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 GODDAG  og velkommen til 

Tobias Taarup, August Heine Andersen 

Predag Kuzmanovic, Nima Behnejad 

Marcello Pausgaard, Villads Kruse 

Mikkel Schnipper, Tobias Amelung 

Mikkel Skjødt 

 

FARVEL, men på snarlig gensyn Til 

Claes Scherwin, Wojciech Pawlak 

 

TILLYKKE TIL: 

Frants Stentzer     22.05.2011  20 år 

Evald Eskildsen    16.08.2011 90 år   !!! 

Lars Nulsson         29.09.2011 50 år 

Mikkel Schnipper 08.07.2011 10 År 

 

MEDLEMSTAL: 

38 Seniorer 

  7 Pensionister 

18 Juniorer 

63 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 førstkommen-

de kontingenthalvår; hhv 1/7 og 1/1, da klub-

ben har betalt forud for dig til: Dansk Skak 

Union, 8.Hovedkreds og Nordsjællands Skak 

Union (halvdelen af kontingentet går til disse 

organisationer). 

 

SEKUNDÆRT MEDLEMSKAB 

Sekundære er dobbeltmedlemmer, dvs, med-

lemmer af en anden klub, hvorigennem de be-

taler til DSU. 

PASSIVT MEDLEMSKAB 

Som passivt medlem deltager man ikke i det 

almene klubliv, men vil fortsat mod-tage 

klubbladet Bondefangeren og evt. anden ge-

nerel medlemsinformation.  Man beva-

rer 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 

Hillerød Boghandel v/ Bo Christiansen 

(Sofus far) støtter du Hillerød Skakklubs 

Jubilæumsfond. 5% af salget til skak-

klubbens medlemmer overføres til fon-

den. Se hjemmesiden: 

www.hilleroedboghandel.dk   

Bestil på mailadressen: 

bc@hilleroedboghandel.dk  

Bøgerne leveres med girokort vedlagt i 

skaklokalet, hvis andet ikke er aftalt. 

 

Fremover opkræves kontingentet til 

betaling via netbank til vor konto hos  

Nordea  bank – vor hovedsponsor, hvil-

ken bankforbindelse jeg varmt kan 

anbefale. 

KONTINGENT: 

 
 

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 bogen. – normal pris kr. 

150,00.  

Kontin-

gent pr. 

halvår 
Betalings-

datoer 1/9 

og 1/3 

Se-

nior

er 
 

 Pen-

sionist

er 
  (kun 

folke-) 

 Juniorer 

   u/20 år 

 Aktive 
 Passive 
 Sekundæ-

re (dobb. 

medl.) 

550 
465 
300 

300 
290 
175 

300 
290 
175 

Kassererens side 
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 RO-O-OKADEN 

Så er der bølge. Du kan 

godt komme op og stå. 

Og armene behøver ikke 

komme ned igen lige fo-

reløbig, for Hillerød 

Skakklub har gjort det 

i 100-års-jubilæums-

året: vundet 1. divisi-

on og dermed rykket op 

i XtraCon Skakligaen, 

skakkens superliga. Det 

er første gang i klub-

bens historie, og meget 

passende at det lige 

blev nu.  

 

Alle sejl har været sat 

til i det forgangne år, 

og klubbens aktivitets-

niveau bringer tankerne 

hen på knægte som Emil 

fra Lønneberg, og det 

er da meget godt gået 

for en nu 101-årig poj-

ke. 

 

Så kan de bare komme 

an, Peter Heine og alle 

dem. Vi er klar til 

jer! Og på restaurant 

la Perla blev det efter 

storsejren i sidste 

runde over Næstved dis-

kuteret, om vi ikke også 

er stærkere end vægtløf-

terne, der er den eneste 

anden sportsgren, Hille-

rød har repræsenteret i 

en eliteserie. Jo, vi 

er! 

 

Inde i bladet kan du 

selvfølgelig læse en 

masse mere om sejren og 

oprykningen. 

 

Du kan også læse to ar-

tikler om en lille hol-

landsk badeby, hvor bla-

det havde et par for-

frosne udsendte medar-

bejdere nede i februar 

(vandet var for koldt, 

fandt vi ud af, så man 

kunne jo lige så godt 

fordrive tiden med noget 

skak). 

 

Desuden er der sidste 

nyt fra juniorfronten, 

forskellige indbydelser 

og indkaldelser og en 

masse andet godt. 

 

God fornøjelse!  
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Legehjørnet 

Hvid sætter mat i 1, 2, 3 og 4! 

Løsningerne findes på side 21. 

XABCDEFGHY 
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7+-+-+-zp-' 
6-+-+-+-zp& 
5+-+-zP-+-% 
4pzp-+Q+-+$ 
3+-+-wq-+-# 
2-zP-+-+PzP" 
1+-vl-+-+K! 
xabcdefghy 
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1. Vis at du er bedre end de bedste! 

Hvid trækker og sætter mat i ét træk! 

2. Hvid trækker og sætter mat i to træk, 

og ja, der er kun én løsning. 

3. Hvid trækker og sætter mat i tre 

træk. Og pas på sorts modangreb! 
4. Hvid trækker og sætter mat i fire 

træk. Og ingen dronning at ofre! 
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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@post.cybercity.dk 

JA Marcello Pausgaard Pilevej 4 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 Taarup Bøgebakkevej 7, Alsønderup 3400  Hillerød 41191504 fam-taarup@adslhome.dk 

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

JA Marcello Pausgaard Pilevej 4 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 Taarup Bøgebakkevej 7, Alsønderup 3400  Hillerød 41191504 fam-taarup@adslhome.dk 

JA Tobias Amelung Gersehaven 39 3320  Skævinge 21205745 nbl@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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Formandens side 

 
En fantastisk bedrift!!! Der er 

kun få ord, der kan beskrive 

1. holdets indsats i denne sæ-

son i divisionsturneringen og 

kun at kalde det ”En fanta-

stisk bedrift” er næppe til-

strækkeligt, men ikke desto 

mindre sandt.  

 

Holdet var med en gennem-

snitsalder på lige over de 40 

blandt gruppens yngste, men 

med fordelen, at mange af 

spillerne kender hinanden helt 

fra barns ben. Derudover 

kommer en seedning i grup-

pen som en af de svageste, 

hvilket kun gør resultatet end-

nu flottere. 

 

Usædvanlige præstationer i 

særklasse på bræt 6-8, kombi-

neret med vandvittige holdop-

sætninger ingen modstandere 

kunne forberede sig mod og 

spillere, der i de vigtigste øje-

blikke rejste adskillige hund-

rede af kilometer blot for at 

spille afgørende holdkampe 

var alle ingredienser til, at 1. 

holdet i næste sæson kan kal-

de sig blandt de 10 bedste i 

Danmark.  

 

Der var næppe ingen andre 

end mig selv, der havde spået 

dette, men tro kan engang i 

mellem flytte bjerge og her-

med bevist også skakhold.  

 

Der har efter oprykningen 

været mange meninger i kro-

gene om Hillerød kunne fast-

holde dens tilstedeværelse i 

Danmarks bedste række. Til 

dem, kan jeg blot sige, at der 

mindst vil gå 13 år før vi ryk-
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mailto:llshiv@adslhome.dk
mailto:momu@mail.dk
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mailto:Lenskjaer@gmail.com
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mailto:tim.jaksland@gmail.com
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mailto:kruserne@dadlnet.dk


- 4 - 

 ker ned i 1. division.  

 

Hillerød er en storklub og 

dette beviser det. Så til alle i 

hele Hillerød Skakklub, end-

nu engang tillykke med den 

flotte indsats og må 1. holdet 

klare sig godt i deres nye 

omgivelser.  

 

Jeg er overbevist om, at Hil-

lerøds 1. hold nok skal klare 

sig helt fantastisk og om kun 

ganske få år vinde Dan-

marksmesterskabet, måske 

Unibet bør overveje at man 

skal kunne sætte odds på 

det?  

 

Derudover har Hillerøds 2. 

hold fået en flot placering i 

Mesterrækken, mens 3. hol-

det umiddelbart skal en tur 

ned i B-rækken.  

 

Det er desværre en pris, der 

må betales, men svækkede 

spillere med helbredsproble-

mer og afbudsramte hold-

kampe har desværre plaget 

3. holdet igennem store 

dele af sæsonen, men så 

kan de jo glæde sig til at 

rykke op næste år, hvor de 

uden tvivl vil være favo-

ritter i B-rækken.  

 

Hernæst vil jeg gerne op-

fordre alle til at deltage på 

kommende generalfor-

samling d. 12. april, hvor 

der er præmier for de in-

terne turneringer i løbet af 

året og hvor vi desuden, 

officielt, vil fejre opryk-

ningen til Skakligaen. 
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      Medlemskartotek     Pr. 1.4.2011 
       

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 
22235056/51507
077 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  

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 hansendrup@gmail.com 

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 

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 

mailto:gasbjerg2002@yahoo.dk
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mailto:ac@bedstpension.dk
mailto:roadk@alk-abello.com
mailto:borum@webspeed.dk
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mailto:jto@danskenergi.dk
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      Medlemskartotek     Pr. 1.4.2011 
       

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 
22235056/51507
077 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  

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 hansendrup@gmail.com 

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 

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 
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Hillerød  

Byturnering / Nor-

dea Cup 2011 
 

Hillerød Skakklub indbyder til 7-

runders koordineret EMT om By-

mesterskabet i perioden 26. april 

- 14. juni 2011. Turneringen er 

ELO-ratet såfremt muligt. 

 

Spillested: Kulturværkstedet, 

lokale 1.3, Christiansgade 3-5, 

3400 Hillerød. 

 

Spilledage og tider: Alle tirsda-

ge i perioden 26. april - 14. juni 

2011 med udsatte partier d. 7. 

juni 2011. Start kl. 19. 

 

Betænkningstid: 2 timer til 40 

træk, derefter en ½ time + opspa-

ret tid til resten. 

 

Turneringsform: Der inddeles 

efter dansk rating. Alle grupper 

inddeles som 8-mands grupper, 

dog evt. med Monrad-gruppe 

som sidste gruppe. 

 

Indskud: 150,- som betales 

umiddelbart før 1. rundes start.  

 

Præmier: Sker efter antal delta-

gere. Garanteret minimumspræ-

mie i mestergruppen på 1000 kr. 

og i basisgrupperne på 500 kro-

ner.  

 

Ligestilling: I Mestergruppen 

foretages der ved ligestilling kor-

rektion om titlen som Bymester, 

mens alle pengepræmier i alle 

grupper deles ved pointlighed.   

 

Mødetid: Det er tilladt at komme 

op til ét kvarter for sent til parti-

et, derefter gælder DSU’s regle-

ment om for sent fremmøde. 

 

Rygning: Der må ikke ryges i 

bygningen. 

 

Kantine: Billig velassorteret 

kantine forefindes på spillestedet. 

 

Tilmelding: Senest 23. april 

2011 på klubbens hjemmeside 

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.  

 

Obs: Turneringen indgår i NSU 

Grandprixet. 

mailto:gasbjerg2002@yahoo.dk
mailto:vibhorn@post11.tele.dk
mailto:ac@bedstpension.dk
mailto:roadk@alk-abello.com
mailto:borum@webspeed.dk
mailto:ost@edb.dk
mailto:gnchh@city.dk
mailto:christopherrobert19@hotmail.com
mailto:erichsd@cisco.com
mailto:david.palvig@hotmail.com
mailto:Erikhvalsoe@gmail.com
mailto:els@topsoe.dk
mailto:flemming47@gmail.com
mailto:lavrsen@post4.tele.dk
mailto:frants_s@yahoo.dk
mailto:gan@post9.tele.dk
mailto:hansendrup@gmail.com
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
mailto:langkilde@mail.dk
mailto:jto@danskenergi.dk
mailto:j.mundus@vip.cybercity.dk
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Vejen til Succes 
Af Christopher R. Pedersen 

 

…tilbage sidder jeg stille ved 

brættet, trækker lidt på smilebån-

det - det er overstået. Jublen i bag-

grunden er først lige begyndt og 

champagnepropperne først nu fal-

det til jorden. Adrenalinen pumper 

stadig rundt i kroppen og jeg kan 

stadig ikke forstå det. Jeg kigger 

på brættet og overvejer om alt det 

hårde slid og de mange sene natte-

timer, var det hele værd. Jeg gav 

alt. Jeg gav alt, hvad jeg havde i 

mig og jeg er træt, lettet og allige-

vel glad. 

 

Tankerne flyver afsted, jeg er 

tændt og sprængfyldt af energi. 

Toget stopper på perronen og jeg 

rejser mig og ænser ikke, at jeg 

har glemt mine nykøbte læder-

handsker på sædet. Det eneste jeg 

fokuserer på er de næste 6 timer af 

mit liv. Da jeg går ned af trappen, 

kan jeg mærke, hvordan mit ånde-

dræt bliver dybere og fødderne 

tungere. Jeg går til højre, der er 

ikke særlig langt, men alligevel 

føler jeg, at hvert skridt er som to. 

På min vej møder jeg et par ansig-

ter jeg kender, men jeg hilser ik-

ke, jeg går i mine egne tanker. 

Jorden kunne i dette øjeblik være 

på vej til at gå under og jeg ville 

ikke opdage det. Mine tænder klap-

re og jeg er ikke sikker på om det 

skyldes kulden, nervøsitet eller en 

kombination. Jeg er her nu.  

 

Varmen indenfor behager mig og 

jeg kan mærke kulden langsom for-

lader mine forfrosne fødder, der er 

ikke lang tid til det begynder, så jeg 

finder min plads. Kan se en af mine 

holdkammerater, jeg prøver at smi-

le, men det vil ikke rigtig frem til 

mine læber. En middelaldrende 

mand sætter sig overfor mig, han 

rækker hånden frem og i ren refleks 

gør jeg det samme. Dommeren rå-

ber vagt i gevær og uret startes. Det 

er nu det tæller. 

 

Hvid: Anders, Næstved Skakklub 

Sort: Christopher Pedersen, Hille-

rød Skakklub 

 

1.e4 c5 2.Sf3 d6 Tanken om en 

Najdorf på dette tidspunkt behager 

mig, jeg har netop læst på nogle 

nye varianter og er samtidig tvun-

get til at vinde – gerne lidt hurtigt 

for at kunne give ro til resten af 

holdet 3.c4? Et fejltræk så tidligt i 

partiet? Jeg har selv spillet det med 

- 35 - 

 
ve ved med at presse citronen, eller 

gevinsten ud af stillingen. 24...b5 

25.¦g1 ¦e4 26.£d1 b4? Utålmodigt, 

og nu bliver han dræbt, enten i et di-

rekte angreb eller i et slutspil. Det 

bliver det sidste. 27.£f3 ¦xe3 

28.¦xg7+! ¢xg7 29.£g4+ ¢f8 

30.¦xe3 ¦xe3 31.¢xe3 bxc3 32.¢e2 

£e5+ 33.¢d1 £h2 34.¤e2 £d6+ 

35.£d4 £xd4+ 36.¤xd4 ¢g7 

37.¤c6 a6 38.¤b8 a5 39.a4 ¢f6 

40.¤c6 ¢e6 41.¤xa5 ¢d5 42.¢c2  

1–0 

 

Det var virkelig morsomt at tage på sådan 

et weekend-eventyr, kombineret med in-

ternettet derhjemme, og det bliver nok 

ikke sidste gang, jeg gør det. Livet er jo 

hvad man gør det til, så hvorfor ikke et 

eventyr? 
 

13.¥f4 ¤b6 14.£c2 h6 15.f3 ¤f6 

16.g4! Stærkt og frækt at spille på 

den måde, når man ikke har rokeret. 

Det viser, at man har tænkt sig at vin-

de, men der er selvfølgelig faren ved 

det, at der bliver lidt luftigt omkring 

hvids konge. Men han tager noget 

terræn og forbereder måske et direkte 

angreb mod sorts konge, da der er 

noget at bide på (h6). 16...¦e8 17.¢f2 

¤c4 18.h4 ¥xg4?! Grischuk sagde, 

at han syntes, han manglede plads til 

sine brikker grundet hvids terræn-

overvægt, og han følte, at den eneste 

chance, han havde, var dette offi-

cersoffer for to bønder. 19.¥xc4 dxc4 

20.fxg4 ¤xg4+ 21.¢f3 ¤e5+ 

22.¥xe5 ¦xe5 23.¢f2 ¦ae8 24.¦h3 

Det ser farligt ud, men hvids centralt 

placerede springer (den ekstra officer) 

er et monster, og hvids stilling holder, 

med det resultat, at det må være 

bedre for hvid; måske ikke meget 

bedre, men lige nok til at han kan bli-

Vinderren af B-gruppen, engelske Luke 

McShane, der måske kan have lyst til at 

bruge brandslukkeren bag sig for at slukke 

branden på brættet i partiet, han her er ved 

at tabe til vietnamesiske Liem, kommer på 

eventyr i A-gruppen næste år. 

Verdensmester Anand blev nummer 2 efter 

Nakamura, med Carlsen på tredjepladsen. 
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 blive en magtfaktor, men Magnus 

spiller bedst og har set mest.] 

24...£xe3 25.fxe3 ¦xe2 26.a4 ¦c2 

27.a5 ¦c7 28.a6 ¦a7 29.¥f1 ¢f8 

30.¦b1 ¢e7 31.¦b7+ ¦xb7 32.axb7 

¤d7 33.¢f2 ¢d6 34.¥b5 ¤b8 

35.¥e8 ¢e7 36.¥b5 f6 37.¢f3 ¢d6 

38.¥e8 ¢c7 39.¥f7 ¢xb7 40.¥xe6 

¢c6 41.¥g8 h6 42.¢g4 ¤d7 43.¢

f5 ¤e5 44.h3 ¢c5 45.g4 ¢d6 

46.¥h7 ¢e7 47.¥g8 g6+ 48.¢f4 

¤f7 49.¥h7 g5+ 50.¢g3 [50.¢f5 

¤d6+ 51.¢g6 ¤c4 52.¢xh6 ¤xe3 

53.¢h5 ¤g2 og sort vinder også 

her.] 50...¤d6 51.¥g8 ¤e4+ 52.¢g2 

¢d6 53.¢f3 ¢c5 54.¥h7 ¤c3 

55.¥d3 ¢b4 56.¥a6 ¢b3 57.¥b7 ¢

c2 58.¥a6 ¢d1 59.¥b7 ¢d2 60.¥c6 

¢e1 61.¥b7 ¢f1 62.¥a8 ¢g1 63.¢

g3 ¤e4+ 64.¢f3 ¤d2+ 65.¢g3 

¤f1+ 66.¢f3 ¤d2+ 67.¢g3 ¤c4 

Han skulle lige finde den rigtige plan. 

68.¥xd5 ¤xe3 69.¥b7 ¤f1+ 70.¢f3 

¢h2 71.¢f2 ¤d2 72.¥g2 ¤c4 

73.¥f1 ¤e5 74.¢e3 ¢g1 75.¥e2 ¢

g2 76.¢e4 ¢xh3 77.¢f5 ¢h4 

78.¥d1 ¤c4 79.¢e4 ¤d6+ 80.¢d5 

f5! Superflot spillet slutspil. Stategisk 

udmanøvrering, langt og præcist 

slutspil... Faktisk slår Magnus her 

Kramnik med hans egne midler. 

Virkelig imponerende. 0–1 

 

Lad os her til sidst nyde en af turne-

ringsvinderens gevinster. Generelt var 

hans partier lange og komplicerede. Ikke 

nogen Tyson-knock-out’er, som den 

Magnus leverede mod ham selv. Men 

partiet fra første runde mod Grischuk 

(som aldrig rigtig kom sig over dette) 

var et flot gennemført angreb, som fik 

prisen for dagens bedste parti. Lad os se 

det: 

 

Hikaru Nakamura (2751) – 

Alexander Grischuk (2773) 
73rd Tata Steel GMA Wijk aan Zee 

(1), 15.01.2011 

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.¤f3 

Dette træk blev populariseret af Kas-

parov, som benyttede det en del i 

hans matcher mod Karpov. 4...d5 

5.cxd5 exd5 6.¥g5 ¤bd7 7.e3 c5 

8.dxc5 Et godt alternativ til det mere 

almindelige [8.¥d3 hvor sort er be-

gyndt at spille 8...c4 9.¥f5 £a5 med 

en mærkelig stilling] 8...£a5 9.¦c1 

¥xc3+ 10.bxc3 0–0 11.¤d4 £xc5 

[11...¤e4 12.¥f4 ¤dxc5 er bedre og 

totalt udlignende.] 12.¥d3 ¤e4 

Turneringsvinderen, amerikanske Hikaru 

Nakamura, her i gang med at banke den 

hollandske mester, Jan Smeets. Nakamura er 

virkelig i gang med at udvikle sig, og med 

sejren i denne turnering markerer han sig 

som den største amerikaner siden Fischer. 
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Ld7 12.a4 a5 13.Sa3 axb4 

14.Sb5! Lxb5 15.axb5 Der går et 

koldt sus igennem maven på mig, 

har jeg virkelig undervurderet 

Anders, han har opnået fuldstæn-

dig kontrol over a-filen og har 

kongen i sikkerhed, mens jeg til 

gengæld er aldeles svækket på 

dronningefløjen. Jeg ser mig nød-

saget til at svække min dronnin-

gefløj endnu mere 15…b6 

16.Ta7! Overrasker mig ikke, tror 

99 ud af 100 skakspillere havde 

spillet det, måske fordi de mener 

de har a-filen, alle 99 skakspillere 

skal nu blive meget klogere  17…

Ta8 17.Da4 Txa7 18.Dxa7 e5! 

19.Ld2 Jeg har vel kun et træk for 

at opnå en balance og lidt modspil 

og var det ikke for dette træk var 

min stilling bare tabt her! 19…

b3!  

XHGFEDCBAY 
1-mKR+-+-+! 
2zPPzPLvL-+-" 
3-+-+P+p+# 
4+-+PzpP+-$ 
5p+-zp-+P+% 
6+p+-zp-zp-& 
7-vlp+-+-wQ' 
8trn+kwq-+-( 
xhgfedcbay 

hvid, men har altid stået i under-

kanten, det gode ved trækket er 

dog at det forhindrer både et sort 

d5 og et b5 i fremtiden, overvejer 

her om jeg bør passe på, men 3… 

Sc6 4.Sc3 g6 5.d3 Lg7 6.Le2 a6 

7.0–0 Tb8!(N) 

XHGFEDCBAY 
1-mKR+QvL-tR! 
2zPPzPL+-zPP" 
3-+N+PsN-+# 
4+-+P+P+-$ 
5-+-+-zp-+% 
6+p+-zpn+p& 
7pvlpzp-+p+' 
8trn+kwqltr-( 
xhgfedcbay 

En fantastisk nyhed, der for de fle-

ste er endnu ukendt, ideen er at 

3.c4 pludselig ikke er så godt igen 

8.Lf4 Herefter er jeg i fuldstændig 

chok, kender blot en enkelt variant 

i Siciliansk, hvor hvid sætter sin 

løber på f4 og det er efter sort har 

spillet …exf4, den løber skal aldrig 

stå der! 8…Sd4 Det må være næ-

sten obligatorisk tænker jeg, jeg 

skal straffe at hvid ikke har spillet 

9.Le3 9.Nxd4 cxd4 10.Sb1 h5 

11.b4 Det er helt oplagt, at hvid vil 

forsøge at gennemføre c5 og der-

med berettige trækket 8.Lf4 11…



- 8 - 

 
Et godt træk har det med at blive 

modtaget af modstanderen med et 

dårligt træk og det samme sker her 

20.Db7? Han er fortsat overbevist 

om, at dronningefløjen er hans Sf6 

21.Dc6+ Ke7 22.Lb4 Lh6! Med 

truslen om 23…b2 så hvid kan 

ikke spille 23.Ta1 23.Tb1 Db8 

24.Txb3 Ld2!  

XHGFEDCBAY 
1-mK-+-+-+! 
2zPPzPLvl-+-" 
3-+-+P+R+# 
4+-+PzpPvL-$ 
5p+-zp-+P+% 
6+psn-zpQzp-& 
7-+pmk-+-+' 
8tr-+-+-wq-( 
xhgfedcbay 

 
Jeg ser, at Carsten Erlandsen lige 

kigger over på mit bræt og har en 

mine, der er noget i stil med ”Er 

den ikke lige i slag?” Efter 

25.Lxd2 Tc8 26. Dd5 Tc5!  Svaret 

er nej, jeg vinder dronningen for 

tårn og løber og samtidig kan in-

gen af hans løbere aktiveres og 

sort spiller på gevinst med sprin-

geren. Derfor sikrer trækket remis 

og jeg overvejer her bare at lade 

min tid gå og vente på at kende 

mine holdkammeraters resultater, 

men mens jeg venter ser jeg en fin 

detalje og et helt point, jeg regner 

en ekstra gang. Jeg giver ikke gra-

tis halve point til mine modstan-

dere, der er jeg alligevel lidt for 

nærig selvom et senere restaurant 

besøg nok vil sige det modsatte 

25.La3 Td8 26.Tb2 Lc1!  Hvis 

26. Tb1 Lc3! 27.Ta2 Laaang tæn-

kepause fra min side af, men så 

finder jeg også ud af at min intui-

tion med 25… Td8 var korrekt 

27…Lxa3 28.Txa3 Sd7! og her-

med er pointet sikret, er du ikke 

enig? 29.c5 Sxc5 30.g4 h4 31.g5 

Tc8 32.Ta7+? Kf8! 33. opg. Da 

springeren på c5 dækker på b7 0-

1 
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med 2773, lige i hælene på Topalov, som 

har 2775. På andenpladsen i turneringen 

kom Anand, som forblev ubesejret, men i de 

sidste fem runder kun formåede at vinde et 

enkelt parti, så han endte med 8½ point, et 

halvt point efter Nakamura.  På tredjeplad-

sen med 8 point kom vor helt, Carlsen, som 

ud over at tabe til Giri i 3. runde også endte 

med at tabe til Nepo (stav selv!) i 9. runde. 

Well, you can’t win them all! Carlsen kom 

tilbage med 2½ point i de tre sidste runder 

(gevinst med sort over Kramnik!! – hvor 

ofte sker det? – og med hvid over Wang 

Hao), men det var altså ikke nok, for det er 

hårde folk, det her. 

 

Vi skal selvfølgelig lige se, hvordan man 

vinder med sort over Kramnik. 9 gange hav-

de de to spillere mødtes i seriøse partier før 

dette. Kramnik havde vundet 3, Magnus 2, 

og 4 remiser. Med dette parti udligner Mag-

nus altså scoren, så den nu er helt lige: 3 

gevinster til hver. 

 

Vladimir Kramnik (2784) – Mag-

nus Carlsen (2814) 
73rd Tata Steel GMA Wijk aan Zee (11), 

28.01.2011 

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 ¥b4+ 4.¥d2 

¥xd2+ 5.£xd2 d5 Hvad skal vi kalde 

det, sådan en Bogo-indisk variant af 

Catalansk. Når man ser på stillingen nu, 

hvor Kramnik har fået sin elskede cata-

laner, og på de tilbageværende løbere 

på brættet, altså hvor hvids catalanske 

løber bliver mere aggressivt placeret 

end sin sorte kollega, så lyder det me-

get usandsynligt, at Kramnik kan tabe 

dette. 6.¥g2 ¤bd7 7.¤f3 c6 8.0–0 b6 

9.¦c1 0–0 10.cxd5 cxd5 11.¤a3 ¥b7 

Så er vi faktisk ved at være ude af teo-

rien. La6 har været spillet tidligere. 

12.¤b5 a6 13.¤d6 £b8 14.£b4 a5 

15.£a3 ¥a6 16.¤e5 

 

Hvad trækker Magnus her? 

XABCDEFGHY 
8rwq-+-trk+( 
7+-+n+pzpp' 
6lzp-sNpsn-+& 
5zp-+psN-+-% 
4-+-zP-+-+$ 
3wQ-+-+-zP-# 
2PzP-+PzPLzP" 
1tR-tR-+-mK-! 
xabcdefghy 

 b5! Magnus har spillet en række 

stærke, præcise og aktive træk, 

kronet af dette meget giftige træk, 

der for os almindelige dødelige, og 

tilsyneladende også for Kramnik, 

må have set ud som om det kunne 

ende med en hvid fri a-bonde med 

sit eget tårn i nakken. Men Kramnik 

brænder fingrene på den kommen-

de afvikling, og allerede her lægger 

han grunden til  sit nederlag i parti-

et. 17.£xa5?! £xd6 18.¦c6 £b8 

19.¦xa6 ¦xa6 20.£xa6 ¤xe5 

21.dxe5 £xe5 22.£xb5 ¦b8 

23.£d3 ¦xb2 24.£e3 [24.e3 h5 

25.£d4 £b8 26.a4 ¤g4 og; 24.¥f1 

¤e4 25.a4 ¦d2 26.£a3 £d4 27.e3 

£f6 var nok et par af de varianter, 

Kramnik opdagede, hvor sort får 

masser af spil og angreb, hvis hvid 

skal undgå at tabe en bonde til, og 

som fik ham til nu at give en ekstra 

bonde, i det håb at a-bonden kan 
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 29...gxh6 30.g7 ¥e7 Hvis han slår 

den, bliver det om muligt endnu vær-

re: [30...¥xg7 31.¤f5 ¦c7 32.¤xh6+ 

¢h7 33.¤g4+ ¢g8 34.¤f6+ ¢f7 

35.¤xd5+ ¢e6 36.¤xc7+ ¢d7 

37.¤xe8 ¢xe8 38.£xg7 Så er der 

ved at være ryddet op og mat i to. 

38...¤g6 39.¦h8+ ¤xh8 40.¦f8#] 

31.¦xh6 ¤f7 32.£g6 ¤xh6 33.£xh6 

¥f6 34.£h8+ ¢f7 35.g8£+ ¦xg8 

36.£xf6+ ¢e8 37.¦e1+ Dronningen 

ryger, da Kd7 er mat i én. Det flotte-

ste parti i turneringen, efter min me-

ning, og et af de flotteste partier, jeg 

har set længe, og så endda live. Det 

var hele turen værd!  

1–0 

Stort! Med dette superparti kunne jeg 

tilgive Magnus (og mere til), og særligt 

efter at han efterfølgende udtalte “That’s 

more like it. I am really very happy. This 

is what I needed badly … after the stupid 

draw I handed in yesterday.” Ok, jeg er 

stadig lidt irriteret over hans beslutning 

om at trække sig fra VM-cyklussen, 

men så må vi vel bare vente nogle flere 

år på, at han bliver verdensmester. 

 

Imens sidder Anand og forsøger at væl-

te Aronians Marshall-”angreb” (gåse-

øjnene, da det efterhånden er ved at 

blive kendt som et remis-våben: Løber-

parret og aktiviteten kompenserer lige 

præcist for bonden, men ikke mere). Og 

Aronian er vel den førende Marshall-

ekspert. Han taber aldrig med det, og i 

dag bliver heller ingen undtagelse, selv 

om Anand måske kunne have kæmpet 

videre, hvis han ikke havde tilladt det 

udlignende 34..,Lf3. Med remisen ryk-

ker Anand igen op på siden af Nakamu-

ra, denne gang med Magnus, Kramnik 

og Aronian halsende lige i hælende et 

halvt point efter. 

 

Det var med denne stilling, jeg tog 

hjem og med spænding fulgte resten af 

turneringen i min varme dagligstue fra 

min computer. Det, der skete, var, at 

Nakamura fortsatte det gode spil i de 

sidste fem runder, hvor han vandt to 

partier og spillede tre remis. Dermed 

viste han, at han ikke var mere rystet 

end som så over nederlaget til Carlsen. 

Som en sand mester vandt han altså den 

første store turnering en amerikaner har 

vundet siden Fischer, med den – i dette 

selskab – sindssygt flotte score 9 af 13. 

Helt fint. Lad os få lidt spredning, så vi 

nu både har indere, kinesere, nord-

mænd og amerikanere til at udfordre 

østblokken. Nakamura er nu for alvor 

rykket op i verdenseliten, og på live-

rating-listen ligger han på 8.-pladsen 

Aronian, en armener på tredjepladsen 

på live-rating-listen, og en af de tre 

spillere med over 2800 i rating i ver-

den, her i færd med at banke 

Grischuk. 
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Herefter gik det stærkt og Ib 

vandt hurtigt lige efter, så hurtigt 

at jeg ikke havde opdaget Martin 

havde vundet på bræt 4 og så 

stod det pludselig 3-0. Nikolaj 

måtte ned for første gang i evig-

heder til en velspillende Mikkel 

Antonsen, der bare har været 

helt fænomenal denne sæson. 

Synes ellers han stod ret så su-

spekt i en moderne Benoni, men 

IM’er kan tillade sig det meste, 

især når de ikke spillere mod 

GM’ere! Jeg begynder herefter 

at regne helt vildt og da Øbro 

begynder at sætte alting over 

styr i håbet om at vinde er det 

kun Frem tilbage og kæmpe om 

1. pladsen med. De hat det ikke 

nemt, da Helsingør stiller med to 

tidligere Danmarksmestre i form 

af Sune Berg Hansen og Erling 

Mortensen og de vinder da også 

stille og roligt deres partier og 

efterlader resten af Frem tilbage 

med kun 6 mulige point til at slå 

Hillerød. 

 

Det viser sig, at det hele kan væ-

re lige meget for de resterende 

Hillerød spillere var alle yderst 

sikre. Tim banker sin modstan-

der allerede i åbningen 4-1 og 

Thomas tager en spændende re-

mis mod tidligere og kommende 

medlem i Hillerød Skakklub, Bri-

an Schyberg og pludselig står det 

4½-1½ med to brætter igen. Alt 

imens, at Frem slet ikke kan hive 

pointene frem mod Helsingør og 

nu ”kun” kan nå 5 point. Det be-

tyder, at blot et ½ point vil vinde 

gruppen, men det er der vidst in-

gen der har fortalt hverken Car-

sten eller Jens, de mener at de 

skal vinde deres partier og Car-

sten er da også hurtigt færdig her-

efter og dermed er det en realitet, 

Hillerøds 1. hold skal spille i Lan-

dets bedste række i den kommen-

de sæson. For lige at slutte af, får 

Jens remis selvom han undervejs 

står næstbedst, men med sublimt 

slutspils-teknik skaber han til-

strækkeligt modspil og det er 

pludselig modstanderen der må 

kæmpe for remis. En flot sejr over 

sidste års Skakliga-hold med 6-2 

og jeg er overbevist om, at hvis 

det fortsætter vil Hillerød klare 

sig aldeles godt i Landets bedste 

række i næste sæson. Vejen til 

succes er for Hillerøds 1. hold 

først lige begyndt. 
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Sejr i lokalopgøret  
Af Jens Østergaard 

Efter den glimrende indsats i 

Odense var 1 holdet klar til 

at tage endnu et spring frem i 

stillingen i lokalopgøret mod 

Allerød.  

 

Selvom der samme dag var 

VM finale i håndbold var det 

et hold i næsten stærkeste 

opstilling der stillede op og 

som Hans bemærkede på 

hjemmesiden så er det et 

stærkt hold når det lykkedes. 

 

Martin var på rejse men el-

lers var alle klar.  

 

Nikolaj sæsondebuterede 

mod den tidligere HSer Jan 

Monty og kom vel ikke alt 

for imponerende fra land 

men den venlige udlægning 

er at hvid skulle lokkes lidt 

frem på banen og det lykke-

des. 

 

I længden spiller en forskel på 

200 ratingpoint en rolle og ef-

ter 35 træk var hvid fær-

dig.Fint spillet af Nikolaj. 

 

Tim spillede sit vanlige hug-

geskak med hvid og ligeså 

vanligt lykkedes det ham at få 

vredet en god stilling ud af 

ikke ret meget. 

 

Efter 25 træk har sort ( Dennis 

Jørgensen )  fået en rimelig 

stilling men Tim sætter turbo-

en til  
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10.g5 ¤fd7 11.h4 ¤b6 12.£d2 

¤8d7 13.f4 En nyhed. Her har hvid 

indtil videre spillet 0–0–0. 13...exf4 

14.¥xf4 ¤e5 15.0–0–0 ¦c8 16.¢b1 

£c7 17.h5 ¦fe8 18.¢a1! Et meget 

dybt, positionelt træk, der - ifølge 

Magnus selv - er baseret på varian-

ten [18.¤d4 ¤bc4 19.£e1 £b6 

20.¥c1 ¤a3+ 21.¢a1 £xd4 22.¦xd4 

¤xc2+ 23.¢b1 ¤xe1 med stor, sort 

fordel. Imponerende dyb positionsfor-

ståelse!] 18...¥f8 19.¤d4 £c5 

[19...g6 var ifølge Magnus det bedste 

træk, hvilket jeg ikke forstår, da 

20.hxg6 hxg6 21.¥xe5 dxe5 22.¤xe6 

¦xe6 23.¥g4 ¦d6 24.£h2 ¦xd1+ 

25.¤xd1 ¥g7 26.¥xc8 da må være 

vundet for hvid. Et mysterium!] 

20.g6!! Magnus smadrer igennem! 

20...¤ec4 21.¥xc4 ¤xc4 22.£d3 

fxg6 23.hxg6 h6 24.£g3 £b6 

25.¥c1 £a5 26.¦df1 ¤e5 27.¤d5 

¥xd5 28.exd5 £xd5  

 

Hvid trækker i bedste Tyson-stil! 

XABCDEFGHY 
8-+r+rvlk+( 
7+p+-+-zp-' 
6p+-zp-+Pzp& 
5+-+qsn-+-% 
4-+-sN-+-+$ 
3+-+-+-wQ-# 
2PzPP+-+-+" 
1mK-vL-+R+R! 
xabcdefghy 

 

29.¥xh6!! Det her er Tyson-skak af 

bedste skuffe! Jeg så ham spille træk-

ket, og det kom straks og uden tøven. 

Nu er det ikke fordi skakpublikummer 

er særligt højlydte, men jeg synes, jeg 

hørte et sus gå gennem folk. Nyd det 

knusende præcist gennemførte an-

greb.  

 

Nakamura virker ikke glad ved situationen. 

Shirov var kun en skygge af sig selv, og Na-

kamura ser ikke ud til at have fået det bedre. 

Magnus derimod ser ud til at have det sjovt. 
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21, så man kan også godt sige, at de 

begge har alderen med sig og skyder 

opad som to unge piletræer, der ræser 

mod hinanden, om hvem der først kan 

nå himlen. 

 

Da Hikaru spiller a6, og vi nu for anden 

dag i træk har en Najdorf på brættet, er 

min første indskydelse, at jeg kvæler 

Magnus, hvis han gentager g3-

varianten. 6.Le2! Puh ha! Så får vi 

et parti! Lad os se det: 

 

Magnus Carlsen (2814) – 

Hikaru Nakamura (2751) 
73rd Tata Steel GMA Wijk aan 

Zee (8), 23.01.2011 

1.e4 c5 Magnus sagde efter 

partiet, at han var overrasket 

over Hikarus åbningsvalg. Man 

skal selvfølgelig vide om Hika-

ru, at han kan spille alle åbnin-

ger, og at det derfor er meget van-

skeligt at forberede sig mod ham. 

Og særligt siciliansk må Magnus 

have tænkt på som ikke særlig sand-

synligt, da Hikaru jo med sort og 1½ 

point ned til Magnus måtte være til-

freds med remis her. Og siciliansk er 

jo ikke ligefrem en remis-præget åb-

ning, hvis altså hvid vil kæmpe. Og det 

ville han jo ikke i går. Men i dag vil han 

nok; det må vi jo i hvert fald håbe, for 

som sagt vil jeg ikke svare for mine 

handlinger, hvis han spiller 6.g3 igen! 

2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 

5.¤c3 a6 Ok, her blev jeg lidt varm i 

kinderne! 6.¥e2! Sådan, en af kamp-

varianterne! De andre er Lg5, Le3 og 

Lc4. 6...e5 7.¤b3 ¥e7 8.¥e3 Lidt af 

en sidevariant. Normalt rokerer hvid 

her. 8...0–0 Modigt! Eller måske bare 

skødesløst. Sort havde et udmærket 

alternativ her med Le6, for at vente og 

se, hvad hvid har tænkt sig. Nu giver 

han hvid mulighed for det ultra-

aggressive: 9.g4! Så er brættet allere-

de ved at være i brand! Ingen remis i 

det her parti! Jubiii! 9...¥e6 
Carlsen mod Nakamura er i gang, og 

Magnus får sig lige en lille lur, før 

det rigtig går løs! 

Anand forsøger at vælte Aronians Mar-

shall-”angreb”, mens Carlsen ser ud til 

at være ovenpå i forholdt til den førende 

i turneringen, Nakamura. 
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26 g4 ! hxg4 27 Dxg4 , c5 ? 

tålmodighed er en dyd men 

det duer ikke at åbne for løbe-

ren 28 dxc5, Sxc3 Sort havde 

nok ikke lyst til bxc5 29 Sf6+ 

men det her går ikke 29 

Sxc3,bxc5 30 Txd8, Txd8 31 

Dxa4,   hovsa ! , Dc7 ?sort 

skal nok prøve slutspillet for 

nu går det for alvor den vej 

hønsene skraber 32 Db5, Dc8 

33 Db6,c4 34 a4, Lf8 35 

Db5, Lc5 36 Se4,Ld4 37 

Sd6,c3 38 Sxc8 ups men sort 

står selvfølgelig til tab allige-

vel. Tim har vundet utallige 

partier på denne måde. 

 

Undertegnede fik efter over 

150 kampe lejlighed til for 

første gang at møde min gam-

le klub og da fællesrunden 

blev spillet i Allerød var 

cirklen sluttet. Mod Thomas 

Schou Moldt  fik jeg rodet 

mig ud i en af de marozcyop-

stillinger jeg ikke er gode 

venner med og Thomas stod 

utvivlsomt

 fint efter træk 23 

 

Hvid har en behagelig stilling 

og lille fordel efter feks Tc1 

men sort er absolut stadig 

med. I stedet kom 24 c5 ?, 

dxc5 25 bxc5 , Dxc5 26 Sd4 

den oprindelige plan var Tfc1 

men hvid havde glemt at det 

strander på Td8 ( på Df2 

kommer Sc7 ) .  Hvid skal 

dog forsøge at nå remishav-

nen efter Txc5,Txd2 26 Tc7 , 

Lf7 27 Tfc1, Da7 28 Sb5 ? 

skidt træk i tidnød men sort 

har klar fordel med en bonde 

mere og en ubehagelig sprin-



- 12 - 

 c3, c5 kom hurtigt og er ef-

ter sigende spillet før men 

jeg tror ikke et sekund på at 

det kan være korrekt 6 a3, 

La5 7 Ld6 . Te8 8 Lxc5, 

d5 9 Le2;Sc6 10 0-0, Lc7 

sort har selvfølgelig en del 

brikker der peger mod den 

hvide konge men efter feks 

g3 vil jeg godt bede om 

hvid 

 

12 Sd4 ?? aj aj, væk fra 

kongefløjen.Tydeligt at 

Thomas er langtfa tidligere 

tiders kampform. , Se4 ! 

selvfølgelig og vistnok helt 

gerbinding feks 27 De3, Kg8 

( ikke Sc6 28 Txc6 fulgt af en 

springerskak.. ) 28 e5, Td8, 

Df2 29 Tf1,Td8 30 Db2, De3 
hvid står pludselig som en po-

se nødder. Td2 truer og e4 

hænger. 31 Lf3, Dxf4 32 Da3, 

De5 33 Sc3 , Td7 34 Tb5 . 

Dd4 35 Tb4, Dc5 36 Ta4, 

Dxa3 37 Txa3  Lc4 38 Td1, 

Tfd8 39 h3,La6 40 Kh2, Td3 

sort vandt slutspillet. 

 

Udmærket eksempel på et par-

ti som et hold vinder når det 

har en sæson med medvind og 

marginalerne med sig. 

 

Når et matchup hedder Tho-

mas Svenninggaard - Jesper 

Schultz står der ikke postitio-

nelle manøvrer på menuen, 

det er fuld skrald fra start : 

 

1 b4 Jeg ved ikke hvilken bog 

Thomas er faldet over, men 

det er tilsyneladende blevet 

favorittrækket. e5 2 Lb2, 

Lxb4 3 Lxe5, Sf6 4 Sf3, 0-0 5 
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 ¤c4 46.h3 g5 47.¢e2 ¢e4 48.f3+ ¢

d5 49.¥c7 ¢e6 50.¢d3 ¢d5 51.f4 

gxf4 52.¥xf4 ¤b2+ 53.¢c2 ¤c4 54.h4 

¢e4 55.¥c1 ¤e5 56.h5 ¤d7 57.h6 

¤f6 58.c4 ¤h7 59.¢b3 Mesterligt spil-

let slutspil af Kramnik og virkelig en 

lektie for unge Giri. 1–0 

 

Kramnik spiller en sidevariant og får lang-

somt og sikkert (i bedste Kramnik-stil) vist, 

at han er den bedste skakspiller og menne-

skelige kvælerslange af de to og måske i 

verden, i hvert fald for så vidt angår det 

sidste. 

Søndag. Jeg er til skakturnering, og har for 

en gangs skyld ikke siddet oppe hele natten 

og analyseret og forberedt mig til dagens 

runde. Jeg har været i biografen! Spist piz-

za, popcorn og set en god film. Sovet læn-

ge, og jo, det skyldes jo ene og alene at jeg 

ikke skal spille. Så nu er jeg igen her ved 

ringside, veludhvilet og klar. Gad vidst om 

det i virkeligheden ikke er en bedre opskrift 

end den, jeg indtil nu har fulgt. Magnus har 

igen hvid, og igen mod den førende i turne-

ringen, i dag Hikaru Nakamura, der trods 

det japansk lydende navn og japanske 

udseende er pære- (eller hvad man nu er 

derovre) amerikansk. En farlig modstan-

der, man ikke skal spille tidnødsdramaer 

mod, for han har i hvert fald indtil for 

nylig været planetens bedste 1-minuts-

spiller og måske lynspiller i det hele taget. 

Han endte dog kun midt i feltet ved det 

nys overståede VM i lynskak, hvilket han 

selv tilskriver, at han er begyndt at gå 

mere op i ”rigtig” skak, hvilket efter hans 

eget udsagn er gået slemt ud over hans 

lynskak-evner. Derudover har han jo spil-

let forrygende i denne turnering og ligger 

nu udelt nummer ét, efter Magnus-Anand-

remisen (BUUU! – Jeg synes, partiet for-

tjener et buuu til!) i går. De to spillere har 

spillet en masse lynskak mod hinanden, 

og det er også blevet rapporteret i det 

nyeste nummer af NIC (New in Chess), at 

de sad til langt ud på natten og lynede. 

Hikaru havde bedt om, at resultatet af 

disse partier ikke blev offentliggjort, men 

Nic(i)-leaks kunne alligevel rapportere, at 

Magnus vandt disse lyn-opgør med en 

betragtelig margen, nemlig 23½-16½, og 

lækagen er hermed videregivet. Af mere 

alvorlige partier har de spillet fem indtil 

videre; fire remiser og en gevinst til Mag-

nus, som var i det sidste parti i december i 

superturneringen i London. Ud fra disse 

statistikker kunne man formode, at Mag-

nus ikke har så meget at frygte, men Hi-

karu fører altså turneringen og er hellbent 

on winning the first major tournament an 

American has won since Fischer. Det er 

ikke et citat, men sådan kan han vist sag-

tens have sagt, og noget lignende tror jeg 

nok, han har sagt. Desuden er Hikaru kun 

3 år ældre end Magnus, som nu er blevet 

Skakkunst er mange ting! 
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haft en god fornemmelse af allerede at 

have fået sin unge modstander på 

glatis, og denne må have siddet med 

en lidt flov fornemmelse af "Hvad har 

jeg dog gjort? Grünfeld mod verdens 

største Grünfeld-ekspert?" 10.d5  

 

Er 10..,e6 eller 10...£c7 bedst her? 

XABCDEFGHY 
8rsnl+-trk+( 
7zpp+qzppvlp' 
6-+-+-+p+& 
5+-zpP+-+-% 
4-+-+P+-+$ 
3+QzP-vL-+-# 
2P+-+-zPPzP" 
1tR-+-mKLsNR! 
xabcdefghy 

 

e6 [10...£c7 med det samme er mulig-

vis mere nøjagtigt, men ikke et særlig 

intuitivt træk, for man må jo ikke trække 

med samme brik to gange i åbningen, 

vel? Men når nu hvid har trukket med 

dronningen to gange, kan sort vel og-

så, og c7 må være et langt bedre felt 

for hendes majestæt end d7. Desuden 

kan sort nu (efter 10..,Dc7) på 11.¥c4 

spille 11...£e5! og vinde en bonde. 

10..,e6 virkede måske tillokkende, da 

11.¥xc5? er en alvorlig fejl, pga. 

11.£c7! ¥d4 12.¥xd4 cxd4 13.£a5+ 

og hvids konge kommer ud og svøm-

me, men den slags virker selvfølgelig 

bedst i lynskak.] 11.¥c4 exd5 12.¥xd5 

£c7 13.¤e2 Og nu har sort jo ikke 

det lille De5-trick længere, så allere-

de nu står sort lidt i underkanten. 

13...¤d7 14.¥f4 ¤e5 Frækt at vade 

lige ind i bindingen, men sådan er 

han åbenbart, fræk som slagterens 

hund. Først Grünfeld, og nu dette. 

15.0–0 c4 16.£b4 ¦e8 17.¥g3 ¦b8 

Taber en bonde, men både Kramnik 

og Giri udtalte samstemmende efter 

partiet, at sort allerede står meget 

presset og nærmest ikke har bedre. 

18.£xc4 £xc4 19.¥xc4 ¥d7 20.¦fd1 

¤xc4 21.¥xb8 ¥a4 22.¥xa7 ¥xd1 

23.¦xd1 ¦xe4 24.¦d8+ ¥f8 25.¥c5! 

Endnu stærkere end 25.¢f1. Kramnik 

giver bonden tilbage for at drille Giris 

konge. 25..,¦xe2 26.g4 ¦xa2 27.g5 

Kramnik har ikke travlt med at inkas-

sere officeren, han er under med, og 

gør sig bare stille og roligt klar til at 

vinde slutspillet. 27...¤e5 [27...b6 

28.¦xf8+ ¢g7 29.¥e7 ¦a7 30.¦e8 f5 

31.gxf6+ ¢f7 32.¦h8 h5 vinder 

Kramnik sikkert også, men det er 

måske et bedre forsvar.] 28.¥xf8 f6 

29.¥e7+ Nu er sort derimod allerede 

helt færdig. 29...¢f7 30.¥xf6 ¦a5 

31.¢g2 ¤g4 32.¦d7+ ¢e6 33.¦e7+ 

¢f5 34.¥d4 ¢xg5 35.¦xh7 ¤e5 

[Problemet var 35...b5 36.h3 ¤f6 

(36...¤h6 37.¥e3+) 37.h4+ ¢f5 

38.¦f7 og alle officererne (på nær 

kongerne selvfølgelig) ryger af bræt-

tet, hvor 3 mod 2 er et let vundet 

slutspil. Så nu ryger der altså en 

bonde til.] 36.¦xb7 ¤c4 37.¦c7 ¤d6 

38.¥e3+ ¢f5 39.¢f3 ¦a4 40.¥d4 ¢

e6 41.¦g7 ¢f5 42.¦a7 ¦xa7 

43.¥xa7 ¤c4 44.¥b8 ¤b2 45.¥g3 
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 overset af hvid. 

13 Sxc6 , bxc6 14 Ld4 , Dh4 

15 f4 g3, Sxg3 16 fxg3, 

Lxg3 17 hxg3; Dxg3+ 18 

Kh1,Dh3+ 19 Kg1 , Te6 og 

hvid går mat ,g5 16 De1 i en 

holdkamp er det forståeligt at 

man ikke spiller g3 men det 

er måske en bedre praktisk 

chance selvom sort har et 

kæmpeangreb. , Dxel 17 

Txel, gxf4 med imponerende 

gejst forsøgte Thomas at få 

vredet et halvt point ud af 

dette lig men forgæves. 

 

I lokalopgør er det nærlig-

gende at der er flere opgør 

mellem tidligere klubkam-

merater men om det var der-

for at opgørene på 5 og 6 

bræt var rimelig fredelige 

ved jeg ikke. Både Poul og 

Ib mødte jævnbyrdige mod-

standere hvor remis var et 

logisk resultat. 

 

For formanden gælder kun 

en logik i holdkampe og det 

er sejr uanset hvad. Efter en 

åbning hvor Chris tilsynela-

dende vandt en kvalitet for 

ingen kompensation kom 

der grus i maskineriet og det 

var kun efter en halsbræk-

kende kongevandring at sej-

ren kom i land. Der var efter 

sigende kontrol over det hele 

vejen. 

 

På ottende bræt kunne man 

opleve endnu et opgør mel-

lem ex holdkammerater da  

Erland tørnede sammen 

med Jan Mortensen. En del 

af holdets succes i år skal 

utvivlsomt findes i  "11 sep-

tember" aksen Østergaard/

Erlandsen hvor peptalk og 

diverse åbningsguldkorn 

skaber en gejst og moral 

som sjældent set tidligere.  

Erland svigtede ikke sine 

fans med en sejr grundlagt 

ved godt åbningsspil mod 

Jans hollænder.  

 

Altså en sejr på 6-2 som 
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 sendte os på 1 pladsen og en 

god revanche for de tæsk 2 

holdet fik i den tilsvarende 

kamp. 

 

The rest is history.  
 

Allerød får flere klø! 

Venskabsmatch Hillerød - 

Allerød 
Af Hans E. Jacobsen 

For 3. gang udkæmpede ven-

nerne og lokalrivalerne fra Alle-
rød og Hillerød en venskabs-

match over 15 brædder på en 
almindelig tirsdag hverdagsaf-
ten. 

 
Turneringsformen er to runder 

hurtigpartier (25 minutter til 
hele partiet). I første omgang 
havde Hillerød sort på alle 

brædder og vandt overrasken-
de stort 10-5. 

 
I andet parti byttede alle både 
modstander og farve og nu 

havde Hillerød hvid på alle 
brædder og vandt igen - denne 

gang 9-6. 
 
Samlet altså en klar hjemme-

sejr og på 19-11. En overra-

skende stor sejr - holdene så 

egentlig meget lige ud, må-
ske med et lille plus til Hille-

rød. 
 
Men formålet er først og 

fremmest hygge og socialt 
samvær med nogle uforplig-

tende skakpartier mod en 
modstander vi normalt mø-
der flere gange i sæsonen 

med forskellige hold i forskel-
lige rækker i kampe der vir-

kelig betyder noget. 
Sejren blev grundlagt med 5 
dobbeltsejre, som det frem-

går nedenfor 
 

Enkeltresultater: 
 

2-0 Jens Østergaard 
1-1 Ib Hother Andersen 
½-1½ Christopher Pedersen 

1½-½ Esben Lauge Sørensen 
2-0 Palle Skov 

1-1 Peter Svendsen 
2-0 Hans E. Jacobsen 
1½-½ Laurids Paulsen 

1½-½ Martin Percivaldi 
2-0 Torben Hansen 

1-1 Stig Lenskjær 
0-2 Hans Henrik Hviid 
1-1 Erik Hvalsøe 

2-0 Jacob Hein 
0-2 Ruggiero Percivaldi 

- 27 - 

 
ender da også skuffende med en remis 

efter kun 18 træk. Verdens nr. 1 på ra-

tinglisterne, Magnus Carlsen, har åben-

bart meget stor respekt for verdensme-

steren og nr. 2. på ratinglisterne, Vishy 

Anand. Men alligevel! Er jeg virkelig 

komme helt herned for dette?  

Heldigvis er der andre partier, og i mor-

gen er der atter en dag. I de andre partier 

her lørdag vinder Nakamura selvfølgelig 

over den holandske mester og boksebold 

i denne turnering, Jan Smeets, selv om 

det er et langt og hårdt parti, og dermed 

lægger Nakamura sig alene i spidsen af 

turneringen.  

 

Det mest spændende parti i dag er efter 

min mening Kramnik mod Giri; deres 

første opgør nogensinde. Den unge hol-

lænder med det østlige udseende spiller 

frækt en Grünfelder med sort (det var og-

så Kasparovs hovedforsvar mod Kramnik 

i deres VM-match, og allerede der viste 

Kramnik, at han er en sand ekspert i åb-

ningen med hvid). Men lad os se: 

Vladimir Kramnik (2784) – 

Anish Giri (2686) 
73rd Tata Steel GMA Wijk aan Zee 

(7), 22.01.2011 

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5 

¤xd5 5.e4 ¤xc3 6.bxc3 ¥g7 7.£a4+ 

En sidevariant, lidt overraskende, men 

sikkert fint mod en modstander, der 

ikke har samme erfaring i Grünfeld-

strukturerne som Kramnik. 7...£d7 

8.£b3 0–0 9.¥e3 c5 Sikkert udmær-

ket, men nok fundet ved brættet. 

9..,b6 er det almindelige her. Selv om 

teksttrækket  er fint, må Kramnik have 

Jeg håber, udtrykket betyder, at han 

sidder og græmmer sig! 

Kramnik i klassisk positur 

Kan Giri gøre det onde ved Kramnik, lige 

som han gjorde ved Magnus? 
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i øvrigt B-gruppen på pointdeling med (men 

med bedre korrektion end) Navara. Turne-

ringskommiteen har dog besluttet, at både 

Navara og McShane skal have chancen i A-

gruppen næste år, hvilket jeg synes er et fint 

træk, for de er begge unge og spændende 

talenter, som det skal blive interessant at 

følge fremover. McShane som det lidt non-

chalante engelske megatalent med de ander-

ledes ideer, og Navara som det lidt nørd-

agtige (jeg fangede bl.a. billeder af hans sko-

såler, han ikke havde fjernet prismærket fra 

endnu) tjekkiske vidunderbarn, der bare 

bliver bedre og bedre. 

Hvis vi lige skal se på, hvordan det var gået i 

A-gruppen inden denne lørdag, der lå midt i 

turneringen, så var der fx sket det, at lille, 

magre Giri med sort i tredje runde havde 

banket Magnus Carlsen i 20 træk. Lidt af en 

smutter for vor helt, særligt hvis man kigger 

på, at han i de første to runder kun havde 

spillet remis, så ét point efter tre runder for 

den højestratede spiller i verden, der lige 

havde vundet superturneringen i London, var 

nok i underkanten. Men når man spiller så 

risikobetonet og gevinstsøgende, som Mag-

nus gør, ryger der vel en finke af fadet en 

gang imellem. Og i London havde han også 

tabt flere partier, men var kommet tilbage 

og vandt turneringen, men vel mest pga. 

fodbold-point-systemet, der gav 3 point til 

en gevinst og kun 1 point til en remis. Her 

i Wijk aan Zee brugte man det normale 

system med 1 point til en gevinst og ½ 

point til en remis. Inden lørdagens runde 

havde Magnus dog vundet de to sidste 

partier og var kommet med frem, men 

skulle det lykkedes for Magnus virkelig at 

komme tilbage i turneringen, skulle der 

også point til i denne weekend, først mod 

Anand og dagen efter mod Nakamura, som 

begge havde spillet stærkt og lå på en delt 

førsteplads. Skulle denne turnering blive 

Nakamuras gennembrudsturnering, hvor 

han fik vist at han var andet og mere end 

blot verdens sejeste internet-lyn-haj? 

Kramnik var også med fremme, sammen 

med Aronian og Nepo (jeg gider/tør ikke 

resten ), men Grischuk og Shirov havde 

fået bank. Det havde de to andre hollænde-

re, Smeets og L’Ami, selvfølgelig også, 

men det var måske mere forventeligt. Så 

stillingen var altså den, at Nakamura og 

Anand lå nummer et med 4½ point hver, 

forfulgt af Carlsen, Kramnik, Aronian og 

Nepo, alle et point efter med 3½ point, og 

med Giri og Ponomariov stadig som muli-

ge outsidere. Her før 7. runde i en 13-

runders turnering, kunne der stadig nå at 

ske meget. 

 

Partiet er i gang! Carlsen har hvid mod 

Anand. Udmærket, Anand vælger en 

kampåbning som forsvar mod Carlsens 

1.e4, nemlig den skarpeste og sværeste af 

alle sicilianere og vel nok Cadillac’en 

blandt alle sorte forsvar, nemlig Najdorf-

varianten. Som svar på a6 spiller Magnus 

g3. BUUUU! Hvis hvid intet vil og er til-

freds med remis, spiller han g3. Partiet 

David Navara 
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 mand, kasserer og 3 besty-

relsesmedlemmer 

    b) 1 revisor 

    c) 2 suppleanter (fælles 

for punkt a-b) 

7) Valg af bladudvalg 

8) Valg af juniorudvalg 

9) Eventuelt 

 

Hvis medlemmer ønsker at 

se vedtægter for Hillerød 

Skakklub bedes rette hen-

vendelse til Formanden på 

E-mail: ChristopherRo-

bert19@hotmail.com. 

 

Med venlig hilsen  

Christopher R. Pedersen, 

Formand for Hillerød Skak-

klub 

Generalfor-

samling 
 

Indkaldelse til ordinær 

generalforsamling 2011 i 

Hillerød Skakklub.  

Tid: Tirsdag den 12. 

april 2011 kl. 19.30 

Sted: Vores lokaler 

(Christiansgade 1)  

 

Foreløbig dagsorden: 

1) Valg af dirigent 

2) Aflæggelse af beret-

ning 

3) Aflæggelse af regnskab 

4) Forelæggelse af budget 

og fastsættelse af kontin-

gent for næste sæson.  

5) Indkomne forslag 

6) Valg af  

    a) Formand, næstfor-
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 I den første weekend i det nye år, var 

Martin med i NSU-mesterskabet, 

hvor han deltog i basis 2, og vandt 

gruppen i fin stil. 

 

Den 22. januar var der kredsmester-

skaberne for hold under Dansk Sko-

leskak. Vi havde et enkelt hold med. 

Holdet bestod af Shai, Marcello, Ale-

xander, Marcus og Tobias. Mester-

skaberne er for 4 mands hold. Vi stil-

lede med 5 mand, så vi havde en re-

serve. Det viste sig at være heldigt, 

da Marcello desværre blev syg på 

selve dagen. Holdet var jo lidt uruti-

neret, da ingen af dem havde spillet 

holdskak før.  

 

Den manglende rutine kom ikke til at 

betyde noget. De var oppe imod 3 

hold fra Allerød, og det så noget 

svært ud. Især de to ældste hold fra 

Allerød virkede skræmmende. Mod 

de ældste (3-4 år ældre) var der ikke 

noget at gøre, men mod de næste gik 

det rigtig godt, og holdet fik uafgjort 

2-2. Mod det sidste hold gik det end-

nu bedre, og de vandt i fin stil. I det 

samlede resultat blev det til en meget 

flot 2. plads! 

 

12. februar var Nima og Martin med 

i Viking cup i Frederikssund. Nima 

var med i juniorgruppen, men var 

alligevel oppe mod svær modstand, 

da langt de fleste jo er meget ældre 

en Nima. Nima fik en masse gode 

partier, og en dag med masser af 

Junior-

skak 

v/Peter Willer Svendsen 

 

Så er vi over halvvejs gennem for-

årssæsonen. Vi har desværre stadig 

ikke opnået en forøget trænerkapa-

citet. Vi har derfor strammet op 

administrativt. Christopher har 

skabt en ny juniorhjemmeside, der 

løbende bliver opdateret. Det er et 

betydeligt fremskridt.  

 

Blandt andet har vi fået en aktivi-

tetskalender, så det er muligt at føl-

ge med, og planlægge kommende 

aktiviteter. Vi vil fortsat forbedre 

hjemmesiden, så den bliver endnu 

skarpere. 

 

Siden sidste klubblad har vi haft 

deltagere i en masse aktiviteter 

uden for klubben. 

 

Den 10. december var der juleskak 

i Nødebo, og der var mange som 

havde en rigtig hyggelig dag, med 

julegodter og skak. 

 

Der har virkelig været gang i den, 

her i starten af forårssæsonen.  
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standhaftige, og da partierne jo var noget 

længere end de 90 minutter en fodbold-

kamp varer, var det lidt nemmere ud på 

eftermiddagen at få sig en god plads. 

 

Hvis man gik et par minutter ned ad ga-

den uden for 

hovedbygnin-

gen, kom man 

ned til et kæmpe 

teltområde, hvor 

der var café og 

en scene med 

kommentatorer, 

der lød til at 

være meget op-

lagte foran de-

monstrationsbrætterne. Her 

sad der flere hundrede til-

skuere og lyttede til stormesterkommen-

tarer til partierne, dog på hollandsk, så 

det blev ikke et af mine favoritopholds-

steder. Så tilbage til spillesalen igen. 

 

Det var en kæmpe oplevelse at være så 

tæt på verdens største skakspillere. VM 

Anand, Carlsen, Aronian – de tre spille-

re i verden, der har over 2800 i rating, 

var der, eks-VM og Kasparovs bane-

mand, Kramnik, var der. Foruden det 

russiske megatalent Grischuk, den ame-

rikanske mester og lynskakekspert Na-

kamura, eks-Fide-VM Ponomariov, 

regerende europæisk og russisk mester 

Nepomniachtchi (som man kan blive 

sindssyg af at skulle stave til!), den 

stærkeste kineser, Wang Hao, legenden 

Shirov, den stærkeste franskmand, Va-

chier-Lagrave, det fantastiske holland-

ske ungdomstalent Giri, samt, fordi det 

nu var i Holland, to hollændere til for 

lige at fylde op: Smeets og L’Ami. De 

tre hollændere var de eneste spillere på 

under 2700 i rating, og ratinggennem-

snittet var så højt som 2740.  

For at sætte denne kæmpeturnering i 

relief, kan det næv-

nes, at dette store 

og stærke A-felt 

som sagt supplere-

des af en B-gruppe 

(hvor vinderen – 

lige som i vores 

egen klubturnering 

– får chancen for at 

spille med i A-

gruppen næste år) 

og en C-gruppe 

(hvor vinderen får 

en chance for at 

spille med i B-gruppen næste 

år), og at B-gruppen bestod af 

bl.a. fire spillere med over 2700 i ra-

ting, fx David Navara, samt det engel-

ske megatalent Luke McShane; alle 

spillere, det ville være et kæmpe scoop 

at få til en turnering i Danmark, og så i 

B-gruppen! Fantastisk! McShane vandt 

Hovedindgangen 

Kommentatorteltet 
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spændende kampparti i skakhistorien, 

nemlig pirc-partiet med det dobbelte 

tårnoffer mellem Kasparov og Topalov. 

Og den turnering skulle jeg altså i år ikke 

blot følge på nettet, men også live en 

lørdag og en søndag. Lørdag glædede jeg 

mig særligt til Carlsen mod Anand, og 

søndag særligt til Carlsen mod Nakamu-

ra. 

Da jeg spurgte i togbilletsalget i Amster-

dam lufthavn, hvordan jeg kom til Wijk 

aan Zee, spurgte salgsassistenten straks, 

om jeg skulle til skakturneringen! Kunne 

man forestille sig en lignende scene i 

Kastrup Lufthavn, hvis en hollænder 

havde spurgt om vej til Helsingør under 

Politiken Cup? Nej, vel? Og det fortæller 

noget om størrelsesordenen og om inte-

ressen for turneringen, der var i medier-

ne. Overalt i medierne og i gaderne så 

man skaksymboler og henvisninger til 

turneringen. Noget der lunede en skak-

spillers hjerte, særligt et hjerte, der er 

blevet lidt koldt af at have boet lidt for 

længe i Danmark, hvor skak – på trods af 

Bent Larsen – er noget for nørder, og det 

må man endelig ikke være. Trist at vores 

stolte spil, der har så meget at byde på i 

form af bedre koncentration, analyseev-

ne samt logisk og rumlig intelligens, 

altså bare for at nævne nogle ting ved 

siden af alle de sportslige oplevelser 

man har, ikke har bedre kår i lille Dan-

nevang. Dog skal det nævnes til hendes 

fordel, at hun for nylig har opdaget, at 

skakken kan bruges i forhold til at inte-

grere indvandrere, men mand, hvis hun 

bare vidste… 

 

Lørdag var jeg på plads ved ringside. 

Og hvilken ringside! I hovedbygningen 

kom man først igennem flere forskellige 

skaksalg-steder og en café fyldt med 

skakspillere, før man kom ind i selve 

spillesalen, der var enorm, med vægge-

ne udsmykkede med gigantiske skak-

spillende figurer, og alle de mange tur-

neringer spilledes i den samme sal, kro-

net for enden af et afspærret område 

med stormesterturneringerne. Dog ikke 

mere afspærret, end at man sagtens kun-

ne se. Og på skærme kunne man følge 

med i stillingerne. Super! Og der var så 

mange tilskuere, at det var lidt af en 

kamp at komme frem til de bedste plad-

ser. Heldigvis var man jo en af de 

Skak var et gennemgående tema i Hol-

land under turneringen. 

Ringside ses nede ved skærmene. 
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skak. Martin var med i voksenafdelin-

gen i 1. klasse, hvor han fik en flot 3. 

plads. Ligesom Nima, var Martin selv-

følgelig også oppe imod langt mere 

rutinerede modstandere. 

 

Som Danmarksmester i Skoleskak 

havde Martin kvalificeret sig til de 

Nordiske Mesterskaber, som blev af-

holdt i Oslo, Norge. NM blev afviklet 

i perioden 18.-20. februar. Udover sin 

far, havde Martin Christopher med til 

at støtte og træne sig til mesterskaber-

ne. En lidt uheldig lodtrækning i sidste 

runde, gjorde at det ikke blev et super-

resultat. Martin trak den senere vinder 

i den afsluttende runde. Det blev sta-

dig til et flot resultat, og Martin endte 

på 5. pladsen, som bestemt ikke er 

dårligt i et internationalt mesterskab. 

 

København Open i Skoleskak blev 

afholdt den 5. marts i Gentofte. Det 

var et kæmpe arrangement med 215 

skakspillende børn og unge! Desværre 

er resultaterne derfra meget begrænset 

på grund af det store deltagerantal. Jeg 

er derfor ikke klar over, hvor mange vi 

har haft med, men jeg er sikker på det 

har været alle tiders dag.  

 

Den eneste, hvis resultat jeg har kun-

net finde, er Martins. Martin deltog i 

Mestergruppen, og fik en flot 2. plads. 

Martin selv er nok en smule skuffet, 

da han jo vandt den sidste år. Vi ven-

der tilbage til turneringen næste år, og 

så har vi mange flere med, og blandt 

de bedste placeringer. Martin vil 

helt sikkert gøre alt for at få re-

vanche næste år. 

 

De mest markante tiltag på klub-

aften har været indslaget med le-

goskak, og den øgede indsats om-

kring teknikmærkerne. Aftenen 

med konsultationsskak var også 

meget spændende. Desværre var 

vi ikke så mange deltagere den 

aften. 

 

I slutningen af efterårssæsonen fik 

vi fremstillet postkort og plakater. 

Postkortene er vi i fuld gang med 

at omdele til alle interesserede. 

Plakaterne, der skal ud på skoler 

og i fritidsordningerne, er desvær-

re endnu ikke kommet ud. Vi har 

ikke haft ressourcerne til at lave 

den opfølgende indsats, det vil 

kræve. Vi starter så småt på op-

hængning af plakaterne i slutnin-

gen af forårssæsonen, og vil lave 

en kraftig opfølgning i starten af 

næste sæson. 
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 højere grad at følge med i turneringer. 

Og én ting er, at det er hylende sjovt og 

spændende; en anden er, at det rent fak-

tisk gør noget for ens skakforståelse. 

Det at høre stormestre kommentere åb-

ninger og stillinger, og det i ro og mag 

at prøve at forstå en stillings mysterier 

og chatte med folk over hele verden om 

dem er helt sikkert noget, der gør én til 

en bedre skakspiller. Faktisk mere end 

lyn på nettet, vil jeg sige, for det synes 

jeg efterhånden ligefrem kan være de-

struktivt for ens skak. Det bliver i hvert 

fald mere og mere til caféskak fyldt med 

billige fælder og håndledstræk. På ICC 

har de fx noget der hedder ”premove”, 

som folk benytter sig meget af. Det går 

ud på at man trækker, inden modstande-

ren har trukket. Ens træk kommer så 

straks efter modstanderens træk, og på 

den måde har man vundet lidt tid, hvil-

ket kan være af essentiel betydning i et 

lynparti, der ofte kun har tre minutter til 

hver spiller. Nogle gange har jeg vundet 

partier over modstandere, jeg ved bru-

ger premove, fx med følgende trækfølge 

med hvid: 1.e4 g6 2.d4 Lg7 3. Lh6! d6 

4.Lxg7 opg. Så kan de lære det! Det er i 

øvrigt et trick, jeg har lært af Tim. Men 

jeg vil ikke anbefale ovennævnte variant 

i almindelig skak, og at jeg overhovedet 

spiller sådan noget gør selvfølgelig intet 

for min skakforståelse andet end at øde-

lægge den. 

 

Men tilbage til fodbold. Tanken faldt 

mig nemlig ind, at når jeg nu nyder at se 

en kamp mellem FC Barcelona og Man-

chester United i fjernsynet, og hellere 

end gerne ville se kampen live, hvis jeg 

kunne komme til det (hvilket jeg også 

nogle gange har gjort), hvorfor så ikke 

også tage ud og se en af disse turneringer 

live? Tanken opstod første gang, da jeg 

talte med Palle Skov og læste hans artikel 

her i bladet om Wijk aan Zee, Verdens 

største skakturnering. Palle var taget af-

sted i en hel uge, og det gjorde han igen i 

år, hvor han flot vandt sin gruppe, efter at 

hans modstander i sidste runde afslog 

Palles remistilbud, hvorefter Palle skruede 

bissen på og bankede ham. En uge kunne 

jeg pga. arbejde ikke tage, men jeg kunne 

godt tage en weekendtur, og da flybillet-

terne jo er meget billige, og da jeg ikke 

havde brug for noget luksuriøst hotelvæ-

relse, kunne hele weekenden med fly og 

hotel klares for ca. 1.000 kr. Så her i janu-

ar måned tog jeg på et weekend-eventyr i 

Wijk aan Zee. 

 

Wijk aan Zee er en badeby i Holland, der 

ligger øde hen her om vinteren. Der ligger 

dog også en kæmpe stålproducent, der for 

nylig er blevet opkøbt af et indisk firma, 

så det nu hedder Tata Steel. I øvrigt gan-

ske interessant, at vi nu i disse globalise-

ringstider ikke kun ser vestlige firmaer, 

der opkøber firmaer i østen, men altså 

også omvendt. Denne stålproducent har 

nu i mange år afholdt verdens største 

skakturnering, som overgår alle de andre, 

ved at der fx er hele tre stormestergrupper 

og et utal af undergrupper. Altså hundred-

vis, hvis ikke tusindvis, af skakspillere, 

enten som tilskuere, spillere på et eller 

andet niveau, eller som journalister. Og 

det er som sagt en turnering med en lang 

historie, der bare er blevet bedre og bedre 

år for år. Men allerede i slutningen af det 

sidste årtusind var det en megaturnering, 

og for 12 år siden (i 1999) blev der her 

spillet det – efter min mening – mest 
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 Weekendeventyr 

i Wijk aan Zee 
 

Billeder, tekst og partikommentarer af Ib 

Hother Andersen 

 

Skak er jo en glimrende publikumsport. 

Altså på nettet. Og i de seneste år har jeg 

nydt at følge de store turneringer rundt 

omkring i verden - hjemme i min daglig-

stue på min computer! En kombination af 

ICC (Internet Chess Club) og turnerin-

gernes egne hjem-

mesider har jeg ople-

vet som den ideelle 

platform til at følge 

min yndlingssport. 

ICC har partierne på 

live-brætter med 

løbende kommenta-

rer fra tusindvis af 

”kibitzere”, som vi 

kaldes, for jeg delta-

ger da også selv i 

den snak/chat/

kibitzning, der fore-

går. Nogle af kibitzerne 

er kendte stormestre og 

internationale mestre, 

hvilket blot gør det endnu sjovere. Desu-

den har ICC noget, de kalder Chess FM, 

som man kan have kørende ved siden af. 

Det er sådan en slags internet-radio med 

et tilhørende analysebræt, hvor to stor-

mestre (det har fx været Peter Svidler, 

Alex Yermolinsky eller Nick De Firmi-

an) taler om løst og fast i forbindelse 

med turneringen, og i særdeleshed om de 

forskellige partier. Derudover har ICC 

”Game of the Day”, som er en video, 

hvor en af stormestrene efter dagens 

runde kommenterer det mest spæn-

dende parti i detaljer. Ganske fornøje-

ligt. Turneringernes egne hjemmesider 

kan så bidrage med billeder, videoer, 

nogle gange endda live-video, turne-

ringsplaner, resultater osv. 

 

Når de store turneringer kører i fx 

Spanien, England, Kina eller Holland, 

så skynder jeg mig ofte hjem fra arbej-

de, fordi der måske lige i dag er nogle 

spændende opgør mellem Anand og 

Aronian og mellem Kramnik og Kar-

jakin. Men 

min favorit er 

selvfølgelig 

”The Prince 

of Chess”, 

Magnus Carl-

sen. Hvis han 

er et ikon for 

skakfans rundt 

omkring i 

verden, så er 

han det i sær-

deleshed for 

os her i Nor-

den, for ikke siden 

Bent Larsen har vi vel 

haft så stort og lysen-

de et talent. 

 

Hvad fodbold er i fjernsynet for nogle 

(og også var og til dels stadig er for 

mig), er skak på nettet for mig. At 

man så oven i købet selv kan spille 

skak på nettet, fx på ICC hvor jeg 

spiller, gør bare oplevelsen endnu 

bedre. Men faktisk er jeg gået fra mest 

at spille skak på nettet over til i stadig 

En skakbil, men jeg tog nu flyet! 
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Dank U Wel - for fjerde gang!  
  
Af Palle Skov 

  
De er flinke, de hollændere! Efterhån-

den spiller jeg ikke skak særlig ofte, 

men en årlig tur til en kold og blæsen-
de nederlandsk kystby hvert år i janu-

ar er blevet en tradition. Og en af 
de gode af slagsen. For ud over at jeg 

selv spiller, og nyder at kunne se ver-

denseliten på allernærmeste hold, 
så er det det også blevet en tradition, 

at jeg får præmie. Det er så absolut 
småpenge, der spilles om, så jeg har 

ikke taget Wijk Aan Zee for pengenes 
skyld. Det 

er hele 

stemnin-
gen, den 

hyggelige 
atmosfæ-

re og det 

inspire-
rende i, at 

man her 
spiller i 

samme 
lokale 

som de 

tre stor-

mestergrupper med 14 spillere i hver. 

  
Amatørerne er delt op efter rating i ni 

amatørgrupper. Alle grupper er lukke-
de, altså alle-mod-alle princippet og 

vinderen af en gruppe rykker op. Jeg 

begyndte i en gruppe 4 i 2008, og 

har siden spillet tre år i gruppe 
tre. Det gik over min egen forvent-

ning i år, to et halv point af tre, hvil-
ket gav en udelt førsteplads og op-

rykning til gruppe to. Dér sidder folk 

fra cirka 2050 til lidt over 2250 i 
rating, så det kan godt være det 

ikke bliver til de velkendte 
ord:  "alstublieft - dank U wel", 

(som ganske enkelt betyder 
"værsågod - mange tak"), når de 

beskedne beløb overrækkes. Til 

gengæld er der præmie til hver an-
den! 

  
Som jeg også har nævnt før, er det 

hele ikke længere 

væk, end man selv 
kan tage ned og 

kigge på det. Det 
gjorde Bondefan-

gerens redaktør i 
år! - pludselig så 

jeg Ib gå koncen-

treret rundt med 
kamera, og en del 

af de fo-
tos er med stor 

sandsynlighed med 

i dette nummer af 
bladet. (Red: Åh, ja, 
se bare den følgen-
de artikel!) 
 

Da Ib dukkede op, var min gruppe 
afsluttet et par dage før, men jeg 

havde taget en hel uge dernede, og 
gik bare rundt i den hollandske vin-

ter og solede mig i min nye gruppe-

Hvis du er i tvivl, så der det Palle Skov lige i 

midten, i færd med at vinde sin gruppe 
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to status. Hvis man ellers kan sådan 

noget. 
 

Min gruppe, 3C, var på papiret afkla-
ret på forhånd, hvis man skal tro 

ratingtallene - det skal man heldigvis 

ikke altid: Fyren med over 2100 
(ham spillede jeg remis med i første 

runde) blev delt nummer sidst med-
den næsthøjest ratede, og den ene-

ste i gruppen, der ikke var Mester-
spiller efter danske forhold blev 

nummer to. Ham slog jeg i anden 

runde. Det forløb sådan her: 
Hvid: Palle Skov, sort Piet Reus. (NL-

rating 1893) 
  

1.c4, e5 2.Sc3, Sf6 3. Sf3, Sc6  4.e3, 
d5 (det kan selvfølgelig godt spilles, 
men sort skal dog ikke fortsætte alt 

for aggressivt) 
5.cxd5,  Sxd5  6.Lb5!, Lg4? (det er 
for friskt) 7. Da4! (hovsa, sort står 
allerede skidt. 6.- Sxc3 havde været 

bedre)7,.-Lxf3, 8.Lxc6, bxc6 9. 
Dxc6+, Ke7 10. gxf3, Sb4, 11.De4 
(her har sort egentlig ikke noget 

bedre end Sd3+, 12.Ke2, 
Sxc1+,13.Taxc1 og når Sc3 meget 

hurtigt kommer længere frem på 

banen går det helt galt i c-linjen. 
Sort bliver i stedet helt desperat og 

finder lidt modspil, men det dur hel-
ler ikke) 11.-Dd6 (??!) 12. Dxa8, 
Sc2+ 13.Ke2,Sxa1 14. De4! (her 

kunne sort godt opgive, for hesten 
på a1 kommer ikke ud) 14.-f5 15. 
Dxf5, g6 16.Db1, Lg7 17. Dxa1, e4 
18. Sxe4,Da6+ 19.d3, Tb8 20.Db1, 
Kd8 21. b3, De6 22. Lb2 opgivet.  
1-0. 

  

Så havde jeg halvandet og skulle 
møde en med et point. Efter små fire 

timers spil i 3. og sidste 
(!) runde blev det andet parti i grup-

pen remis. (Det resultat betød under 

alle omstændigheder præmie til mig. 
Og fik jeg blot remis, var der en 

udelt førsteplads.) Lige dér kommer 
vi ind i mit parti. Jeg er sort. Hvid er 

Frans Arp (ELO 2088).   
  

XABCDEFGHY 
8-+r+-+-+( 
7+-+-+p+-' 
6pmk-+-zpr+& 
5+-sNPzp-+-% 
4-zPKvl-+P+$ 
3+-+-+-+-# 
2P+-+-+R+" 
1+-+-+R+-! 
xabcdefghy 
 

Hvid har en bonde på d5 som kunne 
være blevet farligere end den er, 

men bindingen af Springeren på c5 

giver mig modspil. Partiet fortsætter 
nu 40. a4, a5 41. Tb1? 

(Lige efter tidkontrollen begår hvid 
en grov fejl ifølge computerprogram-

met Fritz (11), men jeg spiller heller 

ikke helt nøjagtigt. 41. -,axb4? (Fritz 
siger først Ka7! og SÅ axb4 som ser 

ud til at vinde en officer. Fidu-
sen med Ka7 er at hvid ikke når at få 

tårnet op på b5 for at dække den 
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bundne Springer). 42.Txb4+, Ka7 
43.Tb5. (Så er Sc5 dækket og spillet 
er ret lige) 43.-,f5  44.Ta5+, Kb8 45. 
Tg3?? (Ideen er at svinge ind på b3 
og smadre sort. Havde hvid givet 

skak på b5 ville jeg ikke have noget 

imod trækgentagelsen med Ka8 og 
Ta5. En pudsig variant hvis sort vil 

prøve at vinde kunne dog være 
45.Tb5+, Kc7 46.Th2, Lxc5! fordi 47. 

Th8+ ikke er mat, da 47.-Lf8 er med 
skak fra tårnet på c8!) 45.-Lxc5 (hvid 

havde ikke set 46. Tb3+, Lb6 skak! 

Igen aftræk med Løberen og afgø-
rende skak fraTårnet på  c8)) 46. 
Txc5, Txg4+ (herligt, nu får jeg hele 
pointet!) 47.Txg4, Txc5+! (ikke -fxg4 

48.Txc8, Kxc8 som giver uklart spil) 

48. Kxc5, fxg4 49. d6, Kc8 hvid op-
gav 0-1. 
  
Hollænderne reklamerer ikke meget 

for turneringen, som hurtigt bli-
ver udsolgt. Der kan dog være om-

kring 600-700 spillere med, så det er 

ikke umuligt. Der er tre turneringsfor-
mer:  

1)weekendturnering fredag-lørdag-
søndag,  

2)hverdagsturnering, som den jeg 

var med i mandag-tirsdag-onsdag, og 
så  

3)"tienkampen", lukkede grupper 
med 10 spillere, der spiller 9 runder 

på 10 dage. Først seks runder, så en 

fridag og så tre runder. Mange af 
spillerne er ovre den første ungdom, 

så sådan noget som dobbeltrunder 
kommer ikke på tale.  

  

Selv som amatør har man altså mulig-

hed for gode forhold. Jeg er endnu 
ikke på det nederlandske turistkontors 

lønningsliste, men anbefaler igen dette 
lille og overkommelige skakeventyr til 

alle medlemmer af Hillerød Skakklub, 

og står gerne til rådighed med prakti-
ske oplysninger om turneringen.  
 
 

 

Løsninger til legehjørnet: 

 

1) 1.Dh7# Synes du, det var svært at 

se? Ikke? Nå, men det syntes 

Kramnik altså tilbage i 2006, hvor 

han spillede en match med Fritz. 

Kramnik havde med sort lige spil-

let 34..,De3??, hvorefter han rej-

ste sig og gik sig en tur. Da han 

kom tilbage, blev han meget over-

rasket over, at maskinoperatøren 

havde sat ham mat på Fritz’ veg-

ne! Et af historiens mest fantasti-

ske eksempler på skakblindhed. 

2)    1.Dd6! Og nu enten 1..,cxd6 

2.Tc1# eller 1..,c6 2.Db8# eller 

1..,tårnet rykker 2.Dxd7# 

3)    1.Dg4+!,Lxg4 2.Txh6+!,gxh6 

3.Lf7# Hvis du synes, den var 

svær at finde, er det måske, fordi 

sorts løber i udgangsstillingen står 

på e6, så hvids løber ikke kan 

komme til f7, samt at hvids tårn 

på g6 også forhindrer en skak og 

mat. Men vi fjerner bare disse 

brikker, der bare står i vejen, ik? 

Ret smukt! 

4)    1.Ke4!,h5 2.Kf3,hxg+ 3.Kg2,g3 

4.hxg# De to gange hxg med skak 

er morsomme, og særligt den sid-

ste. 


