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              løst og fast omkring 

 Skørping Skakklub 
                             39. årgang, nr. 2  

                             Februar 2013 

 

  ○ 

I denne rodede forestilling kan det virke som om hvid har herredømmet over 

udkantsområderne og sort over centrum. Vi har jo lært, at det sidste er det vigtigste, 

men faktisk vandt hvid ret hurtigt. Men hvordan? Se løsningen på side  25. 

 

          

                                                                                                               Holdturneringen 

                                                                                                      Nye point til fløjtyren 

                                                                                                    Så spilles der sort skak 

                                                                                         Ny korrigeret ratingberegning 

                                                                                      Manden med de hurtige løsning 
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Aktuelle stillinger i Holdturneringen v/NC 
 

Der resterer nu kun to runder i holdturneringen 2012/2013. Desværre er der ikke et 

eneste Skørping hold der ligger til oprykning. Bedst placeret er Skørping 5 med en 2. 

plads i B-rækken. 

  

1. holdet i Mesterklassen er på 5 pladsen med 15 point (meget skuffende). 

I A-klassen er der 3 Skørping hold med og her bemærkes at Skørping 3 har scoret 

flest point.  Skørping 2 har opnået 10 point. Skørping 3 en anelse foran med 11 point, 

medens Skørping 4 som forventet har haft hård modstand og må klare sig med 3 point 

på tavlen. 

Vore 2 sidste hold spiller med i B-klassen. Skørping 5 har scoret 10 point og ligger 

faktisk på 2. pladsen i rækken. Skørping 6 har ½ så mange point nemlig 5 stk. 

 

Et par småhistorier i forbindelse med holdturneringerne: 

Eneste Skørping spiller med max score er Ilse R. Jacobsen med 1 kamp og 1 

gevinst!! 

1. holdet knockoutet af Bæmobilen. Den i vide kredse berømte Bæmobil slog til 

igen tirsdag den 29. januar 2013. Med de 2 stærke spillere Struijk og Andersen 

strejkede servostyringen på vej op af Lindenborgbakke. Måske bryder Bæmobilen sig 

ikke om de Aalborgensiske gader, måske er det bare manglende vedligeholdelse eller 

hvad det nok nærmere er, skrotalderen rykker nær! En feberredning fra Bo Bøgh 

Lassens side gjorde dog at holdet stillede fuldtalligt op, idet Bo kørte fra Assens 

19,10 - hentede Struijk i Terndrup og nåede spillestedet til kl. 20. Hans fulgte sin 

kære bil hjem med Falck og spillede således ikke med. Alle disse hændelser rystede 

holdet en del, Rasmus tabte meget hurtigt og var væk før de sidste spillere på holdet 

nåede frem. Peter  Mikkelsen holdt fanen højt og spillede remis, Bo kæmpede også 

godt og klarede også remis trods dårlig tid på uret. Ligeledes kæmpede Struijk godt 

trods tidsunderskud, men måtte ned i aftenens sidste parti. Alle vi andre tabte med det 

sørgelige resultat 5 -1 til Aalborg. Det dårligste resultat i mange, mange år for 1. 

holdet. Skrot Bæmobilen!!!! 

For klubbens hold i A-klassen er der den krølle på resultaterne at det er Skørping 3 

bestående af  Søren Hauge, S.E.Østergaard, Peter Langeland og Martin Olsen der har 

flest point, og det på trods af et nederlag på 3½ - ½ i 5. runde. 
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De sidste 2 runder spilles i ugerne 9 og 11. Klubben skal være meget heldig såfremt 

der skal blive nogle eller blot en enkelt oprykker i nogen af klasserne. Bedre held 

næste år! 

 

En gammel pokalvinder vender stærkt tilbage   v/HA 

 

Årets pokalturnering blev en koncentreret affære, da den blev gennemført på 3 på 

hinanden følgende mandag. Muligheden er opstået, fordi hovedkredsen har besluttet, 

at december skal holdes fri for holdturneringskampe. Men det føltes også helt rigtigt 

at finde klubbens pokalspecialist i løbet af 3 mandage i rap. 

Som tidligere bestod arbejdet den første mandag i at skille fårene fra bukkene. De 23 

spillere blev efter en let seedning delt ud i 4 puljer. 2 fra hver gruppe ville så gå 

videre som seedede, 2 som useedede, mens resten (1 – 2 spillere) var ude af sagaen 

og kunne koncentrere sig om rødvinsturneringer, julegaveindkøb og meget andet. 

Resultaterne på den første spilledag blev: 

 

Pulje 1: 

1. Peter Mikkelsen  5 p 

2. Søren Boesen  4 – 

3. Bjarni Sørensen  3 – 

4. Stener Mousten  2 – 

5. Christian Samuelsen 1 – 

6. Mathias S. Jensen  0 – 

 

Peter vandt som forudsagt puljen, mens en for tiden velspillende Søren Boesen tog 

sig andenpladsen. I en pulje, hvor ratingtallene var forholdsvis begrænsede, blev der 

også plads til videre deltagelse til de to lidt ældre spillere, mens børnene røg ud. 

 

Pulje 2: 

1. Hans Andersen  5 p 

2. Rasmus T. Kristiansen 4 – 

3. Johannes Struijk  3 – 

4. Peter Langeland  2 – 

5. Flemming Kristiansen 1 – 

6. Mikkel Kristiansen  0 – 
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Her var der hård kamp mellem de 3 forreste, og Johannes måtte ”nøjes med” at gå 

videre som useedet. Familien Kristiansen satte sig på pladserne i denne pulje, men 2 

ud af fik dog sat en stopper for deres videre deltagelse. 

 

Pulje 3: 

1. Søren Hauge  5 p 

2. Poul Erik Simonsen  4 – 

3. Erik Ø. Knudsen  3 – 

4. Erik Press Christensen 2 – 

5. Jørgen V. Schacht  1 – 

6. Niels Riis   0 – 

 

En pulje med store overraskelser. Ikke at Søren Hauge vandt, men at Poul Erik 

sikrede sig andenpladsen foran flere spillere med højere ratingtal end ham selv. Og 

nærmest sensationelt var det, at Jørgen blev ekspederet ud af 2 gange Erik. 

 

Pulje 4: 

1. Regnar Simonsen  4 p 

2. Niels Chr. Davidsen 3 – 

3. Sven Erik Østergaard 2 – 

4. Kjeld Johansen  1 – 

5. Filip Struijk   0 – 

 

Med kun 5 deltagere i denne gruppe skulle chancen for at gå videre være lidt større 

her. Rent matematisk, ja, men til gengæld lå gennemsnittet for de 4 øverste meget 

højt. Det skulle da også vise sig, at de to øverste begge kom i semifinalerne. Sjovt 

nok skete det samme for de to bedste fra gruppe 2, mens grupperne 1 og 3 

overhovedet ikke fik repræsentanter i de to semifinaler. Men så klog blev man jo først 

den følgende mandag. 

 

Lad det være sagt med det samme: desværre er resultaterne fra den 2. aften på 

mystisk vis forsvundet fra redaktionens arkivalier. Vi har prøvet på at rekonstruere de 

8 ottendedelsfinaler, men er ikke helt sikre på, at vi har 100 % ret i det, vi skriver 

herunder. Givet er det dog, at Erik Ø. Knudsen ikke kunne stille op på aften 2, og han 
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blev erstattet af den nye spiller, Dan Andersen, som ikke havde deltaget den første 

aften. 

Ottendedelsfinalerne (formodet): 

 

Rasmus Kristiansen – Erik Press Christensen 1 – 0 

Niels Chr. Davidsen – Stener Mousten 1 – 0 

Poul Erik Simonsen – Dan Andersen  0 – 1 

Regnar Simonsen – Bjarni Sørensen  1 – 0 

Kjeld Johansen – Hans Andersen  ½ - ½ 0 – 1 

Peter Mikkelsen – Johannes Struijk  ½ - ½ 1 – 0 

Peter Langeland – Søren Hauge  0 – 1 

Sven Erik Østergaard – Søren Boesen  1 – 0 

 

Det store opgør i runden var selvsagt Peter Mikkelsens besværlige sejr over Struijk. I 

det første parti førte sidstnævnte med K + T mod K, men han kunne ikke nå at sætte 

mat, og så vandt Peter returopgøret (10 minutters-parti). Ellers gik det meste som 

forventet, idet det måske var en lille overraskelse, at Poul Erik, som havde glimret 

den første aften, måtte ned mod Dan. Men vi har siden opdaget, at han spiller ganske 

udmærket! 

 

Kvartfinalerne: 

 

Dan Andersen – Hans Andersen  0 – 1 

Niels Chr. Davidsen – Peter Mikkelsen ½ - ½  1 – 0 

Søren Boesen – Rasmus Kristiansen  ½ - ½ 0 – 1 

Regnar Simonsen – Sven Erik Østergaard 1 – 0 

 

Igen var Peter blandet ind i den absolut mest interessante duel. Interessant nok stod 

Niels Chr. bedst i begge partier, men sejren lod vente på sig til det andet – 

storfavoritten var sendt ud af turneringen! Jeg stod klart til tab mod Dan, som dog lod 

sig forvirre i slutspillet, og så havde Søren Boesen sejren inden for rækkevidde i det 

første opgør mod Rasmus, men han glemte at slå til, da chancen bød sig. Et par store 

overraskelser udeblev derfor, og kvartetten, som skulle spille om pokalen bestod 

trods alt af 4 deltagere, som var blandt forhåndsfavoritterne. 
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Semifinalerne; 

 

Hans Andersen – Rasmus Kristiansen  0 – 1 

Regnar Simonsen – Niels Chr. Davidsen 0 – 1 

 

Rasmus overraskede mig straks efter åbningen med en meget flot kombination, 

hvorefter min stilling var meget sløj, og min betænkningstid beskeden. Jeg fik gang i 

noget modspil, men kiksede til sidst, og Rasmus var i finalen. – Det andet parti kan 

jeg ikke sige så meget om, da jeg havde nok at se til på mit eget bræt. 

 

Hermed lå finalen klar, og situationen var altså den, at et helt nyt medlem kunne 

komme på klubbens trofæliste og Top 10. Men den gamle ræv går jo også op i netop 

den slags… 

 

Finalen: 

 

Rasmus Kristiansen – Niels Chr. Daviden ½ - ½ 0 – 1 

 

Hvid: Rasmus Kristiansen 

Sort: Niels Chr. Davidsen  Spillet d. 17.12.12 

 

1, e4 c5  2, b3!? Usædvanligt, men ikke dårligt. En del spillere har det på deres 

repertoire for at afvige fra de gængse varianter. Det er nok også Rasmus´ tanke. 2, - 

Sc6  3, Lb2 e5  4, Sf3 d6  5, Lc4 Le7  6, Sc3 Sf6  7, 0-0 Lg4  8, Le2 0-0  9, d3 Dd7  

10, Dd2 h6  11, Se1 Sd4  12, Lxg4 Dxg4  13, f3 Dh5  14, Se2 Sh7  Et udmærket 

træk, der giver sorts officerer flere valgmuligheder. Hvid er ikke lykkedes med sit 

usædvanlige åbningsspil. Hans udvikling har været meget omstændelig indtil nu, og 

generelt må man sige, at begivenhederne ikke har været så underholdende som 

forventet fra to ”slagsbrødres” side. 15, Sxd4 cxd4  16, c4!? Måske skulle den kun 

have været til c3. 16,  – Lg5  17, De2 Le3+  18, Kh1 Lf4  19, g4 Dh4  20, Lc1 

Løberens ophold på b2 blev ingen succes. 20, - Lxc1  21, Txc1 Dg5  22, Sg2 b6  

Ellers kunne hvid langt om længe komme i gang efter 23. c5. 23, f4  De7  24, Tf3 f6? 

I den tilsyneladende døde stilling tog man remis, og desværre må man sige, at første 

finaleparti blev noget af en fuser. Set i bagklogskabens lys (resultatet af 

omkampspartiet) må man sige, at Rasmus burde have spillet videre her. Med sit sidste 
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træk tillod Niels Chr. hvid at spille 25, Sh4 med diverse trusler, og læseren kan ud fra 

diagrammet se lidt nærmere på, om hvid ikke kan opnå fordel i det følgende.  

 

 

  ○ 

I stedet skete der nu det, at Niels Chr. vandt det andet parti – som er gået tabt – og 

dermed blev han pokalvinder 2012. Til lykke! 

 

Årets højdespringer 2012 afgøres knivskarpt    v/HA 
 

Herunder kan du se, hvordan medlemmernes ratingtal har udviklet sig i løbet af det 

nu forløbne år. Det fremgår med al tydelighed, at kampen om denne hæder aldrig 

tidligere i klubbens historie har været så skarp: 

 

Spiller   Rat 12/2011 Rat 12/2012 Ændring  

Peter Mikkelsen 2002  2035  + 33 

Elena G. Steffensen 2023  2023  0  

Niels Chr. Davidsen 2005  1932  - 73 

Steen Møller  1895  1892  - 3 

Jacob Fog  1906  1890  - 16 

Johannes Struijk 1832  1858  + 26 

Hans Andersen 1928  1842  - 86 

Regnar Simonsen 1850  1829  - 21 

Kjeld Johansen 1813  1789  - 24 

Arne Christensen 1775  1775  0 
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Jakob Søgaard  1730  1753  + 23 

Bo Bøgh Lassen 1713  1727  + 14 

Brian Pedersen 1713  1717  + 4 

Jørgen V. Schacht 1632  1695  + 63 

Søren Hauge  1671  1656  - 15 

Rasmus Kristiansen 1614  1603  - 11 

Sven Erik Østergaard 1677  1601  - 76 

Niels Jørgen Jakobsen 1579  1579  0 

Jonas Bilstrup  1578  1570  - 8 

Heine Kragelund 1574  1565  - 9 

Peter Langeland 1448  1512  + 64 

Anker Nielsen  1459  1459  0 

Martin Olsen  1376  1451  + 75 

Søren Boesen  1284  1437  + 153 

Bjarni Sørensen 1301  1435  + 134 

Erik Ø. Knudsen 1452  1383  - 69 

Thorb.  Thorbjørnsen ------  1370  ------ 

Jesper Møller  1360  1358  - 2 

Patrick Lemonnier 1374  1316  - 58 

Rasmus Røge  1361  1310  - 51 

Claus Jacobsen 1270  1266  - 4 

Stener Mousten 1159  1232  + 73 

Preben Jørgensen 1074  1218  + 144 

Poul Erik Simonsen 1359  1197  - 162 

Per Christensen ------  1178  ------ 

Flemming Kristiansen 1104  1156  + 52 

Christian Samuelsen 1000  1155  + 155 

Jens Müller  1220  1133  - 87 

Erik Press Christensen 1139  1119  - 20 

Niels Riis  1112  1090  - 22 

Leif Larsen  1091  1071  - 20 

Daniel Lux  1164  1070  - 94 

Silas Tram Lux 1000  1027  + 27 

Hans Gullestrup 1000  1011  + 11 

Katrine Eskildsen 1000  1000  0 

Nukia Fitzgerald ------  1000  ------ 

Ilse R. Jakobsen 1104  1000  - 104 

Mathias S. Jensen ------  1000  0 

Mikkel Kristiansen ------  1000  0 

Filip Struijk  ------  1000  0 

Mads Nørgd. Jensen ------  1000  0 
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Årets højdespringer er altså Christian Samuelsen, som lagde 155 ratingpoints til i 

løbet af året. Resultatet er ved nærmere eftertanke ikke så overraskende, for Christian 

har haft stor fremgang i både spilforståelse og resultater i årets løb. På den måde gik 

titlen i år så også til en af de unge opkomlinge, hvor den tidligere er blevet erhvervet 

af langt, langt ældre spillere. 

 

Men Christian fik kamp til stregen især af et andet, stort talent, som vel også først i 

løbet af det seneste halve år har fået sit gennembrud. Det drejer sig om Søren 

Boesen, som vandt 153 points i løbet af 2012, altså blot 2 færre end Christian. Tæt på 

var også et par lidt ældre herrer, Preben Jørgensen og Bjarni Sørensen, som fik 

plusser på henholdsvis 144 og 134 – imponerende tal! 

 

Året efter at man er blevet højdespringer i klubben, plejer det at gå lidt tilbage igen. 

Forklaringen skal nok søges i, at man har med en eller to supergode turneringer har 

fået så meget i ratingbonus, at tallet er blevet rigeligt stor sammenlignet med den 

aktuelle styrke. Her på bladet tror vi nu alligevel på, at Christian godt kan gå fremad 

endnu en gang. Men på hans forgænger fra i fjor, Poul Erik Simonsen, kom profetien 

i hvert fald til at passe. Efter en gigantsæson 2011 måtte Poul Erik i denne sæson af 

med 162 – det største i klubben – hvorefter han er nogenlunde tilbage på 

udgangspunktet fra for 2 år siden. 

 

Et kuriosum til tallene: Thorbjørn startede i klubben i efteråret med et (tildelt) 

ratingtal på 1100, og den vurdering har han gjort grundigt til skamme, da han 

efterfølgende er spurtet op på 1370! Men da man skal have haft et ratingtal pr. 

december i to på hinanden følgende år for at være med i konkurrencen, må Thorbjørn 

vente endnu et år. Og så kan det jo godt blive lidt vanskeligere at tjene yderligere 

270… 

 

16 spillere har tjent rating i 2011, mens 23 har sat til. Det skyldes blandt andet, at 

plusfolkene generelt har ret store tal i år, hvilket faktisk ikke har været traditionen. 

De alvorligste minusser – ud over Poul Eriks – ramte de to redaktører (det må være et 

hårdt arbejde, de har!?!?) samt Sven Erik og Jens Müller. Der er altså tegn i sol og 

måne på, at de unge vinder frem, mens de gamle taber terræn, og det er vel i grunden 

også en både naturlig og glædelig udvikling! 
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En højst usædvanlig klubaften d. 23.11.12  v/Patrick Lemonnier 

 

Alt var som det plejede. To Skørping hold som skulle kæmpe mod hinanden (Hold 4 

som inviterede 3) og et andet lokalt hold (2) som inviterede Jetsmark 3, og så 2 ekstra 

kampe med vores lokale spillere. Kampene blevet sat i gang på fornem vis. Og så 

blev der bare stille i vores lille lokale, hvor 20  hjerner var i fuld gang med at finde en 

plan for at erobre modstanders konge. Efter ca. en halv times tid skete der så noget ret 

usædvanligt for en skakturnering. Strømmen gik ud, og det blev bare mørkt. Alle tog 

det pænt. Døren blevet lukket op, og der var lys i gangen. Urene blevet stoppet. Folk 

begyndt at lave jokes ala: 'Skal vi ikke fortsætet med en omgang blindskak?'. En lille 

delegation gik i gang med at løse problemet. Efter 10 minutter fandt vi den sikring, 

der gik ud. Det var nemt at sætte den til igen. 

 

Så gik spillene i gang igen. Det varede desværre ikke længe, før lyset gik ud igen. Så 

gik folk i gang med nogle eksperimenter for at se, om problemet havde noget med 

døren at gøre: hver gang vi lukkede døren gik der ikke ret lang tid inden det gik ud 

igen. I alt brugte vi godt en halv time, hvor strømmen blevet slå til og gik fra igen; 

det var MEGET irriterende og det var svært at holde fokus på de 64 felter. Alle dem 

der tabte denne aften (mange af de lokale) kan hurtigt blive enig om det, eller er det 

fordi nogle var så flinke mod vores gæster, at de gav dem point i kompensation for alt 

det bøvl? Ja!-  alle var mere eller mindre irriterede, bortset fra 2 personer ved ét 

bræt... et af de to lokale opgør. Det kan I se på billedet hvor sort var så flinke at 

oplyse brættet med sin smart phone. Gad vide om hvid har opdaget  hvad der skete 

den aften. 

 

Historien sluttede med, at vi efter en forgæves samtale med den tekniske ansvarlige 

for bygningen via telefonen besluttede at flytte alle brætter og spillere ind i to mindre 

lokaler. Resten af aftenen gik roligt… 
 

Klubbens bestyrelse  

består af 

Hans Andersen (formand)  98 33 74 05 

Rasmus Kristiansen (næstformand) 60 46 35 72 

Brian Pedersen (kasserer)  98 37 09 25 

Jesper Møller    30 57 31 27 

Claus Jacobsen   21 47 60 21 
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Rettelse til ratingberegning fra sidste nummer  v/HA 
 

Når de flittige skribenter leverer artikler til bladet, sker det ganske ofte, at der bliver 

problemer med det endelige dokument, som jo faktisk danner klubbladet. Specielt er 

der problemer omkring linjeafstand, diagrammer, skrifttyper og –størrelser samt ikke 

mindst tabulering og tabeller. 

 

Sidst fik vi problemer på sidstnævnte område, og det gjaldt endda kun 

kommunikationen mellem de to redaktører internt. Derved forsvandt den del af 

ratingberegningen oven på klubturneringen, som omhandler de aktuelle tal, på 

mystisk vis fuldstændig. De bringes derfor herunder (forhåbentlig…): 



12 
 

 

Ratingberegningerne efter turneringen så sådan ud: 

 

Gruppe 1: 

 

Navn   Forv Reel Ændr. R. før R. nu 

Kjeld Johansen 3,10 3,00 - 3 1792 1789 

Johannes Struijk 3,45 4,50 + 35 1826 1861 

Niels Chr. Davidsen 4,35 3,00 - 40 1912 1872 

Jakob Søgaard  2,75 2,50 - 7 1760 1753 

Hans Andersen 3,75 4,50 + 23 1852 1875 

Peter Mikkelsen 5,50 6,50 + 20 2033 2053 

Bo Bøgh Lassen 2,60 2,00 - 18 1745 1727 

Brian Pedersen 2,50 2,00 - 15 1732 1717 

 

Gruppe 2: 

 

Navn   Forv Reel Ændr. R. før R. nu 

Erik Ø. Knudsen 1,95 1,50 - 20 1403 1383 

Peter Langeland 3,05 3,00 - 2 1514 1512 

Jørgen V. Schacht 4,85 4,50 - 10 1687 1677 

Martin Olsen  2,35 2,50 + 7 1444 1451 

Jonas Bilstrup  3,30 4,00 + 32 1538 1570 

Rasmus Kristiansen 4,45 3,00 - 43 1646 1603 

Søren Hauge  4,15 5,50 + 41 1615 1656 

Sven Erik Østergaard 3,90 4,00 + 5 1597 1601 * 

 

*): korrigeret for overgang v. 1600. 
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Gruppe 3: 

 

Navn   Forv Reel Ændr. R. før R. nu 

 Rasmus Røge 4,20 3,00 - 54 1364 1310 

Patrick Lemonnier 3,90 3,50 - 18 1334 1316 

Claus Jacobsen 2,55 2,50 - 2 1212 1210 

Jesper Møller  3,75 4,50 + 34 1324 1358 

Jens Müller  3,25 0,00 - 146 1279 1133 

Poul Erik Simonsen 3,25 2,50 - 34 1274 1240 

Søren Boesen  3,00 6,00 + 180* 1257 1437 

Bjarni Sørensen 4,05 6,00 + 88 1347 1435 

 

*): incl. bonus 

 

 

Gruppe 4: 

 

 Navn   Forv Reel Ændr. R. før R. nu 

 

Thorbj. Thorbjørnsen 3,00 7,00 + 270* 1100 1370 

Erik P. Christensen 3,50 3,00 - 22 1141 1119 

Daniel Lux  3,40 2,00 - 63 1133 1070 

Stener Mousten 4,05 5,00 + 43 1189 1232 

Per Chrisensen  3,90 4,00 + 5 1173 1178 

Preben Jørgensen 3,75 5,00 + 56 1162 1218 

Leif Larsen  3,40 2,00 - 63 1134 1071 

Ilse R. Jakobsen 2,95 0,00 - 133 1088 1000 ^ 

 

*): incl. bonus 

^): pga. 1000 som minimum 
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Gruppe 5: 

Katrine Eskildsen 3,35 3,00 - 16 1000 1000 ^ 

Mathias S. Jensen 3,25 3,00 - 11 1000 1000 ^ 

Silas Tram Lux 3,75 3,50 - 11 1038 1027 

Nukia Fitzgerald 3,35 1,00 - 106 1000 1000 ^ 

Flemming Kristiansen 4,05 6,00 + 88 1068 1156 

Christian Samuelsen 3,30 6,00 + 153* 1002 1155 

Mikkel Kristiansen 3,35 1,00 - 106 1000 1000 ^ 

Hans Gullestrup 3,25 3,50 + 11 1000 1011 

Niels Riis  4,00 6,00 + 90 1065 1155 

Filip Struijk  3,25 2,00 - 56 1000 1000 ^ 

 

^): pga. 1000 som minimum 

*): incl. bonus 

 

Vi tror efterhånden på redaktionen, at vi aldrig kommer så vidt, at problemer helt kan 

undgås. Men vi kan da anbefale bidragyderne at følge disse principper, når de sender 

noget til os; 

 

 Skriv i Times New Roman, størrelse 14 

 Skriv med enkelt linjeafstand (Sidelayout – afstand 0) 

 Spar på tabeller og tabulering, hvis det kan undgås 

 Kan det ikke det, så oplys os om eventuelt specielle forhold omkring 

tabeller/tabulering 

 Brug diagrammer med stor farvemæssig afstand mellem både lyse og mørke 

felter og mellem mørke felter og sorte brikker – i nødsfælde kan vi dog ændre 

til ”vores” diagrammer 

 

På forhånd tak! Og så skal vi da lige gøre opmærksom på, at det selvfølgelig også 

stadig er tilladt at skrive på et ternet stykke papir fra et gammelt, ubrugt regnehæfte! 
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Førstebrættet holder formen vedlige    v/HA 
 

Selv om Peter Mikkelsen længe har været fløjtyr i Skørping, må man lade ham, at han 

virkelig gør noget for at holde sig i god skaklig form. Således spillede han med i to 

stærke hurtigturnering omkring jul og nytår. Med gode resultater, som understreger, 

at Peter spiller rigtig stærkt for tiden. 

 

Først deltog han den 28.12 (desværre også den dag, vi havde julefrokost i klubben…) 

i en stærk turnering i Silkeborg. Han opnåede 4½ af 7 og sluttede på ottendepladsen 

blandt de 28 spillere i øverste gruppe. Absolut tilfredsstillende, da han var ratet som 

nr. 18. Helt i toppen kom han aldrig, men ellers flød det godt for Peter. At det ikke 

var noget helt ueffent felt ses vist tydeligt af, at turneringsvinderen blev Nicolai V. 

Pedersen, som nu spiller for Skanderborg med 6½ points, mens ingen ringere end 

GM Peter Heine Nielsen blev nr. 2 med 6 points. Nicolai vandt deres indbyrdes parti.  

 

Og så spillede Peter også med i Skanderborgs hurtigturnering lørdag den 5. januar, 

hvor det gik knapt så godt. Han tilskrev det selv et tidligt nederlag mod omtalte 

Nicolai V. Pedersen, som dæmpede spillelysten en smule. Her vandt stortalentet 

Mads Andersen med 6½ foran Nicolai V. Pedersen med 6. Begge kommer fra den 

”nye” storklub, Skanderborg. 

 

I parentes kan det også nævnes, at vores januargæst åbenbart ville træne lidt forud for 

besøget i Skørping. Det gjorde han som deltager i Øbros traditionelle nytårsturnering. 

Per forblev ubesejret med 3 gevinster og 4 remiser, og han endte som nr. 3 – 11 

blandt de 68 deltagere – respektindgydende! Vinder i det østlige udkantsdanmark 

blev i øvrigt Johnny Hector. 

 

Det er meget sigende, at ingen turneringer af den art foregik i Nordjylland. Måske er 

der en niche her? 

 

Er årets parti 2013 allerede spillet?    v/HA 
 

Det er en skarp påstand, at man allerede nu kan slå fast, hvilket parti der bliver årets 

bedste i verden. Alligevel har forskellige kommentatorer, deriblandt Politikens Sune 

Berg Hansen, vovet det ene øje, idet han spår, at opgøret mellem Aronian og Anand 

ved Tata-turneringen i Holland i januar vil vinde den pris. 

 

Partiet har været bragt nogle steder allerede, men hvis nogle af vore læsere ikke har 

set det, er de for alvor gået glip af en godbid. Tag selv og spil det igennem efter 
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noterne herunder. I øvrigt er det bemærkelsesværdigt, at verdensmesteren Anand, 

som ellers har meget lidt aggressiv i sit spil i hele 2012 – ja, nærmest doven og alt for 

remistilfreds – pludselig er blomstret op og har vovet pelsen i Holland. Det lover godt 

for den kommende VM-match senere i år. Men dæk nu op med bræt og brikker. Og 

hold på hat og briller! 

 

Hvid: Levon Aronian, Armenien 

Sort: Viswanathan Anand, Indien                    Spillet i Holland i januar 2013 

 

1, d4 d5  2, c4 c6  3, Sf3 Sf6  4, Sc3 e6  5, e3 Sbd7  6, Ld3 dxc4  7, Lxc4 b5  8, Ld3  

En interessant åbning med masser af kampmuligheder, som adskillige partier har vist 

gennem det seneste tiår. 8, - Ld6 Andre, mere sjældne muligheder er at skubbe 

bonden frem til b4 eller 8. – Lb7.. I længere tid har det været mest almindeligt at 

spille 8. – a6, mens jeg overhovedet ikke kan finde 8. – Ld6 i min teoribog! Jeg kan 

dog ikke tro, at det er splinternyt. 9, 0-0 0-0  10, Dc2 Lb7  11, a3 Tc8!  12, Sg3 c5! 

Byder op til dans. Hvid siger top, men først fremtidens analyser kan vise, om det var 

klogt. 13, Sxh7 På 13, Lxh7+ spiller sort selvfølgelig 13, - Kh8, og hvids officerer 

står generelt meget udsat (den præcise gendrivelse af 13, Lxh7+ har sort helt givet 

styr på! Bemærk, hvordan sorts officerer står nærmest ideelt). 13, - Sg4! Sorts 

smukke ide. 14, f4?! Men på 14, Sxf8 følger 14, - Lxh2+  15, Kh1 Dh4. 14, - cxd4 

15, exd4 Indtil nu kan man vel kalde sorts spil for rigtigt friskt, men nu bliver det 

direkte smukt: 15, - Lc5! 16, Le2 Skakcomputeren Houdini siger, at 16, dxc5 er lidt 

bedre, men sort får alligevel fordel efter 16, - Sxc5 17, h3 Dd4+. Efter hvids 16. træk 

påstår Houdini nu, at sort har en fordel på 0,62 bonde – ikke så lidt umiddelbart efter 

åbningsspillet. Og dertil kommer, at den hvid stilling må være langt sværere at spille, 

og at sort nok i modsætning til hvid har haft alt på brættet i forvejen. Men nu kommer 

vel partiets allermest billedskønne træk: 

 

  ● 
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16, - Sde5!! Årets træk, mener Sune – sikkert helt korrekt. 17, Lxg4 På 17, fxe5 

følger 17, - Dxd4+ 18, Kg1 Dg1+  19, Txg1 Sf2 mat! 17, - Lxd4+  18, Kh1 Sxg4  19, 

Sxf8 f5!! 19, - Dh4? ville være en stor fejl pga. 20. Dh7+ og hvid opnår 

dameafbytning. Nu derimod truer sort kraftigt med Dh4.  20, Sg6 Df6  21, h3 På 21, 

Se5 fortsætter sort med 21, - Sxh2!, og i løbet af få træk får sort sat en dræbende skak 

ind i h-linjen. 21, - Dxg6  22, De2 Dh5 Truer med mat på h3. 23, Dd3? Objektivt en 

fejl, men sort ville også vinde slutspillet efter det bedre 22, Tf3 Lxf3  23, Dxf3 Sf2+. 

Nu får sort meget passende lov til at sætte en smuk krølle på partiet, nemlig 23, - 

Le3! Så kan hvid ikke længere holde h3 dækket, og efter slag på e3 spiller sort blot 

24, - Dxh3+ og 25. – Dxg2 mat. Hvid gav derfor op. 

 

Jeg er helt enig med Sune i, at dette parti må være storfavorit til at blive det bedste i 

2013. Jeg vil i hvert fald rigtigt gerne se og gennemspille eventuelle modkandidater! 

 

    Noter: Sune B. Hansen, Houdini og HA 

 

Simpel, men irriterende opgave   v/HA 

 
Min bridgemakker, Gert Villumsen, er som mange ved, også skakspiller – medlem af 

Aalborg Skakforening. For nylig, da jeg havde kørt ham hjem til Svenstrup, ville han 

lige vise mig en opgave, han netop havde løst. Han indrømmede, at han var lidt stolt 

af ét bestemt træk i løsningsforløbet (ikke førstetrækket), som han havde fundet. Han 

gav mig så stillingen med hjem, og et par dage efter gik jeg så om bord i projektet. 

Man vil jo meget nødig stå tilbage for sin kortmakker… 

 

Situationen var denne med hvid i trækket: 

  ○ 

Og fordringen: Hvid trækker og vinder 
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Unægtelig en sparsom briksamling og tilsyneladende en lille nem sag. Men som Per 

Andreasen flere gange har påvist i klubben, er selv bondeslutspil med én enkelt 

bonde på hver side drilagtige. I øvrigt var det jo noget, han påviste i en ny variation 

på hans besøg i begyndelsen af året. 

Efter flere timers arbejde, hvor jeg ustandselig fandt et sidste forsvar for sort, måtte 

jeg give op. Kan du gøre det bedre? Se under alle omstændigheder løsningen på side  

20.   

 

 
 

  ● 
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Udvid din horisont - kom til foredrag med skakkendis 
 

Det hører til sjældenhederne - og sådan bør det også fortsat være - at klubbladet 

reklamerer for et offentligt foredrag. Imidlertid har Sven Erik bedt os om at sætte 

nedenstående annonce i bladet. 

 

 Nordkoreanske forhold er spændende, men har jo unægtelig ikke så meget med skak 

at bestille. Det har derimod selve foredragsholderen. Som nogle vil huske har Claus 

Qvist Jessen flere gange deltaget i vore mere festlige arrangementer i klubben, og han 

er en stærk mesterspiller, som spiller på Skanderborgs andethold. Claus, som i øvrigt 

også har leveret nogle af klubbladets muntre tegninger, rejser meget og ofte til helt 

utraditionelle rejsemål. Det har så bragt ham til "verdens mest lukkede land", og han 

vil berette om sine oplevelser derovre. Efter de to timers foredrag inviterer Sven Erik 

til en hyggelig komsammen med skakspil som det centrale. 

 



20 
 

Rejseforedrag om Nordkorea 
verdens sidste betonland 

 

v. Claus Qvist Jessen 

 
Tag med på en virtuel rejse til Nordkorea, verdens i særklasse underligste land. 

Nordkorea er ikke et sted, man tager til for at opleve "rigtige" attraktioner, men 

derimod et land, hvor man til fulde oplever kommunismen i sin al sin antikke gru. 

Hæren blomstrer, alt er forbudt, og den for længst afdøde "Store Leder", Kim Il Sung, 

tilbedes som en gud. Nordkorea er i det hele taget en ufrivillig vits, og det er svært at 

være der uden at grine højlydt over striben af officielle løgne.  

 

Tid og sted: Fælleshuset, Frugthaven 2, 9520 Skørping, tirsdag d. 12. marts  

kl. 19 - 21. 

 

Herligheden er aldeles gratis, og tilmelding er ikke nødvendig. 

 

Yderligere oplysninger kan findes på www.cqj.dk under "Rejseforedrag", "Asien" og 

"Nordkorea". Samme sted findes masser af fotos fra Nordkorea plus en informativ 

brochure. 

 

 

Løsningen på den simple, men irriterende opgave  v/HA 

 
1, a6 Kc6  2, a7 Kb7  Mon ikke de fleste har fundet frem til denne tvungne start på 

opgaven. Men hvad så nu? 3, Kd3! h5 Men ikke 3, - g4? 4, Ke4 h5  5, Kf4, og sort er 

i træktvang. Efter 5, - Ka8  6, Ke5 g3  7, Kd6 g2  8, Kc7 g1(D)  9, b7+ Ka7  10, 

b8(D)+ Ka6 sætter hvid jo mat med 11, Db6. I de fleste af mine analyser var jeg 

startet med 3, Ke3 eller 3, Kf3, men kunne ikke finde nogen gevinst. Sort kan indrette 

sin videre fremfærd, således at alt efter hvids udfald promoverer netop den bonde på 

kongefløjen til dronning, som lige kan nå at deltage i forsvaret af de vigtige felter b6 

eller b7. Hvilket felt, som bliver vigtigt, afhænger af, hvad der sker, når hvid spiller 

d4-d5. Dette træk er strengt nødvendigt, hvis hvid vil vinde, men det er ikke 

tilstrækkeligt, hvis hvid da ikke finder det stærke 4, Kc4! Villumsens stærke træk, 

som er den eneste løsning. Jeg havde mange gange spillet kongen til e4 for at 

fortsætte med d4-d5, men det dur ikke, hvilket tog lang tid at blive helt overbevist 
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om. Nu skal sort vælge, hvilken bonde, han vil støde frem med. Lad os se på 4, - h4, 

hvor hvid riposterer med 5, d5! Her kan sort sætte et bondekapløb i gang men taber 

med 5, - h3  6, d6 h2  7, d7 h1(D)  8, a8(D)+ Kxa8  9, d8(D)+ Kc7  10, Dc7+ Ka6 

(eller 10, - Ka8)  11, Da7 mat. Bemærk, at hvids konge på b5 medvirker til 

matsætningen. Derfor skulle kongen vestpå i træk 3 og 4! I træk 5 forsvarer sort sig 

dog bedre med 5, - exd5+, som hvid smukt besvarer med 6, Kc5! Nu er der intet 

forsvar for sort. Hvis han fx spiller 6, - h3 fortsætter spillet med 7, Kd6 h2  8, a8(D)+ 

Kxa8  9, Kc7 h1(D) 10, b7+ (ærgerligt for sort, at hans bonde spærrede vejen til b7!) 

Ka7  11, b8(D)+ Ka6  12, Db6 mat. Tilbage er der kun at se på, hvad der sker, hvis 

sort i træk 4 vælger 4, - g4  Så bliver følgen 5, Kc5 g3  6, Kd6 g2  7, a8(D)+ Kxa8  

8, Kc7 g1(D)  9, b7+ Ka7  10, b8(D)+ Ka6  11, Db6 mat – her var det så hvids 

bonde på d4, der spærrede for den nyslåede sorte dronnings deltagelse i forsvaret.  

 

Jeg håber, at nogle af læserne fik klaret opgaven bedre end mig. Den var i øvrigt 

komponeret i forbindelse med Tata Steel 2013 af israeleren Yochanan Afek. 

 

 

 

 

 

 

 

Ny mand stormer ind på Top 10    v/HA 

 

Med nogen forsinkelse har redaktionen opgjort situationen på klubbens Top 10 – 

efterhånden rettelig Top 22 – ved udgangen af sæsonen 2011 – 2012. 

Efterårsturneringen 2012 og den netop afsluttede pokalturnering er altså ikke medtalt 

i regnskabet. 

 

Ny på årets liste er Peter Mikkelsen, som vandt både klubturneringen og 

pokalturneringen i den omtalte sæson. Han stormer dermed ind på listen med 6 

points, hvilket straks rækker til en 15. plads lige efter Steffen Nielsen. Peter vandt 

begge halvårssæsoner, og dermed blev der kun overladt 2 points til andre spillere, 

som snuppede de to andenplads. Det var Hans Andersen og Jakob Søgaard. 

Sidstnævnte rykkede dermed også opad på listen. Som i øvrigt ser sådan ud: 
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Navn   Points Førstepladser 

01. Niels Chr. Davidsen 132 35 

02. Arne Søgaard    81 17 

03. Hans Andersen    54 10 

04. Anker Nielsen    35   7 

05. Regnar Simonsen    28   5 

06. Arne Christensen    20   3 

07. Niels Søgaard Jakobsen   19   6 

08. Jens Thygesen    18   4 

09. Arne Valsted    15   4 

10. Poul Erik Hyldgd. Jensen   11   3 

 

11. Søren Hauge    11   3 

12. John Steffensen    10   2 

13. Knud Erik Jensen      9   3 

14. Steffen Nielsen      7   2 

15. Peter Mikkelsen      6   2 

16. Sven Erik Østergaard     5   1 

17. Steen Møller      4   1 

18. Johannes Struijk      4   1 

19. Jakob Søgaard      4   1 

20. Peter Riise Jensen      3   1 

 

21. Jeppe Andreasen      2   0 

22. Ole Østergaard      1   0 

23. Brian Pedersen      1    0 

 

Det er altid Niels Chr., der minder mig om, at vi skal have Top 10 opgraderet og i 

bladet. Måske er han bange for, at hans førsteplads er i fare? Jeg skal da også kun 

bruge 13 sæsoner, hvor jeg vinder alt, for at komme op til ham! Og hvis det er Peter 

Mikkelsen, han er ræd for, ja så kan han da slappe af i endnu 20 år…  
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Et sidste punktum for holdturneringen 2011 – 2012 v/HA 

 

Redaktionen må også erkende, at vi nok har bragt slutstillingen i de grupper, som 

vores 6 hold deltog i sidste vinder. Derimod har vi ikke set de personlige scorer, men 

det råder vi bod på hermed. – I det følgende er holdtopscorerne markeret med en *. 

 

Skørping 1  Sk2 Jet3 NS2 Sæby Aal3 Aal4 Aal2 I alt  

Peter Mikkelsen ½ 1 1 1 ½ 0 ½ 4½/7 

Niels Chr. Davidsen 1 1 1 ½ 1 0 ½ 5/7     * 

Jacob Fog  1 1 ½ 0 0 1 ½ 4/7 

Hans Andersen ½ ½ ½ 1 ½ ½ 0 3½/7 

Regnar Simonsen ½ 1 0 1  0  2½/5 

Johannes Struijk  1 1 1 0 1 1 5/6 

Steen Møller      ½   ½/1 

Rasmus Kristiansen 1      0 1/2 

 

Niels Chr. blev endnu en gang topscorer. I holdskakken giver han alt, hvad han har, 

og det rækker rigtig tit til at blive bedst scorende. Johannes´ score var ligeledes 

imponerende. – I øvrigt er det således ved ligestilling, at den, der spiller ved det 

øverste bræt løber med titlen som topscorer. 

 

 

 

Skørping 2  Sk1 Sæby Aal3 Aal4 Aal2 NS2 Jet3 I alt  

Kjeld Johansen ½ 0 0 0 0 0 1 1½/7 

Jakob Søgaard   0  0 ½  0 ½/4 

Søren Hauge  0 0  0 0 0 0 0/6 

Brian Pedersen 0 1 0 0 0 1 ½ 2½/7  * 

Bo Bøgh Lassen ½ 1 0 ½ ½   2½/5 

Sven Erik Østergaard ½ 1 0 0 0 0 ½ 2/7 

Jørgen V. Schacht   0   0 1 1/3 

Heine Kragelund   ½     ½/1 

Jens Ole Andersen      0  0/1 

Erik Ø. Knudsen 0       0/1 
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Tallene var ikke så store for andetholdets vedkommende. Også Brian har tidligere 

vundet denne hæder. – I øvrigt fremgår det af listen, at Sven Erik var sat på en ret 

hård opgave mht. at sætte hold.  

 

Skørping 3  Hob AaN2 NS3 Aal5 Aal7 Aal6 AaN3 I alt  

Rasmus Kristiansen    0   ½ ½/2 

Jørgen V. Schacht 1 1 0 ½ 0 1 1 4½/7  * 

Jonas Bilstrup   ½    0  ½/2 

Morten M. Hansen ½       ½/1 

Peter Langeland ½ 0 0 1 0 1 1 3½/7 

Jens Ole Andersen   0  0   0/2 

Martin Olsen  ½ ½ 0 ½ 0 1 1 3½/7 

 

På et stabilt ydende mandskab var Jørgen lige en tak bedre end holdkammeraterne. 

 

Skørping 4  Sk5 Sk6 Tran NS4 NS5 Aan4  I alt  

Erik Ø. Knudsen  1 1 0 1 1  4/5    * 

Patrick Lemonnier 1 0 1 ½ ½ 1  4/6 

Rasmus Røge  1       1/1 

Jesper Møller  1 1 0 ½ 1 ½  4/6 

Claus Jacobsen 0 1 0 0 1 1  3/6 

 

Her var der hård kamp om titlen med 3 på omgangshøjde. Erik Ø. løb med palmerne, 

så sig ikke, at hans skarpe spil ikke bærer frugt! Kun ét sølle afbud blev det til her – 

god holdånd! 

 

Skørping 5  Sk6 Sk4 Tran NS4 NS5 AaN4  I alt  

Søren Boesen  1 0 0 0 1 1  3/6    * 

Jens Müller  0 0 1 0 1 1  3/6 

Poul Erik Simonsen   1     1/1 

Daniel Lux  0 0  0 0   0/4 

Bjarni Sørensen 0 1 0 1 0 1  3/6 

Flemm. Kristiansen      0  0/1 

 

Og her var der så 3, som stod lige på alle punkter undtagen brætnummeret. Til lykke 

til Søren, som hermed indledte en lang fremgangsperiode. 
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Skørping 6  Sk5 NS5 Sk4 AaN4 Tran NS4  I alt  

Poul Erik Simonsen    1 0 1  2/3 

Preben Jørgensen 0 ½ 0 1 0 1  2½/6 

Stener Mousten 1 0 1 1 ½ 0  3½/6  * 

Leif Larsen  1 0 0     1/3 

Niels Riis  1 1 0 0 0 0  2/6 

 

Og blandt de ”gamle ræve”, som scorede flot og faktisk passerede vores femtehold, 

var Stener den mest ”snu”. Hans unikke spillestil bragte ham masser af points og over 

50 % i score. 

 

Til sidst skal der lyde en stor anerkendelse til de hele 19 spillere, som gennemførte 

samtlige holdkampe. Det er et superflot antal, og noget som varmer holdkaptajnernes 

hjerter. Og for øvrigt også tak for deres indsats igennem sæsonen 2011- 2012! 

 

 

Løsning til forsidediagrammet 
 

1, Sxd3Txe2+ dur ikke for hvid, og det samme gælder 1, Sh5+, som sort tager helt 

roligt med efterfølgende gevinst. Men så må der jo et modangreb til: 1, Txf7+!! Kg8  

På 1, - Kxf7 følger hvid op med 2, Db3+ Kg7 (2, - Ke7  3, De6+ Kf8  4, Dxf6+ Kg8  

5, Th8 mat)  3, Th7+!!, og sort går mat i næste træk. 2, Th8+!! Frit tårnvalg! 2, - 

Kxf7  Eller 2, - Kxh8  3, Dh1+ (endnu en udkantsaktion) Kg8  4, Dh7 mat. 3, Db3+ 

Kg7  4, Th7+!  Vi tager lige motivet én gang til! Sort gav op, da han enten bliver mat 

efter 4, - Kf8  5, Df7 eller 4, - Kxh7  5, Df7+ Kh6  6, Dg6 eller her 5, - Kh8  6, Sg6.  

Partiet var Abramovic – Markovic, Serbien 2012. 

 

Lidt fra julefrokosten 2012   v/HA 

 

Årets julefrokost, som fandt sted fredag den 28. december, var besøgt af 21 

medlemmer og venner af klubben. Menuen bestod som altid af sild, kød, flæsk, kål 

og frugtsalat – og ikke videre. Da Vagner ikke længere er med til festen, var 

frugtsalaten godt nok lidt af et problem, men det lykkedes at få Ane Østergaard til at 
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stå for den, lige som hun selv var med som gæst. Glimrende kvalitet, og vi har nu 

også indgået en kontrakt på 40 års varighed med Ane om at fortsætte denne tradition. 

 

Under middagen blev det afsløret, hvem der vandt årsquizzen 2012. Steffen, som 

desværre var bundet til Vanløse denne aften, havde opgjort resultaterne af 

konkurrencen som følger: 

 

10 rigtige:  Sven Erik Østergaard 

9        -    : Regnar Simonsen, Peter Langeland 

8        -    : Ilse R. Jakobsen, Marlene Rask 

7        -    : Daniel Lux, Ane Østergaard, Patrick Lemonnier, Søren Bentzen, Hans 

  Gullestrup 

6        -    : Jacob Fog, Erik Ø. Knudsen, Stener Mousten 

5       -    : Rasmus Kristiansen, Brian Pedersen, Niels Chr. Davidsen, Hans  

  Andersen, Finna Simonsen 

4       -    : Poul Erik Simonsen, Flemming Kristiansen 

3       -    : Ole Østergaard 

2       -    : Vagner Christensen 

 

En flot sejr med et uhørt højt antal rigtige til Svenne, som ved samme lejligheden 

lukkede munden på sin lillebror Ole. Men kun for en kort stund… 

 

Regnar diskede igen op med en sjov quiz, hvor tidligere tiders reklamer var temaet. 

Her viste Peter Langeland sig at være den skrappeste, og han vandt altså fri bar for 

resten af aftenen. Lidt af en katastrofe for klubbens økonomi, men det skal 

indrømmes, at Peters skakkvalitet aldrig har været bedre end på denne vinteraften, 

hvor enhver form for forsigtighed blev kastet over bord – og med ikke ringe succes. 

 

Sven Erik kom med et usædvanligt omfangsrigt sanghæfte, hvori vi kunne finde 

”nye” klassikere så som ”Til julebal i Nisseland” og ”Bjældeklang”, men selvfølgelig 

også det lokale storhit ”Onkel fra Minnesota” – den med ”yeepee yeepee yah og 

tingelingelater”. 

 

Klokken var derfor relativt mange, da julens lille holdturnering blev fløjtet i gang. 

Her blev slutstillingen: 
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Hold B (Brian Pedersen, Søren Boesen, Ane Østergaard)  11½ p 

Hold C (Rasmus Kristiansen, Poul Erik Simonsen, Daniel Lux)   9½ - 

Hold A (Regnar Simonsen, Stener Mousten, Nicolai Skovsmose)   7    - 

Hold D (Sven Erik Østergaard, Dan Andersen, Mathias S. Jensen)   6    - 

Hold F (Jonas Bilstrup, Peter Langeland, Preben Jørgensen)    6    - 

Hold E (Ole Østergaard, Patrick Lemonnier, Mikkel Kristiansen)   5    - 

 

Topscorerne på 3 brætter blev henholdsvis  

1. bræt: Regnar Simonen og Rasmus Kristiansen, 4 p 

2. -      : Peter Langeland, 5 p (se årsagen ovenfor) 

3. -      : Ane Østergaard, 5 p 

 

Til slut blev der spillet en god portion ”Peters Jul” – sidste runde akkompagneret af 

fælles klaverspil af Ane Østergaard og Nicolai Skovsmose. Jo, endnu engang blev det 

rigtig jul i Skørping Skakklub… 

 

 

Poul Erik havde lykken med sig     v/HA 

 

På den sidste klubaften i januar kunne en glad Poul Erik Simonsen meddele, at han 

og Finna netop havde solgt deres hus i Gerding. En rum tids venten var dermed afløst 

af forløsning – og prisen var vist også rimelig… 

  

I Skørping Skakklub regner vi med, at salget får disse konsekvenser: 

 Kamp nr. 12 på årets quiz-kupon ender med et 1-tal 

 Et af klubbens skaklige kraftfelter flyttes fra Gerding (Poul Erik og Steen) til 

Skørpings nordlige del; her har Poul Erik allerede meget nøje udmålt 

gåafstanden ned til Sven Eriks bolig og beregnet, at turen tager ca. 4 

minutter – meget tyder på, at Sven Erik ofte skal stå klar med skak og kaffe 

 Finnas og Poul Eriks kagesortiment udvides, da de nu også kan medbringe 

islagkage, uden at den smelter undervejs 

 

Og så ønsker klubbladet ellers de to til lykke med salget; selve flytningen foregår 

sikkert først sidst på foråret. 
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Skoleskak/NC 
 

På Skørping og Terndrup skoler udføres der et stort arbejde for skoleskakken. Man 

spiller begge steder hver tirsdag eftermiddag og spiller turneringer med mere . De to 

skoler mødes også et par gange årligt til venskabelig kappestrid.  

I Skørping står Sven Erik Østergaard for ledelsen. Ofte er der et godt stykke over 30 

spillere som møder frem. Skørping Skakklub har allerede nydt godt af dette store 

arbejde og idet et flere skoleskakspillere viser sig i klubben, samt spiller med i 

Nordjysk Juniorgrandprix og her kommer meget ofte hjem med præmier. 

 

På Terndrup Skole spiller der også en 30 - 35 unge mennesker under ledelse af 

Rasmus Kristiansen og Hans Andersen. Fra Terndrup er der allerede 4 eller 5 spillere 

som er blevet medlem i Skørping Skakklub.  

Med disse fødesteder for ungdomsskakken er det i år lykkedes at samle 8 - 10 unge 

som er medlemmer i klubben. Dette både ses og høres på de ugentlige klubaftener, 

men tag ikke fejl - mange af spillerne går frem med stormskridt, jævnfør årets 

højdespringer, der er nævnt andetsteds i bladet.  

 

 

                                                                                            

              Et par billeder fra Skørping Skole.                         
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Nordjysk Grandprix/NC 
Denne turnering fører en ret upåagtet tilværelse i forhold til Skørping Skakspillere. 

Dog er der 3 spillere som meget regelmæssigt har spillet med gennem hele vinteren. 

Det er Søren Hauge i 1. klasse og Peter Jørgen Dam Mikkelsen og overtegnede i 

mesterklassen. Der er nu afviklet 6 turneringer ud af 8`te. Bemærk at sidste runde 

afvikles i Skørping lørdag den 9. marts 2013. 

Her håber klubben at rigtig mange vil deltage. Det kan nævnes at næstsidste turnering 

spilles i Tranum den 23. februar 2013. 

Det har flasket sig således at det kun er Peter M og NC der kan komme i betragtning 

til den samlede sejr. Lige p.t. har NC 62 grandprix point mod Peters 61 point. Peter er 

dog soleklar favorit da han har sine point for en turnering mindre!! Den næste i 

rækken har opnået 26 point og kan således ikke indhente de 2 førende idet hver 

turneringssejr max kan give 17 point. I 1. kl. har Søren H. 36 point. Over ham ligger 

Arne Fjordside med 57 point og Mads overmark med 52 point. Søren har opnået sine 

point i blot 3 turneringer. Aage Andersen fra NIbe fører 2.kl. med 76 point for 5 

turneringer. Jens Riis, Sæby, er duks i 3. klasse med imponerende 85 point for 6 

turneringer 

En mand, der foretrækker den hurtige løsning   v/HA 

 

En betydelig del af alle skakpartier afgøres hurtigt – skal vi sige inden for en halv 

time. Det er der ikke noget usædvanligt i  - hvordan kan to juniorer fx sidde på deres 

stole i så lang tid uden at nå frem til en kampafgørelse? 

 

Stærkere spillere kommer sjældent ud for den slags – ”stormesterremiser”, som også 

ses i vores klub, er dog en undtagelse herfra. Derfor er det bemærkelsesværdigt, hvor 

hurtigt en egentlig positionel og fornuftig spiller som Kjeld Johansen ofte er i stand 

til at afslutte sine kampe. Mange med gevinst, knap så mange med nederlag, men vist 

nok aldrig hurtig pointdeling. 

Men hvorfor nu det – Kjeld spiller jo grundlæggende ”langsom” skak – hans 

førstetræk plejer fx at være 1. c4? Jeg tror, at sandheden er, at der foruden selve 

skaktrækkene foregår noget ”psykisk” i Kjelds partier. Se fx dette helt friske 

eksempel: 
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Hvid: Leif Sørensen, Aalborg 

Sort: Kjeld Johansen, Skørping           Spillet d. 27.01.13 

1, e4 c5  2, Sc3 Sc6  3, d3 Sf6  4, Le2 g6  5, Lg5 Lg7  6, Sf3 0-0  7, 0-0 d6  8, Kh1 

Måske et rent ventetræk, måske vil hvid senere spille f2-f4, og så er det rart at være 

fri for eventuelle skakker i diagonalen b6-g1. 8, - Sd4 Et forsøg på at tiltage sig 

initiativet. Men hvis man her havde spået, at partiet kun strækker sig over yderligere 

3 træk uden egentlige bommerter, var man vist blevet kaldt lettere vanvittig. 9, Dd2 

Lg4  10, Sxd4 cxd4 

  ○ 

Da jeg ikke selv var til stede ved ringside, kan jeg ikke positivt bekræfte påstanden, 

men jeg tror, at Kjeld lige præcis her har psyket sin modstander fx ved at se uhyre 

veltilfreds ud (og det kan Kjeld!!). Nu ser 11. Sb5 Db6 skidt ud for hvid, og både 11. 

Sb1 og 11. Sd1 virker som lidt latterlige muligheder, selv om jeg tror begge er OK. 

Men hvad er der galt med 11. Sd5 eller måske endnu bedre 11. Lxf6 fx fulgt af 11, - 

dxc3  12, Lxc3 eller 11, - Lxe2  12, Sxe2 eller 11, - Lxf6 12, Sd5? – nej vel, hvid står 

under alle omstændigheder udmærket. Men Kjelds rare øjne fik åbenbart hvid til at 

spille det klart dårligere 11, Lxg4? dxc3, og nu taber hvid en bonde efter fx 12, De2 

(løberen på g4 skal holdes dækket) cxb2  13, Tab1. Men hvad skete der i partiet? Jo, 

Kjeld så lige en lille tak mere veltilfreds ud end indtil nu, og så opgav hvid!!! Og 

Kjeld kunne snart efter tage hjem til tidlige aftenkaffe ved sofabordet. Om hvid var 

hypnotiseret til at tro, at han tabte en officer, eller om han bare ikke havde lyst til at 

spille den dårlige – men i Skørpingkredse på ingen måde tabte – stilling efter 12, 

De2, står uløst hen, men det er åbenbart på den måde, man spiller korte partier!  0 - 1 
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På billedet herover ses årets højdespringer Christian Samuelsen (tv.) sammen med 

en af den andre unge spillere Silas Lux.  

I baggrunden lidt ældre spillere Flemming Kristiansen og formand  Hans Andersen 

med ryggen til. 

 

 
Den ældre herre herov er Wolfgang Uhlman fra Bent Larsen Mindeturneringen i 

Aalborg i oktober 2012 hvor jeg deltog. Uhlman er kendt for flere kampe mod Bent 

Larsen 
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KALENDER – forårets gang i Skørping Skakklub 

 

Mandag 04.02 Forårsturneringen, 2. runde 

Mandag 11.02 Forårsturneringen, 3. runde 

Mandag 18.02 Udsatte partier og rødvinsturnering 

Lørdag  23.02 Grand Prix i Tranum 

Mandag 25.02 Aarsnibe 2 – Skørping 1 

   Hobro 1 – Skørping 2 

   Skørping 6 – Aarsnibe 3 

Tirsdag 26.02 Aalborg 6 – Skørping 4 

   Aalborg 7 – Skørping 3 

Mandag 04.03 Forårsturneringen, 4. runde 

Lørdag  09.03 Grand Prix-turnering i Skørping 

Mandag 11.03 Skørping 2 – Aalborg 5 

   Skørping 4 – Hobro 1 

   Skørping 3- Aalborg 6 

   Skørping 5 – Sæby 2 

Tirsdag 12.03 Skørping 1 – Aarsnibe 1 (spilles i Aalborg) 

   Tranum – Skørping 6 

Mandag 18.03 Regnar Simonsen holder foredrag om skakhistorie 

Mandag 25.03 Forårsturneringen, 5. runde 

Mandag 08.04 Forårsturneringen, 6. runde 

Lørdag  13.04 Junior Grand Prix i Skørping 

Mandag 15.04 Udsatte partier og rødvinsturnering 

Mandag 22.04 Forårsturneringen, 7. runde 

Mandag 29.04 Generalforsamling  

Fredag  03.05 Afslutning med ål m.m. 

REDAKTION: 

Redaktører: Niels Christian Davidsen 98 39 81 35 53 29 97 45 

  Hans Andersen  98 33 74 05 29 62 77 17 

 

Bidrag:ydere: Søren Hauge, Patrick Lemonnier, Kjeld Johansen, Rs. Kristiansen 

 

 


