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Michael Espensen; sø 08-05-2005 22:09 

Turneringssejr til Skovbo Skakklub: Kronborgturneringen 
Rune Foss Madsen og Henrik Jensen har været på samme juniorelitehold og de tog sammen med 
Tom Jensen ( Henriks far ) og Bo Garner Christensen til Kronborgturneringen i Helsingør.  
Bo Garner Christensen spillede sig til en delt 1. plads i øverste gruppe og det er rart at se han holder 
sin fine kampform.   
I basisgruppen havde vi tre deltagere med. Tom nåede 2,5 point og en lille ratingfremgang, men 
smed ifølge ham selv flere unødvendige point væk. 
Rune spillede sig til tre gevinster og havde faktisk også Henrik og Tom i problemer. Rune slog dog to 
spillere med over 1300 i rating undervejs og det er rigtig stærkt gået og fortsættelsen bliver 
spændende. Rune går også frem i rating. 
Højdespringeren blev Henrik Jensen som efter at have tabt de to første runder gjorde rent bord og 
nappede fem sejre i træk !!!! Henrik sluttede på en delt 2. plads og får en ratingfremgang på 
omkring 200 point !!  
Vi siger tillykke med det flotte resultat og regner med at der er flere som i løbet af sommeren vil 
vise flaget for Skovbo Skakklub i diverse koordinerede turneringer. 

Michael Espensen; to 05-05-2005 20:13

Vi hyggede os med god mad   
Skovbo Skakklub havde kvalificeret 7 spillere til SM i Ringsted. Efter flere fine resultater var vi 
forsigtige optimister mht. chancer for succes. Lad det være sagt med det samme – hold kæft hvor er 
der mange rigtig gode juniorskakspillere på sjælland selv i de yngre årgange. Når det er sagt skal 
det også siges at alle vore spillere beviste at de havde fortjent at være der. Ingen spillere fik mindre 
end 2,5 point og flere af præstationerne var faktisk flotte men det rakte bare ikke til pokaler i denne 
omgang. Emma Christensen spillede en flot turnering og lå inden sidste runde til en sølvmedalje, 
men et nederlag betød at hun sluttede på en trods alt meget flot 6. plads. Det siger vel lidt om den 
hårde konkurrence. Tobias Andersen blev kaldt ind som reserve da der var andre hovedkredse som 
ikke kunne stille fuldt hold. Tobias greb chancen og efter et dumt nederlag i første runde tog han tre 
sejre i træk. Med fremme i feltet mødte han så flere af de bedste og det blev for hårdt men fire 
point var meget flot. Gustav Jondahl opnåede ligeledes fire point uden dog at vise hele sit 
skaktalent, men stærkt da han jo er et år yngre end de andre to og bliver i yngste gruppe til næste 
år. 
Gruppe E havde vi Rune og Casper med. Casper fortsatte sit skræmmende spil fra pokalturneringen 
og to sikre sejre mod blandt andet Rune bragte ham helt frem i feltet. Desværre blev Casper sløj – 
sikkert hjulpet på vej af spændingen omkring sådan et stævne – og det betød at han sluttede midt i 
det stærke felt. Rune rejste sig trods en usikker start og besejrede bl.a. den senere 
sølvmedaljevinder !! Rune sluttede på en fin 8. plads. 
Gruppe D havde vi Lasse Dinesen med og gruppen holdt vel et rating gennemsnit svarende til 1400 
og i top ti var det endda højere. Lasse spillede sig til en midterplacering. I gruppe C spillede Henrik 
Jensen mod overmagten men scorede fint. Vinderen havde rating som vores de bedste voksne 
spillere i klubben ( ca. 2200 ) og Martin Hansen med 1871 blev kun nr. 5 !   



 
Et hyggeligt indslag undervejs havde forældrene fundet på med det helt store frokostbord og der var mange misundelige blikke. 
Et eksempel til opfølgning ved næste års Grand Prix Stævner? Tom Jensen, Bo Garner og undertegnede blev yderligere begavet 

med god rødvin og det gjorde ikke dagen dårligere for os tre. Tak for vinen. 

Michael Espensen; ma 18-04-2005 17:48

Skovbo i Landspokalfinale !   
Juniorerne fra Skovbo Skakklub tog endnu et trin op ad karrierestigen. Skovbo var seedet næstsidst 
i weekendens pokalstævne og var egentlig med for at få lidt træning op til 
Sjællandsmesterskaberne. Vi skulle stille med et  firemandshold + reserve som skulle spille fem 
kampe ( måtte have en voksen med ). De unge rødder var fulde af gå på mod og Lasse Dinesen var 
ikke i tvivl om at han kunne vinde første runde selv om han sad på 1. bræt. Tro kan flytte bjerge. 
Casper Christensen fulgte hurtigt trop og spillede en fejlfri turnering med fire gevinster i fire forsøg. 
Rune Foss Madsen spillede også en overbevisende turnering og nåede 3 gevinster i fire forsøg. I 
første runde var det så Ole som sad sidst tilbage. Han kæmpede som altid forbilledligt og blev 
belønnet med en flot gevinst. 4-0 og vi gik til føring i gruppen. Vi havde aftalt at alle skulle sidde 
over i en runde og det var lidt synd for børnene at de skulle trækkes med holdlederen. I 2. runde 
trådte elefanten ind på ”bowlingbanen”. På mirakuløs vis fik han dog reddet et halvt point hjem. 
Rødderne var dog stadig skarpe og vi vandt 3-1 og stadig i front. Tredje runde havde vi stadig 
holdlederen med men fik klaret 2-2 ( æg til holdlederen ) og beholdt 1. pladsen. Fjerde runde skulle 
vi så forsøge at ryste forfølgerne af os. To hurtige gevinster til de unge og et nederlag efterlod 
holdlederen svedende tilbage. Han klarede endnu en mirakuløs remis og inden sidste runde havde vi 
et forspring på 2 point. Vi skulle bruge et point for at vinde gruppen, men fik gummiben (arme ?) og 
hurtigt stod vi dårligst. Tre nederlag ( holdlederen igen ) men til sidst fik Ole Christensen så 
forhindret et æg til holdet med en remis. Vi fik alligevel bjerget 2. pladsen og det var nok til at 
komme til Landspokalfinalen i Nyborg pinsesøndag. Dagens højdepunkt var dog ifølge min mening 
den store isvaffel vi fik efter stævnet – og så fik børnene jo spillet lidt skak.



 
  

foto: Michael Espensen: lø 16-04-2005 22:30 

 
  
Michael Espensen;sø 10-04-2005 22:20 

Guldregn over Skovbo
  
Weekendens stævne på Ejby Skole blev ren jubelafslutning for Skovbo. Casper Christensen vandt 
børnegruppe 2 efter flere styrkedemonstrationer. Caspers spil bliver stadig mere forfinet. Positionelle 
overvejelser styrer i stadigt højere grad hans spil og der er ingen tvivl om at hans træner har haft 
stor del i fremgangen, men man kan jo ikke fremstille talenter ved træning – talent er noget man er 
født med. Caspers førsteplads ved stævnet gjorde at han sluttede sæsonen af med en fantastisk flot 
3. plads i den samlede stilling i Gruppe E og en billet til Sællandsmesterskaberne. Emma 
Christensen som er lillesøster har absolut også talent og det sidste parti skulle hun spille mod en 
dreng der var to år ældre, men hun gik uimponeret til sagen og spillede ham baglæns ud af brættet. 
Hun spiller flot skak og har en meget fin intuition for spillet og som prikken over i´et for en fin 



sæson med flere topplaceringer– tog hun førstepladsen for de yngste ( gruppe F ) i børnegruppe 2. 
Emma er også klar til SM gennem en samlet flot 4. plads. Gustav Jondahl var en af dem som kunne 
spille sig til SM. En lidt uheldig start med to ufortjente nederlag gjorde ham lidt stille, men efter et 
par fine gevinster kom smilet tilbage og det fine spil. Han holdt stilen og opnåede endnu en 
topplacering og en samlet 6. plads så SM billetten blev erobret. Rune Foss Madsen fra Gruppe E 
spillede et fint stævne og havde som mål at indløse billet til SM og det lykkedes til fulde. Lasse 
Dinesen har længe været ”sikker” på deltagelse til SM men viste storform gennem et par 
bemærkelsesværdige resultater og sluttede på en samlet 1. plads sammen med fire andre. 
Korrektion gav ham desværre endnu en fjerdeplads til samlingen, men vist topform og hans 
fightergen kan meget nemt betyde at Lass e er et af vores største medaljehåb til SM ( blev nr. 3 til 
DM ). Sidste deltager til SM som kommer fra Skovbo blev Henrik Jensen fra Gruppe C. Henrik har 
ikke været dårligere end nummer 3 i et eneste af stævnerne han har deltaget i og det gav ham 
faktisk den samlede sejr i Gruppe C i denne sæson. Det er første gang at Skovbo har fået en samlet 
vinder i Grand Prix turneringen ( men sikkert ikke sidste ) og det er vi meget stolte af. Vi havde 
selvfølgelig mange flere med til vores eget stævne. Tobias Andersen spillede som sædvanligt 
blændende skak – desværre har han nogle runder hvor koncentrationen svigter og derfor ender han 
som regel lige under toppen. Niels Carstens og Mads Olsen var to debutanter som gjorde det over 
forventning i deres første stævne. Marcus Olsen viste også fine takter. Jonas Christensen var klart 
yngste deltager, men gjorde det igen fint (lillebror til Emma og Casper – så bare vent !). Thor Junker 
måtte desværre opgive at fuldføre stævnet. Søren Geertsen og Julius Mølvig var også med i den 
store børnegruppe 2 og sluttede midt i feltet. Ole Christensen havde vinderen i sin gruppe på 
hælene ( som en af de eneste ) og viste igen fin flair for skakspillet. 
SM træningen til stævnet sidst i april går nu i gang og spændende bliver det for deltagerne - bare 
det at komme med. 

Michael Espensen: ma 28-03-2005 23:25

Skovbo fik en Danmarksmester.

 
Hotel Hvide Hus i Køge var vært for DM i skak i påsken. Hans Dahl Pedersen fra Skovbo Skakklub 
genvandt sit DM i Veteranklassen. Hans spiller meget skarpt og kunne sagtens klare sig i 
Mesterklassen, men fødselsdatoen berettiger ham til at spille i Veteranklassen og med 3 sejre og to 
remis fik han endnu engang hevet DM-titlen hjem til Skovbo. Hans træner vores juniorer sammen 
med Bo Garner Christensen. Bo tog sejren i Mesterklasse 1 og i så suveræn stil at han til næste år 
er berettiget til at spille med i Kandidatklassen som er lige under Landsholdsklassen. Det kan vi i 
Skovbo kun være glade for da Bo til næste sæson stiller op for Skovbo Skakklub i holdturneringen. 5 
juniorspillere og en træner mere fik deres debut i Basisklassen. De spillede alle en god turnering og 
opnåede alle point – flot. Henrik Jensen ( nr. 4 ) og Lasse Dinesen fik begge 3 point, mens Ole 
Christensen, Casper Christensen og Emma Christensen og Tom Jensen sluttede omkring midten af 
feltet. Flere nye tiltag i Skovbo Skakklub er under opsejling og gør næste sæson spændende, men 
den nærmeste begivenhed er vores Grand Prix Stævne der afholdes den 10. april på Ejby Skole, 
hvor vi gerne skulle slutte med fem-seks kvalificerede spillere til Sjællandsmesterskaberne i 
juniorskak.
 

Michael Espensen:sø 20-03-2005 23:29 
Subject: Weekendens stævne i Næstved gav nye løfter for fremtidens folk fra Skovbo Skakklubs 
juniorafdeling.

Guld til storebror. 

Casper Christensen spiller skak med stor autoritet og hans spil begynder også at hænge sammen ud 
fra den elitetræning han modtager. Der er tegningen til noget stort, men der ligger meget hårdt 
arbejde og mange svære kampe foran ham før han når enden af regnbuen. Talentet er og har altid 
været uomtvisteligt og det virker som om knægten har viljen så fortsættelsen bliver spændende. 
Næstved JGP gav Casper en guldmedalje i en meget tæt afgørelse mellem 6 spillere. Emma 
Christensen som er lillesøster spiller i gruppe F ( den yngste ). Hun spiller positionel skak der kan 
bringe hende langt. Emma har fået mere selvtillid ( har noget at have den i ) og resultaterne bliver 
hele tiden bedre. Flere top ti placeringer ( nr. 5 i weekenden ) har gjort at hun er ”sikker” på 
deltagelse til SM inden sidste stævne afholdes. Jonas Christensen er sidste skud på stammen og 



hans første stævne gik over forventning. 2,5 point må siges at være flot for en lille knægt ”der først 
skulle være stor nok om 2 år”.

 

Sølv til Gustav Jondahl. 

Gustav har længe vist gode evner for skakspillet, sin unge alder til trods. Nu begynder han også at 
udvise snedige evner. Ud fra devisen at det er ikke nogen skam at få remis når man er ved at blive 
sat mat, tilbød han Emma remis ( kunne blive skakmat i to træk ). Emma modtog tilbuddet og da 
Michael viste hvordan hun  kunne sætte mat i to træk var hendes kommentar: ” det gør ikke noget, 
jeg ville gerne have remis mod Gustav”. I et af sine andre partier var der mat i et træk ( hvis ikke 
lige modstanderens dronning havde dækket dette ). Gustav – som er en snedig fyr ” – sætter sin 
springer i slag gratis som modstanderen gladelig slår, blot for at konstatere at han Gustav sætter 
ham mat i næste træk. Den afsluttende bemærkning fra Gustav til modstanderen var ” springeren 
var lokkemad” ( bare lige så han vidste det ). Resultaterne i sidste runde betød at Gustav sluttede 
på en flot 2. plads og sølvmedaljen var i hus. Mange Grand Prix point og en foreløbig placering 
blandt de 8 som må komme med til Sjællandsmesterskaberne burde gøre de fleste spillere glade, 
men Gustav var grumme utilfreds med at blive spist af med en medalje – han ville hellere have haft 
en af de fine præmier der var til de sekundære placeringer. Sådan er verden nogen gange så 
uretfærdig og børn så dejligt ligeglade med ære og berømmelse. Mon ikke Gustav alligevel vil være 
stolt over sin medalje når han har sovet på oplevelsen. 



Michael Espensen: sø 13-03-2005 21:38
Subject: Mesterrækkeskak

Skovbos slingrekurs slut ?
 
Efter et stort nederlag i sidste runde skulle vi have oprejsning. Det startede med at holdets tumling 
på bræt 8 fik en klar gevinststilling. Normalt regner vi ikke med point når Michael Espensen er med 
på holdet. Han ville det anderledes og styrede med sikker hånd partiet til gevinst og gik herefter 
rundt og lignede en der var mindst 170 cm høj. Desværre havde generalens fine spil ikke inspireret 
de andre eller det blev en sovepude ? Claus Møller tabte hurtigt. Rasmus Møller satte en 
gevinststilling over styr og fik et æg. Henrik Dahl Pedersen og Hans Dahl Pedersen som har scoret 
mange point for holdet måtte begge denne gang indkassere nederlag. Ivan Madsen har vist storform 
efter juleferien og det lignede længe en gevinst, men modstanderen spillede korrekt og holdt remis. 
Henrik Mølvig spillede meget skarpt med de sorte brikker og vandt i sikker stil med nogle forbundne 
fribønder. Flemming Knudsen tabte efter tæt på 6 timers hård kamp - den mand kæmper til det 
sidste – hver gang. Resultatet blev så 2,5 til Skovbo og det kunne næppe kaldes oprejsning, men en 
slutplacering som nummer 5 i Mesterrækken må siges at være tilfredsstillende da vi er ”lidt tynde” 
på de nederste brætter.

Michael Espensen: sø 13-03-2005 21:37
Skovbos stjernestøv 
 
Rune Foss Madsen strøg til tops i weekendens Grand Prix stævne. Afslutningen blev spændende med 
fire spillere der sluttede med samme pointtal. Rune blev derefter vinder efter fintælling og det var 
ikke ufortjent. Runes fremgang efter sommerskaklejren på Tjele har været nærmest eksplosiv. Han 
spiller dejligt uimponeret og frygter åbenbart ingen i gruppen og har heller ikke grund til dette. 
Runes spil er kompromisløst og krydres med flotte kombinationer så han er farlig for enhver. I 
samme gruppe kom Casper med samme pointtal ind på en 4. plads og spillede faktisk en ligeså flot 
turnering. Dejligt var det at se at han på trods af nederlag i første runde ( til Rune ) holdt 
koncentrationen og spillede sine partier på et højt teknisk niveau. Julius Mølvig var med i samme 
gruppe og han er ved at genfinde sin gamle storform og scorede fine 50 %. I gruppe D havde vi 
Lasse Dinesen og Ole Christensen med, som sluttede på en 5. og 6. plads. I gruppe C har Henrik 
Jensen ikke været uden for top tre endnu i år – det er stærkt gået og denne gang blev det til en 3. 
plads.  
I gruppe F ( yngste ) har vi tre dygtige spillere med. Gustav Jondahl fik en flot 4. plads og han 



spillede faktisk som om det var ham der førte gruppen samlet. De 5 bedste spillere havde alle store 
problemer mod ham og det var kun den førende som fik vendt det til sejr. Gustav har et fantastisk 
blik for spillet. Han ser gafler, bindinger og matsætninger som andre ( også meget ældre ) slet ikke 
har øje for. Emma Christensen spiller forrygende flot skak og hendes positionsspil er langt forud for 
en på hendes alderstrin. Når hun mestrer det stort anlagte spil, skal drengene til at holde godt øje 
med hende for så vil de få nogle slemme overraskelser ( læs bank ) Emma sluttede på en 6. plads. 
Tobias Andersen var vores sidste deltager i gruppen og han giver ikke de to andre meget efter. 
Tobias kan når det passer ham spille lige op med de fleste og fik faktisk remis mod 
turneringsvinderen. Der var flotte sponsorpræmier og vi kunne drage hjem med computertastatur, 
høretelefoner, DVD og MP3 afspillere i store mængder. Det ligner at vi har fem sikre deltagere til 
Sjællandsmesterskaberne inden de sidste to stævner og så har vi to som med en stærk slutspurt 
kan komme med. 

 

Michael Espensen: Wednesday, January 19, 2005 12:33 AM
Subject: sejre til Skovbo 2. og 3. hold i skak
Sikre sejre til Skovbo 
Skakklubben oplever en del succes for tiden. Hjemme tog 2. holdet imod Sorø og der var ingen 
gæstfrihed. En knusende overlegen 4-0 sejr og konsolidering af 1. pladsen i gruppen. Benny 
Kristensen, Flemming Knudsen, Torben Jensen og Jens Hansen var de stolte holdspillere. 3. holdet 
med de unge løver ville ikke stå tilbage. Henrik Jensen, Lasse Dinesen og Ole Christensen er virkelig 
nogle af fremtidens mænd indenfor skakken. Alle tre kæmpede hårdt og til slut satte Lasse og 
Henrik sine modstandere mat i nogle flotte afslutninger. Ole kæmpede til de sidste sekunder men 
måtte give sig. Holdleder Hans E. Andersen ( stolt af de unge ) tog den sidste sejr og sikrede en 3-1 
sejr og endnu et kapitel til den flotte føljeton om juniorspillerne fra Skovbo.

Michael Espensen: Sunday, ma 17-01-2005 00:06

Subject: Mesterrækken i skak, søndag 16.januar 2005
Skovbo og Næstved delte 
Efter 2,5 times spilletid så det sort ud for Skovbos mesterrækkehold i weekenden. Næstved havde 
allerede fået det første point da Jørgen Hansen tabte på 5. bræt og stod til to sikre gevinster mere. 
Ivan Madsen var rykket op på 4. bræt efter et par afbud og modstanderen var simpelthen bare god. 
Henrik Dahl Pedersen på 1. bræt spillede endnu engang et skarpt parti og modstanderen kom i akut 
tidsnød og vores første sejr var hjemme. Hans Dahl Pedersen på 3. bræt fulgte også op med en 
gevinst og det lysnede lidt for os. Erland Dinesen tabte i en millimeter tæt afgørelse på 6. bræt. 
Henrik Mølvig på 2. bræt bragte dog hurtigt balance i regnskabet og vi havde pludselig 3-3 inden de 
to sidste. På 8. bræt stod Flemming Knudsen til tab, men fight fra hans side og en fejl fra 
modstanderen gav ham modspil og en kort overgang kunne det have været vendt til sejr. Det endte 
med remis og så skulle det sidste parti afgøre det hele. Rasmus Møller stod længe i underkanten 



men en god slutspilsteknik gav en bonde i overvægt og visse gevinstchancer. Rasmus forsøgte 
udmattelsestaktikken på sin modstander men han holdt til de seks timers hårde arbejde uden at 
fejle afgørende og det endte så med et 4-4 resultat.

Michael Espensen: Sunday, ma 17-01-2005 00:06 

Subject: Junior Grand Prix stævne lørdag 15.1.2005
Skovbo gav klar besked fra start.  
Til weekendens Grand Prix stævne sendte vi 8 børn afsted. De vandt alle 8 første kamp – så havde 
vi ligesom givet besked om at Skovbo var til stede. De talentfulde børn fortsatte med at vise fint spil 
hele dagen og fik adskillelige topplaceringer. 
E-rækken havde vi fire spillere med. Casper Christensen viste fornyet styrke og sluttede som samlet 
vinder. Søren Geertsen og Rune Foss Madsen sluttede på en flot delt 3. plads. Thor Grønberg Junker 
sluttede med fine fire point lidt længere nede i feltet. 
D-rækken havde vi Lasse Dinesen og Ole Christensen med og efter at have scoret henholdsvis 4 og 
3 point endte de med sekundære placeringer, men der er meget hård konkurrence i denne række. 
Lasse slog således den senere vinder undervejs i turneringen og Ole tabte da han kom til at mangle 
10-12 sekunder i et af partierne. I C-rækken tog Henrik Jensen endnu en topplacering gennem en 
delt 2. plads – flot. Emma Christensen bliver alt bedre og som vores eneste ambassadør i F-rækken 
gør hun fin reklame. Det blev til en meget flot 4. plads og hun begynder at ligne en mulig SM 
deltager. Alle 8 børn er med i Skovbos skakklubs talentudvikling og fremtiden tegner spændende. 

Michael Espensen: Sunday, December 05, 2004 8:44 PM

Subject: Mesterrækken i skak
Skovbo og Køge er ikke en kommune endnu. 
I weekenden tog de to skakklubber livtag på hinanden i mesterrækken og det blev storebror der tog 
en kneben sejr.
Uffe Frederiksen tabte som den første for Skovbo og vi var straks på hælene. Henrik Mølvig havde et 
gevinsttræk som han overså, men var til gengæld "lidt" heldig til sidst med at fuske en remis ud af 
en dårlig stilling. Ivan Madsen sled længe med en lige stilling og tog en fornuftig remis. Claus Møller 
stod hele tiden presset men nogle fornuftige afbytninger gjorde at der kun var remis tilbage. Hans 
Dahl Pedersen spillede endnu engang skarpt men modstanderen fandt et par stærke modtræk og 
det kunne være vippet til begge sider, men til sidst enedes de om remis. Henrik Dahl Pedersen 
spillede et rigtigt flot parti og efter nogle komplicerede afbytninger var det godnat med 
modstanderen. Stillingen lige 3-3 inden de to nederste brædder skulle afgøres. Jørgen Hansen var 
bagud med en bonde og kunne ikke vinde men nemt tabe - han holdt tungen lige i munden og 
gendrev alle forsøg og endnu en remis. Så skulle afgørelsen findes på sidste bræt. Flemming 
Knudsen spillede et flot parti og stod hele tiden med fordelagtig stilling, men en forkert afbytning i 
slutspillet resulterede desværre i et nederlag og en smal sejr til Køge på 4,5-3,5. 

Michael Espensen: Sunday, November 21, 2004 9:02 PM

Subject: Skovbos succes fortsætter
Skovbo skakklub har mange unge talenter og de viser gentagne gange deres kunnen ved 
ungdomsstævner. Vi forsøger hele tiden at give dem nye udfordringer. Den seneste er at de spiller 
med i holdturneringen for voksne som Skovbos 3. hold. Vi har sammensat et hold af tre unge 
talentfulde stamspillere. Hans E. Andersen er en gammel ræv ( i skakmæssig henseende og er 
holdleder og står for transport af de unge løver når de spiller på udebane ). 
De tre har været i Tølløse for at spille kamp. Lasse Dinesen, Henrik Jensen og Ole Christensen er 
helt sikkert tre "coming men" i skaksporten. De har indtil nu nydt fordelen af at blive lidt under 
yurderet pga deres unge alder, men det sker næppe ret meget længere.
Lasse og Henrik fik hurtigt tilkæmpet sig fordelagtige stillinger og formåede meget dygtigt at spille 
dem til gevinst. Ole Christensen kæmpede som en løve og havde stor ære af sit spil, men tabte til 
sidst. Hans Andersen vandt i sikker stil og resultatet blev en flot 3-1 sejr. Det varer ikke længe før 
de tre unge løver kan forstærke vores højererangerende hold.



Michael Espensen: Sunday, November 21, 2004 9:06 PM

Subject: Skovbos 2. hold i skak
Skovbos 2. hold har haft besøg af Køge. På 1. bræt spillede Benny Kristensen med og på trods af 
den kortere betænkningstid i C-rækken tog han en sikker gevinst. Holdlederen Søren Jørgensen på 
2. bræt skule forsøge at gentage triumfen fra første runde, men han tog en remis da det lignede en 
sikker sejr til skovbo. Jens Hansen på 3. bræt er en garvet holdspiller og han stjal stille og roligt en 
brik ad gangen og til sidst blev det til en sikker sejr. På 4. bræt sad Torben Jensen og han taber 
sjældent en holdkamp, men efter lang tid at have forsøgt diverse krumspring for at opnå en fordel 
måtte han tage en remis. En sejr på 3-1 var dog totalt i orden mod et af de stærkere hold i gruppen.

Michael Espensen: Sunday, November 14, 2004 11:26 PM

Skovbo sendte topholdet til tælling. 
Skovbos mesterrækkehold i skak var i weekenden på besøg i Faxe hos topholdet efter 1. runde. 
Hans Dahl Pedersen var den første som fik en fordelagtig stilling på 3. bræt og sikkert udspillede han 
modstanderen. Claus Møller på 4. bræt fik også tidligt fornemmelser for en mulig sejr. Et mægtigt 
angreb blev iværksat og det var tidlig fyraften for Claus. Henrik Mølvig tog remis mod en stærk 
modstander på 2. bræt. Henrik Dahl Pedersen spillede skarpt på 1. bræt men modstanderen undgik 
fejltrin og holdt sammen på stillingen og de tog en remis. 
5. bræt gav Uffe Frederiksen en bonde for initiativet. Uffe bruger meget tid på at finde de bedste 
træk og han kom ud i et tidsdrama, men spillede milimeternøjagtigt og modstanderen gav op da 
Uffe stadig havde et minut eller to tilbage. 6. bræt fik Ivan Madsen en lille men klar fordel. Ivan 
spillede sig derefter til en merbonde og trods et tårnslutspil omsatte Ivan let stillingen til gevinst. 
Jørgen Hansen på 7. var den eneste der måtte indkassere et nul, men han kæmpede længe. Sidste 
spiller var Rasmus Møller der hele vejen havde styr på partiet og tog en remis i lige stilling. 5,5-2,5 
sluttede kampen. Vi spiller stadig for at forblive i rækken, men der venter nogle hårde kampe og det 
kan blive til såvel topplacering som nedrykning som det ser ud efter 2. ud af 7 runder.

 

Michael Espensen: Sunday, November 07, 2004 10:04 PM
Subject: Amtsmesterskaber Roskilde 2004
Der er afviklet Amtsmesterskaber i Skoleskak i Roskilde i weekenden på Borup Skole. Lasse Dinesen 
( vedhæftet billede ) viste endnu engang skræmmende styrke da han vandt 7 ud af 7 partier og blev 
en suveræn vinder af D-gruppen. Henrik Jensen giver ikke meget efter og kunne med 6 ud af 7 blive 
en sikker vinder af C-gruppen og tabte kun til Lasse i deres indbyrdes parti.
E-gruppen blev totalt domineret af Rune Voss Madsen som puster de andre "etablerede stjerner" i 
nakken. Med fem af fem vandt han sikkert gruppen foran Casper Christensen med 4 ud af 5. 
( Casper var med til DM i F gruppen sidste år med en sjetteplads som resultat ). Emma Christensen 
blev vinder af F-gruppen og viser alt mere at hun magter spillet . Tobias Andersen i F-gruppen blev 
sidste deltager der fra Skovbo Skokkklub kvalificerede sig til Danmarksmesterskaberne i Odense. 
Roskilde Amt havde sidste år for første gang i mange år deltagere med til det individuelle 
Danmarksmesterskab i Skoleskak og opnåede to flotte 6. pladser og vi ved at vores deltagere vil 
gøre deres bedste for at komme højere op på resultatavlen. Lykke til.

 
Michael Espensen: Sunday, November 07, 2004 8:49 PM
 
Sønnen tævede far igen ! 
Bag overskriften gemmer sig historien om Henrik Jensen som tævede sin far i den forgangne uge, 
men da det var på skakbrættet får det intet retsligt efterspil ( efter min viden ). Skovbo Skakklub 
havde sit 2. og 3. hold i kamp mod hinanden i holdturneringen. Henrik spillede på 3. holdet som 
havde stor ære af sin indsats. Foruden Henriks gevinst fik Lasse Dinesen remis efter at have haft 
Torben Jensen på hælene i store dele af partiet og der er der ikke mange der formår i den række. 
Ole Christensen spillede 4. bræt og mødte Jens Hansen som blev for stor en mundfuld men der gik 
længe før fordelen blev omsat for Jens. På 1. bræt tog Søren Jørgensen revanche og spillede de 
unges holdleder Hans Andersen ud af brættet, hvilket gav den " forventede" sejr på 2,5-1,5 til de 
voksne men de unge løver viste at de har fremtiden for sig.



 
Michael Espensen: Sunday, October 31, 2004 6:14 PM
 
Skovbo Skakklub er i gang med den nye sæson og har været til Junior Grand Prix Stævne i Haslev.
Henrik Jensen opnåede en flot 2. plads i Gruppe C ( født 1990/1991 ) med 6 af syv point og det var 
en god opfølgning af hans fine resultat i Køge. Henrik bliver spændende at følge resten af sæsonen 
hvis udviklingen fortsætter. I gruppe D havde vi Ole Christensen og Lasse Dinesen med. Lasse vandt 
det indbyrdes parti og nåede 4 af 6 point, men gruppen tæller mange rigtig gode spillere og 
konkurrencen er meget hård og der er ingen nemme partier i toppen. Casper Christensen er rykket 
op i Gruppe E og sammen med Rune Voss Madsen har vi også i denne gruppe et par stærke kort i 
kampen om Grand Prix pointene. De opnåede begge 3 point og landede midt i feltet. Julius Mølvig 
har holdt lidt pause men fået lysten igen. Med lidt kamptræning vil også han snart blande sig i 
topstriden. I gruppe F var vi sidste år overrepræsenteret men har i år kun haft Emma Christensen 
med ude til stævne. Emma har til gengæld udviklet sig fint og spiller med større overblik og en 
usædvanlig udvist ro af en otte årig pige – spændende fortsættelse følger.
Vi spiller om tirsdagen på Borup Skole og onsdagen på Skovboskolen fra 14:30 til 16:00 og der er 
altid plads til flere. 

Michael Espensen: 20.09.2004
 
Hej alle sammen
 
Sæsonen 2003/2004 var på de fleste måder en ren jubelsæson. 
 
Succes fordi   -    det lykkedes at køree en afdeling på både Borup og Skovbo skole
                     -    der var mange forbi og spille skak og de fleste blev hængende og fllittigt deltog 
i grand prix stævnerne 
                     -    forældrene bakkede fint op omkring kørsel til stævnerne og især DM stævnet på 
Borup Skole
                     -    der er intet bedre end at se en skakspiller vinde sit første parti i et grand 
prix stævne ( det er stort ) 
                     -    jeg tror på vi tilfører børnene nogle gode færdigheder ved at de spiller skak
                     -    vi fik lidt ( tiltrængt ) fornyelse i skakklubben
 
Succes kan være mange ting og selvfølgelig kan man også måle det på resultater ( den nemmeste 
måde ? ). Vi havde resultatmæssigt en meget fin sæson som man kan se ud af følgende
 
Vi havde 4 deltagere med til DM 2003 og opnåede to flotte 6.pladser. ( Lasse Dinesen og Casper 
Christensen ). 
Til SM havde vi 5 deltagere hvor dt blev til en 4. plads ved Lasse Dinesen som faktisk lå til en 
1.plads hele vejen men desværre glippede det på målstregen.
Vi havde mange Grand Prix stævne sejre.
 
De oplevelser som står stærkest tilbage er i tilfældig rækkefølge.
Rasmus Damgård der til sit første Grand Prix stævne fik klø i tre partier men til gengæld vandt 
sit fjerde og strålede over hele ansigtet da han så vandt ( dejligt ).
Bo Jondal  som vel  vel nok er det største talent vi har haft endnu når man tager hans unge alder i 
betragtning - hvor mange kan i så ung en alder forudse en mat i tre træk ?? Hans skægge 
kommentar under et parti, hvor modstanderen kun havde konge tilbage og Gustav de fleste af sine 
brikker - Nu står jeg vist bedst !
Ole Christensen som beviste at han kunne holde sammen på spillet og nerverne i et helt Grand prix 
stævne og dermed gå til tops.
Lasse Dinesen som spillede i benhård konkurrence under hele sæsonen og viste utroligt flot blik for 
skak.
Søren Geertsen som gennemgik en helt fantastisk udvikling og kronede det med en finale plads til 
SM
Thor Hartmann viste et blik for spillet som ikke er mange forundt i hans alder ( ånder Gustav i 
nakken )
Mikkel Eilenberg der trofast stillede op til klø i de fleste stævner men som trods alt udviklede sig 
som spiller.
Kristina Poulsen som i en sen alder tog kampen op mod drengene og bestod med bravour.
Tobias Andersen der var som enm duracell kanin til stævnerne - utrættelig og bedst af alt for det 



meste i dejligt godt humør.
Alle de "andre" spillere som stod lidt i skyggen af den succes vi fik til stævnerne. Thor, Rune og Emil 
fra Borup spillede faktisk mange flotte partier, men måske lidt manglende held i de manglende 
situationer gjorde at de ikke endte helt i toppen.
 
Faktisk synes jeg at vi har så mange talenter som fortjener ære af deres indsats at det nogen gange 
er svært at huske at dele ros ud til alle. Det synes jeg at i skal have at vide.
 
Den nye sæson starter nu snart op. Jeg har fået ny mailadresse : michael.espensen@mail.dk men 
stadig tlf. 21 90 46 50 
 
Vi vil have deltagerbegrænsning på 16 - 18 børn for at give alle en chance for at få noget ud af 
dagen - det kan blive aktuelt at opdele dem i to hold..
Vi vil lave nogle teoriaftener i voksenklubben hvor der vil være mulighed for at erobre teknikmærker 
og for at spille med en voksen
Desuden vil vi forsøge med en form for talentudvikling hvor der vil kunne deltage en 8 - 10 børn 
Tom Jensen og Hans Andersen står for Skovbo afdelingen og Michael Espensen for Borup. Tom bliver 
koordinator til Grand Prix stævnerne.
 
Til alle dem som var på skaklejr håber jeg at de vil være søde at sende et par linier om oplevelsen - 
hvordan var det - lærte i noget - kunne i tænke jer at prøve det igen - fik i nogle gode oplevelser ??
 
Tak for alle de gode oplevelser jeg har fået og forhåbentlig også får flere af fremover.
 

mailto:michael.espensen@mail.dk

