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GODDAG  og velkommen til 

Tor Nilsson, Erik Møller, Daniel Lar-

sen, Victor Visti Muff, Ester Møller 

Nyborg, Benny Nielsen 

FARVEL og på gensyn til 

Tobias Taarup, Nima Behnejad 

 

TILLYKKE TIL 

Tor Nilsson med   10 år d. 11. juni 

Asger Lodal med   10 år d. 28. april 

Morten Kühn med   40 år  d. 19.marts 

 Peter Langer med  60 år  d. 18. april 

MEDLEMSTAL: 

37 Seniorer, 15 Pensionister, 16 Juniorer 

68 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 kontingent-

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

betalt forud for dig til: Dansk Skak Uni-

on, 8.Hovedkreds og Nordsjællands 

Skak Union (halvdelen af kontingentet 

går til disse organisationer). 

 

SEKUNDÆRT MEDLEMSKAB 

Sekundære er dobbeltmedlemmer, dvs, 

medlemmer af en anden klub, hvorigen-

nem 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 

anden 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 Hillerød 

Boghandel v/ Bo Christiansen (Sofus far) 

støtter du Hillerød Skakklubs Jubilæumsfond.  

5% af salget til skakklubbens medlemmer 

overføres til fonden. Se hjemmesiden: 

www.hilleroedboghandel.dk . Bestil på mail-

adressen: 

bc@hilleroedboghandel.dk .Bøgerne leveres 

med girokort vedlagt i skaklokalet, hvis andet 

ikke er aftalt.  

Køb bogen skak i hundrede år, kun 100 kr. 

+ porto udenfor Hillerød. Sæt 100 kr. ind på  

vor konto 2276 6446 800 262 angiv navn, 

så  leverer jeg bogen. – normal pris kr. 

150,00.  

 

KONTINGENT: 

 
Fremover opkræves kontingentet til betaling 

via netbank til vor konto hos  

Nordea  bank – vor hovedsponsor, hvilken 

bankforbindelse jeg varmt kan 

anbefale.  

Kon-

tingent 

pr. 

halvår 
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oer 1/9 

og 1/3 

Seni-

orer 
 

 Pen-
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folke-

) 
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u/20 år 
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 Passive 

 Sekun-

dære 

(dobb. 

Medl.) 

550 

465 

300 

300 

290 

175 

300 

290 

175 

Kassererens side 
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 RO-O-OKADEN 

Uha-da-da, uha-da-da-da-da. 

Der blæst’ en vældig vind den 

dav ud’ fra vest. Førsteholdet 

stillede op, men fik sig et lav 

tæsk! En lousy uafgjort (og en 

næsten uafgjort mod danmarks-

mestrene fra Jetsmark) er det 

blevet til i de 7 kampe  i Skak-

ligaen indtil videre, så her før 

den afsluttende weekend i 

Odense, ved jeg ikke længere 

hvilke guder vi skal bede til om 

hjælp. Tredjeholdet er det ikke 

gået meget bedre. De ligger 

næstsidst her før sidste runde. 

Andetholdet ligger midt i me-

sterrækken, men lige frem lade 

champagnepropperne springe 

af den grund er måske unød-

vendigt.  

 

Der var heller ikke meget at 

komme efter til NSU Open, 

hvor Martin og Ruggero Per-

ciavaldi, Ole Rasmussen Stig 

Lenskjær og Peter Langer stil-

lede op, og lad os lade det blive 

ved det. I udlandet er det også 

så som så. I Gibraltar holdt 

Lars Nilsson og Henrik Dam-

gaard nogenlunde skindet på 

næsen, og det samme gjorde 

Palle Skov i Holland. Efter fire år i 

træk med præmie og to gange op-

rykning var Palle nået op i amatør-

gruppe 2 (1 er bedst, der er 9 i alt), 

og her var modstanderne for stærke. 

Resultatet var dog hæderligt, men 

altså ingen præmie denne gang. Se 

lidt mere inde i bladet. 

 

Men vores juniorer, de fejrer trium-

fer! Og juniorafdelingen generelt, 

den bare vokser og vokser Og med-

lemstallet gør det samme! Og Sune 

Berg Hansen gav et strålende fore-

drag på en af de glimrende klubaf-

tener, hvor der generelt er et højt 

aktivitetsniveau! Jo, jo, der er skam 

lyspunkter! 

 

Hillerød Skakklub skal nok mere 

end klare sig i den kommende tid. 

Det er fortsat en af landets bedste 

skaklubber, hvis ikke den bedste. 

Men man må erkende, at de sports-

lige resultater i denne sæson ikke 

har været noget at råbe hurra for. 

Men det kommer. Måske  til første-

holdets afsluttende dobbeltrunde i 

Odense, hvis Jens Østergaard kan 

score 1½ point, for så har han nem-

lig lavet sig en IM-norm. Go Øsse! 
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Legehjørnet 

Hvid sætter mat i 1, 2, 3 og 4! 

Løsningerne findes på side 4. 

XABCDEFGHY 
8L+-+-+-+( 
7+-+rzp-+-' 
6-+-+-+K+& 
5tRN+-mk-+-% 
4P+-+-sN-+$ 
3+qvlp+-vL-# 
2-tr-snlzP-+" 
1+-+-+-+Q! 
xabcdefghy 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+rtrk+( 
7+pwq-+p+p' 
6p+n+-tRpwQ& 
5+-zp-+-+P% 
4-+-+-vl-+$ 
3+P+PzP-+-# 
2PvLP+-+P+" 
1+-+-+-+K! 
xabcdefghy 

XABCDEFGHY 
8r+-+rvl-mk( 
7zp-+-+Rzpp' 
6-wqp+-sN-+& 
5+p+-sN-+-% 
4-+-sn-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2PzP-+-+PzP" 
1+-wQR+-mK-! 
xabcdefghy 

XABCDEFGHY 
8-tr-wq-mk-tr( 
7+pzp-zppvl-' 
6p+-+-+p+& 
5+-sN-zP-+p% 
4-+-zP-+-+$ 
3zPQ+-+L+-# 
2-zP-+-+PzP" 
1+-tR-+RmK-! 
xabcdefghy 

Ons don den, der er mat i én! Mat i to, annoncerede greven og lo! 

Den sorte monark finder intet læ, for 

der er mat i tre! 
Det er ikke noget jeg bare siger, der ER 

faktisk mat i fire! 
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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 

PP Jesper Langkilde Skovledet 26  1tv 3400  Hillerød 2,9E+07 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 

PA Leif  Pedersen Ørnevang 30 st. 2 3450  Allerød 48 17 44 13 

JA Lucas Skjoldborg Poulsen Solvej 18 3330  Gørløse 26847804 susp@dk.ibm.com 

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

JA Martin Percivaldi P. Mogensensvej 9 3400  Hillerød 4824 3492 rpercivaldi@gmail.com 

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

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

SA Morten Kühn Skovledet 54 3400  Hillerød 24406886 morten.kuhn@radiometer.dk 

JA Naya Berggren  Winter Godthåbsvej 5 3400  Hillerød  Naya@berggrenwinter.dk 

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

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

PA Poul Pedersen Godthåbsvej 36 3400  Hillerød 4826 8841  

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 

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

PA 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 Tor Nielsson Godthåbsvej 20 3400  Hillerød   

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 Victor  Visti Muff Mette Friis Have 14 3400  Hillerød 60959727 jvh@live.dk 
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mailto:jensi444@live.dk
mailto:langkilde@mail.dk
mailto:jto@danskenergi.dk
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mailto:metteogjesper@gmail.com
mailto:morten.kuhn@radiometer.dk
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mailto:p.w.s@mail.dk
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mailto:djuris1@hotmail.com
mailto:Lenskjaer@gmail.com
mailto:pirc@ofir.dk
mailto:tim.jaksland@gmail.com
mailto:tamarisk@mail.tdcadsl.dk
mailto:torbenbjensen@hotmail.com
mailto:diana.m.hansen@hotmail.com
mailto:jvh@live.dk


- 26 - 

 
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 

PP Jesper Langkilde Skovledet 26  1tv 3400  Hillerød 2,9E+07 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 

PA Leif  Pedersen Ørnevang 30 st. 2 3450  Allerød 48 17 44 13 

JA Lucas Skjoldborg Poulsen Solvej 18 3330  Gørløse 26847804 susp@dk.ibm.com 

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

JA Martin Percivaldi P. Mogensensvej 9 3400  Hillerød 4824 3492 rpercivaldi@gmail.com 

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

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

SA Morten Kühn Skovledet 54 3400  Hillerød 24406886 morten.kuhn@radiometer.dk 

JA Naya Berggren  Winter Godthåbsvej 5 3400  Hillerød  Naya@berggrenwinter.dk 

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

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

PA Poul Pedersen Godthåbsvej 36 3400  Hillerød 4826 8841  

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 

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

PA 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 Tor Nielsson Godthåbsvej 20 3400  Hillerød   

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 Victor  Visti Muff Mette Friis Have 14 3400  Hillerød 60959727 jvh@live.dk 

- 3 - 

 

Løsningerne findes på side 4. 

Formandens side 
 

Så startede det nye år for Hillerød 

Skakklub og samtidig blev sæso-

nen for alvor skudt i gang. Det er 

dejligt at se, at der fortsat kommer 

nye medlemmer til. Det tyder på, 

at det arbejde vi laver i bestyrelsen 

giver resultater og så er det jo kun 

endnu sjovere at lave bestyrelses-

arbejde. 

  

Tingene har dog en pris. Jeg har 

personligt måtte erfare, at der ikke 

er tid til det hele selvom jeg prø-

ver, senest gik det ud over kærlig-

hedslivet, men som min gamle 

spansklærer og gode ven siger – så 

går livet videre. 

 

Videre går det også i juniorafdelin-

gen, hvor jeg i Vinterferien har 

bygget et nyt webdesign til junior-

hjemmesiden, den er fortsat under 

udarbejdning, men den skal nok 

blive rigtig god. Vores anden web-

master var i hvert fald positiv og 

mente at sådan skulle seniorafde-

lingens også se ud - nu må vi se. 

Jeg har fået knyttet en professionel 

webdesigner/programmør til vores 

juniorafdeling ude igennem mit 

daglige job og det har allerede gi-

vet flere gode indspark.  

Ideer får jeg i øjeblikket også fra 

klubbens menige medlemmer ef-

ter, at bestyrelsen har udformet et 

spørgeskema – har allerede modta-

get flere spørgeskemaer, men hå-

ber, at alle får svaret – på den må-

de har bestyrelsen flest mulige 

holdninger til det kommende ar-

bejde i bestyrelsen.  

 

Det kommende arbejde i bestyrel-

sen vil med al sandsynlighed snart 

skulle overtages af nogle nye kræf-

ter – da Ib stopper som næstfor-

mand og redaktør for at koncentre-

re sig om familielivet, mens Peter 

S. jo er stoppet i juniorafdelingen 

på grund af omlægning af job. Så 

nye kræfter skal der til og jeg hå-

ber, at der er et par nye ivrige sjæ-

le, der er klar på det. 
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mailto:rosenkilde31@hotmail.com
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mailto:Lenskjaer@gmail.com
mailto:pirc@ofir.dk
mailto:tim.jaksland@gmail.com
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mailto:diana.m.hansen@hotmail.com
mailto:jvh@live.dk
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Heldigvis har vi fået Laurids ind i 

Juniorafdelingen og med det er 

der kommet nye tiltag til – blandt 

andet flidspræmier til juniorerne 

– det betyder, at når de melder sig 

ind får de et skakspil – på den 

måde kan de træne derhjemme og 

ikke kun i klubben. Herefter får 

de en flidspræmie når de har væ-

ret i klubben i henholdsvis 25, 50, 

100 og 250 gange. Laurids drøm-

mer desuden om at kunne give en 

flidspræmie på 500 gange – det 

svarer til omkring 15 år – en 

mand med en mission og en opti-

misme som mig selv – det er 

bestemt aldrig dårligt  

 
Til sidst vil jeg gerne minde 

alle klubbens medlemmer om 

at der afholdes generalforsam-

ling d. 24. 

april.  

 

Christopher R. 

Pedersen 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løsninger til Legehjørnet: 

 

1. 1.Dh8# 

2. 1.Dg7+ Kxg7 2.Txg6# 

3. 1.Sg6+ hxg6 2.Dh6+ gxh6 

3.Th7# 

4. 1.Dxf7+ Kxf7 2.Ld5+ Ke8 

3.Lf7+ Kf8 4.Se6# 
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      Medlemskartotek       
Art Navn Efternavn Adresse 1 Postnr & By Tlf - nr E-mail 

PA 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 Asger Dyregaard Kongens Vænge 9,  3400  Hillerød 30820856 dorte@dyregaard.dk 

JA Asger Lodal Solbuen 88 3400  Hillerød 41576754 info@jakobeskildsen.com 

PA Benny Nielsen Slotsgade 69, 2TH 3400  Hillerød 271042 lb@youseeme.dk 

SA Bernhard Sørensen Solbuen 99 3400  Hillerød 21490601 bws1963@gmail.com 

PP Bozidar Markovic Frederiksværksgade 85 C 3400  Hillerød 4826 7494  

SA Carsten Erlandsen Thorsgade 27 2th 2200  Kbh N 4824 0977 carsten.erlandsen@gmail.com 

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

SA Christopher R N H Pedersen Vigerslevvej 31, 1 TV 2500  Valby  4826 9238 christopherrobert19@hotmail.com 

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

SA Daniel Larsen Østervang 35 2TH 3400  Hillerød  d.holdt@hotmail.com 

PA Erik Holm Granvej 3 3480  Fredensborg 48482680 erik.holm@tdcadsl.dk 

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

PA Erik Møller     

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

JA Esther Møller Nyborg Platanvej 11 3200  Helsinge  bny@paradis.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 

SA Frants Chr. B. Stentzer Birgittegøjesvej 6 3400  Hillerød 27413174 frants_s@yahoo.dk 

PP 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 

JA Ida Lodal Solbuen 88 3400  Hillerød 41576754 info@jakobeskildsen.com 

JA Ivan Hansen Salpetermosevej 8 3400  Hillerød   

SS  Jacob Hein Mosedraget 19,  3480  Fredensborg   

SS Jacob  Aagaard  Skotland   

SA Jan Pedersen Ved Skansebakken 13 3400  Hillerød 29406022 jan_paradiso@mail.dk 

mailto:gasbjerg2002@yahoo.dk
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mailto:flemming47@gmail.com
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mailto:tjah@post5.tele.dk
mailto:hviid@teliamail.dk
mailto:holms@paradis.dk
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      Medlemskartotek       
Art Navn Efternavn Adresse 1 Postnr & By Tlf - nr E-mail 

PA 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 Asger Dyregaard Kongens Vænge 9,  3400  Hillerød 30820856 dorte@dyregaard.dk 

JA Asger Lodal Solbuen 88 3400  Hillerød 41576754 info@jakobeskildsen.com 

PA Benny Nielsen Slotsgade 69, 2TH 3400  Hillerød 271042 lb@youseeme.dk 

SA Bernhard Sørensen Solbuen 99 3400  Hillerød 21490601 bws1963@gmail.com 

PP Bozidar Markovic Frederiksværksgade 85 C 3400  Hillerød 4826 7494  

SA Carsten Erlandsen Thorsgade 27 2th 2200  Kbh N 4824 0977 carsten.erlandsen@gmail.com 

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

SA Christopher R N H Pedersen Vigerslevvej 31, 1 TV 2500  Valby  4826 9238 christopherrobert19@hotmail.com 

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

SA Daniel Larsen Østervang 35 2TH 3400  Hillerød  d.holdt@hotmail.com 

PA Erik Holm Granvej 3 3480  Fredensborg 48482680 erik.holm@tdcadsl.dk 

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

PA Erik Møller     

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

JA Esther Møller Nyborg Platanvej 11 3200  Helsinge  bny@paradis.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 

SA Frants Chr. B. Stentzer Birgittegøjesvej 6 3400  Hillerød 27413174 frants_s@yahoo.dk 

PP 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 

JA Ida Lodal Solbuen 88 3400  Hillerød 41576754 info@jakobeskildsen.com 

JA Ivan Hansen Salpetermosevej 8 3400  Hillerød   

SS  Jacob Hein Mosedraget 19,  3480  Fredensborg   

SS Jacob  Aagaard  Skotland   

SA Jan Pedersen Ved Skansebakken 13 3400  Hillerød 29406022 jan_paradiso@mail.dk 
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Generalforsamling 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2012  

i Hillerød Skakklub.  

Tid: Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 

Sted: Vores lokaler (Christiansgade 1) 

 

1) Valg af dirigent 

2) Aflæggelse af en anderledes beretning 

3) Aflæggelse af regnskab 

4) Forelæggelse af budget og fastsættelse af  

kontingent for sæsonen 2011-2012 

5) Indkomne forslag 

Bondefanger 

Kontingent 

Valg af   

a) Formand, næstformand, kasserer og 3 bestyrel-

sesmedlemmer 

b) 1 revisor 

c) 2 suppleanter (fælles for punkt a-b) 

Valg af bladudvalg 

Valg af juniorudvalg 

Eventuelt 

 

Se vedtægter på klubbens hjemmeside. 

 

Med venlig hilsen 

Christopher R. Pedersen Formand 
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Hillerød Byturnering - Nordea Cup 2012 
 
For 26. gang indbyder Hillerød Skakklub til 7-runders koordineret 

åbent bymesterskab i klubbens lokaler Kulturværkstedet Christians-

gade 1, 3400 Hillerød.  

 

Turneringen er røgfri og ELO rates.  

 

Turneringsform: Der spilles alle mod alle i 8-mands grupper ind-

delt efter dansk rating, laveste gruppe dog eventuelt i en monrad-

gruppe. 

 

Spilledage: 7 runder fordelt på 9 tirsdage: 1. maj, 8.maj, 15.maj, 

22.maj (Udsatte partier), 29.maj, 5. juni, 12.juni, 19.juni (Udsatte 

partier) og 26. juni. 

 

Forhøjede præmier: Mestergruppe 1. pr. 1500 kr., 2. pr. 750 kr., 

for 2. klasse 1. pr. 1000 kr., 2. pr. 500 kr., for en eventuel monrad

-gruppe er der derudover en 3. pr. på 250 kr.  

 

Ved pointlighed deles alle pengepræmier, mens der er korrektions-

beregning om titlen som Hillerød Bymester 2012. 

 

Spilletid:  19.30 til 24.00. 2 timer til 40 træk, derefter ét kvarter 

time til resten af partiet 

 

Det er IKKE tilladt at komme for sent til partiet. Partiet er tabt ved 

for sent fremmøde. 

 

Indskud:  200 kr. som indbetales inden 1. runde. 

 

Tilmelding på e-mail til ChristopherRobert19@hotmail.com eller tlf. 

53 54 71 00. Tilmeldingen skal være sket senest d. 24. april. 

 

Husk navn, fødselsdag, tlf. klub og rating. 

 

Turneringen indgår i NSUs Grand Prix cyklus og 5 kr. af indskuddet 

går hertil. 
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 Magnus for chancen for at afgøre partiet 

med trækket e6, og den chance udnytter 

han, da den er der. Det er selvfølgelig 

nemmere at finde sådanne afgørende 

fortsættelser, hvis man er frisk (har so-

vet godt og ikke er sløj) og ikke er i 

tidsnød. Så vær udhvilet til partier og 

sørg for ikke at komme i tidsnød, Ib! 

 

9. princip: kæmp til sidste blodsdråbe! 

Aronian kæmper selvfølgelig videre og 

trækker ikke hovedløst Lg7, bare fordi 

han godt ved han står dårligere. Han 

gider godt, også selv om han står dårli-

gere, og Magnus må ud i et ikke særlig 

nemt slutspil for at vinde. Når man må 

det, kan det også godt ske, at man mi-

ster koncentrationen, og så gælder det 8. 

princip for den, der forsvarer sig. Men 

Magnus er selvfølgelig så god, at Levon 

aldrig får den chance.  

 

Her til slut vil jeg lige knytte en be-

mærkning til den kommende VM-

match. Til maj skal vi jo se verdensme-

ster Anand fra Indien mod udfordreren 

Gelfand fra Israel i en VM-match. Men 

mange, og mig selv iberegnet, regner 

ikke denne match som et VM mellem de 

to stærkeste spillere i verden. De to 

stærkeste spillere i verden er i øjeblikket 

Magnus Carlsen fra Norge og Levon 

Aronian fra Armenien. Den tredjestær-

keste er Vladimir Kramnik fra Rusland, 

der vandt den superstærke London Clas-

sic i december. Først på fjerdepladsen 

kommer Anand, der ikke har haft mange 

gode resultater på det seneste. Når han 

spiller turneringer, vinder han dem næsten 

aldrig, og ofte ender han i den tunge ende 

på resultattavlen, som fx i London. Han 

virker uskarp og uoplagt, og hans eneste 

undskyldning kunne være, at han sparer 

sin energi og sine forberedelser til VM-

matchen, men selv dette argument afviser 

han selv. Gelfand er selvfølgelig en stærk 

spiller, og har været det i mange år nu, 

men en VM-udfordrer? Han var også med 

i Wijk Aan Zee i år, men endte helt i bun-

den. Han vandt sidste år retten til at være 

VM-udfordrer i et farceagtig FIDE-knock

-out-turnering, Magnus Carlsen havde 

nægtet at deltage i, og han vandt ved at 

spille remis gang på gang og så være lidt 

heldig i de efterfølgende hurtig/lynpartier. 

Hovedet på sømmet var, at hans modstan-

der i finalen var Grischuk, der var nået til 

finalen på samme måde: ved at spille re-

mis. Så vi havde en finale mellem to re-

mishajer, der bestemt ikke er verdens 2. 

eller 3. bedste spillere, og vinderen af 

dette farceagtige opgør, Gelfand, ligger i 

øvrigt så ”langt nede” som nr. 27 på ver-

densranglisten, og hele 100 ratingpoint 

efter den, som burde være udfordreren, 

nemlig Magnus Carlsen. Om Magnus 

gjorde det rigtige ved at nægte at stille op 

i knock-out-turneringen skal jeg lade være 

usagt (selv mener jeg, at han burde have 

stillet op), men faktum er, at den match, 

vi i virkeligheden alle gerne vil se, ikke er 

Anand-Gelfand, men Magnus-Aronian. 

Og den kommer nok, før eller siden. Indtil 

videre må vi lade os spise af med Anand-

Gelfand. 
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Lad os lige kigge på partiet igen ud fra de 

9 magiske principper: 

 

1. princip: Pres din modstander til at 

svække sig (felter, brikker)! Man vinder 

skakpartier ud fra svækkelser. Er der fx 

en bonde, der er svækket (dvs, som ikke 

kan dækkes af en anden bonde), så kan 

man måske true den med en masse brik-

ker og til sidst vinde den, og dermed par-

tiet. Eller hvis modstanderen har et svagt 

felt, så kan man måske udnytte det til at 

sætte nogle af sine egne brikker der og 

dermed måske opbygge et stærkt angreb, 

der kan afgøre partiet. Derfor er det godt, 

hvis man kan presse sin modstander til at 

svække sig. Nu skriver jeg jo ”presse 

modstanderen til at svække sig”, og det 

er fordi, det er det mest almindelige: man 

presser/angriber, så modstanderen ikke 

har andre valg end at lave træk, han 

egentlig ikke havde lyst til (svækkelser), 

for at forsvare sig. Men andre gange - 

som i Magnus mod Levon - er det mere 

subtilt og psykologisk. Dd2 kan jo ikke 

ligefrem kaldes et angrebstræk, men det 

er stærkt, fordi Levon ved, at Magnus er 

god til at angribe, så derfor vil han helst 

undgå, at Magnus spiller g4, der jo også 

ville gøre, at løberen på f5 måtte trække 

sig tilbage. Men h5 var en svækkelse, der 

blev afgørende efter Magnus’ superstær-

ke e6!! Hvis bonden havde stået på h7, 

ville e6 jo ikke have været så stærkt, da 

g6-bonden jo så ville være dækket. 

 

2. princip: Prøv at bytte din modstande-

res mest aktive brikker af! Først efter 

Levon har svækket sig med h5, spiller 

Magnus Ld3 for at bytte den stærke og 

aktive Lf5 af. 

 

3. princip: Når du har fundet et godt træk 

(Sf3), så find et bedre (Sg-e2)! Magnus 

finder en stærk plan med f3 og e4, som 

muligvis er endnu stærkere end det ind-

lysende Sf3, som de fleste af os nok hav-

de spillet. 

 

4. princip: Hvor vil du gerne have dine 

brikker til at stå senere hen? Magnus 

spiller det overraskende Sb1, fordi han 

har set, at det kommer til at stå godt på 

c4, hvor den nu kan gå til over d2. 

 

5. princip: Undgå løse brikker (sørg for 

at de er dækkede)! Magnus sørger for at 

dække sin springer på c4, så der ikke 

bliver noget ballade. Samtidig begrænser 

han de sorte dronningefløjsbønders mo-

bilitet. Omvendt kan man også sige, at 

Magnus til dels vinder partiet, da Aro-

nian bryder dette princip. Det afgørende 

træk (e6!!) er jo muligt på grund af det 

løse tårn på c2. 

 

6. princip: Skaf dig af med dine svaghe-

der! Aronian havde muligheden for at 

holde balancen bedre i partiet med a4, 

som godt nok er et lille bondeoffer, og 

det kan godt være, at han stadig står lidt 

dårligere selv efter dette træk, men da 

han ikke gør det, mister han bare bonden 

på a5. Aronian troede, at han havde 

modspil mod d4 og a2, men det viste sig 

at være fatamorganaer, for Magnus hav-

de styr på det. 

 

7. princip: Skaf dig stærke forpostfelter! 

Magnus stærke træk e5! skaffede ham 

stærke forpostfelter på d6 og f6 og var 

desuden oplægget til det afgørende e6!! 

 

8. princip: Tag chancen, når den er der! 
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64 spillere deltog i en seks run-

ders knock-out turnering, hvor man 
spillede små matcher på (højst) to 

partier. Reglen var, at hvis en match 

endte 1-1 ville lavest ratede gå vide-
re. Første runde bød på Roland Niel-

sen, Helsingør. En god 
1.klassespiller, men dog én jeg bør 

kunne slå. Det gjorde jeg også, men 
stod undervejs noget uldent i det 

andet parti - havde jeg tabt det, 

havde det altså været hurtigt ud og 
ned i schweizergruppen. Nu blev det 

2-0 til mig. 
  

Næste runde, med 32 spillere igen. 

Jeg skulle møde Peter Ol-
sen, tidligere Hillerød. Her var det 

mig, der var lavest ratet - cirka 2000 
mod knapt 2200. Vi plejer dog 

at spille remis. Tre-fire gange. Først 
i den nu hensygnende og vel reelt 

nærmest nedlagte disci-

plin korrespondenceskak, så i et par-
ti med normal betænkningstid samt i 

hurtigskak. Og et andet særkende: 
Vi plejer altid at spille Volga, 

(1.d4,Sf6, 2.c4,c5 3.d5, b5...med 

mig som sort. Denne gang afveg 
Peter med 3.Sf3 og fik en fin stilling, 

men pludselig fik jeg modchancer i 
diagonalen g1-a7  med en løber 

langt tilbage. Den sorte dame kom 

ind på e3 og så truer der pludselig 
mat på g1!. (Man kan vist endda 

se det på fotoet, hvis Erik Hvalsøe 
ikke propper billedet ned i ministør-

Allan Rasmussens 
mindearrangement 
  
af Palle Skov 

  

Et på mange måder usædvanligt skak-
arrangement fandt sted i begyndelsen 

af september i Helsinge. 
  

 
 

 

Her lagde Helsinge Kulturhus lokaler 

til et mindearrangement for en af de 

mest betydningsfulde skikkelser i 
dansk skak i de senere år, nemlig Hel-

singes tidligere formand, Allan Ras-
mussen, der døde i februar i år. Allan 

var kendt som mæcenen, der skabte 

Helsinges efter danske forhold utroligt 
stærke Ligahold, som vistnok blev 

Danmarksmestre ni gange. Og efter 
sin død var der altså lagt til side til en 

sidste (?) turnering for alle, der havde 
lyst til at være med. Det blev et flot 

arrangement! 
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relse!) For ikke at blive mat med mit 

diagonale batteri med dronning og 
løber måtte hvid ofre dronningen. 

Kort efter satte jeg min egen dame i 
slag, men det så Peter ikke, jeg fik 

flyttet den og så blev det altså et helt 

point til mig. Dermed var der ingen 
grund til at spille det andet parti, da 

selv 1-1  jo ville betyde, at jeg gik 
videre. 

  
Næste runde. Nu var vi 16 tilbage i 

knock-out-grupperne. Et meget lige 

og spændende parti mod Sv. E. Førby 
Sørensen faldt ud til min fordel i det 

yderste slutspil. Da hvid op-
gav, havde jeg tre bønder mod en 

enkelt hvid løber, der var lammet på 

h1, (Hvid Kc2, Lh1. Sort Ke2, Bønder 
på h2, h5 og en tredje på f5 eller f4), 

og da jeg havde to ratingpoints (ELO) 
mindre, ja så var jeg videre selv med 

1-1, så igen ingen grund til at spil-
le andet parti. Altså videre blandt de 

sidste otte. 

  
Nu var jeg så i kvartfinalen og skulle 

møde den topseedede spiller, IM Si-
mon Bekker-Jensen. Det var med 

elektronisk bræt, hvor partiet blev 

vist på tv-skræm, det har jeg ikke 
prøvet før. Jeg har heller ikke prøvet 

at få point mod en IM, så da jeg efter 
vistnok 16 træk med hvid havde fået 

låst stillingen, og faktisk stod udmær-

ket, tilbød IM'eren lidt overraskende 
remis. Jeg havde et par minutter me-

re på uret - under hele turneringen 
spilledes med tidsforskel eller handi-

cap om man vil, igen ud fra rating. Her 

var det 12 minutter til mig fra start, 
otte til Simon. (I alle partier i turnerin-

gen var tidsfordelingen 10-10, eller 11
-9, eller 12-8. Enkelte gange måske 13

-7,i princippet helt ned/op til 17 minut-

ter mod tre. En usædvanlig turnerings-
form, men ikke ret meget denne dag 

var som det plejer.) 
  

Jeg tog imod remistilbudet. Vidste jo 
godt, at IM'eren regnede med at kun-

ne vinde andet parti med hvid. 

Det havde jo heller ikke været nogen 
katastrofe at blive slået ud af ham, 

men det var altså ham, der røg ud!  
Igen blev det Volga med mig som 

sort, og nu var jeg jo i træning i den 

åbning efter partiet et par runder før 
mod Peter Olsen. Jeg tror faktisk vi 

spillede teori i over 15 træk. Volga er 
jo en åbning, der erlidt som en skabe-

lon, der er mange træk der giver sig 
selv, og jeg tror vi fulgte Portisch-

Vasjukov, Manila 1974 ret langt. Med 

Te2 og Tb4 - hvis det siger nogen no-
get. Det var smart og nyt i 1970'erne 

og virker åbenbart stadig. Jeg fik byt-
tet dronninger og fik bonden igen. To 

tårne og løber og et læs bønder til-

hvid, to tårne og en springer og et 
tilsvarende antal bønder til mig. Hvid 

kunne dog ifølge Ib have spillet et 
stærkt,afgørende  Lh6 ("hvad vil du 

så  gøre - hvad vil du så gøre?" Det 

ved jeg ikke Ib, jeg har lige vundet 
over en IM med få sekunder igen og 

kan næsten ikke trække vejret, og 
heller ikke få armene ned - så jeg har 
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rekte dækning af bonden på a5). 

Magnus vinder derfor nu en bonde 

rent (med lidt kompensation til 

Levon). Bedre for Levon var: 

[25...¤f6 26.¤xa5 £a7 27.¤xc6 

¦xc6 28.e5 ¤d8 29.exf6 ¦xf6 

30.¦xf6 ¥xf6] 26.¤xa5 ¦fe8 27.e5! 

7. princip: skaf dig stærke 

forpostfelter! Magnus vil gerne have 

noget (fx en springer) til at stå på d6 

eller f6, og springeren på a4 kan jo 

sagtens hoppe til d6 via b7 eller c4, 

fx. 27...¤d5 28.¥d2 ¦ed8 29.¤f4 

£a7 30.¤xc6! Endnu en bonde i 

sækken. Levon havde muligvis ikke 

fået med, at han ikke kan slå på d4 i 

31. træk. Magnus er ved at have 

afgørende fordel. 30...¦xc6 31.¤xd5 

¦c2 [31...£xd4+ 32.¥e3 £xe5 

33.¤e7+ £xe7 34.¦xd8+ £xd8 

35.£xc6 Med afgørende hvid fordel.] 

32.¢h1 ¥f8 [Magnus brikker spiller 

godt sammen, og det hele er på 

næsten magisk vis dækket. Nu er 

problemet med d4: 32...£xd4? 

33.¥xb4! ¦xg2 34.¦xd4 ¥xe5 

35.¤e7+ ¢g7 36.¦xd8]  

 

Find hvids (Magnus Carlsens) stærke 

og afgørende træk. 

XABCDEFGHY 
8-+-tr-vlk+( 
7wq-+-+p+n' 
6-+-+-+p+& 
5+-+NzP-+p% 
4-zp-zP-+-+$ 
3+P+-+-zPP# 
2P+rvL-+Q+" 
1+-+R+R+K! 
xabcdefghy 

33.e6!! 8. princip: Tag chancen, når 

den er der! Her er Magnus stærke træk 

forbundet med det 5. princip om de 

løse brikker, her tårnet på c2. Aronians 

stilling kollapser nu, og vi skal nyde, 

hvordan Carlsen afgør partiet: 

33...£a8 [33...fxe6 34.£e4 ¦xa2 

35.£xg6+ £g7 36.£xe6+ ¢h8 37.¥f4] 

34.exf7+ [34.e7 ¦xd5 35.e8£ £xe8 

36.£xd5 vandt selvfølgelig også.] 

34...¢h8 35.¤f4 £xg2+ 36.¢xg2 

¦xd4 37.¦f2 ¦d6 38.¥c1! Meget 

elegant! 38...¦xf2+ 39.¢xf2 ¦xd1 

40.¥b2+ ¤f6 [40...¥g7 ville jo 

selvfølgelig ikke var at følge det 9. 

princip: kæmp til sidste blodsdråbe! 

Find selv ud af hvorfor Lg7 er i strid 

med dette princip.] 41.¥xf6+ ¢h7 

42.¤e6 ¥d6 43.¥e5 ¥e7 44.f8£ ¥xf8 

45.¤xf8+ ¢h6 46.¤e6 g5 [46...¦d2+ 

47.¢e3 ¦xa2 48.¥f4+ ¢h7 49.¢d3 og 

b-bonden falder.] 47.h4 gxh4 48.gxh4 

¢g6 49.¤d4 ¦d3 50.¤c6 ¦d2+ 51.¢

e3 ¦xa2 52.¥d6 ¦a1 53.¢d4 ¦g1 

54.¢c5 ¢f5 55.¤xb4 ¦c1+ 56.¢d4 

¦e1 57.¤c6 ¦e4+ 58.¢d5 ¦xh4 59.b4 

¦h1 60.b5 ¦b1 61.¤d4+ ¢g4 62.¢c6 

¦c1+ 63.¢d7 ¦b1 64.¢c7 h4 65.b6 ¢

h3 66.b7 ¢g2 67.¤f5 h3 68.¤h4+ 

Sikrer, at h-bonden ikke kommer 

videre, og derfor opgav Aronian her. 1–

0 

 

Betød dette resultat så, at Magnus vandt 

årets turnering i Wijk Aan Zee? Nej, det 

gjorde det mærkeligt nok ikke. Aronian 

vandt, og Carlsen blev nr. 2. Aronian 

spillede fantastisk og vandt simpelthen en 

hel masse partier, flere end Magnus, også 

selv om Magnus altså vandt det indbyrdes 

parti. 
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efter 7 træk en stilling på brættet, 

der aldrig er set før. Herligt! 8.e3 ¥f5 

9.£d2!? Magnus kunne også have 

spillet Ld3, men han vil lige se, om 

ikke han kan lokke Levon til at 

svække sig. Og det lykkes! Her kan 

vi formulere det 1. princip: Pres din 

modstander til at svække sig (felter, 

brikker). 9...h5 Spillet for at forhindre 

g4, der ville drive løberen hjem igen, 

men muligvis ikke det bedste, da det 

svækker kongefløjen, og fx feltet g5 

bliver nu svagt. 10.¥d3 Nu har 

Magnus jo fået Levon til at svække 

sig lidt, så nu er det tid til at bytte 

sorts aktive løber af. Det er i øvrigt 

et godt princip i skak. 2. princip: 

Prøv at bytte din modstanderes mest 

aktive brikker af. 10...¥xd3 11.£xd3 

¤bd7 12.¤ge2 Meget interessant. 

99 ud af 100 skakspillere i verden 

ville vel have spillet den springer til 

f3, hvor den har udsigt til hele to go-

de felter: e5 og g5. Men Magnus 

Carlsen er ikke en almindelig skak-

spiller. Om Sg-e2 er bedre end Sf3 

tør jeg ikke sige, men man kunne 

argumentere for, at Magnus her føl-

ger det 3. princip: Når du har fundet 

et godt træk (Sf3), så find et bedre 

(Sg-e2)! 12...a5 13.0–0 0–0 14.f3 

Aha, Magnus vil spille e4. Derfor 

ville han ikke have springeren på f3. 

14...b5 15.e4 dxe4 16.fxe4 ¤c5 

17.£f3 ¤e6 18.¥e3 b4 19.¤b1! Ser 

mærkeligt ud at sætte springeren 

tilbage på sit udgangsfelt, når der 

var andre gode muligheder (a4 og 

d1), men her kommer et andet ud-

mærket princip i skak ind i billedet. 

4. princip: Hvor vil du gerne have 

dine brikker til at stå senere hen? Og 

hvad er den korteste vej derhen? 

Der er jo nu en dejligt hul på c4, hvor 

springeren ville stå godt, og der 

kommer den til via b1–d2. 19...¤h7 

20.¤d2 ¦c8 21.¦ad1 ¥h4 22.g3 

¥f6 23.¤c4 ¥g7 Så fik Aronian en-

delig fianchetteret sin løber! 24.b3 5. 

princip: undgå løse brikker (sørg for 

at de er dækkede). Også selv om 

der ikke umiddelbart er noget, der 

truer dem, for det kan der jo komme. 

Omvendt kan man også sige det 

sådan: Forsøg at udnytte det, hvis 

din modstander har løse brikker. 

24...£e7 Nok uklogt at fjerne dæk-

ningen af a5, også selv om den indi-

rekte er dækket. På den anden side 

må det også erkendes, at Dronnin-

gen ikke kan blive ved med at dæk-

ke bonden fra d8, og på c7 står 

dronningen heller ikke så godt. Der 

kan komme et tårn i c-linjen, hvor d5 

og Lb6 truer. Derfor var det viseste 

muligvis det 6. princip: skaf dig af 

med dine svagheder. Her kan sort 

skaffe sig af med svagheden på a5 

ved simpelthen at ofre den. Sådan 

en dobbelt a-bonde, der kommer ud 

af det, kan man i øvrigt altid angribe 

og vinde tilbage, i hvert fald en af 

dem, så [24...a4 25.bxa4 £e7 

26.£g2 ¦a8 var måske en bedre 

mulighed for sort.] 25.£g2 

[25.¤xa5? ¤eg5 26.£g2 ¤xe4 var 

den indirekte dækning. Sort har vun-

det en centrumsbonde for en rand-

bonde og står derfor bedre. Med 

teksttrækket gør Magnus truslen om 

Sxa5 virkelig.] 25...¤c7?! Problemet 

er, at springeren på c7 spærrer på 7. 

række, så dronningen ikke længere 

kan gå til a7 (som er en anden indi-
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ingen analyser parat fra for 20 træk 

siden). 
Det endte med tårn konge og én bon-

de til hver. Noget i retning af Hvid 
konge b5, Tg8, Bonde c5. Sort Konge 

d5, Tårn g1, Bonde g2. Sort giver 

tårnskak og hvid opgiver. Jeg tror jeg 
havde 14 sekunder igen, hvid lidt min-

dre. Den internationale mester viste 
sig fra den ikke helt sportslige side 

ved helt at forlade turneringen efter 
det her parti. 

  

Men så gik gassen noget af ballo-
nen. Jeg var nu, seedet som nummer 

26 i startrækkefølgen blandt de sidste 
fire, og altså i semifinalen.  Den tabte 

jeg 0-2 til en svensk FM, Björn An-

dersson. Han tabte senere finalen til 
IM Jens Ove Fries Nielsen. 

 
Bronzekampen tabte jeg også. Til Ras-

mus Pape, 1,5 - 0,5. Efter at en meget 
vild Leningrad-hollænder med mig 

som hvid i første parti endte remis, 

tabte jeg det andet på grund af et par 
udækkede officerer. Den ene røg, og 

så var den turnering slut.  
 

Der var fine skakspil til de tre første 

og derudover en pengepræmie til 
nummer et. Jeg vandt 

fem udmærkede skakbøger, og jeg 
skal nok få læst nogle af dem, selv om 

Flemming Borg tillod sig at råbe noget 

andet under præmieuddelingen.  
Der var i øvrigt præmier til alle - også 

selv om man blev slået ud hurtigt. I 

alle tilfælde var det skakbøger, vist 

nok alle eller stort set alle nogle, 
som havde tilhørt afdøde Allan Ras-

mussen. Gratis frokost og intet ind-
skud var også med til at gøre arran-

gementet anderledes, og efter turne-

ringen var vi en halv snes stykker 
blandt deltagerne, som gik hen og så 

Allan Rasmussens gravsted. 
  

En på mange måder mindeværdig 
dag.  

  

 

Jens Ove Fries Nielsen og Björn An-

dersson spiller finale (foto: Sigfred Hau-
bro) 
 

I ’kantinen’ blev Peter Heines parti 

fra Sibirien fuldt på storskærm og 
der indløb en hilsen fra Peter Heine 

lige før han gik på scenen i Rusland. 

Niels Jørgen Fries Nielsen var ide-
mand og hovedarrangør og stod 

blandt andet for auktionen i spise-
pausen over flere af Allans skakma-

terialer. 
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 NSUs julehur-

tigturnering 
 

Af Markus og Jan Baadsgaard  
 

Lørdag den 17. december af-

holdt Nordsjællands Skak Union 

den årlige Jule-Hurtigturnering, 

med 10 minutters betænknings-

tid pr. spiller pr. parti. 

Fra Hillerød skakklub deltog 6 

børn fra gruppe E og F. Gruppe 

E og F blev slået sammen, da 

der tilsammen var 12 spillere 

tilmeldt i de to puljer og det 

blev til 11 partier pr spiller. 

  

Fra Hillerød Skak deltog med 

følgende resultat: 

 

Markus Baadsgaard 10½ af 11 

mulige 

Viktor Visti Muff 7 

Alexander Hornshøj 7 

Naya Winter 4½ 

Ida Lodahl 1½ 

Asker Lodahl 1 

 

Markus fik med de 10½ point af 

11 mulige en flot førsteplads i 

gruppe F. Anden præmien i grup-

pe F gik til Asbjørn Klitgaard fra 

Allerød med 9 point. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det blev Albert Lyng Petersen fra 

Allerød skakklub der med 10½ 

point fik førstepladsen i gruppe E. 

Efter en lang og intens 

kamp spillede Markus og Albert 

remis! 

 

Det var en hyggelig dag med ju-

leknas midt på eftermiddagen. 
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Magnus Carlsen (2835) – 

Levon Aronian (2805) 
74th Tata Steel GMA Wijk aan Zee 

(3), 16.01.2012 

 

1.c4 e6 2.¤c3 d5 3.d4 Så har vi en 

dronningegambit. 3...¥e7 4.cxd5 

[Hovedvarianten er selvfølgelig 4.¤f3 

¤f6 5.¥g5 Men trækfølgen i partiet er 

moderne.] 4...exd5 5.¥f4 c6 6.£c2 

¤f6 [En anden mulighed, som vel ud-

ligner fuldstændigt, er 6...¥d6 7.¥g3 

¤e7 8.e3 ¥f5 9.£b3 ¥xg3 10.hxg3 

£b6] 7.h3!? Et meget sjældent 

træk, som Carlsen muligvis fandt på 

ved brættet.  7...g6!? Men Aronian 

vil ikke stå tilbage for Carlsen i ori-

ginalitet, og dette træk er en teore-

tisk nyhed og i den grad originalt. 

Trækket g6 ville man normalt kun 

spille med løberen på f8, så man 

derefter kan fianchettere den på g7. 

Her er ideen med trækket at få lø-

beren på c8 ud med tempo. Meget 

originalt, og vi har altså allerede 
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 Carlsen mod Aronian 
 

Billeder og tekst af Ib Hother Andersen 

 

Vi skal se verdens to bedste spillere i 

kamp i et parti, der burde have afgjort 

årets Tata Steel Chess turnering i Wijk 

Aan Zee i Holland, hvor jeg igen i går 

var nede som tilskuer. En luksusoplevel-

se med sådan en forlænget weekend i 

selskab med verdens bedste skakspillere 

(den stærkeste skakturnering i verdens-

historien, faktisk), ja med massevis af 

skakspillere. Det må være den største 

sammenstimling af skakspillere på jor-

den, for det er da utroligt med hele tre 

stormestergrupper og en masse under-

grupper. Og så alle os tilskuere og jour-

nalister. 

 

Lørdag morgen var der trafikprop på vej 

ned til badebyen Wijk Aan Zee. Tusind-

vis af mennesker i biler. Hold da op, 

tænkte jeg, skak er populært her i Hol-

land. Men desværre var de på vej på 

stranden. I januar! Det var så forfrossent 

bizart, at jeg måtte følge med, og det 

viste sig, at det havde været i nyhederne: 

En supertanker kæmpede for sit liv lige 

ud for kysten. Den havde mistet sit an-

ker, og den stærke vind og strøm blæste 

den ind mod kysten. En slæbebåd kæm-

pede sammen med den for at redde den 

fri. Og det var altså det, de tusindvis af 

mennesker var kommet for at se. Jeg 

snakkede med et hollandsk par, og de 

grinte lidt af min bemærkning om, at det 

var morsomt, at et stenkast fra stranden 

foregik lige nu den stærkeste skakturne-

ring i verdenshistorien, men det største 

sammenrend af mennesker gjaldt en 

slæbebåd. Ikke at jeg vil klage over sam-

menrendet i spillesalen, for der kunne da 

ikke være flere. Men alligevel! 

Masser af tilskuere! 

 

Søndag morgen kom jeg lidt tidligere. 

Tirsdagen efter var det Hans’ 60 års 

fødselsdag i klubben, og jeg havde aftalt 

med Christopher, at jeg ville forsøge at 

skaffe et signeret eksemplar af en af Jan 

Timmans bøger til Hans. Jan Timman, 

som er nogenlunde jævnaldrende med 

Hans og på et tidspunkt en af verdens 

absolut stærkeste spillere, spillede i B-

gruppen, og det lykkedes mig efter tål-

modig venten at møde ham på vej ind i 

spillesalen. Alle skulle nemlig igennem 

bodladen (hvor jeg i øvrigt købte mig 

fattig!) på vej ind i spillesalen, og Jan 

Timman signerede venligt bogen til 

Hans. 

 

Nå, men vi skal jo se verdens to bedste 

skakspillere, der også blev nr. 1 og 2 i 

Wijk Aan Zee i år, gå i flæsket på hinan-

den. For dem af jer, der gerne vil lære 

noget af det her parti, har jeg opsumme-

ret 9 magiske principper, jeg vil komme 

tilbage til efter partiet. 
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En på snotten mod kalotten  

Af Jens Østergaard 

Efter den udmærkede indsats på fyn hav-

de 1 holdet den absolut sidste mulighed 

for at undgå nedrykningen mod Nordka-

lottens sammenbragte hold. Med tre sven-

ske titelholdere ind over dørtrinnet og 

dermed et hold i stort set stærkeste opstil-

ling samtidig med at vi havde afbud fra 

Chris og Nikolaj lignede det en kamp op 

ad bakke og det kom til at holde stik. 

 

Tim fik ørerne i maskinen mod Hector 

som staffede en lidt unøjagtig trækfølge 

meget hårdt. Det er meget lærerigt at spil-

le mod den slags modstandere og jeg tror 

at vi er mange som har høstet værdifuld 

erfaring af at spille i skakligaen 

. 

Jeg fik for første gang ram på en storme-

ster og da det nok ikke sker mere må læ-

serne bære over med mit parti. Stellen 

Brynell har sort. 

 

1 d4,e6 2 c4. Sf6 3 Sf3, d5 min halve 

times forberedelse var ellers gået på dron-

ningindisk...4 Sc3,Lb4 5 Lg5, h6 så var 

jeg ude af bogen, kendte kun dxc4. 6 

Lxf6, Dxf6 7 e3,0-0 8 Db3 næppe det 

bedste, feks Tc1 istedet ;c5 9 cxd5,exd5 

10 Le2 Dxd5 går selvfølgelig ikke. Sc6 

fulgt af Td8 eller Le6 og soirt genvinder 

bonden på d4 med stor fordel, Sc6 10 0-

0 ,c4 ?! ser naturligt ud men er sandsyn-

ligvis en fejl. Le6 sikrer koordination 

mellem tårnene og på a3,c4 12 

Da4,Lxc3,13 bxc3,a6 kan hvid ikke nå at 

blokere fremstødet b5 som i partiet. 

11Da4,Td8 på Le6 kommer nu Db5. 13 

a3,Lxc3 14 bxc3  Lf5 15 Db5 ellers a6 

og b5 med sort fordel. b6 16 Sd2, Sa5 17 

Lf3, a6 18 Db4 Bedre Da4 men jeg var 

nervøs for for Sb3 fulgt af Lc2 og dron-

ningen kan hurtigt komme klemme. Efter 

Sb3. 19 Sxb3,Lc2 20 Ld1 klarer hvd sig 

dog fint. ,- Ld3 ? decideret dårligt og må 

bero på en undervurdering. Mod en stor-

mester havde sort utvivlsomt spillet Dc6 

19 Te1, Te8  og forhindret e4. Nu får 

hvid pludselig gilmrende spil 19 Te1, 

Tb8 20 e4, Dg5 21 Te3 sort havde måske 

overset dette logiske træk for nu tænkte 

han længe.;- Sc6 ?! et gevinstforsøg men 

objektivt havde dxe4 22 Lxe4,Lxe4 23 

Sxe4, Dd5 været bedre. Hvid har en pæn 

fordel efter feks Sd2. Sort har en svag 

cbonde og hvid er kommet først i elinjen. 

22 Da4, Se7 23 Dxa6 med gevinststilling 

men det lykkedes mig at klumre i det. b5 

24 Tae1,Sg6 25 exd5, Sf4 26 Kh1 der 

truede Sh3+ , Sxd5 27 Lxd5, Dxd5 28 

Te5 ? ser naturligt ud men udretter intet. 

Da5 er langt bedre. Dd7 29 Da5, f6 ! 

selvfølgelig. Tc5, Te8  så ikke tillokende 

ud i tidnøden. Sort overtager  linjen med 

angreb. 30 Te3, Ta8 31 Db4, Ta4 32 

Db2, Tda8 33 Ta1, Dd6  efter 5 minut-

ter. b4 strander på 32 cxb4  c3 33 Db3+ 

og på 31 ,- Kh8 kommer Sb3. 34  Dxb5 

så var jeg nede på 1 minut ! ,- Txa3 35 

Txa3, Txa3 på Dxa3 havde jeg planlagt 

h3 og hvid kan skakke sig til tårnet hvis 

sort spiller Dc1+ eller Dxc3. Efter Dd6 

35 Tel har hvid en bonde men det er me-

get svært at vinde. 36 Db2 ellers falder 

c3 ;-Da6 37 h3. Nu tænkte sort i 5½ af 

de 6 minutter han havde tilbage. Ta2 37 

Db8+ , Kh7 38 Se4, Lxe4 39 Txe4 ,Txf2 

er et slutspil med lille hvid fordel men 

sort bør kunne holde det. Jeg gætter på at 

sort vil bytte rundt på trækfølgen og hå-

bet på at hvid ikke vil spille Se4. ,- kh7 

38 Se4, Ta2 kom med det samme., lidt 
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Analysediagram  

 

har  sort har det utrolige th1+ som vin-

der efter 44 Kxh1, Le4. Hvid har Kg3 

men så er der remis med Tg1.   

Hvid har flere muligheder for at spille 

på gevinst så intuitionen holdt. Efter 

38 Sxf6+,Kg6 4 0  Tg3+ ,Kf7 har hvid 

41 Db4. ! efter Ta1+ 42 Kh2, Dxf6 

( gxf6 taber efter Db8 som i partiet. ) 

43 Tf3, Lf5 har hvid 44  Dxc4+, Kg6 

45 Dg8 ! og Tg3 er en frygtelig trussel. 

eller Ke8 45 Dd5 , g6 46 g4 hvor sort 

ikke har redningen med Le4. 

Til partiet 

Efter gxf6 taber sort blankt. 40 Te7+, 

Kg6 41 Db8 den sorte konge er fanget 

i et matnet. 

efter devisen at når nu hvid fandt Se4 tager 

jeg så remisslutspillet. Ta1+, 28 Kh2, Tb1 

39 Dd2 er godt for hvid hvilket sort nok 

overvejede ved træk 36. På Da1 kommer 

Txd3 med hvid gevinst. Fribønder og svag 

sort konge.  

 

 

Da sort tog sig en tænketur ved træk 36 

besluttede jeg mig for at tage chancen hvis 

han forsøgte med denne trækfølge og intu-

itionen holdt. 

39 Sxf6+ ! udnytter at sorts dronning skal 

beskytte tårnet. gxf6 ? i tidnød ser sort 

ikke den bedre chance Kg6. Efter 40 Tg3+ 

Kxf6 41 Db8 kan jeg ikke se noget forsvar 

for sort. Feks De6 41 Df8+ , Df7 42 Tf3+. 

Sorts chance er Kf7 istf Kxf6. Nu ser 41 

Db8 ud til at vinde men efter Dxf6 42 Tf3, 

Lf5  43 g4,Ta1+ 44 Kh2 
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 vel bare være glad for. 

  
Lidt skak. En partistilling fra sidste 

runde. Jeg er hvid mod Frank Agter 
(NL) 

  

XABCDEFGHY 
8-+-+rtrk+( 
7+p+-+-zp-' 
6-+pwQlwq-+& 
5zPpzP-+p+p% 
4-zP-+pzP-zP$ 
3+-+-zP-zP-# 
2-+-zPL+-+" 
1+-mK-+R+R! 
xabcdefghy 
  

Vi kommer ind efter officersafbytning 
på f6. Jeg har stadig alle mine bønder, 

og en enkelt mere end sort. Og der 

står en mere i slag på h5. Det går dog 
ikke at tage den nu pga. -Da1+ med 

sort gevinst. Så jeg forsøger: 
  

27.De5, Df7 (truer med 

Lc4)  28.Dc3, Td8, 29. Td1, Lb3 (vi 
er begge i tidnød her, og efter mit 

næste træk troede jeg, at der var ved 
at være gevinst.) 30.Lxh5 (er det 

ikke bare en bonde til mig? tager han 
min løber tager jeg hans og så må det 

da være vundet med to bønder me-

re?!) 30.-, De6 (ups, nu kan jeg ikke 
flytte tårnet på d1 pga Td3 og Dc4. Så 

hvids stilling må have noget ny luft:) 

31.d4, Lxd1  32. Lxd1 (så kom 

løberen lige hjem og er klar til ny 
udrykning til b3) 32.-, Dg6 

33.Lb3+, Kh7 34.De1, Tf6 
35.Df2, De8. Her tilbød min 

modstander remis. Jeg tænkte til 

jeg havde cirka halvandet minut 
tilbage uden at finde noget og tog 

imod. Jeg har jævnligt tabt gode 
stillinger ved at sætte det hele 

over styr i tidnød, og ville denne 
gang hellere slutte turneringen af 

med noget, jeg kunne være til-

freds med, og tog derfor imod. 
Men hvid må stå udmærket, pla-

nen med at gennemføre g3-g4 er 
oplagt men det skal lige forbere-

des lidt,  og jeg kunne ikke nå at 

regne noget igennem. Sort har 
dog kun at vente på hvad hvid 

finder på.  Altså remis ½-½. 
  

Alt i alt vel et acceptabelt resultat. 
Og selv om jeg egentlig har sagt 

at med fem gange deltagelse i 

Holland, må det være slut nu, 
så er det altså en så velplanlagt 

turnering at man aldrig skal sige 
aldrig. Og som nævnt er det 75 

års jubilæum i 2013.   

  
Turneringen blev i år spillet for 

74.gang. Næste år er det altså 
jubilæumsturnering, og så plejer 

de at gøre lidt mere ud af det.  

Måske ses vi dernede? Tot Ziens, 
som hollænderne siger når man 

tager afsked. 
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 remiser. Et point af tre,og for første 

gang altså ingen præmie. Deraf 
overskriften.  

 
Turneringen var dog alligevel ingen 

katastrofe. Jeg fik spillet nogle rimeli-

ge partier, og med modstanderrating 
på henholdsvis 2243, 2133 og 2102 

har jeg nogenlunde holdt mit eget 
tal. Ikke fordi det er vigtigt eller kan 

bruges til noget, men dog et tegn på, 
at man har gjort sig umage. 

  

I første runde af de kun tre i week-
endturneringen kom jeg for tidligt ud 

med dronningen, i noget der efter 
trækomstilling blev til Ragozin, som 

jeg ikke rigtig kendte. Jeg fik en 

tvivlsom stilling, men fik faktisk udlig-
net, da jeg så spillede et strategisk 

helt galt træk, som åbnede stillingen, 
og gjorde livet nemmere for hans 

løber og unødigt svært for min egen 
springer. Der var også tunge office-

rer på banen, så jeg troede....Nå. 

Han var simpelthen stærkere end 
mig, vandt turneringen og skal spille 

i gruppe 1 næste år (over dén er kun 
de tre stormestergrupper) så neder-

laget var vel i orden. 

  
Anden runde sort i en afslået Volga-

gambit med hvidt 4 Dc2. Hvid fik et 
kraftigt pres i centrum, men sort fik 

tilstrækkeligt modspil på dronningflø-

jen og efter en del afbytninger remis 
i 41 træk. Computerprogrammet Fritz 

mener partiet var meget lige hele 
vejen og havde de fleste af mine 

træk med på menuen. Det skal man 

FIRE AF FEM i WIJK AAN 
ZEE! 
  

af Palle Skov 
  
Ja det lyder jo meget godt, men 

det er ikke helt rigtigt. Men heller 
ikke helt forkert. Der kunne også 

have stået "et af tre", men det før-

ste lyder bedre!  
Til sagen.  

 
Jeg har nu spillet fem gange i den 

hollandske højovnsturnering som 
senere hed Corus og i dag går un-

der betegnelsen Tata Steel Chess 

Tournament. Bortset fra at Anand 
og Kramnik ikke var med, var der 

en del gengangere fra de tidligere 
år, blandt andre Carlsen, Aronian 

og mig. Vi spillede ikke i samme 

gruppe, men,  som nævnt i de fo-
regående års referater foregik det i 

samme lokale. Det er inspirerende, 
og ikke længere væk end at man 

selv kan tage derned og kigge. Man 
må endda fotografere, og det gjor-

de Ib igen i år, så nu er vi to fra 

Hillerød Skakklub, der kan anbefale 
det nederlandske eventyr.  

 
Mine eventyr i den hollandske kyst-

by Wijk Aan Zee plejer at ende med 

en præmie. Ikke prangende, men 
dog en anerkendelse. Men efter 

start i gruppe fire og to turnerings-
sejre og oprykning både i 2008 og 

2011, skulle jeg i år spille i gruppe 
to. Og det gav et nederlag og to 
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Hvid truer Dg8+ fulgt af Dg4 så g4 skal 

dækkes. Lf5 er måske bedste chance da 

hvid så har muligheden for at spille for-

kert med Dg8 eller Dg3 hvor Sorts kon-

ge kan gemme sig på h5. Hvid vinder 

med 42 De8+,Kg5 43 Tg7+, Kh4 ( Kf4, 

De3+) 44 g3+,Kxh3 45 Dh5 mat. 

Det havde jeg IKKE set ved træk 39 ! 

h5 42 Dg8+ , Kf5 43 Dh7 + ,Kg5 på 

Kf4 kommer Dh6+ og hbonden falder 

med skak. 44 Tg7+, Kf4 45 Dh6+, Ke4 

46 Te7+ krævede lige nogle minutter for 

der var en dronningegevinst med De3+ , 

Kd5 47 Td7+ Kd5 47 Dxh5+, f5 48 

Df7+ Den skulle lige med ved træk 46. 

Sort går nu mat. Te5 var også godt. Kc6, 

49 De8+; Kb6 50 Db8+; Kc6 51 Dc7+, 

Kb5 53 Dc5+ og sort opgav. 

 

Første gevinst over en stormester. Selv-

om Sxf6 ikke var gennemregnet i alle 

varianter er det den slags chancer som 

jeg vile ærgre mig over ikke at have ta-

get mod en stormester hvis jeg havde 

spillet safe.Man skal ALTID spille det 

træk man tror er det bedste uanset hvem 

modstanderen er.  

 

Martin har tilsyneladende parkeret hol-

landsk i garagen(eller er det på værkste-

det ?!)  for han spillede mindsanten 

nimzoindisk og det gjorde han glimren-

de med hurtigt tryk mod c4 bonden og 

efterfølgende med god springer mod 

(halv)dårlig løber. Efter træk 19 står sort 

efter mine begreber klart bedst. 

 

 

exd4 ? At åbne c linjen hjælper kun 

hvid. Istedet er feks Td7 godt med pla-

nen d5 ( Td7 forhindrer Le7 ) 20 cxd4, 

h6 hænger ikke sammen med exd4 21 

Tc1, Da6 22 Txc8, Dxc8 23 Db3 plud-

selig er billdet vendt og sort har en svag 

bonde og løberen er bedre end springe-

ren. En gammel travhest som Björn 

Ahlander kører den slags hjem på ruti-

nen og det skete også her. 
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 Ib kom ikke særlig overbevisende afsted i 

en efter sigende meget moderne variant af 

siciliansk og sort fik lov at spille a4 og 

lamme den hvide dronngefløj. Sort for-

søgte at udnytte fordelen til et overfald på 

den hvide konge og var tæt på at lykkes 

men Ib holdt godt og smart sammen på 

stillingen og fik pludselig et godt dronnin-

geslutspil. Der var sist en gevinstvariant i 

efteranalyserne men ikke i partiet. 

 

Når Thomas spiller godt spiller han godt 

og når han spiller rigtig godt bliver 2200 

folk battet af banen. Daniel V Pederen 

havde fået mindst det ene ben forkert ud 

af sengen  

 

1.e4,d6 2 d4, Sf6 3 Sc3, g6 4 Lf4 hmm , 

Lg7 5 h3, 0-0 6 Sf3 Meget sorgløst...,c5 7 

d5 , Da5 ! 8 Sd2 på Dd2 er jeg ikke et 

sekund i tvivl om Thomas havde spillet 

Db4 og det er faktisk stækt. Ld2 er objek-

tivt det bedste men det er lidt af en ind-

rømmelse ,- Sh5 ! selvfølgelig 9 Le3 ?! 

bedre Lh2 som forhindrer Sg3. Med me-

get god vilje har hvid lidt kompensation 

for bonden efter Lxc3 10 bxc3 ,Dxc3  

11Le2. - Lxc3 10 bxc3,Dxc3 med truslen 

Sg3 som slet ikke er så nem at dække. 11 

Le2 ? meget skidt.Lh6 lå lige for med en 

vis kompensation men hvid glemte sikkert 

-Sg3! 12 Th2 fxg3,Dxe3 er helt forfærde-

ligt. ,- Sxe4 en bonde er en bonde men 

hvid er krøllet fuldstændig sammen efter 

f5 ! som vinder i få træk. feks 11 Lh6, Tf7 

12 exf5 , Sxf5. Med to bønder mere kørte 

Thomas let sejren hjem. 

 

Om det var fordi Erland ikke havde fået 

den vanlige skaklige peptalk på køretu-

ren vides ikke men Carsten kastede sig 

helt usædvanligt ud i et kongeangreb 

med hovedet forrest og løb direkte ind i 

en åben kniv. Jeg påtager mig det fulde 

ansvar. 

 

Lars kom galt afsted i hans tangovariant 

med et meget hurtugt h6 som gav hvid et 

kæmpeangreb for intet. Om hvid fik 

spillet det optimalt tvivler jeg på for 

efter 22 f4 har sort en god chance med 

Lf5 !  23 De2, hvor sort har Lg6 og må-

ske også exf4 med uklart spil. Lars hav-

de den sidste mulighed for at holde liv i 

partiet med 25;-Sf6 men hvid har god 

kompensation. 

 

Palles modstander gik direkte efter kon-

gen fra træk 1 med bla et kvalitetsoffer 

men Palle holdt hovedet koldt og fandt 

en smart ressource efter 26 træk. 
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gode chancer efter feks Ke7; Lxf3+ 34 

Kf2, Lg4 35 Ta7,Sxc4 36 Lc1,d3 37 

Txb7, Ld4+ 38 Ke1,Lc3+ 39 Kf2,d2 40 

Lxd2, Lxd2. Sort har fået stabiliseret 

stillingen og vandt et langt slutspil hvor 

de to lette officerer var tårnet overlegent. 

Palle ærgede sig men skak er de små mar-

ginalers spil. 

 

 

Altså en nederlag på 2½-5½. Bedre end 

forventet score men vi kunne sagtens ha-

ve fået mere ud af det. På en meget god 

dag kunne 3,4,7 og 9 bræt have givet 1-

1½ point mere medene kun jeg kan siges 

at have fået det maksimale ud af en meget 

remisagtig stilling. 

Alle partier i skakligaen kan findes på 

divisionsturneringens hjemmeside hvis 

man er interesseeret i alle detaljer. 

 

27 Ta8 ! truer Sf6 og sort har kun et 

forsvar ;- Df7  på Sf3+ kommer Kh1 

med spil som i partiet efter Df7. På 

Sh3´vinder Kg2 28 Dxf7+,Kxf7 29 

Txf8´,Kxf8 30 Ta1 Hvis ens liv afhang 

af ikke at tabe partiet kunne man spille 

dxe5 som giver en merbonde i et slut-

spil S+L mod L+L.. Men Tal er stærke-

re. - exd4 Sf3+ er måske en bedre 

chance men 32 Kg2, Sd2, 33 dxe5 vin-

der for hvid efter Sxc4 34 Se3!  eller 

Lf3+ 34 Kh3, Sxc4 35 Ta9+, Kf7 36 

e6+ ! 31 Sxc7 ? ak ak. Ta8´+ vinder 

efter Kf7 33 Tb8 som vinder både b og 

c bonden hvorefer b bonden ryger lige 

ned.Sort kommer for sent i alle variane-

ter. Feks Sf3+ 34 Kg2 , Sd2 35 Txb7, 

Lf3+ 36 Kh3, Sxc4 39 Txc7+;Kg6 40 

Txc4, Lxd5 41 b6 og hvid vinder en 

løber efter Tc7 .-Sf3+  32 Kg2; Sd2 33 

f3 ? sidste chance var Ta4 men sort har 

 


