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GODDAG  og velkommen til 

Leif Pedersen, Allerød 

 

TILLYKKE TIL: 

Evald Eskildsen   16.08.2011  90 År    

Lars Nulsson   29.09.2011 50 År     

Sofus Gamborg  02.10.2011 10 År 

 

MEDLEMSTAL: 

38 Seniorer + 8 Pensionister + 18 Juniorer 

64 I alt 

 

MEDLEMSKARTOTEK (bør læses ved 

ændr. i medlemskabet) 

Husk omgående at meddele, hvis 

du flytter, ændrer e-mail, tlf-nr 

eller navn, samt hvis du ønsker at 

udmelde dig. Udmeldelse skal ske 

skriftligt, og vil få virkning fra 

førstkommende kontingenthalvår; 

hhv 1/7 og 1/1, da klubben har 

betalt forud for dig til: Dansk Skak 

Union, 8.Hovedkreds og Nordsjæl-

lands Skak Union (halvdelen af 

kontingentet går til disse organisa-

tioner). 

 

SEKUNDÆRT MEDLEMSKAB 

Sekundære er dobbeltmedlemmer, dvs, 

medlemmer af en anden klub, hvorigennem 

de betaler til DSU. 

 

PASSIVT MEDLEMSKAB 

Som passivt medlem deltager man ikke i 

det almene klubliv, men vil fortsat mod-

tage klubbladet Bondefangeren og evt an-

den generel medlemsinformation.  Man 

bevarer det fulde medlemskab af DSU og 

derved retten til at modtage Skakbladet og 

deltage i koordinerede turne-ringer. 

 

BØGER 

Ved at placere dine bogindkøb (ikke kun 

skakbøger, men alle slags bøger) hos Hille-

rød Boghandel v/ Bo Christiansen (Sofus 

far) støtter du Hillerød Skakklubs Jubilæ-

umsfond.  5% af salget til skakklubbens 

medlemmer overføres til fonden. Se hjem-

mesiden: www.hilleroedboghandel.dk   

Bestil på mailadressen: 

bc@hilleroedboghandel.dk  

Bøgerne leveres med girokort vedlagt i 

skaklokalet, hvis andet ikke er aftalt. 

 

KONTINGENT: 

Fremover opkræves kontingentet til beta-

ling via netbank til vor konto hos  

Nordea  bank – vor hovedsponsor, hvil-

ken bankforbindelse jeg varmt kan 

anbefale. 

  

Kasserer i skakklubben 

Stig Lenskjær 

Tlf. 32 16 90 34 / 48 22 03 11 (dag) 

Mail: lenskjaer@gmail.com 

Køb bogen skak i hundrede år, kun 100 

kr. + porto udenfor Hillerød indtil efter 

påske 2010.  

Sæt 100 kr. ind på  vor konto 2276 6446 

800 262 angiv navn, så  leverer jeg bo-

gen. – normal pris kr. 150,00.  

Kassererens side 

Kontin-

gent pr. 

halvår 
Betalings-

datoer 1/9 

og 1/3 

Seniorer 

 

 Pensioni-

ster 

  (kun fol-

ke-) 

 Juniorer 

   u/20 år 

 Aktive 

 Passive 

 Sekundære 

(dobb. 

Medl.) 

550 

465 

300 

300 

290 

175 

300 

290 

175 
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 RO-O-OKADEN 

Jubiii! Så er den ”sommer” snart 

ovre, og vi kan komme til at 

flytte nogle brikker igen. Jeg 

glæder mig, for der var sand i 

maden, ensomt, koldt, regnfuldt 

og blæsende ved stranden. Næ, 

lad os få nogle drabelige dueller 

og poetiske kombinationer ved 

skakbrættet.  

 

Og det bliver der helt sikkert i 

den nye sæson, hvor klubbens 

førstehold for første gang nogen 

sinde skal kæmpe i landets stær-

keste række, Skakligaen. Der 

bliver kam til håret og kamp til 

stregen. Når jeg ved stranden 

skulle under i det kolde hav-

vand, spurgte jeg mig selv om 

jeg var en mus eller en mand, og 

det kommer jeg nok også til at 

spørge mig selv ved brættet i 

denne sæson. 

 

Allerede på en af de første sider 

i dette blad kan du se en indby-

delse til kam og kamp for mænd 

og ikke mus i Hillerød Open, 

der kommer snart i en klub nær 

dig. Så det er bare om at melde 

sig, hvis man ikke vil være en 

ufriseret, pivende mus. 

 

Alle generalerne i klubben var 

forsamlet i slutningen af sidste 

sæson, og du kan læse et referat 

af hvordan det gik lige efter ind-

bydelsen til at være åben i Hille-

rød. Til den forsamling udgydede 

overgeneral Christopher sine vise 

ord om den forgangne sæson, og 

dem kan du også læse  på siderne 

efter referatet. 

 

I dette blad kan du desuden læse 

drabelige historier fra den store 

skakverden. Men vi starter lige i 

det lokale med vores egne junio-

rer og med vores egen byturne-

ring. Derefter går vi til grænsen 

(Helsingør og Politiken Cup), og 

så krydser vi den og hopper til 

både Grækenland og Thailand. 

Vore lille lokale Bondefanger 

slår store internationale brød op. 

Intet mindre kan gøre det for 

Danmarks bedste skakklub. 

 

På allersidste side kan du læse, at 

Evald bliver 90 år den 16. au-

gust. Det er jo ingen alder, men 

et kæmpe til lykke skal der her 

lyde til den unge kæmpe fra be-

styrelsen (der også er cyklet ud 

med blomster) og fra redaktio-

nen. 

mailto:lenskjaer@gmail.com
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Legehjørnet 

Hvid sætter mat i 1, 2, 3 og 4! 

Løsningerne findes på side  21 
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Mat i én, fisk uden ben! Mat i to, nemt kan du tro! 

Mat i tre, hvad skal hesten, det kræ? Mat i fire, ikke så svært som de siger! 
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SP Jesper Langkilde Skovledet 26  1tv 3400  Hillerød 29457538 langkilde@mail.dk 

SP Jesper Tornbjerg Tolvkarlevej 46 3400  Hillerød 4825 3889 jto@danskenergi.dk 

SA Johnny Andersen Dronning Dagmars vej 112 3650  Ølstykke 4824 9086 j.mundus@vip.cybercity.dk 

PS Jørgen Dissing Nielsen Odshøjvej 140 8800  Viborg 8668 2755  

SA Lars Nilsson Bøserup vænge 16 4500  Nykøbing SJ. 48443119 nulsson@mail.tdcadsl.dk 

SA Laurids Paulsen Tietgensvej 8 3400  Hillerød 4824 1230 lauridspaulsen@it.dk 

JA Leif  Pedersen Ørnevang 30 st. 2 3400  Hillerød 48 17 44 13  

JA Marcello Pausgaard Pilevej 18 3400  Hillerød 51518212 michael@pilevej18.dk 

JA Markus Andreas Baadsgaard Birkely 21 3200  Helsinge  baadsgaard@nypost.dk 

JA Martin Percivaldi P. Mogensensvej 9 3400  Hillerød 4824 3492 anita.ruggero@tiscali.dk 

SA Martin Rosenkilde Pedersen Trekanten 20 3460  Birkerød 3391 9462 rosenkilde31@hotmail.com 

JA Mikkel Schnipper Hovedgaden 43 3310  Ølsted 28564225 schnipper@mail.tele.dk 

JA Mikkel Skjødt Friborgvej 9 3400  Hillerød 28572785 metteogjesper@gmail.com 

SA Nikolaj Borge Hf Sundbyv Safirgangen 126 2300  Kbh S 2617 2401 nikolaj@borge.eu 

JA Nima Behnejad Åvang 65 3400  Hillerød 61309542 farzin@email.dk 

SA Ole Rasmussen Smediehøj 17 3400  Hillerød 4824 1324 or@sport.dk 

SP Palle Skov Rubinsteinvej 30 3. TV 2450  København SV 22341077 palleskov@live.dk 

SA Peter Langer Foderknægtsvej 14 3400  Hillerød 4825 4742 planger@webspeed.dk 

SA Peter W Svendsen Gåsebæksvej 5  3th 2500  Valby  3616 7424 p.w.s@mail.dk 

PA Poul Pedersen Godthåbsvej 36 3400  Hillerød 4826 8841  

SA Poul Kleiminger Peterborgsvej 58 3400  Hillerød 48269629 poul.kleiminger@gmail.com 

JA Predrag (Pedja) M. Kuzmanovic Peterborgsvænget 10, 2. th. 3400  Hillerød 48254192 apk@sol.dk 

JA Rasmus Mørch Hyldevang 12 3400  Hillerød 240300 sogcmorch@email.dk 

SA René Silword Postmosen 48 3400  Hillerød 4826 8691 rs@hillerod.dk 

JA Shai Shiv Kildedalen 53 3400  Hillerød 4824 4368 llshiv@adslhome.dk 

JA Sofus Gamborg Nørredamsvej 123 3480  Fredensborg 48480412 momu@mail.dk 

SA Sofus Rønne Christiansen Slettebjerget 90 3400  Hillerød 2945 0043 djuris1@hotmail.com 

SA Stig Lenskjær Duebjergåsen 7 3200  Helsinge 6170 9033 Lenskjaer@gmail.com 

SA Thomas Svenninggaard Gåsebæksvej 5  3th 2500  Valby  2825 0301 pirc@ofir.dk 

SA Tim Jaksland 3, Rue de mail, 75002 Paris Frankrig 
0033 6 7299 
2512  tim.jaksland@gmail.com  

JA Tobias Amelung Gersehaven 39 3320  Skævinge 21205745 nbl@adslhome.dk 

JA Tobias Taarup Bøgebakkevej 7, Alsønderup 3400  Hillerød 41191504 fam-taarup@adslhome.dk 

SS Torben Sørensen Heibergsvej 7 3400  Hillerød 4825 2188 tamarisk@mail.tdcadsl.dk 

SA Torben Briegel Jensen Tietgensvej 22 3400  Hillerød 25507275 torbenbjensen@hotmail.com 

ja Victor  Hansen Smedievej 195 3400  Hillerød 48247667 diana.m.hansen@hotmail.com 

JA Villads Kruse Skovledet 71 3400  Hillerød 20484196 kruserne@dadlnet.dk 
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JA Leif  Pedersen Ørnevang 30 st. 2 3400  Hillerød 48 17 44 13  

JA Marcello Pausgaard Pilevej 18 3400  Hillerød 51518212 michael@pilevej18.dk 

JA Markus Andreas Baadsgaard Birkely 21 3200  Helsinge  baadsgaard@nypost.dk 

JA Martin Percivaldi P. Mogensensvej 9 3400  Hillerød 4824 3492 anita.ruggero@tiscali.dk 
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Løsningerne findes på side  21 

 Formandens sider 

 
En for de fleste veloverstået sommer-

ferie er nu slut og starten på en af 

Hillerøds mest spændende skaksæso-

ner kan begynde. Et tilbageblik uden-

for skakken, der har skabt overskrif-

ter må være massakren i Norge med 

både bombe og nedskydninger af un-

ge. Selv havde jeg et norsk familie-

medlem, der dagen inden valgte ikke 

at tage af sted til øen, han blev hjem-

me i Oslo. Da jeg talte med ham ef-

terfølgende, sagde han ”… Jeg ved 

ikke længere, hvor jeg er i sikker-

hed…”. Skræmmende følelse og vo-

res norske venner har vores sympati.  

I skakkens verden har der til gengæld 

været positive overskrifter at finde – 

især for Hillerøds medlemmer, herun-

der Martin Percivaldi, der ”næsten” er 

blevet mesterspiller. Selv tog det mig 6 

år, men jeg er vel også efterhånden 

gammel – min kæreste har i hvert fald 

fundet de første mange grå hår og truer 

med at farve det. Så længe hun farver 

det i skaktern og med Hillerød Skak-

klubs logo bagpå, kan jeg vel godt gå 

med til det. En levende plakatsøjle. 

 

Jeg har en plan 
En af de vigtigste punkter på dagsorde-

nen for starten af sæsonen bliver også 

plakater. Erik lavede i sidste sæson en 

plakat, der hang på skolerne i sid-

ste del af skoleåret. Snart skal en 

ny ud og hænge på skolerne, det 

sker samtidig med et initiativ af 

Hillerød Kommune, hvor de har 

samlet aktiviteter for de unge at 

afprøve via et klippesystem – et 

system mange unge bruger på at 

prøve at spille skak.  

 

Nye tiltag 

Derfor har jeg udviklet nye junior-

koncepter henover sommerferien, 

der skal bruges som et led i udvik-

lingen af juniorafdelingen. Målet 

er at inden sæsonen er slut, har vi 

25 juniorer og har en af landets 

største og mest strukturerede ung-

domsafdelinger indenfor skak.  

For at alle medlemmer kan få et 

glimt af, hvad vi arbejder med i 

bestyrelsen af ideer, holder vi 

fremover alle møder i vores egne 

klublokaler, det betyder, at du som 

medlem/eller har et barn der er, har 

mulighed for at komme med for-
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Mat i to, nemt kan du tro! 
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slag på de her møder. Alle forslag 

bliver taget op på møderne, store 

som små. Nøgleordet er åben 

kommunikation, hvilket betyder, 

at jeg pt. arbejder på at skabe et 

kommunikationsmodul, hvor 

medlemmer, har mulighed for at 

skabe sig et overblik over alt, 

hvad der sker i Hillerød Skakklub 

- en slags Hillerød Skakhåndbog.  

Hvornår den er helt klar vides 

endnu ikke, men målet er at den 

bør være færdig omkring efterårs-

ferien. Åben kommunikation er 

også nøgleordene når det kommer 

til vores mål om igen at skabe en 

skoleturnering. Et stort arbejder 

foreligger bestyrelsen i at tage 

kontakt til skoler og stable nød-

vendige ressourcer på benene, så 

skolerne igen kan lave en skole-

skakturnering på tværs af skoler-

ne, målet er langsigtet, men ikke 

umuligt – jeg har altid troet på alt 

kan lade sig gøre. Det handler 

bare ofte om viljen til at ville dét 

nok! 

 

Xtracon 

Vi står i år overfor en af Hillerøds 

måske største udfordringer. Stig, 

vores kasserer, har skaffet os et 

super flot sponsorat fra Nordea – 

alle gode gange … MANGE. Det 

skal blandt andet gå til at dække 

den transportudgift det er for 

klubben, vi har trods alt kun to rigti-

ge hjemmekampe. Klubbens økono-

mi kan i hvert klare det, hvis vi tæn-

ker os godt om. Det er også derfor, 

at, i første omgang er Live-brætterne 

sparet væk – indtil vi kender omfan-

get af de omkostninger der er forbun-

det med landets bedste række. Mange 

har spurgt om der er en stormester på 

vej til klubben i form af et supple-

ment til 1. holdet – det ser ikke sådan 

ud. Så en masse sene nattetimer med 

forberedelser ligner vejen frem for 1. 

holdet. Min forventning og målsæt-

ning for klubben er ikke at rykke ned.  

 

Succes 

Succes er ikke et alene tilfælde, sid-

ste sæson var et bevis på dette. Nu er 

det vores fremtidige opgave at ride 

på bølgen og få skabt nogle fælles 

resultater - ingen mand kan selv, så 

det har aldrig været vigtigere for Hil-

lerød Skakklubs fremtid som en suc-

cesfyldt skakklub at stå sammen om 

at Hillerød Skakklub er i eliten både, 

hvad angår juniorafdeling, holdkam-

pe & klubaftener. Jeg byder alle Hil-

lerød Skakklubs medlemmer velkom-

men til den nye sæson og håber vi 

alle mødes d. 30. august til simultan 

med Hillerød Bymester. 

 

Christopher R. Pedersen 
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      Medlemskartotek     Pr. 1.8.2011 

       

Art Navn Efternavn Adresse 1 Postnr & By Tlf - nr E-mail 
       

SP Aksel Gasbjerg Postmosen 102 3400  Hillerød 3024 0788 gasbjerg2002@yahoo.dk 

JA Alexander Hornshøj Skippermosen 13 3400  Hillerød 6088 5262 vibhorn@post11.tele.dk 

SP Allan Christensen Kongens Vænge 115 3400  Hillerød 4826 6037 ac@bedstpension.dk 

JA August Heine Andersen Maglegårdsvej 117,  3480  Fredensborg 
22235056/515
07077 roadk@alk-abello.com 

JA Bertil Borum Herluf Trollesvej 14 3400  Hillerød 4848 2584 borum@webspeed.dk 

PP Bozidar Markovic Frederiksværksgade 85 C 3400  Hillerød 4826 7494  

SA Carsten Erlandsen Thorsgade 27 2th 2200  Kbh N 4824 0977 ost@edb.dk 

SA Carsten H Hansen Firkløvervej 4 3400  Hillerød 4826 4698 gnchh@city.dk 

SA Christopher R N H Pedersen Brombærhaven 38 3400  Hillerød 4826 9238 christopherrobert19@hotmail.com 

SA Dan Erichsen Skrædderbakken 19 3210  Vejby 3691 2905 erichsd@cisco.com 

SA David Kimch Palvig Hillerødsholmsallé 117  2tv 3400  Hillerød 5056 7383 david.palvig@hotmail.com 

PA Erik Hvalsøe Holmegårdsparken 24 3320  Skævinge 4821 0039 Erikhvalsoe@gmail.com 

SA Esben Lauge Sørensen Kongens Vænge 35 3400  Hillerød 4825 4012 els@topsoe.dk 

PA Evald Eskildsen Ndr. Jernbanevej 3 C  1. 3400  Hillerød 4826 4871 Æresmedlem 

SP Flemming Reidl Madsen Fyrreholmen 10 2630  Taastrup 4371 7140 flemming47@gmail.com 

SA Frands Winther Lavrsen Kongens Vænge 39 3400  Hillerød 4824 1628 lavrsen@post4.tele.dk 

JA Frants Chr. B. Stentzer Birgittegøjesvej 6 3400  Hillerød  frants_s@yahoo.dk 

SP Gert Aage Nielsen Lundholmvænget 7 3400  Hillerød 4824 5303 gan@post9.tele.dk 

SA Hans Endrup Jacobsen Kirsebærbakken 1 3400  Hillerød 4825 5064 tjah@post5.tele.dk 

SA Hans Henrik Hviid Skovkæret 11,  Gadevang 3400  Hillerød 4825 5943 hviid@teliamail.dk 

SA Henrik Holm N. W. Gadesvej 12 B 3480  Fredensborg 4550 5590 holms@paradis.dk 

SA Henrik Damgaard Hansen Ungarnsgade 76  2tv 2300  Kbh S 3284 4899 henrik.damgaard@comxnet.dk 

SA Ib Hother  Andersen Løngangsgade 22 3400  Hillerød 4824 4468 ibhother@gmail.com 

SS  Jacob Hein Mosedraget 19,  3480  Fredensborg   

SS Jacob  Aagaard  Skotland   

SA Jan Pedersen Ved Skansebakken 13 3400  Hillerød  jan_paradiso@mail.dk 

SA Jens Østergaard Saltholmsvej 6  4tv 2300  Kbh S  3255 6766 jostergaard@ofir.dk 

SA Jens  Søndergaard Langelunden 5  1mf 2990  Nivå 4914 2729 jensi444@live.dk 
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      Medlemskartotek     Pr. 1.8.2011 

       

Art Navn Efternavn Adresse 1 Postnr & By Tlf - nr E-mail 
       

SP Aksel Gasbjerg Postmosen 102 3400  Hillerød 3024 0788 gasbjerg2002@yahoo.dk 

JA Alexander Hornshøj Skippermosen 13 3400  Hillerød 6088 5262 vibhorn@post11.tele.dk 

SP Allan Christensen Kongens Vænge 115 3400  Hillerød 4826 6037 ac@bedstpension.dk 

JA August Heine Andersen Maglegårdsvej 117,  3480  Fredensborg 
22235056/515
07077 roadk@alk-abello.com 

JA Bertil Borum Herluf Trollesvej 14 3400  Hillerød 4848 2584 borum@webspeed.dk 

PP Bozidar Markovic Frederiksværksgade 85 C 3400  Hillerød 4826 7494  

SA Carsten Erlandsen Thorsgade 27 2th 2200  Kbh N 4824 0977 ost@edb.dk 

SA Carsten H Hansen Firkløvervej 4 3400  Hillerød 4826 4698 gnchh@city.dk 

SA Christopher R N H Pedersen Brombærhaven 38 3400  Hillerød 4826 9238 christopherrobert19@hotmail.com 

SA Dan Erichsen Skrædderbakken 19 3210  Vejby 3691 2905 erichsd@cisco.com 

SA David Kimch Palvig Hillerødsholmsallé 117  2tv 3400  Hillerød 5056 7383 david.palvig@hotmail.com 

PA Erik Hvalsøe Holmegårdsparken 24 3320  Skævinge 4821 0039 Erikhvalsoe@gmail.com 

SA Esben Lauge Sørensen Kongens Vænge 35 3400  Hillerød 4825 4012 els@topsoe.dk 

PA Evald Eskildsen Ndr. Jernbanevej 3 C  1. 3400  Hillerød 4826 4871 Æresmedlem 

SP Flemming Reidl Madsen Fyrreholmen 10 2630  Taastrup 4371 7140 flemming47@gmail.com 

SA Frands Winther Lavrsen Kongens Vænge 39 3400  Hillerød 4824 1628 lavrsen@post4.tele.dk 

JA Frants Chr. B. Stentzer Birgittegøjesvej 6 3400  Hillerød  frants_s@yahoo.dk 

SP Gert Aage Nielsen Lundholmvænget 7 3400  Hillerød 4824 5303 gan@post9.tele.dk 

SA Hans Endrup Jacobsen Kirsebærbakken 1 3400  Hillerød 4825 5064 tjah@post5.tele.dk 

SA Hans Henrik Hviid Skovkæret 11,  Gadevang 3400  Hillerød 4825 5943 hviid@teliamail.dk 

SA Henrik Holm N. W. Gadesvej 12 B 3480  Fredensborg 4550 5590 holms@paradis.dk 

SA Henrik Damgaard Hansen Ungarnsgade 76  2tv 2300  Kbh S 3284 4899 henrik.damgaard@comxnet.dk 

SA Ib Hother  Andersen Løngangsgade 22 3400  Hillerød 4824 4468 ibhother@gmail.com 

SS  Jacob Hein Mosedraget 19,  3480  Fredensborg   

SS Jacob  Aagaard  Skotland   

SA Jan Pedersen Ved Skansebakken 13 3400  Hillerød  jan_paradiso@mail.dk 

SA Jens Østergaard Saltholmsvej 6  4tv 2300  Kbh S  3255 6766 jostergaard@ofir.dk 

SA Jens  Søndergaard Langelunden 5  1mf 2990  Nivå 4914 2729 jensi444@live.dk 
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Hillerød 

Open 

2011 
 
Hillerød Skakklub indbyder til 5-

runders koordineret EMT i perio-

den 13. september – 25. oktober 

samt lukket lynturnering (Kun 

for tilmeldte spillere af Hillerød 

Open 2011) d. 22/10 med præmi-

er.  

 

Spillested: Kulturværkstedet, 

lokale 1.3, Christiansgade 3-5, 

3400 Hillerød. 

 

Spilledage og tider: Følgende 

tirsdage: 13/9, 20/9, 27/9, 4/10 

samt 25/10 fra kl. 19.30-24.00. 

Eventuelle hængepartier spilles 

d. 11/10. 

 

Betænkningstid: 2 timer til 40 

træk, derefter 15 min. + opsparet 

tid til resten. 

 

Turneringsform: Der inddeles 

efter dansk rating. Alle grupper 

inddeles i 6-mands grupper, dog 

evt. med Monrad-gruppe som 

sidste gruppe. 

 

Indskud: 200,- som betales 

umiddelbart før 1. rundes start. 

 

Præmier: (6-mandsgrupper) 

1.pr. kr. 500, 2.pr. kr. 250. I en 

eventuel monradgruppe er der en 

3. præmie på 200,-.  

 

Ligestilling: Alle pengepræmier 

i alle grupper deles ved pointlig-

hed.   

 

Mødetid: Det er IKKE tilladt at 

komme for sent til partiet. 

 

Rygning: Der må ikke ryges i 

bygningen. 

 

Kantine: Billig velassorteret 

kantine forefindes på spillestedet. 

 

Tilmelding: Senest 10. septem-

ber 2011 på klubbens hjemme-

side www.hillerodskakklub.dk 

eller til Hans E. Jacobsen tlf. 50 

93 38 51 og e-mail hansen-

drup@gmail.com. Husk at angi-

ve navn, klub, fødselsdato og år, 

ratingtal og telefonnummer.  
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mailto:flemming47@gmail.com
mailto:lavrsen@post4.tele.dk
mailto:frants_s@yahoo.dk
mailto:gan@post9.tele.dk
mailto:tjah@post5.tele.dk
mailto:hviid@teliamail.dk
mailto:holms@paradis.dk
mailto:henrik.damgaard@comxnet.dk
mailto:ibhother@gmail.com
mailto:jan_paradiso@mail.dk
mailto:jostergaard@ofir.dk
mailto:jensi444@live.dk
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Referat af generalfor-

samling d. 12/4 2011 
 

Til stede:  

Stig Lenskjær, Hans Henrik Hviid, Chri-

stopher Pedersen, Ib Hother Andersen, 

Jakob Hein, Evald Eskildsen, 

Erik Hvalsøe, Henrik Holm, Hans Endrup 

Jacobsen, Laurids Paulsen, Martin Per-

civaldi, Ruggero Percivaldi, Poul Klei-

minger, Frands Lavrsen, Jan Pedersen. 

 

Referent: Jan Pedersen. 

1. Valg af dirigent 
H3 blev valgt. 

2.  Aflæggelse af beret-
ning 
Christopher aflagde beretning og har for-

ventninger om fremdrift for klubben. At 

begå sig på formandsposten er som et 

skakparti: Man kan ikke tilfredsstille alle. 

Han takker for hjælp og støtte – især fra 

Ib, Hans og Stig; men også fra resten af 

bestyrelsen og medlemmer af klubben. 

Medlemstal 
Medlemstallet er stabilt. Antallet af juni-

orer stiger, mens antallet af seniorer fal-

der, og vi har da også med sorg måttet 

tage afsked med Sven Dahl. 

Bondefangeren 
Bondefangeren udkommer fremover kun 

fire gange om året på grund af mangel på 

materiale. 

Ib og Erik vil gerne fortsat stå for bladet. 

Hjemmesiden 
Hans roses for hurtig og god opdatering 

af hjemmesiden, som nu også indehol-

der en juniorside, der blandt andet skal 

benyttes til kommunikation mellem træ-

ner og spillere. Christopher efterlyser 

tilbagemeldinger om juniorsiden. 

Lokaler 
De nuværende lokaler kan dårligt tæn-

kes bedre. Der er dog problemer med at 

hoveddøren låser, og bordene er ved at 

gå i stykker. Det er især listerne på 

bordkanten, som løsnes; men det kan 

forhåbentligt klares med lidt lim og 

skruetvinger. 

Vi skal huske at forny tilladelsen til 

brug af lokalerne hos kommunen, så de 

ikke tror, at klubben er nedlagt. 

Klubaftener 
Der er stabilt fremmøde på klubaftener-

ne. 

NSU-Open 
Afholdelsen af NSU-Open 2011 blev en 

stor succes med 50 deltagere. 

Juniorskak 
Juniorskakken ligger nu fra kl. 18:30 til 

19:30. Muligvis ville 1½ time være bed-

re. Lego-skakken var et underholdende 

indslag, og på spørgsmålet om skak er 

kedeligt var juniorernes svar et stort: 

”Nej”. Ideer til arrangementer for junio-

rerne efterlyses. 

Peter Willer Svendsen yder en stor ind-

sats som træner, som suppleres af Chri-

stopher. 
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 ne” (bl.a. Erland), som koster et 

par halve point. Sidste rundes 

modstander udebliver, og forhin-

drer Torben i at genvinde lidt af 

den tabte rating. Torben ender 

på 5/9. Finn var under turnerin-

gen ikke rigtig tilfreds med sit 

spil, men scorede faktisk fint. 

Havde han ikke tabt i sidste run-

de havde det været et rigtig godt 

resultat. Finn slutter på hæderli-

ge 5½/9. Ud over de tidligere 

nævnte danskere, deltog der og-

så en nydelig midaldrende mand, 

der hed Erik Frederiksen. Erik er 

flyttet til Thailand, og får stort 

set kun spillet den ene gang om 

året, der er Thailand open. Eriks 

turnering gik nogenlunde. Han 

vandt over de lavere ratede, og 

tabte til de højere, og endte med 

at score 4/9. Han tabte til Finn i 

næstsidste runde. Erland havde 

måske sit livs mest frustrerende 

turnering. Han har et spænden-

de parti mod Vallejo Pons i første 

runde, men må ned til sidst. Re-

sten af turneringen er kendeteg-

net ved, at han opnår stillinger 

med gevinstgivende fordel, men 

formår ikke at få afsluttet. Det 

tydeligste eksempel i 5. runde 

mod en tiårig pige fra Kasakh-

stan. Ifølge ”Fritz” var vi op på 

en fordel omkring +14?? Erland 

fandt ikke den simple gevinst, og 

blev snydt i de efterfølgende 

komplikationer, og sin egen tids-

nød. Erland går helt ”sukkerkold” 

til sidst, og taber unødvendigt de 

to afsluttende runder. Han en-

der med 3½/9, hvilket siger sig 

selv ikke er tilfredsstillende. Jeg 

har det lige modsat Erland. Jeg 

spiller ikke særlig godt, og når 

mine oplæg endelig er gode, så 

taber jeg, p.g.a. for stort tids-

forbrug. På trods af halvdårligt 

spil, får jeg alligevel hevet 4 

point i land. Jeg holder stort set 

min rating, og kan vel ikke tilla-

de mig at være for utilfreds. 

Jeg er dog ikke tilfreds med at 

spille så dårligt. Jeg ved jo godt 

jeg kan gøre det bedre. 

 

Som alle kan høre er det ikke 

vores turneringsresultater, der 

har gjort turneringen til en suc-

ces for de danske deltagere i 

år. Det er hele arrangementet, 

hele turen. Elsker man at spille 

skakturneringer, fås det ikke 

bedre end i Thailand. Turnerin-

gen afholdes i april, så vejret i 

Thailand er til at holde ud. Der 

kan godt komme regn, men det 

betyder ikke så meget, når 

temperaturen konstant ligger 

på 25-30 grader hele døgnet. 

Thailænderne er meget venlige 

og hjælpsomme, så selv om der 

måske kan være sproglige pro-

blemer, findes der altid en løs-

ning. 

 

Til alle jer der endnu ikke har 

været der, får I muligheden, så 

gør det. 
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rende, de steder turneringen vil 

blive arrangeret i fremtiden, så 

sæt kryds i kalenderen, og spar 

lidt op til flybilletten. Flybilletten 

er den økonomiske udfordring 

ved deltagelsen i Thailand 

open. Er man først i Thailand, 

kan alt gøres utroligt billigt, 

uden nødvendigvis at gå på 

kompromis med kvaliteten. Ho-

tellet hvor turneringen blev 

spillet var super top-luksus. 

Man kunne sagtens have boet 

der, uden at blive ruineret. Vi 

valgte dog et andet hotel, hvor 

værelserne, sengene og bade-

værelserne var store, rene og 

lækre. Vi gav dog kun en tre-

diedel af prisen i forhold til spil-

lehotellet. 

 

Når man som jeg, efterhånden 

har spillet rigtig mange opens i 

udlandet, er forhold som disse i 

den grad med til at forstærke 

ens (positive) oplevelser fra 

turneringen. Atmosfæren er be-

hagelig og meget international. 

Man føler sig lidt som en globe-

trotter, når man på et fremmed 

sprog sidder og konversere med 

en, man har mødt i en turne-

ring et helt andet sted i verden. 

Deltagelsen i opens, især langt 

hjemmefra forstærker nok også 

ens nationale sindelag. Det er 

helt naturligt, at følge meget 

med i de øvrige danskeres be-

drifter. 

 

I denne omgang var ”dansker-

sammenholdet” sikkert også 

forstærket af, et fælles håb for 

Sune, om at gentage forrige års 

succes. Modstanden i dette års 

turnering var dog blevet be-

kymrende stærk. Ud over GM 

Nigel Short, England, der også 

var med sidste år, var der i år 

også deltagelse af GM Jan Gu-

stavsson, Tyskland og GM Fran-

cisco Vallejo Pons, Spanien. Alle 

tre med placeringer over Sune 

på verdensranglisten. Alt andet 

end en afgørelse i mellem disse 

fire spillere ville være en geval-

dig overraskelse.  

 

Desværre kunne Sune slet ikke 

få spillet til at fungere, og han 

blev hurtigt sat af i topkampen. 

Med sejre i de sidste to runder 

lykkedes det alligevel at få en 

hæderlig placering, og en præ-

mie. Præmien var helt sikkert 

var mindre end, den han var 

kommet efter. De øvrige tre 

topspillere fulgtes pænt ad, og 

skiftedes til at føre. De endte 

dog alle på 7½ point, hvor efter 

Jan Gustavsson vandt på bedst 

korrektion. Blev ratingfavoritten 

Vallejo Pons straffet for at have 

mødt, en dårligt scorende Er-

land i første runde? Torben har 

en hel forfærdelig turnering. 

Spillet fungerer ikke. Han har 

en meget uheldig lodtrækning. 

Møder for mange af  venner-
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Årets resultater 

Juniorskak  

Martin er den 5. bedste junior i Norden. 

 

Holdturneringen  

1. holdet er kommet i den bedste række. 

Oprykningen har nogle økonomiske 

konsekvenser, som nok ikke kan dækkes 

af nye sponsorater, selv om Hillerød 

bliver mestre om to sæsoner. 

2. holdet ydede en stabil og jævn præsta-

tion, som hverken gav oprykning eller 

nedrykning. 

3. holdet fik for få point og må en tur 

ned i B-rækken. 

Topscorerne: 

Christopher på 1. holdet med 6 af 6. 

Martin på 2. holdet med 4½ af 6. 

H3 på 3. holdet med 3 af 6. 

Hillerød byturnering 2010  

Laurids fik imponerende 6 af 6. 

Hillerød Open 2010  

Ib vandt mester 1-klassen med 3½ af 5, 

mens Christopher blev nummer to med 3 

af 5. 

I mester 2-klassen delte Esben Lauge 

Sørensen førstepladsen med Jan Kaya-

Mortensen fra Allerød med 4 af 5. 

Frands og Martin delte førstepladsen i 

basis 1-klassen med 4½ af 5. 

Stig og Wojciech Pawlak delte anden-

pladsen i basis 2-klassen med 3 af  5 

efter Kim Alex Olsen fra Sjælsø med 4 

af 5. 

Klubmesterskab 2011  

Klubmesterskabet blev vundet af Chri-

stopher med 7½ af 9, skarpt forfulgt af 

Ib med 7 af 9. Martin fik en flot fjerde-

plads med 5 af 9. 

I gruppe 2 vandt Ole Rasmussen med 

7½ af 9 og rykker dermed op i gruppe 

1 ved næste års turnering. 

Præmier 

Topscorerne i holdturne-

ringen  

1. holdet: Christopher. 

2. holdet: Martin. 

3. holdet: H3. 

Topscorerne i klubturne-

ringen  

Gruppe 1: Christopher og Ib. 

Gruppe 2: Ole Rasmussen og Erik. 

DM for juniorer  

Martin. 

Årets springer  

Palle Skov for beretningen fra Holland. 

Årets medlem  

Stig for stor indsats og være en hjælp-

som del af klub-livet. Stigs svar: ”Der 

er varmere hér end hjemme.” 

 

Alle seniorer modtog vin fra gode fade, 

og Martin fik nogle spændende film. 

Næste år 
- Skal Hillerød Skakklub købe spil-

lere til 1. holdet? 

- Nordea-fondet vil blive ansøgt 
om et engangsbeløb pa  50.000 
kr. (til live-brædder) og derefter 
25.000 kr (til hotel og transport). 
Ansøgningsfristen er d. 12. juni. 

- Dissings vil primært blive an-
vendt pa  ungdomsspillere. Der 
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er praktisk taget ingen medlem-
mer mellem 15-35 a r. 

- Der efterlyses flere folk til at give 
en ha nd med. 

 

Kommentarer  
- Der skal ikke købes spillere      

 til klubben; men alle er vel

 komne. 

- Ruggero pa taler, at junior-
hjemmesiden ikke opdateres 
med kommende turneringer, og 
foresla r, at juniorerne kunne 
træne en gang om ugen over in-
ternettet hos DSU. 
Christopher pa peger, at arrangø-
rer af turneringer ikke giver 
meddelelse om det; men at vi 
selv skal undersøge om der er 
nogle i udsigt. 

- H3 foresla r, at klubben skifter 
bordpladerne ud. De nuværende 
er laminerede plader, med kant-
lister, som let bliver løse og fal-
der af. 

 

Formandens beretning blev godkendt. 

3. Aflæggelse af regn-
skab 
Stig fremlagde regnskabet, hvor der 

budgetteret med underskud på 5650 

kr., som heldigvis blev vendt til et 

overskud på 65,98 kr. 

 

Kommentarer  
Én af posterne indeholdt et ubetalt be-

løb for pokaler. Henrik mente, at klub-

ben bør betale alle restancer, og det var 

der bred enighed om. Desværre er fir-

maet sandsynligvis gået i opløsning. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Forelæggelse af bud-
get og fastlæggelse af 
kontingent 
Stig fremlagde budgettet, hvor de mest 

fremspringende poster var: 

Indtægter: Nordea-fondet

 25.000 (skal søges 

og godkendes.) 

Udgifter: Skakmateriel (live-

brædder) 38.000 

 1. holdet (hotel og 

transport) 20.000 

Underskud:  ca. 30.000 

 

Kommentarer  
Hans mente, at live-brædderne er for 

dyre i forhold til nytteværdien, og Chri-

stopher supplerede med, at supporten til 

at benytte dem er for besværlig. Der var 

bred enighed om disse opfattelser. 

Ib konstaterede holdningen og sagde, at 

den blev taget til efterretning af besty-

relsen. 

 

Stig kommenterede med, at ansøgnin-

gen til Nordea-fondet også vil indehol-

de et bidrag til live-brædder. Der blev 

således enighed om, at indkøb af live-

brædder kommer til at afhænge af be-

villingen fra Nordea-fondet. 

 

Budgettet blev godkendt. 

5. Indkomne forslag 
DSU har forespurgt om brædt-point 

(bp) eller match-point (mp) skal priori-

teres højest. Det blev overladt til 1. 

holdet at foretage de nødvendige analy-

ser og give svaret. 
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Thailand open 

2011 
Peter Willer Svendsen 
 

Min første tur til Thailand, men 

heldigvis skal jeg af sted sam-

men med Erland (Carsten Er-

landsen), der har været der før. 

Desuden deltager Sune(GM Su-

ne Berg Hansen) igen. Han er 

forsvarende mester, efter en 

flot sejr i turneringen sidste år. 

Vi skal desuden bo på samme 

hotel som IM Torben Sørensen 

og Finn Nøhr fra Skakklubben, 

Sydøstfyn. Torben er en gam-

mel bekendt, der nu bor i 

Shanghai, Kina. Torben har en 

del forretninger i Bangkok og 

det øvrige Thailand, så vi trak 

meget på hans erfaring, da vi 

skulle agere i dette nye ukend-

te land. Hvert andet år ligger 

turneringen i Bangkok, ellers 

går den så på skift mellem regi-

onerne i Thailand. 

 

Dette års Thailand open blev 

afholdt i Pattaya, der er kendt 

som landets fest-centrum. Ste-

det med det mest intense nat-

teliv, og den største koncentra-

tion af gogo-barer.  

 

Selv om man måske på forhånd 

havde sine betænkeligheder 

omkring seriøsiteten pga. belig-

genheden, var der bestemt ikke 

noget at udsætte på skakturne-

ringen. Den var enormt professi-

onelt arrangeret, og forholdene 

var fuldstændig overdådige. Her 

kommer så lidt detaljer.  

Bordene vi spillede på, var nok 

ca. halvanden meter, og der var 

et bræt pr. bord! 

 

Salen vi spillede i var så stor, så 

der på ingen måde var problemer 

med at komme omkring, og uden 

om bordene. 

På gulvet var der et langlurvet 

gulvtæppe, så der var overhove-

det ingen støj fra stole, der blev 

trukket frem og tilbage, eller folk 

i "knirkende" sko! 

Kontinuerligt kom der nogen, og 

hældte koldt friskt vand op i 

glasset ved dit bræt! Der stod 

folk og åbnede dørene for dig, 

når du skulle ud og ind af spille-

lokalet, eller hvis du skulle på 

toilettet! Der var konstant nogle, 

der sørgede for, at toiletterne var 

rene og sobre Turneringsledelsen 

virkede meget kompetent. Run-

derne startede på minuttet, i for-

hold til planen. 

 

Det var så nogle af fordelene. 

Jeg har garanteret glemt lige så 

mange. Det eneste jeg kan sige 

er, denne turnering skal virkelig 

opleves.  

 

Forholdene siges at være tilsva-
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XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7zpl+-vlpzpp' 
6-wqn+p+-+& 
5+p+-zP-+-% 
4-+p+NzP-+$ 
3+-zPr+-zP-# 
2PzP-+-+LzP" 
1tR-vL-wQ-+K! 
xabcdefghy 
 
[Sort er kommet bedst fra åbningen - har 
fin kontrol over d-linien og hvids konge 
står lidt udsat, men efter 21. Sf2 er hvid 
stadig fint med. Nu begår hvid en afgø-
rende fejl der taber overraskende hurtigt. 
Man kan nærmest sammenligne det 
med at  hvid efter det næste træk bliver 
ramt af et lyn og falder omkuld! ]  
 

 21.Lf1? Sb4!!  

 

[Et elegant kølleslag! Sort 

ofrer to officerer på b4 og 

det særligt elegante består 

i at skønt temaet i kombi-

nationen  er kongen på 

h1, så sker ofrene  på  

feltet b4 er felt milevidt fra 

h1 ] 

 

 22.cxb4 [22.Lxd3 Sxd3 er helt forfærde-

ligt. Truslen er Lxe4+ fulgt af Sf2 med 

familieskak] 22..Lxb4! 23.De2 Dd4 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7zpl+-+pzpp' 
6-+-+p+-+& 
5+p+-zP-+-% 
4-vlpwqNzP-+$ 
3+-+r+-zP-# 
2PzP-+Q+-zP" 
1tR-vL-+L+K! 
xabcdefghy 
 
[Hvid valgte at opgive på grund af de 

mange trusler f.eks.  slag på e4 og 

Td1 ]  

 0–1 
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6. Valg af 

 a) Formand, næstfor-
mand, kasserer, og 3 besty-

relsesmedlemmer 

Bestyrelsen genopstillede pa  nær 
Ole Rasmussen. Henrik er dog 
kun at træffe over internettet det 
næste halve a r. Laurids valgte 
under pres at stille op. 

 b) 1 revisor 

Johnny Andersen genopstiller; 
men vil hellere tituleres: Regn-
skabskontrollant. 

 c) 2 suppleanter 

Hans og Poul opstillede som sup-
pleanter. 
Christopher foreslog, at forældre 
til juniorer kunne være supple-
anter. Men der var enighed om, 
at de vil kunne deltage som ob-
servatører. 
 
Alle blev valgt, sa  den ny sam-
mensætning er: 
Formand: Christopher Pedersen. 
Næstformand: Ib Hother Ander-
sen. 
Kasserer: Stig Lenskjær. 
Referent: Jan Pedersen. 
Medlem: Henrik Holm. 
Medlem: Laurids Paulsen. 
Suppleant: Hans Endrup Jacob-
sen. 
Suppleant: Poul Kleiminger. 
Regnskabskontrollant: Johnny 
Andersen. 

7. Valg af bladudvalg 
Ib, Erik og Stig fortsætter i bladudvalget. 

8. Valg af juniorudvalg 
Christopher og Peter Willer Svendsen 

fortsætter i juniorudvalget. 

9. Eventuelt 
Det kan være anstrengende for juniortræ-

nerne, at der er lige så mange forældre 

som juniorer tilstede i træningstiden. 

Hans foreslog derfor, at forældrene kunne 

være i et tilstødende lokale, hvor de kun-

ne høre om klubben og eventuelt selv 

spille. Hans var villig til at deltage i ar-

rangementet. 

 

Hillerød byturnering starter tirsdag efter 

Påske, så det kan give problemer i for-

hold til at arrangere den. Men at flytte 

turneringsstarten ville give større proble-

mer. Så starttidspunktet blev fastholdt. 
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Formandens be-

retning for sæso-

nen 2010-2011 
V/ Christopher Pedersen 

1. Indledning 

 

Nu er det så første gang jeg sid-

der og skal holde status over et 

år i Hillerød Skakklub og selvom 

jeg kun har fungeret som for-

mand i et halvt år har jeg siden 

jeg startede i klubben haft fornø-

jelsen af at deltage i bestyrelsens 

arbejde med undtagelse af et 

enkelt år. Under ledelse af Ib H. 

Andersen og Hans H. Hviid, har 

jeg oplevet både de hårde tider 

for klubben såvel som de gode. 

Det har lært mig, at det at være 

formand  ikke altid er lige let og 

ofte er det sket, at man i forsøget 

på at tilfredsstille alle, har været 

nødt til at ofre ting, der ellers 

skulle have været prioriteret. 

Selv betragter jeg formandspo-

sten som et skakparti, man star-

ter med et fint udgangspunkt og 

de valg man træffer undervejs vil 

ofte have afgørende betydning. I 

mit første halve år, har der været 

svære valg, men har heldigvis 

haft gamle erfarne kræfter rundt 

om mig til at støtte og vejlede i 

de vigtige øjeblikke.  

2. Medlemsstatus 
 

Vi har her i april måned 39 senio-

rer, 10 pensionister og 18 juniorer, 

og altså alt i alt 67 medlemmer, det 

er en stigning i forhold til mange af 

de tidligere år. Denne stigning 

skyldes især en voksende junioraf-

deling og både Peter og jeg der 

sidder i Dansk Skole Skak, kan 

mærke, at initiativer foretaget her-

fra har en effekt i klubben.  

3. Kommunikation 

3a Bondefangeren 

 

Bondefangeren er efter redaktionen 

og bestyrelsen skøn, sat til frem-

over at udkomme i 4 gode eksem-

plarer. Seneste klubblad var efter 

min egen overbevisning et af de 

flotteste med både farver på omsla-

get såvel som inde i bladet. Et flot 

stykke arbejde af redaktør Ib og 

hans grafiske væbner, Erik. 
 

3b Hjemmesiden 

 
Vores hjemmeside, 

www.hillerodskakklub.dk, har igen 

i år haft Hans som webmaster, og 

igen i år har det været sådan at 

man sjældent går forgæves efter 

opdaterede nyheder, så vores hjem-

meside er en levende og meget 
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Turneringen startede også fint 
med tre remis og en sejr, men 
jeg havde lidt besvær med at 
omsætte gode stillinger til ge-
vinst. F.eks. slap Flemming 
Borg mirakuløst ud af en alvor-
lig klemme. Og i 5. runde gik 
det helt galt mod min onde ond 
Jes West Knudsen. Jeg tabte 
en lovende stilling med en bon-
de i overvægt.  Det var en ry-
stende oplevelse, og i runden 
efter blev jeg decideret rullet af 
Frands Lavrsen. Jeg har nor-
malt et ganske godt tag på 
Frands og en rigtig god score 
mod ham, men engang imellem 
går det helt galt, og det var så 
denne gang. En gevinst i sidste 
runde mod Laurids rakte til 3½ 
point – lige netop min forvente-
de score.  
 
Alt i alt nåede jeg ikke helt min 
målsætning med de tre turnerin-
ger, men jeg nåede dog at gen-
vinde halvdelen af den tabte 
rating, og blev – endnu engang 
– meget klogere på skak!!  
 
Nåede jeg så den skakform jeg 
jagtede? Både og. Trods et par 
tilbageslag føler jeg, at selvtilli-
den er tilbage. Det samme er 
ideerne og væk er den værste  
tidsnød. Til gengæld er jeg 
mærkelig nok blevet lidt for for-
sigtig i mit spil.  Noget af det 

umiddelbare og risikovillige er 
gået fløjten, og det har resul-
teret i flere remisser end jeg 
har været vant til. Til gengæld 
har jeg heller ikke tabt så 
mange partier.  
 
Jagten på den gode form fort-
sætter. 
 
 
 
 
 
 
Mit bedste parti fra Hillerød 
Byturnering : 
 

Linderod,Lars Erik -  

Jacobsen,Hans 

Hillerød By Hillerød, 

03.05.2011 

 
1.f4 d5 2.Sf3 c5 3.d3 Sf6 
4.g3 Sc6 5.Lg2 e6 6.0–0 Le7 
7.De1 0–0 8.c3 b5 9.Sa3 Db6 
10.e4 dxe4 11.dxe4 La6 
12.Sc2 Tad8 [12...b4 er et 
godt alternativ] 13.e5 Sd5 
14.Se3 Td7 15.Sxd5 Txd5 
16.Sd2 c4+ 17.Kh1 Td3 
18.Tf3 Tfd8 19.Txd3 Txd3 
20.Se4 Lb7

http://www.hillerodskakklub.dk/
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XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7+p+nzppvlp' 
6-+lzp-+p+& 
5+-+-+-+-% 
4-+PsnP+-+$ 
3zP-+L+P+-# 
2P+-mK-+PzP" 
1+R+-+-+R! 
xabcdefghy 
Sc5!  

 

En højst besynderlig materialefor-

deling - to tårne + bonde mod tre 

lette. Rent matematisk vil det sige 

11–9 i hvids favør - altså en mate-

riel fordel svarende til to bønder. 

Men det er absolut ikke tilfældet. 

Hvids løber er udpræget dårlig og 

de to hvide tårne kan ikke finde 

gode linier at arbejde på. Til gen-

gæld er sorts to springere formi-

dable. Resten af partiet kræver 

egentlig ingen kommentarer - sorts 

overlegne officerer knuser lang-

somt men sikkert hvid.  

 

21.h4 h5 22.Lc2 Le5 23.Ld1 Kg7 

24.Ke3 Sde6 25.Lc2 Ld4+ 26.Kd2 

Sf4 27.g3 Sfe6 28.Th2 Le5 29.f4  

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+p+-zppmk-' 
6-+lzpn+p+& 
5+-sn-vl-+p% 
4-+P+PzP-zP$ 
3zP-+-+-zP-# 
2P+LmK-+-tR" 
1+R+-+-+-! 
xabcdefghy 
 
29....Sxf4! 30.Tf2 Sfe6 31.Tbf1 f6 

32.g4 hxg4 33.Tg2 Lf4+ 34.Txf4 

Sxf4 35.Txg4 e5 36.Ke3 Sxe4 

37.Lxe4 Lxe4 38.Txf4 exf4+ 

39.Kxe4 g5 40.Kf3 Kg6 0–1 

  

Sidste trin i forårets skakraket var 
Hillerød Byturnering 2011. Den var 
ikke helt så stærkt besat i år, så der 
var også plads til folk på omkring 
1800 i rating i bymesterklassen.  
  
Nu skulle man tro at min form var 
helt i top: 14 turneringspartier på 
kort tid med en score på 8 gevinster, 
5 remis og kun et enkelt tab lovede 
godt.   
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 vigtig del af klubbens kommu-

nikation. Også en stor tak til 

Hans. Derudover har vi beslut-

tet at lave en hjemmeside kun 

for juniorerne, den er i øjeblik-

ket varetages af Hans, men vil 

senere hen blive outsourcet til 

de to nuværende juniortrænere: 

Peter og Christopher. Den skal 

være et af vores vigtigste red-

skaber i fremtiden til at træne 

juniorer. Ris og ros om siden 

modtages altid gerne. 

4. Lokalesituationen 

 
Vores lokaler er fortsat i top, 

de er tætbeliggende på byens 

midtpunkt og her er både lyst 

og oftest en god stemning og ro 

til at spille skak. Umiddelbart 

står ledelsen overfor 2 udfor-

dringer i fremtiden, døren til 

spillelokalet er ofte lukket og 

forhindre folk i at komme ind 

og kigge på, det har både sine 

gode sider da vi undgår tyveri, 

men samtidig udbreder vi ikke 

skakken. Derudover må vi kon-

statere, at de borde Mogens 

skaffede for år tilbage efterhån-

den bliver dårligt vedligeholdt, 

mange af bordene er slået i 

stykker ude på siderne og kan 

ikke længere klappe sammen 

og vi bør muligvis finde en 

løsning, så vi i fremtiden også 

har borde at spille ved. 

5. Arrangementer 

 

De seneste år har vi afholdt en ven-

skabsmatch med lokalrivalerne fra 

Allerød. Vi stillede denne gang 

stærkt op og resultatet var meget 

overbevisende, Hillerød vandt 

klart.  

6. Klubaftener 
 

På årets klubaftener har der været 

en god blanding af teori, foredrag 

og turneringer, mest seriøs skak 

(med lang betænkningstid). Dette 

for at imødekomme et udbredt øn-

ske, og der har da også været en 

rimelig tilslutning med mellem 15 

og 20 spillere. 

7. Juniorskak 
 

Juniorerne har fået kyndig vejled-

ning af Peter Svendsen suppleret 

med Christopher Pedersen. Jeg har 

selv lavet en del forskellige tiltag 

for at variere træningen og for at få 

de yngste til at se, at skak ikke be-

høver være kedeligt. Jeg spurgte 

dem endda sdist om skak var kede-

ligt, jeg fik et højt NEJ! Vi får til-

med i juniorafdelingen tid til at 

skrive diverse indlæg og når ruti-

nerne er på plads kommer junioraf-

delingen til at være endnu mere 

fremtrædende end i dag. 
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8. Resultater 

8a Holdturneringen 

 
Vi havde i år tre 8-mands-hold 

og vi starter bagfra. 3. Holdet 

kæmpede i A-rækken igennem 

hele sæsonen, men det var bare 

ikke nok. Holdet måtte se plad-

sen i A-rækken forsvinde og 

næste år må til gengæld byde på 

en tur i B-rækken, hvor holdet 

bør være favorit. 2. Holdet var 

en jævn affære, stabile indsatser 

på store dele af holdet gjorde, at 

holdet aldrig fik chancen for at 

rykke hverken op eller ned. Det 

blev til en midtplacering som 

nummer 5. Et andet resultat mod 

Allerød og tingene havde set 

helt anderledes ud, ærgerligt.  

8b Topscorere 

1. holdet: Christopher Pedersen 

– 6/6! 

2. holdet: Martin Percivaldi - 

4½/6 

3. holdet Hans Henrik Hviid – 

3/6 

8c Bymesterskabet (Nordea 

Cup) 

Bymesterskabet blev en kata-

strofe og vi blev hverken num-

mer 1 eller 2 i øverste gruppe. I 

basis 1, var der en der havde krudt i 

røven, han slog alt og alle og med 7 

af 7, fik laurids noget af en rating-

fremgang. Søren nygård vandt ba-

sis 2 og tidligere hillerødspiller 

Wojciech basis 3 med 7/7! 

8d Hillerød Open 

 
Som endnu en nyskabelse i år af-

holdt vi i efteråret en 5-runders 

koordineret turnering som opvarm-

ning til klubmesterskabet. Ib snød 

mig i sidste runde og vandt med 

3½ point og jeg kom så efter med 

3. I mester 2 vandt Jan Kaya Mor-

tensen med flotte 4 af 5 og i basis 1 

vandt Martin Percivaldi med  im-

ponerende 4½ af 5. Tidligere Hille-

rød-spiller Kim Alex Olsen vandt 

Basis 2 med 4 af 5. Altså 2 hille-

rødder som vindere i de 4 grupper. 

Udmærket! 

8e Klubmesterskabet 

 
Klubmesterskabet blev i år vundet 

af mig, der kun afgav 3 remisser i 

de ni partier, det er så mit 2. af 

slagsen. Andenpladsen gik til Ib 

med 7 point, der halsede efter Chri-

stopher efter at have tabt til en 

yderst velspillende Laurids tidligt i 

turneringen – 3. Pladsen gik til 

Hans efter han slog Laurids. Over-

raskelsen i gruppen var hverken 

nummer 1, 2 eller 3, men derimod 

nr. 4, der med 5 point gav overra-
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Mit bedste parti i turneringen var 
partiet mod Ebbe Kallenberg 
Espergærde: 
 

Kallenberg,Ebbe -  

Jacobsen,Hans E.  

Espergærde Hillerød, 11.04.2011 

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.c4 g6 4.d4 

Lg7 5.Sc3 cxd4 6.Sxd4 Db6 

7.Sdb5 Sf6 8 Le3 Da5 9.Da4! Et 

godt træk, som fremtvinger dron-

ningafbytning. Ebbe har snydt mig 

lidt i åbningen og lokket mig over i 

Maroczy-opstilling med hvid bon-

de på c4 og sort løber på g7, som 

jeg normalt ikke ynder. 9...Dxa4 

10.Sxa4 Sa6 11.Lxa7 Ld7 12.Sb6 

XABCDEFGHY 
8r+-+k+-tr( 
7vLp+lzppvlp' 
6nsN-zp-snp+& 
5+N+-+-+-% 
4-+P+P+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2PzP-+-zPPzP" 
1tR-+-mKL+R! 
xabcdefghy 
 

 Ebbe har spillet godt og har nær-

mest forceret vundet materiale. 

Her overvejede jeg længe de for-

skellige muligheder - Txa7, Td8 eller 

0–0. Jeg valgte hurtig udvikling som 

kompensation for kvaliteten. 12...0–

0 13.Sxa8 Txa8 14.Ld4 Sb4 

15.Sa3?  

ABCDEFGHY 
8r+-+-+k+( 
7+p+lzppvlp' 
6-+-zp-snp+& 
5+-+-+-+-% 
4-snPvLP+-+$ 
3sN-+-+-+-# 
2PzP-+-zPPzP" 
1tR-+-mKL+R! 
xabcdefghy 
 
Hvid er foran med kvalitet og bonde, 
men sort har udvikling og flere trus-
ler i stillingen. Hvid tænkte længe 
før teksttækket. Fritz mener Lxf6 er 
det bedste, men sådan kan menne-
sker ikke lide at spille, men tekst-
trækket er en fejl, pga. den følgende 
lille kombination. 15...Txa3! 16.bxa3 
Sc2+ 17.Kd2 Sxd4 18.f3 Lc6 
19.Ld3 Sd7 20.Tab1 



- 32 - 

 
mangedelt 1. plads, hvis jeg 
altså vandt!  
 
Og minsandten om ikke alle 
resultaterne rundt om mig 
flaskede sig helt efter mit ho-
ved. Endnu engang sad jeg 
tilbage som den sidste i tur-
neringslokalet og kæmpede 
for min gevinst og en firedelt 
førsteplads. Ved remis var 
det i stedet min modstander 
der ville få del i førsteplad-
sen, så han tilbød remis – 
mange gange! Forskellen i 
penge var trods alt omkring 
500 kr. så det var også værd 
at tage med, udover rating, 
prestige og personlig tilfreds-
stillelse.  
 
Jeg fik gevinststilling – klar 
gevinst, men desværre end-
nu engang i et bøvlet dron-
ningeslutspil, hvor skakkerne 
og mulighederne er mange 
og vedvarende. Og endnu 
engang måtte jeg slide op 
imod 100 træk før afgørelsen 
faldt. Desværre var det mig, 
der var blevet mest mør. I 
stedet for at gå efter en plud-
selig opstået mulighed for 
mat, valgte jeg at afvikle til et 
bondeslutspil, som lige netop 
ikke vandt.  Øv – øv!  Det var 
en ærgerlig afslutning, men 
på sin vis også meget lære-
rig. Det hjælper ikke noget at 

spille og kæmpe godt i 95 træk 
og 6 timer, hvis træk 96 er en 
sjusket overseelse!  
 
Alt i alt dog en god turnering med 
gode skaklige oplevelser.  
 
Den anden turnering i rækken 
var Espergærde Forår.  Den 
startede før DM og sluttede først 
efter påsken.  Det var en helt an-
den type turnering – runder på 
hverdagsaftener med en uge 
mellem hvert parti. En helt anden 
måde at spille skak på. Man slæ-
ber ikke forrige rundes resultat 
med som ballast på samme må-
de som under DM.  Man får tid til 
at komme sig over et nederlag 
og omvendt kan euforien ved en 
sejr næppe holde en hel uge!  
 
Espergærde Forår var turnerin-
gen hvor spillet hang sammen, 
pointene kom på tavlen, og det 
hele gik op i en højere enhed. 
Slutresultatet 6 point af 7 mulige 
var  tæt på personlig scoringsre-
kord. Jeg skal faktisk helt tilbage 
til Tønder 1971 for at overgå re-
sultatet. Dengang scorede jeg 
6½ af 7 og rykkede op fra 2. 
klasse til 1. klasse, som det hed 
dengang.   
 
Men jeg mangler altså stadig ho-
le-in-one i golf og 7 af 7 i skak. 
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skende hård modstand – Martin Per-

civaldi.  I gruppe to blev Ole Ras-

mussen vinderen med 7½ point efter-

fulgt af Erik Hvalsøe med 6½ og 

Jens Søndergaard med 6 point. 

8f Andre interne turneringer 

 
Af andre turneringer skal jeg nævne 

at den traditionelle Handicapturne-

ring blev vundet af mig selv med 5 af 

5, efterårshurtigturneringen blev vun-

det af Sofus Christiansen med 5 af 6, 

og Lynmesterskabet blev vundet af 

Christopher Pedersen med 7½ af 9. 
 

9. Årets medlem 
 

Tidligere: 

2010 Stig Lenskjær 

2009 Hans Jacobsen 

2008 Evald Eskildsen 

2007 Dan Erichsen 

2006 Mogens Demant 

2005 Hans Jacobsen 

2004 Erik Hvalsøe 

2003 Peter Svendsen 

 

Årets medlem bliver i år Stig Lens-

kjær. Stig har i år været en af de stør-

ste aktiver i klubben, han har båret 

klubbens økonomi og har samtidig 

været at finde på alle klubaftener, 

hvor han har været den først frem-

mødte og den sidste til at gå. der i år 

stopper som klubbens revisor efter en 

mangeårig indsats. Evald er et af 

klubbens mest trofaste medlemmer, 

og han er med sit gode humør en 

virkelig force på klubaftenerne. Jeg 

synes at vi skal give Stig en stor 

hånd. 
 

 
Fremtiden byder på store udfordrin-

ger for klubben. Den største udfor-

dring er helt sikkert, at klubben er 

rykket op i landets bedste række og 

bestyrelsen vil i løbet af sommeren 

skulle skaffe sponsorer der kan 

dække de udgifter, der måtte være. 

Stig vil sikkert præsentere, hvorle-

des klubbens økonomi i fremtiden 

vil være stillet, hvis ikke dette sker. 

Rygtet siger, at Dissings penge vil 

være forsvundet i løbet af 3 år, så 

hvis i har gode ideer hvor vi kan 

søge økonomiske midler, så sig en-

delig til. Derudover er fremtiden, at 

få juniorafdelingen i Hillerød Skak-

klub til at blomstre. De er fremtiden 

og hvis klubben skal fortsætte med 

at være stabil både økonomisk og 

medlemsmæssigt er vi nødt til at 

fortsætte med at udvikle de mind-

ste. For at det i fremtiden kan gå 

klubben godt er det derfor i høj grad 

afhængigt af om det vil lykkes os i 

dag at finde en ny, handlekraftig 

bestyrelse, som har medlemmernes 

opbakning. 
 

10. Fremtiden 
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Junior-
siderne 

v/Peter Willer Svendsen 
 

Siden sidste nummer af klub-

bladet er der heldigvis sket 
en hel masse. Vi har haft del-
tagere til Sjællands-

mesterskaberne og Dan-
marksmesterskaberne for 

ungdom. Junior-
klubturneringen 
er blevet afvik-

let, og der bli-
ver stadig taget 

teknikmærker i 
stor stil. 
 

Sjællandsme-
sterskaberne 

blev afviklet d. 
30. april i Jyde-
rup. Hillerød 

havde 5 delta-
gere med i et 

velbesøgt sjæl-
landsmesterskab i skak for 
juniorer. 

 
I yngste gruppe havde Hille-

rød ikke færre end tre delta-
gere. Victor Hansen fik 3 po-

int på en 19. plads, og på en 10. 

plads Nima Behnejad, der fik 4 
point efter en god slutspurt med 

to sejre i de to sidste runder. 
 
Men bedste resultat i F-gruppen 

gik til Markus Baadsgaard med 5 
point og en delt tredjeplads. 

Markus var med i toppen hele 
vejen. Kun et nederlag i sidste 

runde, gjorde at Markus blev 
indhentet på 3. pladsen. Flot 
turnering af Markus! 

 

I gruppe E opnåede Mikkel 

Schnipper 3,5 point og endte på 
en 7. plads - også et fornemt 
resultat i første turnering. 
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 taktiske muligheder samt bruge for 
meget tid. 
 
Heraf er den manglende tro/
selvtillid nok den vigtigste parame-
ter – den har det med at slæbe de 
øvrige negative tendenser med sig. 
 
Siden DM 2010 har jeg været i dår-
lig form.  Alle ovenstående elemen-
ter har været i spil, og det har kon-
kret betydet et ratingtab på over 
100 point i løbet af Hillerød Open, 
NSU-turneringen og holdturnerin-
gen. I klubturneringen var resultatet 
egentlig udmærket (at tabe til Chri-
stopher og Ib kan jo ske for selv 
den bedste!), men fornemmelsen af 
dårlig form var der alligevel hele 
vejen igennem. 
 
Da muligheden for at spille både 
DM 2011 og deltage i Espergærde 
Forår var til stede, så slog jeg til. 
Nu skulle formen genfindes, og det 
tabte rating vindes tilbage.  
 
Midlet var nogle sejre. Det bedste 
boost for selvtilliden er sejre. Det 
gælder i alle sportsgrene - ikke 
mindst i skak! 
 
Et sammentræf af omstændigheder 
gjorde at jeg – trods mit relativt lave 
ratingtal – alligevel var blandt ra-
tingfavoritterne i alle tre turneringer. 
Derfor var kravet om sejre ikke ba-
re noget jeg selv efterspurgte, men 
også noget ratingsystemet forven-
tede af mig.  

 
Hvordan gik det så? DM var en 
intens oplevelse 7 partier på 7 da-
ge under høj koncentration. Når 
spillet foregår midt på dagen, så er 
alle spillere friske og fyldt med 
energi. Det kunne mærkes. Der 
blev kæmpet og fightet af et godt 
hjerte, og der var bestemt ikke no-
gen nemme point at plukke. Ofte 
måtte jeg i lange slutspil for at få 
resultater, og det var endda ikke 
altid nok. 
 
Alligevel lå jeg fint til med 4 af 5 før 
de to sidste runder.   
Men i 6. runde gik det galt - jeg 
blev overspillet som sort i en Naj-
dorf.  Det er sket før – mange gan-
ge - men meget sjældent af folk 
under 1800 i rating. Men min mod-
stander spillede rigtig godt – ingen 
dårlige undskyldninger her. Jeg 
kæmpede ellers alt hvad jeg havde 
lært langt over 100 træk i et bøvlet 
dronningslutspil, der fortsatte langt 
ind i DSU’s delegeretmøde søndag 
eftermiddag. Da delegeretmødet 
skulle holdes i selve spillelokalet 
blev spillet på et tidspunkt stoppet, 
og vi blev forflyttet til et andet loka-
le med bræt, brikker, ure, spillere 
og hele molevitten.  Men lige lidt 
hjalp det – jeg måtte ned til sidst. 
 
Væk var chancen for en udelt sejr, 
men med de rigtige resultater i sid-
ste runde kunne jeg stadig nå en 



- 30 - 

 Jagten på den 
gode form 
 
Hans E. Jacobsen 

 
Flemming Borg spurgte mig ved 
starten af Hillerød Byturnering: ”Er 
du blevet skilt, eller er du blevet 
arbejdsløs, siden du spiller så me-
get skak i øjeblikket”.  
 
Flemming tænkte selvfølgelig på 
min skaklige ”tour de force” med 
Espergærde Forår, DM 2011 i 
Odense og Hillerød Byturnering – 
3 turneringer næsten lige oven i 
hinanden. 
 
Spørgsmålet var sådan set meget 
berettiget, men jeg måtte svare 
benægtende – ingen af delene 
var rigtige. Jeg var hverken blevet 
skilt eller blevet arbejdsløs. Jeg 
har såmænd bare haft tid og  væ-
ret skaksulten, og så har målet 
været at genoprette mit skaklige 
niveau til tiden før 2010. Perioden 
frem til påsken 2010 var fyldt op 
med jubilæumsbog, jubilæumsar-
rangement og DM-arrangement - 
en lang periode hvor skak fyldte 
utrolig meget, men det var ikke 
det praktiske spil der fyldte meget 
– tværtimod.  
 
Efter DM sidste år har jeg haft 

meget svært ved at genfinde mit spil. 
Jeg har været ideforladt og uinspire-
ret, når jeg har siddet ved brættet – 
kort sagt i dårlig skakform.  
 
Hvad er dårlig skakform egentlig for 
noget. Er det et reelt fænomen eller 
er det bare en dårlig undskyldning 
for ikke at skabe de forventede resul-
tater? Selvfølgelig er der rigtig man-
ge dårlige undskyldninger i skak – 
dem kender vi alle sammen: ”Jeg har 
sovet dårligt”, ”jeg har haft alt for 
travlt på arbejdet”, ”jeg har ikke haft 
tid til kigge på åbninger”, ”jeg var 
uoplagt og sløj” osv. osv. osv.  
 
En kendt stormester (var det Nimzo-
witsch?) sagde engang, at han aldrig 
havde vundet over en rask skakspil-
ler!  Det er desværre yderst sjældent, 
at en taber i skak har format nok til at 
indrømme, at modstanderen har spil-
let godt og bare været bedre på da-
gen!  
 
Men dårlig form er ikke kun dårlige 
undskyldninger – der gemmer sig 
også en vis portion realitet i begre-
bet. 
 
For mig ytrer dårlig form sig på føl-
gende måder:   
 
Manglende ideer ved brættet, mang-
lende tro/selvtillid på egne evner, en 
tendens til i kritiske stillinger at vælge 
den forkerte løsning, overse simple 
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xander Hornshøj og Victor 

Hansen i gr. U10, samt Mar-
tin Percivaldi i gr. U12. 

På nær Martin, var det alle 
de øvriges debut med officiel 
turnerings betænkningstid. 

En øvelse de alle havde det 
svært med. Ingen af dem 

brugte tilnærmelsesvis den 
tildelte tid. Villads debut i en 
”seriøs” turnering var hård. 

Selv om han havde flere rig-
tig gode partier 

blev han desvær-
re snydt af de 
mere turnerings-

vante modstan-
dere. Villads 

endte med 1/5. 
Markus havde en 

god turnering, og 
når han får lidt 
mere erfaring, 

går han hele ve-
jen. I denne om-

gang blev det til 
3/5, og en delt 
4.-7. plads. 

 
Alexander og Victor fik begge 

1/5 i gr. U10. Pointscoren 
giver ikke et helt retfærdigt 
billede. De havde begge par-

tier, de tabte, som lige så 
godt kunne have gået deres 

vej. Desuden var deres grup-

I gruppe D var Martin Percivaldi 

favorit, og der var heldigvis in-
gen tvivl om, hvor sejren skulle 

ende. Martin Percivaldi blev en 
overlegen vinder. Martin tog er 
par remisser undervejs, men 

vandt de vigtige partier og vandt 
klart D-gruppen. Et stort tillykke 

til Martin med endnu en turne-
ringssejr! 
 

Danmarksmesterskaberne for 

ungdom blev afviklet i Allerød i 
weekenden d. 27.-29. 

maj.  
 
Også denne gang var der 5 re-

præsentanter for klubben med i 
turneringen. Villads Kruse og 

Markus Baadsgaard i gr. U8. Ale-
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pe også meget stærk, deres 

alder taget i betragtning. 
Deltagerne i gr. U12 giver go-

de forhåbninger for dansk 
skak. Det er nok den stærke-
ste ungdoms årgang, der er 

set i rigtig mange år. Martin 
var som sædvanlig med i top-

pen, men måtte denne gang 
se sig forbi gået af 
”ærkerivalen” Jesper Thybo, 

efter et dramatisk topopgør i 
sidste runde. Martin endte 

med 4/5, på en delt 2.-3. 
plads. Partierne i toppen af 
denne gruppe er på et utroligt 

højt niveau, og disse meget 
unge drenge vil snart alle væ-

re mesterspillere. Martin var 
skuffet over ikke at få turne-

ringssejren, men det skal han 
ikke være. Det var de små 
nuancer, der gjorde at det 

ikke blev ham i denne om-
gang, og jeg er sikker på han 

vender stærkt tilbage næste 
år. 
 

I forsommeren fik vi afviklet 
vores første junior-

klubturnering i flere år. Der 
var spænding om resultater-
ne, da Martin er begyndt at 

spille med hos de voksne, og 
derfor ikke var med. Der var 

desværre en del af deltager-

ne, som havde afbud til nogle 
af runderne, hvad der viste 

sig at påvirke placeringerne. 
De deltagere der spillede 
samtlige runder endte også 

på de bedste pladser. I sidste 
ende viste det sig faktisk, at 

Markus fik en suveræn sejr 
med 7/7. Alexander blev nr. 
2 med 5/7, og en bedre kor-

rektion end to andre deltage-
re. 

 
Vi sluttede sæsonen af med 
hyggelig omgang rundbold på 

dyrskuepladsen og et par af-
sluttende skakopgaver for de 

interesserede. 
Nu tager vi så hul på en ny 

sæson, og jeg vil tillade mig 
at være lidt ambitiøs for sæ-
sonen. Flere af junior-

spillerne har efterhånden nå-
et et niveau, hvor det også 

bliver sjovt i de turneringer 
og arrangementer, der ligger 
uden for klubben. Så velkom-

men til en sjov og spænden-
de sæson.  
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25.c4! dxc4 26.Td8 De7 27.Tbd1 
Txc5 
 

[Jeg har ofret to bønder og blev 
lidt betænkelig ved om jeg nu 
havde fået det hele 
med.  Stillingen var jo fin nok 
uden at ofre bønder, men nu må 
det briste eller bære] 
 

28.T1d6 b6 29.Dc3 Dg7 
 

 

[Denne stilling havde jeg set frem 
til. Jeg havde set fortsættelsen og 
kunne ikke se at sort havde noget 
forsvar, og det har Fritz senere 
givet mig ret i! ]  
 
30.Tf6!!  
 
[Et meget smukt tæk. Truslen er 
Tf7! med mattrussel på h8 og g7. 
Og på 30. -  g5 følger 31. h5 og 
truslerne er intakte. Derfor var h4 

nyttigt for mange træk siden! 
Sort tænkte længe og fandt det 
eneste træk der holder liv i par-
tiet lidt endnu - men koster et 
tårn uden at angrebet slutter af 
den grund] 
 

30... Le6 31.Txa8 Ta5 32.Taf8 
Txa2 33.De5 Lg8 34.Te8 Ta5 
35.Dd6 c3 36.Te7 c2 37.Txg7+ 
Kxg7 38.De7+ Kh8 39.Txg6 
c1D+ 40.Kh2 1–0  

 
 
Løsninger til Legehjørnet: 
 
Mat i én: 1. Lxd6!# Dobbelt-
skakker er farlige! 
 
Mat i to: 1. Dxf7!+ Txf7 2.Tf8# 
Klassisk! 
 
Mat i tre: 1. Se7+! (først skak-
ken, så offeret, ellers er det ik-
ke mat) Kh8 2.Dxh7+! Kxh7 
3.Th4# Mere klassisk! 

 
Mat i fire: 1.La8! Sb7 (alt andet 
er mat i næste) 2. Lxb7 d5 3. 
c3+ Kd3 4.La6# Ikke så klas-
sisk!
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Jacobsen Hans (1917) - Zygou-
ris,Hristos (2245)[A88] 
Leros 16.07.2011 
 

1.Sf3 f5  
 
[I denne turnering havde jeg lagt 
e4 som førstetræk på hylden, 
men egentlig uden at have forbe-
redt mig på, hvad jeg så kunne 
udsættes for i stedet. Men i dette 
parti blev det altså hollandsk. det 
har jeg tidligere selv spillet i man-
ge år, så her kender jeg i det 
mindste planerne.]  
 
2.d4 Sf6 3.c4 g6 4.Sc3 Lg7 5.g3 
d6 6.Lg2 0–0 7.0–0 c6 8.Lg5 
Se4 9.Le3 Sxc3 10.bxc3 Da5 
11.Db3 Kh8 12.Tfd1 h6 13.h4  
 
[Et træk med både fordele og 
ulemper. Der var ikke i øjeblikket 
nødvendigt at forebygge en bon-
destorm fra sorts side, men i par-
tifortsættelsen viser det sig at 
være et meget nyttigt træk.  En 
anden mulighed var 13.c5 dxc5 
14.dxc5 Dxc3 15.Dxc3 Lxc3 
16.Lxh6]  
 
13...Sd7 14.Db4 Dc7 15.Se1Sf6 
16.Sd3 Sg4 17.Lc1 Kh7  
 

 
 

[Så er det slut med at manøvrere - 
det  er tid til at gribe initiativet ]  

18.c5! d5 19.Lf4 e5 20.dxe5 Sxe5 
21.Tab1 Te8 22.e3 Df7 23.Sxe5 
Lxe5 24.Lxe5 Txe5 

 

[Nu er det så tid til  næste fremstød, 
som giver  fordel til hvid.] 
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Hillerød Byturnering 

2011 

Hans Endrup Jacobsen 

I år er det 25 år siden turneringen 

blev spillet for første gang. Det er 

utroligt som tiden går. Det føles 

ikke som ret lang tid siden, jeg lan-

cerede ideen for den daværende 

bestyrelse.  

 

Formålet var oprindelig todelt. For 

det første gjaldt det om at skabe 

mulighed for at klubbens medlem-

mer kunne spille en koordineret - 

rated turnering på en normal klub-

aften (det var før det var tilladt at 

rate interne klubturneringer). Det 

andet formål var at skabe grundla-

get for et samarbejde mellem by-

ens to skakklubber med henblik på 

sammenslutning.  Begge dele lyk-

kedes - og endda så godt at turne-

ringen stadig lever i bedste velgå-

ende.  I den første turnering var der 

32 deltagere, og det er nogenlunde 

det samme vi kan samle 25 år se-

nere. Undervejs har vi været noget 

højere oppe i deltagerantal. Rekor-

den er vist over 60 deltagere. 

 

I Frederiksborg Amtsavis skrev 

Martin Noer, at turneringen er ble-

vet svigtet af klubbens egne stærke 

spillere - ingen af klubbens spillere 

fra Skakligaholdet deltog. Det er dog 

ikke helt rigtigt - Ib Hother havde til-

meldt sig, men da der ikke dukkede 

andre spillere af  samme klasse op 

på tilmeldingslisten valgte Ib at træk-

ke sig fra turneringen. 

 

Men der er noget om snakken. Bort-

set fra Ib og Christopher er det en 

del år siden, at en af klubbens øvrige 

1. holdspillere har deltaget i Byturne-

ringen. En af årsagerne er måske, at 

det ikke helt er lykkedes at få gjort 

turneringen lige så stærk som f.eks. 

Kronborgturneringen i Helsingør, 

som har tradition for en meget stærk 

mesterklasse. 

 

Men pyt med det. Turneringen skal 

være til glæde for dem der har lyst til 

at spille en turnering på syv  tirsdage 

om foråret, og det er vi stadig mange 

der har!  

 

Og når de allerstærkeste ikke stiller 

op, så er der plads til at andre kan 

kæmpe om titlen. Der var mange 

underholdende spillertyper med i 

feltet, så umiddelbart tegnede byme-

sterklassen både spændende og 

jævnbyrdig - og det blev den. 

 

Efter ratingtallene var Leif E. Kristen-

sen favorit. Leif spiller ikke særlig 
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meget - kun 7 partier om året i Hille-

rød Byturnering. Sådan har det væ-

ret i snart en del år. Faktisk er det 

imponerende at Leif kan opretholde 

så høj en spillestyrke med så lidt 

aktivt spil. Det kan dog ses - specielt 

i starten af turneringen - at Leif er lidt 

rusten. Han bruger megen tid og får 

ikke altid afsluttet partierne helt efter 

fortjeneste. Det nød jeg selv godt af - 

jeg var meget heldig med at få remis 

i første runde mod Leif. 

 

Jes West Knudsen var den anden 

favorit og levede helt op til værdighe-

den. Jes er giftig, hurtig og farlig for 

alle - også for sig selv en gang imel-

lem, når det går for stærkt, og ideer-

ne bliver for overfladiske. Men det 

kører for Jes i øjeblikket. Han spiller 

mange turneringer, er i god form og 

klarer sig rigtig godt. Hillerød Bytur-

nering var ingen undtagelse og Jes 

vandt fortjent turneringen, selv om 

han bestemt også var heldig under-

vejs. Hvordan han undgik at tabe til 

Laurids Paulsen og undertegnede er 

lidt af en gåde - specielt for Laurids 

og mig, men det er meget typisk for 

Jes at han altid leder efter mulighe-

der og bliver ved med at lede og 

kæmpe og det giver ofte bonus. 

 

Lars Erik Linderod var turneringens 

store overaskelse. Lars Erik fightede, 

kæmpede og forsøgte med alle mid-

ler at rode brikkerne godt og grundig 

sammen for at forvirre sine ofte højere 

ratede modstandere. Lars Erik var 

også den første til at indrømme, at 

han undervejs havde været svinehel-

dig, men det tæller alt sammen. Ligetil 

det sidste havde Lars Erik chancen for 

at dele 1.præmien, men i det sidste 

parti mod Leif, slap heldet op. 

 

Frands Lavrsen spillede også en flot 

turnering og med tre gevinster i rap 

mod undertegnede, Flemming Borg og 

ikke mindst Jes Knudsen nåede 

Frands op på en flot 2. plads. Frands 

er en herlig fighter med ofte utraditio-

nelle ideer og originale tilgange til spil-

let. Når det lykkes, ser det godt ud - 

og det gjorde det denne gang. 

 

Flemming Borg er lidt af samme støb-

ning som Frands. Men Flemming kan i 

sit spil ind imellem virke overfladisk og 

ukoncentreret. Men ikke i denne turne-

ring. Flemming spillede meget kon-

centreret og seriøst, og fik kun turne-

ringen ødelagt fordi det gik galt i de to 

sidste runder mod Lars Erik og 

Frands. 

 

Laurids Paulsen startede som lyn og 

torden og skulle have ført halvvejs, 

hvis han blot havde vundet sin klare 

gevinststilling mod Jes. Nu endte tur-

neringen lidt skævt for Laurids, der har 

potentiale til meget mere end de ca. 

1750 han ligger på i øjeblikket. 
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 og jeg måtte op på scenen sam-
men med to unge grækere, hvor 
jeg lettere desorienteret fik over-
rakt en sølvmedalje. Der var klap-
salver, håndtryk og fotografering - 
det var i det hele taget meget fest-
ligt. På vej ned af scenen måtte jeg 
dog diskret spørge en af de andre 
officials, hvorfor jeg havde fået me-
daljen. Det viste sig at være i kate-
gorien for bedste placerede spiller 
mellem 1800 - 2000. Ok - det var 
jeg ikke klar over! 
 

Senere blev både jeg og Langer 
kaldt op igen. Denne gang var jeg 
ikke så overrasket, men det var til 
gengæld Langer. Det var i katego-
rien +55 år, som jeg vandt, og hvor 
Peter fik bronze! Den havde Lan-
ger ikke set komme! Endnu flere 
klapsalver, fotografering og hånd-
tryk!! 
 

Det var først efter præmieoverræk-
kelsen, at det gik op for Peter, at 
han desuden kun manglede 0,5 
point for at komme i præmiepenge-
ne i ratinggruppen under 1800. 
Peter havde taget imod et remistil-
bud i sidste runde uden at vide, at 
han med gevinst kunne nå i præ-
mierne i denne kategori. 
 

I det hele taget havde grækerne et 
helt andet forhold til pengepræmi-
erne end vi er vant til Danmark. 
Der blev ikke uddelt en eneste 

pengepræmie under hele den 
lange afslutningsceremoni. Først 
da selve ceremonien var slut, 
kunne de der skulle have en 
pengepræmie komme op og 
hente en kuvert! Arrangørerne 
lagde meget mere vægt på 
æren, medaljer og pokaler - det 
var aldrig gået i Danmark. Det 
må være noget med gammel 
græsk tradition fra de antikke 
olympiske lege! 
 

Leros kan bestemt anbefales til 
skakferie for alle. Det varme kli-
ma, de gode spilleforhold, de 
venlige grækere, de lave priser - 
alt taler for at gøre stop på Leros 
for at deltage i 4. Artemis Cup i 
2012, hvis ellers grækerne ikke 
er gået kollektivt fallit inden da. 
Det er en turnering for spillere af 
alle styrker og af begge køn. Jeg 
har aldrig oplevet en turnering 
hvor omkring 25% af deltagerne 
er piger eller kvinder! 
Spilletidspunktet kl. 16.00 gør at 
man kan nå både at nyde solen, 
vandet, øen og maden før brik-
kerne kalder. 
 

En super turnering er overstået, 
og en rigtig god ferie er slut. Må-
ske vender vi tilbage en anden 
gang! 
 

Mit bedste parti fra turneringen 
var fra 6. runde: 
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 Muligheden for byes var i øvrigt 
noget de tre øvrige danske delta-
gere - Louise Fredericia, Ellen 
Fredericia og Arne Mathiesen 
benyttede sig af. De mødte først 
op til anden runde, hvor de så 
startede med 0,5 point på tavlen! 
 

Tre spillere nåede 7 point og del-
te 1. præmien - den græske GM 
Athanasios Mastrovasilis, GM 
Azer Mirzoev fra Azerbadjan 
samt IM Adam Hunt fra England. 
Det er ikke navne, der siger dan-
ske spillere ret meget, men nu 
ved både Langer og undertegne-
de i hvert fald hvem GM Mirzoev 
er, for vi mødte ham begge. Lan-
ger mødte ham i første runde og 
jeg mødte ham i fjerde runde. Vi 
tabte begge - Langer strittede 
dog godt imod - så vi bidrog aktivt 
til hans pointhøst på 7 point. 
 

Langer vandt tre partier, spillede 
tre remis og tabte tre partier - 4,5 
point i alt. Det varr vistnok lidt 
over det forventede, og kunne 
være gået både bedre og dårlige-
re. Langer havde fornøjelsen af, 
at møde flere af de talentfulde 
græske juniorer fra Leros, og de 
var bestemt ikke nemme at tumle 
alle sammen. 
 

Jeg selv startede rigtig godt, og 
var med 4 af 6 langt fremme i stil-
lingen. Jeg spillede f.eks. et rigtig 

godt parti i 6. runde mod en 
stærk græker på omkring 2250. 
 

Hvorfor jeg lige netop efter dette 
parti begyndte at spille usikkert, 
og til tider decideret svagt, er 
svært at forklare. Måske havde 
jeg skruet mine egne forventnin-
ger alt for højt op. 
Slutresultatet blev 5 point af 9 - 
alt i alt et tilfredsstillende resultat, 
når man tager mine modstande-
res styrke i betragning, og det var 
nok til at vinde kategorien for 
bedste veteran! 
 

Både Peter og jeg var noget 
overraskede da vi fandt vores 
navne på stillingen for bedst pla-
cerede veteran. Vi havde ikke 
tænkt på os selv som veteraner, 
men måtte indrømme at vi opfyld-
te kriteriet +55 år. 
 

Grækerne gjorde meget ud af 
præmieoverrækkelse med me-
daljer og pokaler i massevis. Ud-
over de tre ovenævnte hovedvin-
dere, var der medaljer til en ræk-
ke underkategorier, bedste kvin-
delige spillere, bedste i diverse 
ratinggrupper samt bedste i for-
skellige aldersgrupper. 
 

Den græske turneringsleder kun-
ne være lidt svær at forstå, men 
pludselig under præmieoverræk-
kelsen hørte jeg mit navn nævnt, 
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Martin Percivaldi er uden diskussion 

et kæmpe skaktalent og spiller allere-

de i en meget ung alder moden skak. 

Men selv de største talenter oplever 

nedture og skuffelser undervejs og en 

sådan nedtur oplevede Martin denne 

gang. Men det er ofte af de dårlige 

resultater at man lærer mest og sådan 

vil det nok også være for Martin, der 

helt sikkert kommer stærkt igen i de 

kommende år. Midt i turneringen del-

tog Martin også i Kronborgturneringen 

og vandt basis 1. Det viser blot, at det 

dårlige resultat i denne turnering var 

en enlig svale. 

 

Og så er der undertegnede, som end-

te på 3,5 - skuffende ifølge min egen 

selvopfattelse. Jeg havde forventet at 

skulle spille med om titlen. Men da 

Flemming Borg mirakuløst (og flot!) 

reddede en tabt stilling over i remis-

havnen, og da jeg runden efter heller 

ikke kunne omsætte en fordelagtig 

stilling mod Jes til andet end et slut-

spil med en bonde mere, som jeg 

oven i købet endte med at tabe i tids-

nøden, ja så gik gassen af ballonen. 

Det blev så ikke min turnering i denne 

omgang. 

 

Basis 1 blev vundet af vores tidligere 

medlem Wojcieh Pawlak klart med 5½ 

point. Wojciech spiller meget i øje-

bblikket og går benhårdt efter NSU-

grand prix sejren. Stig var også godt 

med men tabte til Wojciech og måtte 

nøjes med 4 point. Jens Søndergaard 

fik en forfærdelig start men med et 

par sejre til sidst reddede Jens lidt af 

æren. 

 

Basis 2 blev helt domineret af de tre 

deltagere fra Allerød. Ingen af Hille-

rødspillerne kom i nærheden af no-

get, men Jan Pedersen fik dog en fin 

sejr i sidste runde over John Sø og 

kom dermed op på 4 point og en min-

dre ratingfremgang.  

 

Til slut skal lyde en stor tak til Poul 

Kleiminger der brugte en række tirs-

dage på at hjælpe med turneringsle-

delse, kaffebrygning og oprydning. 

Uden en sådan uegennyttig hjælp 

kan en klub slet ikke fungere og tur-

neringer kan ikke arrangeres - vi vil jo 

alle sammen gerne selv  spille. 

Det er bare ikke mulig både at spille, 

være turneringsleder og sørge for at 

der er frisk kaffe på kanden.  

Derfor til slut en opfordring til besty-

relsen om til næste år på forhånd at 

planlægge med ikke spillende turne-

ringsleder og kaffebrygger, samt at 

lave turnusordning for opstilling/

afrydning, så det ikke er Stig, der ale-

ne trækker læset.   

(Red.: Se et af Hans’ partier  fra tur-

neringen længere inde i bladet i artik-

len ’Jagten på den gode form’.) 
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 Turneringen er nordens største og 

stærkeste, og igen i år blev der sat 

deltagerrekord. Toppen er rigtig 

stærk, og bredden enorm stor. Peter 

Heine Nielsen som rating favorit 

efterfulgt af et par stærke kinesere, 

tre tyskere og nogle russere, i alt 26 

stormestre og ca. 60 titelholdere, 

skulle nok give en spændende tur-

nering. Spændende blev det, selv 

om alt næsten forløb som forventet i 

de første 3 runder. Det mest bemær-

kelsesværdige var, at GM Lars 

Schandorff snublede i 1. runde mod 

12 årige Jesper Thybo, og til sidst i 

partiet måtte kæmpe for remisen. I 4

-5 runde begyndte titelholderne at 

mødes, og de første blev hægtet af 

topkampen. En af turneringens store 

overraskelser kom i 6. runde, hvor 

Peter Heine med hvid taber til en 

storspillende Johnny Hector, Sveri-

ge. Hector fører herefter turneringen 

udelt. I 7. og næste runde taber Hec-

tor overraskende let til GM Igor 

Kurnosov, der til sidst står som 

udelt vinder af Politiken cup 2011. 

Der er dog lidt slinger i valsen før 

sejren er i hus, men en sejr i sidste 

runde, og det rigtige udfald i et par 

andre partier, ender med en udelt 

sejr med 8½ point.  

 

2.-6. pladsen på 8 point deles af GM 

Boris Savchenko, GM Robert Hess, 

GM Julian Radulski, GM Peter Hei-

ne Nielsen, GM Hua Ni. Peter Hei-

ne blev bedst placerede dansker, 

Politiken 

cup 2011 

v/Peter Willer Svendsen 

 

Dansk skaks og nordisk skaks 

turneringsmæssige flagskib, Poli-

tiken cup. Afholdes på Konven-

tum/LO-skolen i Helsingør i star-

ten af august. De fysiske omgivel-

ser er helt vidunderlige. Der er 

store græsplæner, golfbane og 

skov som omgivelser, samt den 

mest pragtfulde udsigt over havet, 

og den svenske kyst i horisonten. 

 

Hvis man endelig skal komme 

med en lille anke over spilleste-

det, må det være, den labyrintiske 

adgang til de mange spillelokaler, 

der møder udefra kommende inte-

resserede. Det er heller ikke den 

billigste turnering at deltage i, 

hvis man ikke er inviteret. Skal 

man bo på spillestedet med fuld-

pension, kan man for de samme 

penge deltage i diverse turnerin-

ger sydpå. Med fuldpension skulle 

forplejningen dog være i orden. 

Morgenbuffeten er fremragende, 

kun overgået af frokostbuffeten. 

Til gengæld mener flere, at aften-

måltidet er af svingende kvalitet. 
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 LEROS 2011 

 
Hans E. Jacobsen 
 
Efter successen med Biel for to år 
siden havde både familien Langer 
og familien Jacobsen fået blod på 
tanden og mod på at gentage ople-
velsen med skak i sommerferien. 
Det skulle blot være et sted, hvor 
der også er noget at lave for vores 
ikke skakspillende koner. Efter en 
del søgning på nettet faldt valget 
på Leros - en lille græsk ø tæt ved 
Tyrkiets kyst som i år for tredje 
gang arrangerede deres åbne Ar-
temis Cup på øens fineste og bed-
ste hotel.  
 

Vi kunne både bo og spille på 
samme sted - meget ideelt. Samti-
dig var der masser af gode bade 
og vandremuligheder på en over-
skuelig og - viste det sig - charme-
rende græsk ø. 
 

Det viste sig at blive en rigtig lille 
og hyggelig Open med 77 deltage-
re heraf 8 stormestre. Hyggen be-
stod i det familiemæssige præg, og 
de afslappede former turneringen 
blev afviklet under. Der deltog rig-
tig mange skakfamilier, hvor enten 
mor, far og/eller børn spillede med 
i turneringen, mens man i øvrigt 
nød solen og badelivet ved poolen 
resten af dagen. 

 

Arrangørerne var meget venli-
ge og afslappede og meget 
omhyggelige med, at vi alle 
havde det godt på Leros.  
 

Til gengæld var der ikke me-
gen skakatmosfære over spille-
stedet da vi ankom - en enkelt 
plakat i forhallen på hotellet - 
det var alt. En time før turnerin-
gen startede, var der stadig 
ingen spor af skakspillere, 
skakbrikker eller spillelokalet. 
Ved andre turneringer er man 
vant til masser af skakativiteter 
før en turnering - analyser, lyn-
skak og andet, men her var 
intet! Men pludselig en halv 
time før turneringen startede, 
blev spillesalen åbnet, og skak-
spillere begyndte at myldre ind 
fra alle sider. Og det var skak-
spillere i alle aldre og for en 
gangs skyld også af begge 
køn, så det bliver en anderle-
des turnering, end vi er vant til 
fra Danmark. 
 

Alle spillere havde indtil 6. run-
de muligheden fra tage en eller 
to "byes" dvs. en fridag hvor 
man i turneringstabellen bliver 
godskrevet med 0,5 point. End-
nu et eksempel på den afslap-
pede og familievenlige hold-
ning der prægede turneringen. 
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 hele tiden på Lf6. Men jeg spille-

de på gevinst, og jeg havde ikke 

set Txe6! 35.¦xe6! Godt spillet af 

hvid. Nu er sort færdig (Red.: For 

efter fxe6 har hvid Tf3+ og Dxa4. 

Efter 34..,Lf6 er stillingen lige) 

35...£d7 36.¦e5 ¦h8 37.¥b5 

£d8 38.£d2 d4 39.¦f3 ¦c8 

40.¥c4 f6 41.£g5 ¦xc5 

42.£xg7+ ¢e8 43.£f7+ ¢d7 

44.£e6+ ¢e8 45.¦xc5 ¦xh6 

46.£f7+ ¢d7 47.¥b5+ ¢d6 

48.¦d5# 1–0 
 

 

 

 

Red.: Det er stort og flot af Martin, 

at han vælger at vise dette parti 

fra sidste runde. Martin spiller et 

godt og frisk parti, men laver så 

en overseelse i træk 34, og det 

var ærgerligt at Martin måtte af-

slutte en meget , meget flot tur-

nering med dette nederlag. Martin 

scorede alligevel 5 af 10 mod 

modstandere på over 2000 i gen-

nemsnit, og det må siges at være 

noget af et gennembrud. Vi glæ-

der os her i bladet til flere spæn-

dende partier og artikler fra Mar-

tins hånd. 

XABCDEFGHY 
8r+-wqkvl-tr( 
7zpp+n+pzpp' 
6-+-+psn-+& 
5+Pzpp+l+-% 
4P+-+-+-+$ 
3+-+PzPN+-# 
2-vLP+-zPPzP" 
1tRN+QmKL+R! 
xabcdefghy 
 

h5! Jeg vil ikke rokere (Red.: Et 

frisk og overraskende hiv af Martin 

der viser en kreativ og dynamisk 

spillestil) 8.¤bd2 h4 videre 9.h3 a5 

10.c4 ¥g6 11.¥e2 £c7 12.¦c1 

Han har fået et godt angreb 

12...¥e7 13.0–0 ¢f8!? dækker g7  

14.£b3 ¥h5 15.¦fe1 £d6?! Jeg vil 

ikke være i samme linje med tårnet 

16.¦cd1 ¤e8?! lidt passivt. Jeg vil 

spille Lf6 17.d4 cxd4 18.exd4 g5 

Nu må jeg angribe  19.c5 £c7 

20.b6 £f4 Skulle lige have at han 

spiller b6 21.¥b5 ¤b8 22.¥c1 £f6 

Nu går jeg lidt tilbage 23.¦e3 g4 

24.hxg4 ¥xg4 25.¦de1 £g7 

26.¤e5 ¦g8 27.¤xg4? Nu er jeg 

ikke tilbage 27...£xg4 28.¥f1 

£xd4 29.¤f3 £b4 Jeg vil gerne 

bytte 30.£c2 ¤c6 31.¦b3 £g4 

32.¥h6+ ¤g7 33.¤e5 ¤xe5 

34.¦xe5 £xa4?? Jeg har tænkt 
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 trods sit ”tidlige” nederlag. Sune 

Berg Hansen lå ellers godt til place-

ringen som bedste dansker, men et 

overraskende modstandsløst nederlag 

mod Radulski i sidste runde ændrede 

alt.  

 

Dansk skaks forhåbentlig kommende 

stormester Mads Andersen havde 

nok ikke en turnering, han ser tilbage 

på med glæde. Han kunne ikke rigtig 

for spillet til at glide. Heldigvis er 

der så nogle yngre generationer på 

vej. Tidligere omtalte Jesper Thybo 

spillede en rigtig god turnering, og 

vores egen Martin Percivaldi spillede 

også en fremragende turnering. Mar-

tins præstations rating i turneringen 

er på +2100, og hans aktuelle rating 

tilvækst blev på 132, så han nu 

(næsten) er mesterspiller. Martin sco-

rede 5/10 mod et rating gennemsnit 

på 2130, og samtlige modstandere 

var mesterspillere. Han var godt 

med i alle partier, og med lidt held 

(og lidt mere erfaring) kunne det 

endda være blevet endnu bedre. 

Martin havde heldet med sig i 1. 

runde, hvor modstanderen ikke så en 

klar gevinst variant. Mod-

sat overså Martin en me-

get fordelagtig fortsættel-

se i 9. runde. Martin viser 

et eksempel på sit gode 

spil i næste artikel. 

 

Hillerød Skakklub var 

rigt repræsenteret i turne-

ringens bredde. Ud over 

Martin var Torben B. Jen-

sen, Hans Henrik Hviid, 

Ole Rasmussen, Henrik 

Holm og undertegnede 

deltagere. Det var Tor-

bens første open. Han fik 3/10, og 

scorede en masse rating. Når man 

ved, hvor hårdt det er at spilleen 

open, er resultatet meget flot.  Hans 

Henrik fik også 3/10, men desværre 

mod et noget andet ratingsnit. Hans 

Henrik blev fanget i ”sumpen” af 

meget unge norske spillere, som det 

er helt umuligt at bedømme styrken 

på.  

 

Desuden måtte han ud i en omkamp, 

han i første omgang vandt på TKO, 

for så at tabe omkampen, øv. Hans 

Henrik tabte en del rating, og kan 

derfor selvfølgelig ikke være til-

freds. Ole Rasmussens turnering så 
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 længe ud til at gå som forventet. Han 

vandt over de lavere ratede, og tabte 

til de stærkere. Sidst i turneringen 

faldt han dog også i ”sumpen” af lave-

re ratede nordmænd, som er meget 

stærkere end deres aktuelle styrketal. 

Trods 4/10 et fald i rating, og Ole er 

nok heller ikke helt tilfreds med tur-

neringens forløb. Henrik Holm Havde 

en skidt start, hvor ingenting ville lyk-

kedes. Trods utroligt gode oplæg, 

kom der slet ikke de point på tavlen, 

der burde have været. Spillet stabilise-

res i slutningen af turneringen og et 

næsten hæderligt resultat opnås, og 

han slipper med et mindre ratingtab. 

Jeg har en acceptabel turnering. Jeg 

når 5/10, og en lille rating gevinst. 

Men jeg imponerer på ingen måde. 

Jeg kommer rigtig godt fra start mod 

et par af de stærkere modstandere, 

men formår ikke at føre den helt i 

mål. Jeg gør, det jeg skal, og burde 

vel være tilfreds, men jeg vil så gerne 

bare en lille smule mere. 

 

Det er hårdt og meget intensivt at spil-

le med i en open som Politiken cup, 

men det opvejes i den grad af det so-

ciale liv og den internationale atmo-

sfære omkring turneringen. 

 

Til jer som endnu ikke har været med. 

I skulle tage at prøve det næste år. Jeg 

er i hvert fald nok med igen! 
 

Politiken 

Cup 2011 
 

Martin Percivaldi 
 

Før trænede jeg halvanden time 

hver dag. Så gik jeg på Tjele Ef-
terskole, og da jeg kom hjem, 
havde jeg lyst til at træne me-
re! Jeg arbejdede hårdt og træ-
nede 3-8 timer om dagen, fordi 
jeg vidste, at Politiken cup er en 
hård turnering. Lige før turnerin-
gen følte jeg mig klar, men jeg 
forventede ikke så meget. Mit 
mål var 1900 i rating! Jeg mang-
ler kun 8 points nu, og jeg er helt 
tilfreds! 
 

Martin Percivaldi (1838) - 

Marco Sbarra (2266) 
Politiken Cup 2011 (1), 30.07.2011 

 

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.¤f3 

dxc4 5.¥g2 ¤c6 6.£a4 ¤d7?! 

Jeg kender ikke det her  7.£xc4 

¤b6 8.£d3 e5 9.¥e3 [9.¤xe5 

¤b4] 9...¤b4 10.£c3?! Det var 

ikke det bedste træk. Jeg skulle 

spille 10.Db5+, men jeg troede 

at min dronning kunne blive fan-

get! [10.£b5+ c6 11.£xe5+ ¥e7 

12.£e4] 10...¤6d5 11.£d2 

¥f5?! Jeg synes at han skulle 

spille Sxe3  12.¤a3 [12.0–0 
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 ve mit tårn ud  29.h4 ¥xf2 30.¢

xf2 £c5+ 31.e3 ¦d2+ 32.¢g1 c3 

33.¢h2 Nu kommer mit tårn ud! 

33...¦b2 34.£d1 £e7? Ser ikke 

hvids trussel 35.£d5+ ¢h8?? En 

stor fejl, Df7 var nu bedre 36.¦c1 

Txf5 og hvid vinder 36...b4 

37.¦xf5 ¦d8 38.£f3 ¦xa2? Igen 

en fejl 39.¦f1! Nu er alle mine 

brikker med 39...g6?? Den sidste 

fejl han laver. h6 var bedre, men 

så vil jeg spille Dg4 [39...h6 

40.£g4 £d6 41.¢h3 ¦xg2 42.¢

xg2 c2 43.¦f7 £c6+ 44.e4 ¦g8 

45.£f4; 39...¦g8 40.¦f7 £d6 

41.¦f8] 40.¦f7 £d6 41.£b7 

¦xg2+ 42.¢xg2 £d5+ 43.£xd5 

¦xd5 44.¦f8+ ¢g7 45.¦1f7+ ¢h6 

46.¦h8  1–0 
 

Vider Taksrud (2074) -  

Martin Percivaldi (1838) 
Politiken Cup 2011 (10), 

07.08.2011 

1.¤f3 d5 2.b4?! Jeg vidste, at Vi-

dar ikke spiller efter åbningsbog. 

Men her bliver jeg helt overrasket. 

2...¥f5 3.¥b2 e6 4.e3 ¤f6 5.b5 c5 

Jeg skulle  have centrum 6.a4?! 

Jeg synes det var passivt  

6...¤bd7 7.d3  

¤c2] 12...¤d3+! Jeg havde ikke set 

det træk  13.¢f1 ¥b4 [13...¤3b4] 

14.£d1 ¤xb2 15.£b3 0–0?! Jeg får 

nu et tempo. 16.¦c1! Det går væk 

fra den binding Lc3, og springeren 

er fanget. 16...¤xe3+ 17.fxe3 £e7 

18.¤c2 ikke Sb1. Jeg synes at Sc2 

var bedre 18...¥xc2 19.¦xc2= Jeg 

tilbød remis fordi han var stærkere  

19...¤d1 20.¦c4 Angriber to brikker. 

Han mister en springer, men 3 bøn-

der 20...exd4?! e4! var bedere 

21.£xd1 dxe3 

XABCDEFGHY 
8r+-+-trk+( 
7zppzp-wqpzpp' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-vlR+-+-+$ 
3+-+-zpNzP-# 
2P+-+P+LzP" 
1+-+Q+K+R! 
xabcdefghy 
 

 22.£b1! Man truer løberen + man 

har Te4 22...c5 23.¦e4 £d6 

24.¦xe3 c4 25.¤g5 Jeg havde en 

plan med at få springeren til h3 og til 

f2 for dække mig 25...f5 26.¤h3 

¥c5 Ld2 var nu bedre 27.¦f3 Ikke 

det bedste felt. c3 var bedre 

27...¦ad8 28.¤f2 b5 Her vil jeg ha-


