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Kontingent pr. halvår 

Betalingsdatoer 1/9 og 1/3 

Seniorer 
 

 Pensionister 
  (kun folke-) 

 Juniorer 
   u/20 år 

 Aktive 

 Passive 

 Sekundære (dobb. medl.) 

550 

465 

300 

300 

290 

175 

300 

290 

175 

modtage Skakbladet og deltage i 

koordinerede turneringer. 
 

BØGER 
Ved at placere dine bogindkøb (ikke 

kun skakbøger, men alle slags bøger) 

hos Hillerød Boghandel v/ Bo 

Christiansen (Sofus far) støtter du 

Hillerød Skakklubs Jubilæumsfond.   

5% af salget til skakklubbens 

medlemmer overføres til fonden.   

Se hjemmesiden: 

www.hilleroedboghandel.dk   

Bestil på mailadressen: 

bc@hilleroedboghandel.dk 

Bøgerne leveres med girokort 

vedlagt i skaklokalet, hvis andet 

ikke er aftalt. 
 

Fremover opkræves kontingentet til betaling via netbank til vor konto hos 

Nordea  bank – vor hovedsponsor, hvilken bankforbindelse jeg varmt kan 

anbefale.  

 

Kontingentet  kan dog blive ændret i forbindelse med vor generalforsamling for 

fremtidige opkrævninger. 
 

Kasserer i skakklubben 

Stig Lenskjær 

Tlf. 32 16 90 34 / 61 70 90 33 / 48 22 03 11 (dag) 

Mail: lenskjaer@gmail.com 

Køb bogen skak i hundrede år, kun 100 kr. + porto udenfor Hillerød. 

Sæt 100 kr. ind på  vor konto 2276 6446 800 262 angiv navn, så  leverer jeg bogen. 

– normal pris kr. 150,00. 
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 RO-O-OKADEN 

Hillerød stiller i 

år med et rigtigt 

stærkt pokalhold med 

Martin Percivaldi, 

Martin Rosenkilde, 

Lars Nilsson, Finn 

Nøhr og Palle Skov.   

Holdet er tilmeldt 

eliterækken til 

kvalifikationsstævne 

den 17. april. Der 

er finalestævne i 

pinsen – mon ikke 

holdet er med i 

pinsen? 

 

Venskabsmatchen mod 

Allerød er udsat til 

lige efter 

sommerferien. Vi 

kunne ikke finde 

pladsen i forårets 

program. 

 

16. april er der 

sidste 

træningssamling med 

Lars Schandorff i 

denne sæson.  

Overskriften for 

aftenen er :  

”Hvordan det gik til 

at Lars Schandorff 

blev Danmarksmester 

2013.” Lars vil gennemgå 

alle sine gevinster fra 

påsken DM – det kan 

blive en rigtig lang 

aften. 

 

Hillerød stiller med 

ikke mindre end tre 

deltagere i årets 

kandidatklasse. Jens 

Østergaard der var tæt 

på at rykke op allerede 

i Hillerød 2010, Martin 

Percivaldi  på vej frem 

med stormskridt, og 

Peter Svendsen der 

sidste år scorede 5/5 og 

kandidatresultat ved DM. 

Vi krydser fingre! 

 

Klubben har lanceret et 

nyt tilbud – 

undervisning  med gode 

tip og trick fra kl 

19.00 på klubaftener.  

Undervisningen er 

komprimeret til ½ time 

før aftenens 

turneringsparti, og 

målgruppen er spillere 

med mindre end 1500 i 

rating. 
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Legehjørnet 

!""""""""# 
çt+ + + +% 
æOo+w+ L % 
å + + +pO% 
ä+ + + + % 
ã + + T +% 
âP +b+ + % 
á Pp+ +qR% 
à+ + R +k% 
/èéêëìíîï) 

Hvid trækker 

1. Og så afslutter vi med... 

!""""""""# 
çt+ Wl+ T% 
æO O VoOo% 
åv+o+ + +% 
ä+ M P + % 
ã + N + +% 
â+ + + + % 
ápB + PpP% 
àRn+q+rK % 
/èéêëìíîï) 

Hvid trækker 

3. Har Hvid et problem her? 

 

!""""""""# 
ç + +t+l+% 
æO O +o+o% 
å +vV Wo+% 
ä+ O + + % 
ã +p+n+ R% 
â+ + Qn+ % 
ápT + PpP% 
à+ + R K % 
/èéêëìíîï) 

Sort trækker 

2. God binding på e4. 

!""""""""# 
ç V +l+ T% 
æ+o+ Wo+ % 
å + T + +% 
äO Qo+vP % 
ãp+ Po+mO% 
â+p+ P P % 
á + NnPb+% 
à+ R +rK % 
/èéêëìíîï) 

Hvid trækker 

4. Sort banker på døren. 

De er lidt svære idag... 

Men der er jo altid løsningerne på side 36. 
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GODDAG  og velkommen til 

Lars Ulrik Aamand 

Arne Øland 
 

FARVEL og på gensyn til 

Niclas Grøndal 

 
TILLYKKE 
Hillerød Skakklub med 

oprykningen til 

superskakligaen 

Finn Nøhr  med den  29.12   

50 år. 

 

MEDLEMSTAL: 

39 Seniorer 

15 Pensionister 

  8 Juniorer 

 

62 I alt 

 

MEDLEMSKARTOTEK 

(bør læses ved ændr. i 

medlemskabet) 

Husk omgående at meddele, 

hvis du flytter, ændrer e-

mail, tlf-nr eller navn, samt 

hvis du ønsker at udmelde 

dig. Udmeldelse skal ske 

skriftligt, og vil få virkning 

fra førstkommende 

kontingenthalvår; hhv 1/7 

og 1/1, da klubben har 

betalt forud for dig til: 

Dansk Skak Union, 

8.Hovedkreds og 

Nordsjællands Skak 

Union (halvdelen af 

kontingentet går til disse 

organisationer). 
 

SEKUNDÆRT 

MEDLEMSKAB 

Sekundære er 

dobbeltmedlemmer, dvs, 

medlemmer af en anden 

klub, hvorigennem de 

betaler til DSU. 

 

PASSIVT 

MEDLEMSKAB 

Som passivt medlem 

deltager man ikke i det 

almene klubliv, men vil 

fortsat modtage 

klubbladet Bondefangeren 

og evt anden generel 

medlemsinformation.  

Man bevarer det fulde 

medlemskab af DSU og 

derved retten til at 

Kassererens sider 
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Medlemskartoteket 
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Generalforsamling 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2013 i Hillerød 

Skakklub  

Tid: Tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.30 

Sted: Vores lokaler (Christiansgade 1) 

 

1) Valg af dirigent 

 

2) Aflæggelse af beretning 

 

3) Aflæggelse af regnskab 

 

4) Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for 

sæsonen 2013-2014 

 

5) Indkomne forslag 

 

6) Valg af  

    a) Formand, næstformand, kasserer og 3 

bestyrelsesmedlemmer 

    b) 1 revisor 

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

 

7) Valg af bladudvalg 

 

8) Valg af juniorudvalg 

 

9) Eventuelt 

 

Med venlig hilsen 

Hans E. Jacobsen, Konstitueret formand 
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Formandens side 

Af Hans E. Jacobsen 

 

Overskriften burde rettelig hedde – den 

konstituerede formands side.  Det er 

den korrekte titel frem til 

generalforsamlingen den 23. april, hvor 

ordet konstitueret måske kan fjernes. 

Det bliver i det hele taget en 

spændende generalforsamling, hvor 

klubben både skal gøre status og kigge 

fremad.  Spændende fordi klubben er 

inde i en periode, hvor der på mange 

områder er fremgang. Det gælder både 

fremmødet i klubben, engagementet, 

resultaterne og interessen i det hele 

taget omkring klubben. 

Kun i juniorafdelingen har der 

mærkeligt nok ikke været så mange i 

år, som vi er vant til. Men det har før 

varieret meget. Pludselig kan der igen 

være over 20 unge mennesker, som 

fylder lokalet med liv og skakglæde. 

Til gengæld oplever vi en pæn 

fremgang hos seniorerne med mange 

nye ansigter i klubben. Nu skal vi 

’bare’ tage godt imod og sørge for at 

fastholde interessen. De første 

initiativer med tilbud om undervisning 

i basale skakfærdigheder som optakt til 

en klubaften er allerede forsøgt, og vil 

blive videreført. 

Klubben har aldrig tidligere haft en fast 

trænerordning. Bestyrelsen var derfor 

meget spændte på, hvordan det ville 

forløbe, da vi indgik aftale med GM 

Lars Schandorff om ikke bare at være 

træner, men også spillende træner for 

klubben.  Vi vidste godt, at det for flere 

garvede medlemme ville være 

nærmest grænseoverskridende at 

give sig ind på den galej.   

Resultatet skal nu evalueres, og 

bestyrelsen og Lars skal vurdere 

om samarbejdet skal fortsætte, og 

i givet fald på hvilken form. 

Det er dog mit klare indtryk af de 

fælles træningsaftener har været 

en succes. Fremmødet har været 

stort, og mange der ellers kun 

sjældent kigger forbi klubben en 

tirsdag aften er mødt frem.  

Ordningen har helt klart skabt nyt 

liv og fornyet engagement og gejst 

i klublivet. 

Resultaterne for klubbens hold 

kan heller ikke diskuteres. Med 

stormesteren i spidsen lykkedes 

det førsteholdet at rykke op i 

Skakligaen igen, og denne gang 

med et betydeligt mere stabilt og 

fokuseret fremmøde til kampene. 

For en gangs skyld blev der 

næsten ikke brug for reserver på 

holdet! 

Og så er der selvfølgelig Martin 

Percivaldi!  Martin – nu 14 år – 

fortsætter bare sin eksplosive 
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Martin Percivaldi 

 
Af Hans E. Jacobsen 

 

Tronskifte.  Efter 18 år i træk 

hvor klubmesterskabet har 

været fordelt mellem Jens 

Østergaard  (5 titler), Ib 

Hother Andersen  (5 titler),  

Esben Lauge Sørensen  (4 

titler)  og Christopher 

Pedersen og Hans E. 

Jacobsen (2 titler hver) kom 

der endeligt et nyt navn på 

pokalen. 

Og det blev Martin 

Percivaldi  der  i en alder af 

14 år stødte de gamle 

elefanter fra tronen.  Og det 

var ikke på en billig 

baggrund Martin vandt sit 

første mesterskab. Alle de 

ovennævnte spillere deltog 

også i årets turnering og 

sejren var sikret inden sidste 

runde, hvor Martin kunne 

tillade sig at tabe – og det 

gjorde han så til Christopher. 

Træerne vokser trods alt ikke 

ind i himlen. 

Martin spillede en flot 

turnering og straffede hårdt 

og brutalt vores 

unøjagtigheder.  Før sidste 

runde havde Martin kun 

afgivet ½ point til Øsse, der  

endda var lidt heldig med sin 

remis.  Vist var der også lidt 

held med undervejes. Esben 

havde godt fat i Martin, men 

Martin spiller også rigtig godt 

i vanskelige stillinger, og da 

Esben ikke fandt den bedste 

fortsættelse slog Martin til. 

Martin spiller mange 

turneringer og vinder de 

fleste.  Det betyder også at 

Martin er i rigtig god form og 

det fik vi at mærke i dette års 

klubturnering.   Martin har nu 

i samme sæson vundet  

Hillerød Open i efteråret, er 

blevet topscorer på 

førsteholdet  og  nu også 

vundet klubmesterskabet!   En 

rigtig gennembrudssæson. 

De tidligere klubmestre måtte 

kæmpe om de sekundære 

placeringer, mens de to sidste 

deltagere -  Frands og Morten 

havde vanskelige betingelser. 

I skrivende stund er hverken B

- eller C-gruppen afgjort.  

Mere om det i næste nummer. 

Klubmester 2013: 
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38.. b2! 39. Kc2 e3! 40. Tb3 e2 

41. Te3 Ta1! 0-1 Pyha sikket et 

parti, der svingede fra fordel til 

gevinst og remis. 

 

Runde 7: skulle jeg spille hvid 

imod Kim Alex Olsen. Selv en 

gevinst over Christopher var 

ikke nok til at sikre sejren. Hvis 

Kim vandt over mig  ville han 

vinde  Hillerød Open, så jeg 

skulle egentlig bare have en 

remis og sejren ville være 

hjemme. Det blev Accepteret 

Dronninggambit, hvor Kim 

spillede noget jeg ikke kendte 

men jeg kom alligevel godt ud af 

det. På tidspunkt laver Kim en 

stor fejl som jeg missede. Efter 

det spillede vi meget præcist og 

så tilbød jeg remis, som Kim 

ikke kunne afslå. 

Jeg vil gerne sige tak for godt 

arrangement og jeg vil 

selvfølgelig stille op til 

titelforsvar næste år!  

Løsningerne til Legehjørnet, 

side 3. 

 

1) Baratosi-Tufa, Rumænsk 

liga, 2013. Et enkelt skinoffer, og 

så er sort færdig. 34. Txh6! 

Kxh6. 35. Dh2+, Kg5. 36. Te5+, 

Kf6. 37. Dxf4+, 

Kg7. 38. Th5, De6. 39. Th7+ 

opg. 

2) Pap-Romanishin, Di Roseto, 

Italien, 2010. Sort tordnede 

igennem med 30. Dxh4!! 31. 

Dc3, 31. Sxh4, Txe4. 32. Dc1, 

Tc2! 33. Db1, Txe1 transponerer. 

31.-,Txe4 32. Sxh4 Tc2 33. Da1 

og det er nat med moster Fie. 

Txe1+ 34. Dxe1 Lf4 opg. 

3) Gaponenko-Öztürk, Tyrkisk 

liga, 2010. Næh, Hvid fik endda 

en lille fordel efter 13. Sxc6! 

Dd7. 14. Dxd7+, Kxd7. 15. 

Nxe7, Lxf1. 15.-,Kxe7. 16. La3 

16. Kxf1, Tab8. 17. La3, 

Se4, som han sidenhen førte til 

sejr. 

4) Biolek - Firt, Tjekkisk liga, 

2012. 25. Sxe4!! Sxe3?!  
25.-,Lxe4. 26. Dc8+ med slag på 

g4 stopper sorts angreb, men 

havde nok været at foretrække. 

25.-,dxe4. 26. Dxf5, De6. 27. 

Dxe6+, fxe6. 28. Lh3 vinder en 

officer. 26. Sxd6+, Lxd6. 27. 

Dc8+!! opgivet. 27.-,Lxc8. 28. 

Txc8, Kd7. 29. Lh3+ og Sort er 

færdig. 
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skaklige udvikling. Martin vinder 

det meste af det han deltager i. At 

blive topsorer med 6½ point på 1. 

holdet og klubmester for første 

gang som 14-årig er bare meget 

flot og imponerende.  Men Martins 

udvikling er også meget 

inspirerende for os andre – det 

giver forøget spillelyst og lyst til at 

se om man ikke kan holde trit med 

Martin – bare lidt endnu! 

Interessen for klubben kan også 

aflæses på trafikken til klubbens 

hjemmeside.  Hvor vi tidligere fra 

år til ar har kunnet notere små 

fremgange på ca. 10%, så er 

besøgene på hjemmesiden det sidste 

halve år nærmest eksploderet. Vi 

kan notere fremgange på over 50% i 

forhold til sidste år og nogen 

måneder op til 100% fremgang. 

Klubben er blevet interessant for 

mange, og det er noget den nye 

bestyrelse skal tage bestik af og 

udnytte. 

Hillerød Byturnering - Nordea Cup 2013 
For 27. gang indbyder Hillerød Skakklub til 7-runders koordineret 

åbent bymesterskab i klubbens lokaler Kulturværkstedet 

Christiansgade 1, 3400 Hillerød.  

Turneringen er røgfri og ELO rates.  

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

inddelt efter dansk rating, laveste gruppe dog eventuelt i en 

monrad-gruppe.  

Spilledage: 7 runder fordelt på 8 tirsdage: 30. april, 7. maj, 14. 

maj, 21. maj, 28. maj, 4. juni, 11. juni (Udsatte partier), 18. juni.  

Tilgængelighed: Klubbens lokaler er egnede til kørestolsbrugere 

og har ligeledes særlige parkeringspladser til disse blot 25 meter 

fra spillestedet!  

Præmier: 1. pr. 1000 kr., 2. pr. 500 kr. i alle grupper. For en 

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

Ved pointlighed deles alle pengepræmier, mens der er 

korrektionsberegning om titlen som Hillerød Bymester 2013.  

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

resten af partiet.  

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

Tilmelding til Hans E. Jacobsen e-mail: hansendrup@gmail.com 

eller tlf. 5093 3851. Tilmeldingen skal være sket senest d. 24. 

april.  

Husk navn, fødselsdag, tlf. klub og rating.  

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

går hertil. 

mailto:webmaster@hillerodskakklub.dk%20%3cwebmaster@hillerodskakklub.dk%3e?subject=Tilmelding%20til%20Byturnering%202010&body=Jeg%20vil%20gerne%20tilmelde...%20klub...%20fødseldsdato...%20rating...%20tlf...%20


- 6 - 

 
1. Holdet 

Hillerød mod 

Frederiksberg – en 

storsejr!  7-1!! 

En overbevisende og flot 

storsejr af Hillerøds drenge. 

Af en eller anden grund 

havde de fleste Hillerød-

spillere valgt at vise 

storformen i dag, og det har 

været en fornøjelse at 

gennemspille partierne i 

forbindelse med dette referat!  

Frederiksbergs hold består af 

aldrende kæmper, og deres 

storhedstid ligger 

selvfølgelig bag dem, men 

man skal ikke tage fejl; de 

kan lige pludselig finde på at 

skrue op for spillestyrken, og 

det fik jeg selv at mærke mod 

Allan Poulsen, men mere om 

det senere. 

Lars stormester straffede 

med sort en unøjagtighed i 

åbningen. Dan Andersen fik 

senere en chance til for at 

komme med i partiet, som 

han dog ikke udnyttede, og 

derfra så Lars sig faktisk ikke 

tilbage og kørte partiet 

usvigelig sikkert hjem. 

Tim havde fornøjelsen af 

Svend Hamann som ikke 

kendte modgiften imod Tims 

hvide anti-teori sicilianer, og 

ganske hurtigt opbyggede Tim 

en lovende angrebsstilling. 

Hamann valgte siden fejlagtigt 

at gå efter en forgiftet bonde, 

og det skulle han aldrig have 

gjort, for derefter brød helvede 

løs imod hans kongestilling og 

han endte med at gå mat! Godt 

spillet af Tim. 

Øsse spillede rundens mest 

stilrene parti. Ja, det er ikke 

ofte jeg skamroser Øsse, men 

æres den som æres bør, er det 

ikke det man siger? Han fik 

kompliceret stillingen i 

åbningen som sort, så at der var 

noget at spille på, og tog senere 

imod et positionelt bondeoffer, 

der ellers umiddelbart så 

korrekt ud. Øsse beviste så, at 

det var det bare ikke, og kørte 

partiet hjem med en række 

præcise træk. Fritz er stor set 

enige i hans træk hele vejen, og 

det er bare Øsse når han er 

bedst. 

Ib Hother Andersen har haft en 

lidt uheldig sæson med nogle 

grimme overseelser i sin vilde 

tidsnød. På det seneste er Ib 

dog kommet lidt igen på 
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1.e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Sf6 4. e5 

Sfd7 5. f4 c5 6. Sf3 Sc6 7. Le3 

a6 8. Dd2 b5 

9. dxc5 Lxc5 10. Lxc5 Sxc5 11. 

b4!? en variant som Christopher 

sikkert har forberedt sig på  

11..Se4 12. Sxe4 dxe4 13. 

Dxd8+ Kxd8 14. Sg5  Sxb4 - 

jeg vil hellere spille aktivt end 

passivt   

15. Sxf7+?! Faktisk så er 15. 

Tb1  bedre men så kommer 15…

Sxc2+ 16.Kd2 Sa3 17.Tb3 Sc4+ 

18.Lxc4 dxc4 og det er uklart 

15...Ke7 16. Sxh8 Sxc2+ 17. 

Kd2 Sxa1 18. Le2 Lb7 19. 

Txa1 Txh8   

XABCDEFGHY 

8-+-+-+-tr( 

7+l+-mk-zpp' 

6p+-+p+-+& 

5+p+-zP-+-% 

4-+-+pzP-+$ 

3+-+-+-+-# 

2P+-mKL+PzP" 

1tR-+-+-+-! 

xabcdefghy 

Den her stilling er meget inter

essant. Sort har en bonde, men 

hvid har en bedre løber 20.a4! 

Godt spillet af Christopher; sort 

må jo ikke spille b4og a5 og a4 

giver flere svagheder til sort  

20… Td8+ aktiverer lige tårnet 

21. Ke3 b4 Jeg kan ikke give 

hvid lov til at få a linjen og spil 

mod en svag bonde, jeg dårligt 

nok kan dække 22.a5! Det er det 

bedste træk i stillingen; hvid kan 

jo ikke risikere, at jeg spiller a5. 

22..b3 den eneste måde jeg kan 

dække den på det er at sætte 

løberen på d5 23.Ta4 - det eneste 

rigtige  23..Ld5 24. Tb4  Ta8? …

sætter den passivt for at forsvare 

en bonde 25.Ld1?giver mig 

muligheden at spille aktivt igen. 

Det rigtige træk var Tb6=  Tc8 

26. Tb6 Nu er der forskel Tc3+ 

27. Kd2 Td3+ 28. Ke1 Lc4?! 

Overser Tb4 29. Tb4 Ld5 30.Le2 

Tc3 31. Lxa6 

Tc1+? Det bedste træk er bare 

Tc2 med fordel til sort 32. Kd2 

Tc2+ 33. Kd1? Giver mig for

delen tilbage -Ke3 og det er lige  

33..Ta2 34. Lc4?? En kæmpe fejl 

som jeg overser  Lxc4 35. Txc4 

Txa5?35..Ta1+ 36.Ke2 b2 og det 

er vundet. Nu skal jeg kæmpe i et 

tårnslutspil, der kan være remis 

36. Tc7+ Kf8 37. Tb7Ta2 38. 

g3?? Ser meget fornuftigt ud, men 

det er faktisk tabt allerede nu! 

XABCDEFGHY 

8-+-+-mk-+( 

7+R+-+-zpp' 

6-+-+p+-+& 

5+-+-zP-+-% 

4-+-+pzP-+$ 

3+p+-+-zP-# 

2r+-+-+-zP" 

1+-+K+-+-! 

xabcdefghy 
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mange hvide felter. 16…Sa5 17. 

Sg5 Lb7 18. Se4? Det er ikke til 

at tro det er en fejl! Det er en 

meget enkel plan bare sætte 

springer på d6. Her kiggede jeg 

meget på De7, men så fandt 

jeg…  Y 

XABCDEFGHY 

1-mKR+-tR-+! 

2zP-vLL+Q+P" 

3-zP-+PzP-sN# 

4+-zPN+-+-$ 

5-+-zPnzp-sn% 

6+p+p+-zpp& 

7pvlp+r+l+' 

8+ktr-wq-+-( 

xabcdefghy 

18…Sxf4! Jeg fik øje på, at hvis 

hvid spiller 19.gxf4 så 

kommer19..Lxe4 20.dxe4 Td2 

21.Tcd1 Txc2 22.Txd8 Txe2 der 

giver sort fordel 19.Sf6? Det ser 

godt ud, men problemet er bare, 

at jeg ikke behøver at slå med 

løberen.19…Dxf6! 20.gxf4 - 

hvis 20.exf6 så kommer 20..Sh3 

mat! 20..Dxf4 nu falder e5 

bonden og hvid er meget svag. 

21.Lg3 De3+ 22.Tf2 Lxe5 

23.Lxe5 Dxe5 Nu er hvid helt 

væk 24.Dd2 De4 25.Tf3? misser 

lige Da4 25..Da4! med dobbelt  

angreb 26.Sc2 Lxf3 27.Lxf3 e5 

28.Se3 Sc4 29.Sxc4 Dxc4 

30.Le2 De6 og herefter  

kæmpede Frands 25 træk mere! 

Det tog sin tid at komme ind på 

grund af hans løber 0-1…    

5 runde: skulle jeg spille sort 

imod Esben -  nu begynder det at 

blive rigtigt svært at skrabe sig 

et point… vi kom ind i en fransk 

hvor jeg kendte en variant lidt 

bedre end Esben men i 

midtspillet byttede vi 

Dronninger hvor jeg fik 2 

centrumsbønder for 1 fløjbonde 

og en b-bonde. Det burde være 

meget godt tænkte jeg. Efter et 

par træk byttede vi springere 

som Esben nok ikke skulle have 

gjort. Men på et tidspunkt 

presser jeg for meget, og vi 

havner i en stilling med begge 

tårne til hver og en løber hver. 

Esben har også en fribonde, men 

den kan ikke så meget siden min 

løber bloker den. Efter et par 

træk bytter vi et sæt tårne, og her 

spillede Esben lidt for passivt og 

med forkert plan, hvilket giver 

mig muligheden at presse med 

mine fribønder. Til sidst ofrede 

Esben sin løber for at kunne 

presse med sin fri bonde frem, 

men problemet er at mine bønder 

går hurtigere end hans bonde, og 

det ser Esben og så opgav han 

(Se den afgørende fase af partiet 

andetsteds i bladet, red.) 

 

6 runde: skulle jeg møde 

Christopher med sort igen! Man 

kan godt sige, at det her var 

topopgør mellem ham og mig.  
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pointtavlen. Ibber-mandens parti 

var en lidt rodet affære, men han 

havde dog rimeligt styr på det de 

første mange træk. Henimod 

tidsnøden tillod Ib dog lidt af et 

comeback til modstanderen, og 

man sad og frygtede for et deja-

vu fra de første runder. Ibs 

modstander spillede dog 

heldigvis ikke det bedste, og så 

stod det også her 1-0 på 

pointtavlen. 

Thomas har netop genfundet 

formen i Valbys hurtig-

holdturnering og spillede et godt 

parti i dag. Det lykkedes Thomas 

med sort at komplicere den lidt 

bovlamme 1. d4 + senere c3 i 

åbningen, og så fulgte et godt 

angreb på dronningfløjen, der 

hurtigt fik Henrik Sørensen til at 

kapitulere. Flot spillet. 

Martin Percivaldi spillede en 

overbevisende teorivariant imod 

en benoni, og kom til at stå godt. 

Måske blev der derefter spillet 

lidt for hurtigt, for pludselig 

kunne hans modstander vinde en 

officer med en lille 

dronningefangst-kombi. Det så 

Frode heldigvis ikke! I stedet for 

ofrede han en officer, hvilket 

ikke var så tosset som det så ud 

til ifølge Fritz, men nu kom 

Martin stærkt igen med en række 

præcise træk, og da Frode lidt 

efter spillede galt, var det slut 

med spændingen i det parti. 1-0 

til Danmark. 

Erland kom nok mindre godt 

fra åbningen, men fik egentlig 

holdt godt sammen på det og 

havde rimelige remis-chancer i 

slutspillet. Der har nok været 

tidsnød med i spillet, for 

pludselig tillod Erland en 

afvikling til et tabt 

bondeslutspil og Hillerøds 

eneste pointab var en realitet! 

Kom igen Erland. 

Martin Rosenkilde 

(undertegnede) spillede ganske 

glimrende og udspillede 

fuldstændig min modstander i 

åbningen, mere kan man ikke 

drømme om i den variant. Jeg 

så derefter ikke fareklokkerne 

ringe og spillede et træk med 

den hensigt at skulle 

fuldstændig smadre den sidste 

rest af modstand. I stedet 

spillede Allan Poulsen så et 

eminent og helt utroligt 

officersoffer i hans kraftige 

tidsnød! Og fulgte op med et 

stærkt ”stille” træk. Meget 

imponerende. Efter hans lidt 

unøjagtige opfølgning, 

lykkedes det mig dog at redde 

det over i et helt uklart slutspil 
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en bonde nede – hvor jeg 

havde en farlig fribasse. Her 

spillede han forkert lige før 

træk 40 og så kunne jeg køre 

kampens sidste parti hjem. 7-

1! Partiet følger her: 

Martin Rosenkilde – Allan 

Poulsen, Frederiksberg 

1.e4, c5  2.c3,d6  3.d4, Sf6 4. 

f3 (i sin tid anbefalet af 

Geller) 4..e6 (ikke det 

bedste) 5. Le3, Sbd7 6. Ld3, 

Le7 7. Se2, 0-0  8.0-0,b6  

9.Sd2, Lb7 10.a4, Tc8? (der 

skulle spilles 10…a6) 11.a5! 

cxd4 12.cxd4, e5 13.axb6 
(13.a6 fulgt af 14. d5 er nok 

også godt) 13…axb6 

14.Ta7, Dc7 15. d5 (sikkert 

og godt, 15. La6 var også en 

mulighed) 15…Ta8 16. 

Txa8 Txa8 17. Db1 Dd8 

18.b4! La6 19. Lxa6 Txa6 

20. Dd3 Da8 21. Db5 (Klar 

hvid fordel) 21…Ta1 22. 

Txa1, Dxa1+ 23.Kf2 Dd1 
(Her er vi ved skillevejen, 

profylaktiske træk som 24. 

h3 eller 24. Sf1 tager 

brodden ud af ethvert sort 

modspil og vinder stille og 

roligt. Jeg så dog ingen grund 

til ikke at angribe med min 

springer) 24. Sc4? (Her gik 

Allan i boksen til han havde 5 

min igen og spillede så…) 
XABCDEFGHY 

8-+-+-+k+( 

7+-+nvlpzpp' 

6-zp-zp-sn-+& 

5+Q+Pzp-+-% 

4-zPN+P+-+$ 

3+-+-vLP+-# 

2-+-+NmKPzP" 

1+-+q+-+-! 

xabcdefghy 
24…Sxe4+!! (ja, det ser ikke 

ud af meget kompens, men 

bare vent.) 25. fxe4 Sf6 (for 

hvid har jo da ikke noget efter 

26.Sd2…) 26.Sd2 Sg4+ 

27.Kf3 (og nu vinder 27…

Sxe3 28.De8+, Lf8 29.Kxe3 

og 27…Sxh2+ 28. Kg3 bare 

for hvid. Og det samme må 

gælde 27…h5 28. De8+ Lf8 

29.h3. Men…) 27...h5! 28. 

De8+, Lf8 29.h3 
XABCDEFGHY 

8-+-+Qvlk+( 

7+-+-+pzp-' 

6-zp-zp-+-+& 

5+-+Pzp-+p% 

4-zP-+P+n+$ 

3+-+-vLK+P# 

2-+-sNN+P+" 

1+-+q+-+-! 

xabcdefghy 
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Af Martin Percivaldi  

Før i tiden var Hillerød Open en 

lukket gruppe på 6 mand, men i 

år blev det besluttet, at det skulle 

være en rigtig open så alle kunne 

møde hinanden. Mit mål med 

turneringen var at vinde, men jeg 

vidste at det ville blive hårdt. 

Sidste år vandt Ib, men heldigvis 

var han ikke med i år. Jeg lå i 

rating styrke nummer 2, så der 

var mange jeg skulle slå (efter 

rating). De 4, der havde størst 

chance for at vinde var 

Christopher ,mig selv, Esben og 

Hans.  

 

1 runde: skulle jeg være hvid 

imod Stig. Der vandt jeg ret 

hurtigt, men jeg tror ikke at Stig 

spillede helt op til sit topniveau  

 

2 runde: var jeg sort imod 

Morten. Vi kom ind i en engelsk, 

hvor Morten begyndte at spille 

aggressivt mod min konge 

stilling. Han ofrede en kvalitet 

for aktivt spil, men i slutspillet 

havde jeg 2 tårne og en løber 

mod en springer og løber og et 

par bønder.  Morten forsvarede 

det så godt, at jeg til sidst måtte 

ofre en kvalitet for at lave en 

linje til mit tårn og så lykkes det 

mig at komme ind i hans stilling 

og derefter opgav Morten.  

3 runde: skulle jeg spille hvid 

imod Lars Linderod. Det blev 

Hollansk, hvor fordelen 

svingede lidt, indtil jeg spillede 

en dum fejl hvor jeg bare tabte 

en bonde. Efter et par træk tilbød 

Lars remis som jeg ikke kunne 

sige nej til. 

 

4 runde: har jeg selv 

kommenteret, her er jeg sort 

imod Frands 1. f4 jeg vidste at 

Frands næsten altid spiller Bird 

men han er faktisk lige begyndt 

at spille engelsk det spillede han 

imod Christopher og kunne 

holde remis.  1..d5 2. Sf3 g6 3. 

e3 Lg7 4. Le2 c5 5. O-O Nc6 6. 

d3 e6!?en interessant plan - det 

normale er nok Sf6. 7. e4 Sge7 

8. c3 b6 9. Sa3 O-O 10. Dc2 a6 

11. Le3 Ta7!? En ide jeg fik fra 

et Kasparov parti, hvor  han også 

spillede Ta7 bare I en anden 

stilling og så tænkte jeg hvorfor 

ikke gøre det nu? Ideen er at 

sætte tårnet på d7 hvor den og 

Dronningen presser godt og 

grundigt i centrum 12. Tac1 Td7 

13. e5 d4 skal spilles - jeg kan jo 

ikke tillade at han gør det 14. 

Tf2 dxc3 15. bxc3 

Sd5 16. g3?! Faktisk så er Dd2 

bedre selv om det er lidt 

ubehageligt at have et tårn i 

samme linje, men g3 svækker 

Hillerød Open 
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klubben, hvis der noget de har 

lyst til at få forklaret. Min 

erfaring er at folk hellere end 

gerne vil øse af deres viden – på 

hvad niveau den så end er. 

Vi skal lige have løsningen til 

opgaven om kvalitetsofferet fra 

sidste udgave af posi-hjørnet 

med. Der er desværre kun 

indkommet en løsning (fra Palle 

Skov) så det bliver ham der 

løber med rødvinen. I andre må 

nøjes med løsningen på 

opgaven, som jeg personlig 

synes er meget instruktiv. 

Stillingen, som skulle analyseres 

er hentet fra et parti mellem Ulf 

Andersson og Rafael Vaganian 

(se diagram). Man kan se, at sort 

har ofret kontrollen over feltet 

d5 fuldstændigt samt valgt at 

påtage sig en meget svag bonde 

på d6 – alt sammen for at få 

feltet d4. Det er derfor meget 

logisk at hvid stiller sig op i d-

linien og ofrer igennem på d4. 

Han får umiddelbart en bonde 

for kvaliteten, men d6 er så svag 

at den også falder. Slutresultat: 

både materialegevinst og et 

kanon greb om centrum. Jeg 

bringer hele partiet her ved siden 

af: 

 

Andersson,Ulf (2635) - 

Vaganian,Rafael A [E91] 

World Cup Skelleftea (10), 

08.1989 

1.Sf3 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 

4.e4 d6 5.d4 0–0 6.Le2 Lg4 

7.Le3 Sfd7 8.Tc1 c5 9.d5 Sa6 

10.0–0 Sc7 11.h3 Lxf3 12.Lxf3 

Db8 13.Le2 e5 14.dxe6 Sxe6  
 

XABCDEFGHY 

8rwq-+-trk+( 

7zpp+n+pvlp' 

6-+-zpn+p+& 

5+-zp-+-+-% 

4-+P+P+-+$ 

3+-sN-vL-+P# 

2PzP-+LzPP+" 

1+-tRQ+RmK-! 

xabcdefghy 

15.Tc2 a6 16.Td2 Sd4 17.Lxd4 

cxd4 18.Txd4 Lxd4 19.Dxd4 

Da7 20.Dxd6 Tad8 21.Sd5 Kg7 

22.Td1 Dc5 23.Dg3 a5 24.Dc3+ 

f6 25.Sf4 De7 26.Dxa5 Dxe4 

27.Td4 De7 28.Dc7 Kh8 29.Lf1 

De5 30.Txd7 Txd7 31.Dxd7 

Dxf4 32.Dxb7 Tb8 33.Df7 Dd6 

34.c5 Df8 35.Dxf8+ Txf8 36.b4 

Ta8 37.b5 Txa2 38.Lc4 Ta1+ 

39.Kh2 Kg7 40.c6 Kh8 1–0 
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29…De1!! (Av! Truer mat på 

h2, og hvid kan ikke slå 

springeren på g4 uden at 

sælge hele stillingen. Sort 

vinder officeren igen med en 

god stilling, og officersofret 

var derfor korrekt!) 30. Lg1, 

Sf6 31. Db5 Dxd2 32. Dxb6!, 

Sxe4? (Ser stærkt ud, men det 

havde jeg set ville give mig 

chancer. 32…g5 havde været 

meget stærkt) 33. De3 (Nu er 

det helt uklart på trods af 

bondetabet, min fribonde 

giver masser af chancer) 33…

f5 34. Dxd2, Sxd2+ 35. Ke3 

Se4 36.Kd3 Le7? (36…Kf7 

er bedre) 37. Sc3 Sxc3 38. 

Kxc3 Ld8 39. Kc4 g5 40. 

Kb5 Kf7 (Tidsnøden er 

overstået og jeg står til 

gevinst!) 
XABCDEFGHY 

8-+-vl-+-+( 

7+-+-+k+-' 

6-+-zp-+-+& 

5+K+Pzppzpp% 

4-zP-+-+-+$ 

3+-+-+-+P# 

2-+-+-+P+" 

1+-+-+-vL-! 

xabcdefghy 
41. Kc6, Ke7 42. b5, e4 

43.b6, Lxb6 44. Lxb6, f4  

45. Lc7 e3 46. Lxd6+ 

Kf7 47. Le5! (Planlagt 

tidligere og spillet for at 

forsinke sorts 

bondefremmarch. Da jeg 

regnede det efter kunne 

jeg se, at det vandt. 47. 

Lb4! er dog endnu 

hurtigere fordi efter 47…

g4 48.hxg4 hxg4 49.d6, 

f3 50.gxf3 gxf3 51.d7, f2 

52.d8D, f1D så vinder 53. 

Df8+ dronningen på en 

nakkebal. Det sidste træk 

havde jeg ikke fået med, 

og så det derfor som en 

remisvariant) 47…e2 48. 

Lc3 g4 49.hxg4, hxg4 

50.d6 f3 51.gxf3 g3 

52.d7, g2 53.d8D g1D 
(denne stilling havde jeg 

set frem til og vurderet 

som vundet, og det er den 

selvfølgelig også) 54. 

Dd5+!, Ke8 55.Dd7+! (så 

er det slut) 55…Kf8 

56.Lb4+ Kg8 57.De8+, 

Kh7 58.Df7+ Dg7 59. 

Dxg7+ Opgivet 
Martin R 
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Næstved – Hillerød  4-4 
Af Jens Østergaard 

6 runde bød på halvklassikeren 

Næstved-HS og det er 

ensbetydende med stor dramatik. 

Næstved var inden runden 4 

point efter så vi var klar over at 

de ville satse hele butikken og 

det holdt stik. 

Vi manglede Ib men var ellers i 

stærkeste opstilling. 

Niget gik galt for Lars i 

overgangen fra åbning til 

midtspil og han fik parkeret et 

løberpar meget langt væk fra 

kongefløjen og Mikkel Antonsen 

fik et tilsyneladende giftigt 

angreb. Man bliver ikke 

stormester uden at kunne 

forsvare dårlige stillinger og det 

er vist ikke klart om Mikkel 

havde en gevinst undervejs. En 

remis i overkanten for os.  

Tim var oppe mod en anden 

Mikkel og fik en 

hjemmeforberedelse ind. Sort fik 

tilsyneladende hurtigt udlignet 

men Tim fik så spillet en forkert 

plan ( Da Tim sikkert gerne vil 

spille varianten igen vil jeg ikke 

røbe åbningen men Fritz kan 

ikke lide g6 og Lh6 ) og blev 

langsomt trykket bagud af hvids 

løberpar. Det lignende længe en 

stilren hvid sejr men så skete der 

noget helt uforklarligt og med en 

afslutning man ikke ser hver 

dag. 

!""""""""# 
ç + + + +% 
æO + + + % 
åp+ + L +% 
ä+ +b+ + % 
ã + + + P% 
â+ + +k+ % 
á + V +p+% 
à+ + + + % 
/èéêëìíîï) 
65 Kg4 vinder uden problemer. 

Kongen går til h3 og hvid spiller 

g4 fulgt af g5, Kg4 osv. 65 g4 ?? 

et halvt point ud af vinduet. -,Le1 ! 

Nu kan sort splitte bønderne.På h5 

kan sort stille kongen på h6 og 

spille løberen i diagonalen c1-h6 

66 g5 + Ke5 og nu flytter løberen 

og Lxh4 med remis 67 Kg4 ??? 

utroligt. Fra gevinst til tab på to 

træk. -.Kxd5 68 Kf5,Kd6 Hvid må 

helt have glemt at sort ikke 

behøvede slå bonden. 69 h5 Kg6, 

Lxh4 taber for hvid da sorts konge 

er for tæt på a bønderne.-.Ke7 70 

Kg6 Ld2 71 h6,Kf8 Hvid er ved at 

løbe tør for træk og kommer snart i 

træktvang. 72 Kf6,Kg8 73 

Kg6,Lc3 74 Kh5,Kf7 75 g6+,Kf6 

76 h7,kg7 77 Kg5,Lb2 78 Kf5 

Kf8 ? Vinder stadig men Kh6 

vandt i få træk.Istedet har hvid en 

studieagtig remis som jeg godt 

forstår Tim ikke så 79 Kg5.Lg7 ? 

Kf8 var selvfølgelig stadig godt 

nok 80 Kh5,Ke7 81 Kg5 !  snedigt  

- 31 - 

 

Henvisning 
Af Esben Lauge Sørensen  

Denne artikels bliver lidt til en 

side i forhold til de to første 

artikler. Jeg går nemlig ikke i 

dybden med et enkelt tema, men 

det er måske heller ikke det der 

er mest brug for. Meget moderne 

skakteori er nemlig skrevet til 

spillere, som allerede har en god 

teoretisk basis, og klubben har jo 

en stor gruppe spillere, som er 

begyndt at spille skak i Hillerød 

for nylig og som måske har lyst 

til at lære lidt ”teori”, men hvor 

vores nuværende tilbud med 

juniorskak ikke lige passer. Vi 

kan jo tage en snak på 

generalforsamlingen om der er 

behov for et supplerende tilbud 

fra klubben, men her vil jeg 

beskæftige mig med hvad man 

kan gøre selv, hvis man er i den 

situation, at man har brug for at 

danne sig et overblik over 

grundelementerne i moderne 

skakteori. 

Selvfølgelig er der internettet, 

hvor man kan finde snart sagt 

alt, men det er netop problemet – 

de gode ting forsvinder nogen 

gange i støj. Klubben har jo et 

fint bibliotek, og det vil jeg 

absolut anbefale at se i – der er 

mange interessante bøger, og 

man låner bare hvad man har 

lyst til (også til hjemlån). 

Specielt nogle af Bent Larsens 

bøger kan anbefales. Ellers vil 

jeg personligt anbefale ”Mit 

System” af Nimzowitch, som jeg 

bl.a. henviste til i sidste nummer 

af posi-hjørnet. Jeg vil påstå at 

hovedparten af moderne 

skakteori kan føres tilbage til 

den bog, og når man har læst den 

har man basis i orden. 

Skak er jo et komplekst spil, 

men i første del af ”Mit System” 

formår Nimzowitch alligevel at 

opdele spillet i nogle elementer, 

som kan analyseres hver for sig, 

og til sammen giver en god 

forståelse for en overordnet 

stillingsvurdering. Nogle af de 

teser, som han er blevet rigtigt 

kendt for gennemgås her – bl.a. : 

i)  En bondekæde skal angribes 

fra bunden, ii) hæmning/

blokade/ødelæggelse, iii) 

overdækning, iv) fordele og 

ulemper ved dobbeltbønder, v) 

de mystiske tårntræk, vi) 

profylaksen. Bogen indeholder 

massevis af praktiske eksempler 

og er skrevet i et humoristisk 

sprog. 

Ellers vil jeg bare opfordre alle i 

klubben til at henvende sig til 

nogle af de stærkere spillere i 

Posi-hjørnet: 
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  Hillerød 3 Res. Forv DK Partier Forv PP 

9 Christopher R. N. H. 
Pedersen 

1½ 2,32 3 0,77 

22 Laurids Paulsen 1 0,13 1 0,13 

23 Aksel Gasbjerg 0 0,41 1 0,41 

24 Johnny Andersen 2½ 1,27 5 0,25 

25 Ole Rasmussen 2½ 2,48 6 0,41 

27 David Kinch Palvig 0 0,31 1 0,31 

28 Morten Kühn 2½ 1,73 4 0,43 

30 Stig Ali Lenskjær ½ 1,46 4 0,37 

32 Bernhard W. 
Sørensen 

2½ 2,11 6 0,35 

33 Torben Brieghel 
Jensen 

3 2,23 6 0,37 

34 Jan Pedersen 2½ 2,79 5 0,56 

36 Erik Holm 2½ 2,14 4 0,54 

  I alt (108%) 21 20,27 46   

  Hillerød 4 Res. Forv DK Partier Forv PP 

22 Laurids Paulsen 1 0,89 1 0,89 

23 Aksel Gasbjerg 1 0,92 1 0,92 

31 Peter Langer 3½ 3,27 5 0,65 

37 Erik Hvalsøe 3½ 2,65 6 0,44 

39 Hans Henrik Hviid 1 2,39 4 0,60 

39 Thue Rabjerg 3½ 2,50 6 0,42 

  I alt (107%) 13½ 12,62 23   
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!""""""""# 
ç + + + +% 
æO + L Vp% 
åp+ + +p+% 
ä+ + + K % 
ã + + + +% 
â+ + + + % 
á + + + +% 
à+ + + + % 
/èéêëìíîï) 
Jeg havde også spillet Ke6  men 

sort skal spille feks Lh8 som vinder 

efter Kf5. Lf6 og kongen til g7. -

.Ke6 ?? Måske lidt meget med to 

spørgsmålstegn for hvem under 

stormesterniveau havde set 82 h8 

(D) ! ; Lxh8 83 Kh6 utroligt nok 

kan sort ikke vinde  Kf6 Eller  Le5 

84 g7,Kf7 85 Kh7, Lxg7 

84,Kh7,Lg7 85 Kg8 for Kxg6 er jo 

pat !. Utroligt..-.Lh9 86 Kh7,Lg7 

87 Kg8,Kxg6. Bump 

 

Jeg fik en af de varianter i 

Stonewallåbningen som jeg ikke er 

gode venner med og stod nok en 

smule under da vi gik ind i 

tidnøden. Sort forcerede dog for 

meget ( måske pgra kravet om en 

stor sejr ) og så kunne jeg slå 

kontra i et Tårn+dronning 

kongeangreb. 

Martin spillede fremragende og 

det eneste der var galt med hans 

parti var at han ikke vandt. Han 

pressede en gammel rutineret 

travhest  som Nils Linde til det 

yderste med sort og kunne vist 

have vundet i tidnøden ved at 

forhindre den hvide løber i at 

komme ind i den sorte 

stilling.Her mistede vi den halve 

vi måske fik for meget på bræt 1 

Thomas var for3  gang oppe 

imod gammelkendte Brian Schy 

og det blev den sædvanlige 

herrefight hvor fordelene skifter 

i pendulfart.For mig at se kom 

Thomas fint fra åbningen i en 

slags anitvolga/kongeindisk  og 

kunne efter sigende have vundet 

i et rræk hen under tidnøden. 

Brian er en fighter som aldrig 

giver op og han fik desværre 

vendt stillingen og vandt et godt 

slutspil. 

En vistnok halvsløj Erland holdt 

temmlig ubesværet balancen 

med sort og hvad kan man 

forlange mere af en 

holdleder.Jeg kan ikke få øje på 

nogen væsentlig hvid fordel 

undervejs. 

Chris spillede selvfølgelig med 

fuld skrald og gik direkte efter 

den sorte konge i en skarp 

sicilianer med et bondeoffer. Det 

var vist alt sammen teori og efter 

træk 17  kom der  en af den slags 

stillinger hvor der MÅ være 

noget rigtgt godt. 
 

http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=A-4
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100802364&ktonr=7210
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100802364&ktonr=7210
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=A-2
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100700388&ktonr=7210
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=A-4
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100800452&ktonr=7210
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=A-2
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100800488&ktonr=7210
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=A-2
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100800478&ktonr=7210
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=A-21
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100802516&ktonr=7210
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=A-4
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100802810&ktonr=7210
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=A-2
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100800468&ktonr=7210
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=A-2
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100802811&ktonr=7210
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100802811&ktonr=7210
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=A-2
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100802768&ktonr=7210
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100802768&ktonr=7210
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=A-2
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100802720&ktonr=7210
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=A-2
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100802809&ktonr=7210
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=C-4
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100802273&ktonr=7210
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=A-4
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100800452&ktonr=7210
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=C-4
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100800465&ktonr=7210
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=C-2
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100800637&ktonr=7210
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=C-2
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100800460&ktonr=7210
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=C-2
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100802827&ktonr=7210
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Sorts stilling hænger sammen med 

gaffatape og elastik og efter 18 

Dg3 kollapser den. Eneste træk er 

Df5 hvor 19 Dh4 er en stille 

dræber. Feks  Sxe4 20 Dxe7 eller 

Sed5 20 Sd6 ,Dxf3 21 Sxe8,Sxe8 

22 Lg2 fulgt af Lxd5 Dd4 Tfl osv 

I stedet spillede Chris 18 Dh4 hvor 

sort desværre har Sfd5 19 c4, Sf5. 

Efter 20 Dg5,f6 21 Dd2,Sxh6 22 

Dxh6,f5 23 cxd5, fxe4 24 24 

fxe4,exd5 25 Tg5,Dg7 kom der et 

slutspil lidt over for sort som han 

desværre vandt. 

Martin P fik givet hvid en isoleret 

dobbeltbonde og så kan man jo godt 

tillade lidt initiativ hvis ikke det er 

farligt. Hvid må have haft flere veje 

til remis men sådan et parti vinder 

den der spiller meget og er i form. 

Den lille fordel i midtspillet blev til 

en fordel i et trånslutspil som næppe 

var vundet ved korrekt spil men 

hvids fejl blev udnyttet godt. Godt 

spillet. 

 

Altså 4-4 og selvom Næstved 

beklagede sig synes jeg det var 

rimeligt. På de tre første og bræt 8 

fik vi måske for meget men på bræt 

4,5 og 7 blæste vinden den anden 

vej. 

Næstved er stadig 4 point væk og 

må nu være ude af billedet og 

kampen om oprykningen må stå 

mellem os og Frem der er to point 

bagefter. Vi mødes i sidste runde og 

det skal nok blive spænende. Hvis 

Frem kan få 5 point mod os har de 

fortjent at rykke op. 

   Hillerød Res. Forv DK Partier Forv PP 

1 GM Lars Schandorff 6 5,54 7 0,79 

2 FM Tim Jaksland 2½ 3,70 6 0,62 

3 FM Jens Østergaard 6 4,25 7 0,61 

4 Martin Rosenkilde 
Pedersen 

3½ 2,98 6 0,50 

5 Thomas 
Svenninggaard 

2 3,30 6 0,55 

6 Ib Hother Andersen 3½ 3,33 6 0,56 

8 Carsten Erlandsen 4 4,04 7 0,58 

8,5 Finn Nøhr 0 0,38 1 0,38 

9 Christopher R. N. H. 
Pedersen 

1 1,87 3 0,62 

10 Martin Percivaldi 6½ 4,85 7 0,69 

  I alt (102%) 35 34,24 56   
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Hillerød III   - afslutning 
 

Af Jan Pedersen 

 

Fællesafslutningen på holdkampene 

blev en gyser for Hillerød 3. Fem af 

de tilstedeværende seks hold kunne 

havne sidst i rækken, og for at være 

sikre vores forbliven skulle vi score 

mindst 3½ point. Da vi efter seks 

kampe kun havde fået to point, steg 

intensiteten og hyppigheden af 

besøg ved scoringstavlen. Det 

lykkedes heldigvis de sidste to 

spillere at score de manglende 1½ 

point og dermed sikre Hillerød 3’s 

forbliven i A-rækken som nummer 

fire – midt i rækken. 

Jævnbyrdigheden i rækkens 

nederste del fremgår af, at fem hold 

sluttede med mellem 21 og 24 point 

for seks kampe. 

 

Sæsonens indledende kamp i Solrød 

endte – ligesom slutplaceringen – 

på grænsen mellem godt og skidt. 

Vi lagde godt ud og stod til gevinst 

på alle otte brædder. Men så gik 

lyset ud, og resten af kampen 

foregik i nødbelysning ude på 

gangen. Om det var lysets skyld, 

eller om det var et tegn på vores 

almindelige spillestyrke, så endte 

kampen lidt skidt med den mindst 

mulige sejr. 

 

Det mest bemærkelsesværdige point 

sørgede Bernhard for at score mod 

Bornholm 2. Han havde fået vendt 

et lige parti til et overlegent slutspil, 

hvor der kun manglede nogle få 

træk til matsætning. Da 

modstanderen gav hånd, var det 

derfor svært at få armene ned 

igen… indtil det viste sig, at han 

desværre havde sat pat. Den dag 

bidrog Bernhards kinder væsentligt 

til opvarmning af lokalet. 

 

For de fleste af Hillerød 3’s spillere 

har sæsonen været som Davids 

kamp mod Goliat. Især Johnny har 

været oppe mod FM’er og andre 

højt ratede spillere, som de andre 

hold stillede med for at sikre point. 

Alligevel lykkedes det ham at vinde 

det dobbelte af den forventede 

score. Men måske er David ved at 

løbe tør for sten. Måske ville det 

være til gavn for spillelysten at 

møde jævnbyrdige modstandere, 

eller måske ligefrem en dværg eller 

to. 

Strategien for næste års holdkampe 

kunne derfor være at indsluse nye 

spillere på 3. holdet. Så kunne 

tilkomne GM’ere og IM’ere, der 

endnu ikke er blevet holdsat, få et 

indblik i klublivet, ligesom yngre 

spillere kunne prøve kræfterne af. 

Sandsynligvis ville interessen fra de 

yngre spillere være størst; men det 

kunne muligvis komme til at koste 

en nedrykning… 

3. Holdet 

http://www.divisionsskak.dk/holdarkiv/div1213/vis_enkeltres.asp?kamp=DIV11-21
http://www.divisionsskak.dk/holdarkiv/div1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100102040&ktonr=7210
http://www.divisionsskak.dk/holdarkiv/div1213/vis_enkeltres.asp?kamp=DIV11-21
http://www.divisionsskak.dk/holdarkiv/div1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100800081&ktonr=7210
http://www.divisionsskak.dk/holdarkiv/div1213/vis_enkeltres.asp?kamp=DIV11-21
http://www.divisionsskak.dk/holdarkiv/div1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100800482&ktonr=7210
http://www.divisionsskak.dk/holdarkiv/div1213/vis_enkeltres.asp?kamp=DIV11-21
http://www.divisionsskak.dk/holdarkiv/div1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100800473&ktonr=7210
http://www.divisionsskak.dk/holdarkiv/div1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100800473&ktonr=7210
http://www.divisionsskak.dk/holdarkiv/div1213/vis_enkeltres.asp?kamp=DIV11-21
http://www.divisionsskak.dk/holdarkiv/div1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100801518&ktonr=7210
http://www.divisionsskak.dk/holdarkiv/div1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100801518&ktonr=7210
http://www.divisionsskak.dk/holdarkiv/div1213/vis_enkeltres.asp?kamp=DIV11-26
http://www.divisionsskak.dk/holdarkiv/div1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100100050&ktonr=7210
http://www.divisionsskak.dk/holdarkiv/div1213/vis_enkeltres.asp?kamp=DIV11-21
http://www.divisionsskak.dk/holdarkiv/div1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100800450&ktonr=7210
http://www.divisionsskak.dk/holdarkiv/div1213/vis_enkeltres.asp?kamp=DIV11-26
http://www.divisionsskak.dk/holdarkiv/div1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100700388&ktonr=7210
http://www.divisionsskak.dk/holdarkiv/div1213/vis_enkeltres.asp?kamp=DIV11-21
http://www.divisionsskak.dk/holdarkiv/div1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100802364&ktonr=7210
http://www.divisionsskak.dk/holdarkiv/div1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100802364&ktonr=7210
http://www.divisionsskak.dk/holdarkiv/div1213/vis_enkeltres.asp?kamp=DIV11-21
http://www.divisionsskak.dk/holdarkiv/div1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100802556&ktonr=7210
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udfordringer. I stedet for at 

ærgre mig, vil jeg glæde mig 

over den stemning og lyst til 

at være med, der har været på 

holdet. Og spændingen 

igennem sæsonen og 

forventningen om ”noget 

stort” har det da været sjovt at 

have med ud over den rent 

skaklige indsats.  

 

Og det skal nok blive mindst 

lige så sjovt i næste sæson. 

Nye stærke modstanderhold 

og helt sikkert endnu en gang 

en tro på, at dem kan vi da 

sagtens klare alligevel. Det 

skal vi bare blive ved, så 

kommer der måske en 

oprykning en dag, hvor vi 

mindst venter det. Og sker det 

ikke, er det jo i sidste ende 

sjovt alligevel med det spil, vi 

simpelthen ikke kan undvære. 

 

Tak til Jan for holdstatistikken, -red 

  Hillerød 2 Res. Forv DK Partier Forv PP 

8,5 Finn Nøhr 1½ 2,07 3 0,69 

9 Christopher R. N. H. 1 1,37 2 0,69 

12 Esben Lauge 1½ 2,71 4 0,68 

13 Lars Kjøller Nilsson 4½ 4,50 6 0,75 

14 Poul Kleiminger 2 2,56 3 0,85 

15 Peter Willer 5 5,58 7 0,80 

16 Palle Skov 4½ 4,89 6 0,82 

18 Hans Endrup 
Jacobsen 

5 4,61 6 0,77 

19 Frands Winther 
Lavrsen 

4 4,49 6 0,75 

20 Henrik Damgaard 2 4,86 7 0,69 

21 Henrik Holm 3½ 4,34 6 0,72 

  I alt (82%) 34½ 41,98 56   
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Hillerød - Frem 5-3 

Af Ib Hother Andersen 

1 GM Lars Schandorff 2503/2513 - 

2308/2313 FM Mads Hansen ½-½ 

2 FM Tim Jaksland 2307/2311 - 

2201/2238 Kristoffer Dyrgård 0-1 

3 FM Jens Østergaard 2274/2287 - 

2260/2269 Jan Nordenbæk Pedersen 1-0 

4 Martin Rosenkilde   2149/2178 - 

2161/2205 Torben Østergreen-Johansen 

½-½ 

5 Ib Hother Andersen 2117/2153 - 

2130/2177 Stefan Wiecker 1-0 

6 Carsten Erlandsen 2083/2108 - 

2047/2049 Simon Pil Wilbrandt 1-0 

7 Finn Nøhr 2087/2109 - 2177/2228 Per 

Stentebjerg-Hansen 0-1 

8 Martin Percivaldi 2060/2037 - 

2081/2124 Tom Frantsen 1-0 

 

Det er jo ret eventyrligt, at man kan stå 

til nedrykning efter de første to runder 

og så ligge nummer et før sidste runde. 

Men det var ikke desto mindre det, der 

var sket. Men Hillerød bliver altid bedre 

og bedre, efterhånden som turneringen 

skrider frem (og rusten bliver banket 

af!), og i runde 3-5 kom vi virkelig op i 

gear, kulminerende med en knusende 7-

1 sejr over Frederiksberg, og da så 

Næstved i samme runde var så flinke at 

banke Frem, der havde ligget nummer 

et, kunne vi overtage førertrøjen.  

 

I næstsidste runde halede Frem lidt ind 

på os ved at vinde over Allerød, mens vi 

måtte nøjes med uafgjort mod Næstved.  

 

Situationen var derfor den før 

sidste runde, der spilledes som 

fællesafslutning i Tåstrup, at vi 

lå to point foran Frem, som vi 

desuden skulle møde i sidste 

runde. Så der var virkelig lagt i 

kakkelovnen til et brag af en 

finalekamp, hvor Frem ville 

rykke op, hvis de kunne slå os 3-

5, men hvor vi havde den fordel, 

at vi kunne nøjes med uafgjort 

og endda tåle et lille nederlag på 

3½-4½. Man kunne derfor 

forvente, at Frem ville stille i 

stærkeste opstilling, og at de 

desuden ville kæmpe til sidste 

blodsdråbe, og det kom også til 

at holde stik.  

Da vi så havde et afbud fra 

sygdomsramte Thomas 

Svenninggaard, lignede det 

pludselig en meget mere åben 

kamp, end min nattesøvn havde 

godt af. Men ok, vi måtte jo på 

med vanten, og det skulle meget 

spændende i ”finalerummet”, 

hvor vi spillede (de øvrige hold 

spillede i et større, tilstødende 

lokale).  

 

Vores træner fik med sort en 

advance Caro-Kann, og der er 

nok ikke ret mange mennesker 

på denne planet, der er større 

eksperter i denne åbning end 

ham, men hvid spillede 

fornuftigt, og sorts eneste chance 

for at spille på gevinst indebar, 

http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=M-13
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100700388&ktonr=7210
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=M-17
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100802364&ktonr=7210
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=M-8
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100801333&ktonr=7210
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=M-4
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100800470&ktonr=7210
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=M-4
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100800464&ktonr=7210
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=M-4
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100801329&ktonr=7210
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=M-4
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100100743&ktonr=7210
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=M-4
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100800462&ktonr=7210
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100800462&ktonr=7210
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=M-4
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100800467&ktonr=7210
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100800467&ktonr=7210
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=M-4
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100800635&ktonr=7210
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=M-4
http://www.8-hk.dk/holdarkiv/hld1213/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100102144&ktonr=7210
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at han måtte stille sin 

dronning på et lidt passivt 

felt, hvor hvid ville stå lidt 

bedre, så Lars valgte 

fornuftigt at tage en sikker 

remis. Også fornuftigt, når 

man tænker på, at det var 

Frem, der skulle vise noget 

og vinde, mens vi jo som sagt 

kunne nøjes med uafgjort. 

Med 6 af 7 blev Lars 

(sammen med Øsse og 

Percivaldi) et af de helt 

afgørende elementer i vores 

triumf.  

 

Øsse og Tim (alias Fy og Bi) 

er altid gode for nogle 

morsomme episoder og 

falden-på-halen komik, men 

heldigvis lander de nogle 

gange oven på skurkene. Tim 

stod til gevinst med hvid i en 

lukket sicilianer, men satte en 

kvalitet i slag og tabte. Øsse 

stod til tab med sort i en 

afbytningsdronninggambit, 

men da hans modstander 

overmodigt pludselig 

begyndte at ofre træ i et 

tvivlsomt angreb, 

indkasserede Øsse stille og 

roligt træet og vandt! 

 

Vores reserve, Finn Nøhr, der 

i dag fik sin debut på 

førsteholdet, kom til at stå 

passivt i en afbytningsslaver 

og blev rullet. Vores holdleder, 

Erland, derimod, var 

sikkerheden selv, og spillede et 

perfekt parti med hvid i en 

Grünfeldindisk. Hans 

modstander blev presset i bund, 

satte en officer i slag – og 

spillede videre (!!), tro mod 

deres spiloplæg. Kæmp til blodet 

sprøjter! Men altså, 2½-2½, og 

hvis vi blot i de sidste tre partier 

kunne få en enkelt gevinst, ville 

vi rykke op. Det så lovende ud, 

for Martin Percivaldi havde med 

hvid i en gammelindisk 

nedspillet sin modstander og 

vundet en kvalitet, så selv om 

Gøg og Gokke (Ib og Martin 

Rosenkilde) var på slap line i en 

tragikomisk forestilling, så det 

ikke umuligt ud.  

 

Uha, Martin Percivaldi så ud til 

at have spillet slutspillet lidt 

forkert. Ville det nu kun blive 

remis? Men nej, hans 

modstander så ikke det bedste, 

og unge Percivaldi, der netop er 

blevet 14 år gammel, kunne føje 

endnu en sejr (og 33 ratingpoint 

for superflotte 6,5 af 7 – sikken 

en overbevisende debut på 

førsteholdet og i 

divisionsskakken!) til samlingen, 

og dermed cementere Hillerøds 

2. oprykning til skakligaen. 

 

Men hvad så med Gøg og 
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Opsummering 

Af Frands Lavrsen 

 

Vi har haft et rigtig godt 2. 

hold i denne sæson. På papiret 

et superstærkt hold, der burde 

have spadseret igennem 

mesterrækken op i divisionen. 

I praksis et hold der har været 

bedre til at præstere 

sammenhold end til at være 

tophold. For opbakning til 

hinanden og en god social ånd 

har det ikke skortet på, men et 

manglende 1/2 point 

”sikrede” endnu en sæson i 

mesterrækken. 

 

Der har heller ikke manglet 

stabilitet på holdet. 7 af 

holdets stamspillere har spillet 

med i 6 eller 7 af matcherne. 

En del af stabiliteten hænger 

selvfølgelig sammen med en 

tilsvarende stabilitet på 1. 

holdet, der ikke har skullet 

låne fra os i særlig stor stil. 

Og beredskabet med nogle 

stærke, faste reserver har også 

bidraget til stabiliteten. 

 

Selve spillet kunne derimod 

have været løftet op på et lidt 

højere niveau i en del af 

partierne. De fleste af os kan 

helt sikkert finde et 1/2 point 

ekstra i et af vores egne 

partier, hvis vi kigger tilbage 

og gennemgår partierne. Dette 

skulle bare én af os have gjort 

i virkeligheden – så tæt på var 

det.  

 

Hvis jeg tænker tilbage på 

tabspartierne, har vi i flere 

tilfælde dummet os et godt 

stykke inde i partiet. Vi er 

sjældent blevet nedspillet i de 

enkelte tabspartier, hvilket vi 

dog også nødig skulle blive 

med den gennemgående 

favoritværdighed i rigtig 

mange af partierne. 

Stillingerne har ofte været 

gode efter åbningerne, men 

fejl i midt- eller slutspillet har 

kostet. Er det 

koncentrationen, der har 

svigtet? Er det ringere 

færdighed i de faser af spillet? 

Eller er det en undervurdering 

af modstanderen, der har 

spillet ind? De spørgsmål kan 

hver enkelt af os nok bedst 

selv svare på og tage med 

som erfaring til næste sæson. 

 

Det har været en fornøjelse at 

være holdleder og opgaven 

har ikke budt på mange 
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!""""""""# 
ç + + + +% 
æ+ + +oL % 
å +r+ +oO% 
ä+ + + + % 
ã + PkPp+% 
â+ O + + % 
á + + + P% 
à+ T + + % 
/èéêëìíîï) 
 
Her må 50.-, c2 føre til remis 

mente uglerne, hvid kan ikke både 

skabe en dronning med d-bonden 

og nappe sorts c-bonde, men 

Frands ser en anden udvej – som 

også ser ud til at sikre remis. 

50.-, Th1 51.Ke5 Txh2 52.Txc3 

Te2+ 53.Kd6 Te4 54.d5 Txf4 

55.Kc7 Txg4, altså tre 

sammenhængende mod hvids tårn! 

56.d6 Td4 57.d7 g5 58.d8D Txd8 

59.Kxd8 

!""""""""# 
ç + K + +% 
æ+ + +oL % 
å + + + O% 
ä+ + + O % 
ã + + + +% 
â+ R + + % 
á + + + +% 
à+ + + + % 
/èéêëìíîï) 
 

 

59.-, Kg6?!  ( jeg skal ikke 

gøre mig klog på dette slutspil, 

kan godt forstå Frands vil have 

kongen med, men g4 er måske 

det rigtige?) 

60.Ke7 Kf5 61.Kxf7 h5? Øv-

igen g4! Men føj det er svært – 

og tiden var knap….. 

62.Tc5+ Kf4 63.Kg6 g4 her 

mente mange af uglerne at h4 

holdt remis, men nej løbet er 

kørt hvid spiller bare Tc4+! 

64.Kxh5 g3 65.Kh4 g2  her 

gik der et sug gennem lokalet 

da Ejgild var lige ved at røre-

flytte kongen??  ( han sagde 

bagefter at han var ligeved at 

bytte rundt på rækkefølgen! 

Men 66.Tc1 and over and out. 

sådan er der så meget – 

virkede som en dag hvor vi 

alle sammen var meget præget 

af kampens betydning 

 

Så bittert for Frands som trods 

denne skuffelse flot fulgte med 

til spiseloppen, hvor vi mødtes 

med oprykkerne fra 1.holdet, 

lidt mærkelig stemning – men 

jo klart det vigtigste at de 

klarede skærene. 
 

Lars Nilsson 
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Gokke? Jo, Ibs modstander 

vadede med hvid i en Preusser 

lige i en hjemmeforberedelse 

(Db8!), og da vi kom ud af 

åbningen, var det hvid, der måtte 

kæmpe for at udligne. Det gjorde 

han vel stort set ved at give to 

tårne for dronningen og en 

bonde, men selv om han havde 

dårligere tid, valgte han 

(spilplanen tro – også selv om 

det nu var for sent) at gå linen 

ud, men det kunne hans stilling 

ikke holde til, og de to tårne 

endte med at sætte et afgørende 

angreb ind. Martin Rosenkilde 

sad som sidste mand og 

forsvarede et slutspil med en 

bonde mindre efter med hvid at 

have lettere mishandlet en c3-

Sicilianer, han ellers kender ret 

godt, og minsandten om han 

ikke holdt det, således at vi endte 

med at besejre Frem med 5-3 

samlet.  

 

Dejligt, at vi nu rykker op med 

en sejr over nummer to. Hillerød 

- Frem? Hillerød frem! 

Overbevisende! Nu har vi slået 

Frem de sidste fire gange, vi har 

mødt dem. Endnu en sæson i 

Skakligaen. Vi glæder os! Det 

bliver spændende at se, hvad 

vores trænerordning, samt 

forstærkningen med en 

Danmarksmester i både toppen 

og i bunden, kan betyde for 

vores chancer for at holde os i 

ligaen. Det bliver sikkert svært. 

Men de mere romantiske af os 

kan få øje på eventyret i at gå fra 

en nedrykningsplads efter de 

første to runder til faktisk at 

vinde 1. division, og med de 

briller på ser fremtiden i ligaen 

faktisk slet ikke så mørk ud. 

Tilbage til fremtiden! 

 
Den forgangne sæson for 

Hillerød Skakklubs førstehold 

har på mange måder været 

speciel. Fra at have været det 

faste fyld i næstbedste række i 

over en dekade, var der før 

denne sæson noget der lignede 

tro på egne evner, samt en, om 

end usagt, forventning om 

oprykning. Vi havde smagt den 

gode ’skakliga-kaffe’ og vi ville 

have mere! 

Nu kunne man tro, at vi anså os 

selv som favoritter til oprykning 

og som favoritter i syv de 

matcher. Men nej, tror alle de 

’gamle’ spillere kan huske hvor 

lidt der skilte os fra 

’ikkeoprykning’ sidste gang og 

hvor tæt ’vores’ 1. division 

notorisk altid har været. Var der 
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ikke noget med en fejl på et ur i 

et enkelt parti som viste sig 

afgørende til slut? Så der blev 

ikke hoveret eller snakket og 

spået om store sikre sejre. Men i 

løbet af sæsonen skinnede det 

langsomt igennem, at vores nye 

træner havde lidt større 

ambitioner på vores vegne. 

Gennem årene med mig som 

holdleder på førsteholdet, har 

Øsse altid godmodigt dunket 

mig på skulderen når vi har 

mødtes og sagt: ’Hvad så 

coach…’. Svaret har oftest 

været: ’Jo tak, champ…’. Men 

sandheden er jo nok, at der har 

været mere mester i Øsse end 

træner i mig! De seneste år har 

min opgave været begrænset til 

at udfylde holdkortet, mens 

Svenne har stået for alt det hårde 

praktiske arbejde med at samle 

og stille holdet, udført til 

topkarakter. Så hvad er en 

’rigtig’ træner så og hvordan 

træner han? 

 

Jeg har haft fornøjelsen af Lars 

Schandorffs selskab før han 

skiftede til Hillerød Skakklub og 

har altid oplevet Lars som 

imødekommende og snaksaglig, 

et godt selskab og frem for alt en 

positiv person. Så ud over at 

være en rigtig dygtig skakspiller, 

er han en flink fyr, der 

selvfølgelig er faldet godt ind på 

holdet. Men kunne han træne 

os? Ville han stille krav, 

svinge pisken og sætte os på 

diæt, smide de spillere af 

holdet der tog remis? 

 

Personligt havde jeg ikke gjort 

mig de store overvejelser 

angående skaktræning inden 

sæsonens første kamp, primært 

fordi jeg spiller skak for 

hyggens skyld. Dermed ikke 

sagt, at man jeg ikke er 

ærgerrig og gerne vil vinde. 

Men det skulle vise sig, at Lars 

lige ville lære sine 

holdkammerater at kende først 

og som den menneskekender 

han er, kan han motivere uden 

brug af pisk! Uden egentligt at 

gøre det store væsen af sig, 

formåede han at ændre 

mentaliteten på holdet og set i 

bakspejlet, har hans 

indflydelse efter min mening 

været større end man 

umiddelbart skulle tro. Ud 

over det mentale boost, så er 

muligheden for at kunne sparre 

med en stærk spiller, lige 

pudse lidt varianter af i bilen, 

eller få lidt inspiration, 

uvurderlig. 

 

Som bekendt startede vi 

sæsonen ganske svagt. 

Hjemme mod Allerød og 

ude mod Furesø var en 
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vores mand måtte ned. 

 

8.bræt: I en noget aparte åbning, 

hvor Hvid intet ville, nedspillede 

Holm bare stille og roligt Allerød-

manden og vandt meget sikkert, 

hvis kampen ikke havde haft den 

betydning – er jeg sikker på at 

Allerød-manden havde opgivet 1-

1½ time før. 

Rigtig fin afslutning på sæsonen af 

Henrik. 

 

Så skifter vi tilbage til holdets to 

´grand old men`! 

 

5.bræt: Jeg syntes at Hans stod 

dejligt behageligt mod Birger 

Hagstrøm, men Birger fik udlignet 

og sågar scorede han en livsvigtig 

bonde efter en for Allerød-manden 

god dronningeafbytning.  

Vi kommer ind i Hans´ parti da 

Hans får fuppet Birger og sikrer os 

en vanvittigt vigtig remis! 

 

!""""""""# 
ç + + + +% 
æ+ + + + % 
å + O + +% 
ä+oL +o+ % 
ã + +mB +% 
â+p+ K P % 
á + + + +% 
à+ + + + % 
/èéêëìíîï) 

Mon ikke sort i længden vinder med 

51.-, d5. ? 

Istf kom 51.-, Kb4?  Og Hans 

huggede straks til med 52.g4!, fxg4 

53.Kxe4 Kxb3 54.Lxd6 remis! 
 

6.bræt: Frands spillede et fantastisk 

spændende parti, efter at have haft 

mikroskopisk fordel i det meste af 

partiet kommer vi ind i partiet efter 

Frands´ 40.-,b5 og tidnødsrøgen lige 

er lettet. 

!""""""""# 
ç + + L +% 
æ+ + +oO % 
å + M + O% 
ä+o+ + + % 
ã + P Pp+% 
âT Nr+ + % 
áp+ +k+ P% 
à+ + + + % 
/èéêëìíîï) 
 
Vi skal huske på at kravet her er sejr 

til Frands, da Hans står skidt, alt 

andet lige noget af en svær opgave 

kan man vist rolig sige. 

 

41.Sd5 Txa2+ 42.Td2 Ta1 43.Kf3 

Te1 44.Ta2 g6 45.Ta8+ Kg7 46.Se3 

Tc1 47.Ta6, her sikrer Hans 

remisen, så nu er kravet ´blot` 

remis, mens Hvid nu skulle til at 

forsøge at vinde!  47.-, Sc4 48.Sxc4 

bxc4 49.Tc6 c3 50.Ke4 
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Oprykningsslaget i 

Allerød. 
 

Det der skulle have været vores 

helt store dag, med ikke kun en, 

men hele to oprykninger 

forsvandt for 2.holdets 

vedkommende – med en typisk 

for sæsonen halvskidt match 

mod Allerød 2. 

 

Vi tabte 3-5, lige præcis nok for 

Allerød til at nappe os på 

matchpoint, så et sølle halvt 

point fra at spille i divisionen 

næste sæson. 

 

Det kan desværre ikke være 

anderledes – vi var ganske enkelt 

alt for ustabile set over hele 

sæsonen, kun holdets topscorer 

formand Hans Jacobsen med 5/6 

vandt rating! 

Alt i alt smed vi 202 ratingpoint. 

 

Sidste runde forløb således – vil 

gerne pointere at dette referat  er 

det ærgerligste/kedeligste jeg har 

skullet skrive gennem årene til 

Bondefangeren! 

 

1.bræt: Christopher spillede hvid 

mod en franskmand – åbningen 

forløb fint, dog nok noget 

hurtigt, Sort forsvarede sig bravt 

og efter en dronninge-afbytning 

gik det kun ned af bakke for 

Christopher. 

 

2.bræt:  jeg fik alt med sort i en 

tango, stod rigtig behageligt – da 

jeg istf at gå til angreb - da jeg 

havde chancen, ville jeg ´lige´ 

sikre min stilling, med det 

resultat at jeg kom til at stå 

noget klodset, tabte en ren 

centrums-bonde og så kørte 

rutinerede Ebbe Schultz den 

stensikkert hjem. 

 

3.bræt: Svenne spillede stille og 

roligt mod Jes Knudsens 

hollænder, set fra min stol 

lignede det et meget sikkert 

point og et godt parti fra 

Svennes hånd, dog var han lidt 

længe om at trille hele pointet 

hjem i et T mod L slutspil, men 

aldrig nogen tvivl om udfaldet. 

 

4.bræt:  Palle fik hurtigt 

udlignet, og forsøgte også 

diverse ting – men svært at vinde 

med sort mod en modstander 

som ikke ville meget, så klar 

remis her. 

 

Her springer jeg lige et par 

brætter, da vi skal se de 

afgørende detaljer fra bræt 5 og 

6 senere. 

7.bræt: HD fik en passiv stilling 

– men lige mod Flemming Borg. 

Desværre manøvrerede Hr.Borg 

bedst i et ligefarvet L-slutspil og 
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overkommelig start, hvor vi 

var favoritter på papiret. 

Men rusten skal altid bankes 

af og i de næste tre matcher 

stillede vi i stærkeste 

opstilling med tre solide 

sejre til følge.  

 

Heromkring begyndte det at 

gå op for os, at vi rent 

faktisk godt kunne rykke op. 

Det vil sige, Lars havde vist 

haft den forventning hele 

tiden, men bare ikke delt den 

med os andre, hvilket nok 

var klogt. Med to solide 

kampe mod vores nærmeste 

konkurrenter, blev 

oprykningen en realitet. Især 

moralen på holdet før 

sæsonens længste tur, til 

Næstved, var god. En solid, 

men hele tiden realistisk, 

optimisme gennemsyrede 

holdet, og det var holdskak 

mere end det var kampen for 

personlig hæder. Dette kom 

så sandelig også til udtryk i 

den afgørende 5-3 sejr over 

Frem, en rigtig 

holdpræstation, hvor vi rent 

psykisk var overlegne! 
 

Fremtiden er Skakligaen! Hvor 

vi så skal overpræstere for ikke 

at rykke ned igen med det 

samme. Men vi har efter min 

mening sat gang i en positiv 

udvikling, ikke kun på 

førsteholdet, men i hele 

klubben. En udvikling som jeg 

personligt gerne ser fortsætter 

og som kan give os en ballast 

til at blive oppe hvor det er 

rigtig sjovt. Konceptet med de 

åbne træningssessioner har 

samlet klubben og bragt nogle 

af os køvenhavnere til huse på 

hverdagsaftener, samt 

synliggjort spillere på 

førsteholdet der ellers ikke 

kommer i klubben så ofte.  

 

Så selv om fremtiden gerne 

skulle indeholde 

træningssessioner specielt for 

førsteholdstruppen, hvor vi 

med hjælp fra Lars kan arbejde 

med den enkelte spillers 

styrker og svagheder, skal det 

ikke udelukke succeserne med 

fælles træning fra den 

forgangne sæson. Jeg glæder 

mig over hvor sjovt det har 

været at spille skak i denne 

sæson og jeg glæder mig i 

hvert fald til en ny sæson i 

Skakligaen! 

 

Glad skaklig hilsen,  

 

Carsten Erlandsen. 
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Af Esben Lauge Sørensen 

 

Som Hans ganske rigtigt 

bemærkede på hjemmesiden er vi 

åbenbart ikke gode til at håndtere 

favoritværdigheden – det gælder 

måske specielt undertegnede (se 

søforklaringen længere nede), 

men hvordan gik det så til at vi 

endte med kun 4½ mod et hold, 

hvor vi havde en ratingfordel på 

200-300 på næsten samtlige 

brædder 

 

Finn havde sort mod en Reti-

spiller, som spillede ekstremt 

solidt, og så kan det faktisk være 

vanskeligt at spille på gevinst 

uden at løbe for store risici. Det 

gjorde Finn heller ikke så ½ point 

her 

 

Christopher gjorde det helt rigtige: 

han smadrede sort i Pirc ved hjælp 

af det automat angreb han spiller så 

godt (f3+Le3-varianten, hvor hvid 

rokerer langt og stormer frem på 

kongefløjen) (Det hedder 180 

angrebet. Navnet er fra England, 

hvor en 180-”grade” svarer til 

2040 rating. Åbningen er så effektiv 

og nem, at selv 2040-spillere kan 

vinde over hvemsomhelst med den. 

Deraf navnet –red.) 

 

Jeg valgte at spille Moderne Benoni 

for at tvinge min modstander til et 

kompliceret parti. Fint nok, men da 

han så valgte at manøvrere sin 

kongespringer til e4 i stedet for c4, 

som er hovedplanen i denne åbning 

tabte jeg respekten for ham, og 

forcerede alt for voldsomt. Jeg fik 

2. Holdet 

Hillerød 2 - Helsingør 2:   4½-3½ 

1 Finn Nøhr 2087/2109 - 1944/2104 Alex Reyad Morcos ½-½ 

2 Christopher R. N. H. Pedersen 2052/2048 - 1833/1765 Lasse Henningsen 1-0 

3 Esben Lauge Sørensen 1945/1970 - 1744/1832 Erik Hedegaard Hansen 0-1 

4 Peter Willer Svendsen 2023/2027 - 1699/1797 Casper Støchkel 0-1 

5 Palle Skov 1984/1991 - 1662/1792 Svenn Jensen 1-0 

6 Hans Endrup Jacobsen 1896/1926 - 1611/1760 Palle Nielsen 1-0 

7 Frands Winther Lavrsen 1824/1924 - 1566/1584 Michael Rehling 1-0 

8 Henrik Damgaard Hansen 1701/1819 - 1506/1733 Michael Mæchel 0-1 
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gevinstplan og han fik så klar 

gevinst, at modstanderen 

sagtens kunne have opgivet. 

Man kan vel ikke skrive 

"burde have opgivet", når det 

faktisk lykkedes at hive et 

ekstra halvt point hjem til 

klubben.  

 

Og her kommer SKRIGET så 

ind i kampen. For det at skrige 

i lige så mange variationer 

som der var Hillerødspillere i 

lokalet, det var hvad vi havde 

lyst til, da Peter efter det 

smukt gennemført 

dobbelttårnslutspil endte med 

at få to nye dronninger - for så 

blot med to dronninger mod 

tårn og fremskudt bonde at 

komme til at tage tårnet med 

den forkerte dronning (!) og 

sætte sin modstander pat.  

Ingen af os skreg. Såmænd 

ikke fordi vi trods alt er 

dannede mennesker. Mere 

fordi vi ikke kunne få en lyd 

frem. Og heller ikke troede, 

hvad vi så. 

Men vi lignede en række tavse 

skrig. Det skete bare ikke det 

der.... Et skrig havde været en 

forløsning.  

Den eneste bevægelse og stort 

set de eneste lyde kom fra 

Peters modstander, John 

Petersson, som dansede af 

glæde og fryd, og sagde en 

hel masse, hvor af jeg kun 

hørte at det lige var det han 

håbede på. Der var 

selvfølgelig ingen, der 

bebrejdede Peter noget. Det 

kunne let være endt remis 

mange gange undervejs. Men 

ærgerligt, nu sejren var så tæt 

på. 

 

Det manglende halve point 

betyder, at Allerød nu med en 

5-3 sejr over Hillerød i 

Mesterrækkens sidste runde 

kan sikre sig oprykningen til 

2.division. Det må bare ikke 

ske!..... skriver jeg her dagen 

før netop den vigtige kamp.  

 

Da vi kort efter kørte hjem 

kiggede jeg uden egentlig at 

tænke nærmere over det hen 

på vindueskarmen hvor den 

skrigende avis havde ligget 

som et spøgelse hele dagen. 

Den var der ikke længere.  

Been there, done that. 

Arbejdet var gjort og måske 

havde avisen sikret 

hjemmeholdet et ekstra halvt 

point. Det finder vi nok aldrig 

ud af. 
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Hvid: Hans E. Jacobsen, 

Hillerød - Sort: Klaus Bauer, 

Egedal-Jyllinge 

 

1.e4, e5. 2.Sf3, Sc6, 3.Lb5, 

Lc5 (det her system var ifølge 

min teoribog (Suetin) kendt 

allerede i 1400-tallet som et 

våben mod spansk. Det har 

nok været en af 

hovedvarianterne dengang. 

Nogle hundrede år senere har 

Bobby Fischer spillet 

varianten, bl.a. mod Tal) 4. 0-

0, d6 5.h3, Sge7. 6.c3, 0-0. 7. 

d4, exd4. 8.cxd4, Lb6. 9.Sc3, 

Ld7. 10.Te1, Sg6. 11.Lc4, 

Sh4. 12.Sxh4, Dxh4. 

13.Le3,Tad8. 14.Dd2, h6. 

15.Tad1, Se7. 16.De2, c6. 

17.Df3, Lc7. 18.Lf4, Sg6 
(den sorte dronning har været 

på en underlig forpost helt 

alene som en slags spejder, 

men helt uden støtte fra 

baglandet. Nu kommer 

rytteriet til hjælp; det var i 

hvert fald planen. Men prøv at 

bemærk herfra, hvordan de 

sorte brikker pludselig 

modarbejder hinanden.) 

19.Lg3, Dg5. 20.Lb3, Sh4. 
(Hvorfor ikke? Før var hvid jo 

så venlig at afbytte den første 

sorte hest, der sprang op på 

h4. Denne gang går det 

anderledes.) 21.Dd3!, Kh8. 

22.f4, (Nu bør den sorte dame 

nok gå til e7. Hvid står dog 

behageligt og kommer hurtigt 

med Lc2 og bondefremstød i 

centrum. Men det ville ikke 

være så slemt, som det, der 

sker nu) 22.-, Dh5?! 23.Td2! 

(Nu har hvid en særdeles 

behagelig stilling, måske 

gevinst. Der er banet vej for 

den hvide spanske biskops 

videre rejse ned til d1, og på -

Sg6 følger først f5 og så Ld1 

og den sorte dronning er i 

vanskeligheder) 23. - ,f5 ? (ja 

nu er det jo et lovligt træk, 

fordi kongen blev spillet til h8 

for lidt siden. Men fordi det er 

lovligt, behøver det ikke være 

godt.) 24. Ld1! opgivet. 1-0 

(sort overså åbenbart 

hovedtruslen med Td2: Når 

dronningen forlader feltet h5 er 

springeren på h4 klar til 

slagteriet.)  

 

5,5 - 1,5 og tilbage sad Peter 

Svendsen, som undveg evig 

skak. Den var vi nok flere 

andre der havde taget, og så 

havde der ikke været noget 

drama. Men meget prisværdigt 

mente Peter at finde en 
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store problemer på diagonalen 

h8-a1, og med et smart 

mellemtræk med dronningen 

sent i partiet var hvid i stand 

til at kombinere disse med et 

matangreb, hvorefter jeg var 

helt færdig. Da jeg så kom 

hjem og slog hvids Se4-

manøvre op viste det sig, at 

det var spillet i to 

mesterpartier med resultatet 2

-0 til hvid. Det var måske slet 

ikke så dårligt? – man skal 

aldrig undervurdere 

modstanderen 

 

Svenne satsede lidt for hårdt i 

en semislav. Et kvalitetsoffer 

så umiddelbart tillokkende ud, 

men sort havde et 

kombinatorisk forsvar, som 

gjorde at Svenne sad til bage 

med den næstbedste stilling 

da krudtrøgen lettede. Han 

valgte dog alligevel at gå efter 

gevinsten, og det blev fatalt.  

 

Palle leverede også en fin 

præstation; vandt hurtigt 

bonde b2 og efterfølgende 

anden række, hvorefter hvid 

aldrig fik et ben til jorden 

 

Hans spillede endnu et fint 

holdparti. Han forsvarede sig 

med Najdorf (dejlig 

ubalanceret åbning mod en 

formodet svagere 

modstander) og en smart 

afbytning på g3 gav sort spil i 

h-linien, som hurtigt blev 

omsat til gevinst. 

 

Frands spillede med sort 

Nimzowitch’ forsvar, og fint i 

tråd med åbningen endte det 

med at en af hans springer 

hoppede rundt på brættet og 

gjorde livet surt for 

modstanderen. Da den endelig 

blev byttet af havde sort 5 

plus-bønder, og så måtte hvid 

endelig kaste håndklædet i 

ringen 

Henrik havde Hvid mod 

Black Knights Tango, og også 

her viste det sig desværre at 

give pote med et par aktive 

springere. Sort kendte ganske 

enkelt åbningen bedre end 

hvid, og Henrik blev stille og 

roligt spillet ud af brættet 

indtil han bukkede i en 

vanskelig stilling 
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Hillerød 2 - Egedal-Jyllinge  

Af Palle Skov 

 

KULTURSEKTIONEN af 

Politikens søndagsudgave lå i 

vindueskarmen i den ene længe 

af den forhenværende 

bondegård i udkanten af 

Ølstykke, hvor Egedal-Jyllinge 

har skaklig hjemmebane. Og 

avisens sektionsforside 

antydede, at noget grumt var på 

færde. Men hvad har en avis 

med skakken at gøre? Såmænd 

bare det, at den meget 

forudseende sektionsforside var 

en anmeldelse af en åbenbart 

ny bog med variationer over et 

af verdens mest berømte 

malerier, Edvard Munchs 

"skriget". En fem-otte af 

slagsen, alle med skrigende 

mennesker og figurer, der har 

oplevet noget ubehageligt. Jeg 

læste i den flere gange i løbet 

af dagen. 

 

Nu er en 6-2 sejr, som den 

Hillerød hentede hjem jo ikke 

dårlig. Men den burde have 

været et halvt point større. Det 

vender vi tilbage til. 

 

I begyndelsen gik det godt. 

Hillerød kom foran 5-0 på mål 

af Lars, jeg selv, Hans, Frands 

og Henrik Holm. Men 

stillingsmæssigt ville vi efter 

et par timers spil gerne have 

"solgt" matchen for en 5-3 

sejr, da Finn Nøhr på 1.bræt 

allerede stod uldent og 

manglede et par bønder. Det 

parti gik også tabt men først 

flere timer senere, ved 

stillingen 5-0 til os. 

På bræt to kunne Lars 

Nilssons modstander have 

spillet noget smart på et 

tidspunkt, da Lars havde en 

udækket springer på c6, men 

han så det ikke og Lars fik 

slået effektivt kontra med et 

par stærke springere.  

 

På 3. bræt spillede Peter 

Svendsen dagens længste 

parti. Det vender vi tilbage til, 

men den korte version er: Et 

halvt point til hver. 

På fjerde bræt spillede jeg et 

noget kompliceret parti og 

brugte igen en masse tid, 

blandt andet på at beregnet et 

skinoffer med en springer. Jeg 

mente, at det var godt nok til 

at indbringe en bonde, men 

faktisk kollapsede hvids 

stilling fuldstændig. Hvid 

spillede de sidste otte træk 
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med tårn i undervægt uden 

nogen form for kompensation, 

hvilket indbragte ham en 

reprimande fra hans egen 

holdleder! Han burde også 

have skældt sit 3. bræt ud for 

ikke at opgive!  

 

På femtebræt vandt Hans 

Jacobsen lidt pludseligt en 

officer i midtspillet ved en 

stilfærdig manøvre som 

overbelastede sorts dronning, 

der ikke længere kunne 

dække en springer der var 

kommet på afveje. Vi skal lidt 

længere nede i artiklen se 

hvordan: 

 

Frands Lavrsen stod hurtigt 

bedst af samtlige 

Hillerødspillere, vandt en 

bonde i åbningen med fortsat 

pres og kørte sejren sikkert i 

hus.  

 

På bræt syv kæmpede Henrik 

Damgaard længe for at få en 

tiltrængt sejr, men selv om 

han spillede både 

springerslutspil og 

bondeslutspil præcist og 

havde en bonde mere i 

slutstillingen var partiet på det 

tidspunkt forvandlet til 

dronningslutspil hvor han 

accepterede remis med få 

minutter igen.  

 

Henrik Holm spillede sikkert 

og solidt, vandt en bonde og 

hele partiet efter 44 træk. 

 

1 Søren Bull Andersen 

2015/2087 - 2087/2109 Finn 

Nøhr 1-0 

2 Kurt Thomsen 1878/1940 - 

2036/2036 Lars Kjøller 

Nilsson 0-1 

3 John Petersson 1816/1927 - 

2023/2027 Peter Willer 

Svendsen ½-½ 

4 Tommy Jensen 1784/1904 - 

1984/1991 Palle Skov 0-1 

5 Klaus Bauer 1677/0 - 

1896/1926 Hans Endrup 

Jacobsen 0-1 

6 Lars Vingaard 1552/(1768) 

- 1824/1924 Frands Winther 

Lavrsen 0-1 

7 Palle Jæger 1511/0 - 

1701/1819 Henrik Damgaard 

Hansen ½-½ 

8 Erik Rasmussen 1501/1705 

- 1651/1849 Henrik Holm 0-1 

 

Referenten har valgt at vise et 

parti, der viser, hvor lidt der 

somme tider skal til, for at 

balancen i et parti forstyrres. 


