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          løst og fast omkring 

 Skørping Skakklub 
           

            September  2014 

             41. årgang, nr. 1 

 

 ○ 

 

Forsidestillingen, hvor hvid er i trækket, er indsendt af Søren Hauge, der var meget 

begejstret over hvids afslutning på kampen. Hvad spillede hvid mon? Se evt. s. 8   . 

 

           DM 2014 i Rebild 

      Byfestskak på torvet 

                     Problemskak/Steffen Slumstrup 

                 Regnar overgår sig selv med 3 gevinstpartier 
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Fra Aalborg V. til Rebild - DM i skak 2014  v/HA 
 

Nu er det efterhånden knap 4 måneder siden, at den største kraftanstrengelse i 

klubbens historie – afholdelsen af DM i skak 2014 – er overstået, og tiden må være 

inde til at fundere lidt over forløbet lige fra beslutningen om at være medværter via 

gennemførelsen og til resultatopgørelsen og evalueringen. I det følgende skal sagen 

genopfriskes. 

 

Så vidt jeg husker, fremkom de første strøtanker om at blive DM-vært på en af 

generalforsamlingerne i klubben – var det mon ikke i 2012?– hvor fejringen af vores 

70 års-jubilæum var på tapetet. Noget reelt skete der dog ikke i begyndelsen, men her 

fik det nok en stor betydning, at jeg har fast plads på Aalborg Stadion til AaB´s 

kampe, og der sidder jeg tilfældigvis lige ved siden af Aalborg Skakforenings 

formand, Bjarne Sønderstrup. Engang i foråret 2013 bekendtgjorde Bjarne, at 

Aalborg var lune på at blive DM-vært, da klubben skulle markere dens 125 år i 2014. 

Dette jubilæumssammenfald havde jeg ikke tidligere tænkt over, men så begyndte vi 

så småt at tale lidt mere realiteter – dvs. spillested, økonomi, DSU-hjælp osv. Den 

store fordel for os var jo, at Aalborg flere gange – specielt i nyere tid – har stået for 

DM, hvoraf følger, at de har mange af de praktiske opgaver siddende på rygraden – 

næsten da! 

 

Vi blev derfor enige om at gå hjem til vore klubber for at få medlemmernes og 

bestyrelsernes accept af ideen. I Skørping syntes medlemmerne selvfølgelig, at det 

lød meget spændende, og det samme gjaldt 25 km længere nordpå, men vores 

vurdering var selvsagt baseret på et noget tyndere grundlag. I Skørpings bestyrelse 

var vi især interesserede i, at vi ikke løb nogen farlig økonomisk risiko, at 

arrangementet ikke gik hen og blev en ren Aalborgbegivenhed og i at vi kom til at 

arbejde med på videre fod. 

 

I løbet af sommeren og efteråret 2013 afholdtes derfor en række møder mellem de ca. 

10 personer, som efterhånden blev til ”planlægningsgruppen”. Heri sad Claus 

Jacobsen, Patrick Lemonnier og jeg fra Skørping samt 7 personer fra Aalborg. Det 

viste sig hurtigt, at Aalborgfolkene var helt med på, at selve stævnet gerne måtte 

afvikles på Hotel Comwell i Rebild, så den sag blev ikke noget problem. Derudover 

skulle der tages vare på følgende: 
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- materiel; skakspil, ure m.v. og her spiller elektronikken i høj grad ind nu om dage 

- turneringsplanlægning, indbydelse, turneringsledere 

- endelig kontrakt med hotellet 

- lokalefordeling på spillestedet 

- økonomi; herunder aftaler vedr. evt. overskud eller underskud, præmier, tilskud, 

sponsorindtægter m.v. 

- servicering af spillerne 

… samt en lang række andre forhold af større eller mindre vigtighed 

 

Efter de første møder var vi Skørpingfolk efterhånden overbevist om, at projektet var 

noget, vi kunne klare – ikke mindst i betragtning af Aalborgfolkenes erfaringer fra 

tidligere, som vi kunne bygge videre på. – Først skulle der dog først laves nogle 

klokkeklare aftaler med DSU, som jo betaler en stor del af gildet. Formanden for 

DSU, Lars Bech Hansen samt et par andre kom derfor op på Hotel Comwell for at se 

hotellet efter i sømmene. De var godt tilfredse, og Lars Bech Hansen kom faktisk ved 

samme lejlighed med nogle rigtigt produktive ideer om bl.a. spilleforholdene. Det var 

fx hans ide, at alle spillere (næsten da) skulle placeres i den store sal med 

landsholdsklassen nederst – noget, som senere viste sig at blive meget rost af både 

deltagere og tilskuere. 

 

Kort efter dette besøg besegledes så de endelige aftaler mellem hotellet, DSU og 

arrangørerne. Alt sammen store beløb set med Skørping-øjne, og hele forløbet 

igennem var vi da også meget spændte på økonomien, mens Aalborgfolkene blot 

sagde noget i retning af ”Det skal nok gå – bare rolig!” 

 

Når der spilles DM er der ganske præcise regler om indskud, præmier, 

tilmeldingsfrister, spilletidspunkter osv. Derfor deltog DSU´s absolutte DM-ekspert, 

Finn Larsen, nu på flere på hinanden følgende møder. Finn, som praktisk nok bor i 

Randers, ved ALT om, hvordan selve skakken skal planlægges og forløbe til et DM, 

og det var en fornøjelse at lave indbydelse, fastsætte præmier og i øvrigt sørge for alt 

muligt skakligt sammen med ham. Det skulle dog vise sig, at vi stødte på ét stort 

problem, som bekymrede Finn meget. I løbet af efteråret 2013 var det meningen, at 

DSU skulle indføre et nyt, omfattende it-system, hvori navn, medlemsnummer, 

rating, klub m.m. skulle indkorporeres. Et sådant system har vi ikke tidligere rådet 

over, hvilket har været årsag til forskellige irritationer – de fleste kender nok især til 

den lange ventetid på nyt ratingtal. Det var meningen, at dette nye system skulle 
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bruges til DM-tilmelding, men da invitationen til DM kom ud i Skakbladet til nytår, 

duede det ikke (årsagen var en lang række interne problemer, som ikke havde noget 

med DM at gøre). Finn Larsen blev mere og mere urolig, hvilket man tydeligt kunne 

høre og mærke på ham, men henne omkring 1. marts faldt alt pludselig på plads. 

Det eneste tilmeldingsproblem, vi stødte ind i, var så at en landsholdsspiller meldte 

sig til 1 minut for sent – fristen var 31. marts – men det viste sig at være en 

aprilsnar(!) 

 

Allerede i efteråret 2013 var vi altså i det store og hele sikre på, at vi havde fod på 

hele processen, og derfor faldt mødeaktiviteten for en længere periode. Men lidt efter 

jul skulle vi så i gang med den lidt mere detaljerede planlægning. Men alt gik glat, og 

tingene faldt stille og roligt på plads. Meget glædeligt for os var det, at tæt ved 200 

skakspillere meldte sig til DM. På forhånd havde vi sagt, at vi var blevet skuffede, 

hvis der kom under 150, at 175 ville være fint, så 200 var over al forventning. Mange 

klubber i den nordlige del af Jylland stillede med store kontingenter, men der var 

også fint med kunder fra øerne. 

 

Fredag den 11. april var den helt store opstillingsdag, hvor vi i samarbejde med 

hotellets folk stillede borde, computere, skakspil, navneskilte m.v. op, og så skal der 

nu om dage trækkes rigtigt mange ledninger! De fleste fra planlægningsgruppen (dvs. 

Claus, Patrick og jeg fra Skørping samt Hans Engen, Mads Leth, Brian Tranholm, 

Arne Fjordside og Bjarne Sønderstrup fra Aalborg) var med, og lidt hen på aftenen 

var alt klar til DM 2014. 

Dagen efter var der så officiel åbning med taler af DSU´s formand, de lokale 

klubformænd samt formanden for Rebild Kommunes kulturudvalg (kommunen 

støttede også arrangementet med et flot tilskud), og der var reception med lidt til 

ganen og et glas vin. Senere på dagen startede DM – heriblandt landsholdsklassen. 

 

Resultaterne fra selve DM kan man læse om andetsteds i bladet – vi havde mange 

med, og de klarede sig godt! Vi synes selv, at vi klarede arrangementet fint, men der 

er selvfølgelig altid noget, som kan gøres bedre, hvilket vi har noteret os til evt. 

senere brug. Vi fik da også megen ros fra masser af deltagere og fra DSU´s ledelses 

side, hvilket et tilbud om at straks at få DM 2015 klart vidner om. 

Det var i øvrigt en fornøjelse at samarbejde med de DSU-folk, som var med. Her kan 

jeg fremhæve Lars Bech Hansen, som af og til fremstilles en smule negativt, men her 

var han en meget venlig og vidende mand i godt humør, og så fungerede han også 
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som turneringsleder i landsholdsklassen gennem halvdelen af turneringen. Det 

samme gjorde den gamle kending og DSU-formand Steen Juul Mortensen. En yderst 

vigtig ressourceperson var derudover Thomas xxx, som tog sig af 

nyhedsformidlingen til DSU´s hjemmeside og til alle andre medier, fotos m.v., 

ligesom vi under den sidste halvdel af DM fik besøg af det unge it-geni Kasper 

Jerwiarz, som bl.a. skulle varetage computerne under mesterskabernes store 

belastningsprøve, reportagen fra lyn-DM om fredagen. (siden da har Kasper også 

stået for it ved et Magnus Carlsen-arrangement i Norge…!) Og så var Per Andreasen 

igen en særdeles kompetent kommentator med bl.a. en glimrende evne til at få 

spillerne til at kommentere deres egne partier bagefter (selv når de havde tabt), men 

ikke mere om Per – ham kender vi jo! 

 

Mens Aalborg-folkene i høj grad stod for turneringsledelse m.v. under DM, kom 

Skørpingfolkene til at have mest med følgende at bestille: 

 

Patrick Lemonnier: it (i virkeligheden havde it-folkene den længste arbejdsdag af 

  af alle, da de faktisk ikke bare kunne ”tænde og slukke” – det 

  er også nødvendigt at være til stede undervejs i nødstilfælde) 

Claus Jacobsen: salg af trøjer og vin, fundraiser, generel information og meget 

andet 

Hans Andersen: kørsel til og fra stationen (en service, som ret få gjorde brug 

  af, men som blev meget rost) samt partiindtastning 

 

Martin Olsen & partiindtastning (de 38 partier, som blev spillet på 

Claus Jacobsen & elektroniske brætter kom automatisk ud i æteren, mens resten 

Peter Langeland skulle klares manuelt; det skulle vise sig at blive en ordentlig 

mundfuld, men næste gang klarer vi den smartere!) 

 

Til sidst en kort evaluering:  

 

 det var en dejlig opgave at være med til at arrangere DM; til næste gang bliver 

det hele meget lettere 

 

 det gælder om at have gode – og erfarne – samarbejdspartnere; derimod 

behøver man ikke at være så mange; vi var 10 – 12 lokale mod måske 50 i 

”gamle dage” 
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 DSU er lette at samarbejde med 

 

 Til næste gang ved vi også, hvad vi straks skal afklare med hotellet 

 

 Det er ikke så let en sag at skaffe penge udefra 

 

 Økonomisk var vi absolut tilfredse, idet der blev ca. 11.500 kr. til hver af 

klubberne 

 

Til slut tak til alle de Skørpingmedlemmer som arbejde med eller deltog som spillere 

eller tilskuere. 

Som ovenfor skrevet blev vi faktisk af DSU tilbudt at arrangere DM 2015. Især Claus 

var straks med på ideen, og meget rigtigt betonede han, at vi lige præcist nu ved ”alt” 

om, hvordan en DM-kage skal skæres. Men Patrick og jeg var nok lidt mere 

forbeholdne, og det gjaldt i hvert fald også nogle af Aalborgfolkene, som vist havde 

lovet deres bedre halvdele at være til disposition for andet end skak i påsken 2015. 

 

Men mon vi ikke får et nyt DM til Rebild igen inden for de næste 5 år? Hvad sigerne 

medlemmerne? 

 

 

DM 2014 – Skørpingspillernes resultater   v/HA 
 

I G7, gruppe 2 deltog Niels Jørgen Jakobsen og Kjeld Johansen. Begge opnåede 3½ 

points, men på hver sin måde. Niels Jørgen spillede solidt med en del remiser til 

følge, mens der var betydeligt større udsving i Kjelds partier. Niels Jørgen tabte 3 

ratingpoints, mens Kjeld vandt hele 31. Men det var Niels Jørgen, som på korrektion 

snuppede en af specialpræmierne – 3 gode flasker stævnerødvin. 

 

I veteranklassen havde vi også 2 spillere med. Ganske vist står der ”Frederiksværk” 

ud for Ole i turneringstabellen, men vi betragter ham nu som lokal! Han fik 3 points 

ud af 5, mens Niels Riis måtte nøjes med 1½. Begge gik frem i rating – med 

henholdsvis 11 og 25. – Veteran-danmarksmester blev i øvrigt noget overraskende 
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den navnkundige Bjørn Laursen fra Evans i Vejle, som kun var den sjettehøjest 

ratede. 

 

I Kort Påske-1 havde vi 3 stærke spillere med. Peter Mikkelsen besatte førstepladsen 

i gruppen, hvor der var 18 deltagere. Han scorede 4½ af 5. Regnar Simonsen fik 3 

points, som rakte til en 6. plads, mens Niels Chr. havde en meget ujævn turnering 

som førte til 2½ points. Ratingændringerne blev henholdsvis + 16, + 2 og – 22. Peter 

nåede dermed op på 2060. 

 

I Kort Påske-2, gruppe 1 deltog Jørgen V. Schacht, som var 17. højest ratet blandt de 

18! Han endte da også som nr. 16 med 1½ points, og han måtte af med 10 i rating. 

 

I Kort Påske-2, gruppe 2 havde vi 3 mand med blandt de 16, og de endte sjovt nok 

som nr. 6, 7 og 8! De tre var henholdsvis Martin Olsen 3 p (- 22 i rating), Claus 

Jacobsen 3 p (+ 11) og Poul Erik Simonsen 2 p (+ 99!!). Disse tal viser vist alt om, 

hvordan ratingsystemet fungerer, og så skal man jo også lige erindre sig, at 

modstanderne langt fra var de samme. – Med denne vitaminindsprøjtning påbegyndte 

Poul Erik sin kraftige opstigning på ratinglisten. 

 

Til sidst skal vi da lige have med, at DM selvfølgelig gik til Allan Stig Rasmussen, 

Jetsmark med 7 af 9 i Landsholdsklassen foran Sune Berg Hansen, Helsingør med 

6/9. – Kandidatklassen blev vundet af Kassa Korley, ØBRO. 

 

Endelig havde vi Rasmus Kristiansen, Brian Pedersen, Peter Mikkelsen og Ole 

Østergaard med i lyn-DM fredag aften. Feltet, som bestod af det nydelige antal, 64, 

deltagere var meget stærkt, og på nær Peter var vore folk blandt de lavestratede. 

Ingen af dem vandt præmie – heller ikke i anden finalerunde, hvor modstanden var 

mere passende - så vi skal måske til at opprioritere lynskakken i klubben? – Mads 

Andersen vandt i øvrigt lyn-finalen mod Rasmus Skytte; efter 1-1 blev et 3 

”armageddon”-parti afgørende. 
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Løsning på forsidediagrammet: 

Hvid spillede det smukke 1, Te7!! Nu dur 1, - Kb8 ikke pga. 2, La6 med mat eller 

dronningetab. Sort måtte derfor spille det ”oplagte” 1, - Dxe7, men så fandt hvid 

specialværktøjet frem med 2, La6!! Nu truer der mat på b7, og da den ikke kan 

forhindres på anden vis, må sort gå ind på 2, - Kxa6, hvorefter hvid nu har 3, Da8 

mat. Partiet er helt friskt fra skak-OL i Tromsø og spillerne af høj klasse, idet 

stortalentet Caruana fra Italien var hvid, mens Ponomarjov fra Ukraine var sort. 

Sidstnævnte opgav efter 2, La6! 

 

 

 

Så spilles der igen byfeststorskak i Skørping  v/HA 
 

Efter nogle år, hvor vi ikke har haft vores kæmpeskakspil fremme i byfestsammen-

hæng, var vi på pletten igen den 16. august. Årsagen var primært, at vi efter 

opfordringer fra en del spillere fra både Skørping og andre klubber havde besluttet, at 

vi arrangerer et ”Nordjysk mesterskab i kæmpeskak” fra og med sommeren 2015. Det 

skal foregå i Skørping i tilknytning til næste års byfest, men skal i øvrigt i stor 

udstrækning ligne det mesterskab, som igennem en årrække blev spillet i Terndrup. 
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For at sikre os, at vi kan ”huske”, hvordan sådan noget køres, arrangerede vi en lille 

byturnering i kæmpeskak i år som test. 

 

Tilfældigvis fandt det sted samme år, som byfesten blev ændret på mange måder. 

Således blev det for første gang nogen sinde muligt for os at få Torvepladsen stillet til 

rådighed, lige som vi i samarbejde med byfestkomiteen ændrede aktivitetsdagen til 

lørdag – hvor det fremtidige Nordjyske Mesterskab skal foregå. I øvrigt skal det 

tilføjes, at samarbejdet med lederen af komiteen, Erik Schuldt, forløb fortrinligt, og 

det lover jo godt for fremtiden. 

 

En cocktail af forhåndstilmelding og kapring af tilfældigt forbipasserende 

skakspillere bragte feltet op på 16 mand – perfekt! Den indledende runde forløb 

sådan: 

 

Niels Chr. Davidsen – Brian Pedersen 1 – 0 

Regnar Simonsen – Poul Erik Simonsen 1 – 0 

Rasmus Kristiansen – Christian Samuelsen 1 – 0 

Rasmus Røge – Søren Hauge  0 – 1 

Oliver Kristiansen – Sven Erik Østergaard 0 – 1 

Erik Press Christensen – Peter Mikkelsen 0 – 1 

Kjeld Johansen – Ole Østergaard  0 – 1 

Lasse Hvilsted – Hans Andersen  0 – 1 

 

Første runde bød på 7 favoritsejre, og så vandt Ole fra Sjælland det åbne opgør mod 

Kjeld. I øvrigt må man sige, at feltet omfattede mange stærke spillere. Så var det tid 

til kvartfinalerne: 

 

Niels Chr. Davidsen – Regnar Simonsen 0 – 1 

Rasmus Kristiansen – Søren Hauge 1 – 0 

Sven Erik Østergaard – Peter Mikkelsen 0 – 1 

Ole Østergaard – Hans Andersen  0 – 1 
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Hermed var vi fremme ved to åbne semfinaler: 

 

Regnar Simonsen – Rasmus Kristiansen 0 – 1 

Peter Mikkelsen – Hans Andersen  1 – 0 

 

Efter et forløb helt uden forsinkende remiser, var vi så fremme ved en finale mellem 

to af de oplagte forhåndsfavoritter. Det blev til et bråvallaslag med et overraskende 

forløb: 

 

Hvid: Rasmus Kristiansen 

Sort: Peter Mikkelsen  Spillet d. 16.08.14 

 

1. e4 c6  2, d4 d5  3. f3 Et spændende træk, jeg selv som Caro Kann-spiller har mødt 

nogle gange – især i Ungarn. Hvis sort på et tidspunkt slår på e4, får hvid en åben f-

linje, som kan være med til at lægge tryk på den sorte kongestilling. 3, - e6  4, c4 Sf6  

5, Sc3 Le7  6, e5 Sfd7 Hvid har terrænfordel, men det normalt for åbningen, og nu er 

trækket f2-f3 ikke noget plus for hvid. I det hele taget har sort nok en lille fordel her, 

og det bliver ikke bedre efter 7, c5?! Et forsøg på at svinebinde sort, men det 

mislykkes efter den følgende, klassiske oprulningsmanøvre. 7, - b6!  8, b4 a5 9, bxa5 

bxc5 Nu står det klart, at sort får magten i centrum, og selv om hvid har to(!) 

fribønder i a-linjen, har sort allerede klar fordel. 10, Sge2 Dxa5 11, Ld2 Da3  12, 

Dc1 Dxc1+ Peter vælger det stærkt fordelagtige ”slutspil”. 13, Lxc1 0-0  14, dxc5 

Sxe5  15, Sg3 Lxc5 På dette tidspunkt var odds for sort sejr 1,01… 16, Le2 Sbd7  17, 

Ld1 La6  18, Sa4 Sd3+  19, Kd2 Ld4  20, Tb1 Lb5  21, Sc3 En byge af aggressive, 

sorte træk, men hvid holder med nød og næppe sammen på skidtet. 21, - Lxc3+  22, 

Kxc3 Txa2  Her kunne hvid måske forsøge 23, Txb5!? cxb5  24, Kxd3 eller 23, - 

Sxc1  24, Tb1, men Rasmus har måske haft en fornemmelse af, hvad der ville ske ét 

træk senere? 23, Tg1  
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 ● 
 

23, - c5???  Et træk som dette opstår kun i kæmpeskak, hvor ALT kan overses – også 

konger i skak. 24, Txb5 Med ét bliver partiet spændende; sort har 3 forbundne 

fribønder for den hvide merofficer og desuden råder hvid over en særdeles akavet 

stilling. Men psykologisk er Rasmus nu foran, hvilket også var tydelige for 

tilskuerne. 24, - S7e5  25, Lc2 c4  26, Se2 Sc6  27, Lxd3 cxd3  28, Kxd3 Livet ser 

efterhånden meget lysere ud for hvid. 28, - Se5+  29, Ke3 Tc8  30, Kf2 h5 For at 

undgå mat på baglinjen. Nu truer sort med 31, - Tcc2. 31, Lf4?  En fejl, men i stadig 

tiltagende tidnød udnytter sort det ikke. 31, - Sd3+? Naturligt, men forkert. I stedet 

vinder 31, - Tcc2! en officer, da 32, Te1 Sd3 slet ikke dur, og det samme gælder 32, 

Lxe5 Txe2+ fulgt af 33, - Txe5. 32, Ke3 Holder tilsyneladende sammen på hvids 

stilling, men 32, - Sxf4  33, Sxf4 Tc3+  34, Kd4?! 34, Sd3 ser ikke rart ud pga. 34, - 

Taa3 35, Td1, men hvid ”truer” måske her med 36, Te2. 34, - Tc4+  35, Ke5 Ta6!?  

Her vinder 35, - f6+ den tabte officer tilbage for de 2 fribønder i centrum. Stillingen 

derefter må vel betegnes som lige, selv om der er masser af muligheder i det dobbelte 

tårnslutspil. Men trækket truer også 36, - f6 mat, hvilket Rasmus dog parerer med 36, 

Sxh5 f6+  37, Sxf6+ gxf6+  38, Kxf6 Tf4+ 39, Kg5 Tf5+  40, Kg4 Ta7  Et 

skummelt træk, der truer med at udsætte den hvide majestæt for et attentat i g- og h-

området. – Skørpingmesterskabet i kæmpeskak skulle nu afgøres ud fra denne 

nervepirrende spændende stilling og med få sekunder pr. spiller på uret. 
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  ○ 

 

41, Kg3 Udnytter hvids 3. træk(!) til at krybe i ly for et evt. tårnbombardement. 41, - 

d4?! Det må være bedre at føre kongen i spil. 42, Txf5 exf5  43, Td1 Efter 20 magre 

træk på g1 træder dette tårn nu i karakter. 43, - Td7  44, Kf4 Td5  45, g4 fxg4  46, 

fxg4 Kf7  47, h4 Kf6  48, h5 d3  49, Ke4 Tb5  50, Txd3 Kg7  51, Td5 Tb1  52, Td6 

Tf1  53, g5 Kf7  54, Td7+ Ke6  55, Tg7 Tg1  56, g6 Kf6, og her kunne klubbladets 

udsendte medarbejder ikke længere følge med i spillet, hvor trækkene faldt som 

haglbyger. Men ca. 10 træk senere fik hvid en ny dronning, og sort opgav. En meget 

flot kampsejr til Rasmus, og et utroligt spændende parti at følge med i for tilskuerne! 

1 - 0 

 

Skakligt var turneringen en stor succes, og der var også flere medlemmer samt 

interesserede blandt byens borgere nede for at se på. Desværre var vejret meget sløjt 

for en 16. august, og så kunne vi godt have tænkt os, at der foregik flere aktiviteter 

samtidig med skakken på det store torv, der sagtens kunne have rummet mere. Disse 

ting går vi selvfølgelig videre med til byfestkomiteen. 

 

Og så ses vi ellers til Himmerlandsmesterskabet i Kæmpeskak 2015 til næste 

sommer! 
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 Sommerskaklejr i Tjele   v/Christian Samuelsen 
 

Sommerskaklejr er en megafed oplevelse! 

Man har ca. 3 timers træning om dagen og en masse aktiviteter og nye skaklege. Man 

får en masse nye venner, og man kommer til at spille mod en masse af de bedste 

skakspillere i Danmark. 

Det har helt klart været en mega god oplevelse, og den kan stærkt anbefales til andre 

børn og unge! 

PS: Foruden jeg selv deltog også Silas og Emil i skaklejren på Tjele Efterskole. 

 

   
Christian i Barcelonatrøjen   Katrine Steffensen og her til højre Silas Lux 

 

Dejlige sommeraftener anvendt til skak    v/HA 

 
Der var inviteret til 5 sommerskakaftener i år, men kun 3 af dem blev gennemført. 

Stævnerne hos Ane Østergaard og Martin Olsen måtte aflyses pga. lidt for lille 

deltagerantal – hos Ane nok fordi, datoen lå midt i den solfyldte ferie og hos Martin 

muligvis fordi der var tale om en fredag eller måske fordi det blev kraftigt regnvejr 

den aften? Under alle omstændigheder nægter vi at tro på, at folk fandt, at de to 

adresser var placeret for langt ude, selv om de begge ligger lidt fra alfarvej. Til 

gengæld håber vi på at blive inviteret dertil næste år igen… 

 

I stedet var vi 8 – 10 stykker samlet i fælleshuset hos Sven Erik og langt ude på 

landet hos henholdsvis Andreas Dyrkjær i Gerding og Mark Torpegaard i Nysum. 

Begge steder var vi omgivet af et særdeles artsrigt og omfattende dyrehold, så det var 

også ud over skakken nogle dejlige sommeraftener ude i det himmerlandske 

landskab. 
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På klubbens vegne siger jeg mange tak til værterne (også Ane og Martin) for deres 

gæstfrihed. Betaling for deres anstrengelser fik de ikke, men det bliver der ændret på 

fra næste år, hvor betalingen ikke længere går i jubilæumsfonden, som er nedlagt til 

den tid. 

 

 

Undervisning, studiekreds eller hva´??   v/HA 
 

Som bekendt afholdt Skørping Skakklub sidste efterår og vinter et kursus i skak med 

Richard Lilja som underviser. Deltagerne og bestyrelsen var godt tilfredse med 

forløbet, men bestyrelsen har endnu ikke taget stilling til, om noget lignende skal 

finde sted i år – pengene kan vi nok finde. 

 

Richard ringede i øvrigt i sommerferien for at fortælle om en ide, han havde fået. Den 

gik ud på at oprette en form for skakstudiegruppe (med ham selv og interesserede 

Skørpingspillere som medlemmer), hvor man så pr. korrespondane kunne løse 

skakproblemer, spille, diskutere strategier osv. osv. Altså indholdsmæssigt ikke ulig 

det, der skete sidste år, men man mødes ikke fysisk – kun i æteren på en eller anden 

måde.  

 

Jeg og den øvrige bestyrelse vil gerne have at vide, hvad I mener om Richards ide? 

 Skal vi have et rigtigt kursus som i fjor? 

 Skal vi danne en studiekreds, som kommunikerer pr. mail eller lign.? 

 Skal vi træne på en helt anden måde? 

 Skal vi nøjes med at mødes på klubaftenerne? 

 

Bestyrelsen vil rigtig gerne høre jeres mening, før vi tager en beslutning – så få 

fat i én af os og sig frem! 

 

Skørping Skakklubs 
11. Løvfaldsturnering 2014 

 

 

Husk at tilmelde jer! 

http://skorpingskak.magix.net/
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En opgave fra DM i problemskak    v/Steffen Nielsen 
 

Denne opgave er fra DM i Problemskakløsning 2014, som blev afholdt i forbindelse 

med den internationale skakturnering Politiken Cup i Helsingør. 

 

 ○ 
 

Hvid trækker og sætter mat i 2 træk 

 

Jeg deltog og blev nr. 4. Lettere skuffende, da jeg de sidste to år blev henholdsvis nr. 

1 og 3. Men opgaven herover formåede jeg dog at løse. 

Læseren kan selv arbejde med og kontrollere sit løsningsforslag på side   . 

 

Løsningen på DM-opgaven: 

 

1, Kd6! Et utroligt træk, der truer 2, Db7 mat. Kongen udsætter sig selv for to sorte 

skakker. Varianterne: 

1, - Tg6+  2, Le6 mat 

1, - Td3+  2, Ld5 mat 

1, - Kb4  2, Kxc6 mat 

1, - Kb6  2, Lc2 mat 
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Regnar Simonsen nærmer sig storformen   v/RS 
 

(Redaktionel bemærkning: Regnar har indsendt 3 partier til redaktionen og bedt os 

vælge det bedste. Men vi har nu valgt at bringe dem alle for at gøre bidragyderen 

rigtig glad…) 

 

Hvid: Regnar Simonsen 

Sort: Niels Chr. Davidsen Spillet i klubturneringen d. 03.02.14 

 

1, d4 e6  2, c4 f5  3, Sf3 Sf6  4, Sc3 Lb4  5, e3 0-0  6, Ld3 d6  7, 0-0 Lxc3  8, bxc3 

De8  9, Dc2 Dc6? 

 

  ○ 

 

 

10, d5!? exd5  11, Sd4 Dc5  12, cxd5 Sxd5  13, Lb2 Se7  14, Db3+ Kh8  15, c4  

Stillingen er måske nok lige, men hvid har de bedste muligheder – bedre udvikling, to 

farlige løbere, og sorts dronning er i farezonen. 15, - Sa6  16, Dc3 Db4  17, Dc2 Db6  

18, Dc3 Tg8  19, Tab1 c5  19, - Sc5  20, La3 Da6  21, Lxc5 bxc5  22, Sb5 Dc6  23, 

De5 a6  24, Sxc7.  20, Sf3 Dc7  21, a3!  Sort skal ikke have springeren i spil. 21, - 

Sg6  22, e4 Sf4  23, Tfe1  Ikke 23, exf5?? Lxf5  24, Lxf5 Se2+.  23, - Sxd3  24, 

Dxd3 fxe4  25, Dxe4  Hvid har nu afgørende fordel; sort kan ikke få brikkerne i spil.  

25, - Tf8  26, De7  OK, men 26, Dh4 var meget bedre – se fx varianten 26, Dh4! Lf5  
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27, Te7 Lxb1  28, Lxg7+ Kg8  29, Lxf8 Txf8  30, Dg3+ Lg6  31, Txc7. 26, - Tg8  

Eller 26, - Kg8  27, Dg5 h6  28, Dd5+ Kh7  29, Sg5+ hxg5  30, Dxg5 Df7  31, Dh4+ 

Kg8  32, Te7. 27, Sg5 Dxe7  Alt andet fører til mat.  28, Txe7 h6  29, Sf7+ Kh7  30, 

Sxd6 b6  31, Se8 Kg6  Eller 31, - Lf5 og nu enten 32, Tbe1 eller 32, Sf6+ Kg6  33, 

Sxg8 Lxb1  34, Txg7+ Kf5  35, Sxh6+ Ke6  36, Sg4 Td8  37, h4.  32, Td1 Lf5  33, 

Td6+ Kh5  34, Sxg7+ Txg7  Efter 34, - Kg5  35, Lc1+ Kg4  36, f3+ Kh4, 37, Txh6 

er sort mat. 35, Lxg7 Tg8  36, f3  Her opgav sort, for der er snarlig mat, fx 36, - Lc2  

37, Te5+ Kh4  38, Txh6 mat.                                                               1 – 0 

 

Hvid: Jørgen V. Schacht, Skørping 

Sort: Regnar Simonsen, Skørping Spillet d. 24.03.14 

 

1, d4 d5  2, c4 e6  3, Sc3 Sf6  4, Sf3 c6  5, Lg5 dxc4  6, e4 b5  7, e5 h6  8, Lg4 g5  9, 

Sxg5 hxg5  10, Lxg5 Sbd7  11, exf6 Db6  Eller 11, - Sxf6  12, Df3!? Le7  13, 

Sxb5?!, som er meget spændende, indviklet og vist noget suspekt (red.) 12, Le2 Lb7  

13, Lf3 0-0-0  14, a4 

 

  ● 

 

En anden mulighed var 14, De2 Dxd4  15, Td1 De5  16, Dxe5 Sxe5  17, Txd8+ Kxd8  

18, Le4 Kc7.  14, - Se5  15, dxe5 Txd1+  16, Txd1 Lb4  Eller 16, - bxa4  17, 0-0 

Dxb2  18, Se4 De5.  17, 0-0 Lxc3  18, bxc3 Dd7  19, Td6 Td8  20, Tfd1 Txd6  21, 

exd6! Bedre end 21, Txd6 bxa4  22, Lf1 La6  23, Lc1.  21, - Dd7  22, axb5 cxb5  23, 
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Lxb7+ Dxb7?? Langt bedre er 23, - Kxb7  24, h4 b4  25, cxb4 c3  26, Td3 c2  27, 

Lc1. 24, d7+ Kd8  25, h4?? Her er det rigtige træk, det som Jørgen også tænkte 

meget over, men til slut vragede, 25, Lh6! a5  26, Lf8 Dd5  27, Txd5 exd5  28, h4 d4  

29, h5 d3  30, Kf1 b4  31, h6 bxc3  32, h7 c2  33, Lh6 Kxd7  34, h8(D) og vinder. 25, 

- De4  26, Le3 Dc2  27, Ta1 Kxd7  28, Txa7+ Kd6  29, Txf7 Dd1+  30, Kh2 Dh5  

31, Tf8 Dxh4+  32, Kg1 Dh5  33, Td8+ Kc7  34, Td4 Df5  35, Tf4 Db1+  36, Kh2 

Dh7+  37, Kg3 Dg6+  38, Kf3 Df7  Med remistilbud. 39, Lc5?? Langt bedre er 39, 

g4 Kd6  40, Kg3 e5  41, Tg3 Kd5  42, g5 Ke4. 39, - Dh5+  40, g4 Dxc5  Her siger 

computeren, at det faktisk er endnu bedre at spille 40, - Dh3+!  41, Ke2 Dd3+  42, 

Ke1 Dxc3+  43, Ke2 Dd3+  44, Ke1 c3  45, Le3 c2  46, Ld2 e5  47, f7 exf4  48, f8(D) 

Dxe4+  49, Kf1 Dh1+  50, Ke2 Dd1+  51, Kd3 c1(D)+.  41, f7 Df8  42, g5 Kd7  43, 

g6 Ke7  44, Ke3 e5  45, Tg4 Dg7  46, f4? exf4+  47, Txf4 Dxc3+  48, Ke4 Kf8  49, 

Tf3 Dc2+  50, Kd5 Dg2  51, Ke4 Dxg6+  52, Kd4 Dg4+  53, Ke3 Dxf3+  54, Kxf3 

Kxf7  55, Ke3 Ke6  56, Kd4 Kd6  57, Kc3, og samtidig opgav hvid.        0 – 1 

 

 

Hvid: Regnar Simonsen, Skørping 

Sort: Niels Pedersen, Aarsnibe  Spillet i holdturneringen d. 10.03.14 

 

1, d4 Sf6  2, c4 d5  3, cxd5 Sxd5  4, Sf3 Lf5  5, Sbd2 Sb6  6, e4 Lg4  Hvid har 

straks fået fordel.  7, Le2 e6  8, 0-0 Le7  9, Sb3 S8d7  10, Le3  10, h3 Lh5  11, Dc2 

0-0   12, Td1 var også godt. 10, - 0-0  11, Tc1 c6   

 

 

  
Rasmus Røge - Bjarni Sørensen  Peter Mikkelsen 
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  ○ 

 

 

12, Se5?! Et chancerigt træk, hvor hvid får et godt centrum – men også en 

dobbeltbonde. 12, - Lxe2  13, Dxe2 Sxe5  14, dxe5 Dc7  15, f4 Tfd8  16, Df2 Td7  

17, Sc5 Lxc5  18, Lxc5 Sc8  19, Tfd1 b6  20, Le3 Se7  21, b4  Et sort c6-c5 skal 

forhindres, da hans springer ellers får et godt felt på c6. 21, - Tad8  22, Txd7 Dxd7  

23, Dc2 Dd3  24, Dxd3 Txd3  25, Kf2  Hvid står bedst – sort har svært ved at 

aktivere springeren. 25, - Kf8  26, Ke2 Td7  Efter 26, - Ta3  27, Tc2 f5  28, gxf6 

gxf6  29, Lc1 Ta4  30, a3 er sorts tårn kommet lidt afsides, selv om hvid næppe har 

noget afgørende. 27, g4 Tc7  28, f5 Sc8  29, Kf3  Bedre er måske 29, f6 gxf6  30, 

exf6 e5  31, b5 c5  32, Td1 Ke8  33, Td5 med stor hvid fordel. 29, - exf5  30, gxf5 

Se7  31, Td1 Ke8  32, Tc1 Kd7  33, Lf4  Her er det bedre at spille 34, Tg1! g6  35, 

e6+ fxe6  36, f6 Sc8  37, Lf4 Tb7  38, Tc1. 33, - Tc8  34, Lg5 Te8? 35, Td1+ Kc8  

36, Td6 Kc7  37, Td3 Her kunne man forsøge sig med tricket 37, Lf4 Sc8?  38, Td2 

med stor fordel. 37, - c5  38, b5 a6  39, a4 Sc8?  40, Lf4 axb5  41, axb5  41, e6+! er 

bedre, men jeg var ved at være i tidnød. Jeg skulle bl.a. ned for at flytte bilen, da 

porten var ved at lukke på p-pladsen. Udviklingen efter 41, e6+ kunne være 41, - Kc6  

42, exf7 Tf8  43, axb5+ Kxb5  44, Td7 c4  45, e5 c3  46, e6 med gevinst.  41, - Sa7  

42, e6+ Kc8  43, exf7 Td8  44, Td6?!  Bedre er her 44, e5! Txf7  45, e6 Te7  46, Lg5 

c4  47, Td6 Te8  48, e7 Kc7  49, Td8 med gevinst. 44, - Txf7  45, Txb6 Tb7  46, Ta6  

Eller 46, Txb7 Kxb7  47, Le5 Sxb5  48, Lxg7, og hvid vinder på de forbundne 

fribønder. 46, - Kd7  Efter 46, - Sxb5  47, Tc6+ Kd7  48, Txc5 Sd4+  49, Kg4 står 
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hvid også bedst, men måske er det en lidt bedre chance for sort. 47, Td6+ Ke7  48, 

Te7+ Kf7  49, b6 Sb5  50, Le3 Sd4+  51, Lxd4 cxd4  52, Tc6 Tb8  53, e5 Ke8  54, 

Ke4 Tb7  55, Kxd4 h5  56, Kd5 h4  57, Tc8+ Kd7  58, Tc7+ Txc7  59, bxc7 Kxc7  

50, Ke6  og sort opgav.    1 – 0 

 

 

Det første skridt mod det rablende skakvanvid/Steffen   
 

 ● 

 

Steffen Nielsen, 2012 

Mat i to, circe 

 

Dette diagram er første spæde skridt på din rejse mod skakkens mærkeligste afkroge. 

Det er en rejse, som man ikke umiddelbart har lyst til at foretage alene, for der er en 

betydelig risiko for at blive suget ind i den mærkelige problemskakverden på grænsen 

mellem skak og vanvid. Ingen har lyst til at ende som særlingen foran Brugsen, der 

mumler skaktræk til sig selv, mens de forbipasserende forsøger at lade som ingenting. 

Derfor vil jeg invitere klubbladets læsere med på rejsen ud fra ideen om, at jeg så i 

hvert fald ikke er den eneste særling i bybilledet. 

 

I diagrammet skal hvid sætte sort mat i to træk, men som angivet i fordringen under 

diagrammet er der en bestemt detalje tilknyttet omgaven. Circe er et eksempel på det, 
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man i problemskaksproget kalder en betingelse, altså en tilføjelse til de kendte 

skakregler - dem som verdens skakspillere har spillet efter i godt 500 år.  Opgaver 

med betingelser har i mange år forekommet mig at være noget pjat, der var så langt 

fjernet fra kernen af skakspillet, at det var uden for min interessesfære. Mine møder 

med Dansk Skakproblem Klub har imidlertid langsomt gjort mig mere tolerant over 

for den slags, og de seneste år er jeg så selv begyndt at komponere opgaver med 

særlige betingelser. 

 

Circe, en betingelse, der er opkaldt efter den mindre græske gudinde af samme navn, 

blev opfundet af franskmændene P. Monréal and J.-P. Boyer  i 1968. I Circe (udtales 

“kirke”) spilles efter de almindelige regler med den ene tilføjelse, at en slået brik med 

undtagelse af kongen, genfødes på det felt, hvor den begyndte partiet. Når en hvid 

dronning bliver slået, vender den altså tilbage til d1. For springere, løbere og tårne 

gælder det, at hvis brikken slås på et hvidt felt vender den tilbage på det hvide 

genfødselsfelt. Slås den på et sort felt, vender den tilbage på et sort felt. Bønder 

vender tilbage til begyndelsesfeltet (på 2. eller 7. række) på den samme linje, som 

bonden blev slået. Konger genfødes ikke. Hvis der står en brik på genfødselsfeltet i 

forvejen, forsvinder den slåede brik endegyldigt fra brættet. Et tårn, der genfødes, kan 

efterfølgende deltage i en rokade! 

 

Et par eksempler:  

 En hvid løber bliver slået på c6 (hvidt felt). Den genfødes på f1. 

 En hvid springer bliver slået på c7 (sort felt). Den genfødes på g1 

 Et sort tårn bliver slået på c6 (hvidt felt). Det genfødes på a8 

 En hvid bonde slåes på b6. Den genfødes på b2 

 En hvid bonde slåes på g4. Den genfødes på g2 

 Den hvide dronning slås på et tilfældigt felt. Den genfødes på d1. 

 

 

Regelændringen er således nogenlunde simpel på papiret, men det tager en hel del tid 

at vænne sig til implikationerne. Først vi vender tilbage til diagrammet øverst i 

artiklen, viser jeg et par eksempler: 
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Sort er mat i stillingen her! Dronningen kan ikke slås, fordi den genopstår på d1. Den 

dækker så at sige sig selv. Det samme gælder Lf4, som sort konge ikke kan slå, fordi 

den så vil udsætte sig for en ulovlig selvskak fra c1. 

 

 ● 
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Sort er ikke sat mat i stillingen her! Han har forsvaret 1...axb6  hvorefter hvids 

springer dukker op på g1 og blokerer for skakken fra d1. Trækket skrives  i øvrigt 

1...axb6 (g1). At hvid så sætter mat umiddelbart efterfølgende er en anden sag. 

 

 

 ○ 

 

En dobbeltskak er ikke helt så dødelig i Circe som i almindelig skak. Hvid i trækket 

har ikke mat i et træk med 1. T7xf2++ (f7), fordi kongen kan undslippe via b3! 

 

Og så til et eksempel fra den virkelige verden. Min første rigtige opgave med Circe er 

nedenstående, som jeg har fået udgivet i tidsskriftet Problemskak, som udgives af 

Dansk Problemskak. Bladet hed tidligere Thema Danicum, men skiftede navn i 2008. 

 

   
Ole Østergaard                                     Niels Jørgen Jacobsen 
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S. Nielsen, 2012 

Mat i 2, circe 

 

 

Normalt er mat i to-opgaver til at have med at gøre, men med Circe-betingelsen er 

tingene sjældent lige ud ad landevejen. Hvordan kommer hvid til den sorte konge? 

De mest naturlige fortsættelser 1. Txf2 (f7) og 1. Txh2 (h7), resulterer begge i 

flugtfelter på g3 eller g4. Og 1. Dh1 med trussel på h2 mødes smart af 1... f1=S 

 

Når man har svært ved at opstille trusler, er det ofte en god ide at spørge sig selv, 

hvad sort ville spille, hvis han var i trækket. Dette gælder i Circe så vel som i 

almindelige opgaver, ja endda i praktisk skak. Problemskak-fagordet for dette 

fænomen er ”forspil”, og i det konkrete tilfælde viser forspillet os, at sort faktisk ikke 

har et fornuftigt træk til sin rådighed. Det tillokkende 1...fxe1=D (d1) tillader 2. 

Dxe1+ (d8) mat. Igen et eksempel på, at en brik så at sige dækker sig selv. Hvids 

dronning genopstår på d1 og slår straks igen på e1. Sort får heller ikke noget ud af sit 

andet lovlige træk, da forvandling på h1 mødes af  2. Dxh1 (d8) mat. Sort er i 

træktvang. 

 

Men det er som bekendt hvid i trækket. Han skal altså blot spille et ventetræk, der 

ikke forstyrrer situationen. Men hvilket? Hverken tårnet eller løberen kan flytte uden 

at give flugtfelter til sorts monark. Og flytter hvids dronning tillades både 1...f1=D og 
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1...e1=D. Men hvad med hvids konge? Har den ikke syv dejlige felter til sin 

rådighed? Eller kan hvid ikke flytte en af bønderne? Tingene er ikke så simple som 

så. Tager vi først det mest naturlige træk 1. c8=D, så viser det sig at være en dødelig 

åbning af diagonalen fra d8 til b6! Sort spiller 1... fxe1=D (d1) (1...h1=D er også 

tilstrækkeligt) og nu er svaret 2. Dxe1+ (d8) simpelthen et ulovligt træk, fordi hvid 

udsætter sin konge for skak fra dronningen, der dukker op på d8!  

 

Måske er hvid selv i træktvang? Ja, næsten, for det viser sig, at der er en hel stribe 

såkaldte forførelser, som kun gendrives af et enkelt sort svar.  Prøver vi 1. Kc6?, viser 

det sig, at kongen her står udsat for en kommende sort springer på b8. Sort svarer 

1...fxe1=S (d1)! og hvid kan ikke svare 2. Dxe1 (b8) på grund af den ulovlige skak 

fra b8 til c6. Bemærk, at 1...h1=S ikke er tilstrækkeligt for sort, da springeren jo 

genskabes på g8 efter 2. Dxh1(g8) mat.  

 

Underforvandlinger er også gendrivelsen af flere andre kongetræk. 1. Kc5? mødes af 

1...fxe1=L (d1)! og 2. Dxe1 (f8) er ulovligt. En anden løber, denne gang hvidfeltet, 

kommer på banen efter 1. Kb7? h1=L!, og 2. Dxh1 (c8) er ulovligt. På lignende vis 

besvares 1. Ka7? med 1...h1=T!, mens 1. Ka6? (desværre) har hele tre gendrivelser; 

1...h1=T!, 1...h1=L! og 1...fxe1=S (d1)!. 1 Kxa5 (a7)? udsætter ikke hvid fra en 

tårnskak fra a8, fordi a7-bonden blokerer, men tilgengæld har sort pludselig 

fritrækket 1...a6! 

Men hvad med det dejligt stille 1. h6? Sorts gendrivelse af dette træk er meget 

overraskende, nemlig 1...h1=S! Efter 2. Dxh1 (g8), er sort ikke mat, men svarer det 

chokerende 2...Sxh6 (h2), hvorved der blokeres fra h1-h4. 

Tilbage bliver kun et hvidt træk, som således er løsningen. 1. Kb5! Klarede du den? 

 

  
Niels Riis fra DM 2014                                Kjeld Johansen fra DM 2014 
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 ● 

 

Slumstrup, 2012 

Mat i 2, circe 

       

Vi er tilbage ved startdiagrammet. Det får næppe nogen høj score for 

skønhedsindtrykket, eller økonomien, som man kalder det, når en komponist formår 

at vise noget med så få brikker som muligt. Men det, jeg vil vise med denne opgave, 

kan næppe præsteres med færre brikker. 

 

Hvids materielle overvægt er overvældende, men igen har han svært ved at opstille 

trusler mod kongen på d1. Voldsomme forsøg som 1. Dh3? og 1. Dxh2 (h7)? og 1. 

Dxg3 (g7)?  strander på henholdsvis 1...g2!, 1...gxh2! og 1...h1=D. 1. Txa2 (a7) 

kommer slet ikke på tale på grund af skakken fra a7 mod hvids konge. 

 

Vi har altså igen at gøre med en træktvangstilling (eller en såkaldt ”total block”), for 

sort har intet godt træk til rådighed, som brikkerne står nu. 1...h1=D eller 1...a1=D 

slås med mat, og på 1...g2 følger 2. De1 mat. Bemærk i den sammenhæng, at Ld2 

dækker sig selv fra c1. 

 

Så hvid må finde et godt ventetræk. Som du nok gættet, er det ikke så let endda. Til at 

begynde med ophæver hvids bondetræk 1.b3? 1.b4? 1c3? 1. c4? 1. e3? og 1. f4? i alle 
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tilfælde træktvangen, da sort kan slå bonden med sin egen bonde. Vi kan også 

udelukke hvids dronning, for et træk som 1. Dh5? eller 1. Dh6? strander på 1...g2! 

Heller ikke løberne kan flyttes, fordi de skal holde øjemed flugtfelterne (fx 1. Lb4? 

Kc1). Tårnet på a3 er fanget på sit nuværende felt, fordi 1. Txa4 (a7) er ulovligt. 

 

Tilbage er brikkerne altså Kb6, c7, Tf7, Sg5 og Sf7. Vi er nu nået til den tematiske 

del af opgaven, for det viser sig, at næsten alle træk mødes af forskellige 

forvandlinger på a1 eller h1. Her er varianterne: 

 

1. c8=D? h1=D!/a1=D! 

1. Ka6? h1=T/h1=L/a1=S 

1. Kc5? a1=L! 

1. Kc6? a1=S! 

1. Sh7? a1=T! 2. Txa1+(h8) Txh7 (b1) 

1. Sd6? h1=D! 2. Dxh1+ (d8) Dxd6 (g1) 

1. Sh6? h1=S! 2. Dxh1+ (g8) Sxh6 (g1) 

1. Sd8? h1=T! 2. Dxh1+ (a8) Txd8 (g1) 

1. Ka5? h1=T! 

1. Ka7? h1=T! 

1. Kb7? h1=L! 

1. Sh8? h1=D!/h1=T! 

1. Sxe5? e6! 

1. Tf6~? h1=D! 2. Dxh1+ (d8) Dxg5 (g1) 

(En tilde ved sidstnævnte variant indikerer et hvilket som helst træk med tårnet) 

 

Kun ét hvidt førstetræk har ingen gendrivelse og er dermed løsningen. 

1. Se6!  

Det specielle ved opgaven er, at vi ser samtlige sorte underforvandlinger på a1og h1. 

Forvandling til dronning, tårn, løber og springer i samme opgave kaldes 

altforvandling, og her er der altså dobbelt altforvandling i forførelserne. Eneste lille 

brist er, at 1...a1=D ikke er eneste gendrivelse på noget hvidt førstetræk. Var dette 

opnået, vil jeg anse opgaven for perfekt, så der er lidt at arbejde på i fremtiden. 

 

Mon ikke undertegnede snart inviterer på næste skridt mod afgrunden ned til det 

totale skakvanvid? 
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Mange deltagere i to rødvinsturneringer     v/HA 
 

Da vi udarbejdede årsplanen for denne sæson, var vi lidt i tvivl om, hvorvidt vi kunne 

få medlemmerne til at dukke op 3 gange i august, inden klubturneringen gik i gang. 

Men med klart over 20 deltagere både den 18. og den 25. august har vi været ovenud 

tilfredse med folks lyst til at komme i gang igen. Den 11. august var vi også mange, 

men da nøjedes vi med at sige goddag til hinanden og spille lidt – eller meget – lyn. 

 

Eneste mislyd kommer muligvis fra Brian, men indtil videre har han ikke båret de 

nøjeregnende kassererbriller. Grunden er selvfølgelig, at de mange deltagere og 

præmietagere har kostet klubben penge – dog absolut ikke mere, end kassen kan 

holde til! 

 

Vi bringer her slutstillingerne fra de to aftener. Der er 3 præmier i hver gruppe. 

 

18. august: 

 

Gruppe 1: 

1. Mark Torpegaard  6½ 

2/3. Rasmus Kristiansen 4½ 

       Kjeld Johansen  4½ 

4/5. Martin Olsen  3 

       Jakob Søgaard  3 

6/7. Regnar Simonsen  2½ 

       Peter Langeland  2½ 

8. Søren Hauge  1½ 

 

Gruppe 2: 

1/2. Sven Erik Østergaard 5 

       Jon Johnsen  5 

3. Preben Jørgensen  4 

4/5. Poul Erik Simonsen 3 

       Stener Mousten  3 

6. Mikkel Kristiansen  1 

7. Daniel Lux  0 
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Gruppe 3: 

1. Emil Vibe Raunstrup 5 

2/3/4. Niels Riis  4 

          Christian Samuelsen 4 

          Flemming Kristiansen 4 

5/6. Silas Tram Lux  2 

       Oliver Kristiansen  2 

7. Erik Press Christensen 0 

 

og 25. august: 

 

Gruppe 1: 

1. Søren Hauge  6½ 

2. Peter Mikkelsen  6 

3. Mark Torpegaard  5 

4. Kjeld Johansen  3 

5. Regnar Simonsen  2½ 

6/7. Jakob Søgaard  2 

       Jørgen V. Schacht  2 

8. Mathias Andersen  1 

 

Gruppe 2: 

1. Bjarni Sørensen  6 

2. Sven Erik Østergaaard 5½ 

3/4. Jon Johnsen  4 

       Preben Jørgensen  4 

5/6. Peter Langeland  3 

       Stener Mousten  3 

7. Erik Ø. Knudsen  1½ 

8. Erik Jensen  1 
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Gruppe 3: 

1. Christian Samuelsen  6½ 

2. Poul Erik Simonsen  6 

3. Jens Müller  4 

4/5/6. Emil Vibe Raunstrup 3 

          Niels Riis  3 

          Oliver Kristiansen 3 

7. Ilse R. Jakobsen  1 

8. Erik Press Christensen 0 

 

Af praktiske årsager måtte vi første gang bruge ratingtallene fra sidste jul, mens vi d. 

25.08 brugte de aktuelle tal. – Flere sjove forhold kan aflæses: fx blev Søren Hauge 

sidst i den 1. turnering, men til gengæld vandt han den næste, der nærmest var 

stærkere besat. Sven Erik var begge gang stærkt spillende (det forlyder da også, at 

han trænet lyn på nettet hele foråret og sommeren igennem!), lige som Preben 

Jørgensen er ved at vise sig som lidt af en lynhaj – skal vi sige en lyngedde? Men 

allermest er Bjarni Sørensens førsteplads i den sidste turnering; det er vist aldrig 

tidligere hændt, at Bjarni har vundet noget som helst i skak, når det gjaldt om at være 

hurtig… 

 

 

Top 10 – ajourføring for første gang i 2 år     v/HA 

 
Ganske chokerende opdagede jeg fornylig, at vi ikke har fået opgraderet klubbens 

”Top 10” siden i februar 2013. Dette rådes der nu bod på, idet de pointgivende 

resultater fra sæsonerne 2012/13 og 2013/14 er medtalt i nedenstående, højaktuelle 

stilling. 

 

Lad os lige først repetere, hvordan man får points i denne konkurrence, som strækker 

sig over hele perioden fra 1944 – 2014: 

 

Klubmesterskab:  3 points 

Tabt finale om mesterskabet: 2    - 

Nr. 2 i en halvårsturnering: 1    - 

Pokalvinder:  3    - 
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I løbet af de sidste 2 år er der i alt uddelt 9 p til Peter Mikkelsen (2 mesterskaber og 

en pokalsejr), 5 p til Niels Chr. Davidsen (en tabt mesterskabsfinale og en pokalsejr) 

samt 1 points for halvårsandenpladser til Hans Andersen, Brian Pedersen og Regnar 

Simonsen. 

 

Og sådan ser listen så ud pr. 31.08.14 – altså forud for sæsonen 2014/15: 

 

Navn   Points Førstepladser 

01. Niels Chr. Davidsen 137 36 

02. Arne Søgaard    81 17 

03. Hans Andersen    55 10 

04. Anker Nielsen    35   7 

05. Regnar Simonsen    29   5 

06. Arne Christensen    20   3 

07. Niels Søgaard Jakobsen   19   6 

08. Jens Thygesen    18   4 

09. Peter Mikkelsen    25   5    

10. Arne Valsted    15   4 

 

11. Poul Erik Hyldgaard Jensen   11   3 

12. Søren Hauge    11   3 

13. John Steffensen    10   2 

14. Knud Erik Jensen      9   3 

15. Steffen Nielsen      7   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. Brian Pedersen      2   0 

23. Ole Østergaard      1   0 

 

Der var ingen nye på listen denne gang. Det må klubbens fremstormende opkomlinge 

stå for – kombardo! 



32 
 

Juniorstævne midt i opstarten af DM    v/HA 
 

Lørdag den 21. april var en travl dag for Skørping Skakklub. For ikke nok med, at 

DM i skak denne middag skulle åbnes og at der senere på dagen skulle spilles skak i 

Rebild, men vi havde samtidig i perioden 09.00 – 16.00 ansvaret for afviklingen af 

Junior Grand Prix´er på Kulturstationen. Dårlig planlægning kunne man fristes til at 

sige, men oprindelig var den skumle bagtanke, at dette JGP-stævne skulle have været 

spillet på Hotel Comwell med deraf følgende stor publicity, men i praksis viste det 

sig ikke muligt at flytte det ud til Rebild, så der blev altså i Skørping. Heldigvis trådte 

en række juniorledere til, og de styrede turneringen til alles tilfredshed i løbet af 

dagen. 

 

Resultaterne: 

 

Gruppe 1: 

1/2. Senthuran Gunasegaram, Hobro 6 

       Martin F. Nielsen, Aalborg  6 

3. Pernille Højer, Jetsmark  4½ 

 

Her opnåede de to Skørpingfolk, Mikkel Kristiansen og Silas Tram Lux, hver 2 

points. 

 

Gruppe 2: 

1. Emil Vibe Raunstrup, Skørping  10½ 

2. Simon Ehrenreich, Hinnerup    9 

3. Mathias S. Jensen, Skørping    8 

 

Her fik Christian Samuelsen 4 points. 

 

Gruppe 3: 

1. Thomas Tristram, Svenstrup  11½ 

2. Ture Jungberg Nielsen, Aalborg    9 

3/4. Aparna Bannerjee, Aalborg    8 

       Tobias Larsen, Aalborg    8 
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Her fik Oliver Kristiansen og vores tidligere medlem, Katrine Eskildsen, hver 6 p. 

 

Begyndere: 

1. Freja J. Nielsen, Aalborg  37 

2. Rasmus Hagensby, Aalborg  36 

3. Ingrid Brix, Jetsmark  35 

 

(de mange points her skyldes, at der spilles om 4 points i hvert parti, lige som der 

spilles dobbeltrunde mellem de to spillere) 

 

I det samlede klassement blev Mikkel Kristiansen nr. 3 i B-klassen, mens Mathias S. 

Jensen vandt C-klassen, og de to fik derfor pengepræmier med hjem. Begge har truet 

med at lægge skakken på hylden i år (lektielæsning? – piger? – fodbold?), men det 

må vi få dem snakket fra! 

 

I de gode, udenbys hænder forløb stævnet – selvfølgelig – fint, men til næste forår 

tager vi os selv af det! 

 

 

 

Anker Nielsen, nyt fra klubbens gamle styrmand    v/HA 
 

På en dejlig sommerdag i juli besøgte klubbladets udsendte medarbejder Anker 

Nielsen i hans nuværende bolig i Vestrup, som er en landsby øst for Randers og tæt 

på Randers Fjord. 

 

”Hvem er Anker Nielsen?” vil mange af læserne nok spørge, for efterhånden er der 

nok kun en god håndfuld af Skørping Skakklubs medlemmer, der kender ham 

personligt. Alligevel er det uomtvisteligt, at han er den enkeltperson, som har betydet 

mest for klubben i dens nu 70-årige levetid. Store, men berettigede ord, for Anker var 

den, der reddede klubben igennem dens værste medlemskrise, som stod på fra 

omkring midten af 1950´erne til lidt hen i 60´erne, hvor skyerne lettede. 

 

Derfor er det værd at fortælle om Ankers skaklige indsats endnu en gang, men 

interviewet med den nu 96-årige eks-formand kom også til at dreje sig om hans 
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løbebane, inden han kom til vores skakklub. Den er også interessant og giver et godt 

indtryk af de tider, som nu kun så gamle mennesker har førstehåndskendskab til. 

 

Anker blev født i Pisselhøj, som ligger lige vest for Aars, den 23. april 1918. Men 

efter blot 3 måneder døde hans mor, og da Anker i forvejen havde 4 brødre, var det 

umuligt for hans far, som var landmand, også at skulle passe et spædbarn. Derfor blev 

Anker sendt ud til hans farmor og faster i Aalborg. Farmoderen boede på Kastetvej, 

og Anker var meget glad for at være derude, hvor han ikke mindst knyttede sig nært 

til sin faster. Denne faster arbejdede i øvrigt i over 50 år (med i alt 3 fraværsdage, 

som Anker tilføjer med alle tegn på respekt!) på den daværende tekstilfabrik i 

Vestbyen. – Da Anker blev 6 år var faderen blevet gift igen, og han drog nu hjem til 

Aars-kanten for at gå i skole. Her gik han i en 7-klasset skole; han var glad for at gå i 

skole og ville egentlig gerne have fortsat i realskolen, men hans ”uvenskab” med 

faget engelsk resulterede i, at han kom ud af skolen efter 7. På dette tidspunkt i 

samtalen filosoferer Anker lidt over, at hvis han var kommet til at gå i skole i 

Aalborg, ville han gerne have været ind på Katedralskolen, og han ville så have fået 

et ganske anderledes livsforløb, end det han kom til at opleve. 

 

Efter konfirmationsalderen kom Anker så ud at tjene på forskellige ejendomme i 

Vesthimmerland. Egentlig tænkte han på at starte på en gartneruddannelse, men i 

stedet kom han som  ca.18-årig ind på Haubro Ungdomsskole. Det blev en 

beslutning, som fik betydelige rækkevidde, for det var på friaftenerne på skolen, at 

Anker lærte at spille skak. Hans læremester var forstanderens søn, Julius, men Anker 

blev efterhånden bedre end ham og kunne også hævde sig mod de andre på skolen, 

som også slog sig på spillet. Grundstenen var lagt… 

 

Efter Haubro blev det alligevel ikke til noget med gartneri og grønne fingre, og Anker 

kom til at tjene adskillige steder i de slutningen af 30´erne og i begyndelsen af 

40´erne. Således var han ansat i de ikke så afsides byer Blære, Skivum og Oppelstrup, 

men turen gik også til Bredebro i Sønderjylland og Dronningmølle i Nordsjælland. I 

Bredebro fik Anker sig noget af en oplevelse af de knap så fornøjelige. På et 

tidspunkt var Anker nemlig inviteret til fest på den lokale kro af den unge mand på 

nabogården med dennes familie. Nabodrengen var kæreste med en lokal pige, hvis 

familie var hjemmetysk, og denne familie var også inviteret med. Den gode stemning 

aftog dog noget, da den tysksindede familie kom ind med et Dannebrog, som slæbte 

hen over gulvet og blev snavset, hvorefter et tysk hagekorsflag blev båret ind, imens 
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gæsterne strakte højre arm i vejret og udbragte Hitler-hilsener. Så drog Anker til 

Sjælland… 

 

Her dukker også et sjovt minde op: når Anker cyklede hjem på sommerferie eller 

lignende fra Dronningmølle og Bredebro, gik turen nødvendigvis gennem hans 

nuværende ”hjemby” (i hvert fald nærmeste købstad), Randers. Her blev han og 

kammeraterne mødt af tilråb og mishagsytringer fra de lokale. Det viste sig, at det var 

fordi, de unge mennesker cyklede i bar overkrop. Den slags var man ikke vant til i en 

ordentlig by som Randers, hvorimod det ikke var noget problem ude på landet! 

 

Mens Anker arbejdede i Dronningmølle, blev Danmark besat, og lysten til at gense 

hjemegnen steg. Anker flyttede derfor til Nordjylland igen, og han blev på et 

tidspunkt ansat ved et daværende ingeniørfirma i Aalborg, ”Hansen & Schneider”. 

For en gangs skyld ikke som landbrugsmedhjælper, men som arbejdsmand med skovl 

m.v., men vigtigst var det jo overhovedet at have et arbejde.  

 

På et tidspunkt, hvor Anker tjente i Oppelstrup havde han truffet Valborg, og efter en 

biograftur i Aalborg fulgte han hende hjem – hun arbejdede nemlig på en anden 

ejendom i Oppelstrup. Det fik følger, og de to blev gift den 4. april 1942. Nu var 

Anker blevet knap 24, han havde stiftet familie, og det var blevet tiden at tænke mere 

langsigtet, altså at planlægge en fælles fremtid. Det førte til, at Valborg og Anker i 

1943købte en landejendom i Skivum, som ligger lidt nordøst for Aars. Her viste det 

sig, at der boede overraskende mange skakinteresserede borgere, for snart blev der 

etableret en lille ”skakklub” bestående af 6 husmænd, hvor man så spillede én gang 

om ugen og skiftedes til at være vært. Anker arbejdede sig op til at blive den 

næstbedste i selskabet. 

 

Efter 8-9 år i Skivum – og mange skakpartier – fik han og Valborg et rigtig godt 

købstilbud på gården, og de slog til. Derefter valgte de i 1952 at flytte ”langt” mod 

øst, nemlig til Hellum. Igen for at drive landbrug, nemlig på ejendommen ”Bette 

Lindenborg”, som den blev kaldt. Den ligger et godt stykke fra landevejen gennem 

Hellum by. Skivum-årene havde gjort Anker rigtigt interesseret i skakspillet, og han 

fik straks at vide, at nærmeste klub lå i Skørping, og at en Barber Pedersen var 

formand. Lang tid gik der ikke, før Anker kørte ind til byen og trådte ind i 

klublokalet. På det tidspunkt var medlemstallet lavt, og at man fattedes gode kræfter 
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ses vist tydeligt af den kendsgerning, at Anker på den allerførste aften blev indsat i 

klubbens bestyrelse! 

 

På klubaftenerne var der for det meste 4 – 6 personer, som spillede. Formanden 

udmærkede sig ved stort set aldrig at være til stede (han kom nærmest kun til 

generalforsamlingerne for at blive genvalgt), og han blev kort tid senere smidt ud af 

klubben for ikke at betale kontingent! (Her må vi retfærdigvis lige indskyde, at 

Barber Carl Aage Pedersen i hvert fald har gjort én virkelig god ting for Skørping 

Skakklub: han har egenhændigt betalt den faktisk meget flotte vandrepokal, som blev 

udsat i 1952). Spillerne dengang kendes måske af enkelte – de var Kaj Nielsen (han 

var med til at grundlægge klubben i 1944), Hugo Gammeljord, ”Den Røde Post” –

vist nok A. K. Jensen -, ”Magisteren”, og Niels Søgaard Jakobsen, som er far til det 

nu aktive medlem, Jakob Søgaard. Niels Søgaard Jakobsen havde i øvrigt den uvane, 

at han sad og løste kryds og tværs´er ved bordet, mens modstanderen tænkte, hvilket 

hverken dengang eller nu betragtes som helt sportsligt. Men han mente åbenbart ikke, 

at tiden skulle gå til spilde... 

 

I samtalen med Anker kan man mærke, at han tydeligt husker datidens medlemmer. 

Om ”Den Røde Post”, som anvendte et betragteligt frisprog fortæller han, at man 

havde glemt at råde ”Posten” til at dæmpe sig lidt forud for en udekamp i Vaarst. Her 

var holdkaptajnen nemlig den lokale, ret nøjeregnende, baptistpræst, som næppe ville 

synes om Postens sprog. Nu gik det således, at denne førte sig frem som til daglig, 

men præsten var mere tilgivende end forventet, så sagen fik en lykkelig udgang. – 

Magisteren var måske heller ikke skakkens drømmeeksemplar. Han betragtede sig 

som selv som en god spiller, og han var da også i stand til at præstere nogle rimelige 

åbninger, som måske oven i købet indeholdt et skær af teoretisk viden. Men længere 

henne i partierne var han ikke tilnærmelsesvis så duelig, så mange kampe blev tabt. 

Og i så fald havde Magisteren den uheldige vane, at han fejede alle brikker ned fra 

skakbordet og forlod spillelokalet… 

 

Som man kan forstå, var Skørping Skakklub anno 1952 ikke en af landets 

fremmeligste, og Anker og hans støtter trådte i karakter med nye tiltag. Således kørte 

Anker med 4 – 5 børn fra Hellum til skakaftenerne, og et lignende antal blev 

transporteret ind med taxavognmanden/købmanden fra Fræer. Efterhånden fik man 

også flere voksne meldt ind i klubben, deriblandt rigtig gode spillere så som Arne 

Valsted og John Steffensen samt en Poul, som Anker ikke længere husker navnet på. 
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Fra Arden fik man 4 nye folk, så fremgangen var tydelig. En overgang overvejede 

man endda at spille hver 2. uge i Skørping og hver 2. uge i Arden, men det blev aldrig 

gennemført. – Orden i klubbens økonomi, turneringsplaner, protokoller m.v. kom der 

også under Ankers styre (han var selvfølgelig for længst blevet valgt som formand for 

klubben), og klubben var præget af vækst på alle områder. Det er i disse år, at Anker 

satte sit uafviskelige aftryk på klubben, og i 1970´erne kunne han med største sindsro 

overlade styringen af en særdeles sund klub til andre kræfter. - Da jeg selv kom til 

Skørping i 1976 var der således klart flere aktive medlemmer end i Skive, hvor jeg 

kom fra. Til gengæld var fagforeningslokalet på Møllevej meget lille, så luften blev 

tung og røgfuldt derhenne i løbet af en klubaften. 

 

Rent skakmæssigt blev Anker også en af ikke blot Skørpings, men Østhimmerlands 

stærkeste spillere. Et år blev han nr. 2 i den individuelle turnering efter finalenederlag 

mod Tage Henriksen. Man spillede i 50´erne og starten af 60´erne en holdturnering i 

Østhimmerland med deltagelse af mandskaber fra Skørping, Mou, Kongerslev, 

Vaarst, Fjellerad og vist nok også Blenstrup, så vidt Anker husker. Turneringsleder 

var Poul F. Christensen, som nu bor i Hadsund, og som vi af og til ser i klubben. 

Ligeledes spilledes store dyster mellem et samlet hold fra Østhimmerland mod 

kollegerne fra Vesthimmerland. Så vidt Anker erindrer, vandt Vest altid… Denne 

holdturnering smuldrede dog i starten af 60´erne, især var der problemer med de små 

klubber østpå. Østhimmerland mødte også af og til Aalborgs mandskab, heriblandt de 

allerstærkeste. Således opnåede Anker at spille 1. bræt mod Karl Sønderstrup, hvilket 

simpelt hen var meget ærefuldt og en stor dag. 

 

Heldigvis startede Dansk Skak Unions holdturnering og hovedkredsens ditto samme 

år. I en anden af disse holdkampe skulle Skørping til Aabybro som holdleder. I 

Aabybro var der imidlertid ingen modstandere til stede, idet holdet var kørt til 

Skørping! Et hurtigt tjek viste, at det var Aabybroerne, som havde læst 

turneringsskemaet korrekt, så Anker og hans hold måtte hurtigst muligt sydpå igen, 

og kampen blev gennemført – om end med en betragtelig forsinkelse. Anker påtog 

sig fejlen, men mindes nu episoden med et stort smil – ud over dette var der heller 

ikke meget slinger i valsen. 

 

I de interne skakturneringer i klubben klarede Anker sig også fint til langt op i 

alderen, hvilket også ses på klubbens "Top 10", som for øvrigt er at finde i en aktuel 

udgave i dette blad. Lidt sjovt er det, at Anker "altid" tabte til Niels Chr. Davidsen, 
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mens han til gengæld altid vandt over en anden af klubbens spidser, Søren Hauge. 

Mærkeligt nok besejrede Søren så altid Niels Chr.... 

 

På et tidspunkt veg Anker pladsen som formand til Hardy Andersen, og det var 

faktisk også den person, som Anker for længst havde udset som sin efterfølger til 

posten. ”Til trods for at Hardy tabte det ene parti efter det andet i meget lang tid, da 

han startede i klubben”, som Anker tilføjer. Men da Hardy senere fik meget travlt 

med sin forretning, måtte Anker i 1984 nødindkaldes til endnu en periode, da ingen 

andre ville stille op som formand. Så det blev til yderligere 4 år på formandsposten, 

før stafetten endeligt kunne gives videre. 

 

Anker holdt så vidt han husker op med at spille i klubben i 2004 – altså som 86-årig. I 

maj 2006 flyttede han ned til sin datter Anni og svigersønnen, som bor i meget 

omgivelser med udsigt ned mod store engarealer ved Randers Fjord. Anker er ikke 

længere så mobil, men han er åndsfrisk, kan huske det meste fra ”de gamle dage” 

(ellers var dette interview jo heller ikke blevet en realitet), og så spiller han stadig lidt 

skak, lige som han læser vore klubblade, unionsbladet og også lidt på computeren. 

Han har således spillet mod både landposten og hjemmehjælperen – som regel ét træk 

pr. dag, når de kom forbi. Og så har Anker også spillet skak mod Poul Thomsen (ham 

fra den populære TV-serie "Dus med dyrene"), men der havde Anker nu for let spil, 

så de spiller ikke længere skak mod hinanden, selv om de stadig ses af og til. "Han 

var nu bedre til at lave Dus med Dyrene end til at spille skak", konstater Anker 

nøgternt. 

 

Ved slutningen af vores snak tilføjer Anker, at ud over arbejdet med at få klubben 

bragt på ret køl og derefter fungere godt i mange år, har den største oplevelse for ham 

været det stærke sammenhold mellem klubbens medlemmer og den gode stemning, 

som altid har hersket i klublokalerne. Hans håb er selvfølgelig, at dette vil fortsætte, 

og så beder han til slut om, at jeg vil hilse alle nuværende og tidligere medlemmer fra 

ham. Det være hermed gjort! 

 

 

 



39 
 

 
 

Anker Nielsen på sin 95 års fødselsdag 23. april 2013. 

Senere på dagen vandt Anker over Sven Erik i et parti skak!              

Med stor og hurtig hjælp fra Søren Hauge kommer her et parti der underbygger 

Ankers påstand om at vinde over Søren Hauge. 

 

Hvid: Søren Hauge     

 Sort: Anker Nielsen 

1.e4, e5 2.Sf3,Sc6  3.Lb5,d6  4.d4,exd4  5.Sxd4,Ld7  6.o-o,Le7  7.f4,Sf6  8.Sc3,0-0  

9.SxSc6,bxc6  10.Ld3,c5  11.h3? Lc6  12.e5,dxe5  13.fxe5,Dd4+  14.Kh1,Dxe5 

15.Lf4,De6  16.Lxc7? Dxh3  17.opg. 

 

Klubbladet for 30 år siden/NC 
 

I dette nummer af klubbladet er vi nået til året 1984: 

Richard Lilja indledte en længerevarende tradition for at komme i de landsdækkende 

avisers skakrubrikker. Som regel endog som vinder. Årsagen var nok bl.a., at 
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Richards spillestil ( som er undergået store forandringer sidenhen) var 

publikumsvenlig, som han selv udtrykker det. Det gav som resultat en del ret korte 

partier, og de egner sig jo særlig godt til en skakspalte. Lad os se debuten: 

Hvid: NN 

Sort: Richard Lilja 

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6 4.Sg5 Lc5 Traxlervarianten. Den slags kom Richard 

hurtigt undervejrs med. 5.Sxf7 Lxf2+ 6.Kxf2 Sxe4+ 

 

  ○ 

 

7.Ke1? I det komplicerede spil efter 7.Kg1 Dh4 8.g3 Sxg3 har hvid bedre chancer for 

at klare sig. 7.- Dh4+ 8.g3 Sxg3 9.hxg3 Dxh1+ 10.Ke2 Sd4+ 11.Kf2 Dxd1 12.Sxh8 

Df3+ 13.Ke1 Sc2 mat. 

 

 

Det skete også i 1984: 

- Vagner Christensen rykker op i Mesterklassen i k-skak, og i det hele taget har i 

følge klubbladet " sin vel nok bedste sæson nogensinde"! Klubben danner i øvrigt et 

k-skakhold bestående af Vagner, Richardt G. Jensen, Niels Jørgen Jacobsen og Kim 

Andersen. 

- Richard Lilja færdiggør ni løbet af året en artikelserie om Lettisk Gambit, som mda 

også spilles ganske hyppigt af de mere dristige blandt klubbens spillere. 
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- Efter en formidabel sæson vinder førsteholdet - A-klassen med 39 point, dvs. 

10 points foran nr. 2! De 4 første brætter scorer tilsammen 22½ point ud af 24 

mulige, og 2+ Arne, dvs. Søgaard og Christensen opnår maksimum. 

- I en tid er Niels Jørgen Jacobsen avanceret til at blive chefredaktør på klubbladet, 

men om sommeren bliver headhuntes han desværre af en større rederiejer på Sjælland  

og han lader sig lokke væk fra klubben for et stykke tid.. 

- Mogens H. Jensen tager på en større rejse for bl.a. at søge skakkens rødder. Han 

skriver flere rejsebreve hjem til klubbladet fra Grækenland, Italien, Pakistan Indien 

og Sovjetunionen ( hvor forandringerne endnu ikke var begyndt). Mogens møder 

mange skakspillere undervejs, slår dem som regel, men spillets rødder finder han nu 

aldrig frem til.. 

- Generalforsamlingen strækker sig over 2 aftener, da ingen i begyndelsen vil 

efterfølge Hardy Andersen som formand. Mellem de to mandage indvilliger 

Anker Nielsen ( se også aktuel artikel med Anker andetsteds i bladet) dog som 

en rigtig Holger Danske i at træde til, da krisen kradser!! 

- I efteråret spilles den vel nok mest sælsomme koordinerede turnering, Nordjyllands 

Skakverden har været vidne til. Turneringen fik vist aldrig noget navn, men alle fra 

dengang kender den vist under navnet "Max Fros Turnering". Niels Chr. deltog i den, 

men den blev vist aldrig færdigspillet, havde intet fast spillested ( dog brugtes et 

tørrelokale i kælderen på Skelagervej i Aalborg til indtil flere partiers afvikling) og 

vist heller ikke noget reglement. Denne "succes" er aldrig gentaget.. 

- Hans Gullestrup redegør i en artikel  for de strandede planer om at etablere et 

medborgerhus i Skørpings gamle mejeri. Dog nævner han muligheden for, at det i 

stedet vil blive til noeget i det gamle alderdomshjem. 

- Peter Knudsen forlader klubben for et år og vender derefter tilbage som Peter 

Langeland. Andre medlemmer dengang var Steen Møller og Lars H. Sørensen, folk 

vi nu til dags kender bedre som Møller og Pommerencke! 

- Klubben fylder 40, og det markeres med en hurtigturnering den 29. september. 44 

spillere gæster klubben og er med til at fejre jubilæet. Der spilles hurtigskak i 3 

grupper, og vinderne Peter Lysberg, Aalborg, Steen Jensen(!), Skørping samt  Lars 

Bjørn, Terndrup. 

 

1985: 

Arne Søgaard vinder klubmesterskabet i sommeren 1985, ( det var for resten det år, 

hvor han var udstyret med det nydeligste fuldskæg fremgår det af et foto), men 
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karakteristisk nok vælger redaktionen at vise et tabsparti fra året før mod Ole 

Skovsmose. Denne kommenterer selv i en for ham typisk stil: 

 

Hvid: Arne Søgaard 

Sort: Ole Skovsmose 

 

1.c4 f5 2.Sc3 Sf6 3.Sf3 e6 4.d4 Hver af spillerne kører efter hans eget 

åbningsrepertoire. 4.- Lb4 Hver brik søger sit forudbestemte felt - rækkefølgen er 

mindre afgørende- dog spilles f5 normalt før Sf6:). 5.a3 Lxc3 6.bxc3 Se4 7.Dc2 0-0 

8.h4 h6 9.Lf4 d6 10.e3 Sd7 11.Ld3 Sdf6 12.Sd2 Sxd2 13.Dxd2 b6 14.f3 Lb7 

15.Th3 De8 16.Lh2 Td8 17.Lc2!?!? Sh5 Ren desperation. Sort er helt på den. 18.g4 

Den logiske indledning til oprulning af den sorte kongestilling. 18.- fxg4 19.fxg4 Sf6 

20.g5! Som før. 20.- Se4 21.Lxe4 Lxe4 22.gxh6! Som før 22.- gxh6 Hvids plan er 

lykkedes ovenud. En firsporet motorvej er anlagt fra 1. til 8. række  

23.0-0-0 Her indløb der øjeblikkeligt en protest fra sort, hvis hele "spilleplan" var lagt 

an på, at netop dette træk var forbudt. Omkringstående bivånere fik mig dog på andre 

tanker. 23.- Da4 24.Tg1+ Kh7 25.Kb2 Dxc4 26.Lf4 Db5+ 27.Ka1 Tg8 28.Thg3 

Txg3 29.Lxg3 Alt er gået som smurt efter hvids plan, og sorts sidste 

forsvarsbastioner er så godt som elimineret. 29.- Tf8 

 

  ○ 

30.c4! En fælde som sort selvfølgelig plumper i: 30.- Dxc4 31.Tc1 Tf1 32.Le1 Db3 

33.Txc7! forberedelserne krones nu med det afgørende gennembrud. 33.- Kg6 

34.h5+ Kf6 35.Tc1 Dxa3+ Vi ser ingen andre muligheder for sort. 36.Da2 Dxc1+ 
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Her findes heller ikke bedre. 37.Db1! Atter det bedste. 37.Dxb1 mat. Det eneste i 

stillingen. 

     Noter: Ole Skovsmose 

 

Hertil kan føjes, at Ole faktisk for en halv snes år siden har lovet klubbladet at 

indsende anderledes kommenterede partier. Men vi venter desværre stadig! (Nu på 

40 tyvende år(NC)) 

Det skete også i 1985: 

- Hans Andersen vælges på hovedkredses generalforsamling til turneringsleder i 

Nordjylland. Denne oplysning mødes med stor skepsis og mistro i Skørping 

Skakklubs medlemsskare... 

- Klubbens pokalhold bestående af Niels Chr. Davidsen, Arne Søgaard, Hans 

Andersen og Arne Christensen kæmper sig helt frem til finalen i hovedkredsens 

pokalturnering. Her taber man dog 0-4 - efter en udmærket match- mod Nørresundby  

 

Klubbladet 1986: 

 

En af klubbens karakteristiske personer dengang var Peter Just. Med sin evindelige 

cerut! eller cigar! og med sit gode humør var  Peter med til at sætte sit positive præg 

på enhver klubaften. Desværre var det ikke så mange år han boede på Skørpingegnen, 

og da andre også havde øje for hans positive sider, var han ofte ude af stand til 

afsætte tid til skakken p.g.a. arbejdsopgaver, som især gik ud på at redde diverde 

firmaers skrantende økonomier. 

Peter Havde et godt øje for kombinationer, og det skal vi se et eksempel på: 

Hvid: Peter Just, Skørping. 

Sort: Jens Peter Krogh, Aars. 

1.d4 d5 2.e4 Peter kan en masse teori, især inden for de lidt mere bizarre områder. 

Her er det en Blackmar-Diemer-gambit. 2.- dxe4 3.Sc3 Sf6 4.f3 exf3 5.Dxf3!? efter 

5.Sxf3 e6 6.Lg5 Le7 7.Ld3 c6 8.0-0 Sbd7 9.De1 havde hvid en lille fordel i van Dijk-

Alvarez, Skopje 1972. Just satser imdlertid højere med et nyt bondeoffer. 5.- Dxd4 

6.Le3 Db4 7.0-0-0 Lg4 Er hvid i knibe? 
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  ○ 

8.Sb5!! Sa6 9.Dxb7 Tb8 10.Dxb8+! smukt, ikke?, 10.- Sxb8 Sxc7 mat.   

      Noter: HA 

Det  skete også 1986: 

- Klubben flytter spillested; fra SID-bygningen på Møllevej til Medborgerhuset, som 

opstår i Det gamle Alderdomshjems lokaler på Nykirkevej. Foruden om mandagen er 

der åbent for skak lørdag middag i tidsrummet 11.00 til 14.00. 

- Steen Jensen/Møller deltager i 8th NATO Chess Tournament i Sønderborg. Han 

scorer 2½ af 7, hvilket er tilfredsstillende, da modstandernes gennemsnitsrating er på 

1984 - langt over Steens datidige tal. Men i løbet af de første 3 runder soldede han 1½ 

point væk, så han ærgrer sig alligevel lidt over udbyttet. 

- Fritz-varianten i prøjsisk (1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6 4.Sg5 d5 5.exd5 Sd4) tages 

under behandling Niels Jørgen Jacobsen fra dennes udpost i København. >Debatten 

om varianten pågår vist stadig i krogene i Skørping Skakklub. 

- Ovennævnte spiller indblandes i et københavnsk fænomen, som hedder firmaskak. 

Her møder han klubber som "Vejdirektoratet", "Baltica", og "Nordisk Kabel og 

Tråd", normalt med gode resultater til følge. 

- I et parti i en holdkamp i Hadsund forsøger Hardy Andersen sig med et af de tricks, 

som omtales i bogen "Snyd I Skak". Han vælter nemlig ved et "uheld" sin konge på 
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gulvet, samler den op og stiller den på nabofeltet! Ingen opdager noget, men fidusen 

lykkes alligevel ikke rigtig, da Hardy senere sætter sin Dronning i slag og taber. 

Begge parter opdagede i øvrigt fadæsen senere, da de skulle vise partiet i deres 

respektive klubber. 

Klubbladet 1987: 

I  den sidste halvdel af 80´erne spillede hele 2 store "doctores" i klubben, nemlig  Per 

Christensen og Jørgen Peter Ærthøj. Begge holdt af skak i cafe`-stilen, og vi skal se 

et eksempel på Per Christensen i topform. Interessant nok vælges en mærkelig 

variant, som vi også har oplevet i klubben så sent som i efteråret 1999 i et parti 

mellem Niels Chr. Davidsen og Peter Riise Jensen. Her spillede sort imidlertid et 

svagere 8. træk. 

Hvid: Arne Christensen 

Sort: Per Christensen 

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Le7  Går for at være passivt, men det er nu en påstand, det er 

svært at argumentere for ud fra dette parti. 4.d4 exd4 5.c3 Arne lægger op til det helt 

store angreb. 5.- dxc3?! Bedre er 5.- Sa5 for at likvidere hvids angrebsløber. 6.Dd5  

Angrebet ser ud til at give øjeblikkelig pote, da sort nu må af  med en officer... 6.- 

Sh6 7.Lxh6 0-0 Men på grund af truslen på c2 kommer sort nu med igen. Hvid burde 

nu spille 8.Lxg7 kxg7 9.Sc3 med en vis fordel. I stedet valgte Arne 8.Lc1?! Sb4 

9.Dh5 Sxc2+ 10.Kd1?! Bagefter kan man se at majestæten nok skulle have bevæget 

sig østover. 10.- Sxa1 11.Sxc3 d6 12.Sg5 Lxg5 13.Lxg5 De8 14.Te1 De5! Med 

truslen 15. - Dd4+ og angreb på Lc4. Sort er pludselig i teten. 15.Le2 Le6 16.f4 

Dd4+ 17.Kc1 

   

Er rødt det nye sort i skak?? 
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  ● 

 

17.- Lxa2! 18.Sxa2 Dxe4 19.Kd2 Sb3 20.Kc3 20.Kd1? Db1+ 21.Sc1 Dxc1 mat  20.- 

De3 21.Kc2 Sd4+ 22.Kb1? 22. Kd1 Db3+ 23.Kd2 Tae8 er dog ikke stort bedre. 22.- 

De4+ og hvid opgav på grund af 23.Kc1 Dc2 mat eller 23. Ka1 Sc2+ 24.Kb1 Sa3+ 

25.Ka1 Db1+ 26.Txb1 Sc2 mat - den gode, gamle kvæler.                                                 

           Noter: HA 

Det skete også i 1987: 

- Der spilles en omkamp over 2 partier om klubmesterskabet mellem Arne 

Christensen og Hans Andersen. Begge partier kommer til at hænge, (det var 

dengang), og i det sidste spilles hele 118 træk, før Hans Andersentrækker det længste 

strå med en samlet sejr på 1½ - ½. Arne Christensener hverken før eller sidenblevet 

klubmester. 

- I disse år spilles hvert år en firkantturnering mellem de to nye klubber, Gistrup og 

Terndrup samt de to gamle klubber Hadsund og Skørping.. I 1986 vinder Gistrup, 

mens Skørping og Hadsund deles om sejren i 1987. 

- Richard Lilja afleverer en dansk stil om emnet "skak" på Støvring Gymnasium. 

Stilen kommer senere i klubbladet med den derværende dansklærers korrektioner - og 

dem var der mange af! Men indholdet er glimrende... 
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- Samme Richard Lilja spiller ved junior-DM for hovedkredshold et parti, som hurtigt 

finder vej til Bent Larsens spalte i Ekstra Bladet. Partiet gengives i al korthed her, 

idet Richard har sort. 1.e4 e5 2.Sc3 Sf6 3.f4 exf4 4.e5 Sd5?!! 5.Sxd5 Dh4+ 6.Ke2 

f3+! 7.Kxf3f5! 8.exf6? Dh5? 9.g4 Dxd5 10.Kf2 Lc5 11.Ke1 0-0 og hvid opgav. 

Bent Larsen sammenligner sort med en spiller, som træneren først har lyst til at sætte 

af holdet, men som siden må tages til nåde.... 

- Dette er året hvor Sven Erik Østergaard får prædikatet "Karl Sønderstrups 

banemand". Det sker fordi Sven Erik vinder flere gode partier mod Sønderstrup 

- Klubben forsøger at skabe kontakt til en venskabsklub i enten Ungarn eller 

Jugoslavien ved at henvende sig til de to landes skakforbund. Dette fører et par år 

senere til samarbejdet med den ungarske klub Eger. 

 

 

  
 

 

 

 

Se godt på ovenstående billeder. Efter hjælp fra Edward Snowden, NSA, FBI og PET 

er det lykkedes at opspore klubbens samling af pokaler - 5 stk. i alt - Går man dybere 

finder man ud af at gulvet mistænkeligt ligner noget, der findes på Højvangsvej 18, 

Bælum.   Pokalvindere  fra de sidste 5 -10 år kan så studere hvordan pokalerne ser ud. 

                                       

Erik Press, Preben J og Stener m.f                 NC, Mark T og Poul F. Christensen 

Alle i dyb koncentration ved simultanskakken mod Per Andreasen. 
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Mandag 08.09 Efterårsturneringen, 2. runde 

Mandag 15.09 Efterårsturneringen, 3. runde 

Mandag 22.09 Efterårsturneringen, 4. runde 

Mandag 29.09 Efterårsturneringen, 5. runde 

Fredag 03.10 Fest i forbindelse med klubbens 70 års-dag; fra kl. 18.30 

Mandag 06.10 Regnar Simonsen holder foredrag om skak i svundne tider 

Fredag 10.10 Løvfaldsturneringen, 1. runde 

Lørdag 11.10 Løvfaldsturneringen, 2. og 3. runde 

Søndag 12.10 Løvfaldsturneringen, 4. og 5. runde 

Mandag 13.10 Udsatte partier og rødvinsturnering 
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