf1,Df5 23.Db5,Sf6 24.h3,Lxg2 25.Sf7 et håb om frihed i en hård
og uretfærdig kamp 25.-,Dxh3 fremrykningen mod Berlin er begyndt 26.Da6+ et sidste desperat
forsøg på at tage Kejserpaladset 26.-,Kd7 27.Sxe5,dxe5 28.Te1,Dg4+ Kampen om at komme
først til Berlin er indledt. 29.Se2,f3 30.Db5+Kc8 31.Dxe5,Se4 32.Dh8+,Kb7 33.Dxh6,f2
34.Df4, Dd7 35.opgivet. Morgenkaffens ”Berliner” endte altså med et historisk tema der også
endte i Berlin og så endda over det smukke skakbræts fortræffeligheder. Godt spil hvor sort skulle
spille nøjagtig – strategisk og implementerende, hvis hvid ikke skulle sejre.
Noter: Finn Stuhr

Du har sikkert også spillet et godt parti i klubturneringen, i din sidste EMT eller i en holdkamp. Det
vil redaktionen meget gerne have tilsendt. Du kan sende det pr. mail – hk2@skak.dk – eller som
et fotokopi af noteringslisten. Du kan kommentere det eller bare levere det ”on the rocks”.
Vi skal have flere partier i Sidste Nyt!
NSL
Side 11:
Hovedkreds Junior-DM på Tjele efterskole
I weekenden d.4-6 oktober rejste 8 juniorer fra 2. Hovedkreds til hold-DM i det mørke Jylland
med undertegnede som holdleder.
Forventningen var at vi ville gøre det bedre end de forrige år, hvor vi altid er blevet mellem 4-6 i
slutstillingen af de 9 hovedkredse.
Og det startede godt med en 4½-3½ sejr i arvefjende-opgøret imod 8.hovedkreds, hvor der
endda blev smidt et par stillinger væk som var i overkanten, men de to matchpoint var hjemme.
I næste runde blev det ligeledes 4½-3½ denne gang imod 5. hovedkreds, som på papiret var det
næst svageste hold. Igen blev der smidt et par klare gevinststillinger væk, men da matchpoint
talte foran brætpoints, lå vi nu med i spidsen!
I tredje runde stod de senere vindere så på menuen. Og minsandten om vi ikke stod til at give
dem bank. Tonny som indtil videre havde spillet mindre godt, spillede et mønsterparti, hvor hans
højere ratede modstander blev nedspillet. Men da sækken skulle strammes valgte han forkert og
tabte. Det samme skete for Søren, som havde en ren kvalitet mere, og modstanderen havde 15
sek tilbage imod Sørens 3 minutter. Men Søren tænkte og tænkte og tænkte....Pludselig havde
han lige så lidt som modstanderen, og tabte så på tid.
I fjerde runde tabte vi helt reelt til 9 hovedkreds, og var endda heldige med kun at tabe 2½-5½,
da de fleste af holdets spillere valgte at spille deres dårligste kamp i netop denne runde.
Runden efter stod vi overfor 4. hovedkreds, som var turneringens absolut svageste hold. Men de
kæmpede godt, så vi vandt ”kun” 5½-2½.
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Med en sejr på 5-3 i sjette runde over 7 hovedkreds, spillede vi os tilbage i medaljekampen.
Matchvinder blev Jimmy Carlsen, som vandt et hårrejsende tidnøds drama.
Vi stod nu i den situation at vi selv kunne afgøre om vi ville have sølvmedaljer med hjem, men det
krævede to sejre i de sidste to runder!!!
I næstsidste runde stod 1.hovedkreds på programmet, hvor Oksana sidder tilbage
med stillingen 4-3 til os. Men lynskak er Oksanas klart svageste punkt, og hun tabte
med 1 minut imod 30 sek i en ukompliceret stilling, selvom hun havde udspillet modstanderen
hidtil.
Altså 4-4 og nu var vi pludselig ikke istand til selv at bestemme om vi skulle have medaljer med
hjem. Men det skulle vise sig, at en sejr i sidste runde faktisk havde givet bronzemedaljen til os.
Her skulle vi op imod 6. Hovedkreds som lå nr.2 med to matchpoint mere
end os, og en klart bedre brætscore.
Men som et symptom på hele turneringen, udnyttede vi heller ikke chancerne i denne kamp. Jon,
som viste glimrende spil i det meste af turneringen, men som ikke rigtigt fik de point som hans
stillinger var til, overså gevinsten og senere også remissen. Morten, som var en af de bærende
kræfter på holdet hidtil, tilbød remis i en klar gevinststilling hvor modstanderen havde 21
sekunder tilbage.
Det betød så vi endte på en ret misvisende 6 plads. Synd for holdet da de spillede en rigtig god
turnering og havde fortjent bedre.
Ekstra ros skal der være til Kristian Hovmøller, da han nedspillede de fleste af sine modstandere
og blev topscorer på 1. bræt med 6 af 8
Men specielt Morten Rytter og Søren Jensen spillede også en rigtig god turnering.
Og som eneste debutant, gjorde Jesper Hoffmann det også fint.
Alt i alt var det en god weekend og et udmærket arrangement. Men personligt håber jeg at det
bliver flyttet væk fra Tjele efterskole til næste år, da arrangørerne bærer lidt præg at de føler sig
tvunget til at afholde det, da ingen andre meldte sig.
Enkeltmandspræstationerne blev :
Kristian Hovmøller
6
af 8
Oksana Vovk
3
af 8
Morten Rytter
5½ af 8
Tonny Carlsen
1
af 8
Søren Jensen
5
af 8
Jimmy Carlsen
3½ af 8
Jon Pedersen
3
af 8
Jesper Hoffmann
4½ af 8

Side 14:
TOP 25
1 Michael Christensen Forlev 19
2 Torben W Petersen Ringsted 18½
3 Henning Jakobsen Nordfalster18
4 Orla Lind Mortensen Forlev 16½
5 Leif Jensen Nyk Sj
16½
6 Morten Lyck Hansen Slagelse14½
7 Søren Jensen Slagelse
14½
8 Christoffer Christensen Nyk F14
9 Leif Hesselberg Korsør
13½
10 Jan Erik Jensen Slagelse
13½
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Martin Hansen Nyk F
13
John Holst Tingsted
13
Knud Jensen Maribo
13
Gitte Nielsen Tingsted
13
Max Nielsen Dianalund
12½
Allan Pedersen Nyk Sj
12½
John Christensen Dianalund12
Jørgen Peter Hansen Dianal.12
Kai Vinding Nyk Sj
12
Erik Pedersen Nyk F
12
Jens Mott Kalundborg
11½
Henning Rasmussen Nyk Sj 11½
Svend E Christensen Tornv. 11½
Henrik S. Jensen Nyk F
11½
Richardt Jørgensen Dianal. 11

Dette er status for de første 4 turneringer. Det drejer sig om Løvfald i Ringsted, Nykøbing F.
Byturnering, Dianalund, og Slagelse Byturnering. Det er vist endnu for tidligt at udpege en favorit
til den endelige sejr. Listens toppes af Michael Christensen fra Forlev med 19 points. Et nyt navn
Torben W. Petersen fra Ringsted har sat sig på 2.-pladsen et halvt point efter. Sidste års vinder
Nordfalsters Henning Jakobsen er for tiden nr. 3 med 18 points.
Følg løbende med i udviklingen på vores hjemmeside www.2-hk.dk
NSL
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