
1 
 

 

          løst og fast omkring 

 Skørping Skakklub 
             Marts  2014 

             40. årgang, nr. 3 

 

○ 

Forsidediagrammet er indsendt af Søren Hauge, der har løst fordringen mat i 6 træk. 

                                                                                                             Løsning side 20 

               Læs nærmere i bladet: 

            Langelands favorit - "Stegt Lever" 

             Nyt fra bestyrelsesmøde i 7. hovedkreds 

          Vi frygter stadig politiet i skaksammenhænge 
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Der blev serveret ”Stegt Lever” i klubben   v/HA 

 

Mandag den 17. marts stod der ”Surprise” på klubbens aktivitetsprogram. Nogle 

havde spurgt efter indholdet og andre ligefrem ringet for at høre, hvad det dækkede 

over (en enkelt ringede dog for at høre, hvad han nu gik glip af, for han kunne ikke 

komme). Men så vidt vides var hemmeligheden ikke sluppet uden for bestyrelsen. 

Her havde man haft vidt forskellige tanker om aftenens indhold, og i år landede man 

på ideen om at specialisere sig lidt i en bestemt, spændende åbningsvariant, og her 

faldt valget så på ”Stegt Lever” – en sidegren i Prøjsisk åbning – noget, som Peter 

Langeland ved flere lejligheder havde anbefalet. 

 

I et kort oplæg af formanden - som ellers nærmest aldrig spiller den slags spændende 

skak – blev varianten præsenteret. Den ser sådan ud: 

 

1, e4 e5  2, Sf3 Sc6  3, Lc4 Sf6  4, Sg5 Prøjsisk åbning – et meget skarpt valg, hvor 

man “forbryder” sig mod reglen om ikke at flytte den samme officer flere gange i 

åbningen. Til gengæld får man sat focus på sorts svage felt, f7. 4, - d5 En anden 

ripost er det ultraskarpe 4, - Lc5, som har fået navn efter den tjekkiske præst, Traxler. 

Det kunne sagtens blive emnet for en anden runde ”Surprise”. 5, exd5 Sxd5?! I 

sandhedens interesse skal det nævnes, at dette nok ikke er sorts ypperste svar – men 

særdeles underholdende. Det almindeligste er her 5, - Sa5, som giver tilstrækkeligt 

modspil i mange kringlede varianter, men også de frække muligheder 5, - Sd4 og 5, - 

b5 giver sort pæne muligheder for modspil. Netop denne aften var 5, - Sxd5 dog 

tvungent. 6, Sxf7!? Et meget fristende træk, men måske er 6, d4 endnu bedre. Med 

teksttrækket er vi så inde i ”Stegt Lever”-varianten, som ret tvunget fortsætter med 6, 

- Kxf7  7, Df3+ Ke6  8, Sc3 Scb4 Dette træk anses for at være bedre end 8, - Se7. 

Hermed er vi fremme ved aftenens nøglestilling: 
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Sort har altså en officer for en bonde, men til gengæld en særdeles giftig 

kongestilling. Han må forsøge at holde fast i den materielle fordel eller at give 

officeren retur til gengæld for sikring af majestæten. 

Nu øvede alle 23 deltagere sig i at spille frem til ovenstående stilling, og samtidig 

prøvede man sammen med sin brætmakker at finde på egnede strategier for både hvid 

og sort. For efter introen skulle der spilles tvungen stegt lever-turnering i 4 grupper. 

Stillingen betegnes af min (ældre) teoribog som indviklet, men nok ret lige. Det vakte 

lige fra begyndelsen store protester, idet nogle mente, at hvid overhovedet ikke havde 

kompensation for den manglende officer, mens andre mente, at den sorte konge 

nærmest ikke stod til at redde. 

 

Herefter kunne de 4 turneringer gå i gang, men ingen deltagere havde nogen som 

helst form for teoretisk kendskab til udgangsstillingen. Her i bladet kan jeg give et 

par varianter fra min teoribog: 

 

9, 0-0 Tvivlsomt, siger bogen pga. svaret 9, - c6  10, d4 Kd6! Her skulle sort ifølge 

bogen have nogen fordel, men stillingen er nu stadig vanskelig at håndtere. En del 

hvidspillere valgte faktisk at rokere, men jeg tror ikke, at sort i noget som helst 

tilfælde fulgte recepten, som lige er nævnte. 

 

9, a3 Blev også ofte spillet og er udmærket. Den gamle ekspert på området, Jakov 

Estrin, angiver et par eksempler blandt mange, nemlig 9, - Sxc2+  10, Kd1 Sd4! 
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(Bedre end 10, - Sxa1  11, Sxd5 Kd7  12, d4! Ld6  13, dxe5 Lxe5  14, Dd3!, hvor 

Estrin vurderer, at hvid har nogen fordel) 11, Lxd5+ (Bedre end 11, De4 c6  12, Te1 

Kf7!  13, Sxd5 cxd5  14, Lxd5+ Le6!, hvorefter Estrin mener, at det er sort, der har 

fat i den lange ende) Kd6  12, Df7 De7  13, Se4+ Kd7  14, Sc5+Kd6  15, Sxb7+ 

Lxb7  16, Dxe7+Lxe7  17, Lxb7 Tb8  18, Le4 Sb3, hvor Estrin mener, at sort har 

tilstrækkelig kompensation for den kvalitet, han er bagud. Disse analyser er over 40 

år gamle, så på trods af, at Estrin var en særdeles grundig mand, kan jeg ikke 

udelukke, at der er dukket nye ideer op i denne variant siden da. 

 

9, De4 Estrins svage favorit, som kun blev spillet enkelte gange i Skørping. Jeg så 

ikke, hvordan disse partier fortsatte, men teoribogen nævner 9, - c6 For ca. 150 år 

siden foreslog selveste Steinitz her 9, - b5, men det blev tilbagevist af datidens store 

teoretiker Bilguer, som angav følgende variant: 10, Lb3! c5  11, Sxb5! La6  12, a4 

Tc8  13, d3 c4 (Eller 13, - Da5  14, Ld2! med hvid fordel)  14, dxc4 Sf6  15, c5+ 

Sbd5  16, De2 med hvid fordel – i hvert fald ifølge Bilguer. – Tilbage til 

hovedvarianten: 10, a3 Sa6  11, d4 Stort set altid et must for hvid i Stegt Lever. 11, - 

Sac7  12, Lf4 Bedre end automattrækket 12, Dxe5+, for herpå spiller sort blot 12, - 

Kf7 med fuldt tilfredsstillende stilling. Derimod er 12, f4 også en spændende 

mulighed; fortsættelsen kunne så være 12, - Kf7  13, fxe5 Le6  14, 0-0+ Ke8, og 

kongen er efter sin lange rejse tilbage på udgangspunktet – i en højst uklar stilling. 

12, - Kf7 Her har Keres, som vidste meget om disse friske åbninger, anbefalet at hvid 

fortsætter med 13, dxe5, som stadig giver hvid godt spil for den officer, han ikke har 

tilbageerobret. Vi slutter af med et rigtigt parti, som her fortsatte med 13, Lxe5 Le6  

14, 0-0 Sxc3? En fejl, men sort kunne have fået en OK stilling med forsvarstrækket 

14, - Le7! Partiet gik videre med 15, Df3+ Ke7  16, Lxc7 Dxc7  17, Tfe1 Sd5  18, 

Lxd5 cxd5  19, Dxd5 Dc6  20, Txe6+! Dxe6  21, Dxb7+ hvormed hvid opnåede 

afgørende fordel. Sort går ganske vist ikke mat på e6, men kongen kan ikke finde et 

roligt opholdssted, og snart vil de aktive hvide tårne afgøre sagen. Partiet stod mellem 

Roshlapa (hvid) og Jakovich, Riga 1971. 

 

Så vidt min gamle teoribog fra 1974, hvor afsnittet om Stegt Lever er skrevet af nu 

afdøde Gligoric fra Serbien. Lidt tilfældigt faldt jeg over en nyere teoribog skrevet i 

2001 af József Pálkövi fra Ungarn. Han foretrækker faktisk 9. a3 i ovenstående 

stilling, og mener i øvrigt at selve kendetegnet for Stegt Lever, 6. Sxf7, er bedre end 

6. d4. Pálkövis argument for, at 9. a3 er bedst, er at han i denne variant (se ovenfor) 
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anfører det bedre 12. Dg3! (i stedet for 12. Df7), hvorefter han mener, at hvid kan 

sikre sig en beskeden fordel. 

 

Jeg kan levere langt flere varianter, hvis nogen ønsker det. Til slut vil jeg lige 

bemærke, at et 9. træk, som var meget populært i Skørping, nemlig 9, Kd1, ikke er at 

finde i teoribøgerne. Trækket bliver faktisk mere interessant for hvid, hvis det først  

spilles som svar på et eventuelt sort springerslag på c2, da springeren så straks trues. 

Helt konkret bør sort nok besvare 9, Kd1lige som 9, 0-0 med 9, - c6  10, d4 Kd6! 

 

Til slut tager vi slutstillingerne i de 4 grupper, hvor der blev spillet alle mod alle: 

 

Gruppe 1: 

1. Brian Pedersen   5 

2. Rasmus T. Kristiansen 4 

3. Martin Olsen    3 

4-6. Kjeld Johansen   1 

       Jørgen V. Schacht  1 

       Mark Torpegaard  1 

 

Gruppe 2: 

1. Sven Erik Østergaard  4½ 

2. Jesper Møller    3½ 

3. Peter Langeland   3 

4/5. Erik Ø. Knudsen  2 

       Søren Boesen   2 

6. Bjarni Sørensen   0 

 

Gruppe 3: 

1. Henri Mattelin   5 

2. Stener Mousten   4 

3/4. Niels Riis    2 

       Preben Jørgensen  2 

5/6. Flemming Kristiansen 1 

       Poul Erik Simonsen 1 
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Gruppe 4: 

1/3. Silas Tram Lux   3 

       Christian Samuelsen 3 

       Mathias S. Jensen  3 

4. Peter Kastrup    1 

5. Jakob Friberg   0 

 

Det er sjovt at se på scoringsprocenterne for hvid i de 4 grupper: 

 

Gruppe 1: 7 p ud af 15 p 46,7 % 

Gruppe 2: 10½ p ud af 15 p 70,0 % 

Gruppe 3: 4 p ud af 15 p 26,7 % 

Gruppe 4: 6 p ud af 10 p 60,0 % 

 

I alt 27½ p ud af 55 p  50,0 % !!! 

 

Jeg synes tallene klart støtter min gamle teoribogs vurdering af, at stillingen er uklar, 

men nogenlunde lige! 

 

Til slut vil jeg udtrykke ønske om, at Stegt Lever bliver spillet noget mere i klubben 

til daglig. Nu er man i hvert fald i nogen grad rustet til de slag, den kan byde på. 

 

 

 

 Nyt fra 7. hovedkreds    v/HA 

 

Søndag den 23. marts var der møde i 7. hovedkreds, som med 10 medlemsklubber 

dækker den nordjyske del af DSU. Mødet, som blev afholdt i Nørresundby Skakklubs 

lokaler, og som Claus Jacobsen og jeg deltog i, bød på lidt flere ændringer end 

normalt.  

 

Hovedkredsens tidligere formand, Christian Grubert fra Jetsmark, trak sig tilbage fra 

posten i efteråret 2013, og har siden været midlertidigt erstattet af Bjarne 

Sønderstrup, Aalborg. På hovedkredsmødet valgtes en helt ny formand, nemlig Bent 

Sørensen fra Nørresundby. Bent har ikke tidligere deltaget i hovedkredsarbejdet, 
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men som tidligere borgmester nord for Limfjorden kender han rigtig meget til 

organisationsarbejde. Som 70-årig er han jo ikke just en yngling, men han har nu fået 

god tid og brænder for at bruge den på skakken. Samtidig er Bent som de fleste vil 

vide en fremragende skakspiller, der gennem en årrække har bidraget til 

Nørresundbys bedste divisionshold. Bjarne Sønderstrup blev genvalgt til bestyrelsen, 

og her fortsætter endvidere Arne Hove, Nørresundby, Jens Riis, Sæby samt 

undertegnede. 

 

Hele 4 forslag var indsendt til mødet. Det ene, som vedrører holdturneringen, gik glat 

igennem og virker fra og med næste sæson. Ændringen består i en ny betænkningstid, 

nemlig 1 time og 45 minutter til de første 40 træk og derefter 15 minutter + opsparet 

tid til resten af partiet. Begrundelsen for ændringen er, at partierne hermed kan ELO-

rates (hertil kræver FIDE en tidskontrol efter præcis 40 træk). ELO-rating er FIDE´s 

internationale ratingtal, som nogle enkelte i Skørping Skakklub allerede har. Man får 

et ELO-tal, når man har mødt 9 andre ELO-folk, og det vil nu ske for flere og flere 

med afsmittende virkning nedad, således at vi nok alle har et ELO-tal om 5 – 10 år. 

Til den tid kunne man så forestille sig, at ELO-tallet, som jo virker over hele verden, 

vil erstatte det danske tal. Men de to skulle jo også gerne ligge tæt op ad hinanden. 

Ændringen på mødet vil nok også føre til, at bestyrelsen på vores egen 

generalforsamling foreslår en tilsvarende ændring hvad angår den skak, vi spiller til 

daglig i Skørping Skakklub. (Jeg skal dog lige tilføje, at jeg lige nu ikke har talt med 

de andre bestyrelsesmedlemmer herom). – I holdturneringsreglementet blev 

paragrafferne om, hvordan turneringslederen opstarter en ny sæson, også opdateret, 

således at de nu stemmer overens med de faktiske forhold… 

De 3 øvrige forslag drejede sig alle om eventuelle ændringer i reglementet for GP-

turneringerne. Alle 3 var fremsat for at opnå større ”retfærdighed” i fordelingen af 

præmier og dermed også formodet højere deltagerantal. Desværre var de også 

indbyrdes modstridende. Et radikalt forslag om, at gp-pointsene skal fordeles efter det 

noget luftige begreb ”præstationsrating” i stedet for de almindelige brætpoints, blev – 

heldigvis – forkastet. Derimod ændres der fremover lidt i gruppeinddelingen, og de 

enkelte turneringsarrangører stilles lidt friere med hensyn til, hvordan de vil gruppere 

de tilmeldte spillere. 

 

Et sidste vigtigt punkt var et forslag fra Aalborg Skakforening om at indkøbe 10 

elektroniske skakspil. Som følge af tilskud fra Aalborg Kommune (spillene skal 

selvfølgelig anvendes til det kommende DM) kan de nu købes meget billigt, og 
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hovedkredsen blev så opfordret til at investere 19.000 kr., således at de 10 spil står til 

rådighed for alle nordjyske klubber til større eller mindre begivenheder. Efter en lang 

og grundig debat blev beløbet bevilget (hovedkredsen har en formue, der klart 

berettiger en sådan ekstraordinær udgift). Faktisk er beløbet bevilget som en 

underskudsgaranti, idet der også eksternt søges om de 19.000 kr. 

 

Under punktet eventuelt nævnte Aalborg, at der afholdes ”Aalborg Regatta” på byens 

havn d. 21. og 22. juni. Her vil der blive spillet en større kæmpeskakturnering á lá 

det, vi i gamle dage spillede i Terndrup. Jeg lovede at finde 2 – 3 stærke spillere til 

lejligheden, så nu er det bare om at melde sig! 

Under samme punkt kan jeg lige sige, at Skørping blev opfordret til også at være vært 

for en 11. Løvfaldsturnering i oktober trods den kendsgerning, at der faktisk alligevel 

spilles Larsen-turnering i Nørresundby i ugen derefter. Det vil klubbens bestyrelse se 

nærmere på i nær fremtid. 

 

På et lille møde efter selve hovedkredsmødet var der generalforsamling i den lille 

skakstøtteforening ”Team Nordjylland”, som en del af jer måske slet ikke kender til?! 

Foreningen har i en årrække støttet nordjyske skakarrangementer, men har bevidst 

styret mod langsomt at tømme kassen, og foreningen agtes nu afviklet i foråret 2015. 

 

 

Ham Andreasen er stadigvæk lidt hård ved os  v/HA 

 

 

På den anden mandag i 2014 (den første mandag var besat af holdkampe) fik 

klubben, som traditionen byder, besøg af Per Andreasen fra Nørresundby.  

 

Per var som sædvanlig i skaklig topform og fortalte på sin direkte og særdeles 

interessante facon om dansk og international topskak – herunder selvfølgelig også 

den nybagte verdensmester, Magnus Carlsen. – På det store skakbræt viste han bl.a. 

et flot parti spillet af, ja… ham selv!, hvor han som sort med en slags Caro-Kann 

vandt i allersmukkeste, kombinatoriske stil. Særlig interessant var hans oplysning om, 

at den variant, han brugte, var en specialvariant, som han faktisk havde set på for ca. 

30 år siden (tror jeg nok, det var), og som der ellers ikke havde været brug for i Pers 
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karriere. Et fantastisk faktum, som burde animere unge spillere til at læse noget 

åbningsteori – den viden lagres åbenbart hele livet igennem. 

 

Per havde en papkasse med eksemplarer Løfbergs imponerende Larsen-biografi med. 

Prisen var 388 kr., men så får man også ca. 1100 sider for sine penge. Og at projektet 

er stort anlagt beskrives vist bedst af, at dette bind blot var nummer ét ud af 3, således 

at Løfberg vist kommer op på i alt ca. 3500 sider. Bøgerne indeholder masser af 

Larsen-partier – kendte som ukendte – og dertil et kæmpelæs af fakta, anekdoter og 

fotos, som knytter sig til den store danske skakhelts liv. Bind 1 er lige udkommet i en 

luksusudgave, og de to andre bind udkommer forholdsvis snart. Bøgerne vil 

selvfølgelig optræde, når Dansk Skaksalg kommer på besøg i Rebild i påsken. 

 

Som sædvanlig havde Per nogle enkle, men forbistret vanskelige opgaver med, og 

formålet var selvfølgelig at tirre forsamlingen, som måtte prøve meget forgæves, før 

løsningerne var fundet. Til Pers ros skal det nævnes, at han denne gang ikke gentog 

opgaver fra tidligere år. Han har tilsyneladende fundet ud af, at vi indrømme, at vi 

ikke kan finde løsningerne fra år til år. – De søde udfordringer, han havde med, var i 

øvrigt plukket fra Jussupovs store skakundervisningsværk, som Per anbefalede på det 

varmeste, og som kan erhverves billigt hos Dansk Skaksalg for tiden. Gennem en 

periode har Per faktisk undervist den talentfulde Aalborg-junior Ellen Kakulidis ud 

fra Jussupovs bøger, og det har øget hendes rating ganske betragteligt. Måske en ide 

til at tilføre klubben øget styrke?! 

Og så til det uundgåelige: simultanen. Heller ikke i år fik vi skovlen under Per, ja 

faktisk vandt vi overhovedet ikke nogen partier. Tre halve blev det dog til ud af 17, 

idet Niels Chr. Davidsen, Regnar Simonsen og undertegnede hver fik en remis. Niels 

Chr. var snublende tæt på en gevinst, men han kunne under pres ikke lige finde 

guldvarianten. Jeg var sådan set tilfreds med en remis efter nederlag flere år i træk. 

Opskriften er tilsyneladende at spille lidt kedeligt: 

 

Hvid: Per Andreasen 

Sort: Hans Andersen  Spillet i simultan i Skørping d. 13.01.14 

 

1, c4 Sf6  2, Sf3 g6  3, g3 Lg7  4, Lg2 0-0  5, 0-0 d6  6, d4 c6  Sådan noget 

gummiagtigt er nok meget klogt; så kan ”stormesteren” ikke så let køre på sit 

variantlager. 7, Sc3 Da5 For mange år siden tog jeg en sommer til Ungarn for at 

spille skak, og min samlede teoriforberedelse bestod sådan omtrent i, at jeg havde 
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bestemt mig for – stort set i alle partier, hvor modstanderen ikke spillede e2-42 – at 

spille de ovennævnte 7 træk som mine 7 første, dog med den undtagelse, at jeg satte 

damen på c7. Det gav rimelige resultater, men da jeg kom hjem, opdagede jeg, at de 

kloge finder 7. – Da5 bedre. Så den måtte Per præsenteres for, og jeg tror endda, at 

han blev lidt overrasket. 8. Dd3!? Det er et helt usædvanligt træk og næppe noget, 

man skal ryste i bukserne over. 8, - a6 For at spille b7-b5. Men 9, a3 Dh5!? En 

manøvre, en spiller præsenterede mig for, da jeg for mange år siden spillede hvid i en 

hurtigturnering i Århus. Trækket kan være lidt farligt for hvid. 10, Lf4 Lh3  11, Lxh3 

Dxh3  12, Sg5 Dg4  13, Df3 Per er desværre lidt for forsigtig. Efter 13, h3 skal 

dronningen ganske vist vige, men bonden på h3 bliver senere et potentielt 

angrebsmål.13, - Sbd7  14, Dxg4 Sxg4 Jeg var godt tilfreds med stillingen. Der er 

selvfølgelig ikke det store på færde, men den hvide opstilling virker lidt ubekvem. 15. 

h3 så behøver bonden på d4 ikke opbakning lige nu. 

 

● 

 

15, - e5!? Giver hvid lidt at regne på, og det er jo godt i en simultan. 16, dxe5 Sgxe5 

Med den simple trussel mod bonden på c4 presser sort godt på. 17. b3 er i hvert fald 

meget farligt for hvid på grund af Lg7´s arbejde i den lange, sorte diagonal. Per går 

derfor til modangreb med 17, Sge4 Sxc4  18, Sxd6 Sxd6?! Her skulle jeg nok være 

gået efter at høste frugten med 18, - Sxb2!? 19, Lxd6 Tfe8  20, e3 Se5 Her kom Poul 

Erik Simonsen forbi, og han mente, at jeg burde have byttet løberen i stedet med 20, - 

Le5. Måske med rette, men jeg havde nu overvejet det en rum tid og fandt, at min 
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løber ville være meget stærk på diagonalen a1 – h8. Nok ikke helt med urette, for nu 

spillede Per 21, Lxe5 og tilbød remis. I en sådan situation bliver jeg jo blød om 

hjertet, så jeg tog imod. Men Per må også have ment, at han stadig var lidt i 

underkanten, for ellers ville han aldrig tilbyde et halvt….  ½ - ½ 

 

Som skrevet var der 17 med i simultanen, idet nogle stykker gik hjem efter pausen. 

Blandt de knap 25 fremmødte var i øvrigt en gammel Hadsund-kæmpe, nemlig Poul 

F. Christensen. Hyggeligt at se ham ved ringside… Pers score blev 15½ ud af 17 eller 

90,9 %. Han er jo kun tilfreds med 85 % eller derover, så vi skal lige oppe os lidt 

ekstra i januar 2015! 

 

 

Aldrig et klubblad uden fejl   v/HA 

 

Desværre lykkedes det os også at lave en fejl i forsidediagrammet i december, eller 

rettere i løsningen dertil – vores anden fejl af den type på ret kort tid – undskyld! Vi 

bringer derfor opgaven igen med den korrekte løsning, som ikke var let at gætte ud 

fra den ikke-løsning, vi skrev: 

 

○ 
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Løsning til forsidediagrammet i sidste blad: 

1, gxh7+! Kxf7  Nødvendigt, da 1, - Kxh7 besvares med 2, Tcg6, og hvid sætter mat 

i h-linjen. 2, Tf6+!! Et rigtig flot magnettræk, som hvid overså i sine beregninger 

(han spillede jo faktisk 1, d5?!, hvorefter partiet endte remis.) 2, - Kxf6  3, Tg8, og 

hvid vinder let, da han får en ny dronning på h8. (Sutovsky – Bok). 

 

 

Richard Lilja underviser i positionsskak…  v/HA 

 

 

På generalforsamlingen sidste forår besluttedes det at etablere en eller anden form for 

skakundervisning i løbet af vinteren. Økonomien deri skulle være acceptabel, og så 

var det et krav, at alle i klubben skulle være i stand til at tage noget med hjem fra 

kursusdagene. 

 

Efter nogle problemer med at finde en kompetent underviser og med at blive enige 

om et fast undervisningstidspunkt, endte det med, at vi lavede en kontrakt med 

klubbens ”gamle” stjernespiller, Richard Lilja, og det blev besluttet, at kurset skulle 

placeres på 3 lørdag formiddage. Selvfølgelig i klubbens lokaler. 

 

Ca. 10 – 12 personer mødte op, og de var som håbet rigtigt aktive, og lektier skulle 

også laves fra den ene kursusgang til den næste. Da kurset skulle evalueres var alle 

godt tilfredse med indhold, niveau og metode, selv om Richard godt kunne revse 

folk, som ville spille antipositionelle eller taktisk katastrofale træk.  

 

Kurset spændte over mange af skakkens kapitler, men hovedvægten var så absolut 

lagt på at komme godt fra start – altså på konkrete åbningsvarianter og på generelle 

principper for spillets indledende træk. Blandt andet blev Philidors Åbning (1, e4 e5  

2, Sf3 d6?!) taget under hård behandling, og Richard fik efterhånden overbevist 

kursisterne om, at 2, - d6 måske ikke ligefrem er et tabstræk, men dog et træk, som 

fører til vanskeligt spil for sort. Og deraf følger selvfølgelig, at 2, - Sc6 er at 

foretrække. 
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Klubbladets korrespondent var desværre kun til stede på den sidste kursusdag. Her 

stod lidt mere taktiske vendinger fra åbningen på programmet. I øvrigt er det 

morsomt at se, at Richard, som i gamle dage – dvs. omkring 1985 – plæderede stærkt 

for det, han kaldte publikumsvenlig skak (kongegambit, lettisk gambit, kongeindisk 

og den slags), nu er blevet en udpræget positionsspiller. Denne omvendelse er så vidt 

vides sket på Sjælland, hvor mangt og meget efter sigende går i svang. Nu er det 

positionelle ikke ligefrem noget, som plager klubbens spillere, så der var meget nyt at 

beskæftige hjernen med i undervisningen. 

 

På baggrund af forløbet og deltagernes evaluering er det umiddelbart bestyrelsens 

hensigt igen at tilbyde skakundervisning i næste sæson. Vi skal derfor gerne have det 

op på den kommende generalforsamling. 

 

 

 

Klubbladet i glimt 1981/1982/NC 

1981: 

Årets mange klubblade er nærmest klinisk renset for sjove eller interessante partier, 

selv om der faktisk er en hel del at vælge imellem. 

I stedet kan vi lade læserne hygge  sig med en indsendt stilling fra Preben Mogensen, 

som sammen med Mogens Hyldgaard Jensen, Steen Jensen (nu Møller)!, Kim 

Andersen m.fl. udgjorde datidens talentmasse. 

Peben satte stillingen i og viste løsningen på fordringen "hvid trækker og sætter mat" 

længere fremme i bladet. Vi viser løsningen på side: 17 
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  ○ 

Preben emigrerede i øvrigt ikke så længe efter til Århus for at læse matematik, og han 

har så vidt vides ikke siden genoptaget skakkarrieren. 

Det skete også i 1981: 

- Et af tidens faste indslag var en årlig holdkamp mellem Østhimmerland og 

Vesthimmerland, normalt over 10 partier. Oprindelig deltog spillere fra en lang række 

klubber, men efterhånden som klub døden greb om sig, var Vest kun repræsenteret af 

Års - folk, mens Hadsund og Skørping stod for Øst - siden.  I 1981 vandt Øst med 6½ 

- 3½. Klubben var repræsenteret af Hans Andersen, Arne Søgaard, Niels Chr. 

Davidsen og Arne Christensen. 

- Peter Riise Jensen skriver i en stort anlagt artikel om siciliansk åbning, som han 

mener det er umuligt at tabe med  - i hvert fald , når han selv fører de sorte brikker! 

Han viser nemlig også en enkelt hvid gevinst i sin artikel, og gæt selv, hvem der 

spiller hvid i det parti!! 

- Klubben havde investeret i produktion af en del T-shirts (det var de hvide) med 

klubbens logo. salget gik fint, og dengang gik de fleste Skørpingspillere i sort/hvidt 

om sommeren. 

- Fra og med juli går man over til en ny, forbedret trykketeknik. Det sker efter, at en 

meget stor del af medlemmerne har klaget over, at man simpelt hen ikke var i stand 

til at læse betydelige passager af bladet. Med rette.... 
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Et nyt turneringssystem med 1 A-gruppe og 2 sideordnede B-grupper ser dagens lys. 

De 2 bedste fra hver B-gruppe spiller et oprykningsslutspil, som deltagerne vist 

kunne huske mange år senere. De længste strå blev trukket af veteranerne Hardy  

Andersen og Peter Just, mens talenterne repræsenteret af Steen Jensen (Møller)! og 

Niels Jørgen Jacobsen for en tid måtte holde sig på måtten. 

- Peter Just tager på et 4 måneders ophold i USA. Klubbladet erfarer, det primært er 

for at forøge beholdningerne af Havana-cigarer....      

1982: 

Hvis man dengang havde lidt vanskeligheder med at finde stof  på redaktionen, kunne 

man altid trygt henvende sig til Richardt G. Jensen. han havde altid en eller anden 

godbid, som han gerne ville skænke til redaktionen (og faktisk ligger vi stadig inde 

med et par af disse...). De fleste bestod i partier eller glimt fra et af hans k.skakhæfter, 

og det gælder også denne stump, som blev bragt i foråret 1982. Richardt gør ikke 

opmærksom på hvor partiet stammer fra - mon ikke 1930´erne er et kvalificeret gæt? 

Hvid: Ejnar Kristensen, Esbjerg 

Sort: Richardt G. Jensen, Arden 

1.f4 d5 2.Sf3 Sf6 3.e3 Lf5! 3. - Lf5 blokerer f4 og standser f4-f5. 4.b3 e6 5.Lb2 Le7 

6.Le2 Ld6 7.0-0 De7! For at kunne rokere til begge sider 8.d3? Det havde nok været 

bedre  med 8.d4, selv om det spærrer for den sorte løber. 8.- 0-0-0 9.Se5 h5! 

Forhindrer 10.g4, og hvis 10.h3 så svaret 10.- h4 10.c4 Lxe5 Et godt træk; selv om 

det giver hvid den åbne f-linie, så er den sorte løber blevet passiv. 11.fxe5 Sg4  Truer 

e3 og De4 12.Lxg4 hxg4! 13.g3 Der truer 13.- Txh2 efterfulgt af Dh4+ med mat eller 

dronning tab. 13.- Dg5 14.De2 Sc5 Denne kæmpespringer kunne ikke fås hvis der var 

spillet d4 i 8. træk. 15.Td1 dxc4! 16.d4 Ld3! 17.De1? 
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● 

17.- Txh2!! og hvid opgav. Der er ingen redning. Der er mat, hvis tårnet slås. Se 

engang en anden variant med 17.Txd3 i stedet for 17.De1: 17.Txd3 cxd3 18.Dd2 Se4 

19.Dxd3 Txh2  20.Dxe4 Tdh8  21.Sd2 Dxe3+ 22.Dxe3 Th1+ 23.Kf2 T8h2 mat. En 

sjov variant, men der er mange andre - prøv selv.   0 - 1 

    Noter: Richardt Godwin Jensen 

 

Det skete også i 1982: 

- På Højvangsvej i Bælum spilles en marathonturnering i skak med 9 deltagere: Poul 

Erik - og Hyldgaard Jensen, Hans Andersen, Kim Andersen, Arne Christensen, Poul 

Erik Simonsen, Steen Jensen (Møller) og Niels Chr. Davidsen. Der spilles 250 partier 

over 2 dage med små drikke - og spisepause indlagt. Til slut spilles der (med kort) om 

den samlede opvask. Hvem der vandt? Det siger klubbladet intet om... 

- Terndrup Skakklub stiftes  af folk med en vis tilknytning til klubberne i 

Hadsund og Skørping. I en udtalelse fra klubben lægges der vægt på, at man 

ikke vil være konkurrent, men kollega til de eksisterende klubber på egnen. 

- 5 Skørping spillere tilbringer weekenden 31. juli - 1. august i Århus. Her spiller de 

50 runders lynskak. bedste placering opnår Poul Erik Jensen med scoren 26/50. 
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- Kim Andersen klager i klubbladet over, at SID-bygningen er nærmest ubrugelig til 

skak og i øvrigt også til "OL i rygning" som han siger. Hans mening er klar: Der er 

alt for mange cigaretter, piber, cigarer og cerutter i lokalet. Brevet besvares ikke 

direkte, men klubbladet bemærker kryptisk, at man øjner en løsning på problemet 

(medborgerhuset er på vej). 

- Ratingsystemet er blevet indført i august 1981, men endnu forstås det åbenbart 

ikke af alle. Under alle omstændigheder må Poul Erik Jensen gennemgå hele 

området i et klubblad, hvor han for alvor har regnestokken fremme. ( jo det 

brugte man dengang før edb og lommeregner). 

Løsning til opgave side 14:  1.La6+ Kb8 2.b7 Kc7 3.b8D+ Kxb8 4.Kxd7 Ka8 5.Kc7 

d5/d6 6.Lb7 # 

 

 

Skakopgave modtaget af Søren Hauge  

med fordringen Sort trækker og vinder: 

                           ● 

     Løsningen ses side 20 
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Julefrokosten i madanmeldernes søgelys  v/NC 

Det lykkedes i år Skørping Skakklub at gøre Politikens mad anmelder Joakim Grøn 

Kål Skalotte  interesseret i at spise med til julefrokosten og derefter give sin 

uforbeholdne anmeldelse af  Finna og Poul Eriks kulinariske evner. 

Joakim Grøn Kål Skalotte har blandt andet "formidlet og analyseret den kultur, vi 

lever i", ved at nyde slethvar på den berømte restaurant CaroCan og er således 

selvskreven til at fortælle om sine kulinariske oplevelser under vores julefrokost 

2013. Tilbage til anmeldelsen af julefrokosten: 

"På en lysende grøn fuldmåne af grønkålscreme lå fire næsten transparente kuber af  

saltet flæsk og fire klartbrune kugler af medisteremulsion. Transparensen spillede 

også i det sartgrønne agurkesalat og de blegere skiver aspargeskartofler mens en tynd 

strimmel af  ristede løg tegnede en mørk krølle. Alene udseendet var poesi. En 

musikalitet, der er svær at holde fast. En uhåndgribelig, subtil fornemmelse, der her 

blev fordoblet i smagen. Persilleemulsionen var rund med et fjerstrejf af sødme, der 

gled umærkeligt i balance med den bløde syre fra agurk og aspargeskartofler, som var 

vakuumsyrnede i ostevalle. Vakumeringen havde raffineret de rå grøntsagers struktur 

til en mere klar og komprimeret masse, så de som porøse diamanter markerede en 

forfinet kontrast til den cremede medister og det mørke bugflæsk, der tilførte friske 

noter af  landluft og tilpas fedme og salt til at give de sarte nuancer krop. De ristede 

løg, braisseret i kartoffelvand  og vendt i pulveriserede  høtråde, gav retten en 

undertråd af koncentreret landsmag og var aldente nok til at give skelet til hele 

fantasien. Madanmelderen slutter; 

Det var en æterisk oplevelse. Som nordlyset både i udseende og smag... 

Her er det så den gamle redaktør må opgive; Smagen af nordlys??............ 
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Velbekomme!! 

 

  

 

 

 

 

  
 



20 
 

Løsning til opgave side 17: 
1.- Tf1+ 2.Txf1 Dh2+ 3.Kxh2 g1S+ 4.Kg2 Sxd2 og vinder 
 
 
 

 

Stormestre kan også lave fejl!! v/Søren Hauge 

 

Se lige følgende miniature, der er spillet i 1924 mellem den franske stormester 

Frederic Gilbaud, og en ukendt amatør ved navn Amadee Lazard. 

 

Hvid: GM Frederic Gilbaud    Sort: Amadee Lazard 

 

1.d4,Sf6  2.Sd2,e5  3. dxe5,Sg4  4.h3??,Se3  5.opgivet  Det forstår man jo godt, når 

man enten bliver mat eller mister dronningen!! 

 

 

Løsning forsidediagram:  Sorts sidste træk er Lc5, hvid fortsætter med 1.Dd8+ 

Kxd8 2.Lg5+ Ke8 3.Td8+ Kf7 4.e6+ Kxe6 5.Sf4+ Kf7 6.Sf5 



21 
 

Som Søren Hauge selv siger: Jeg er lidt stolt af mig selv over, at jeg kunne løse denne 

opgave!! (Red. tilslutter sig dette). Opgaven er hentet fra denne virkelig gode 

hjemmeside: http://chesstempo.com/chess-tactics.html?  Prøv denne super side!!!!! 

 

 

Holdturneringen – en pose blandede bolsjer  v/HA 

 

 

Årets holdturnering kom til at bestå af alt fra første- til sidstepladser, men generelt 

blev vore mandskaber en del bedre placeret end i fjor – et resultat af 

klubundervisningen??? En særlig hæder til Skørping 4, som vandt deres gruppe og 

derfor tilføjede klubkassen et pænt beløb. Førsteholdet gjorde det rimeligt med en 

tredjeplads, men oprykningen var på intet tidspunkt realistisk. Og så vil sæsonen 

blive husket for to kampaftener, hvor vejret sørgede for, at en masse kampe blev 

udsat. Først var det kraftigt snefald og siden stormen ”Bodil”. 

 

Herunder ses samtlige slutstillinger i hovedkredsens grupper. Vi har hold med alle 

steder, og med 7 mandskaber er vi da også sammen med Aalborg de klubber i 

Nordjylland, som optræder med flest hold – flot! 

 

Mesterklassen: 

1. Aalborg 3  31 

2. Aarsnibe 1  27 

3. Skørping 1  26 

4. Sæby 1   21½ 

5. Nørresundby 2 21 

6. Aalborg 4  18 

7. Aarsnibe 2  17½ 

8. Jetsmark 3    6 

Aalborg 3 rykker op og bytter – igen – plads med Aalborg 2, som rykkede ud af 2. 

division. Som man kan se var vi noget efter vinderne men  dog med i den klare top 3. 

Og en tand bedre havde det så set ud, hvis ikke formanden havde stillet op med 

forbyttede 5. og 6. brætter i kampen mod Sæby 1, som nu ”kun” blev vundet med 

4½ - l½ 
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A-klassen: 

1. Hobro 1   23½ 

2. Skørping 3  18½ 

3. Skørping 2  16½ 

4. Aalborg 5  15 

5. Nørresundby 3 14½ 

6. Aalborg 7  10 

7. Aalborg 6    9 

8. Sæby 2      5 

 

Hobro er en klub i klar fremgang såvel hvad angår bredde som styrke. Det 

manifesterede sig tydeligt med den klare sejr. Holdet rykker derefter op i 

Mesterklassen efter mange års fravær. – Vore to mandskaber fulgte dog fjordfolkene 

pænt til dørs, og interessant var det jo, at tredjeholdet kunne holde andetholdet under 

sig. Toerne vandt ellers det indledende indbyrdes opgør med 2½ - 1½, men siden  - 

og mest udpræget i sidste runde – fik treerne det største udbytte. Det skal dog tilføjes, 

at hold 2 hele sæsonen igennem manglede 1. brættet, da det skulle vise sig, at Jakob 

Søgaard slet ikke kom til at spille skak i denne sæson. 

 

B-klassen, gruppe 1: 

1. Skørping 4  16½ 

2. Skørping 6  13 

3. Hobro 2   10 

4. Aarsnibe 4      8½ 

 

Her lagde Skørping 6 stærkt overraskende ud med at slå kammeraterne fra hold med 

2½ - 1½, men siden var hold 4 særdeles solidt med flere store sejre. Og så er det jo 

rart at se lokale hold så klart til tops! 
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B-klassen, gruppe 2: 

1. Aarsnibe 3  14½ 

2. Tranum 1      8½ 

3/4. Nørresundby 4   7 

       Skørping 5     7 

5. Skørping 7      3 

 

Her optrådte Aarsnibe 3 som hovedkredsturneringens mest overlegne sejrherre. Vore 

hold havde det lidt svært i en gruppe, der nok også var noget sværere end gruppe 1. 

Således opnåede Skørping 7 faktisk meget tæt på den forventede score i turneringen, 

så man kan jo regne ud, at modstanderne i gennemsnit var en del stærkere. 

 

Herefter går vi detaljer med de enkelte spilleres score. I år er det planen, at de 7 

topscorere får uddelt deres hæderspræmie før sommerferien. Husk, at ved 

pointmæssig ligestilling kåres den spiller, der beklæder det højeste bræt. 

 

Skørping 1:  NS2 Aal4 Jet3 Aal3 Sæb1 Aani2 Aani1 I alt  

Peter Mikkelsen 1 ½ 1 ½ 1  ½ ½      5/7 

Niels Chr. Davidsen ½ 1 1 0 1 1 1     5½/7  * 

Regnar Simonsen 1  1   ½ 1      3½/4 

Hans Andersen ½ 1 ½ ½ ½ ½        3½/6 

Johannes Struijk 1 1 1 ½ 1 0 0      4½/7 

Brian Pedersen     1  0       1/2 

Søren Hauge  ½ ½  ½ 1 ½ ½      3½/6 

Bo Bøgh Lassen   ½ 0         ½/2 

Sven E. Østergaard  0           0/1 

straf, fork. opstill.     -1        -1 
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Skørping 2  Sk3 Sæb2 Aal5 Aal6 Aal7 NS3 Hob1 I alt  

Bo Bøgh Lassen ½ 1  ½ ½        2½/4 

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

Martin Olsen  1 1 ½ 1 1 ½ 0      5/7    * 

Jonas Bilstrup     1         1/1 

Erik Ø. Knudsen 0  0    ½      ½/3 

Mark Torpegaard      1 0      1/2 

Patrick Lemonnier     1        1/1 

Dan Andersen       1       1/1 

Andreas Dyrkjær   0          0/1 

Poul Erik Simonsen  0           0/1 

 

 

 

 

 

 

Skørping 3  Sk2 Hob1 NS3 Sæb2 Aal5 Aal6 Aal7 I alt  

Kjeld Johansen ½ 0 ½ 1 1 0 0       3/7 

Peter Langeland 0 1 1 ½  ½       3/5 

Sven E. Østergaard 0 1 1 ½ 0 1 1      4½/7 

Jesper Møller  1 ½ 1 1 ½  1      5/6    * 

Mark Torpegaard     1 1 1      3/3 

 

Skørping 4  Sk6 Aani4 Hob2 Sk6 Aani4 Hob2  I alt  

Patrick Lemonnier 1 1 1 1 1 1     6/6   ** 

Bjarni Sørensen 0  1 ½ 0 0      1½/5 

Dan Andersen  0 1 1        2/3 

Rasmus Røge  ½ 1 1 ½  1     4/5 

Andreas Dyrkjær  1   0      1/2 

Poul Erik Simonsen    0  1     ½ 
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Skørping 5  Sk7 NS4 Aani3 Tra1    I alt  

Claus Jacobsen 1 1 0 1              3/4  * 

Poul Erik Simonsen 0  0       0/2 

Per Christensen   0 ½       ½/2 

Søren Boesen  1  1       2/2 

Mathias Andersen 1   ½      1½/2 

Jens Müller   0         0/1 

Mikkel Kristiansen  0        0/1 

Stener Mousten    0       0/1 

Ilse R. Jakobsen  0        0/1 

 

 

Skørping 6  Sk4 Hob2 Aani4 Sk4 Hob2 Aani4  I alt  

Poul Erik Simonsen   0  ½      ½/2 

Jens Müller  0 ½  0  1      1½/4 

Henri Mattelin  1 1 1 ½ 0 1     4½/6  * 

Preben Jørgensen 1 0 0 ½ 0 ½     2/6 

Stener Mousten ½ 1 1 1 1 0      4½/6 

 

 

 

 

Skørping 7  Sk5 Aani3 Tra1 NS4    I alt  

Silas Tram Lux 0          0/1 

Daniel Lux  1 0 0 1       2/4   * 

Flemming Kristiansen  0       0/1 

Erik P. Christensen 0 0 0 0      0/4 

Ilse R. Jakobsen  0 0 0      0/3 

Niels Riis  0  0 1       1/3 

 

Til lykke til de 7 topscorere, som altså var Niels Chr. Davidsen, Martin Olsen, 

Jesper Møller, Patrick Lemonnier, Claus Jacobsen, Henri Mattelin samt Daniel 

Lux. De får snarest en lille præmie. 
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Man kan også konstatere, at det må være en fornøjelse at være holdleder for hold som 

Skørping 3 og Skørping 6. På hvert af de to mandskaber klarede 5 personer alle 

kampene – respekt! 

 

Endelig må man også tage hatten af for de ikke færre end 14 medlemmer, som deltog 

i samtlige kampe på deres hold. 

 

Og til slut en særlig hyldest: På fjerdeholdet scorede 1. brættet, der samtidig er 

holdleder, Patrick Lemonnier, maksimum med 6 points ud af 6 mulige. Det er rigtig 

længe siden, vi har haft en maksimalist her i klubben. Og så har han endda her den 

22. marts rundet de 50 år! Til lykke med det hele!!! 

 

Sagt af stormestre og A. Søgaard    v/Søren Hauge 

 
Johnny Hector: " Sommetider kan man være heldig i skak, og andre gange... kan 

man være meget heldig" 

 

Levon Aronion: på spørgsmålet om han under et parti nogensinde har følt sig som et 

skakgeni: "Det har jeg følt mange gange, men i langt de fleste tilfælde er tale om 

falsk alarm!" 

Peter Heine Nielsen: Mange skakspillere er begyndt at spille poker, fordi det er 

væsentlig nemmere at leve af. Hvis du skal klare dig godt i skak, skal du kunne slå de 

andre i verdenseliten. For at klare sig godt i poker skal du bare slå nogen der er 

dårligere end dig selv. 

Vladimir Kramnik: Mange folk betragter skak som en forretning eller som en sport. 

For mig er det også en kunstart, i hvert fald delvist! 

Og så fra en af vore egne ånder; 

Arne Søgaard: Der under et parti mod Sven Erik Østergaard hvor der i åbningen var 

afbyttet rigtig mange brikker udbrød: Aldrig har jeg set Sverige så tydeligt!! 

 

Storm fra Vest  v/NC 

 

En af de nye spillere i klubben i år Mark Torpegaard har allerede leveret flere gode 

partier. På Skørping 3 har Mark scoret 3 af  3 mulige. I et parti i klubturneringen blev 
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det Sven Erik Østergaard der måtte lægge skuldre til kulingen fra vest (Torpegaard  

er den spiller, der bor længst mod vest i klubbens opland, derfor den "geniale" 

overskrift ). 

 

Partiet er spillet i klubturneringen 24. marts 2014. 

 

Hvid: Mark Torpegaard 

Sort: Sven Erik Østergaard 

 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4 Nimzoindisk 4.Sc3 Se7 5.Lf4 0-0 6.e3 f6 ? 7.a3 Lxc3? 

8.bxc3 g5 Sort går all in, men har  måske overset sort bondefremstød 9.Sxg5 fxg5 

10.Lxg5 De8 11.Ld3 Sg6 12.h4 fremad 12.- Df7 13.f4 flere fremad 13.- Se7 14.g4 

endnu flere fremad 14. - dxc4 15.Lxc4 Sd5 16.Dd2 Dg7 17.e4 sidste mand på 

barrikaderne, hvid bekymrer sig ikke om mulig fangst af den sorte løber 17.- Sb6 

18.Lb3 hvid vil bevar bindingen af e6 bonden så længe som muligt 18.- h6 sort vil 

indkassere endnu en officer 19.f5 hxg6 20.hxg6 sort har en meget besværlig stilling 

at spille 20.- Sc6 21.g6 Sa5 22.g7 sxb3 23.Txg7 Kxg7 24.Dh2 Th8(?) 

○ 

Her påviser Fritz mat i 8 træk: 25.De5+ Kg8 26.Df6 Th1+ 27.Kf2 Th2+ 28.Kg3 Sd7 

29.Df7+ Kh8 30.g7+ Kh7 31.g8D+ Kh6 32.g5# hvilket begge de herrer må have 

overset!!! der fulgte: 25.f6+ Kxf6 26.Dxh8+ Kxg6 27.Dg8+ Kf6 28.e5+ Ke7 29.Tb1 

Sa5 30.g5 Kd7 31.g6 Sd5 32.Tb2 Se7 33.Df7 b6 34.d5 Lb7 35.Dxe6+ Kd8 36.g7 

a6 37.d6 cxd6 38.exd6 Sg8 39.Tf2 og Sven Erik opgav!  

     Noter: Fritz/NC         
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En hurtig løsning  v/Søren Hauge 

 
Følgende opgave af Fritz Karge (Kierspe), der blev offentliggjort første gang i MZ.-

Zeitung i 1976, ser umuddelbart næsten umulig ud. Kan man virkelig nedkæmpe det 

sorte forsvarsværk indenfor blot tre træk? Og samtidig skal man jo ikke 

undervurdere, at de sorte styrker ikke er langt fra at have opnået en patstilling. Se 

selv! 

 ○ 
Hvid trækker og sætter mat i tre træk! 

1.Tf3!! Som en magnet, der flænser sig gennem et bolværk af metalspåner. 

Finder man først dette træk, ser opgaven pludselig, åh så let ud... 1.- exf3 

2.Lg2 Og endelig ikke Dg2?, der frigør den sorte løber 2.- fxg2 3.Dxg2# 

 

 

På vej mod Skak-DM 2014    v/HA 

 

DM nærmer sig efterhånden med stormskridt. I skrivende stund er der præcis 2 uger, 

til vi går i gang på Hotel Comwell i Rebild. Forud er gået mange møder, først internt i 

de to jubilerende klubber (Aalborg 125 år og Skørping 70 år), hvor man begge steder 

erklærede sig villige til at påtage sig DM 2014 og efterfølgende i den 

planlægningsgruppe, som hurtigt blev nedsat. Den består af Claus Jacobsen, Patrick 
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Lemonnier og mig selv fra Skørping og dertil Aalborgfolkene Bjarne Sønderstrup, 

Arne Fjordside, Mads Leth, Brian Tranholm og Hans Engen. Finn Larsen fra DSU (er 

nu medlem af Randers Skakklub, men har tidligere spillet for Aalborg) har deltaget i 

flere af møderne, da han skal stå for den overordnede planlægning af selve 

turneringsaktiviteterne under stævnet. Finn har prøvet det job mange gange før, og  

det mærkes tydeligt – han har styr på de sager. Det skal også siges, at det er 

tryghedsskabende for os debutanter i Skørping at arbejde sammen med de erfarne 

folk fra Aalborg, som for de flestes vedkommende har prøvet det her før. 

 

Et af de største problemer indtil nu har været, at tilmeldingssystemet, som er en lille 

del af DSU´s nye turneringssystem, ikke fungerede fra starten. Efter et par uger kom 

det i orden, og nu er alt OK på det område. Lige nu har ca. 150 meldt sig, hvilket 

faktisk også er det tal, vi har kalkuleret med. Indtil 31. marts kan tilmelding stadig 

nås. 

 

Et omfattende arbejdsfelt har også været opstøvning af sponsorer, her foregår der 

stadig nogen aktivitet. De fleste sponsorer er lokale, men under DM vil man også se 

en del til Danske Spil´s Oddset, således er lyn-DM fredag aften d. 18. april omdøbt til 

”Oddset-Blitz”, ligesom der kan spilles på udfaldet af landsholdsklassens partier 

under hele DM. Oddssætter er i øvrigt vores gode ven, Per Andreasen fra 

Nørresundby, som selvfølgelig også er kommentator hele vejen igennem DM. 

 

Materialer har ikke været noget større problem. Vi råder over 50 – 60 elektroniske 

brætter med tilhørende ure. Disse brætter bruges fortrinsvis i de øverste klasser, 

således at disse partier kan følges live på nettet. Vi leverer vore 20 pæne brætter og 

Aalborg også en portion til de øvrige partier. Disse partier kommer ikke automatisk 

ud i æteren, og her har vi en opgave med at få skrevet partierne ned samme dag, som 

de er spillet, så de i det mindste kan udsendes som en almindelig tekstfil inden 

midnat. Vi håber på, at nogle Skørpingmedlemmer vil bistå med den opgave, men 

opgavens omfang kendes endnu ikke præcist. Uoverkommelig bliver den dog med 

sikkerhed ikke.  

 

Et andet område, hvor man kan yde sit bidrag, er en nyhed for dette DM´s 

vedkommende. For første gang afholdes DM nemlig ”ude på landet”, og derfor har vi 

lovet DSU (hvis formand er københavneren Lars Bech Hansen), at byboer ikke skal 

gå den lange, farlige spadseretur mellem Skørping Station og spillestedet, men at de 
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kan få kørsel i stedet. Kørslen frem og tilbage er en Skørpingopgave, hvortil man 

bedes melde sig som frivillig. Selvfølgelig ikke hele påsken igennem, men nogle 

dage vil vi være glade for. Der køres kun forud for rundestart (Skørping – Rebild) og 

efter rundeslut (Rebild – Skørping). Vi aner lige nu intet om omfanget af behovet – 

personlig tror jeg, at det bliver stærkt begrænset. 

 

Jeg synes, at samarbejdet internt i udvalget og med hotellet og DSU har været rigtig 

godt, selv om der også har været nogen uenighed og irritation undervejs. Men jeg er 

nu sikker på, at vi får et flot DM, som vil gå over i klubbens historie. 

 

Alle er selvfølgelig til at komme og se med på samtlige dage fra og med lørdag den 

12. april til og med mandag den 21. april. Hvis man kommer allerede fredag den 11. 

april, kan man få lov til at arbejde lidt; det er den store opstillingsdag. 

 

Til slut en lille liste over det, DU kan hjælpe klubben med ved DM: 

 

 meld dig til at taste partier ind (én eller flere dage) 

 meld dig til at køre frem og tilbage fra Skørping Station (én eller flere dage) 

 spil med ved DM – i én eller flere grupper 

 besøg DM en masse gange 

 

 

Skørping spiller pokal for første gang længe  v/HA 

 

 

Det er efterhånden længe siden, at Skørping har haft et – eller flere – hold med i 

hovedkredsens pokalturnering, men i år brød vi dødvandet, da vi havde et enkelt hold 

med i Aalborg den 22. marts. 6 hold var med, og der var faktisk 4 billetter til det 

landsdækkende finalestævne, som spilles på Fyn i pinsen, at spille om. Lad os sige 

det med det samme: Vi trak en af de to nitter! 

 

Vores mandskab bestod af Niels Chr. Davidsen, Hans Andersen, Søren Hauge og 

Martin Olsen – i nævnte rækkefølge. Det var overbevisende klart, at de to spillere – 

NCD og Søren – som har spillet grand prix-skak gennem vinteren, var helt klar på at 
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spille hurtigskak, mens Martin og jeg ikke var vant til den slags. Holdets points blev 

således for størstedelens vedkommende produceret af  ”de rutinerede”.  

 

Specielt imponerede Niels Chr. med 4 points ud af 5 mulige og nogle flotte 

angrebspartier. Han afslørede da også, at han netop havde købt sig en teoribog og lige 

nået at sætte sig ind i stoffet, og hvad skete der så? I næste opgør kom han ind i 

varianten og vandt hurtigt i et prægtigt parti – fantastisk! 

Ved stævnet, hvor hvert hold mødte alle andre, spilles der med to regnskaber, et 

traditionelt og et såkaldt handicapregnskab, hvor holdene får points efter, hvordan de 

scorer i forhold til den forventede score. 

 

I det almindelige regnskab vandt Aalborg 1 foran Aalborg 2 og Skørping 3. 

I handicapregnskabet vandt Nørresundby (som spillede med et mandskab af jævn 

styrke, men som scorede klart over det forventede) foran Aalborg 2, mens vi kom 

længere nede. 

De to vindere – Aalborg 1 og Nørresundby – kvalificerede sig herefter til 

pinsestævnet med rejsen betalt, mens Aalborg 2 – hele to gange – fik retten til at 

deltage på Fyn, men her skal de selv punge ud for rejsen. 

 

Jeg håber, at vi i Skørping nu har fået hul på bylden, således at vi kan stille op med 

flere hold til næste år. Som Nørresundby beviste ved stævnet, kan alle være med her! 

 

 

Find trækket/planen   v/Poul Erik Simonsen og HA 

 

I forårsturneringen fik Poul Erik med hvid denne stilling frem mod Søren Boesen. 

Selv om den virker ret enkel, er den sprængfyldt med liv; det fantastiske ved skak. 
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 ○ 
 

 

Brug nogle minutter på stillingen, før du går videre. Hvad skal hvid spille? 

Før vi går i gang, skal jeg sige, at alle analyser er foretaget uden computerhjælp. Og 

det kan være af betydning; rettelser modtages gerne. I udgangsstillingen er hvid bag 

ud med en bonde, men bonden på a5 er en farlig herre. Sorts lette officerer står lidt 

underligt, og så spiller det også en væsentlig rolle, at hvid har lidt af et 

baglinjeproblem. Poul Erik trak 1, Tb6! Det ligger normalt ikke lige for at bytte af, 

når man er bagud, men i den konkrete stilling er det et fint træk, da sorts springer og 

løber står langt fra det nordvestlige hjørne på brættet, hvor det brænder på. En anden 

interessant mulighed var 1, a6, hvor sort kan løse sit akutte problem ved at slå 

bonden, men det bør tabe i det lange løb. Men det ser ud til frække 1, - Sc4!? holder. 

Nu dur hverken 2, Sxc4??? Tb1 mat eller 2, Sxd3 Sxd2, men hvid kan forsøge sig 

med  2, a7 Ta8  3, Sxc4 hvorefter sort dog har paraden 3, - Txa7!  

Tilbage til pariet, hvor Søren resignerende spillede 1, - Txb6? Søren tænkte meget 

længe, før han byttede tårn, og det var tydeligt, at han ikke kunne finde noget 

tilfredsstillende. Man kender godt reaktionen: til sidst bytter man en brik, for måske 

kan man pludselig finde noget, når de to tårne er borte fra brættet? Poul Erik svarede 

selvfølgelig med 2, axb6 , og der gik ikke ret lang tid, før det var helt klart for sort, at 

der ikke findes noget forsvar mod dronningforvandligen, så han opgav.  
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Da Poul Erik gik afslutningen gennem med mig over en kop kaffe i hans nye hus, 

forsøgte jeg at være Djævelens Advokat for sort, idet jeg foreslog trækket 1, - Tc8!? 

(1, - Ta8?  2, Txb2 Txa5  3, Sxd3 er der ikke noget ved). Nu dur 2, Txb2? Ikke pga. 

baglinjetruslen efter 2, - Txc5, men Poul Erik foreslog i stedet hurtigt at besvare 1, - 

Tc8 med 2, a6, hvorefter stillingen kunne være blevet denne: 

 

● 

 

I første omgang så vi her på 2, - Txc5 (med mattrussel) 3, Sb3!? Fundet af værten. 3, 

- Tb5  4, Txb5 Lxb5 5, a7 Lc6 dur nu ikke for hvid, så han må i varianten prøve 4, a7 

Txb6  5, a8(D)+ Kg7 med en højspændt stilling, som vi vil overlade til læsernes 

fornøjelse. Personlig tror jeg, den hvide stilling stadig er vanskelig at spille som følge 

af problemerne på række 1.  Det ser ikke ud til, at sort har andre muligheder efter 3. 

Sb3!?, da bonden på a6 ellers bliver for farlig.  

 

Derfor tilbage til diagramstillingen. Her har sort et supertræk, som vi overså i første 

omgant, nemlig det billedskønnee træk 3, - Sa4!!, som simpelt hen afgør sagen til 

sorts fordel! Se selv nærmere på det – der er ikke noget at stille op. 

 

Heraf følger, at 2, a6!? altså ikke er godt nok – og hvad så? Hvid må åbenbart spille 

lidt mere simple ting så som 2, Sxd3 Sxd3 eller 2, Sdb3. I begge tilfælde med 

spændende og indviklede slutspil, som I selv kan gå videre med. 

Konklusioner: 
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1) Søren skulle ikke have byttet af til en helt tabt stilling, med forsøgt at mudre 

vandene 

2) Kig altid efter fantasifulde træk 

3) Sørg for en af bønderne foran kongen fremad tidligere i partiet 

 

Tak til Poul Erik for en spændende partiafslutning og en god kop kaffe med brød! 

 

 

Grand prix-serien blev afsluttet i Skørping  v/HA 

 

Vinterens gp-serie blev færdiggjort i Skørping lørdag den 8. marts. To lokale helte 

var med, nemlig Rasmus Kristiansen og Kjeld Johansen blandt i alt 12. I køkkenet 

var desuden Claus Jacobsen meget aktiv, og så var Jens Riis gæsteturneringsleder, da 

formanden sad og drak rødvin og udmærket italiensk øl i Napoli. 

 

Slutstillingen blev denne: 

 

1. Finn Winther Nielsen, Aalborg 6½ 

2. Henning Larsen, Aarsnibe  4½ 

3. Kjeld Johansen, Skørping  4½ 

4. Rasmus Kristiansen, Skørping 4½ 

5. Aage Andersen, Aarsnibe  4½ 

6. Allan Eriksen, Nørresundfby  4 

7. Jens Riis, Sæby    3½ 

8. Gunner Poulsen, Tranum  3 

9. Pia Nielsen, Nørresundby  2½ 

10. Peter Duun Kristensen, Nørres. 2 

11. Svend Aage Sørensen, Nørres. 1½ 

12. Jens Chr. Hæsum, Sæby  1 

 

En flot præstation af vore 2 deltagere, men Finn Winther var alligevel for stærk (han 

har også ca. 300 mere i rating end de lokale helte).  

 

Efter stævnet kunne den årlige grand prix-serie opgøres. 
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Øverste gruppe blev overlegent vundet af Peter Mikkelsen, Skørping, mens Niels 

Chr. Davidsen blev nr. 3 – flot!! 

Gruppe 2 blev vundet af Henning Larsen fra Aarsnibe. Søren Hauge og Kjeld 

Johansen blev nr. 5 og 6. 

Gruppe 3 blev vundet af Allan Eriksen fra Nørresundby. Her deltog kun en enkelt 

Skørping-spiller, nemlig Rasmus Kristiansen i slutrunden. 

Endelig blev Jens Riis fra Sæby sejrherre i den nederste gruppe, hvor ingen af vore 

medlemmer vovede pelsen. 

 

Hovedkredsen ser meget gerne, at flere vil deltage i disse hyggelige 

lørdagsarrangementer, og med kun 5 deltagere kan vi heller ikke prale af vores 

aktivitetsniveau på lige dette område, men lørdag har aldrig været en populær 

skakdag i Skørping. Men prøv nu alligevel til efteråret – bare lige en enkelt gang… 

  
  

 
 

I skrivende stund, søndag aften kl. 22 er der tilmeldt 

183 spillere til det største arrangement Skørping 

Skakklub nogensinde har været involveret i! 
Seneste tilmeldte er landsholdsspilleren Sune Bergh Hansen med rating på 2567. 

Han er p.t. ratingfavorit!! 
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mandag  31.03  Forårsturneringen, 6. runde 

mandag  07.04  Regnar Simonsen holder foredrag (emne: hemmeligt) 

fredag  11.04  Opstilling på Hotel Comwell til Skak-DM 

lørdag  12.04  Junior Grand Prix i Skørping (Kulturstationen) 

lørdag  12.04  Skak-DM starter og fortsætter til og med mandag d. 21.04 

mandag  14.04  Udsatte partier, rødvinsturnering 

mandag  28.04  Forårsturneringen, 7. runde 

mandag  28.04  Himmerlandsturneringen, 1. runde 

onsdag  30.04  Himmerland, 2. runde (+ 05.05, 12.05, 19.05, 26.05, 02.06) 

mandag  05.05  Generalforsamling 

fredag  09.05  Forårsafslutning 

lørdag  21.06  Aalborg Regatta bl.a. med kæmpeskak 

søndag  22.06  Aalborg Regatta med mere skak 

 

REDAKTION:  Niels Chr. Davidsen 

      98 39 81 35  53 29 97 45 

 

      Hans Andersen 

      98 33 74 05  29 62 77 17 

 

Øvr. medarbejdere Søren Hauge 

og bidragydere:  Poul Erik Simonsen 

 

 

HUSK:  - at melde dig til DM (sidste dag 31.03) 

    - at besøge DM 

    - at indsende evt. forslag til generalforsamlingen  

KALENDER 


