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 GODDAG  og velkommen tilbage til 
Thomas Svenninggård 
Lars Nilsson 
FARVEL, men på snarlig gensyn til 
Mads Paludan-Mørk 
 
TILLYKKE TIL: 
Erik Hvalsøe  16/06      75 år. 
Poul Pedersen 28/05      75 år. 
Martin Rosenkilde 11/07  40 år. 
Jens Søndergaard 09/09  50 år. 
Allan Christensen   14/07     50 år. 
 
MEDLEMSTAL: 
41 Seniorer 
  7 Pensionister 
10 Juniorer 
58 I alt 
 
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 først-
kommende kontingenthalvår; hhv 1/7 og 
1/1, da klubben har betalt forud for dig til: 
Dansk Skak Union, 8.Hovedkreds og Nord-
sjællands Skak Union (halvdelen af kontin-
gentet går til disse organisationer). 
 
SEKUNDÆRT MEDLEMSKAB 
Sekundære er dobbeltmedlemmer, dvs, med-
lemmer af en anden klub, hvorigennem de 
betaler til DSU. 
 
PASSIVT MEDLEMSKAB 
Som passivt medlem deltager man ikke i det 
almene klubliv, men vil fortsat modtage 
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 turneringer. 

BØGER 
Ved at placere dine bogindkøb (ikke kun 
skakbøger, men alle slags bøger) hos Hille-
rød Boghandel v/ Bo Christiansen (Sofus far) 
støtter du Hillerød Skakklubs Jubilæums-
fond.   
5% af salget til skakklubbens medlemmer 
overføres til fonden.   
Sehjemmesiden hilleroedboghandel.dk   
Bestil på mailadressen: 
bc@hilleroedboghandel.dk. Bøgerne leveres 
med girokort vedlagt i skaklokalet, hvis andet 
ikke er aftalt. 
KONTINGENT: 

 
Fremover opkræves kontingentet til beta-
ling via netbank til vor konto hos 
Nordea  bank – vor hovedsponsor, hvilken 
bankforbindelse jeg varmt kan 
anbefale. 
 
Køb bogen skak i hundrede år, kun 100 kr. 
+ porto uden for 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. 
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 RO-O-OKADEN 
Så skal vi til at tage 
hul på 100 mere, og i 
den forbindelse har 
bladet du holder her 
fået en ny redaktør, 
der i sin spæde, bæv-
rende start har kastet 
artikler stort set til-
fældigt rundt på sider-
ne, stjålet med arme og 
ben, endda fra klubbens 
egen hjemmeside (kan 
det sidestilles med at 
stjæle fra kassen?), og 
i det hele taget opført 
sig usømmeligt, men han 
håber alligevel du vil 
nyde dette startskud på  
sæson nummer 101, der 
starter allerede tirs-
dag den 10. august. Det 
bliver stort! 
 
Den GAMLE redaktør, der 
selv i landflygtighed 
ikke kunne gemme sig 
fra hvervet (I’m a DANe 
in Vancouver!), syntes 
at 100 år måtte være 
nok, og at der nu må 
mere fysisk nærværende 
personer til at tage 
sig af de næste 100. 
Det bøjer vi os for og 
tager i øvrigt hatten 

af for en så sjældent 
opofrende ånd. 
 
At der er gået fem måne-
der siden sidste blad må 
på ingen måde tilskrives  
drikfældighed, hik, og 
da slet ikke henslængt-
hed, tværtimod. Der har 
været fuldt tryk på alle 
kedler, med klubturne-
ring, DM, generalforsam-
ling og nye bestyrelses-
medlemmer og endelig den 
efterhånden traditions-
rige Byturnering, som 
Christopher ikke kunne 
vinde for mig, pis! 
 
Nå, godt ord igen! Vi 
skal skue fremad, med 
optimisme og gå-på-mod. 
Som de brave Caissas 
soldater vi er, må vi 
igen til at kæmpe med 
små træstykker mod fjen-
den! 
 
Vel mødt til den nye sæ-
son den 10. august! 
 
Ib Hother Andersen 
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Legehjørnet—Hvid sætter mat i 1, 2, 3 og 4! 

 

Mat i tre—drilsk! 
Svarene findes på side  16. 

XABCDEFGHY 

8rvl-+-+-+( 

7mk-zp-+-+R' 

6P+P+-+-+& 

5zPpmK-+-+-% 

4-+-+-+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2-+-+-+-+" 

1+-+-+L+-! 

xabcdefghy 

XABCDEFGHY 

8-+-mk-+-+( 

7tR-+-+-+R' 

6-+-sn-+-+& 

5+-+-+-+-% 

4-+-+-+-+$ 

3+-+K+-+-# 

2-+-+-+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy 

XABCDEFGHY 

8-+-+-+R+( 

7+-mK-+-+-' 

6-+-+-+-+& 

5+-+-+-+-% 

4-+-+-zp-+$ 

3+-+-+-zp-# 

2-wQ-+-sNk+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy 

Mat i én—det kan da ikke være så svært! Mat i to med meget få brikker—kom nu! 

XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+-+-+-+-' 

6-zp-+-+-vL& 

5+p+-zp-+-% 

4-+-+k+P+$ 

3+P+-+n+-# 

2P+-+-zPL+" 

1mK-+R+-+-! 

xabcdefghy 

En djævelsk mat i fire! 
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Formandens beret-
ning for sæsonen 
2009-2010 
Af Hans Henrik Hviid 

 
Velkommen og farvel 

 
Det er med meget stor glæde at jeg 
kan byde velkommen til vort jyske 
æresmedlem Jørgen Dissing, som 
har taget den lange tur fra Viborg til 
Hillerød for at deltage i et lille besty-
relsesmøde og så vor generalfor-
samling. Hjertelig velkommen. 
 
Og så har vi måttet sige farvel til et 
kært medlem, idet Axel Ros døde 
den 23.september 2009 efter kort 
tids sygdom. Jeg beder forsamlingen 
rejse sig og mindes Axel. 
Tak. 

1. Indledning  
 
Nu er det så fjerde gang jeg skal 
holde status over et år i Hillerød 
Skakklub. Og hvilket år. 
 
En gang i det mørke efterår fik jeg 
en opringning fra Jørgen Dissing, 
som var i rigtigt gavehumør, idet han 
ville give klubben et stort gavebrev. 
Enden på det hele blev, at klubben 
modtog et gavebrev på 150.000 kr. 
og kort tid efter blev beløbet overført 
til en konto, som Stig fik oprettet til 
samme. Som en uendelig lille på-

skønnelse for din gave til klub-
ben vil vi gerne have lov til at 
give dig en flaske vin samt et 
krus med navn og logo for både 
klubben og logo for skak dm 
2010. Og så synes jeg, at vi skal 
give Jørgen en kæmpehånd.  
Og for at gøre det endnu bedre 
viser en lille undersøgelse foreta-
get af Johnny Andersen, at vi 
ikke skal betale gaveafgift. 

2. Medlemsstatus 
 
Vi har ved slutningen af sæso-
nen  40 seniorer, 7 pensionister 
og 10 juniorer, og altså alt i alt 57 
medlemmer.  

3. Kommunikation  
 
3a Bondefangeren 
 
Der er udkommet fire numre af 
bondefangeren i år, i sædvanlig 
høje kvalitet som altid. Bagmænd 
er kvartetten Dan Erichsen, Ib 
Hother Andersen, Erik Hvalsøe 
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og Stig Lenskjær,  hvor Erik har 
kontakten til Nordea, Ib design 
af omslag og Stig selve produk-
tionen af bladet og med Dan 
som redaktør. Dan har klaget 
meget over manglende materia-
le fra holdturneringen. I den for-
bindelse vil jeg foreslå, at de 
enkelte holdledere bemyndiges 
til i forbindelse med hver hold-
kamp at udpege en person fra 
holdet til at skrive referat.  
 
3b Hjemmesiden 
 
Vores hjemmeside 
www.hillerodskakklub.dk  opda-
teres nu utroligt hyppigt af vores 
webmaster Hans Endrup Jacob-
sen og indholdet er næsten altid 
korrekt. Hans har været utrolig 
flittig til at informere om både 
vores 100 års jubilæum og vo-
res afholdelse af DM i skak i 
Frederiksborg Centret. 

4. Lokalesituation en 
 
Lokalesituationen er uændret og 
kassereren har allerede booket 
lokaler til resten af året. 

5. Arrangementer 
 
Vi har i årets løb deltaget i flere 
arrangementer, således deltog 
vi i Kulturnat i vore egne lokaler 
25.september  2009. Tilslutnin-
gen var yderst ringe, det er me-
get få der finder op på 1.sal, så 

derfor har bestyrelsen besluttet 
kun at deltage, hvis vi kan få en 
pavillon neden for vore klublokaler. 
Vi afholdt pokaloverrækkelse 
(Nordea Cup) 1.september. 
 
Den 3.februar i år kunne klubben 
fejre 100 års jubilæum. Dette gik 
ikke stille af. Jubilæumsudvalget 
med Hans i spidsen lavede på sel-
ve jubilæumsdagen en stor jubilæ-
umsreception med indbudte gæ-
ster, så som sponsorer og annon-
cører,  folk fra kommunen, DSU, 
8.HK, NSU, repræsentanter for 
klubber i 8.HK samt endelig klub-
bens egne medlemmer. Så vi blev 
ca. 80 til receptionen. Aftenens 
scoop var, at det var lykkedes Poul 
Kleiminger at lokke folketingets 
formand Thor Pedersen til Hillerød. 
Thor havde for ca 50 år siden væ-
ret medlem af Hillerød, men nøje-
des nu med at spille på PC, idet 
man så bare kunne slukke for ap-
paratet, hvis man stod dårligt. 
Senere på aftenen afslørede Poul 
så vor bogudgivelse ”Skak i hund-
rede år. Historien om Hillerød 
Skakklub fra 1910 til 2010”. 

6. Klubaftener  
 
Der har i årets løb været en bred 
vifte af tilbud bygget op omkring 
flagskibet klubturnerin-gen. Der 
har været handicapturneing, kon-
sultationsskak, lynskak, simultan-
skak, hurtig-turnering samt selvføl-
gelig vor traditionsrige juleafslut-
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13.¤d5 Er hovedvarianten, men 
bedre er måske [13.¤a4! ¦b8 
14.g5 ¤h5 15.c3! bxc3 (15...a5 
16.¦c1=) 16.¤xc3² ¥xb3?! 
17.axb3 ¦xb3 18.¤d5 ¤f4 
19.¤xe7+ £xe7 20.¥c4 ¦b7 
21.£xd6±] 13...¥xd5 14.exd5 
¤b6 15.¤a5 et interessant 
(midlertidigt) bondeoffer, inspireret 
af [15.¥xb6 £xb6µ fx 16.h4 a5 
17.¤c1 a4 18.h5 b3 19.cxb3 axb3 
20.¤xb3 ¦xa2 21.¢xa2 ¦a8+ og 
hvid er faktisk færdig!] 15...¤fxd5 
[15...¤bxd5 16.¤c6 £c7 
17.¤xe7+ £xe7 18.¥g5 £c7 
19.¥xf6 ¤xf6 20.£xb4 ¦ab8 
21.£a3 ¦fc8 22.¥d3 er vel no-
genlunde lige, selv om det vist er 
sjovere for sort.] 16.¤c6 £c7 
17.¤xe7+ £xe7 18.¥xb6 ¤xb6 
19.£xb4 [19.£xd6?? ¦fd8 er 
frygteligt!] 19...¤c8?! Alt for pas-
sivt. [19...¦fb8 må være den takti-
ske vej frem (bonden er ikke i 
slag, stadig pga) 20.£xd6?? ¦d8] 
20.£e4 £a7?! Dronningen kom-
mer for langt væk fra forsvaret af 
kongen, for nu bliver der blæst til 
kongeangreb, og det kan ikke gå 
hurtigt nok. 21.¥d3 g6 22.h4± 
¦b8 23.h5 a5 24.¦h2 ¦b4 25.£e2 
£d4 Sort vil også være med. Jeg 
giver ham endnu et tilbud han ikke 
kan afslå! 26.c3!? £xc3 
27.¦dh1?! [27.hxg6! fxg6 28.¢a1 
£c7 29.¦dh1 £f7 30.¦h6 £xf3 
31.¥c4+ ¦xc4 32.£xc4+ d5 
33.£c1+-] 27...g5 [27...¤e7! 
28.hxg6 ¤xg6 29.¢a1 £d4 
30.¥xg6 fxg6 31.¦xh7 ¦fb8 

32.¦h8+ ¢g7 33.¦xb8 ¦xb8 
34.£c2=] 28.£e3! Der er masser 
af trusler, fx Lxh7+, og Hans taber 
hovedet. 28...£d4?? [Sort kan 
fortsat kæmpe med det enkle 
28...¢h8 29.¦d1²] 29.£xg5+ ¢h8 
30.£f6+ ¢g8 

XABCDEFGHY 

8-+n+-trk+( 

7+-+-+p+p' 

6-+-zp-wQ-+& 

5zp-+-zp-+P% 

4-tr-wq-+P+$ 

3+-+L+P+-# 

2PzP-+-+-tR" 

1+K+-+-+R! 

xabcdefghy 

31.¥e4!+- Sort må ikke få lov til 
at spille e4, så jeg sætter en tyk 
bonde der. Nu er h6 en alvorlig 
(og vindende) trussel. 31...¦e8 
32.h6 ¢f8 33.¥c6 e4 34.£xd4 
¦xd4 35.¥xe8 ¢xe8 36.¦e1 d5 
37.fxe4 dxe4 38.¦h5 ¤d6 
39.¦xa5 ¢e7 40.¦g5 ¢f6 41.¦g7 
¦d2 42.¦xh7 ¢g6 43.¦h8 1–0 
 
Dermed var mit femte klubme-
sterskab i hus. Det er hvert an-
det år i gennemsnit i forhold til 
de 10 år jeg har været medlem 
af klubben. 5-10-100. Der er 
god mening i tallene! 
 
Ib Hother Andersen 
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42...¥xe3! 43.fxe3 ¢d5–+ Hvid er 
paralyseret, og sort kan mobilisere 
majoriteten på kongefløjen. 
44.¥c3 h5 45.¥e1 ¤e4 [En anden 
gevinstføring er 45...h4 46.¥f2 g4 
47.hxg4 h3 48.¥g3 ¤xg4 49.e4+ 
¢e6–+] 46.¢e2 g4 47.hxg4 hxg4 
48.a4 b6 [Mere direkte er 48...¢
c4! 49.a5 a6 50.¥h4 ¤c3+ 51.¢f1 
¢d3 52.¥g5 ¤d1–+] 49.a5 Stærkt 
spillet af Poul, der finder den ene-
ste måde at mudre vandene på. 
Og jeg falder i mudderpølen! 
49...bxa5?! [Igen: 49...¢c4! 
50.axb6 axb6 51.¥h4 b5 52.¥e1 
g3 53.¢f3 ¢d3–+] 50.bxa5 c5 
Gevinsten er faktisk ved at være 
forduftet! 51.dxc5 ¤xc5 52.a6! 
Meget smart! Remisen er hjem-
me! 52...¤xa6 53.e4+ ¢c4 
[53...¢xe4 54.¥f2 ¤b4 55.¥xa7 
og løberen får fat i g-bonden.] 
54.¥f2? Uha, uha, så er gevin-
sten der igen! [54.¢f2! ¤b4 55.¢
g3 a5 56.e5 a4 (56...¢d5 57.¥c3) 
57.¥xb4=] 54...¤c5–+ 55.¥e1 
[55.¢e3 a5 56.¥h4 a4 57.¥f6 a3 
58.¢f4 g3! 59.¢f3 ¤b3 60.¢xg3 
¤d4–+] 55...¤xe4 56.¥a5 ¢d4 
57.¥c7 ¤c3+ 58.¢f2 ¤d5 
59.¥a5 ¢e4 Her var der gensidig 
tidnød. Jeg fik rodet rundt med 
brikkerne og endte med ikke at 
finde gevinsten, som ellers er ret 
enkel: Kf5, Se7-c6 og frem med a
-bonden. Nå, men denne gang 
kan man vist godt sige at Poul var 
heldig, så jeg tror den står 1–1 
mellem os i held-score.  
½–½ 

 
Henrik Holm fik også remis 
mod mig, men derefter blev der 
ikke givet mere ved dørene, og 
jeg vandt de øvrige 7 partier, og 
en score på 8 af 9 er vist god-
kendt som klubmestermateriale. 
Den sværeste gevinst var mod 
Hans i en af vores tilsyne-
ladende uendelige Najdorf-
diskussioner. 
 
Ib Hother Andersen – Hans 
Jacobsen 
Klubturneringen (5), 09.03.2010 
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 
4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6 6.¥e3 e5 
7.¤b3 ¥e6 8.£d2 ¤bd7 9.0–0–0 
¥e7 10.f3 [10.f4 b5 11.f5 ¥c4 12.¢
b1 ¦c8 13.h4 a) 13.g4 ¤xg4 
14.¦g1 ¤xe3 15.£xe3 £b6 
16.£xb6 (16.£g3 ¤f6 17.¥xc4 
bxc4 18.¤d2 ¦g8³) 16...¤xb6 
17.¦xg7 b4 18.¤d5 ¤xd5 19.exd5 
¥d8 20.¥d3³; b) 13.h3; 13...£c7] 
10...0–0 11.¢b1 [11.g4 b5 12.g5 b4 
13.gxf6 (13.¤e2 ¤e8 14.f4 a5 
15.f5 a4 16.¤bd4 (16.fxe6 axb3 
17.cxb3 fxe6 18.¥h3 ¦xa2 
19.¥xe6+ ¢h8 20.¤g3 ¤c7 21.¥c4 
£a8) 16...exd4 17.¤xd4 b3 18.¢b1 
bxc2+ 19.¤xc2 ¥b3 20.axb3 axb3 
21.¤a3 ¤e5 22.h4 ¦a4) 13...bxc3 
14.£xc3 ¤xf6 15.¤a5 £d7 16.¤c6 
¦ac8 17.¤xe7+ £xe7 18.£a5 ¦c6 
19.¦g1 ¦b8 20.¦g2 £b7 21.b3 g6 
22.¥e2 ¦bc8 23.¦d2 ¤h5 24.h4 
£e7 25.¦h2=] 11...b5 12.g4 b4 
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 ning. Gode opgaver og konkur-
rencer (ved Hans Endrup) samt 
æbleskiver og gløgg (for en gang 
skyld ikke Peter Langer, men for-
manden). 

7. Juniorskak  
 
Peter Svendsen har igen i år gjort 
et stort stykke arbejde assisteret 
af Christopher. Juniorafdelingen 
er på et år næsten fordoblet fra 9 
til 17 juniorer tilmeldt DSU. 

8. Resultater  
 
8a Holdturneringen 
 
Vi havde i år 3 8-mands-hold 
med. 
 
1-holdet tabte 2 ud af 7 holdkam-
pe og spillede en kamp uafgjort 
og vandt endelig 4 kampe. Holdet 
var aldrig i nedrykningsfare og 
endte på en pæn 3.plads. K41 (2) 
og Roskilde måtte ned. Topscorer 
på holdet blev Christopher Peder-
sen med 7 af 7, hvilket var kandi-
datresultat som Christopher be-
nyttede i DM 2010. 
 
2-holdet havde sikret sig fornyet 
ophold i mesterrækken, så resul-
tatet i sidste kamp var uden be-
tydning for placeringen, som num-
mer  4. Men holdet holdt fanen 
højt og besejrede Roskilde 2 med 
7 – 1 i sidste runde. Topscorer på 
2-holdet blev Martin Percivaldi 

med 5 af 5. 
 
3-holdet sluttede også af med bra-
vour, idet holdet i sidste runde ban-
kede Furesødal med 5½ - 2½, såle-
des at holdet endte på en hæderlig 
5.plads. 
 
Topscorer på 3.holdet blev Johnny 
Andersen med 3 af 5. 
 
8b Matcher 
 
Sekskantmatchens anden omgang 
foregik i Helsingør og jeg må tilstå, 
at jeg ikke er klar over resultatet, 
men jeg mener at vi scorede lidt un-
der 50 %. 
 
8c Bymesterskabet (Nordea Cup) 
 
Bymesterskabet 2009 blev vundet af 
Christopher Pedersen med 5½ af 7 
(og ½ point foran nr.2, Michael 
Marshal, Odysseus og Ib Hother 
Andersen). 
 
I basis 1 vandt Henrik Holm med 5 
point foran Søren Nygaard, Odysse-
us med 4½. 
 
Basis 2 blev vundet af Steen Peder-
sen, enkeltmedlem med 6 point for-
an Orla E.Jørgensen, Odysseus og 
Peter Langer, begge med 5 point. 
 
8d Hillerød Open 
 
Hillerød Open havde deltagelse af 
22 spillere som spillede i en mester-
klasse, samt 2 basisklasser. Turne-
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 Hillerød Skakfest ival 
2010  
 
Ved det netop overståede DM-
stævne i Frederiksborg Centret 
havde Hillerød 11 spillere med. I 
Landsholdsklassen deltog Jakob 
Aagaard Madsen, som er på vej 
tilbage til Danmark efter nogle år i 
Skotland. Jakob opnåede en tredje-
plads . Hillerød havde fået tildelt et 
wild card til kandidatklassen, som vi 
gav til Ib Hother Andersen. Derud-
over  deltog i denne klasse også 
Jens Østergaard og Christopher 
Pedersen. Øsse klarede sig fremra-
gende og fik en delt 1.plads på 5½ 
point – slået med ½ korrektionspo-
int i kampen om landsholdspladsen 
2011. 
 
Ib opnåede 4 point og samlede en 
pose ratingpoint op. Derimod måtte 
Christopher aflevere lidt. 
 
I G7-B deltog Martin Percivaldi og 
Henrik Damgaard. Henrik opnåede 
med 3 point at få en lille ratingfrem-
gang, mens Martin med 2½ gik en 
smule tilbage. 
 
I G7-C trådte Stig til i sidste øjeblik 
p.g.a.afbud, men han kunne ikke 
koncentrere sig om spillet og skulle 
nok være blevet i stævnekontoret, 
hvor han havde rigeligt at gøre med 
at styre sine mange pengekasser. 
Shai Hvid Shiv deltog også i G7-C 
og han fik en masse erfaring og to 
remisser. 

ringen blev vundet på deling 
mellem Jan Montgomery og Ib 
Hother Andersen med 3½ point 
hver. 
 
Claes Scherwin og Jens Thrane, 
Tårnby vandt  basis 1 og 2. 

Klubmesterskab et 
 
20 spillere var oprindeligt tilmeldt 
klubmesterskabet; så deltagerne 
blev delt op i en mesterskabs-
gruppe med 10 deltagere og en 
basisgruppe også med 10 delta-
gere.  
 
B-gruppen skrumpede ind til kun 
9 spillere og blandt disse sejrede 
Wojciech Pawlak med 7 af 9 for-
an Erik Hvalsøe med 6½. Erik 
måtte ned med nakken i et udsat 
parti mod Frants Stenzer. 
 
Suveræne Ib Hother snuppede 
endnu et klubmesterskab efter 
på stribe at have nedlagt Hans, 
Claes, Christopher og Esben. En 
sand styrkedemonstration, som 
alle konkurrenterne må bøje sig 
for. Andenpladsen gik til Poul 
Kleiminger. 
 
Jeg håber og tror, at Stig har 
pokal og penge klar til de 2 x 2 
præmietagere. 
Lad os give dem en hånd. 
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 Klubmesterskabet 
2009-2010 
Af Ib Hother Andersen 
 
Sidste år var jeg meget heldig med 
at vinde mesterskabet, da Sofus fik 
gummi-arm i de sidste runder. Han 
vandt ellers et fantastisk parti over 
mig (dog efter jeg først havde ud-
spillet ham i midtspillet). Sofus hav-
de i år travlt med andre ting, så han 
var ikke med, hvilket jeg vist skal 
være glad for. Han bliver en formi-
dabel modstander og snart ikke til at 
styre på syv tønder land. Med var 
derimod Poul Kleiminger. Ham 
skulle jeg møde i første runde: 
 
Poul Kleiminger – Ib Hother 
Andersen 
Klubturneringen (1), 03.11.2009 
Bare to uger inden dette parti 
havde jeg (også med sort) mødt 
Poul for første gang; noget jeg 
havde set frem til. Det var i Hille-
rød Open. I det parti var jeg hel-
dig og vandt. Nu måtte vi se om 
heldet stadig var med mig, eller 
om det var nemesis-tid! 1.d4 d5 
2.¤f3 ¤f6 3.c4 c6 4.¤c3 e6 
5.e3 ¤bd7 6.cxd5 Selvfølgelig 
ikke det bedste træk, da det lø-
ser alle problemer for sort, men 
Poul var nervøs for at spille mod 
hovedvarianten, som fx: [6.¥d3 
dxc4 7.¥xc4 b5 8.¥d3 a6!? 9.e4 
c5 10.e5 cxd4 11.¤xb5 axb5 
12.exf6 gxf6 13.0–0 £b6 i de 
fantastiske partier hvor Anand 
med sort knuste Kramnik i mat-
chen i 2008.] 6...exd5 7.¥d3 

¥d6 8.0–0 0–0 9.£c2 ¦e8 10.¦e1 
h6 11.h3 ¤f8 12.e4 [12.¥d2 ¥e6 
13.¤e5 ¤8d7 14.f4 £e7 15.¦f1 
(15.f5 ¥xf5 16.¥xf5 ¤xe5 17.dxe5 
£xe5³) ] 12...dxe4 13.¤xe4 ¤xe4 
14.¥xe4 ¥e6 15.¥d2 [15.¥e3 ¥c7 
16.¤e5 ¥d5 17.¥xd5 £xd5 18.f4 
¤e6 19.¦ad1 ¥b6³] 15...¤d7 
16.¦ad1 ¤f6 17.¥d3 ¤d5= 18.a3 
£f6 19.¤e5 ¦ad8 20.¥e4 ¥c7 
21.b4 ¥b6 22.¤f3 ¤e7 23.¥c3 
¤d5 24.¥b2 g5!? Frækt! 25.¤e5 
£g7 26.¥f5 ¥c7 27.¥xe6 ¦xe6 
28.¤f3 ¦de8 29.¦xe6 ¦xe6 Sort er 
ved at få overtaget. Bedre officerer, 
simpelthen, over hele linjen! 30.¦e1 
¦xe1+ 31.¤xe1 £f6 32.£e4 £e7 
33.£xe7 [33.f3 £d6 (33...¢f8 
34.¤d3 ¤f6µ) 34.£e5 ¢f8 35.¢f2 
f6 36.£xd6+ ¥xd6µ] 33...¤xe7 
34.¢f1 f6 35.¢e2 ¢f7 36.¤c2 ¢e6 
37.¢d3 ¤d5 38.g3 f5 39.¥c1 ¤f6 
40.¤e3 f4! 41.gxf4 ¥xf4 42.¥b2 

XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7zpp+-+-+-' 

6-+p+ksn-zp& 

5+-+-+-zp-% 

4-zP-zP-vl-+$ 

3zP-+KsN-+P# 

2-vL-+-zP-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy 

 

Find gevinstplanen for sort! 
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singe, men de nåede (kun) 
en 3. plads. 
 
I juniorrækken vandt for-
håndsfavoritten fra Mårslet. 
De fik dog kamp til stregen, 
af holdene fra Århus/
skolerne og Frem.  
 
Yderligere resultater findes 
selvfølgelig på DSU´s hjem-
meside. Hurtigturneringer 
for hold er jo efterhånden 
en mangelvare i udbudet af 
skakaktiviteter. Holdskak 
gør jo at det sociale får me-
get større plads, og det er 
kraftigt medvirkende til, at 
jeg mener, at pokalstævnet 
er et rigtig hyggeligt stæv-
ne.  
 
Pokalfinalestævnet i Nyborg 
er en årligt tilbagevendende 
begivenhed, som alle skak-
spillere burde ønske sig at 
være med til. Det er et af 
de bedste arrangementer, 
som bliver afviklet hvert år. 
Alle Jer der ikke var med i 
år, glæd Jer til næste år. Så 
sørger vi lige for at kvalifi-
cere et par hold til! 
 
Peter Svendsen 

 
 

Computeren slår mig godt nok i skak, 
men jeg kan sagtens klare den i kick-
boksning! 
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 I gruppe G5-E deltog Frands 
Stentzer og Evald Eskildsen og 
begge spillede lidt under stan-
dard og med 1½ og ½ point mi-
stede begge lidt rating. 
 
Endelig deltog Ole Rasmussen i 
veteranklassen og 2 point blev 
det til og en lille tilbagegang. 
 
Til lyn-dm langfredag dukkede 
vort medlem Nicolai Borge op og 
han snuppede en anden plads  
efter at have tabt finalen til Peter 
Heine. 
 
Så slutter jeg indlægget om Hille-
rød DM 2010 ved ordret med en 
enkelt tilføjelse at citere fra Hans’ 
vurdering af arrangementet. 
 
Citat begyndt: 
Der var også andre gode hille-
rødpræstationer ved DM 2010. 
På stævnekontoret blev der ydet 
en helt formidabel indsats af 
Hans Endrup Jacobsen (min til-
føjelse), Stig Lenskjær, Laurids 
Paulsen, Poul Kleiminger, Peter 
Svendsen, Erik Hvalsøe, Palle 
Skov, Hans Henrik Hviid og Pe-
ter Langer.  
 
Og når der var tid for skakken 
hjalp Henrik Damgaard, Christo-
pher Pedersen og Ole Rasmus-
sen også til. 
 
på dommersiden gik Flemming 
Madsen forrest i alt - godt støttet 
af Claes Scherwin og Johnny 

Andersen i to dage.  
 
Her havde vi også uvurderlig 
hjælp og støtte udefra. En stor tak 
til Thomas Larsen Frederikssund, 
Lars Johansen og Sten Hagstrøm 
fra Allerød samt Jørgen Rasmus-
sen Nordkalotten. 
 
Arrangementet af DM i skak 2010 
har været en udpræget kollektiv 
indsats, hvor vi har udnyttet hinan-
dens evner på bedste vis til gavn 
for helheden. 
 
Derfor kan vi se tilbage på et 
yderst velgennemført DM-stævne, 
hvor alle - spillere som organisati-
onsfolk - uden undtagelse har væ-
ret særdeles positive i deres be-
dømmelse af arrangementet. 
Citat slut. 
 
Men så nemt slipper du ikke ud af 
dine to roller som formand for jubi-
læumsudvalget og stævneleder. 
Bestyrelsen er nemlig blevet enige 
om at udnævne dig til nyt æres-
medlem i Hillerød Skakklub for dit 
store arbejde og engagement 
gennem mange år for skaklivet i 
Hillerød. 
 
Det er mig en meget stor glæde at 
jeg hermed overrækker beviset 
herpå. 
 
Tillykke Hans.Og flasken håber vi 
på du vil dele med din Ane.Lad os 
give ham en stor hånd. 
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9 Årets indlæg i Bon-
defangeren 
 
Jeg har været i mailkontakt 
med Dan Erichsen, og han er 
kommet med et usædvanligt 
forslag, nemlig at udnævne 
hele jubilæumsbogudvalget  til 
modtagere af titlen. Dette for-
slag kan jeg kun tilslutte mig, 
og jeg beder derfor dig Hans 
om at modtage denne flaske 
whisky på holdets vegne. Så 
må i jo finde en lejlighed til at 
drikke den. Skal vi ikke give 
en stor hånd til udvalget, som 
bestod af Hans, Laurids, Pal-
le, Poul Kleiminger, Peter Lan-
ger, Øsse og Erik. 

10 Årets medlem 
 
Årets medlem bliver vores 
kasserer Stig Lenskjær. Jeg 
har  besluttet endnu engang at 
afvige fra reglen om, at besty-
relsesmedlemmer ikke kan 
udnævnes til årets medlem. 
Stig du har været en formida-
bel fundraiser, hvilket ses på 
resultatet i klubbens regnskab. 
Jeg skal ikke afsløre over-
skuddets størrelse, det får du 
selv lov til under kassererens 
beretning; men der var absolut 
ingen grund til at rende rundt 
med et bedemands ansigt un-
der hele påsketurneringen. 
Stort skuespil. Kom lige her-
hen. 
 

11 Fremtiden 
 
Som afslutning på Hillerød Skak-
festival indbyder vi for 24.gang til 
Hillerød Byturnering 2010 (Nordea 
Cup, som er en 7 runders koordi-
neret turnering),ligesom vi til efter-
året afholder Hillerød Open, som 
er en 5 runders turnering. Endelig 
må det også være Hillerøds tur til 
at afholde NSU turneringen til ja-
nuar 2011. Så der bliver nok at se 
til. 
 

På det kritiske øjeblik gik supercompu-
teren i sort. Endnu en gang havde men-
nesket bevist sin overlegenhed i forhold 
til computere! 
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spil og for stort tidsfor-
brug, gav endnu et 1½-
2½ nederlag mod et År-
hushold, som vi burde gø-
re det bedre imod. Til 6. 
runde syntes vi, at det 
var en lidt hård lodtræk-
ning. I sidste runde mød-
te vi et hold af unge 
fremadstormende spillere 
fra Frem/Odense, men vi 
var åbenbart ved at være 
spillet varme, og tog en 
rimelig sikker 3-1 sejr. 
Resultatet er vi selvfølge-
lig ikke helt tilfredse med.  
 
Jeg spillede rigtig skidt, 
og må tage en stor del af 
skylden for det lidt mid-
delmådige resultat. Hen-
rik havde det svært med 
tiden, hvilket resulterede 
i, at flere klare gevinster 
blev tabt. Claes og John-
ny kan være rimelig til-
freds med indsatsen, 
mens Martin spillede rig-
tig godt, og blev klar top-
scorer. De individuelle re-
sultater er som følger.  
 

1 Peter W. Svendsen  
½ 0 - 0 0 1    1½ 
2 Claes Scherwin        
1 0 0 1 - ½    2½ 
3 Johnny Andersen     
½ - 0 - ½ ½  1½ 
4 Henrik Holm            
- ½ 1 0 0  -    1½ 
R Martin Percivaldi       
1 0 1 ½ 1 1   4½ 
 
Holdresultat               
3 ½ 2 1½ 1½  11½ 
 
Vinder i Eliterækken blev 
Århus/Skolerne, der havde 
et pænt forspring inden 
sidste runde. De var dog 
ved at snuble mod deres 
lokale rivaler fra SK1968. 
Det knebne nederlag, som 
de led, "skulle" vistnok ha-
ve været større, og det 
havde givet en anden vin-
der.  
 
I Bredderækken blev det 
Herning foran Tåstrup. De 
kunne ikke tåle nederlaget 
til os i 1. runde! Senior-
rækken blev vundet af 
Randers. Her havde vi el-
lers haft store forhåbninger 
til det lokale hold fra Hel-



- 24 - 

 

Pokalfinale 
2010 

 

Af Peter W. Svendsen 
 
Pinsedag, søndag d. 
23. maj 2010, var der 
pokalfinale på Hotel 
Nyborg Strand. 
 
Pokalstævnet i Nyborg 
er stort, imponerende 
og godt arrangeret. 
Der bliver i dag spillet i 
4 rækker, Eliterækken, 
Bredderækken, senior-
rækken og juniorræk-
ken. 
 
Klubben havde ingen 
hold i senior- og juni-
orrækken, og elitehol-
det klarede desværre 
ikke kvalifikationen, så 
breddeholdet var de 
eneste til at repræsen-
tere klubben. Bredde-
holdet bestod at Peter 
W. Svendsen, Claes 
Scherwin, Johnny An-
dersen, Henrik Holm 

og Martin Percivaldi. 
 
Vi kom utroligt godt fra 
start. I 1. runde smad-
rede vi sidste års me-
ster Tåstrup med 3-1! 
Til gengæld var sam-
menbruddet i 2. runde 
om end endnu værre? 
Mod et middelmådigt 
maribohold taber vi ½-
3½, et nederlag vi ikke 
rigtig kommer os over, 
og de næste runder 
bliver meget op ad 
bakke. I 3. runde er vi 
så oppe imod familien 
Mølvig/Skovbo skak-
klub. Det ser faktisk 
længe godt ud, men 
efter hurtigt at være 
foran 2-0, vender de to 
sidste partier desværre 
til de andres fordel, og 
det ender 2-2. 4. run-
de bød på Valby, som 
vi klarede os godt imod 
i kvalifikationen. Den-
ne gang gik det dog 
mindre godt, og vi 
måtte se os besejret 
1½-2½. 5. runde var 
næsten en kopi af 4. 
En blanding af dårligt 
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 Kære Poul 
 
Jeg har kendt dig i mange år, 
dog uden at jeg vidste helt, hvad 
du står for. I dag tillader jeg at 
regne mig blandt dine venner. 
Det var kun en kort tid vi fik for-
nøjelsen at have dig med i besty-
relsen; men jeg kan sige, at vi 
har lyttet til dine ord. Personligt 
har jeg jo prøvet at bearbejde dig 
til at tage et år mere i bestyrel-
sen; men du har været urokkelig. 
Der skal ungt og friskt blod  ind i 
bestyrelsen. Det har ikke virket, 
at jeg har sagt, at du jo er ung af 
sind. Vi har ikke altid været lige 
enige, men jeg kan love dig, at 
din kritik af, hvordan og hvornår 
vi afholder bestyrelsesmøde er 
noteret og jeg vil forsøge at æn-
dre det. Jeg vil savne dig i besty-
relsen og beder dig modtage 
denne flaske vin som en lille på-
skønnelse for dit store arbejde 
for klubben. Lad os give Poul en 
hånd. 
 
 
Peter Langer 
 
Så kommer vi til dig Peter. Vi har 
jo kendt hinanden i en menne-
skealder. Jeg tror, at første gang 
vi mødtes var ved jubilæumstur-
neringen i 1980. Da var jeg en 
ung mand og du en langhåret 
student, som lige var ved at fær-
diggøre di historiestudium. Jeg 
tror at det var nede i Frederiks-
borg Hallen og vi fik hurtigt valgt 
dig ind i bestyrelsen. Siden da 

tror jeg, at du har prøvet alle 
bestyrelsesposter, på nær kas-
sererposten og ud over din be-
styrelsespost har du også i 
mange år været holdleder for 
enten 3.eller 4.holdet 
 
Og lige som med Poul, kan jeg 
sige, at havde du påtaget dig 
en opgave, så var den i gode 
hænder, så man kunne regne 
med at den blev udført til ug 
med kryds og slange. 
 
I de senere år har du beskæfti-
get dig mere og mere med poli-
tik og efter jeg selv har været 
med til at indvælge dig i byrådet 
kan jeg godt forstå, at du er 
nødt til at vælge nogen ting fra. 
At det så blev din bestyrelses 
og holdlederpost det gik ud 
over, er bare beklageligt. 
 
Jeg vil også savne dig i besty-
relsen og håber, at du fremover 
vil arbejde for klubben i byrå-
det.Som påskønnelse for dit 
store arbejde og engagement 
beder jeg dig modtage disse 
flasker vin.Lad os give Peter en 
stor hånd. 
 
Hans Henrik Hviid 
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Referat af general-
forsamling i Hillerød 

Skakklub 

Tirsdag den 20. april 2010 
Af Peter Langer 
 
17 medlemmer deltog i gene-
ralforsamlingen. Herunder 
vores æresmedlem Jørgen Dis-
sing, som ankom helt fra Vi-
borg. 
 
Valg af dirigent 
Hans E. Jacobsen blev valgt 
og konstaterede, at generalfor-
samlingen var lovlig indkaldt. 
Peter Langer valgtes til refe-
rent. 
 
Aflæggelse af formandens 

beretning 
Hans Henrik Hviid aflagde 
beretningen, som er vedlagt 
referatet. 
Den drejede sig især om det 
vellykkede 100-års jubilæum i 
februar, om hele DM-
arrangementet i påsken i Fre-
deriksborghallen og om årets 
gang med de normale turne-
ringer m.m. Medlemstallet var 
dalet en smule til 57 medlem-
mer. 

 
Årets medlem blev kasserer 
Stig Lenskjær for på bedste 
vis at have klaret den store 
udfordring med budget og 
regnskab for jubilæum og 
DM. Dan havde udpeget bo-
gudvalget bag jubilæumsbo-
gen som værdige til ’årets 
indlæg’.  
Beretningen blev derefter 
godkendt. 
 
3. Aflæggelse af regnskab 
Stig Lenskjær fremlagde 
årets regnskab, som udviste 
et fint overskud på ca. 
21.200 kr. DM havde kun 
kostet klubben ca. 16.500 kr. 
incl. jubilæumsreception og 
bogudgivelse.  
 
Der var stående bifald til Jør-
gen Dissing, som overrakte 
klubben en gave på ikke 
mindre end 150.000 kr. Ga-
ven skal især anvendes til 
synlige forbedringer indenfor 
juniorarbejdet, et livebræt og 
evt. en projektor eller andet 
PC-udstyr. Den skal ikke 
benyttes til kontingentned-
sættelse eller almindelig dag-
lig drift! 
 
Ib stillede spørgsmål om 
DSU’s bidrag til DM-
arrangementet, men DSU 
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 søe, Ib Hother Andersen og Stig 
Lenskjær fortsætter. 
 
8. Valg af juniorudvalg 
Peter Svendsen og Christopher 
Pedersen. Ib lovede at bistå med 
konkrete opgaver. Hans nævnte, 
at Dissings gave gav mulighed 
for bedre støtte til juniortrænin-
gen og denne burde oppriorite-
res. 
 
9. Evt. 
Jørgen Dissing begrundede sin 
fornemme gave til klubben og 
gav et historisk rids over sin tid i 
klubben fra 1963 op gennem 
1970’erne og 1980’erne, indtil 
han ca. 1990 flyttede til Viborg. 
 
H3 takkede Peter Langer og den 
fraværende Poul Kleiminger for 
deres tid i bestyrelsen. 
 
Og så takkede dirigenten for god 
ro og orden -   
 
For referatet -  Peter Langer 

havde også bidraget til fest, ho-
telværelser m.m., blev det nævnt. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
  
4. Forelæggelse af budget og 
fastsættelse af kontingent 
Stig fremlagde et budget med 
øget vægt på juniorarbejde og 
skakmateriel. Det udviste et lille 
underskud på 1.950 kr. og inde-
holdt et uændret kontingent. 
 
Dette blev vedtaget. 
 
5. Indkomne forslag  
Der var ikke indkommet forslag. 
 
6. Valg til bestyrelsen  
a) Til formand genvalgtes Hans 
Henrik Hviid. 
Som næstformand genvalgtes 
Christopher Pedersen, og som 
kasserer genvalgtes Stig 
Lenskjær. 
Som de 3 øvrige bestyrelsesmed-
lemmer  genvalgtes Ole Rasmus-
sen og nyvalgtes Jan Pedersen og 
Ib Hother Andersen. 
b) Som revisor genvalgtes John-
ny Andersen 
c) Som de 2 suppleanter blev 
valgt Henrik Holm og Peter 
Svendsen. 
 
7. Valg af bladudvalg 
Dan Erichsen trak sig ud efter 
lang tids tro tjeneste. Erik Hval-
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 Venskabsmatch 
Allerød – Hillerød 

Af Peter Svendsen 
 
Torsdag d. 15. april havde vi aftalt 
en venskabsmatch mod Allerød. 
Allerød skulle arrangere, og det var 
sikkert godt, ellers var matchen 
sandsynligvis ikke blevet til noget. 
Matchen lå i dagene lige efter afslut-
ningen af DM-stævnet, og var i den 
grad blevet fortrængt, så vi havde 
ikke en gang fået samlet spillere til 
et hold. Med en intensiv indsats 
lykkedes det alligevel at få samlet 
15 spillere, som på bedste vis repræ-
senterede hele klubbens bredde. 
Matchen blev afviklet med 2 partier 
hurtigskak, hvor der blev skiftet 
modstander. Bræt 1 og 2 byttede 
modstander, og bræt 3 og 4 osv. 
Matchen endte 15-15, og for Hille-
rød spillede og scorede følgende: 
 
Jens Østergaard 1½ 
Ib H. Andersen 1½ 
Christopher Pedersen 0 
Esben L. Sørensen 1 
Palle Skov 1 
Peter Svendsen 2 
Frands Lavrsen 0 
Ole Rasmussen 1 
Laurids Paulsen 2 
Stig Lenskjær 1 
Sven Dahl 0 
Peter Langer ½ 
Erik Hvalsøe 2 
Frants Stentzer 1½ 
Evald Eskildsen 0 

 
Enkeltresultaterne kom på følgende måde: 
 
Runde 1. (ASK hvid alle brætter) 
 
1 Jesper Schultz - Jens Østergaard ½-½ 
2 Dennis Jørgensen - Ib Hother ½-½ 
3 Thomas Moldt - Christoffer Pedersen 1-0 
4 Jan Mortensen - Esben Sørensen 0-1 
5 Flemming Borg - Palle Skov 1-0 
6 Eigild Nielsen - Peter Svendsen 0-1 
7 Kenneth Jørgensen - Frands Lavrsen 1-0 
8 Birger Hagstrøm - Ole Rasmussen 0-1 
9 Lars Johansen - Laurids Paulsen 0-1 
10 Poul-Erik Nielsen - Stig Lenskjær 1-0 
11 John Sø - Svend Dahl 1-0 
12 Kurt Videbæk - Peter Langer 1-0 
13 Svend Aage Rand - Erik Hvalsøe 0-1 
14 Leif Petersen - Frants Stentzer 0-1 
15 Hardy Hansen - Evald Eskildsen 1-0 
 
8 - 7 
 
Runde 2. (Hillerød hvid alle brætter)  
 
1 Jens Østergaard - Dennis Jørgensen 1-0 
2 Ib Hother - Jesper Schultz 1-0 
3 Christoffer Pedersen - Jan Mortensen 0-1 
4 Esben Sørensen - Thomas Moldt 0-1 
5 Palle Skov - Eigild Nielsen 1-0 
6 Peter Svendsen - Flemming Borg 1-0 
7 Frands Lavrsen - Birger Hagstrøm 0-1 
8 Ole Rasmussen - Kenneth Jørgensen 0-1 
9 Laurids Paulsen - Poul-Erik Nielsen 1-0 
10 Stig Lenskjær - Lars Johansen 1-0 
11 Svend Dahl - Kurt Videbæk 0-1 
12 Peter Langer - John Sø ½-½ 
13 Erik Hvalsøe - Leif Petersen 1-0 
14 Frants Stentzer - Svend Aage Rand ½-½ 
15 Evald Eskildsen - Hardy Hansen 0-1 
 
8 -7 
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Frants havde jo 
meldt fra, og 
Hans Jørgen 
mødte ikke op 
så Wojciech 
sluttede så med 
7 af 7!! og blev 
en sikker vin-
der. Sidste run-
de blev skæm-
met af en uhel-
dig episode 
hvor Jens Thra-
ne ikke mødte 
frem til start-
tidspunktet. Der 
opstod en livlig 
diskussion om 
Jens Thrane 
havde ringet på forhånd 
og bedt om udsættelse 
af tidspunktet for frem-
møde. Da der ikke kun-
ne opnås enighed havde 
dommer Ole Rasmussen 
ikke andet at gøre end 
at erklære spillet tabt 
for Jens efter 15 min. 
Partiet blev desværre 
afgørende for 2. plad-
sen som efter korrekti-
on gik til Hans Henrik 
Hviid med 10,75 mod 
10,25 til Jens.  

 
. 
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Hillerød Byturnering - 
Nordea Cup 2010  
 
Hans Endrup Jacobsen 
 
Sidste runde startede 
spændende set med Hille-
rød øjne. Christopher hav-
de Hasso nede i sækken - 
ved 17-20 træk- med 2 
merbønder og skulle bare 
snørre til, men byttede 
om på 2 træk og mistede 
sin dronning, den stod ba-
re i slag. Game over. 
Ib stod godt med merbon-
de, så bymesterskabet 
"lå" i hans hænder på det 
tidspunkt hvor Christo-
pher kun skulle snørre til. 
Ib kunne nu bliver 2, hvis 
han vandt men missede i 
tidnøden og måtte kæmpe 
for remis. 
 
Hasso Schütze blev derfor 
bymester 2010 - meget 
heldigt som han selv ud-
trykte det - og Leif E. Kri-
stensen fik så anden plad-
sen.  
 
Basis 1 
Laurids blev en meget sik-

ker vinder med 7 af 7 og 
en kolossal ratingfrem-
gang! og Frands lige så 
sikker 2ér.  
 
Basis 2 
Her lå det jo til at Søren 
og Sven skulle spille om 
1.st pladsen og de begge 
ville vinde da de skulle 
spille mod de 2 nederste. 
Søren havde den bedste 
korrektion og ville derfor 
vinde. Nu viste det sig, at 
både Søren og Sven langt 
fra spillede som vindere, 
og faktisk kom til at stå til 
tab. Men Søren reddede 
remis mod Jan og Sven 
måtte ned mod Mats som 
spillede et fint parti med 
et svært slutspil. 
Det betød at Søren blev 
udelt 1.er og dermed vin-
der. Men så var der i ste-
det 3 med hver 4½, og vi 
måtte til korrektionsbe-
regning. Her havde Stig, 
som man må sige kom 
stærkt bagfra, den bedste 
med 15,00 og snuppede 
dermed anden pladsen. 
Sven havde 13,25 og 
Svend Åge 11,75.  
 
Basis 3 
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 Det blev jo en rigtig venskabsmatch, hvor resultatet jo også 
var uafgjort! Det samlede resultat afspejler til gengæld 
ikke dramaerne, der foregik på enkelte brætter. 
Det var en rigtig hyggelig aften, og vi er da mange, der 
glæder sig til næste år, hvor vi så skal være værter for Alle-
rød. 
 
Til sidst en fiks lille afslutning fra partiet Eigild Nielsen – 
Peter Svendsen: 
 
 
 
 
 
Sort trækker og vinder! (se løsningen på næste side) 
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Rasmussen 0-1  
8 Svenn Jensen 1465/0 - 
1529/1616 Wojciech Zbignew 
Pawlak ½-½ 
  
75% af 2. holdet styrede i 2 
biler mod nordkysten og en 
lokation, der var en sammen-
ligning med Broerne i Madison 
County værdig blot med den 
lokale betegnelse Brohuset 
ved Langebro. Claes og Hen-
rik havde i stedet valgt solo-
transport. Vel parkeret en 
halv kilometers penge i ret-
ning mod Hornbæk spadsere-
de vi forbi Jan Hurtigkarls re-
staurant i det milde og tørre 
novembervejr, hvor en udsigt 
over vandet fra spillestedet 
var i vente.  
  
Der virkede meget stille ved 
Brohuset, da vi nåede frem, i 
betragtning af, at der kun var 
10 minutter til rundestart. 
Men en venlig dame kunne 
fortælle os, at skakklubben da 
ikke spillede her om sønda-
gen, men i stedet ovre på 
Hellebæk Skole. Om det var 
skuffelsen over denne besked 
og savnet af den attraktive 
udsigt, der i de følgende timer 
senere influerede negativt på 
mit eget spil får jeg vanske-
ligt ved at dokumentere, men 
i en traurig stund over mit 
personlige resultat kan jeg da 

2. holdet på vellykket  
pointjagt på nordkysten. 
  
Af Frands Lavrsen 
 
Ålsgårde 1 - Hillerød 2 2½-
5½ - spillet 22. november 
2009  
 
1 Preben Nielsen 1881/1912 - 
1919/1962 Hans Endrup Ja-
cobsen 0-1  
2 Kristian Bjørneboe 
1892/2019 - 1829/1854 Claes 
Scherwin 0-1  
3 Svend Erik Førby Sørensen 
1884/1978 - 1695/1801 
Frands Winther Lavrsen 1-0  
4 Jørgen Wimo 1742/1828 - 
1710/1768 Sofus Rønne Chri-
stiansen 0-1  
5 Palle Nielsen 1716/1870 - 
1698/1867 David Kinch Palvig 
½-½  
6 Michael Mæchel 1640/1743 
- 1649/1874 Henrik Dam-
gaard Hansen ½-½  
7 Lars Peter M. Johannessen 
1576/1745 - 1693/1777 Ole 

Løsning på opgave fra forrige side: 
 
Hvid har lige spillet 1. Lf5+???, og 
sort følger brutalt op med: 1.-,Txf5 
2.exf5,Te2 3. Tbf3, Dxh3+ 4.opg. 
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jeg så, det gør mig egentligt 
mindre at Fritz 11 mener at 
26. - Tb8 er bedre og med 
klar fordel, vi er i øvrigt også 
begge to presset på klokken 
her.) 27.Tc1 Txh4 ( Og nu 
afsluttes dette kampparti des-
værre med at Martin ikke ser 
hovedtruslen)  

28.b3?? Th1!!+ og mat i 
næste opg. 0-1  
 
Vinderpartiet i gruppen under 
1900 blev spillet i gruppe G5-
D i 4. runde. Per Hagerup 
vinder præmien for et kon-
sekvent og voldsomt overfald 
på Helene Søndergaards kon-
gestilling. 
 
Hvid Per Hagerup Furesø  
Sort Helene Søndergaard 
Jetsmark 

 
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. LL5 
Lc5 4. c3 d6 5. h3 Sge7 6. 
O-O Ld7 7. Te1 O-O 8. d4 
exd4 9. cxd4 Lb6 10. Sc3 
h6 11. d5 Se5 12. Sxe5 
dxe5 13. Lc4 a6 14. a4 
Sg6 15. Le3 Lxe3 16. Txe3 
Sf4 17. Se2 Sxe2+ 18. 
Dxe2 De7 19. Tg3 Kh8 20. 
a5 c6 21. Dh5 cxd5 22. 
Lxd5 Lb5 23. Taa3 Tad8 
24. Taf3 f6 25. Tg6 Le8? 
(en fejl der giver hvid mulig-
hed for at afgøre partiet me-
get brat - bedre er Le2 hvo-
refter kombinationen i partiet 
ikke virker) 
 

 
 
26. Txh6+! gxh6 27. 
Dxh6+ Dh7 28. Dxf8+ 1-0 
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karakter) 13. Sb5?! Dc6 
14.Sxa7 ( igen er 14. h5 
bedre)  
 

 
 
(nu begynder løjerne!) 14.- 
Txa7! 15.Lxa7 b6 16.Db4 
Ta8 17.Dxb6 Da4 18.La6 
( Den havde jeg ikke set, og 
i et væld af spændende sorte 
muligheder, vælger jeg ikke 
det bedste, her er Sxe4! 
meget stærkt) 18. - Dxc2 
( Martin tænkte længe her, 
og spiller ikke det bedste, 
som er 19.Db7 men kommer 
op med 19. 0-0 ( sikkert i 
forventning om 19. - Dc5+ 
20.Dxc5 dxc5 21.Lxc5 Txa6, 
med en mere rolig stilling 
uden dronninger)  
 

 
 
19. - Sxg4! ( udråbstegnet er 
sat fordi det nu bliver rigtig 
svært i praktisk skak at være 
hvid, da han i de næste 
mange træk, næsten hele 
tiden skal finde ónly moves´) 
20.fxg4 Dxe4 21.Lb7 
Dxg4+ 22.Lg2 Ld5? ( ØV, i 
variantnettet overser jeg 22. - 
Txa7! Jeg troede det gik galt 
efter 23.Db8 + Lf8 24.Dxa7. 
Jeg ser ikke at den hvidtfeltet 
løber kan gå imellem på c8!, 
men som skrevet efter træk 
19, så er det hvid der skal 
finde ´only moves´ sort kan 
bedre tillade sig småslappe 
hiv, og i denne fase af partiet 
finder vi ikke de bedste træk 
hver gang) 23. Tf2 Le5 
24.Db5 e6 25.Le3 Dg3 
26.De2 Ta4! ( Et træk jeg i 
partiet var superglad for at 
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de sorte løber blokerede 
David vha. 6 hvide bønder 
på sorte felter samt et 
tårn og en dronning (på 
begge sider) fuldstændigt 
for et sort gennembrud. 
Fritz giver sort et plus på 
1.90 i slutstillingen, men 
det er kun et teoretisk 
plus pga. materiel over-
vægt - stillingen er på fa-
scinerende vis stendød 
remis. Se blot her, hvor 
hvid er i trækket og selv-
følgelig spiller 40. Txa5: 
wKc1,Qg3,Ng2,Bc2,Ra1,Pb
4,c3,d4,e5,f4,h4/
bKb7,Qe7,Na5,Bd7,Ra8,g8
,Pa6,b5,c4,d5,e6,f5,g4,h5 
  
I spansk med 2 x kort ro-
kade lykkedes det Sofus i 
17. træk at få åbnet g-
linien og bane vejen for et 
kongeangreb. Sofus fast-
holdt i en livlig slagud-
veksling et pres, der fik 
modstanderen til at lave 
en afgørende fejl i 33. 
træk.  
  
Ole fik hurtigt en komfor-
tabel stilling med hvid i en 
skandinaver. Han vandt en 
bonde og stod klart til ge-
vinst efter 15 træk, og Ole 
vaklede da heller ikke 
overhovedet i gevinstfø-
ringen. 

altid hælde mod den for-
klaring. Vi måtte således 
traske videre og nåede 
netop i rette tid frem til 
det spillested, hvor der 
også var modstandere pa-
rat til at tage kampen op.  
  
Matchen kunne på forhånd 
forventes at ende 4-4, 
men det skulle vise sig at 
være en undervurdering af 
vores styrke den dag. 
Matchen forløb nemlig på 
denne måde: 
  
Henrik diskede vanen tro 
som sort op med skandi-
navisk og partiet endte 
med en hurtig remis efter 
14 træk i en helt lige stil-
ling. 
  
Wojchiech serverede også 
en relativ hurtig remis ef-
ter 2 timers spil i en sicili-
aner, hvor han i slutstillin-
gen stod lidt i underkan-
ten med en sårbar d-
bonde og en dårlig løber. 
  
David kæmpede sig flot til 
en remis efter undervejs 
at have stået til tab et par 
gange. I slutstillingen 
manglede han en kvalitet 
og 2 bønder, men mod 8 
sorte bønder alle på hvide 
felter samt den hvidfelte-
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Selv fik jeg i en Bird en helt 
lige stilling efter 14 træk. Så 
blev jeg utålmodig og gjorde 
helt unødvendigt 2 dårlige 
træk i træk og partiet var 
tabt, selv om jeg holdt ud til 
matsætning i træk 40.  
  
I en kongeinder fik Claes 
forholdsvis hurtigt terræn-
overvægt, som han brugte 
til et pres på kongefløjen. 
Stillingen balancerede længe 
med en lille fordel til Claes, 
indtil hvid fatalt afbyttede 
sin hvidfeltede løber mod en 
springer. Derved fik Claes 
mulighed for det helt afgø-
rende fremstød med g-
bonden, hvorefter han få 
træk senere kunne trække 
sig sejrrigt ud af opgøret. 
  
Det mest spektakulære re-
sultat og forløb opnåede 
dog Hans, længe efter at vi 
andre Hillerød spillere havde 
forladt arenaen. Hans havde 
ofret en bonde i åbningen 
mod Preben uden at få noget 
ud af det og stod med en 
bonde for lidt i et slutspil 
med 2 bønder mod 3. Hans 
kæmpede stædigt videre, og 
i sin iver efter at vinde mi-
stede Preben først den over-
skydende bonde. Da der lidt 
senere var udsigt til at miste 

endnu en bonde, men uden at 
have en oplagt tabt stilling 
opgav Preben til Hans's store 
overraskelse. En heldig ge-
vinst var i hus. 
  
Alt i alt et meget tilfredsstil-
lende resultat for 2. holdet. 
  
Frands Lavrsen   
 
 

Han er slet ikke så klog. Jeg slår ham næ-
sten hver gang! 

Løsninger til Legehjørnet 
1) 1.axb6 ep! # 
2) 1. Th-g7!og mat i alle varianter 
3) 1. Sg4! og mat i alle varianter—

prøv selv! Den sjoveste er hvis sort 
svarer 1..,Kh1. 

4) 1. Lc1! b4 2. Kb2! b5 3. Td2! Kf4 
4. Td4 #  
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 DM 2010  
 
Som H3 nævner i For-
mandens beretning, ar-
rangerede vi DM i år, og 
der var masser af roser til 
klubben (og særligt til 
den hårdtarbejdende ska-
re af frivillige med Hans i 
spidsen). Et fantastisk 
godt arrangement som 
klubben kan være stolt 
af: DM i Nordsjælland for 
første gang siden Kongen 
var knægt og for første 
gang nogensinde i Hille-
rød. Det 101. DM på 
klubbens 100. år! På tur-
neringens hjemmeside, 
www.skak-DM.dk/2010, 
kan du bl.a. se resultater, 
billeder og nyheder. 
 
IM Nikolaj Borge har haft 
de mange indleverede 
skønhedspartier fra DM til 
vurdering og bedømmel-
se.  
 
I klassen +1900 har Ni-
kolaj Borge valgt Lars 
Nilssons flotte gevinst 
mod Martin Haubro i G7-
A, hvor Lars vandt efter 
et spektakulært kongean-

greb med en flot afslutning. 
 
Partiet var i tæt konkurrence 
med flere andre partier bl.a. 
Jacob Aagaards udspilning af 
Lars Schandorf, men den 
flotte afslutning gjorde for-
skellen.  
 
I klasen under -1900 var der 
nok mange indleverede parti-
er, men ikke så mange flotte 
kongreangreb at vælge imel-
lem. Vinderen blev Per Hage-
rup Furesø. 
 
Her følger Lars Nilssons ge-
vinst med kommentarer for-
trinsvis af vinderen selv. 
 
Hvid: Martin Haubro 
Sort: Lars Nilsson 
 
1. e4 g6 2. d4 Lg7 3. Sc3 
c5 4.Sf3 cxd4 5.Sxd4 Sc6 
6.Le3 Sf6 7.f3 0-0 8.Dd2 
d6?! 9. Le2 Dc7 10. g4 
Te8?! (Bedre er Sxd4 
11.Lxd4 Le6) 11.h4 Sxd4 
12. Lxd4 Le6 ( Jeg har spil-
let lidt for sorgløst, nu kunne 
der f.eks komme 13.h5 Da5 
14. 0-0-0 a6 15.h6 og god 
hvid stilling med angreb. 
Efter hvids næste træk 
skifter partiet markant 


