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14.000 OK-kroner til KKIK
KARUP/KØLVRÅ: »Vi er en breddeklub, så hele klubben kan få gavn af  sponsorkronerne,« fortæller for-
manden Jesper Kjelgaard.

Karup-Kølvrå IK har nemlig netop fået 14.000 kr. fra OK Plus i Karup. Pengene har OK’s kunder sparet 
op til klubben ved at tanke på deres OK Benzinkort. Når man vælger at knytte sit benzinkort til spon-
soraftalen, støtter man gratis foreningen med et øre beløb for hver liter brændstof, der tankes på kortet. 
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BJERRINGBRO: Viborg Kommu-
nes fodboldklubber kan nu 
booke tider for hele foråret på 
den første af  fem nye kunstba-
ner, der står klar i Bjerringbro. 
Tiderne fordeles efter først til 
mølle princippet. Banen ved 

Bjerringbro Idrætspark er 
klubben ifølge en kommunal 
aftale nu klar til at lade andre 
foreninger i kommunen booke 
spilletid på. Kommunens klub-
ber har førsteret til tiderne til 
og med 20. januar, hvorefter for 

klubber uden for kommunen 
også får plads på banen.

Viborg Kommunes forenin-
ger kan booke banen hver 
tirsdag-onsdag, fredag kl. 19-
22 samt lørdage i ulige uger og 
søndage i lige uger. Klubberne 

betaler for at leje banen. Ledige 
tider kan bookes frem til fem 
dage før, hvorefter Bjerringbro 
IF må booke pågældende tid.

Se mere på bjerringbroip.
dk.

Kunstgræsbane åben for alle fodboldklubber

VIBORG: I år deltog 37 børn i 
Dai Ki Hakus årlige julebør-
nelejr. Træningen er målret-
tet mod effektiv selvforsvar, 
men i klubben vægtes kam-
meratskab, flid, samarbejde 
og kampånd også højt.

Ved julebørnelejren skulle 
julemanden naturligvis på be-
søg, men han var blevet kid-
nappet, og det blev børnenes 
opgave at finde ham.

Sporene bestod i brikker til 
et puslespil hvorpå der var teg-
net et kort. 

I fællesskab blev puslespil-
let samlet, så skjulestedet blev 
afsløret og børnene kunne sni-
ge sig ind på kidnapperne og 
uskadeliggøre dem ved hjælp 

af  deres evner i selvforsvar.  
»Denne lille leg vakte stor 

jubel hos deltagerne og der 
blev gået til opgaven med ild-
hu. De ældre elever hjalp de 
yngre, og alle fik en rolle i le-
gen. Og selvom det var leg, var 
det alligevel træning og forbe-
redelse til børnenes kommen-
de graduering,« siger Torben 
Petersen, advanced expert, in-
struktør og arrangør af  bør-
nelejren. 

Som afslutningen på lejren 
var forældrene indbudt til at 
overvære noget af  træningen 
og der blev budt på kaffe og 
kage. 

Dai Ki Haku reddede 
julemanden

Børnene fi k toptunet deres evner i selvforsvar, da der 
var julebørnelejr i Dai Ki Haku. Pressebillede 

VIBORG: Børneholdene i Hald 
Ege - Ravnstrup KFUM har 
netop holdt juleafslutning i 
de forskellige afdelinger, der 
i år trakterede med pizza og 
sodavand i stedet for de tra-
ditionelle æbleskiver. Det for-
tæller Majbritt Nørgaard fra 
KFUM. Pengene til julehyg-
gen kom bl.a. fra en sponsor-
aftale med OK, der støtter de 
ca. 400 børn og unge, og 150 
voksne KFUM-medlemmer i 
klubben. OK Plus i Viborg har 
netop støttet klubben med godt 
12.000 kr.

Pengene har OK’s kunder 
sparet op til klubben ved at 
tanke på de OK Benzinkort, 
de har knyttet til en sponsor-
aftale, hvor de støtter klubben 
med et øre beløb for hver liter 
brændstof, der tankes på kor-
tet, uden at det koster kunden 
ekstra.

Juleafslutning 
med pizza og 
sodavand

Skakbrættet

Hvid: Gert Aagaard, Springeren
Sort: Peter Graves, Viborg Skakklub
Grünfeld-indisk 
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Lg5 ikke den mest spillede vari-
ant, men dog ganske populær 4…Se4 5.Lf4 5.Lh5 er det oftest 
spillede 5…Sxc3 6.Lxc3 Lg7 7.cxd5 Dxd5 8.Db3 Bemærk at 
8.Lxc7? Dc6! 9.Lf4 Dxc3+ er uspilleligt for hvid. 8…Da5 9.Ld2 
O-O 10.e3 c5 hvid forsøger at udnytte sin stærke løber på g7 
ved at prøve at åbne centrum. Desværre lader centrum sig ikke 
sådan lige åbne.  11.Sf3 hvid kunne også forsøge sig med det 
tematiske 11.h4!? for at forsøge et hurtigt overfald på den sorte 
konge. 11…Sc6 12.Tc1 a6 13.Le2 Dc7 14.Da3 cxd4 14…b6!? 
er en anden interessant mulighed 15.dxc5 bxc5 16.Dxc5 Td8 
og sort får frihed og lidt spil for den ofrede bonde.  15.cxd4 
Dd6!? En spændende ide; sort tillader en isoleret d-bonde 
for åben e-linie. Det giver sort muligheden for senere at spille 
f7-f5-f4 for at svække den hvide bondestrutur. 16.Dxd6 exd6 
17.a4 Te8 18.Lc3 d5 19.O-O Lf5 hapser lige diagonalen b1-h7 
inden det er for sent. Begge spillere er sluppet fra åbningen og 
det tidlige midtspil uden synderlige skrammer, og nu begynder 
de langsigtede manøvres nat. 20.Tfd1 Tac8 21.Kf1 Te7 22.Ld2 
Tec7 23.Se1 Lf8 24.g4 Ld7 25.Tb1 a5 26.Sd3 f5? Begge 
spillere har flyttet brikkerne fornuftigt rundt, uden der dog er 
blevet sat nogen hårde slag ind overhovedet – en gang skyg-
geboksning om man vil. Peter er nok lidt for ambitiøs med sit 
sidste træk. 27.Lf3! og sort kan ikke holde d-bonden 27…Sb4 
28.Sxb4 axb4 29.Lxd5+ 27.h3? fxg4 28.hxg4 Ld6? Igen up-
ræcist 28…Sb4 for at forhindre at hvid sætter et tårn ned i den 
sorte stilling. 29.Lf3 29.Tb6 binderen springeren på c6 og truer 
med en tårndublering i b-linien med en bondegevinst til følge. 
29…Le6 30.Tb6? og så er teksttrækket pludselig ikke det 
bedste. 30.Tb5! ligner derimod en dræber, da tårnet så hjælper 
til med at angriber bønderne på a5 og d5 30…Tf7 31.Le2 Tcf8 
32.Tdb1 Lc8 33.T6b5 Lb4 34.Le1 Le6 35.f4 h5 36.Se5 Sxe5 
37.dxe5 d4? 38.Lxb4 axb4 39.T1xb4? 39.Tb6! Te8 40.T1xb4 
og tårnet dækker f4 efter 40.dxe3 39…dxe3 40.gxh5 Txf4+ 
41.Ke1 gxh5 42.Lxh5? diagram 42…Lc4! Fantastisk, sort har 
ikke bare udlignet, nu står han til gevinst. Sort truer jo mat på 
f1! 43.Txc4 Txc4 44.e6 Tf2 45.e7 Tc1+ 46.Ld1 Kf7 47.Te5 
Ke8 48.Txe3 Th2 49.Td3 Kxe7 50.Td2 Txd2 51.Kxd2 Tc5 
52.Lc2 Kd6 53.Kc1 Tc3 54.Kb2 Tg3 55.Le4 Tg4 56.Lc2 Kc5 
57.Ka3 Tg3+ 58.Lb3 Te3 59.Kb2 Kb4 60.Ld1 b6 61.Kc1 Kc3 
62.opgivet 0-1

Af Thomas Højbjerg
Dette bliver den sidste skakklumme i denne omgang. Klummen 
vil fra og med den 1/1-2014 være at finde i den digitale udgave 
af Viborg Nyt, men altså ikke i papirudgaven. Du kan også 
følge Viborg Skakklub via klubbens egen hjemmeside: www.
viborgskakklub.dk eller finde os på 
Facebook www.facebook.com/ViborgSkakklub. 
Viborgs førstedivisionshold holder juleferie på andenpladsen 
efter en sensationel sejr på hele 7-1 over Springeren fra Kol-
ding. Det blev en kamp, hvor viborgspillerne havde de berømte 
marginaler på deres side, dette er fint illustreret i nedenstående 
parti.

Kom i form med
AVIS-MARATON 2014

Et træningskoncept, hvor du trænes op til at kunne løbe:

• et 10 km løb
• et halvmaratonløb og/eller
• et hel maratonløb

Tilmeld dig allerede nu og senest d. 5. januar 2014 på vores
hjemmeside: www.viborgam.dk.

Informationsmøde d. 7. jan. 2014 kl. 19.00-21.00
i Klubhuset Viborg Atletikstadion, Vinkelvej, Viborg

Træningsstart søndag d.12. jan. 2014 kl. 10.00
med start fra Viborg Atletikstadion. Derefter er der
fællestræning hver torsdag kl. 19.00 frem til november 2014.


