Arrangement med Sune Berg Hansen
Den 3 marts 2007 holdt Kalundborg Skakklub et stort arrangement med
Danmarksmesteren Sune Berg Hansen.
Den Danske Bank sponserede præmier og Cafe Le Soliel lagde lokale til den store dag hvor
alle ville give Sune Berg danske bank.
Ud over 11 medlemmer fra Kalundborg Skakklub var der tidligere medlemmer i form af
Jens Mott, som nu spiller i Dianalund og Kim Pilgaard, som spiller i Brønshøj. Ligeledes
deltog Kim Røper Jensen fra K41, Jesper Christensen fra Glostrup og eneste pige Tina Vehl
fra Albertslund som fik afgørende betydning for arrangementet.
Sune Berg Hansen startede med foredrag, hvor han talte om anekdoter og historier fra
stormesterkredsen, hvordan det er at spille mod de bedste i verden. Selv startede Sune
som semiproff i 1998. Sune fremviste på demonstrationsbræt nogle partier, hvor fokus var
på trækket h3 med hvid, og her forklarede og viste han varianter som han har spillet mod
andre stormestre.

At vogte får
Hvorfor europærer ikke bliver verdensmester i skak, han fortalte at personer fra Rusland
var nødt til at vælge enten skak eller at vogte får på markerne, ligesom Kasparov og
Karpov valgte skak. Mange landsbyer har ikke nok penge, derfor er der skakskoler i disse,
så flere af indbyggerne/børnene kan tjene egne penge ved at blive meget gode til skak. De
der ikke har de evner skal vogte får.
Simultanen
Alle forventede at Kim Pilgaard ville vinde mod Sune Berg, da deres indbyrdes parti til DM i
2006 blev en sejr til Sune med fuld betænkningstid, ville det være en formsag for Kim at
vinde nu. Men Sune var velforberedt og spillede solidt og levnede ikke Kim mange chancer
og partiet blev overraskende remis.

-------------------Kalundborg skakklubs 8 bræt i holdskakturneringen Benny Kristensen var den første der
tabte, herefter gik det stærkt med Anders Boll og Asger Jørgensen. Kalundborg skakklubs 1
bræt Svend Erik Christensen havde forberedt siciliansk hjemmefra, og Svend valgte
najdorfvarianten, men Sune Berg kendte denne bedre og vandt et meget flot parti.
Kalundborg Kommunes borgmester Tommy Dinesen deltog også, og han tabte i et parti
som kun gik op ad bakke.

Piger kan også spille skak Link til partiet
Den helt store vinder til dette arrangement blev eneste pige Tina Vehl, Hun spillede trods
den 1000 rating forskel et fremragende og smukt parti mod Sune, Hun fik overrakt
sponsorpræmie for den eneste vinder over Sune, den blev overrakt af direktøren i
DanskeBank i Kalundborg.
Resultatet af arrangementet blev at Sune vandt 18½ ud af 20. Samtidig overrakte Sune
Berg hæderspræmier til 3 modstandere der gjorde sig specielt udmærket og det blev
formanden fra Kalundborg Skakklub Flemming Christensen, Tommy Christensen og Carl
Erik Møller alle fra Kalundborg.
Fremtiden
Der er planer om at arrangere et tilsvarende arrangement med den kommende DKmester i
samarbejde med Kalundborg og Tornved Skakklub, så der er muligheder for et evt. større
arrangement.
Kalundborg skakklub takker for deltagelsen og takker borgmester samt Cafe Le Soliel i
Kalundborg og sponsor DanskeBank.
Kilde: Niels Mortensen 13.04.2007

Partier fra simultan
Hvid: Tina Vehl, Albertslund – også kaldet Musse
Sort: Sune Berg hansen

1. e4, c5 2. sf3, e6 3. d4, cxd4 4. sxd4, a6 5. le2 bedre er at spille ld3 –5. Dc7 6. 0-0, sf6
lægger pres på centrumsbonden 7. sd2, sc6 8. sf3, lc5 9. h3, 0-0 10. c3 forhindrer
sorts springer at få felterne på b4 og d4, - b6 11. Te1, le7 12. ld3, d6 13. sf1, lb7 sort
opbygger et stort angreb, hver presset lægger på centrumsbonden 14. lg5, sd7 15.
Lxd7 nu ville Tina Vehl have afbyttet nogle brikker, så er det nemmere at overskue –
15. Sxd7 16. Dd2, Td8, 17. Dg5, Sg6 18. Tad1, a5 manglende notation ved dette træk
19. sg3, h6 20. De3, Te8 21. sd4, e5? Sort giver hvid terrænovervægt på feltet f5 over
hvid får angreb mod sort konge 22. sdf5, d5

23. Sxg7? Hvid ser matten…
med kxg7, 24. sf5+, kh7 25. dxh6+ og mat på g7, men matten kan undgås ved at spille kxg7
med efterfølgende kf6 –23. sf4 24. Sxe8, Txe8 25. sf5, dxe4 26. Dg3 sort opgiver
hvid: Sune Berg
Sort: kim Pilgaard – parti vises ikke
Kim vælger at spille spansk variant Ruy Lopez med et ikke særligt udbredt Sge7 i 3 træk.
Partiet ender remis efter 38 træk.

