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 RO-O-OKADEN 
Gode tider i Hillerød: 
Vi har vundet DSUs ini-
tiativpris. Hvor meget 
de end har måttet høre 
for deres kaffepauser, 
så skal der ikke herske 
nogen tvivl om besty-
relsens hårde indsats. 
Så tillykke med den. 
Den var velfortjent! 
 
Og Martin og Sofus ra-
ger  medaljer til sig. 
Martin i den grad, at 
selv Hillerødposten fik 
øjnene op. Lad det nu 
ikke stige dig til ho-
vedet! Der er lang vej 
endnu. 
 
Ib blev klubmester (Har 
jeg ikke rapporteret 
den før?) men må vist 
undvære byturneringen 
denne gang. 
 
David tager præmie 
igen-igen. Denne gang i 
Kronborg. Indlæg!!! 
 
En fjerdeplads til før-
steholdet lyder måske 
ikke af så meget, men 
det var faktisk en af 
de stærkeste divisioner 
i mange år, så det var 
slet ikke en ringe pla-
cering endda. Nu er Es-
ben jo også kommet på i 

stedet for ham der den 
uduelige fyr. Så bør man 
jo også kunne have for-
ventninger 
 
Næstved rykker op i før-
ste division. Så der røg 
Schybbes argument om at 
have for langt til hold-
kampene! Begynd bare at 
forberede jer nu: Redak-
tøren anbefaler Euwe-
forsvaret (5. -,e6) mod 
Blackmar-Diemer gambit. 
 
Øsse var oppe ved gule-
rodsforsamlingen og prøve 
at genoplive venskabsmat-
chen. Mon ikke Allerød 
snart er stærke nok til 
at have en chance mod os? 
 
Og folk, der holdt øje 
med DM, bemærkede måske 
en FM Jaksland i feltet. 
Her fik Tim godt nok kam 
til sit hår. Bare rolig, 
Tim: Du er stadigvæk vo-
res helt! 
 
Resten af Hillerøddrenge-
ne havnede af uransageli-
ge grunde i samme pulje. 
Det ser dog ikke ud til, 
det blev til nogen ”Jeg 
har tømmermand, lad os 
tage en hurtig remis.” Er 
de endelig ved at blive 
voksne? 
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 Legehjørnet 

XABCDEFGHY  
8r+-wqkvl-tr(  
7+-zp-snpzpp'  
6p+-zp-+-+&  
5snp+Nzp-+-%  
4-+-+P+l+$  
3+LzP-+N+-#  
2PzP-zP-zPPzP"  
1tR-vLQmK-+R!  
xabcdefghy 

Hvid trækker 
1. Typisk spansk stilling? 
 
XABCDEFGHY  
8r+-wqkvl-tr(  
7zppzp-+pzpp'  
6-+nzp-sn-+&  
5+L+-zp-+-%  
4-+-+P+l+$  
3+-+-+N+-#  
2PzPPzP-zPPzP"  
1tRNvLQtR-mK-!  
xabcdefghy 

Hvid trækker 
3. Endnu en spanier. 

XABCDEFGHY  
8-trlwqkvl-tr(  
7+-zp-sn-zpp'  
6p+pzp-zp-+&  
5+-+-zp-+-%  
4-+-zPP+-+$  
3+-sNQvLN+-#  
2PzPP+-zPPzP"  
1tR-+-mK-+R!  
xabcdefghy 

Sort trækker 
2.  Kan b2 slåes eller er den giftig? 
 
XABCDEFGHY  
8rsnlwq-trk+(  
7zppzp-+-zpp'  
6-+-vl-sn-+&  
5+-+Pzp-vL-%  
4-+-+N+-+$  
3+-+L+-+-#  
2PzP-+-zPPzP"  
1tR-+QmK-sNR!  
xabcdefghy  

Sort trækker 
4. Et forhåbentligt velkendt tema! 

Dagens tema er miniaturer. 

En tid til at løse opgaver, en tid til at kigge på løsninger. En tid til at se her, en tid 
til at bladre om til side 24. 
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Formandens side

Så lakker det igen mod enden, 
som kællingen sagde da hun atter 
fik hældt fernis ned af ryggen. Vi 
har holdt en god generalforsam-
ling, og referatet og formandens 
beretning herfra kan du læse inde 
i bladet. De giver et godt billede 
af den øjeblikkelige status i klub-
ben samt af året der gik. 
 
Det sidste vi laver i denne sæson 
er jo Byturneringen, og her er vi 
i skrivende stund over halvt 
igennem. Af de mest opløftende 
hillerødresultater kan det nævnes 
at de to ungersvende, Sofus og 
Christopher, hærger basis 1 og 
begge har 3½ point. De skal mø-
des indbyrdes i 6. runde, og det 
skal nok blive lidt af en gyser. 
 
Selv samme Sofus samt 8-årige 
Martin Percivaldi var med til 
sjællandsmesterskabet for junio-
rer, og med meget flotte resulta-
ter. Læs den lille artikel inde i 
bladet. 
 
Minsandten om ikke det lykke-
des mig at blive klubmester igen 
i år! Igen i år efter lidt vaklen, 
men da de andre kandidater vak-

lede 
endnu 
mere, 
trak jeg altså igen, for andet år i 
træk og for tredje gang på fire år, 
det længste strå. I gruppe 2 vandt 
David Palvig overbevisende og 
gjorde sig dermed fortjent til at 
spille i gruppe 1 næste år. Du 
kan læse min artikel med partier 
fra turneringen inde i bladet. 
 
Her i sommer (i slutningen af 
juli) løber Nordens stærkeste 
turnering, Politiken Cup, af stab-
len i Helsingør (gode togforbin-
delser!). Vi er allerede en del 
hillerødder der deltager, og det 
skulle du måske også tænke på at 
gøre! Hvis du er junior, får du 
det faktisk for halv pris, da du får 
refunderet halvdelen af indskud-
det af 8. hovedkreds. 
 
En herlig nyhed indvarsler den 
nye sæson: Kommunen har be-
vilget klubben over 50.000 til 
nye gode stole, så vi nu ikke læn-
gere skal sidde så hårdt under de 
timelange, nervepirrende skak-
opgør. Nye, gode stole, med nye 
flotte brætter og brikker, med ny 

Ib Hother Andersen 
Løngangsgade 22 
3400 Hillerød 
tlf. 48244468      
e-mail: ia@melib.dk 
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teknologi, i de nye, centrale og 
dejlige lokaler, der efterhånden 
også er blevet helt pæne og hvor 
man kan se at en skakklub holder 
til her… Sikke nogle fremskridt 
siden tiden på Ålholmsskolen! 
Det varmer mit formandshjerte at 
se at det går fremad! 
 
Den ny sæson starter op i midten 

af august, nærmere bestemt tirs-
dag den 14. august. Af nye tiltag 
i den ny sæson bliver der bl.a. en 
lidt kortere klubturnering, en 
ekstra koordineret efterårsturne-
ring samt temaaftner, hvor man 
efter et foredrag kan træne det 
man har lært. Det skal nok blive 
spændende! Vel mødt den 14. 
august! 

1) Valg af dirigent  - Henrik 
Holm 

 
2) Aflæggelse af beretning v/

formanden Ib Hother An-
dersen. Beretningen gengi-
ves i bondefangeren i næste 
nummer 

 Kommentarer: 
 Peter Langer oplyste, at det 

havde været meget svært at 
skaffe afløsere til holdkam-
pene – forslag om at sætte 
holdantal ned fra 4 til 3 el-
ler 3½ hold. 

 Peter Svendsen orienterede 
om vigende medlemstal i 
DSU, og opfordrede i øvrigt 
til større ansvarsfølelse for 
eget hold. 

 Hans Jacobsen opfordrede 
til, at flere støttede op om 
klublivet – der er et skuffen-
de lavt fremmøde til de af-
holdte foredrag. 
 

3) Aflæggelse af regnskab v/
Mogens Demant – viste et 
underskud på godt 3.000 i år, 
hvilket skyldes ekstraordi-
nært stort indkøb af materiel. 
  

4) Forelæggelse af budget og 
fastsættelse af kontingent 
for sæsonen 2007-2008 

 Budget næste år kalkulerer 
med et underskud på 70 kr. – 
derfor foreslog Demant 
uændret kontingent, hvilket 
blev vedtaget. 

Referat fra generalforsamling, tirsdag den 10. 
april 2007. 
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5) Indkomne forslag 
 - at juniorassistance (hjælp fra 

klubbens medlemmer til den 
store gruppe af juniorer, tirs-
dag kl. 1830 – 1930) fremover 
foregår månedsvis. Forslaget 
vedtaget, og under mødet 
meldte 4 personer sig – indtil 
videre mangler 7 frivillige. 

 - at der i stedet for en lang 
klubturnering afholdes 2 kor-
te, og i øvrigt drøftelse af, om 
turneringen skal være åben 
(men hvor klubmesteren kun 
kan være ”vores egen”). God 
stemning for forslaget, og be-
styrelsen arbejder videre med 
det. 

 - at resultattavlen genindføres 
(den var blevet væk). 
 

6) Valg af bestyrelse: 
 Bestyrelsen genvalgt, og be-

står herefter af 
 Formand: Ib Hother Andersen 
 Næstformand: Henrik Paulsen 
 Kasserer: Mogens Demant 
 Sekretær: Laurids Paulsen 
 Øvrige medlemmer: Peter 

Svendsen og Erik Hvalsøe 
 Valg af 1 revisor: 
 Evald Eskildsen genvalgt 
 Suppleanter for både besty-

relse og revisor: Henrik Holm 
og Christoffer Pedersen 
 

7) Valg af bladudvalg 
 Dan Erichsen og Erik Hvalsøe 

genvalgt 
 

8) Valg af juniorudvalg 
 Peter Svendsen og Sofus Chri-

stiansen genvalgt 
 

9) Valg af jubilæumsudvalg 
 Proceduren drøftet, og besluttet 

at nedsætte udvalget på ny. Be-
står nu af Mogens Demant, 
Hans Jacobsen, Erik Hvalsøe, 
Peter Svendsen og Laurids 
Paulsen. 3 budgetterede forslag 
fremlægges ved næste general-
forsamling. Hans indkalder til 
1. møde. 

 ”Frem mod jubilæet” – et nyt 
punkt i bondefangeren, så alle 
kan følge med i status på arbej-
det. 
 

10) Eventuelt 
 Peter Langer indbød på vegne 

af Jyllinge skakklub til simultan 
med Lars Bo Johansen, 14 dage 
efter generalforsamlingen 

 Jens Østergaard foreslog, at der 
arrangeres en venskabsmatch 
med en anden klub på 25-40 
brætter – eller hvor mange der 
nu kan lade sig gøre. F.eks. 
mod Nordkalotten.  

 Peter Svendsen ønsker hjælp 
fra en computersagkyndig i ju-
niorafdelingen – så er du stærk 
på en PC, så kontakt Peter. 

 
 

Referent Laurids Paulsen 
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1. Indledning 
Nu er det så femte gang jeg skal 
holde status over et år i Hillerød 
Skakklub. Et år hvor vi har fået 
konsolideret vores tilstedeværel-
se i de nye lokaler, som vi – i høj 
grad takket være Dupond og Du-
pont, alias Erik og Mogens – er 
ved at få gjort til ”vores egne” 
lokaler, hvor man kan se at det er 
en skakklub. 

2. Medlemsstatus 
Vi har her i begyndelsen af året 
39 seniorer, 9 pensionister og 12 
juniorer, og altså alt i alt 60 med-
lemmer. Altså et skridt tilbage 
igen i forhold til sidste år, hvor 
det ellers lige var begyndt at gå 
fremad igen. Jeg forstår det ikke 
helt, for der er både nye tiltag, 
flotte turneringer, hvervetiltag på 
Torvet og i lokalaviser foruden 
gode, nye, centrale lokaler. Men 
det er måske bare tidens tegn. 
Mange skakspillere, ved jeg, fo-
retrækker at sidde hjemme og 
spille skak på Internettet, men 
jeg synes nu stadig at det er rart 
at komme ned i klubben og møde 
folk, sådan rigtigt og ikke bare 
virtuelt. 
 
Et medlem vil særligt blive sav-

net, og det er gode gamle Holger, 
der afgik ved døden den 8. no-
vember sidste år. Det er svært at 
forliges med at søde og venlige 
og vellidte Holger ikke længere 
skal være at finde hver eneste 
tirsdag i Skakklubben. Æret være 
hans minde. Jeg foreslår at vi 
holder et minuts stilhed og min-
des Holger. Tak. 

3. Kommunikation 

3a Bondefangeren 
Der er udkommet fire numre af 
Bondefangeren i år, i samme 
høje kvalitet som altid. Igen har 
superduoen Erik-Dan været på 
banen. Erik med kontakten til 
Nordea, med det altid kreative og 
morsomme omslag og med selve 
produktionen af bladet, og Dan 
som redaktør. Her synes jeg at 
der er grund til at fremhæve at 
Dan – trods det at han er flyttet 
til Canada med arbejdet – fortsat 
er gået med til at fungere som 
redaktør. Så en stor ros til Dan, 
som jo må modtage den in ab-
sentia. 
 
I bestyrelsen har vi vedtaget at vi 
har Danmarks bedste klubblad 
og hjemmeside, og vi har derfor 
taget skridt til at vinde den kon-

Formandens beretning for sæsonen 
2006-2007 
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kurrence, som DSU har udskre-
vet om netop dette; en konkur-
rence som pt kører i Skakbladet. 

3b Hjemmesiden 
Vores hjemmeside, 
www.hillerodskakklub.dk, opda-
teres meget ofte af vores web-
master Hans, og den er virkelig 
nærmest et dagligt besøg værd. 
Hjemmesiden var lige nede et 
par dage for nylig, og meget si-
gende opdagede jeg det straks, 
og den kom da også hurtigt op 
og køre igen. 

4. Lokalesituationen 
Vi er i bestyrelsen enige om at 
det har været et stort skridt frem-
ad at være flyttet ned centralt i 
byen i de gode nye lokaler. Vi 
har fået tre gode skabe, og Erik 
og Mogens fik på bedste gang-
stermaner tiltusket sig et vitrine-
skab for et tilbud, den lokale fo-
tohandler ikke kunne sige nej til, 
og Stig er i gang med at få det 
elektriske til at fungere, men ind-
til videre kan I betragte vidunde-
ret derovre i hjørnet. Det vil 
snart blive fyldt op med pokaler, 
præmier, pæne skaksæt osv., så-
ledes at dette lokale i endnu hø-
jere grad kan siges at være et 
skaklokale. 

5. Arrangementer 

Vi har i løbet af året afholdt 
Skakkens dag på Torvet og Kul-
turnatten, som blev et lille til-
løbsstykke her i vores egne loka-
ler. I den forbindelse fik vi lavet 
en ny flot folder, som er blevet 
uddelt og som fx står på bibliote-
ket sammen med klubbladet. I 
starten af september havde vi 
besøg af Danmarks hidtil yngste 
stormester, Davor Palo. Der var 
en flot reception i fine rammer i 
Kedelhuset, uddeling af pokaler 
fra Nordea Cup (Hillerød Bytur-
nering), og derefter gav storme-
steren et foredrag og spillede 
simultan mod 20 fremmødte spil-
lere fra både Hillerød og om-
egnsklubberne. Palo tabte kun til 
Martin Rosenkilde og til Sofus 
Christiansen, mens Aksel Gas-
bjerg fik remis. I starten af inde-
værende år afholdt vi NSU 
Open, hvilket vi jo gør hvert an-
det år. Turneringen var en stor 
succes (igen i de fine rammer i 
Kedelhuset) med hele 6 basis-
grupper foruden den store me-
sterskabsgruppe, der blev vundet 
suverænt af Kåre Kristensen fra 
Nordkalotten med 4½ af 5. Godt 
gået efter en længere turnerings-
pause. Af gode hillerødresultater 
skal vi ned i basis 4 og 5, der 
blev vundet af henholdsvis Hen-
rik Holm og Peter Langer, begge 
også med suveræne 4½ af 5. 
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6. Klubaftener 
Klubaftenerne har i år budt på en 
nyskabelse, nemlig teoriunder-
visning som optakt til aftenernes 
hovedaktiviteter. Dette tror jeg 
medlemmerne (i hvert fald nogle 
af dem) har været glade for, så 
det planlægger vi at fortsætte til 
næste år. Desuden har der jo som 
sædvanlig været en bred vifte af 
tilbud bygget op omkring flag-
skibet, klubturneringen, som jeg 
skal vende tilbage til. Der har 
været to handicapturneringer, 
konsultationsskak, lynskak, si-
multanskak, hurtigturnering, 
samt selvfølgelig vores traditi-
onsrige juleafslutning, der blev 
en stor succes i år. Stort fremmø-
de, høj stemning, gode opgaver 
og konkurrencer, æbleskiver og 
gløgg samt juleskaksange ak-
kompagneret af formanden og 
næstformanden på guitar og pia-
no, samt af resten af koblet på 
rasle- og rytmeinstrumenter. Der 
var ikke et øje tørt. 

7. Juniorskak 
Peter Svendsen har igen i år gjort 
et stort stykke arbejde, suppleret 
af de to væbnere Christopher og 
Sofus, som jo er vendt hjem fra 
Tjele efterskole. Det er dejligt at 
komme ned i klubben og mærke 
at det summer af juniorskak. Jeg 
vil opfordre til at medlemmerne 

møder lidt tidligere og kigger ind 
i juniorlokalet. Det er meget be-
kræftende. Klubben har fået et 
ekstraordinært stort talent i 8-
årige Martin Percivaldi, der blev 
nr. 4 ved DM, og ham er forman-
den begyndt at give privatunder-
visning et par timer hver uge, 
således at klubben nu kan tilbyde 
dette kæmpetalent to trænings-
sessioner om ugen. 

8. Resultater 

8a Holdturneringen 
Vi havde i år fire 8-mands-hold.  
 

1. holdet troede længe at de 
kæmpede for en opryknings-
chance til skakligaen, men 
det blev klart her til sidst at 
Sydøstfyn var i en klasse for 
sig selv (selv om BMS fulg-
te dem til døren!), og i den 
afsluttende runde tabte vi 
stort til dem (6-2). 1. holdet 
endte i den pæne ende på en 
4. plads i 1. division. Top-
scorer på 1. holdet blev Jan 
Montgomery, som jeg gerne 
vil se heroppe til en topsco-
rerpræmie. Jan havde endda 
afbud til den ene af runder-
ne, men endte alligevel på 
den flotte score 5 af 6. 

 
2. holdet måtte lige som 1. 
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holdet være vidner til, at det 
var andre hold der kæmpede 
om oprykningen til 3. divisi-
on, nemlig Hørsholm, Birke-
rød og Frederikssund (deres 
førstehold, vel og mærke!), - 
det var Frederikssund der 
endte med at rykke op - men 
også 2. holdet endte på en 
respektabel plads midt i fel-
tet (en 5. plads i Mesterræk-
ken). Topscorer på 2. holdet 
blev Frands Lavrsen, som 
scorede 4 af 6. Jeg vil gerne 
se Frands heroppe. 
 
3. holdet bankede i første 
runde Nordkalotten 5-3, men 
de skulle åbenbart have givet 
dem en endnu større øretæ-
ve, for det endte med at bli-
ve Nordkalotten der rykkede 
op i Mesterrækken. 3. holdet 
leverede en god indsats i år, 
og de blev nr. 3 i a-rækken. 
Topscorer på holdet blev 
Sven Dahl, som scorede flot-
te 5 af 6. Grunden til at det 
kun var 6 runder var at der 
kun var 7 hold i rækken, så 
Sven havde altså ingen af-
bud. Jeg vil gerne se Sven 
heroppe. 

 
4. holdet startede med et 
chok af en holdkamp den 7. 
november, da Holger blev 
dårlig under sit parti, blev 
hentet i ambulance og døde 

dagen efter. Dette chok kom 
holdet sig aldrig over, og de 
blev nr. sidst i rækken. Top-
scorer på holdet blev Mogens 
Demant med 3½ af 5. Jeg vil 
gerne se Mogens heroppe. 

8b Matcher 
Det var Hillerøds tur til at starte 
en ny ombæring af sekskants-
matchen op, men i sidste øjeblik 
trak Helsinge sig, og derfor blev 
det besluttet at udsætte opstarten 
af denne traditionsrige turnering 
til næste år (sidste søndag i sep-
tember), hvor Nordkalotten træ-
der ind som afløser for Helsinge.  

8c Bymesterskabet (Nordea 
Cup) 
Bymesterskabet blev vundet af 
undertegnede, Ib Hother Ander-
sen, med 6½ af 7, hvilket må 
siges at være en ret overbevisen-
de sejr med hele to point ned til 
nr. 2. Jeg præsterede dermed at 
vinde ”The Double”, hvilket ikke 
er sket siden 1990. Basis 1 blev 
igen i år vundet af enkeltmedlem 
Leif Kristensen med 5½ af 7. 
Basis 2 fik også sammen vinder 
som sidste år (denne gang dog 
ikke på deling), nemlig Jens 
Thrane fra Tårnby med 5½ af 7. 
Basis 3 blev vundet af vores 
egen Erik Hvalsøe med meget 
overbevisende 6½ af 7, men ulig 
mig havde han brug for hvert 
enkelt point han kunne skrabe 
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sammen, da han blev skarpt for-
fulgt af Benny Thorsen fra Po-
sten, der endte på 6 af 7, men 
dog måtte ned mod Erik. 

8d Klubmesterskabet 
20 spillere deltog i årets klubme-
sterskab, der løb over 9 runder 
med to aftener indlagt til udsatte 
partier. De 20 spillere var fordelt 
i to grupper af ti, en a- og en b-
gruppe. For nu at starte med den-
ne sidste, så gjaldt den regel, at 
vinderen vandt retten til at spille 
i a-gruppen næste år. Denne spil-
ler blev vores nye talent David 
Palvig, der vandt gruppen med 
7½ af 9. At han er en spiller man 
må regne med også kan have 
chancer i a-gruppen kunne man 
fx se af det faktum, at han var 
den eneste ud af 10 spillere, der 
formåede at vinde over mig i 
klubmestersimultanen i efteråret. 
Jeg vil gerne se David heroppe 
til præmieoverrækkelse. 2. og 3. 
pladsen blev en duel mellem 
Poul Pedersen og Peter Langer, 
som begge endte på 7 af 9. Da de 
spillede remis indbyrdes, måtte 
der korrektion til, og her trak 
Poul Pedersen det længste strå. 
Jeg skal lige sige at pengepræmi-
erne altså deles ved pointligestil-
ling, men Poul kom altså ind på 
2. pladsen. Jeg vil gerne se Poul 
heroppe. Og så vil jeg også gerne 
se Peter. 

 
I gruppe A blev det til et spæn-
dende opløb mellem tre tidligere 
klubmestre: Hans E. Jacobsen 
der vandt i 1998 og 2001, Chri-
stopher Pedersen, der vandt i 
2005 og så den regerende klub-
mester, nemlig undertegnede. I 
sidste ende kunne jeg afgøre 
denne spændende turnering ved 
at besejre også tidligere dobbelt 
klubmester Esben Sørensen. For 
Hans’ og Christophers vedkom-
mende var turneringen afsluttet 
(de havde spillet forud), og de lå 
½ point foran mig, med 7 af 9. 
Hvis jeg fik remis mod Esben, 
ville vi dermed være 3 spillere på 
7 point. I det tilfælde, havde be-
styrelsen aftalt, ville der blive 
tale om omkamp. Det må have 
været nervepirrende for Christo-
pher og Hans at overvære partiet, 
og i sidste ende trak jeg så det 
længste strå i partiet mod Esben. 
Med 7½ af 9 vandt jeg dermed 
mit 3. klubmesterskab på fire år, 
og det er jeg ret stolt over. Hvis 
det også skulle lykkes mig at 
vinde bymesterskabet, der jo 
starter næste tirsdag (tilmelding 
kan stadig nås ved henvendelse 
til Hans!), bliver der tale om no-
get så eksotisk som the Double 
Double. Jeg vil gerne se Hans 
heroppe til overrækkelse af 3. 
præmien. Jeg vil gerne se Chri-
stopher heroppe til overrækkelse 
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af 2. præmien. Og så vil jeg med 
den ene hånd overrække den an-
den hånd klubmesterpræmien og 
vandrepokalen.  
 

8e Andre interne turnerin-
ger 
Handicapturneringen, som vi 
traditionelt begynder en ny sæ-
son med, blev vundet af mig selv 
med 5 af 5. Efterårshurtigturne-
ringen blev vundet med 5 af 6 af 
en inspireret Sofus Christiansen, 
der netop var vendt hjem fra ef-
terskole. Lynmester blev Dan 
Erichsen efter omkamp med 
Christopher Pedersen. Spillekort-
turneringen blev vundet med 7 af 
7 af Christopher Pedersen. Vin-
terhandicapturneringen over to 
tirsdage blev ligeledes vundet af 
Christopher Pedersen. 

8f Andre resultater 
I Gausdal var Peter Svendsen i 
kamp op førstepladsen i ELO-
gruppen, men måtte ned i fina-
len, hvorefter det alligevel blev 
til en fornem 3.-4.-plads. I sam-
me turnering endte vores top-
bræt, Tim Jaksland, midt i feltet i 
stormestergruppe-gruppe B. 
Klubben havde deltagere i både 
Kronborgturneringen og Politi-
ken Cup, dog uden synderligt 
held. Trods det at han var næstla-

vest ratet, vandt Lars Nilsson 
udelt Svogerslev Weekend. Ved 
det netop overståede DM-stævne 
i Ålborg havde Hillerød for en 
gangs skyld en spiller med i 
Landsholdsklassen. Tim Jaks-
land klarede sig nogenlunde med 
3/9 i det stærke selskab. 

9. Årets medlem 
Årets medlem bliver redaktør 
Dan Erichsen, som igen af gode 
grunde må udnævnes in absentia. 
Det er fantastisk flot at han bli-
ver ved med at yde et stort styk-
ke arbejde for klubben, selv om 
han er flyttet til Canada. Det for-
tjener han en stor applaus for. 
 

10. Fremtiden 
Den nærmeste fremtid byder som 
nævnt på vores traditionsrige 
byturnering, og derefter er der 
sommerferie til starten af august. 
 
Endnu en sæson er ved at være 
til ende. Det har som altid været 
nogle kvalificerede tilbud der er 
kommet fra klubben og nogle 
spændende klubaftener, men sæ-
sonen bød desværre også på et 
trist farvel til en af klubbens tro-
faste kæmper. 
 

Ib Hother Andersen  
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Læs, gæt og vind  
 
Hvilken skakspiller har skre-
vet nedenstående citater?  
Skriv dit svar og giv det til 
Erik den første spilleaften i 
den nye sæson, det er den 14. 
august. Mellem de rigtige svar 
trækkes lod om to fl. Rødvin. 
 
Om Det udødelige parti: ”En værre 
gang fusk skal man lede efter med 
lys og lygte for at finde magen til” 
 
Om Evans-gambit: ”Denne, af 
Morphy så beundrede åbning, er 
helt forsvundet fra moderne turne-
ringspraksis” 
 
”Han opgav nødigt, om han så kun 
trak vejret ved gæller” 
 
”En af de sværeste ting i skak er at 
realisere en fordel og vinde et vun-
det parti. Den klassiske taberreplik: 
”Jeg stod til gevinst” kender vi al-
le” 
 
”Alt hvad hvid har fået ud af alt sit 
gambitteri, er en dårlig stilling og 
en bonde for lidt” 
 
”Det er at trække store veksler på 
folks humoristiske sans. Vi vil spare 
alle parter for de sidste overflødige 
træk. Tarrash filede endnu otte træk 
i liget” 
 
”Hvis nogen ønsker at kaste et sid-
ste blik på afdøde, inden kisten søm-

mes til, så er det nu” 
 
”Det er i praksis næsten umuligt at 
storme en kongestilling udelukkende 
med officererne. I hvert fald gøres 
det ikke uden at ofre. Men kommer 
der en eller flere bønder med, går 
det i reglen lettere” 
 
”Han slog sig for resten af livet ned 
i Danmark, hvor han skridt for 
skridt kom til hægterne og blev så 
”normal”, som det nu var muligt i 
hans tilfælde” 
 
”Det siges tit om en spiller, at han 
har været heldig. Men det er værd at 
notere sig, at heldet forbavsende 
ofte følger den gode spiller” 
 
”Jeg har ladet mig fortælle, at når 
en frimærkesamler har skaffet sig en 
komplet samling af sit specielle 
samlerområde, mister han interes-
sen og sælger ofte hele samlingen.  
Når en mand ser tilbage på sit liv, 
kommer han ofte ud for, at nu, hvor 
han har nået sine mål og måske står 
på en eller anden top, er det hele 
ikke mere så interessant. Det var 
vejen op og frem, der var indholdet i 
hans liv, ikke opholdet ved målet.  
Det er det, man ikke har eller er, der 
virker mest tillokkende. Sidder man 
først med palmerne, småkeder man 
sig. På den høje top blæser den stri-
de vind. Man kan ikke nå mere. Man 
sætter sig ned ved sin morgenbajer 
og konstaterer, at øllet smager ens, 
hvad enten man er mester eller ej. 
Sådan er det også gået med skak-
kens verdensmestre gennem tiderne. 
Pludselig dør flammerne ud” 

Sommerkonkurrence 
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Hillerød 1 – Sydøstfyn 1: 2-6 
 
Og en lille opsummering af 1. 
holdets resultater i år. 
 
Af Ib Hother Andersen 
 
Denne sidste runde af holdturne-
ringen i 1. division blev spillet i 
Farums gode lokaler. Dette sid-
ste siger jeg fordi jeg har lært at 
man altid skal forsøge at sige 
noget positivt, og det var det 
mest positive jeg kunne finde på 
om denne holdkamp, der endte 
som en ren afklapsning.  
 
Inden kampen var der stadig spe-
kulationer, der i et barnesind 
kunne afføde en vis følelse af 
spænding. Hvis nu vi kunne vin-
de STORT over Sydøstfyn, der 
lå nummer 1 i divisionen, og 
hvis nu samtidig BMS, som lå 
nr. 2, tabte til et afbudsramt Fre-
deriksberghold (tyndt og lidt 
usportsligt, synes jeg), der havde 
Frode Benedikt helt oppe på et 6. 
bræt, så var chancen der stadig 
for oprykning til Skakligaen. 
Men ok, det beskrevne scenari-
um lå nok så langt ude på landet 
at man må erkende at chancen 
for oprykning var blevet forspildt 
tidligere, fx med tabet til BMS; 
en kamp vi faktisk burde have 

vundet. 
 
Sydøstfyn havde sat alle sejl til 
mod os (de stillede op i stærkeste 
opstilling og havde ligefrem for-
beredt sig!) for at sikre sig op-
rykningen, og at vi samtidig hav-
de afbud fra vores 3. bræt, Mar-
tin Rosenkilde, således at vi var 
meget underratede på stort set 
alle brætter, gjorde blot forhåb-
ningerne endnu blegere. 
 
Vi tager brætterne oppefra, og 
jeg advarer mod at det følgende 
ikke er munter læsning og særde-
les uegnet som natbordslitteratur. 
 
1. bræt: Tim Jaksland havde sort 
mod ex-DM Steffen Pedersen 
(ratet ca. 150 ratingpoint højere 
end ham selv) og løb lige ind i en 
hjemmeforberedelse i skandina-
visk. Tim måtte ned allerede ef-
ter 24 træk. Ikke nogen skam at 
måtte ned til en ex-DM’er, men 
lidt ærgerligt for Tim, der ellers 
har haft en glimrende sæson og 
scoret 3,5 point mod stærk mod-
stand, hvilket er lidt over hans 
forventede, og Tim vinder derfor 
9 ratingpoint. Men 0-1 til de for-
kerte. 
 
2. bræt: Jens Østergaard havde 
hvid mod IM Lars Borbjerggaard 

1. holdet 
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(ratet ca. 100 ratingpoint højere 
end ham selv) og havde længe en 
lille fordel i en kongeinder. I 
Jens’ begyndende tidnød skete 
der det, at Lars havde forstået at 
det kunne blive et tæt løb med 
BMS om oprykningen, særligt 
hvis vores reserve, Lars Nilsson, 
skulle vinde på 8. bræt, hvilket 
det faktisk så ud til, så han satse-
de på en gevinstplan, som Jens 
med lidt bedre tid ville kunne 
have tilbagevist på 117 forskelli-
ge måder, men det VAR ikke 
vores dag, så det lykkedes fak-
tisk Lars at snøre Jens til sidst. Et 
ærgerligt, åndssvagt nederlag til 
Jens, der ellers godt kunne have 
brugt en sejr (eller i hvert fald en 
halv) her i sidste runde for at 
pynte på en ikke al for overbevi-
sende indsats i år. Med 2,5 point 
i forhold til 3,75 i forventet score 
taber Jens 25 ratingpoint for den-
ne turnering. 0-2 til fynboerne. 
 
3. bræt: Ib Hother Andersen var 
rykket et bræt op grundet Martin 
Rosenkildes afbud, og han kom 
til at møde en væsentligt højere-
ratet modstander, nemlig Torben 
Sørensen (300 ratingpoint mere 
end Ib, og endda endnu højerera-
tet end deres 2. bræt, IM Lars 
Borbjerggaard). Med sort mod 
Torben Sørensens katalaner var 
det en noget ulige kamp. Ib brug-
te en del tid på at huske teorien i 

en variant, som Torben havde 
arbejdet med for nylig (Ib havde 
forberedt sig mod de forkerte 
spillere, da DSU’s divisionsside 
var nede). Der var enkelte tids-
punkter hvor Ib med lidt mere 
nøjagtigt spil (fx 28..,Sxc8!) 
kunne have holdt remisen, men 
sådan ville skæbnen (ja, lad os 
bare give ham skylden!) det ikke. 
En forventet score i denne turne-
ring på 2,3 vidner om hård mod-
stand, men 2 point er stadig skuf-
fende, og Ib måtte derfor slippe 6 
ratingpoint. 0-3 til 
”fynboerne” (gåseøjnene fordi 
Torben Sørensen selv sagde til 
mig bagefter, at han aldrig havde 
sat sin fod i klubben, ja, faktisk 
bor han slet ikke i Danmark, og 
at han så spiller for Sydøstfyn af 
pengemæssige årsager synes jeg 
er mærkværdigt i land hvor der 
absolut ikke er penge i skak). 
 
4. bræt: Thomas Svenninggaard 
spillede med hvid åbningen elen-
digt i en lukket sicilianer mod 
Ulrik Rath (ratet ca. 200 rating-
point højere end ham selv), hvor 
han tabte bonden på c2 i 20. 
træk: opskriften på den totale 
katastrofe for hvid i siciliansk. 
Thomas, som var rykket et bræt 
ned i år, startede eller turnerin-
gen forrygende med 4 af 4, men i 
de sidste tre runder blev det kun 
til et halvt. Med 4½ point i for-
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hold til en forventet score på 
3,55 vinder Thomas dog stadig 
pæne 19 ratingpoint. Nu stod det 
0-4 og et katastroferesultat true-
de.. 
 
5. bræt: Carsten Erlandsen var 
sløj, men sørgede alligevel for at 
vi kom på tavlen, idet han i en 
dødssyg engelsk åbning (passede 
måske meget godt til Carstens 
helbredstilstand!) mod Jan Nor-
denbæk Pedersen (ratet ca. 100 
ratingpoint højere end ham selv) 
fik remis pga. stillingens døds-
syghed lige efter tidskontrollen. 
Carsten startede turneringen ka-
tastrofalt med en lang rokade (tre 
nuller!), og selv om han fik rettet 
lidt op på det i de fire sidste run-
der (2,5 af 4), får han alligevel et 
stort ratingtab på 24 point grun-
det en forventet score på 3,7. 
Men nu kom vi så på tavlen: ½-
4½ til Sydøstfyn. 
 
6. bræt: Jan Montgomery fik 
med hvid i en advance-fransk 
ikke rigtigt fat på sin modstan-
der, Martin Hansen, der har no-
genlunde det samme i rating som 
ham selv, og efter 32 træk blev 
der taget remis. Dette er en lille 
smule morsomt, idet Jan på vejen 
til spillestedet havde siddet og 
brokket sig over at han synes at 
hillerødderne havde taget for 
mange hurtige remiser i turnerin-

gen. Nå, men det skal han være 
undskyldt, for Jan har i den grad 
været holdets lyspunkt (og top-
scorer), der selv om han kun fik 
spillet 6 partier (han havde et 
afbud undervejs), fik scoret 5 
point. Den forventede score for 
disse 6 partier var 3,15, og Jan 
kan noteres for en flot rating-
fremgang på 37 point. 1-5 til 
fjenden. 
 
7. bræt: Esben Lauge Sørensen 
blev nedspillet som sort i en c3-
sicilianer (som han ellers også 
kender som hvid) mod Finn 
Nøhr, der har nogenlunde det 
samme i rating som ham selv. I 
træk 25 satte Esben endda en 
officer rent i slag, og så var det 
slut. Det har bare ikke været Es-
bens sæson, og i de syv partier 
lykkedes det ham kun at skrabe 
tre remiser sammen, selv om 
modstanden var overkommelig, 
hvilket en forventet score på 4,1 
vidner om. Esben må inkassere 
et ordentligt ratingsmæk på 59 
point for denne turnering, hvilket 
bringer ham ned under 2000-
grænsen, og det er sikkert et 
stykke tid siden han har været 
dernede. 1-6, uha-uha! 
 
8. bræt: Al lid blev nu sat til re-
serven, Lars Nilsson, som måske 
kunne pynte lidt på det der teg-
nede til en stor ydmygelse. Og 
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sjovt nok fordobledes det håbe-
fulde kor, idet BMS kunne se at 
hvis Lars vandt og tingene fla-
skede sig for dem i de sidste par-
tier, så havde de stadig en chance 
for at rykke op for snuden af fyn-
boerne. Der var derfor stor sam-
menstimling omkring Lars’ bræt. 
Lars spillede hvid mod Jakob 
Mikkelsen, der har nogenlunde 
det samme i rating som ham 
selv. Det blev – som i Jan Mont-
gomerys parti – en advance-
fransk, hvor Lars – efter en del 
vaklen – trak det længste strå. 
Partiet viser jeg nedenunder, da 
det er det eneste – set ud fra et 
hillerød-synspunkt – der er værd 
at vise. Lars nåede at spille to 
partier som reserve for 1.-holdet, 
og udbyttet blev et tab og en ge-
vinst, hvilket giver Lars en lille 
ratingfremgang på fem point. 
Altså alt i alt 2-6 til Sydøstfyn, 
hvilket for dem var en tilpas stor 
nok sejr til at sikre dem opryk-
ning til skakligaen, hvilket de 
ønskes tillykke med. 
 
Martin Rosenkilde Pedersen hav-
de to afbud i denne turnering og 
høstede tre point i de fem partier 
han spillede (pænt, når man tæn-
ker på hvordan det gik for mange 
af de andre på holdet!), for hvil-
ket han fik en lille ratingfrem-
gang på 13 point. 
 

Hillerød Skakklub scorede 27,5 
point (uhyggelig tæt på den sam-
lede forventede score på 27,9) og 
endte på en samlet 4. plads. Altså 
alt i alt en indsats vi godt kan 
være bekendt, trods det forsmæ-
delige nederlag her i sidste run-
de. 
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En turbulent sæson 
 

blev det for 3. holdet i A-
rækken. Efter 4 sejre i starten 
af turneringen så det faktisk 
ud, som om vi var på vej til 
oprykning til mesterrækken. 2 
sejre på 5-3 og 2 sejre på 4½-
3½ gav os en udelt 1. plads 
efter 4. runde. Snakken på 
holdet var så småt begyndt: 
Hvad pokker skal vi gøre, 
hvis vi rykker op ? Hvem kan 
spille fast om søndagen ? Vi 
havde på det tidspunkt Fre-
densborg ”på hjul” kun ½ po-
int efter, og skulle efter en 
oversidderrunde (kun 7 hold i 
rækken) møde dem i 5. runde. 
Men et par afbud i toppen af 
holdet endte det, som det næ-
sten måtte ende – en klar ge-
vinst til Fredensborg på 5½-
2½, og sejren i A1-rækken var 
reelt uden for rækkevidde.  
 
At vi så oven i købet mistede 
det ene point gjorde ikke sa-
gen bedre. Reserven på 1. 
brættet var ulovlig (var også 
brugt på 2. holdet om sønda-
gen, og selv om hverken Hil-
lerøds holdleder eller kample-

der var klar over det, og han i 
øvrigt aldrig dukkede op til 
kampen, kostede det altså alli-
gevel et ekstra point, da Fre-
densborg klagede). Afgørel-
sen kunne ikke være anderle-
des og 1. pladsen var væk alli-
gevel, så det var faktisk alde-
les uden betydning for place-
ringen. 
 
Vi endte sæsonen med et ne-
derlag på 3½-4½ til Espergær-
de, hvor vi til en start forære-
de dem 2 point p.g.a. ubeman-
dede 7. – 8. bræt (der har væ-
ret store problemer med at 
finde reserver i denne sæson). 
Det hele endte med en hæder-
lig 3. plads, 6½ point efter 
Nordkalotten, som vi i 1. run-
de havde slået 5-3.  
 
Holdets store profil blev uden 
tvivl Sven Dahl, som med 5/6 
skal ha’ en stor del af æren for 
det pæne resultat. Det ku’ jo 
være, at Sven kan overtales til 
at dele en enkelt af sine gevin-
ster med resten af klubben i 
næste blad ??? 
 

Laurids 

3. holdet 
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Af Ib Hother Andersen 
 
Hvem er det nu heldet forføl-
ger? I denne turnering forfulg-
te det i hvert fald mig. I flere 
partier spillede jeg elendigt og 
vandt alligevel. Fx mod Jens 
Søndergaard hvor jeg med 
hvid mod Owens forsvar spil-
lede mig selv ned i en dårlige-
re stilling med tre unøjagtige 
træk i de første otte træk 
(meget godt gået, ik!?), for 
blot at bevidne at Jens i træk 
ni optimistisk (og ukorrekt) 
ofrede en officer, og i det ef-
terfølgende havde jeg et godt 
forsvar og vandt. Andre spil-
lede (af en fuldstændigt ube-
grundet respekt, må jeg for-
mode) bare rigtigt skidt mod 
den regerende og dobbelte (nu 
tredobbelte) klubmester, som 
fx Christopher, der spillede 
sin spanier med hvid så man 
ikke skulle tro at han er min 
tidligere spanskelev fra Han-
delsgymnasiet, og bare blev 
kørt over, og som Palle Skov, 
der som sin egen tidligere 
elev, næstformand Henrik 
Paulsen, gjorde sidste år, spil-
lede sin russer så denne nation 
må sig forbarme, og tabte i 

blot ni træk! En miniature som 
Palle i pædagogikkens navn og 
til skræk og advarsel har givet 
mig lov til at reproducere her: 
 � ���������� 	
���� ��� �� ���
� ��� ��� ����� ����� !"#$"%&' %(&) *+, - ./ 0. 102..3�4�� �5 � 467� 678 � 469�5 �8� 467� 69�� 5 46:� ; 75<<
XABCDEFGHY 
8rsn-wqkvl-tr( 
7zppzp-+pzpp' 
6-+-zp-+-+& 
5+-+-+l+-% 
4-+-+n+-+$ 
3+-sN-+N+-# 
2PzPPzP-zPPzP" 
1tR-vLQmKL+R! 
xabcdefghy => 000?>@ A + 0B '2 C '3 3 0DE'F ?E'FG 0B E'FH IJ(!!'?' ' !'K'& I (?I$' L % -M'& ?'$ !N OO'?'I PQM ?R) S Q#IRS!"$ (OO' $ (! M (& T %' S Q$ PR !?' %'SM (I 0U > 000DEVW + 0?EVW C '3 3 0C XF .Y. G 0B ?2 D?3 / 0.Y.Y. M'? IOQ %J$IJ (!- ' % I' !K XZ !)' !() ?'$ %()$ ()' 0[8 4\ �� ]" $Q#' % IR %$ '& RXX (V' % 08 444\ �^ ^ 46�5 \ �^ � 4�� 6:8� 4�9�� ; 9�� M'& IR%$ RJ)QK IQMS$(? () 0 �_�

I anden runde skulle jeg møde den 
talentfulde junior, Sofus Christian-
sen, som kom til at trække med en 

Klubmesterskabet 
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officer og en bonde to gange i åb-
ningen, hvilket han blev straffet 
for: 
 � �������� �� 	
���� ���� ��� ������� �
7�� ����� !"#$"%&' %(&) *2, - 1. 01. 02..+�4�� :5 � 467� �8 � 4�� :9��� 469�� 678 5 46:� �8 8 47� � (&)QM !' RJIO%(X$ - !L &$ QX �RP& ]"&& -MR? ]Q�?R%X 0 8 444\ :^ ^ 4; �� �8 � 4�_� �5 � 4\ �� 6��^ �� 4�� �$ !(?$&R&VPQ !Q &$ !"OI"I$%T O 0 �� 444; �^��467� 6:5 =11000C '3 12 0� P 1 .Y.M'? !()' IJ (! ' % #'? %' 0 �KR %&L % !T S%' % ?' Q$ ?' % IOQ ! M')'$ )R?')%"&?' $ (! Q$ $%T OO' M'? ?'& IQMSM' RXX (V' % *' !!' % #R&?', $R )Q&)' (L#& (&)'&@[ �� 4�5 69�� 	' !K RM?'$ !N?' % MT %O' !()$ - P�T !J'% ?'&&'QX#N$& (&) XQO$ (IO #Q %' PK (? ( ?'&&'I$ (!!(&) - ?Q �') &" (OO' !T &)' %' PQ %J%R#!'M'% ( VS !(& ('& R) XL % M () '&'OI$%Q V'&$%"MI#R&?' 0 �� 4:9���9�5 �� 479�5 6�5 �5 46�� ��<
XABCDEFGHY 
8r+-+kvl-tr( 
7+lwq-+pzpp' 
6p+-+p+-+& 
5+-+nzP-+-% 
4-zp-+N+-+$ 
3zP-+P+N+-# 
2-zP-+Q+PzP" 
1tR-vL-+RmK-! 
xabcdefghy ]" )Z% PQ& ?'$ ()'& - M'& ?'$$' ' %?' % ?Q I !'$ (OO' $ (? $ (! 0 ]" # !(K' % ?' %

# !R?#Q? ( ?'& IR %$' !'� % 0 �8 46 7
5 ��'% OQ& IR %$ XQO$ (IO Q !!' %'?' )R?$) (K' RJ 0 �8 444\ 9�5 �^ 4697^ \ ����� 4 �� ; :� =1G 000�)G 1/ 0D X?+�CE?+ 2. 0DE?+� � ?3 2 10DE#3 '%?'& X%N)$' !()' IQ&?P'? 0[ �� 469���9�� �� 4�97�� �< �& (&$' %'IIQ&$ML?' Q$ QX)Z %' JQ %$ ('$ JL 0 �'% KQ %I' !K XZ !)' !() R)IL Q&?%' 0 �� 44497�� �4\ 7�� 678 �� 46978 \978 �� 4; 7���^ �� 4�: � �'% PQK?' �') %')&'$?'& !(!!' QXI !"$$'&?' ORM#(&Q$ (R&"? 0 �� 444; �^
XABCDEFGHY 
8-+-+-mk-sN( 
7trl+-+-zpp' 
6p+-+pwq-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-vL-+$ 
3zp-+P+Q+-# 
2-zP-+-+PzP" 
1+-tR-+-+K! 
xabcdefghy �5 4; �8� � 
� �8 4\ 9�^ � �9�^�^ 4�:�� \ 7� �� 4�97�� �_�

I 7. runde så det ud til at heldet om-
sider var ved at slippe op. Jeg skul-
le med sort spille mod den tidligere 
dobbelte klubmester og mangeårige 
formand, nuværende webmaster 
Hans E. Jacobsen. Han spillede 
tålmodigt mod mit berlinerforsvar 
mod spansk og udnyttede stille og 
roligt de unøjagtigheder jeg fik pro-
duceret, og i sidste ende faldt min 
stilling bare sammen som et kort-
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hus. Hans lå nu et halvt point 
foran mig, men i et parti spillet 
forud tabte han til Henrik Paul-
sen og faldt bagud igen, da jeg 
(igen heldigt; heldets gudinde og 
måske ligefrem skakkens gudin-
de, Caissa, var igen vendt tilbage 
til mig!) vandt over Frands, da 
han tabte på tid.  
 
I sidste runde skulle jeg så have 
hvid mod Esben Sørensen; et 
parti som Christopher og Hans 
fulgte med spænding, da de beg-
ge halsede efter mig med blot et 
halvt point. Dette betød at hvis 
jeg tabte til Esben, så ville Chri-
stopher vinde klubmesterskabet, 
da han havde vundet det indbyr-
des parti mod Hans, og hvis jeg 
fik remis, ville vi være tre spille-
re à point, der havde slået hinan-
den på kryds og tværs indbyrdes, 
hvorfor der ville blive tale om 
omkamp. I øvrigt kan jeg tilføje 
at vi i bestyrelsen har aftalt at 
alle fremtidige ligestillinger i 
klubturneringen vil blive afgjort 
ved omkamp, og ikke ved hver-
ken indbyrdes parti eller korrek-
tion som det hidtil har været til-
fældet. Nå, men tilbage til partiet 
mod Esben fra sidste runde af 
årets klubturnering; partiet som 
faktisk afgjorde turneringen: � �������� �� 	
���� ����� ��� �� ����� ����� ���
� ����������

 !"#$"%&' %(&) */, - 2. 0.W 02..3�4�� :5 � 467� 6:8 � 4�� :9��� 469�� 
8 5 4:� ; 
^ 8 4; �� 678^ 46:� �_� � 4; �� �8 �& I�T !?'&KQ %(Q&$ - IRM �') (OO' O'&?'% M')'$$ (! - M '& IRM �') P' !!' % (OO' PQ % M'S)'& X (?"I $ (! XR % IR %$ 0 � 47� ; �^ �� 4�_� �:� ��4�� =110DEV+ C EV+12 0B ?W ?+ 1W 0C ?F� ' % '& Q&?'&)R? M" !()P'? 0[ ��444�8 �� 4�:� �:^�� 4; 7� \ �� ]R)'$ O"&I$ () $ - IN &'I�') 0 �� 46�5 �� �L %&'$ OQ& I' !KXZ !S)' !() (OO' I !LI - ?Q �') I !L % ()'& M'?VS#R&?'& - PKR %'X$' % IR %$ $Q#' % '&RXX (V' %0 �� 444��^ �5 46 �5 =1> 0DEV+C EV+ 1+ 0C ?F C E?> 13 0'E?>H '% '&Q&?'& )R? ML?' Q$ IJ (!!' ?'$ JL 0[�5 444\ �� �8 4\ �� 6�� �^ 4\ 7� �<� (I$ ()$ - XR % PK (I �') X !N $$' % IJ%(&)' %'&JL ?> - $%"' % �') XQO$ (IO M'? Q$ I !LJL Q3 0 �^ 444�8 �� 46�:� 	L ' % ?'&X !N $ $' $ 0 �� 44 4\ �^ =1G 00 0� PG@1/ 0DEQ3 A DEQ3 2. 0C E#+ B QG2 10C EQ3 KQ % PKQ? �') M'&$' - M'&�I#'& PQK?' R)IL I'$ ?' $ 0[�� 4� 7� � 6:^ �� 469:^ �9:^� �4��� ��^ �� 46 �5 75 �� 4�975
975 �� 4�:� �
XABCDEFGHY 
8-+-+-trk+( 
7zpl+rwq-vlp' 
6-zpnzpp+-+& 
5+N+-+p+-% 
4-+P+-zP-+$ 
3+P+-vLL+-# 
2P+-tR-wQPzP" 
1+-+R+-mK-! 
xabcdefghy



- 24 - 

 	R%$ I$L % (OO' )R?$ R) ML (&?I$ (!!'I () JL '$ !Q&)KQ %()$ XR %IKQ % QX #R&S?'& JL ?+ *I$Q %$'&?' M'? � XS?G, -M'& ?'$ PQK?' �I#'& &RO (OO' !NI$$ (! 0 � !$' %&Q$(K'$ ' % ?R) Q$ PQ& &"#Q%' !T ))'% PQ& I () &'? 0�� 4446�5< =�& M" !() XR %$IT $$' !I' -PK (I �I#'& PQK?' KQ !)$ Q$ XR %IKQ %'#R&?'& - KQ % 2F 000� X?G 2> 0PW � PG2+ 0)F XE)F 23 0PE)F M'? '$ I$T %O$Q&) %'# XR % PK (? - IRM IR%$ XE OQ&J%ZK' Q$ QXKT %)' K'? Q$ ) (K' '&#R&?' - M'& ?'&&' !ZI& (&) ' % &ROQ !!()'K' ! ( "&?' %OQ&$'& � 23 000?>2G 0VE?> 'E?> 2/ 0C E?> Q+ W. 0C EV+�E?2 W 10�E?2 C EV+ W2 0D?F C 'F������� � � ���	
� � � ��������������� WW 0DXW �VG WF 0B PF B V3W> 0D)> �) IR %$ PQ % XR %$IQ$ '& #R&S?' M'%' R) Q&)%'# - I' !K RM PQ&I' !K XZ !)' !() R)IL IOQ ! JQII' JL Q$PQ&I !ZI' OR&)'I$(!!(&) (OO' )L %"&?'% ( O%N?I (!?'& 0[ �5 469�8;97�� �8 4\ 97�� =2+ 0DEX> A 'EX>23 0�E?3 B 'F 2G 0)EXW[ �8 444� 7���^ 46�5 =23 0V> A[ �^ 444�8 =23 000�E?22G 0�E?2 Q+ 2/ 0D?F #> W. 0VE #>QE#> W 10PW #F W2 0DE'+ �E?2WW 0B QG� C XG WF 0C E?2 BE'+W> 0B EQ>�S[ �� 46�� =2G 0�E?3 �E?32/ 0�E?3 BE?3 W. 0B QG� C XGW 10D?F D#3 W2 0� P 1�S[ �� 444\ ���� 4\ 7� =2/ 0DE'+ A �E?2 W. 0DE?G� E ? 1� W 1 0B E ? 1� S [ � � 4 4 4� 5=2/ 000B '3 W. 0DXW #> W 10VE #> QE#>W2 0�E?3 �E?3 WW 0�V 1�S[ �� 469�8�9�� � �4�9�� �9�� �� 4\ 9�� \ �^�� 469
^ 9
^ �� 4; ��� 
8�5 4\ 9�5 \ �� �8 4\ �� \ ��� �^ 47� \ �� �� 4:9�5 �) �I#'& RJ)QK 0�_�

Hermed var jeg igen klubmester, 
hvilket jeg selvfølgelig er stolt 
over, men jeg begyndte allerede 
at fantasere om ”The Double 
Double”, selv om det i skrivende 
stund ser yderst tvivlsomt ud. Så 
skal lykkens gudinde og Caissa 
da begynde at smile lidt til mig 
igen.  

Løsninger til legehjørnet, side 2: 
1.) Berger-Fröhlich, Graz 1888. 
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 d6 
5.Sc3 Lg4 6.Sd5 Sge7 7.c3 b5 8.Lb3 
Sa5?? Diagramstillingen 9.Sxe5! 
Lxd1 10.Sf6+ gxf6 11.Lxf7 er mat 
2.) Feuer-O’Kelly, Lüttich 
1934.1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 
4.La4 d6 5.Lxc6+ bxc6 6.d4 f6 7.Sc3 
Tb8 8.Dd3 Se7 9.Le3 Diagramstillin-
gen. Den bonde må ikke røres.9. -
,Txb2?? Alt andet havde været bedre. 
10.dxe5 fxe5 11.Sxe5 dxe5 
12.Dxd8+ Kxd8 13.0-0-0+ 
3.) Bán-Halász, Budapest 1939. 1.e4 
e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 d6 4.0-0 Sf6 
5.Te1 Lg4? Diagramstillingen 6.d4 
exd4 7.e5 dxe5 8.Sxe5 Lxd1 9.Sxc6+ 
og Hvid vinder damen tilbage med 
materialefordel. 
4.) Frese-Schroeder, Marburg 
1951. 1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Sc3 e5 
4.d5 Ld6 5.e4 f5 6.Lxc4 Sf6 7.Ld3 
fxe4 8.Sxe4 0-0 9.Lg5?? Diagramstil-
lingen 9. -,Sxe4! Ja, man kan! 
10.Lxd8 Lb4+ 11.Ke2 Txf2+ 12.Ke3 
Lc5+ 13.Kxe4 Lf5+ 14.Kxe5 Sd7 
mat 
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Arrangeret af BMS skak og 
spillet på Tapeten i Ballerup 
20 min. pr. spiller pr. parti 
 
Af Ib Hother Andersen 
 
Denne turnering havde over 100 
deltagere fordelt på 6 aldersgrup-
per. Hillerød var repræsenteret i 
den yngste og i den ældste grup-
pe. Og begge deltagere fik meget 
flotte resultater. 
 
I den yngste gruppe blev 8-årige 
Martin Percivaldi nr. 2 (med 6 
gevinster i 8 partier), selv om 
han nok burde have vundet tur-
neringen efter at have besejret 
den endelige vinder, Oliver Hel-
lum, i runde 4, og efter i sidste 
runde fuldstændig at have udspil-
let Daniel Lambert, for derefter 
uheldigvis at gå i en mat i 1. 
 
I den ældste gruppe havde Sofus 
Christiansen før sidste runde mu-
lighed for at blive nr. 1. Men han 
skulle vinde sit sidste parti. I en 
lige stilling satsede han derfor 
lidt for hårdt og endte med at 
tabe. Alligevel blev Sofus flot nr. 
3! 
 

Et stort tillykke til dem begge. 
Det glæder mig uendelig meget 
at Hillerød Skakklub råder over 
så store talenter. Det tegner godt 
for fremtiden. 
 
Jeg var med for at notere Martins 
partier, men da jeg kender arran-
gørerne (BMS er min barndoms-
klub), blev jeg samtidig sat til en 
tjans som turneringsleder i den 
yngste gruppe, og det går vildt 
for sig! For at illustrere dette kan 
jeg sige at ulovligt træk udløste 
ekstra 2 minutter til modstande-
ren, og tredje gang man udførte 
et ulovligt træk havde man tabt 
partiet. Der var en del partier der 
blev tabt på denne måde!! Men 
det er fornøjeligt at opleve den 
summen og glæde og spænding 
over 100 skakglade børn og unge 
udløser, og den stolthed hvormed 
de modtager de flotte pokaler og 
medaljer. Der var medaljer til 
alle (selv jeg fik en!) og pokaler 
til de 8 bedste i alle grupper. På 
omslaget af dette blad kan du se 
nogle indtryk fra turneringen. 
 
Det er frisk angrebsskak sådan 
nogle unger spiller, uden smålig 
skelen til om der nu lige bliver 

Sjællandsmesterskabet for juniorer 
2007 
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sat en brik eller to i slag. Der 
hvor Martin skiller sig ud, er ved 
at han for det første laver færre 
af de alvorlige fejl, for det andet 
ved at han spiller med ret avan-
cerede planer, for det tredje ved 
at han straks ser en del taktiske 
ressourcer, for det femte ved at 
han med sikker hånd fører en 
gevinst i hus, og for det femte 
ved at han til forskel for de fleste 
andre børn på den alder også 
holder øje med hvad modstande-
ren foretager sig. Lad os se et par 
partier: ������������	
��� � � ��� ��� �� ���� �� ��	�T !!Q&?IM'I$' %IOQ#'$ - ) % 0 �*1, - 2G 0.F 02..3���� �� � ��� �� � ���� ���� ���� ��� � � �� !� � � �� !" " �#$# #$# % ����& ' ��() ***+,-. / *0,-. + 12 34 *526 ,17 33*813 6 9: 37 *6 ,125, 12 3; *8, 12 0< 32 *-,0<=,0< 3. *-2 1< 3< *80 3 6 1:3: *> -; 0. 3) *-,0. -,0.3/ *> ,-) 8?,-) 74 *+9. 6 @<7 3*+0< 6 -7 77 *8- 3 6 ,127; *+,-) 6 5)AB C ��D��E  D���# � ��&  DF� ���GF�  !"�� ���� GF% �� ���� ��& '(3; ***0. 32 *6 -7 6 0< 3. *?2=.HB �� � DF% �D�� �� �G F�&�DF% �� �GD�� �D�� �" � D����� �% �G��

XABCDEFGHY 
8-+lwq-trk+( 
7zpp+-+pvlp' 
6-+n+p+p+& 
5+-+-+-+-% 
4-+R+P+-+$ 
3+-+L+-+-# 
2P+P+-zPPzP" 
1+-+Q+RmK-! 
xabcdefghy �% ���I �" ' J0K-0L09K0K-0 =M NO? NL PKQ QR PST U?K QRPSS0 N V0-RS? K0 NW M9 0K--? N0L ?X?K50 N0Y-0 RMQ PL PM K0 SS0 R S? K0 NZ U0 N @? N@? K Q0L ?L -0L 10-QL0 QL0- L PS-0 K @X P-=0 SL0-0 S[10 N 0 N 1: W M9-0L =M N10 N0-0 N @? K V0- -0LL0L N\ ]* �C ���& F� (3/ ***1. Z 74 *85.6 -2 ^B �# �G_� _� ���G_� � F��� �GF� �D_� �� � F� I ��E�� �G��&  �� ' �� �`�  D��E�� �a `�  �� �" � _�& ' � F��% �I ��& F� �C � DF� IDF� b9O? NL PK Q?LL0 V?L P L N\ ] 2 3* #$�� �� ��� �� ���� �� �� � c��d��� ��c��e �f ��	�T !!Q&?IM'I$' %IOQ#'$ - ) %0 � *2 , -2G 0.F 02..3���� �� � ��� �D�� � ��� ���� � D�� ��� (2 ***0. Z . *+ =; 02< *> 1; Z ghij klm nop qinrsntom uivt k qw xy q zi{k | jkh|}i~s v�s�� < ***+ @< : *+=-7> 9. ) *6 -. >,97 / *6 ,02 > 9.
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34 *+=; > =< 33*89 3�B � ���� ��� ����  F� " � �� #$# % �#$# �" C �_�  _� �# �F�  F�����_� I �"& �� ��D F� _DF��� � F� (3; *1. Z +?. 32 *6 12> -) 3. *6 -; 80) 3< *> 57^YB�� ���G_�%& (3; ***1. ZB �� �G��(32 *1. Z +?. 3. *6 12 ^YB �� ���`�
XABCDEFGHY 
8-+-tr-trk+( 
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6-zpn+psn-zp& 
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3zPL+-zPN+-# 
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1+-tRQ+RmK-! 
xabcdefghy 

�� ���� '& O0- 0K QL\ N]P-0 W V0K 10- N0 X? N QL?- P9 T(3. *1. Z +?. 3< *6 12 ^YB�� ����D�� �� ��D�� ���&(3< ***+02 Z 3: *8,5: >0)g|qiiinop |uik� noh|ziv �m v �h m}ir p vtrpm |ivty� nty� mminr | {lsmsinr��� 3) *6 5 3 6 1.3/ *> 92 6 ,= 3 74 *>,02 6 ?<7 3*6 57 9< 77 *@2� B �" � D���D�� �% �GD�"  !�&�C �GD�"  D� � �# �GD��G�% ���`� G�� �� �GD F"G��% �� �GD F� b9 O? NL PK9 P] = N0V V0- ?Y M9 1Y1[K-0 NK0 M9 X?K-L P Q P]]0 NQL PS* �$#  

Teori 
Af Christopher 
 
Jeg har igennem mine år i klub-
ben altid deltaget i Hillerød By-
turnering, ikke kun fordi det 
lige er vores tunering, men frdi 
det er en tunering, der igennm 
prene er blvet stærkere og stær-
kere rent styrkemæssigt, i hvert 
fald i de grupper jge har delta-
get i! Dette års gruppe var ikke 
mindre skræmmnede end sidste 
års, hvor den i år har budt på 
modstandere med et samlet snit 
over de 1700. Sådan en tune-

ring som denne, har jeg altid 
anset som værende udfordrende 
for ens spiludvikling idet, at du 
kan opnå tilpas svær modstand 
og samtidig holde dine taktik-
ker så lokalt som muligt, så de 
ikke lbiver set af andre klubber. 
Følgende parti er en illustration 
af en af mine egne partiforbere-
delser op til et parti fra Hillerød 
Bytunering 2007. Dette var 
først tiltænkt Kim Alex Olsen, 
men grundet tidspres fra eksa-
men, valgte jeg at benytte min 
strategi i et parti mod Jens Søn-
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dergård, begge spillere er jo 
fra Hilerød! 
1. d4 c5 
Allerede her, har jeg valgt at 
spille et system, som jeg har 
tyet til ved sjældne lejligheder 
på nettet, men her er der tale 
om en klar forberedelse. 
2. d5 e6 3. c4 Sf6 
En variant der følger her er: 
3... Sf6 4.dxe6 fxe6 5. Sc3 d5 
4. Sc3 
Efter dette træk, har vi grund-
stillingen i Benoni, jeg ville 
gerne fortælle om hvilke ideer 
der ligger bag her, men så 
ville min artikel aldrig få en 
ende og jeg tror jeg er lidt 
over deadline, mens jeg skri-
ver pt (Ja! - red.). Jeg havde 
her kigget på et hav af varian-
ter blandt andet 
4. Sc3 exd5 5. cxd5 Ld6 
og vi har Snake-benoni der 
opnåede stor succes sidste år i 
en af de afgørende runder, 
men jeg begyndte at kigge lidt 
dybere og tænkte lidt over 
hvilke type spillere der var i 
lige min gruppe, så selv med 
eksamen på trapperne blev der 
i toget studeret kraftigt på en 
nyhed! 
4... b5!? 
 

XABCDEFGHY  
8rsnlwqkvl-tr(  
7zp-+p+pzpp'  
6-+-+psn-+&  
5+pzpP+-+-%  
4-+P+-+-+$  
3+-sN-+-+-#  
2PzP-+PzPPzP"  
1tR-vLQmKLsNR!  
xabcdefghy  
Ser underligt ud, men virker og-
så logisk eller gør det? For nu 
har Jens set at jeg taber en bon-
de, desværre ved han ikke at det-
te er meningen 
5. dxe6?! fxe6 6. Sxb5 
6. cxb5 d5 7. Sf3 Sbd7 8. e4 d4 
9. e5 Sg4 10. Se4 Lb7 11. Sfg5 
Sdxe5 12.f4 = partiet fortsatte 
remis 
Denne ide, havde jeg dog på pa-
piret hjemmefra og det er selv-
om dette blev spillet en uge efter 
mit eget, så da jeg så denne kopi 
af mit spil, ringende jeg omgå-
ende til Mtel Masters, hvor den 
blev spillet og klagede over at de 
havde brugt min variant jeg hav-
de patent på, hvorefter de und-
skyldede mange gange for den 
pinlige episode og lovede mig 
højt og helligt det ikke ville ske 
igen! Tilbage til partiet! 
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6. a6 
Det her var et utroligt svært 
træk at finde derhjemme og 
selv under partiet, må jeg ind-
rømme at jeg regnede på det, 
men det viste sig at være det 
bedste idet at 7. Lf4 ikke er så 
sjovt at spille imod. 
7. Sd6+ 
Mine forberedelser følger sta-
dig 
7. -,Lxd6 8.Dxd6 Se4! 
Dette er hele grunden til, at 
det rent faktisk er muligt at 
spille som jeg har gjort. Sprin-
geren bliver centraliseret sam-
tidig med at den fuldstændig 
umobiliserede koordination af 
hvis udvikling, har gjort at 
sort står bedst her. 
9. Dd3 
Varianten man gerne vil und-
gå er 9. De5 Da5+ 10. Kd1 
Sxf2+ 11. Kc2 -+ og hvid har 
ikke mere at spille for og det 
er blot efter 11 træk! 
9. -,Lb7 10. Sf3 0-0 
Åbner til tårnet og bringer 
kongen i sikkerhed, samtidig 
øger det presset mod f2 
11. Sd2?? 
Min egen variant følger 11. 
g3!! Jeg vil nødig fortælle så 
meget mere af den, idet der 
følger spændende komplikati-

oner herfra, men kom ned i 
klubben, så kan jeg sikkert 
godt overtales til at kigge lidt 
på den. 
Jeg afsluttede med 
11. -,Sxf2! 12. opg 0-1 
Det her er blot en af mange 
små forberedelser til et parti, 
husk at lange forberedelser 
ofte ikke fungere og man fin-
der hurtigt ud af at man har 
spildt mange kræfter på analy-
ser, man aldrig får til at funge-
re. For de der har været i klub-
ben ved de, at jeg med hvid 
gør stor brug af c2-c4 trækket 
med hvid og med sort b7-b5 
her valgte jeg så at krydre det 
med en springer på e4! Så nø-
jes med små ideer, der kan 
udvikle sig med tiden! Bon 
appetit. 
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 Postkort
Intet nyt fra vestfronten 
 
af Dan 
 
Som de trofaste læsere ved, er 
jeg af arbejdsgrunde havnet et 
års tid på den canadiske vest-
kyst. Min lokale afdelingsle-
der har nu allerede været og 
spørge, hvad der skal til for at 
beholde mig herovre. Jeg vil 
sige, at det i hvert fald ikke 
bliver for de skaklige grunde, 
hvis jeg bliver her. 
 
Det er jo ingen hemmlighed at 
Canada i skakmæssige sam-
menhænge er et u-land. Selv-
om der er to en halv millioner 
mennesker i Vancouver, er 
niveauet langt under Køben-
havns. Der er dog en skakliga 
herovre – som ikke er ratet – 
og alt sammen er styret af før-
stegenerationsindvandrere; 
mestendels englændere. De 
har dog en generation på om-
kring 16-18 år som allesam-
men er 2200’ere. Selv en 12-
årig 2200-mand har de, Louis 
Chiang hedder han, som at 
dømme på udseendet bliver 
mindst IM’er. Det der inde-
sluttede paranoide blik er ikke 

til at gå fejl af! 
Jeg bor i centrum af byen, og 
der lå en af Vancouvers mest 
aktive klubber lige til nytårs-
skiftet, hvor YMCA (KFUM) 
smed dem ud, da de skulle 
renovere bygningen. Og en af 
Canadas bedste boghandlere 
hvad angår skakbøger skulle 
også have haft ligget der indtil 
den gik konkurs sidste som-
mer. Men ellers går det meget 
godt! Jeg har dog fundet det 
lokale skaksted. Det er på be-
tonbænkene nede foran kunst-
museet på de varme dage. Der 
vil være en to-tre fyre, der har 
taget deres skakspil med, og 
almindeligvist en ti-tolv men-
nesker, der vil stå omkring 
dem og kigge på. De spiller 
almindeligvist om penge. En 
2-dollar per spil, svarende til 
en tier. Deres styrke er på om-
kring en 1500-1700. Jeg har 
kun fået et enkelt parti der, så 
gad de ikke mere. 
 
Der er et par stykker, der har 
forsøgt at åbne et skakcenter 
(vanchess.com). Det er et lille 
lokale med brikker fremme, 
hvor man kan komme til en 
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turnering i ny og næ. Jeg har 
da vundet lidt penge der. Jeg 
har dog haft den ubehagelige 
oplevelse at spille mod en ju-
nior, som overraskede mig i 
træk 10 i Dh4-varianten i 
klassisk skotsk – for det havde 
hans træner da fortalt ham, 
han skulle spille! Jeg frygter, 
at der er en ret stærk generati-
on på vej herfra snart. Jeg fik 
det tip, at jeg skulle lade være 
med at spille åbent spil mod 
dem, for det var det, de alle-
sammen trænede. 
 
Positionelt her er de ret svage. 
Taktisk er de modbydelige. At 
Morphy og Fischer er deres 
forbilleder her frem for Nim-
zowitch, er ikke til at tage fejl 
af. Man skal have tungen lige 
i munden hele tiden, hvilket jo 
ikke ligefrem er min synligste 
styrke. Så generelt dominerer 
jeg dem enten ud af brættet, 
eller også bliver jeg sat mat på 
den grueligste måde. 
 
Der er en årlig stor internatio-
nal turnering, der trækker folk 
til fra hele oplandet – der-
iblandt også USA¸ og den 
skulle jeg da deltage i. Den 
hedder Keres Memorial, efter 

den berømte canadiske spiller... 
Sludder... Keres har engang spil-
let her i Vancouver, og det min-
des de ved en mindeturnering i 
hans navn. Den bliver oftest vun-
det af en 2500’er fra USA ved 
navn Orlov. Også igen i år. 
Tidskontrollen var enten to-en-
halv til hele partiet eller to timer 
plus 30 sekunder per træk alt efter 
hvilket ur man spillede med. Man 
har jo selvfølgelig sit eget ur 
med! Mit tårnur udløste vendin-
ger at typen: Næ, drenge, kan I 
huske sådan nogle!? 
 
Jeg klarede mig OK indtil den 
sidste dag, hvor jeg præsterede at 
smide to lækre gevinststillinger 
væk. Havde jeg bare vundet den 
ene, havde der været penge, men 
det kan jeg jo hulke over til dom-
medag. Det mest interessante par-
ti, jeg spillede havde desværre 
mig på den modtagende side, men 
I skal alligevel ikke snydes for 
det: 
 
FM Jack Yoos – Dan 
Min modstander var en af de vær-
ste lokale hajer, som havde en 
uvane med at vinde alt, hvad han 
rørte ved. Min første indskydelse 
var, at han var da for pæn til at 
være en skakspiller. Så hørte jeg 
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ham le. Jo, den var god nok! 
1.e4 e5 2.f4? En velkendt fin-
gerfejl. Hvid taber nu en bonde. 
2...exf4 3.Sf3 g5 4.Lc4 Lg7 
5.h4 h6 6.d4 d6 7.c3 Sc6 8.0-0 
De7 9.a4 Et træk, der forsøger at 
forhindre Sort i at rokere langt. 
Det er nu svært at fæste sin lid 
til at tempiene er godt investere-
de. 9...Lg4 10.a5 Sd8 11.a6 c6 
12.axb7 Dxb7 13.Sbd2 Se7 
14.Dc2 f6 Indrømmet, ikke kønt. 
Men når nu jeg vil rokere kort, 
tør jeg ikke tillade hxg4. 15.b3 
Le6 16.La3 Dc7 17.Lxe6 Sxe6 
18.Sc4 c5 19.Dd3 0-0 
XABCDEFGHY  
8r+-+-trk+(  
7zp-wq-sn-vl-'  
6-+-zpnzp-zp&  
5+-zp-+-zp-%  
4-+NzPPzp-zP$  
3vLPzPQ+N+-#  
2-+-+-+P+"  
1tR-+-+RmK-!  
xabcdefghy 
Og her vinder Hvid forceret! Jeg 
giver udråbstegnene ikke så me-
get for selve trækket, men for at 
Hvid havde hele turen dækket, 
til han slipper ud af det igen. 

20.d5!! Sd8 Hvis Sort nu kan 
spille Sf7 er Hvids stilling 
meget trist, så det næste er 
forceret. 21.e5 fxe5 22.Scxe5 
Lxe5(?) Lidt en risiko, men 
jeg bedømte hans springer til 
at være bedre end min løber. 
23.Sxe5 Sf5 24.Sg6 Tf6 Og 
Sort er glad? 25.Sxf4! Ja tak, 
så er det godt! 25...Sxh4 
25...gxf4 26.Txf4 Dd7 
27.Taf1 og springeren falder. 
Den havde jeg ikke lige fået 
med fra diagramstillingen! 
26.Sh5 Sort er selvfølgelig 
færdig nu. 26...Txf1+ 27.Txf1 
c4 28.bxc4 Sb7 29.Dd4?! 
Hvid blev forvirret af c4. g3 
vinder jo bare. 29...De7 30.c5 
dxc5 31.d6 Sxd6? Tidnød 
32.Dd5+ Kh7 33.Sf6+ Kg6 
34.Dxa8 De3+ 35.Kh1 Sdf5 
36.De8+ og I skal spares for 
resten. 
 
Det er ikke så meget, jeg får 
spillet, så når (hvis?) jeg ven-
der tilbage, skal jeg jo nok 
ned på andenholdet igen. 
Kunne være, jeg skulle lære at 
spille ishockey…? 
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 Kassererens side
 
GODDAG TIL: 
./. 
 
FARVEL TIL:  
Lars Kjøller Nilsson 
Jesper Carlsen 
 
TILLYKKE TIL:  
Ejgil Nielsen           65 år  
27. maj 
Jesper Tornbjerg     45 år  
30. jun 
Magnus Mencke     10 år  
27. jul 
 
MEDLEMSTAL: 
 37 Seniorer 
 10 Pensionister 
 11 Juniorer 
 58 I alt 
 
MEDLEMSKARTOTEK 
Husk omgående at meddele, 
hvis du flytter, ændrer e-mail, 
tlf-nr  eller navn, samt hvis du 
ønsker at udmelde dig. Ud-
meldelse skal ske skriftligt, og 
vil få virkning fra førstkom-
mende kontingenthalvår; hhv 

1/7 og 1/1, da klubben har be-
talt forud for dig til: Dansk 
Skak Union, 8.Hovedkreds og 
Nordsjællands Skak Union 
(halvdelen af kontingentet går 
til disse organisationer). 
 
SEKUNDÆRT MED-
LEMSKAB 
Sekundære er dobbeltmedlem-
mer, dvs, medlemmer af en an-
den klub, hvorigennem de beta-
ler til DSU. 
 
PASSIVT MEDLEM-
SKAB 
Som passivt medlem deltager 
man ikke i det almene klubliv, 
men vil fortsat modtage klub-
bladet Bondefangeren og evt 
anden generel medlemsinfor-
mation.  Man bevarer det ful-
de medlemskab af DSU og 
derved retten til at modtage 
Skakbladet og deltage i koor-
dinerede turneringer. 
 
BØGER 
Ved at placere dine bogindkøb 
hos Hillerød Boghandel v/ Bo 
Christiansen (Sofus far) støtter 
du Hillerød Skakklubs Jubilæ-
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umsfond.  5% af salget til skak-
lubbens medlemmer overføres 
til fonden.  Se hjemmesiden: 
www.hilleroedboghandel.dk  
Bestil på mailadressen: 
bc@hilleroedboghandel Den, 
der læser dette og meddeler 
det først til kassereren, kan 
afhente en flaske vin hos ham. 
Bøgerne leveres med girokort 
vedlagt i skaklokalet, hvis an-
det ikke er aftalt.   
 

SKAKMATERIEL 
Klubben har nylig benyttet sig 
af et godt tilbud fra Paul Ed-
gar Chess og indkøbt 20 skak-
spil.  Sættene som er brune og 
hvide består af  massive 
træbrætter og store flotte 
Staunton-brikker .  Hvis du er 
interesseret i et sæt, så kan du 
købe det til indkøbspris 500 
kr. Henvendelse til materiel-
forvalteren Henrik Paulsen.   

 

 

Kontingent pr. halvår 
Betalingsdatoer 1/9 og 1/3 Seniorer 

  o/20 år 

 Pensioni-
ster 
  (kun folke-) 

 Juniorer 

   u/20 år 
 Aktive 
 Passive 
 Sekundære (dobb. medl.) 

500 
415 
250 

250 
240 
125 

250 
240 
125 

To af skakklubbens medlemmer – præsten og smeden – var meget gode venner. 
En dag spurgte smeden: »Hør præst, tror du man kan spille skak, når man kom-
mer i himlen«? 
»Jeg skal prøve at komme i forbindelse med chefen og spørge« svarede præ-
sten. 
Næste tirsdag aften trak præsten sin ven til side, inden urene blev startet og 
sagde: »Jeg har en god og en dårlig nyhed til dig. Hvad har du lyst til at høre 
først?« 
» Fortæl mig den gode nyhed først.« 
»Ok, det er virkelig et paradis. Der er almindelige turneringer og lynturnerin-
ger hele året rundt, og Morphy, Alekhine, Lasker, Tal, Capablanca, Botvinnik, 
de er her alle sammen, og du kan spille med dem.« 
»Fantastisk!« sagde vennen, men hvad er den dårlige nyhed?« 
»Du har sort mod Capablanca på lørdag.« 


