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         løst og fast omkring 

 Skørping Skakklub 
         

            April  2015 

            41. årgang, nr. 3 

 

  ○ 

Forsideopgaven er fra årets Bundesliga og ledetråden er "Zugzwang", hvid vinder!  

Løsning på side 56   

 

           Ny rorgænger 

         Danmarksmesterskabet 2015 

         Nyt fra  Nørresundby og Svendborg   

            Forbindelsen mellem skakstrategi og Napoleonskrigen   

                 Få styr på din skakpersonlighed med hjælp fra Claus Qvist  

          Kæmpestor ulv spottet ved Nørvad Mølle tæt på Nørlund Skov    
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Ny rorgænger i spidsen – referat fra generalforsamlingen v/HA 

 

20 medlemmer – nøjagtig samme antal som i fjor – mødte op på generalforsamlingen 

d. 30. marts, og selv om det er under halvdelen af medlemmerne, er det trods alt en 

pæn tilslutning og et rimeligt fundament at arbejde på for den kommende bestyrelse. 

 

Hans Gullestrup fungerede som dirigent (som han selv påpegede, skal man helst have 

en ældre, myndig og kyndig herre anbragt på denne post!), og han overlod straks 

ordet til formanden, som jo havde truet med at gå af på generalforsamlingen. Selv om 

visse af medlemmerne vist mente, at den snak var på skrømt, fremgik det snart, at han 

faktisk agtede at sige stop nu efter ca. 12 år på broen. Først skulle en beretning dog 

klares.  

Kort fortalt havde medlemstallet stabiliseret sig på 50 i det forløbne år – OK, men så 

heller ikke mere ifølge formanden – økonomien var fantastisk pga. store 

ekstraordinære indtægter i jubilæumsåret 2014 – fremmødet meget stabilt mandag 

efter mandag og aktivitetsniveauet i det hele taget højt på mange fronter. Kun med 

juniorer kniber det for tiden, hvor vi råder over 4 af slagsen, men vi kan berettiget 

håbe på en indsprøjtning i august. – Vi har haft mange medlemmer med ved diverse 

udenbys arrangementer, og vi har også haft nærmest rekordstort besøg ved vore egne 

turneringer, nemlig Løvfaldsturneringen, Grand Prix og Junior Grand Prix. Det kan vi 

lide! 

Formanden ”forpligtede” (det kan man vist ikke rigtig, når man selv opgiver ævred!?) 

den kommende bestyrelse til at etablere et kommende nordjysk mesterskab i 

kæmpeskak i forbindelse med byfesten i Skørping i august, så det hører vi nok snart 

mere om. 

I løbet af sæsonen var der opstået et pres for at spille med elektroniske ure, og de 10 

styks på lageret blev taget frem, stillet og renset for støv. Bestyrelsen vil nu indkøbe 

flere – helst med tilskud (Claus er sat på sagen) -  så i løbet af sæsonen 2015 - 16 vil 

de nok slå helt igennem i klubben. 

Endelig blev årets resultater gennemgået, men dem kender den velunderrettede læser 

i forvejen. Måske dog med undtagelse af, at Emil Vibe Raunstrup netop er blevet 

kåret som årets junior. 

Afslutningsvis takkede formanden sine mange makkere i bestyrelsesarbejdet plus 

Poul Erik Simonsen for godt samarbejde i mange år. Og så takkede han også alle de 

øvrige medlemmer for den gode atmosfære, medlemmerne i fællesskab har skabt. 
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Nogen stor og voldsom debat om formandsberetningen blev der ikke tale om, og 

beretningen blev planmæssigt godkendt.  

 

Det samme gjaldt Brian Pedersens papirer om økonomien, som kan ses i forbindelse 

med denne artikel. Som man kan se blev året 2014 helt ekstraordinært i klubbens 

historie, da vi fik et overskud på ikke mindre end 19.417 kroner! DM-overskud og 

den ekstravagante gave fra tidligere formand og æresmedlem Anker Nielsen var 

årsagen hertil. Brian kunne oplyse, at kontingentindtægterne normalt er på ca. 36.000 

kr. (det er vanskeligt at se umiddelbart af tallene, da kalenderåret går på tværs af 

sæsonen). Der er lige nu 3 restanter.  

På årsbalancen afskaffes med dette regnskab 2 poster, som ikke længere er ”i pagt 

med tiden”, nemlig den særlige Terndrup-fond, som nu planmæssigt er tømt efter 5 år 

samt jubilæumsfonden, nu hvor 70 års-jubilæet faktisk har fundet sted! 

Budgettet for 2015 (som opererer med et overskud på 1.155 kr.), uændret kontingent 

samt regnskabet blev godkendt uden større diskussion. 

 

Som ny formand valgtes for 2 år Rasmus Kristiansen, som kender meget til 

bestyrelsesarbejdet efter at have siddet der i flere år. Rasmus er 38 år (født den 30. 

maj 1976), og generelt gælder der om vores bestyrelse, at det er folk i deres mest 

virksomme og kreative livsafsnit, hvilket lover særdeles godt for klubben. 

Claus Jacobsen (nu ældste mand blandt de 5!) blev genvalgt for 2 år, og så kom der 

ungt, friskt blod ind i bestyrelsen i form af Mark Torpegaard, som også blev valgt 

for 2 år. Brian Pedersen og Martin Olesen var ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen. 

Peter Langeland og Regnar Simonsen fortsætter som suppleanter. Peter Mikkelsen 

fortsætter også som revisor, hvor han nu efter Flemming Kristiansens død får følge af 

et nyt navn i klubarbejdet, Jon Johnsen. 

 

Under punktet eventuelt foreslog Peter Langeland, at de to spillere i et normalparti 

selv bærer bræt, ur og brikker ud af spillelokalet – selvfølgelig uden at larme unødigt. 

Ideen er selvfølgelig at levne så lidt arbejde som muligt til de folk, der lukker biksen 

til allersidst. Forslaget fik meget stor opbakning. 

 

Så blev der også fundet 4 sommerskakværter, nemlig Sven Erik, Peter 

Langeland, Hans A. samt Heine Kragelund, som gerne vil fremvise sin nye 

terrasse i Hobro. Én vært mere efterlyses, og sommerprogrammet vil snarest 

ligge klart. 
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Regnskab for 2014 

       

       

 

Indtægter 
 

 Budget 2014   budget 2015  

       

 
Kontingent 13/14 

 
 kr   13.450,00  

 
 kr  15.000,00   kr  15.000,00  

 
Kontingent 14/15 

 
 kr   17.837,00  

 
 kr  26.000,00   kr  20.000,00  

 

Kontingent udligning 
Terndrup  kr     2.300,00  

 
 kr    2.300,00   kr                -    

 
Arrangementer 

 
 kr     4.266,00  

 
 kr    2.500,00   kr    4.000,00  

 
Renter 

 
 kr           34,76  

 
 kr          40,00   kr          40,00  

 
Kommunal støtte, lokale 

 
 kr     2.312,00  

 
 kr    3.000,00   kr    2.500,00  

 
Kommunal støtte, aktivitet  kr     1.178,07  

 
 kr    1.000,00   kr       800,00  

 
DM 

 
 kr   11.676,00  

   

 
Trøjer/Skakblad 

 
 kr        600,00  

  
 kr       500,00  

 
Kaffekassen 

 
 kr     7.500,00  

 
 kr    4.000,00   kr    7.000,00  

 
Præmie hold skak 

 
 kr        500,00  

   

 
Gaver jubilæum 

 
 kr        900,00  

   

 
Gave fra Anker 

 
 kr   10.000,00  

   

  
   kr   72.553,83  

 
 kr  53.840,00   kr  49.840,00  
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Udgifter 
   

       

 
DSU 

 
 kr   27.413,00  

 
 kr  27.500,00   kr  27.500,00  

 
Lokaleleje 

 
 kr     5.876,00  

 
 kr    6.000,00   kr    6.500,00  

 
Klubblad 

 
 kr     4.220,99  

 
 kr    6.000,00   kr    3.500,00  

 
Hjemmeside 

 
 kr        135,00  

 
 kr       200,00   kr       135,00  

 
Medlemskaber 

 
 kr        250,00  

 
 kr       250,00   kr       250,00  

 
Rating 

 
 kr     2.520,00  

 
 kr    4.000,00   kr    3.000,00  

 
jubilæum 

 
 kr     3.279,00  

   

 
Præmier 

 
 kr     3.552,75  

 
 kr    3.000,00   kr    3.500,00  

 
Løvfald 

 
 kr     1.175,00  

 
 kr    1.000,00   kr    1.000,00  

 
Foredrag 

 
 kr     4.550,00  

 
 kr    4.500,00   kr       900,00  

 

Nøgler/Diverse 
 

 kr        165,00  
 

 kr    1.000,00   kr    1.000,00  

 

Gravering 
    

 kr    1.400,00  

  
   kr   53.136,74  

 
 kr  53.450,00   kr  48.685,00  

       

       

       

 
Årets Resultat    kr   19.417,09  

 
 kr       390,00   kr    1.155,00  

       

       

        

 

 

To flotte Skørping-præstationer ved DM 2015    v/HA 

 

To lokale helte spillede med ved dette års DM i Svendborg, hvilket i sagens natur var 

langt færre end i den hjemlige skov i fjor. De to var Martin Olsen og Poul Erik 

Simonsen, som begge gjorde det flot – ja, Poul Erik kom ved denne lejlighed op på 

det højeste ratingtal, han nogen sinde har haft! 

 

Tilfældet ville, at de to kom i samme gruppe, nemlig ”Kort påske, gruppe 3”, som 

blev afviklet over 5 runder på skærtorsdag, langfredag og påskelørdag. 17 var med, 

og der blev spillet Monrad i en gruppe, hvis rating spændte fra 1000 til 1622; 
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sidstnævnte tal tilhørte faktisk den lokalt kendte Allan Toftegaard Christensen fra 

Hobro. Martin var næsthøjest ratet med sine 1605. Næstsidst(!) i rækken fandt man 

med hans 1319 en vis køkkenchef fra Skørping, men det skulle der blive ændret på… 

 

Kort fortalt scorede Poul Erik i alt 2½ points mod langt stærkere modstandere, som 

indbragte ham en ratingforstærkning på hele 90, og han besidder nu en rating på 

1409, der som sagt er hans livs foreløbig bedste. Resultatet indbragte ham også en 

præmie for at være bedste spiller i hans ratinglag. Desværre ville skæbnen det 

således, at det lige præcis var Martin Olsen, som med en sejr i det indbyrdes 

Skørpingopgør i sidste runde skulle forhindre Poul Eriks træer i at vokse ind i himlen. 

Martin landede dermed på 3½ points og en fjerdeplads, men det var lige præcis 

utilstrækkeligt til at opnå præmie. Nr. 1, 2 og 3 sluttede på 4 p, vinder blev Per 

Barndorff Simonsen fra Ishøj, og han slog da også Martin undervejs. Dermed stivede 

Smidiespilleren sin rating af med hele 3 points til nu 1608. 

 

Klubbladet kontaktede Poul Erik for at få et parti fra den mindeværdige turnering, og 

det gik meget let… Vi skal se hans sejr fra 1. runde: 

 

Hvid: Poul Erik Simonsen, Skørping 

Sort: Thomas Haugaard, Frederiksberg Spillet i Svendborg d. 02.04.2015 

 

1, e4 c5  2, Sf3 d6  3, h3!?  Helt i Anker Nielsens ånd og givetvis ikke kendt på 

Frederiksberg! 3, - Sc6  4, Sc3 Sf6  5, Lc4 e6  6, d3 Le7  7, 0-0 d5  Man plejer at 

sige, at sort står godt i siciliansk åbning, hvis han med rette kan spille dette træk. 

Bedøm selv i det følgende, om den påstand er korrekt. 8, exd5 exd5  9, Lb5  

Tilbagetog til b3 kunne vel også overvejes, men én eller flere af Poul Eriks 

modstandere har sagt til, at han – altså Poul Erik – spiller bedst med springerne, så 

han vælger nu lidt overraskende at ofre løberen på sorts hest. 9, - 0-0  10, Lxc6 bxc6  

11, Ld2 Her var Poul Erik godt tilfreds med sine to araberheste, samtidig med at han 

kunne konstatere, at sort havde pådraget sig en dobbeltbonde. Personligt kan jeg nu 

godt lide den sorte stilling. 11, - Dc7  12, Te1 h6  13, Dc1!? Et aggressivt træk, der 

ikke stikker noget under stolen. Sort må imidlertid have anset det for at være tomme 

trusler, for han ignorerede det med 13, - Ld6?!  14, Se2 Lf5 og nu  
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  ○ 
 

15, Lxh6!? Han mente det sørme alvorligt! Sort må slå igen, altså 15, - gxh6  16, 

Dxh6 Lg6? En fejl, som Poul Erik straks påpeger det. Det mystiske 16, - Sh7!? er 

måske bedre, men muligvis er der allerede nu gået råddenskab i sorts stilling. 17, 

Sh4! Vinder en tredje bonde. 17, - Tfe8  18, Sxg6 fxg6  19, Dxg6+ Dg7  20, 

Dxg7+!? Når man har ofret en officer – her ganske vist mod en indtægt på 3 bønder – 

plejer man jo at gå efter at vinde i kongeangreb. I første omgang virker det derfor 

overraskende, at hvid vælger at bytte damer, for så kan der da ikke sættes mat?! Poul 

Erik var derimod sikker på, at de 3 fribønder på kongefløjen var nok til gevinst. 

Partiets videre udvikling giver ham forbløffende hurtigt ret! 20, - Kxg7  21, g3! Et 

spændende træk, som er indledningen til en effektiv ommøblering. 21, - Th8 Et tårn i 

e-linjen må være sorts medicin. På h-linjen bliver der ikke meget at lave. 22, Kg2 

Th6  23, Sg1! Søger via f3 nye, spændende græsgange. 23, - Sd7  24, Te2 Kf7  25, 

Tae1 Tf8  26, Sf3 Kg7  I løbet af de sidste 5-6 træk er alt gået Poul Eriks vej. Hans 

tårne er doblet i den vigtige e-linje, og springeren står nu fint. Imens har sort tumlet 

rundt tilsyneladende uden plan. Nu skal han straffes. 27, Sg5 Truer med grimme 

sager på indbrudsfeltet e6. 27, - Kg6  28, Se6 Tf7  29, Sd8  Ultimativ frækhed. 29, - 

Tf6  30, Sxc6 En fjerde bonde indkasseres, og nu står d5 nok også snart for skud. 

Noget presset af tid og den besværlige stilling – se især det sørgelige tårn på h6! – 

laver sort nu den afgørende fejl med 30, - Lxg3?? Ideen er selvfølgelig 31, fxg3 Txc6 

med en stilling, der nok stadig er spillelig for sort. Men Poul Erik indskød lige 31, 
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Se7+!, hvorefter springeren reddes, og hvid kommer foran med 3 sunde merbønder. 

Sort valgte derfor at opgive. 1 – 0 

 

 
 

Poul Erik sammen med de øvrige præmietagere. Blandt disse ses Allan Toftegaard 

Christensen, Hobro samt Martin Olsens onkel, Bernhard W. Sørensen.  

 

 

Lidt nyt fra DSU´s højere cirkler    v/HA 

 

På trods af, at jeg nu kun er forhenværende i klubben, repræsenterede jeg Skørping på 

delegeretmødet i Svendborg påskedag. Lad det straks være sagt: mødet blev ikke så 

dramatisk, som man måske havde ventet det på forhånd. Især var personspørgsmål 

imødeset med stor spænding, men Poul Jakobsen fra Fyn blev uden sværdslag valgt 

som ny formand. Da Poul tidligere sad i forretningsudvalget, og da både den hidtidige 

formand, Lars Bech Hansen og Tom Nørgaard nu trak sig fra FU, skulle der derfor 

indvælges to nye personer. Da det i skakpressen var ret tydeligt, at der var – mindst – 
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3 kandidater til de poster, var der optræk til et spændende valg. Da Jackie Andersen 

fra Aarhus imidlertid ikke var til stede til mødet og heller ikke blev foreslået fra 

anden side, så var sagen klar: de to andre blev valgt, og det var Tom Petri Petersen fra 

Nordre Skakklub og Peter Willer Svendsen fra Hillerød. Begge er klubformænd og 

sjovt nok også begge postbude!! Som DSU´s kasserer udtrykte det: ”Nu må det for 

pokker være muligt at få bragt prisen på udbringningen af Skakbladet ned!!” 

 

Generelt foregik delegeretmødet (som generalforsamlingen kaldes i DSU) roligt og 

sagligt, men alligevel fremgik det af forskellige detaljer, at unionen er i en 

brydningsnutid – før, nu og nok også i en periode fremover. Et par stikord herom: 

Skakbladets fremtid, skakserverens fremtid, dårlige landskampsresultater, flere 

utraditionelle tiltag, skak-pr, sponsorer, DSU´s nye turneringssystem, 

medlemshvervning af især unge mennesker og forholdet til Dansk Skole Skak. Andre 

ting så som økonomi og Dansk Skaksalg kører derimod på skinner for tiden. 

Divisionsturneringen kører egentlig også fint, men der har åbenbart været visse 

uregelmæssigheder i den forløbne turnering. 

 

Delegeretmødet varede knap et par timer. Resten af tiden i Svendborg tilbragte jeg 

stort set inde i Per Andreasens kommentarlokale, hvor der som sædvanlig herskede 

en hyperfin stemning. Her kunne man bl.a. følge DM´s finaleparti, hvor Sune Berg 

Hansen holdt remis mod den genopstandne Curt Hansen, og Sune er nu den spiller, 

der har vundet næstflest DM´er. Øverst på den liste ligger som suveræn nr. 1 Erik 

Andersen, som huserede i 1920´erne og 1930´erne. 

 

 

 

Lokal skakpolitik     v/HA 

 

Også lokalt er der sket noget på det skakpolitiske område, idet der blev afholdt 

hovedkredsmøde i Nørresundby søndag d. 22. marts. Da undertegnede på det 

tidspunkt var i Portugal, blev det Claus Jacobsen, som repræsenterede Skørping 

Skakklub på mødet. Klubbladet har efterfølgende talt med Claus, som er kilden til 

nedenstående. 
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Mens nogle af disse møder er særdeles stilfærdige – fx i fjor – var der flere 

spændende sager på dagsordenen i år. Der skulle vælges mindst én ny person ind i 

hovedkredsens bestyrelse, idet jeg valgte at gå ud, nu hvor jeg ikke længere er 

formand i Skørping. Desuden var der indkommet ikke færre 5 forslag, som ikke alle 

så ud til at gå glat igennem. 

 

Af Bent Sørensens formandsberetning fremgik det, at det har været et forholdsvis 

problemfrit år med stort set de sædvanlige aktiviteter – Bent Larsens mindeturnering 

samt DM 2014 var selvfølgelig ud over det normale. Bents kæphest er, at vi skal have 

flere unge mennesker ind i skakklubberne, og det er jo noget alle kan bakke op om. 

Dansk Skole Skak skal også på banen i den forbindelse. Formanden var stærkt 

tilfreds med den store deltagelse i årets grand prix-serie og med, at der er opstået en 

ny klub, nemlig i Hjallerup. 

 

Regnskabet for 2014 udviste et – forventet – underskud på godt 15.000 kr., hvilket er 

mange penge i dette regi. Underskuddet skyldtes primært indkøb af 10 elektroniske 

skakspil i forbindelse med DM; de 10 spil står nu til fri afbenyttelse for alle nordjyske 

klubber. Til næste år – altså 2015 – budgetteres der med et overskud på godt 2000 kr. 

Hovedkredsens formue er på knap 65.000 kr. 

 

På mødet viste det sig, at alle 5 forslag blev vedtaget, det ene med en lille tilføjelse. 

Det skete ifølge Claus uden de større diskussioner, hvilket måske var lidt 

overraskende. Her lidt om ændringerne: 

 

 I holdturneringen: en spiller, som ikke er i stand til at notere skakparti, kan helt 

fritages for at notere. Dette skal ske ved sæsonens begyndelse. 

 

 I holdturneringen: Kampene starter fremover kl. 19.00. På mødet blev dette 

vedtaget, idet man enedes om, at en udeklub kan bede om, at kampen først 

starter kl. 19.30. Dette bør så følges. 

 

 I holdturneringen: I alle rækker arrangeres fælles afslutning. Disse planlægges 

af holdturneringsleder Arne Hove. Claus og jeg forventer, at Skørping tilbyder 

at arrangere stævnet for A-klassen, hvor vi nok får 3 hold med. 
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 I holdturneringen: FIDE og også Dansk Skak Union har åbnet op for at lempe 

mobiltelefonreglen, således at den enkelte turneringsarrangør kan lave et andet 

mobilreglement end FIDE´s i en lokal turnering – typisk med mindre alvorlige 

straffe end nu. I holdturneringen blev reglerne nu ændret, således at en 

overtrædelse af reglerne kun medfører tab af partiet, hvis man skønner, at der 

tale om usportslig optræden. Ellers nøjes med en henstilling. Hvad 

”usportslig optræden” vil sige, skal nok præciseres forud for næste sæson. 

BEMÆRK: Denne ændring gælder ikke i Skørpings turneringer – endnu. Det 
bliver op til bestyrelsen at se nærmere på dette problemfyldte område. 

 

 Det nordjyske grand prix-reglement blev ændret på flere punkter. De vigtigste 

er: turneringerne skal indberettes via Dansk Skak Unions nye 

turneringssystem, arrangøren får friere hænder til at udforme 

klasseinddelingen, de afsluttende præmier gives i forhold til det ratingtal (og 

dermed ratinggruppe), man tilhører ved sæsonens slutning. 

  
Claus Jacobsen blev valgt ind i hovedkredsens bestyrelse, således at Skørping 

Skakklub med alt, hvad dertil hører, stadig er repræsenteret i dette forum. 

 

Spændende grand prix-stævne i Skørping   v/HA 

 

Rygterne om, at grand prix-serien er blevet både stærkere, mere interessant, sjovere 

og bedre besøgt end tidligere, var nået til Skørping forud for vores stævne den 7. 

marts. Det holdt stik, idet 22 spillere var tilmeldt, heraf  ikke færre end 5 spillere med 

hurtigskakrating på over 1900 (Peter Mikkelsen samt 4 modne mænd fra 

Nørresundby). Disse kompetente spillere har været med stort set hver eneste gang, og 

de har virkelig tilført grand prix-serien høj klasse og samtidig en god atmosfære. 

Årets deltagerantal i den samlede serie har da også været det højeste nogensinde. 

 

Turneringen startede med visse problemer, idet Allan Badsbjerg meldte fra i sidste 

øjeblik pga. et dødsfald, mens Jesper C. Pedersen fra Hjallerup slet ikke dukkede op. 

En kontrolopringning til Jesper klarlagde, at han dagen før havde skrevet en 

afbudsmail, men den var strandet i hans udbakke… Nå, held i uheld: den nederste 

gruppe skulle have bestået af 8 spillere – alle mod alle – men nu var der kun 6 
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tilbage. Hermed blev der plads til Claus Jacobsen, som egentlig kun var til stede som 

køkkenchef – eller måske nærmere køkkenansat – herom senere. 

 

Den øverste gruppe var en Monrad med de 14 spillere, som havde en rating på over 

1500. Alle de stærke spillere satte hurtigt points til, og efter 3 runder var der 

forbløffende nok ingen spiller med maksimum tilbage. Både Jens Jørgen Christiansen 

og Børge Pedersen havde endda fået nuller på scorelisten. Det endte da også med et 

meget skarpt opløb, hvor den reelle afgørelse fandt sted i næstsidste runde, hvor Jens 

Jørgen besejrede Per Andreasen. Det skete i en variant, som de også havde spillet 

mod hinanden få dage forinden, men her i Skørping lavede Per allerede hurtigt et 

meget sløjt træk, som ikke længe efter medførte nederlag. Da Jens Jørgen også vandt 

7. rundes parti mod Søren Thomsen, Aarsnibe, var turneringssejren hjemme med 6 af 

7. Nederlaget mod Peter Mikkelsen i runde 2 blev således hans eneste pointtab hele 

dagen. 

 

Slutstillingen blev: 

 

Gruppe 1: 

 

1. Jens Jørgen Christiansen, Nørresundby 6 

2. Per Andreasen, Nørresundby  5½ 

3. Peter Mikkelsen, Skørping   4½ 

4. Søren Thomsen, Aarsnibe   3½ 

    Aage Andersen, Aarsnibe   3½ 

    Søren Hauge, Skørping   3½ 

    Søren Rud Ottesen, Tranum  3½ 

8. Jørgen Jørgensen, Nørresundby  3 

    Børge Pedersen, Nørresundby  3 

    Niels Chr. Davidsen, Skørping  3 

    Allan Eriksen, Sæby   3 

    Henning Larsen, Aarsnibe   3 

13. Kjeld Johansen, Skørping   2 

      Ricardo Aramburu, Rokaden Randers 2 
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Ved ligestilling er spillerne placeret i korrektionsrækkefølge. Der var præmier til de 3  

øverste og til de to bedste under 1900, hvilket blev Søren Thomsen og Aage 

Andersen. 

 

Gruppe 2: 

 

1. Jens Riis, Sæby    5 

2. Aage Sørensen, Aalborg   4½ 

3. Jens Ole van de Weerd, Aalborg  4 

4. Claus Jacobsen, Skørping   3½ 

5. Peter Duun Kristensen, Nørresundby 1½ 

6. Svend Aage Sørensen, Nørresundby 1½ 

7. Gunner Poulsen, Tranum   1 

 

Da Claus i løbet af et par minutter ved 10-tiden blev omskolet fra køkkenchef til 

skakspiller i selve turneringen, var det usædvanligt stort held, at han havde medbragt 

sin bekendt, Majken, (vi er blevet bedt om at understrege, at det er med j), som 

lynhurtigt påtog sig tjansen som leder af køkkenregionerne. Og det på trods af, at hun 

faktisk gik med krykker – flot! Majken diskede ved den lejlighed op med en ny ret fra 

kogebogen, nemlig ”sprængte røde pølser”. Men når man kan servere sprængt 

svinekam, er det vel også OK med pølser?! - Vi regner med, at Claus også ved senere 

lejligheder afvikler ”sit” køkkenarbejde på den måde… 

 

 

”Den gamle” kan endnu      v/HA 

 

Poul Erik Simonsen kan andet end bage lækre kager – nå ja, måske er det ikke lige 

præcis ham, der rører dejen og alt det andet, der giver en god drømmekage… Men i 

dette forår har han haft rigtig gode resultater i både klubturneringen og i 

seniorturneringen i Nørresundby, der blev afsluttet i marts. 

 

I gruppe 2 snuppede han andenpladsen med 4 points ud af 5 mulige, og mod en 

forventet score på 2,15 p. Det medførte ratingbonus og et avancement på ikke færre 

end 99 lækre ratingpoints. Dermed er han oppe på knap 1300 (mod ca. 1000 for et par 
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år siden!), og hans livs højeste er vist 1374 (læs i den forbindelse videre i artiklen om 

DM 2015). 

 

På tredjepladsen kom Stener Mousten med 2 p, men han måtte af med lidt rating. 

Gruppevinderen var meget interessant, nemlig en ny spiller i nordjysk regi, nemlig 

Børge Rasmussen, som vist bliver tilknyttet Nørresundby. Da han intet ratingtal 

havde, stillede han op med 1400, og han gjorde rent bord i gruppen – Poul Erik, som 

skulle vise sig at blive hans værste konkurrent, nedlagde han i 1. runde. Det forlyder, 

at Børge Rasmussen  nu har taget skakken op igen efter at have været divisionsspiller 

i hans unge dage – for 50 år siden!? – og vist i en københavnsk klub. Kender nogen 

ham? 

 

Gruppe 1, som var ganske pænt besat med et snit på ca. 1750, blev vundet af Torben 

Winkler foran Ole Knudsen, begge fra Aalborg. 

 

 

Man skal kende sin besøgstid      v/Peter Langeland 

 
Scenen er sat mandag d. 09.03.2015 – Skørping 4 mod Aalborg 6. Min modstander 

hedder Orla Hansen, og han har de hvide klodser. 

 

Hvid: Orla Hansen, Aalborg 6 

Sort: Peter Langeland, Skørping 4 Spillet d. 09.03.2015 

 

1, e4 e5  2, Sf3 Sc6  3, Lc4 Lc5  4, c3 Sf6  5, d4 exd4  6, cxd4 Lb4+  7, Sc3 d6 (Her 

beskæftiger teorien nærmest udelukkende med 7, - Sxe4, og det er da egentlig også 

mærkeligt, at Peter fraviger dette skarpe træk. Men det skal siges, at man skal være 

forberedt på fortsættelsen 8, 0-0 Lxc3  9, d5!, hvilket er skarpe sager, som man helst 

skal kende lidt til i forvejen; red.) 8, 0-0 Lg4  9, a3 Lxc3  10, bxc3 0-0  Indtil nu er 

der ikke sket det helt store – og spillemåden er almindelig på vores niveau. 11, Lg5 

Te8  12, Te1 h6  13, Lxf6 Dxf6  14, Te3  Ellers kunne jeg lave hul til hans konge 

ved at bytte et par gange på f3. 14, - Df4  Nu er e4 ikke nok dækket.  15, Dd3 Tad8  

Nu begynder der at komme modgang. 16, Tb1 Sa5  17, La2 b6  18, Tbe1 Kh8  19, 

e5 Lf5  20, De2 dxe5  Her skulle jeg måske have spillet 20, - d5.  21, Sxe5 Le6  Det 

var sådan set tvungent. 22, Lxe6 Txe6  Slås med bonden, er der gaffel på g6.  23, 

Sxf7+ Dxf7  24, Txe6 Tf8  Der røg en kvali, og dermed skal der ikke byttes for 

meget af. 25, Te8 Sb7  Min modstander mener underligt nok det modsatte.  26, 

Txf8+ Dxf8  27, De8 Kg8  Hvis der var blevet byttet damer her, ville jeg have 
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overvejet at strække våben – men: 28, Dc6 Sd6  29, Dxc7 Df6  30, Db8+ Kh7  31, a4 

Sf5  32, Df4 Dg6  Her havde jeg ikke meget livsmod tilbage – alt var elendigt – men 

pludselig så jeg noget. Hvis han bare ville spille tårnet frem på banen for at 

fremtvinge afbytninger, ville der opstå hummelejstreger med mat i bunden – derfor 

skulle damen til g6. Her gik jeg lidt rundt i lokalet og håbede som gal på, at han ville 

spille 32, Te5 (kender I det?). Og sandelig: 32, Te5?? Tabstrækket – og se nu her 

hvilken redningsplanke, der blev til lille mig 

 

  ● 
 

 

32, - Sh4!!!!!! (Der er ikke mange træk, der får 6 udråbstegn) Nu er der jo mat på b1 

og g2; det eneste træk, der afværger dem begge er 34, De4  Men nu kom 34, - Sf3+!  

Den kan ikke slås af samme grund som før. Går kongen nu til f1, er der en gaffel på 

d2, så kongen må til 35, Kh1 Sxe5  Den kan stadig ikke slås med damen af de samme 

årsager som tidligere, så 36, Dxg6+ Sxg6  For dælen da, springeren kunne lige netop 

reddes. YESS - her vandt jeg sandelig et helt tårn – og resten skulle bare køres hjem. 

37, g3 Se7  38, Kg2 Sd5  39, c4 Sc3  40, c5 bxc5  41, dxc5 Sxa4  42, c6 Sb6  43, 

Kf3 Sd5  44, Ke4 Sc7  45, Ke5 a5  46, Kd4 a4  47, Kc4 a3  48, Kb3 Sb5  49, f4 

Sd4+  50, Kxa3 Sxc6  51, Kb3 Kg6  52, Kc4 Kf5  53, Kc5 Sa5  54, Kd5 Sb3  55, 

Kd6 Sd4  56, Ke7 Sf3  57, Kf7 g6  58, h4 h5  59, Kg7 Sd4  60, Kf7 Se2, og hvid 

opgav.      0 – 1 

 

     Noter: Peter Langeland 
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En jævn holdturnering – ingen oprykninger    v/HA 

 
Der skulle have været uddelt sølvmedaljer for en andenplads i den lokale 

holdturnering, for så skulle vi have haft to i år. Både første- og andetholdet besatte 

netop denne kedelige – og gevinstfrie – plads, hvilket i hvert fald for førsteholdets 

vedkommende var lidt skuffende. På denne måde kan man vist godt påstå, at 

holdsæsonen 2014 – 15 blev lidt på det jævne. Men masser af gode skakspil for de 

enkelte spillere blev det da til. Lad os se lidt nærmere på slutstillingerne i de 3 

rækker: 

 

Mesterklassen: 

 

1. Aarsnibe 1   29½ 

2. Skørping 2   26½ 

3. Aalborg 3   26 

4. Aalborg 4   21½ 

5. Nørresundby 2   20½ 

6. Aarsnibe 2   17½ 

7. Sæby   17 

8. Hobro     9½ 

 

Førstepladsen blev afgjort i den fælles slutrunde, hvor aarsnibenitterne besejrede vore 

drenge med 4½ - 1½. Men ellers må man sige, at mandskabet, hvor Regnar og Hans 

A. i normalopstillingen var erstattet af Søren H. og Mark, gjorde det godt. Der er 

ingen tvivl om, at holdet går efter førstepladsen, når det igen bliver efterår, og et 

ekstra plus er det, at der i år ikke blev nogen nordjysk nedrykker fra 2. division til 

Mesterklassen (der plejer at dumpe et forbandet stærkt Aalborg 2-hold ned!). – 

Oprykkerne fra Hobro havde det hårdt – toppen var i orden, men bredden holdt ikke. 

 

A-klassen: 

 

1. Nørresundby 3  20½ 

2. Skørping 2   16½ 

3. Aalborg 5   16 

4. Aarsnibe 3   14½ 

5. Skørping 3   14 

6. Jetsmark 3   13 

7. Aalborg 6     9½ 

8. Skørping      8   
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Også her blev oprykningen afgjort hen mod slutningen. I næstsidste runde tabte vi i 

Nørresundby med 1½ - 2½, og med det resultat rykkede solsidefolkene  fortjent op. 

Skørping 3 gjorde det flot – faktisk var holdet ikke ret langt efter toerne! 

 

 

 

B-klassen: 

 

1. Hjallerup   20½ 

2. Aalborg 7   19 

3. Aalborg 8   18½ 

4. Nørresundby 4  14½ 

5. Aarsnibe 4   10½  (5 kamppoints) 

6. Skørping 6   10½  (2         -          ) 

7. Skørping 5     9½ 

8. Tranum      9 

 

Denne gruppe blev overraskende vundet af Hjallerup, som er genopstået som klub i 

2014 efter op mod en snes års fravær. Dejligt at se, at klubben allerede er på vej opad 

med en ny, god ledelse. – Skørpings to hold gjorde ikke det helt vilde væsen af sig 

her, men mon ikke 6´erne mener, at holdene havde fået forkert betegnelse fra 

sæsonstarten…? 

 

Herefter går vi over til de enkelte spilleres resultater, og samtidig får vi fundet de 6 

topscorere. 

 

Skørping 1  Sæby NS2 Hobr Aal3 AaN2 Aal4 AaN1 I alt  

Peter Mikkelsen 1 1 1 1 1 ½ 1 6½/7 * 

Niels Chr. Davidsen 0 0 1 1 1 1 0 4/7 

Regnar Simonsen  ½ ½ 1  ½ 0 2½/5 

Søren Hauge  1 ½ 1 1 ½ ½ ½ 5/7 

Johannes Struijk  ½ 1 ½ ½ 0 0 2½/6 

Mark Torpegaard 1 1 1 0 0 ½ 0 3½/7 

Jørgen V. Schacht 1       1/1 

Brian Pedersen     1   1/1 

Kjeld Johansen ½       ½/1 
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Skørping 2  Sk3 Sk4 Aal5 Jet3 Aal6 NS3 AaN3 I alt  

Hans Andersen ½ 1 ½ ½ 0 ½ ½ 3½/7 

Jørgen V. Schacht 1 1 ½  ½ 0 0 3/6 

Jakob Søgaard  1 1 ½ ½ ½ 1 ½ 5/7  * 

Brian Pedersen    0    0/1 

Kjeld Johansen  1 0 1 1 0 1 4/6 

Jonas Bilstrup  1       1/1 

 

Skørping 3  Sk2 AaN3 Sk4 Aal5 Jet3 Aal6 NS3 I alt  

Brian Pedersen      ½  ½/1 

Bo Bøgh Lassen ½ 0 ½ ½ ½ 1 1 4/7 

Martin Olsen  0 0 1 ½ 0 1 ½ 3/7 

Jesper Møller  0 ½ 0  0  0 ½/5 

Sven Erik Østergaard 0 1 1 1  1 1 5/6  * 

Erik Ø. Knudsen     1   1/1 

Poul Erik Simonsen    0    0/1 

 

Skørping 4  NS3 Sk2 Sk3 AaN3 Aal5 Jet3 Aal6 I alt  

Jonas Bilstrup        1 1/1 

Rasmus Kristiansen   ½     ½/1 

Patrick Lemonnier 0 0  ½ 0  1 1½/5 

Jon Johnsen   0 0 0 0 0 0 0/6 

Peter Langeland ½ 0 1 1 0 0 1 3½/7 * 

Stener Mousten 0 0 0 0 ½ 0 1 1½/7 

Poul Erik Simonsen 0       0/1 

 

Skørping 5  Sk6 NS4 Aal7 AaN4 Hjal Aal8 Tra I alt  

Claus Jacobsen 1 0  ½  0 ½ 2/5 

Daniel Lux   0   0 0  0/3 

Andreas Dyrkjær 0    0 0  0/3 

Preben Jørgensen 1 1 0 0 1 0 0 3/7   * 

Søren Boesen    0  0  1 1/3 

Bjarni Sørensen   ½     ½/1 

Poul Erik Simonsen 1   1   1 3/3 

Silas Tram Lux    0    0/1 

Oliver Kristiansen  0      0/1 

uden kamp    0     0/1 
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Skørping 6  Sk5 Aal7 Hjal Tra NS4 AaN4 Aal8 I alt  

Søren Boesen       1 1 2/2 

Flemm. Kristiansen 0 0 0 0    0/4 

Bjarni Sørensen 1 0 0 1 ½ 1 ½ 4/7   * 

Poul Erik Simonsen  0 0  0 1 0 1/5 

Hans Gullestrup 0       0/1 

Niels Riis  0 1 0 ½ 0 1 0 2½/7 

Jens Müller      1   1/1 

Christian Samuelsen    0    0/1 

 

De 6 topscorere blev altså Peter Mikkelsen, Jakob Søgaard, Sven Erik 

Østergaard, Peter Langeland, Preben Jørgensen samt Bjarni Sørensen. De får en 

lille æresbevisning ved lejlighed. Bemærk i øvrigt, at Peter Langeland er yngste mand 

i denne gruppe. De gamler spiller stabilt! 

 

Peter Mikkelsens resultat var et såkaldt kandidatresultat, hvilket giver ham ret til at 

deltage i kandidatklassen (den næstøverste gruppe lige under selve DM-gruppen) ved 

DM. Han kunne ikke deltage i Svendborg i år, og lige nu ved hverken han eller vi, 

om retten også gælder DM 2016. 

 

Det skal bemærkes, at afgørelsen på hold 5 faldt ud til Prebens fordel, da han spiller 

på et højere placeret bræt end Poul Erik, som ellers kan være fuldt ud tilfreds med 3 

ud af 3. 

 

Endelig skal det tilføjes, at 13 spillere gennemførte samtlige matcher for deres hold. 

Respekt! 

 

 

Flytning ud på landet giver ny energi     v/HA 

 
Efter at Jakob Søgaard for snart et år siden forlod den larmende og støvende storby 

og drog ud på landet, hvis man da ellers kan kalde Støvrings villakvarterer for 

”landet”, har den friske luft åbenbart forsynet ham med ny energi på det skaklige 

område. Som opgørelsen ovenfor viser, blev Jakob en klar topscorer på andetholdet, 

og i flere tilfælde efter dejligt aggressive indsatser, hvor Jakob nok ellers i sin 

ungdom (som altså strakte sig indtil i 2014, hvor han fyldte 63) var bedst 

karakteriseret som en fornuftig positionsspiller. Vi skal se et eksempel fra 

holdkampen i Nørresundby mod deres tredjehold. 
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Hvid: Jakob Søgaard, Skørping 2 

Sort: Søren Dyhr, Nørresundby 3  Spillet d. 27.02.2015 

 

1, Sf3 c5  2, c4 d6  3, g3 e5  4, Sc3 Sf6  5, d3 Le7  6, Lg2 0-0 7, 0-0 Sc6  8, a3 h6  9, 

Ld2 Le6  10, e4  Hermed opstår en stiv struktur i centrum, hvor bondegennembrud er 

nærmest umuligt. Til gengæld må begge parters planer gå ud på at gennemføre 

fremstød med b- og/eller f-bønderne. Jakob har ofte tidligere spillet f2-f4 eller med 

sort f7-f5, så mon ikke det lurer også her? 10, - Sd4  11, Tb1 Nu tror man nok, at b2-

b4 skal effektueres snarest muligt, men  11, - Dd7  12, Sxd4 cxd4  13, Se2 Lh3  14, 

f4!  Der kom den!  14, - Lxg2  15, Kxg2 Se8  Sort er ved at komme i nød for plads, 

så planen må være at spille f7-f5 straks, men det bliver forpurret. 16, f5! Med stor 

terrænovervægt og en dejlig, fri stilling. 16, - Lg5 For i det mindste at afbytte den 

dårlige løber. 17, g4 Lxd2  18, Dxd2 f6  Som i middelalderen agter sort åbenbart at 

tage modet fra angriberen ved at mure sig inde på borgen. 19, h4! Lige på og hårdt. 

19, - g5  Lidt frisk luft til sort, der udnytter, at hvid ikke kan spille 20, fxg6, da 

bonden på g4 hænger. 20, Th1  Kul på angrebet. Bemærk i øvrigt, at hvid også med 

rimelighed kunne have gået i aktion på dronningfløjen. Han må have spillet godt i 

åbningen! 20, - Kg7  21, Th3 Sc7  Den hest har et skidt liv. 22, Tbh1 Th8  23, Sg3 

Taf8  24, b4 En lille afstikker før slaget på kongefløjen. 24, - Da4  Et spinkelt forsøg 

på modspil, men sort skal jo spille et eller andet fornuftigt. 25, Da2 Dækker bonden 

på a3, men antyder samtidig fremtidig aggression på diagonalen a2 – f7. 25, - Dc6 26, 

Sh5+ Kf7  27, Sg3  Det var kun en prøve. 27, - Kg7  28, Kf3! Et stærkt angrebstræk, 

for nu truer hvid med at overføre damen til h2. 28, - Dd7  29, Sh5+ Kf7 

 

 

  ○ 
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30, Sxf6!! Knuser forsvarsværkerne. 30, - Kxf6  31, hxg5+ Kxg5? Efter 31, - Ke7 får 

hvid det sværere, idet majestæten truer med at krybe i ly på dronningfløjen, og lige 

med ét kan Sc7 komme i spil via e6. Men ved omhyggeligt spil er der givetvis gevinst 

til hvid. Nu gør Jakob det hurtigt forbi. 32, Dd2+ Kf6  33, Txh6+ Txh6  34, Txh6+ 

Ke7  35, Th7+ Tf7  36, Dg5+ Ke8  37, Dg8+ og sort opgav. 

 

       Noter: Jakob Søgaard + HA 

   

 

 

Lykken er/ Søren Hauge 

 

At kunne rokere i sikkerhed, efter at din modstander har 

haft et forrygende angreb på din konge. 

At vinde et godt parti mod en "fremmed" og så efter 

partiet få at vide, at han har et ratingtal på 2189. 

At finde den længe savnede marmorløber bag 

papirkurven. 

At få et remistilbud i en stilling, hvor du ikke aner, hvor 

du skal gøre af din konge. 

At kunne sige "Der er MAT i 3" til klubmesteren foran en 

kødrand af klubkammerater. 

At nå at udføre træk 40 efter et heftigt tidnødsdrama og 

så samtidig konstatere at stillingen fortsat er spillelig. 

At finde en skakklub to blokke fra din nye lejlighed. 

At få en længe ønsket skakbog i fødselsdagsgave. 

At din søn på otte år finder en fejl i en Hübner -analyse. 

At spille skak.. 

 

 

 
 

Fra venstre: Brian - Bo Bøgh - Preben - Patrick og Jonas med Hans i baggrunden. 
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Ratingoversigt     v/HA 
 

Klubbens spillere har pr. dags dato – 14.04.15 – nedenstående ratingtal. Bemærk, at 

resultaterne i holdturneringen og fra DM er medregnet, men det er Skørping 

Forårsturnering ikke. 

 

Peter Mikkelsen  2125  Jesper Møller   1368 

Niels Chr. Davidsen  1943  Claus Jacobsen  1334 

Regnar Simonsen  1851  Bjarni Sørensen  1323 

Jacob Fog   1842  Preben Jørgensen  1243 

Søren Hauge   1811  Per Christensen  1231 

Arne Christensen  1775  Daniel Lux   1227 

Jakob Søgaard   1752  Erik Jensen   1201 

Hans Andersen  1741  Stener Mousten  1179 

Johannes Struijk  1733  Andreas Dyrkjær  1171 

Jørgen Vejby Schacht  1727  Jens Müller   1135 

 

Mark Torpegaard  1712  Emil Vibe Raunstrup  1126 

Brian Pedersen  1680  Leif Larsen   1110 

Kjeld Johansen  1673  Silas Tram Lux  1064 

Niels Jørgen Jakobsen  1665  Christian Samuelsen  1059 

Bo Bøgh Lassen  1656  Erik Press Christensen  1049 

Jonas Bilstrup   1634  Niels Riis   1040 

Peter Langeland  1621  Hans Gullestrup  1021 

Martin Olsen   1608  Ilse R. Jakobsen  1009 

Mathias Andersen  1593  Oliver Kristiansen  1000 

Sven Erik Østergaard  1570 

 

Rasmus Thor Kristiansen 1568 

Heine Kragelund  1552 

Rasmus Røge   1483 

Anker Nielsen   1459 

Bent K. Nielsen  1446 

Jon Johnsen   1444 

Patrick Lemonnier  1435 

Erik Øskov Knudsen  1424 

Poul Erik Simonsen  1409 

Søren Boesen   1371 

 

 

 



23 
 

Tidligere klubmedlem fejrer diamantbryllup   v/HA 

 
I Hadsund Folkeblad kunne  man d. 12.02.15 læse følgende om Vagner Christensen 

og hans kone. Vagner var i en årrække medlem af klubben og var jo ikke mindst 

berømt for sin uforlignelige frugtsalat og for en særdeles solid skakspillestil. Selv om 

han ikke spiller i klubben mere, har vi af og til kontakt til ham i Arden. 

 

Læs selv mere om Vagners og hans kone Rigmors liv i artiklen. Klubbladet ønsker 

diamantbrudeparrret stort til lykke! 
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Invasion af juniorer i Skørping      v/HA 

 

 
Held i uheld kan man konstatere denne historie: Ved sæsonstarten havde Skørping 

lagt billet ind på at være vært for et junior-grand prix lørdag den 11. april 2015. Men 

senere blev datoen ændret pga. andre junioraktiviteter (skoleskak-DM) i den 

weekend. Datoen blev så flyttet til d. 28.03 i stedet, men da ”Salonen” var optaget 

den lørdag, skulle vi også skifte spillested, nemlig til pavillonen på Kulturstationen. 

 

Da der sidenhen meldte sig ikke færre end 56 spillere – absolut rekord – til dette 

stævne, blev arrangørerne, som i første omgang var Claus og jeg, noget blege. Det 

viste sig nemlig, at adskillige borde og stole skulle placeres særdeles strategisk for at 

alle kunne få at sted at sidde under spillet. Adskillige møbler og meget skakgods 

måtte transporteres ned fra 1. sal til stuen, men det gik.  

 

Det lykkedes da også at finde plads til alle, herunder spillere, ledere og mange 

forældre, som sad i bibliotekets avisafdeling, ved cafebordene ovenpå og flere mere 

eller almindelige steder. I alt var vi nok ca. 85 personer til stede! Bestemt ikke 

uproblematisk, men samtidig også en udpræget positiv oplevelse at se så mange 

skakinteresserede personer på én gang. 

 

I den sidste ende skulle det endda vise sig, at det nok ikke var så galt endda, at vi var 

flyttet nedenunder. Det gjorde det i hvert fald langt lettere for børnene at smutte ud at 

lege mellem runderne, og faktisk kørte alt problemløst bortset fra, at alarmen i huset 

gik i gang ved 13-tiden, men det blev løst af Kulturstationens formand, som blev 

hidkaldt. 

 

Resultaterne ses herunder. I gruppe 1og 2 spilledes helt normalt, ét parti alle mod alle 

med 20 minutter til hver, 7 runder. I gruppe 3 og 4 blev der spillet dobbelt med 10 

minutter pr. spiller pr. parti. Og endelig spillede begynderne dobbeltrunde med 

pointgivningen 3-2-1 for henholdsvis gevinst, remis og tab. To vundne partier giver 

altså en sejr på 6 – 2; på den måde får man altid points ud af at spille, og det styrker 

jo motivationen. 
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Gruppe 1: 

 

1. Filip Holm, Hinnerup   6½ 

2. Pernille Højer, Jetsmark   4½ 

3. Noah Ekholm, Hobro   4½ 

4. Simon Ehrenreich, Hinnerup  3½ 

5. Senthuran Gunasegaram, Hobro  3½ 

6. Anders Simoni, Jetsmark   2½ 

7. Kristine Steen, Jetsmark   2 

8. Mikkel Kristiansen, Skørping  1 

 

 

Gruppe 2: 

 

1. Puvikaren Santhisegaram, Hobro  5 

2. Sarujan Ranganathan, Aars   4 

3. Freja Jungberg Nielsen, Aalborg  4 

4. Ture Jungberg Nielsen, Aalborg  4 

5. Oliver Kristiansen, Skørping  4 

6. Silas Ekholm, Hobro   3 

7. Mathusan Gunasegaram, Hobro  3 

8. Sebastian Iversen, Jetsmark   1 

 

 

Gruppe 3: 

 

1. Henrik A. Madsen, Hinnerup  13 

2. William Guss, Hinnerup   11 

3. Aymen Berrahou, Hinnerup  10½ 

4. Louise Mygind, Skørping     7 

    Katrine Eskildsen, Aalborg      7 

6. Victor A. Madsen, Hinnerup    4 

7. Benjamin Kronborg, Jetsmark    2 

8. Christian S. Nielsen, Mou     1½ 
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Gruppe 4: 

 

1. Mathias S. Jensen, Skørping  11½ 

2. Kathrine Højer, Jetsmark   11 

3. Rasmus Hagensby, Aalborg    7½ 

4. Santhos Udayakumar, Hobro    7 

5. Oskar B. Hoffmann, Jetsmark    7 

6. Jonas Mouritzsen, Skørping    6½ 

7. Karthi Santhisegaram, Hobro    6 

8. Shanne Jakobsen, Jetsmark     6 

9. Ingrid Brix, Jetsmark     4½ 

10. Asbjørn Kristiansen, Mou     4 

 

 

Begyndere: 

 

1. Frederik Michaelsen, Jetsmark  37 

2. Andreas Kristiansen, Mou   35 

3. Casper K. Pedersen, Skørping  34 

4. Patrick Grønhøj, Aars   33 

5. Karoline Højgaard, Skørping  32 

6. Benjamin Bertelsen, Jetsmark  31 

7. Niels Wohlert Jensen, Mou   30 

    Asger Paarup, Skørping   30 

    Nana Ehrenreich, Hinnerup   30 

10. Loke H. Christensen, Mou   29 

11. Sejer Skytte Larsen, Mou   28 

      Magnus Mylting, Jetsmark  28 

13. Sebastian Z. Simonsen, Aalborg  27 

      Jakob Iversen, Jetsmark   27 

15. Nicklas B. Poulsen   26 

      Shampujan Ranganthan, Aars  26 

      Mathias Kristensen, Jetsmark  26 

      Precius Grønhøj, Aars   26 

19. Diva Santhirasegaram, Hobro  24 

20. Lucas Kronborg, Jetsmark   22 

21. Saintharin Ranganathan, Aars  20 

22. Dimitri Steffensen, Aalborg  15 

 

Oliver og Mikkel Kristiansen samt Mathias S. Jensen er kendt fra selv klubben, mens 

Asger Paarup er blevet aktiv her i foråret og forhåbentlig fortsætter sin karriere efter 
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sommerpausen. Alle øvrige ”Skørping-folk” er i virkeligheden folk fra skoleskakken 

i Terndrup, men vi regner med at se dem i klubben fra august 2015. Det store 

deltagerantal lover godt for fremtiden, både generelt og for vores klub. 

 

 

Skranter mesteren?      v/HA 

 
Den 12. januar var Per Andreasen på ny på besøg i klubben. Han diskede op med nyt 

om dansk og international topskak og viste, som det efterhånden er blevet tradition, et 

af sine egne partier. Ikke for at prale, men det er et godt pædagogisk trick at øse af en 

viden, man selv har et nært forhold til. Per viste også nogle af de sædvanlige, rigtigt 

vanskelige slutspilsstillinger, som drillede de tilstedeværende noget så grusomt. Fx 

viste Per en stilling og spurgte tilhørerne om, hvem der stod bedst. De fleste hældte til 

sort fordel, men nogle stykker til remis. Det viste sig, at hvid havde en tvungen 

gevinst, der dog ikke var så let at finde!  

Desværre kan klubbladet ikke referere flere detaljer fra den indledende del af 

seancen, da reporteren var på togt tur-retur til Terndrup Skole, eftersom han havde 

glemt, at alle magnetiske brikker til kæmpebrættet midlertidigt lå der.  

 

Her er den opgave, som Per viste: 

 

  ○ 
 

Fordring: Hvid trækker og vinder (se løsningen i slutningen af artiklen) 
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22 medlemmer var til stede under foredraget, og heraf turde de 18 at tage kampen op 

mod Per i simultan. De seneste år har Per fået skovlen under os med scorer på 90 % 

og derover, hvor han selv har 85 % som succeskriterium. Men i år gik det bedre: Per 

”nøjedes” med 12 sejre, mens han måtte nøjes med remis mod 4, nemlig Bo Bøgh 

Lassen, Søren Hauge, Martin Olsen og Hans Andersen. Og så lykkedes det derudover 

2 mand fra førsteholdet at vinde, nemlig Mark, som hurtigt tog et helt point og så 

også Niels Chr. Davidsen, som vandt i et længere parti. Pers score blev derfor 14 

points ud af 18 eller ca. 78 %. Det var en fornøjelse at holde ham nede på det! 

 

Aftenen var som altid rigtig fornøjelig, og mon ikke vi ser ”Den Gamle” igen i januar 

2016? 

 

Løsning på opgave, som er konstrueret af tjekkoslovakken Jindrich Sulc ser sådan ud: 

1, Sxf4+! Det træk – som er eneste løsning – var der ingen, der kunne finde. Det ser 

jo helt skørt ud at ofre en officer på f4-bonden, for nu kan  sort  vel sagtens styre 

bonden på a6!? 1, - Txf4  2, Ld7!! Det helt fantastiske træk, hvorefter sort  ikke har 

noget middel imod, at bonden går i forvandling. Varianter: 

2, - Tf3  3, Lg4 

2, - Tf1  3, Lb5+ 

2, - Tf6  3, a7 Ta6  4, Lb5+ og slag på a6 

2, - Tb4 3, a7 og tårnet kan ikke nå 8. række 

2, - Td4 er mest sejlivet, men efter 3, a7 Txd7  4, a8(D) ved ”alle” jo, at dronningen  

    vinder mod tårnet – dog først efter meget præcist spil, men det er lige meget i  

    denne sammenhæng. 

 

Silas Tram Lux bliver juniormester    v/HA  

 

Mandag d. 13. april blev der som noget nyt afviklet et decideret 

juniormesterskab i Skørping. 4 knægte spillede med, heriblandt den 

nytilkomne Asger Paaske, som havde det hårdt mod de "garvede" juniorer. 

Slutstillingen blev 

 

1. Silas Tram Lux   4½ 

2. Christian Samuelsen  4 
3. Oliver Kristiansen   3½ 

4. Asger Paarup   0 

 

Det sidste parti mellem Silas og Oliver blev på sin vis afgørende, idet Oliver måtte 

nøjes med remis i et ellers gunstigt slutspil mod Silas. Til lykke til Silas! 
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Tidligere Skørping-spiller død        v/HA 

 

John Stephensen 

* 12.05.1943  † 02.01.2015 

 

Allerførst på året 2015 fik vi at vide, at en af Skørping Skakklubs meget stærke 

spillere, John Stephensen, var død. Ikke mange af de nuværende medlemmer husker  

John, for han var aktiv i en årrække omkring 1970, hvor han spillede på klubbens 

gode førstehold. Senere gik hans veje dog andre steder hen i Jylland. På holdet 

dengang spillede også Arne Valsted, som har kendt John Stephensen og kommet 

sammen med ham og hans familie siden da. 

 

Arne Valsted har derfor skrevet lidt om John Stephensen til klubbladet: 

 

John Stephensen blev 71 år. 

Han spillede i Skørping Skakklub i ca. 10 år (fra ca. 1966 – 1975). 

Han var klubmester i 1973/74 og fik flere andenpladser. 

 

John var en vindertype. Han havde mange sjove udtryk, som ”jeg bider mig lige fast i 

bordkanten” eller ”jeg lægger lige lidt røg ud over brættet”. (Dengang måtte man 

ryge ved brættet). 

John blev født i Sorring ved Silkeborg, og han flyttede siden til Arden i 1964. Der 

boede han og familien i otte år, og de fik 3 børn. Derefter boede de 10 år i Aalborg. 

Derpå købte de forældrenes hus i Sorring, hvor han boede til sin død. Han arbejdede 

i 26 år på JAKA i Aarhus. 

 

Arne tilføjer, at John Stephensen var en særdeles aktiv borger i Sorring, hvor han 

besad talrige tillidshverv. Skakken var derimod stort set lagt på hylden. 

Desuden har Arne Valsted medsendt nogle billede af John fra dengang og nu. 

John med frue ved Arne Alsteds bryllup, og senere som ældre. 
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Fra Deres udsendte om senior-DM v/Bent K. Nielsen 

(eller noget om Napoleons krigsførelse) 
 

Ja, jeg deltog jo så i Senior DM +65. Desværre fik jeg ikke selskab af Niels Chr. 

Davidsen, som ellers var tilmeldt i +50, men så kom noget i vejen. Så uden 

støttepædagog blev resultatet 1/7 – og dermed lidt under, hvad jeg havde håbet på. 

Jeg havde faktisk sat næsen op efter to points. Men en kombination af ujævnt spil og 

møder med to senere præmietagere og en klubmester – plus den endnu ikke 

eliminerede evne til at bukke katastrofalt i helt elementære, men ellers gode stillinger 

– gjorde, at det gik, som det gik. 

 

Jeg spillede to jævnt gode partier, to ganske dårlige, et halvdårligt og to partier, der 

blev katastrofale, men som indledningsvis begyndte med reelt lovende udlæg. Det 

første af de katastrofale – parti nr. 1 mod Jan Bauner - med efteranalyse – er af 

skaklig og pædagogisk interesse – og er derfor det, jeg har valgt at vise kommenteret. 

Det andet katastrofale parti – mod Poul Ehlers Nielsen – blev en accepteret Morra-

Gambit i siciliansk, som jeg som sort valgte at spille ud fra dragevarianten eller 

accelereret drage – dvs. i princippet et tidligt g6 – men jeg overså, at Sf6 i 5. træk 

totalt havde kunnet demontere hvids bombastiske Dd4. Jeg havde endnu en chance 

for at komme godt fra det, men det vil jeg ikke genere folk ved at kommentere på. Så 

partiet uden kommentarer: 

 

Hvid: Poul Ehlers Nielsen 

Sort: Bent K. Nielsen, Skørping 

 

1. e4 c5  2, d4 cxd4  3, c3 dxc3  4, Sxc3 g6  5, Dd4 f6  6, Lc4 Sc6  7, Dd5 e6  8, Dd2 

Se5  9, Lb3 Lh6  10, Dd6 Sf7  11, Dc5 De7  12, Dc7 Dd8  13, Dc5 De7  14, Dd4 

Dd6  15, Da4 Lxc1  16, Txc1 Se7  17, Sb5 Da6  18, Sc7+  Nå ja, vi kunne jo lige så 

godt slutte lidt festligt, ikke! 

 

Jeg vandt så et parti – heldigt! Den ellers godt spillende Ruben Jensen blev så 

bekymret i en sjælden variant af spansk ved udsigten til en dobbeltbonde, at han slog 

igen med dronningen og dermed fjernede dækningen af sin springer. Og med ”en 

springer oppe” så var det jo bare at konsolidere og at udse sig det bedste spillemål… 

Havde jeg haft fire points, havde jeg måske valgt at overse springer-”offeret”… Jeg 

kender jo følelsen! 

 

Det sidste parti, jeg spillede mod Vagn Skov Andersen, Horsens (1664/1720) var til 

træk 25 et af de jævnt gode. Det var et meget stilrent parti fra begge sider, hvor jeg 

dog som hvid havde ham så meget under tryk, at hans ur begyndte at glimte med 6 

cifre. Jeg fraveg mit hvide åbningsprincip 1. e4 en smule for at prøve at sætte en pind 
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mere ind på tavlen og spillede derfor 1, Sf3 (ECO A00 Dunst-åbning). Det giver jo 

ret ofte 1, - d5 og derfor mulighed for d2-d4 i hvids andet træk (som derved bliver 

ECO D01 Richter-Veresov Attack). Og det hændte – d4 er min tidligere stil, og 

derfor stadig noget mere bekendt. Jeg spillede ganske skarpt og præcist, men Vagn 

fandt hver gang lige nøjagtig det rigtige, når der var brug for det. I træk 25 spillede 

jeg så et forkert bondetræk, der gjorde at min a-bonde og min solofribonde på d6 gik 

tabt. Jeg havde måske derpå en vis chance for at spille på remis, men nej. Jeg er ikke 

meget for den slags sejpineri, når der ikke lige ligger en mulig præmie og venter. 

 

Tilbage til partiet mod Jan Bauner. Joh! – stærk spiller. Jeg har spillet et hurtigparti i 

en turnering mod Jan i B&W´s kantine på Refshaleøen i 1977(!) og måtte ned efter 

36 træk. Nu kunne jeg måske få revanche! Bedre sent end… 

 

Så de 10 første træk er autentiske. Sådan spillede vi. Derefter er det ”hvad nu, hvis?” 

med computeren som modstander i en meget stærk opsætning. 

 

Hvid: Bent K. Nielsen, Skørping 

Sort: Jan Bauner – fra træk 11 dog ChessMaster 9000 Kramnik som Bauner 

 

1, e4 c6  2, d4 d5  3, e5  Fortsættelsen, der kommer her, er bestemt ikke almindelig. 

Måske vil Bauner, som er langt bedst ratet, hurtigt ud af teori? Vi gennemgik ikke 

partiet – af en kun alt for god grund; udført i træk 11! 3, - Sa6  4, Sf3 g6  5, Le2 Her 

er vi så nede på 13 partier i online-databasen ”Chessbites”. 20 % med hvid som 

vinder, 60 % remis og 20 % med sort som vinder. 5, - h5  Nu kun 4 partier i basen, 

hvid vinder 3 og sort 1. Og nu nyheden – formodentlig. Det er vist ikke spillet blandt 

de store. 6, Lg5!? Giver udvikling og hæmmer vel sort for en tid. Jeg tænkte i hvert 

fald kun omkring 10 sekunder. 6, - Sc7 

 

 

 

 
Bjarni Sørensen i en tænksom stund. 
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  ○ 
 

  

7, c4! Hvorfor ikke spille friskt til? Jeg taber jo nok alligevel… Chessmaster 9000 er 

dog her ved gennemgangen i efteranalysen ret tilfreds med mig; +0.83.  7, - Sh6  Sort 

følger vist en plan… Jeg kan bare ikke gennemskue den. Så jeg overdækker feltet g5 

med 8, Dd2 Sf5 Den springer bider vist ikke nogen. Så jeg tænker som Nimzowitsch 

”Luk centrum”. Har du terræn og kan lukke af i midten, har du fordel. Du kan bedre 

skifte angrebsside og flytte officerer frem og tilbage mellem de to fløje. Nimzowitsch 

kalder at ”lavere”. Ideen kommer fra Napoleons fikse brug af feltartilleriet, hvor 

kanoner kører på lavetter med store hjul. Med heste kan de hurtigt trækkes fra én fløj 

af slagmarken til en anden for at skabe gennembrud og overmagt. Derfor 9, c5 Se6  

10, h4 Igen bevidst spillet med nedlukning i sinde. 10, - Sxg5 
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  ○ 
 

 

Og så bliver jeg pludselig kreativ og slår tilbage med dronningen???  - i stedet for 

med h-bonden! I fodbold har man udtrykket ”en Olsen”. Det opstod ved VM i 

Mexico i 1984, hvor Jesper Olsen sendte en livsfarlig bold på tværs lige foran eget 

straffesparksfelt. Og jo – Spanien scorede og vandt kampen. I skak bør man vist 

efterhånden bruge udtrykket ”en Nielsen-Special” om absurde træk… Jeg har nu 

foretaget 9 styks i de seneste 30 partier. Nå, det her taber dronning for springer. 

Selvfølgelig opgav jeg, da 11, - Lh6 kom farende i løbet af ca. 30 millisekunder. 0-1 

til Jan Bauner, som sjovt nok ikke var utilfreds med hændelsen! Vi fik – lydløst – 

grinet en del.  

- 

Okay – men hvis jeg nu havde spillet ordentligt – kunne jeg så have fået noget ud af 

stillingen? Virkede Nimzowitsch-strategien i denne stilling? Var 6, Lg5 sundt? Det 

havde jeg jo god tid til at afprøve.  

Så da jeg kom hjem, satte jeg CM9000 op til at spille mod mig fra træk 11 på 

stormesterniveau, med normal turneringstid minus de ti minutter, vi begge havde 

brugt. Til at simulere Jan B. valgte jeg ”Kramnik-stilen” som sort. Og nu slog jeg jo 

”selvfølgelig” tilbage med h-bonden. 11, hxg5 b5  Slå ep? Nej, hvorfor bruge træk på 

at hjælpe med sorts udvikling. Jeg har selv brug for rokade og for at få tårne i sving. 

Først flytter jeg dog løberen til d3, hvilket giver en mere fleksibel stilling for både 

dronning og løberen, der kommer ud af den direkte angrebsfare fra springeren på f5. 

Samtidig sigter den på g6-bonden og dermed på kongen – f7-f6 er jo umiddelbart 

sorts eneste mulighed for at løsne situationen. Altså 12, Ld3 Dc7  13, Sc3 a5  14, 0-0 

Lg7  Og nu tårnstøtte for c5-bonden – og lidt efter d4-bonden. 15, Tac1 0-0  16, 

Tfd1 e6  Det forstår jeg ikke, men Stockfish* synes også, det er nødvendigt. Truer 
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jeg virkelig med noget? Men jeg skal jo have springeren af vejen, så 17, Se2Te8  18, 

Sf4 b4  19, Te1 Tb8  Sorts pladsmangel gør det allerede svært at støtte a- og b-

bøndernes fremstød. Men mit tårn må lige sikre fløjen. Kom så bare an… Det er vist 

kun på dronningfløjen, at sort har mulighed for at befri stillingen uden direkte 

officerstab. Og det prøver sort så efter 20, Ta1 Ld7  21, Lc2 Se7  22, Te3 Lc8  23, 

a3 La6  24, axb4 Txb4  25, Tea3 Txb2  26, Dc3 Tb7  27, Txa5 Lb5  28, T5a3 Td8 

 

 

  ○ 
 

29, Ld3  For den diagonal er det vist ikke godt at lade sort få manøvreretten til. Det 

er kompliceret. 29, - Tdb8  30, Dc2 Sf5  31, Dd1 Lxd3  Sort blinkede først!  32, 

Sxd3 Dd8  33, Dc2 Dd7  34, Ta6 Tb3  Hmmm. Der skal ryddes op i de tårne. Jeg har 

stadig 23 minutter på klokken (sort 18), men jeg vil godt have det mere overskueligt. 

Og med tårnene af banen bliver sorts plads-handicap for springer/løber-manøvrer af 

større placeringsmæssig betydning. Så…strategien fuldendes. 35, Ta7 Tb1+  36, 

Kh2 T1b7  37, Tb1 Kh7  38, Taxb7 Txb7  Pyha! Da røgen letter, har sort tabt 

magtkampen på dronningfløjen. ”Hans” stilling er ikke blevet befriet. Hvids 

manøvrefordel har afgjort slaget, for sort så ikke nogen fordel i de tilbudte 

afbytninger. Noget, der jo også ville have endt med tab af bonde og en fribonde til 

hvid. 39, Tb6 Ta7  40, Sb4 De8  (På 40, - Sxd4, som ellers ser fristende ud, kan hvid 

spille 41, Sxd4 Lxe5+  42, f4 Lxd4  43, Sxc5 og vist trække det længste strå, red.). Så 

er det min tur! Og c6 er det oplagte angrebsmål i stillingen. Der skal ”laveres” med – 

især – springerne for at komme i overtal. Men forsigtigt. Jeg skal lige sørge for, at 

dronningen kommer ud af noget sort ”springergafleri” ved slag på d4. Løberen slår jo 

på e5 med skak, hvis dækningen på d4 er væk.  
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 ○  
 

 

41, Db2 Se7  42, Sd3 Dc8  43, Db3 Dd7  44, Sde1 Dd8  45, Sc2 Dc8  Hvid har dog 

undervejs to ting at holde øje med og sikre: a) d4-bonden og b) den lidt løse 

kongestilling. Men sorts tårn er jo den eneste trussel, som kan pacificeres. For tårnet 

skal heller ikke for langt væk fra forsvar af c6. Sorts sortfeltede løber er jo nu lig nul 

og nix i den sammenhæng. Så hvid laverer videre. CM9000 er ved et efterfølgende 

kvalitetstjek af mine træk ikke begejstret. Her synes den, at lige spil er en objektiv 

melding! Jeg ved, at jeg står bedre end til + 0,45. Jeg stiller nu trusler op på begge 

fløje, jeg kommer ikke igennem bare ved at sigte mod den venstre.  46, Se3 Dc7  47, 

g4 Lf8  48, Kh3 h4  49, Sxh4 Lg7  Sort giver bonden for ikke at svække 

kongestillingen helt katastrofalt. Og her begynder computeren i analysen så småt at se 

lyset(!). Nu giver den en vurdering på + 1.10. Stockfish * ser det endnu tydeligere: + 

2.77! 50, Tb8 Sc8  51, Kg3 Lf8  Den efterladte f-bonde skal naturligvis med frem 

som angrebstrussel, så 52, f4 Le7  Noget skal sort jo trække… 53, Sf3 Ld8  54, Db1 

Fra b1 kan dronningen true eller gardere på begge fløje. Jeg lægger an til angreb med 

f-bonden. 54, - Kg8  55, f5 Kf8  56, fxe6 fxe6  57, Dxg6 ser jo fristende ud, men så 

forsvinder dækningen af Tb8. Og én ”Nielsen Special” pr. dag er altså rigeligt. Men 

springeren påe3 laver ikke noget fornuftigt og kan hurtigt komme til h4, så 57, Sg2 

Se7  58, Db6   
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  ● 
 

 

Hovsa! Tårnet binder nu Ld8, nu springeren ikke er der! Bytter jeg dronninger, ryger 

der en gratis officer og sorts position er… Sort må bytte dronninger. Det giver hvid 

en fribonde, men alternativet er en løber mindre. Nu kan computeren virkelig se 

metodens brugbarhed, + 4.32 til hvid i fordelsevaluering. Altså stort set med 

sikkerhed et vundet parti, hvis hvid ikke… - I ved det… 58, - Dxb6  59, cxb6 Td7  

60, Ta8  Dejligt med sådan en binding og nu tilmed en fribonde, der på grund af sorts 

sortfeltede løber snarest skal til et hvidt felt, så der bliver tid til manøvrer. Eller… 

måske skal den i dronning?!  60, - Kf7  61, Ta7 Ke8  Resten er nu – selv for mig – 

teknik. I alt fald, når jeg sidder trygt i lænestolen. Også selv om sort finder på et par 

sidste finurligheder. Det kan afsluttes på adskillige måder. 62, b7 Lc7  63, Ta8+ Td8  

64, Sf4 Kd7  65, Sxe6! Kxe6  Magnetoffer, der fjerner dækningen af 

forvandlingsfeltet b8, eller sort taber en kvalitet og en bonde. 66, Txd8 c5  67, Kf2 

Sc6  68, Tc8 Kd7  69, e6+ Kxe6  70, Txc7 Sb8  71, Tc8 Kd7  72, dxc5 d4  73, Se5+ 

Ke6  74, Txb8 Kxe5  75, Td8 Kf4  76, b8(D)+ Ke4  77, Db7+ Kf4  78, Df3+ Kxg5  

79, Td5+ Kh6  80, Df8+ Kh7  81, Td7 mat. – Aron Nimzowitsch tog vist ikke helt 

fejl. 

 

Og tak til Randers Skakklub, Finn Larsen og ikke mindst forplejningsholdet for et 

fortræffeligt arrangement. God stemning. 

 

Jeg er naturligvis lidt ærgerlig over, at jeg ikke fik spillet bedre. Men jeg fik et par 

nye skakvenner og hilst på en gammel klubkammerat, John Zachariassen fra AS04-

tiden i sluthalvfjerdserne. Det kostede lidt rating og lidt diesel at deltage – men det 

var det rigeligt værd. På et eller andet tidspunkt får jeg nok vundet det tilbage, når 
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live-erfaringerne om x antal måneder begynder at blive til indsigt og stabilitet i 

spillestil og åbningsvalg. Og for øvrigt! – Da der stod Skørping på mit navnekort, så 

var der hele fem af deltagerne, der uopfordret kom hen til mig og roste klubben for 

andelen i DM 2014-arrangementet på Comwell. Som de sådan generelt sagde: Nu 

havde de deltaget i superfine begivenheder, der virkelig smagte af mere. 

 

*) Stockfish er for tiden det måske stærkeste skakcomputerprogram i verden, selv om 

Komodo kan matche det. Begge programmer har en estimeret rating på ca. 3200. Og 

de vil – selv på en almindeligt hurtig hjemmecomputer – kunne slå alle 

superstormestre i en 2 x 7-runders match. Hver gang… Men deres spillestil fatter jeg 

ikke en brik af… Noget jeg har til fælles med mange andre. CM9000, som jeg bruger 

en del – trods et par ulemper – er et gammelt program (2002). Det er en del svagere, 

men mere anvendeligt. Det kan nemlig indstilles til at spille meget menneskeligt på 

forskellig måde. Lige fra ”hysterisk aggressivt” til ”hyper-defensivt” og til at 

foretrække løbere for springere, eller omvendt. Og til at gå resolut efter fribonde-

etablering eller stabile bondekæder. På moderne hjemmecomputere går det tit ”ned” 

efter tre-fire spil. (Men det gør Rybka 2.3.2.a jo også!) Estimeret Elo ligger – i 

stærkeste opsætning – på en hurtig computer vel omkring 2750 – 2810. 

 

 

 

        
 

 

Tre personer, der forstår hinanden: Nielsen, Nimzowitsch og Napoleon 
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Var det mon en hund, hest eller springer v/NCD, HA 
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En aften, hvor Mark forlod sin matrikel for at tage til skakturnering i Aalborg 

(bemærk, at der i artiklen ovenfor fejlagtigt skrives, at han skulle på arbejde!) stødte 

Mark som skrevet står på en ulv. Det har siden medført stor berømmelse i 

lokalområdet og i de landsdækkende aviser. Berømmelsen er ikke steget vores 

medlem til hovedet, ja faktisk havde han egentlig helst været den foruden. Han har 

stadigvæk begge ben solidt plantet på jorden, og vi kalder ham stadig Mark... 

 

Men har han så faktisk set en rigtig ulv - eller var det bare fantasi? Klubbladet har 

spurgt Mark herom, og han står 100 % fast på, at det var et eksemplar af det nyligt 

genindvandrede rovdyr. Således har han kontaktet de nærmest lodsejere for at høre, 

om det skulle være deres (store) hund, der havde været på afveje, men det har alle 

klart benægtet. Da Mark tilmed selv har hund og vist nok også biologi i skolen, er vi 

overbevist om, at han har ret. Vi kan altså konstatere, at der lever ulv(e) i den vestlige 

del af Rold Skov, nærmere bestemt Tradsvejen i Nørlund Skovdistrikt. 

 

Som sagt tager Mark udviklingen roligt, men den har dog allerede påvirket hans 

skakstil, idet han nu er gået i gang med at studere og spille Ulvestad-varianten i 

Prøjsisk. 

 

 

Rødvin beskytter forhåbentlig mod rovdyr   v/HA 

 
Som andetsteds omtalt har Mark Torpegaard sidst på vinteren været udsat for en 

hårrejsende oplevelse med en lokal ulv. Forhåbentlig kan han dæmpe sin angst med 

den flaske rødvin, han scorede som vinder af rødvinsturneringen i skolernes 

efterårsferie, nemlig mandag d. 16.02. 

Mark scorede maksimum med 7 ud af 7 foran Peter Mikkelsen, som opnåede 5 points 

og noget overraskende Poul Erik Simonsen, som lige som Kjeld Johansen opnåede 4 

points, men Poul Erik vandt omkampen. 
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Manglende diagram og årgang 1990/NC  

Supplement til sidste klubblad hvor diagrammet var "forsvundet". Her bringes hele 

artiklen igen!! 

 

Årgang 1990: 

Skørping Skakklubs klubblads hovedhistorie i 1990 var af en sådan gennemslagskraft 

at redaktionen hele to gange måtte "cleare" forsiden. I maj nummeret prydede 

følgende diagram forsiden: 

 

Stillingen stammer fra et parti mellem hvid - Sven Erik Østergaard og sort- Arne 

Christensen , spillet i klubturneringen, hvor hvid - materielt bagud - har et farligt 

angreb. Sven Erik spillede hvad der siden skulle blive kendt som årets træk. 35.Ld2 

med pointen 35.- Txc6 36. c4+ mat!! Arnes 35.- e3 36.c4+ exd2 37.Db5+ mat hjalp 

ikke sorts sag.  Så gik der 3 måneder hvor Sven Erik solede sig i vores beundring 

over det smukke træk; 35.Ld2 

 

 

  ○ 
 

Men så en lørdag i sensommeren hvor Skørpings skakprofiler var samlet til 

premieren på en tradition som endnu lever i bedste velgående - Biomesterskaberne i 

Kino-revuen -  kom chokket. Poul Erik Simonsen oplevede en stund i rampelyset da 
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han overlegent kunne bekendtgøre, at han havde fundet en gendrivelse af årets træk. 

Sven Erik var naturligvis også tilstede, og med ham i spidsen gik analyserne i gang. 

Poul Eriks gendrivelse hed 35.- Dh1+ 36.Ke2 Dc1!! Dertil er blot at sige, at hvis 

Sven Eriks træk var årets, ja, så var dette årtiets! Ikke mindst fordi stillingen stadig 

er hamrende spændende. Analyserne blev i Augustnummeret fortsat med 37.Db7! 

Dxd2+ 38.Kxd2 Ta8 hvorefter hvid kunne sikre sig fordel med det prosaiske 39.Sd7 

Sxd7 40.Dxd5! Således bevarede Sven  tilsyneladende overtaget mod Poul i denne 

"Erikernes dyst", men med til historien hører at hvid i diagrammet let kunne vinde 

med 35.c4! Men havde det været årets træk? Næppe. Og vi ved i dag også at for Sven 

Erik er det originalitet frem for korrekthed der er afgørende, når han spiller skak! 

Den helt gamle redaktør har så her knap 25 år senere aftalt med Fritz at se på 

stillingen, og hvor utroligt det end lyder ender det meget a la de sidste analyser - 

se blot her hvor Fritz proklamerer mat i 10: 

35.c4 Dh1+ 36.Ke2 Dd1+ 37.Kxd1 Th1+ 38.Ke2 Te1+ 39.Kxe1 Kb4 40.Db5+ Kc3 

41.Lb2+ Kc2 42.Db3+ Kb1 43.La3+ Ka1 44.Db2# 

 

1991: 

I 1991 havde klubturneringen 16 deltagere, der blev fordelt på to 8-mands grupper. 

Hvis I har glemt hvem, der var med dengang kan slutstillingen give et fingerpeg til 

hukommelsen... 

A-klassen:    B-klassen: 

1. Niels Chr. Davidsen  1. Jens Thygesen 

2. Arne Søgaard   2. Peter Langeland 

3. Regnar Simonsen   3. Peter Riise Jensen 

4. Arne Christensen   4. Per Christensen 

5.Hans Andersen   5. Vagner Christensen 

6. Jørgen P. Ærthøj   6. Karl Hølledig 

7. Steffen Slumstrup Nielsen  7. Hardy Andersen 

8. Sven Erik Østergaard  8. Jens Müller 

 

Desuden var der en juniorturnering med ikke færre end 16 deltagere. Heraf ringer en 

klokke tydeligere ved nogle bl.a. Steffen S Nielsen, Heine Olsen (Kragelund) og 

Jesper ( endnu ikke Öröm) Thomsen. 
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1991 var også året hvor : 

- Sven Erik skrev en vidunderlig, dybsindig sang til Arne Søgaards fødselsdagsfest, 

60 år, vi bringe sidste vers (melodi: "HANSES SØSTER") 

6. vers: 

Kære gamle Arne Søgaard 

aldren stiger og formen dykker 

Man må gumle med fire pløkker, 

blødkogt æg man længe tygger. 

Men skønt din springer står ved randen 

er du ikke helt på spanden 

vi er nemlig nogle stykker 

som, lover, 

VI VIL VÆR´ GOÉ VE´SØGAARD 

 sjette sø 

Arnes støtteforening 

- Vi tabte endnu et avisparti til Terndrup 

- Niels Riis og Jesper Thomsen tvang Erik Pedersen til remis i simultanparti. 

- Jørgen Peter Ærthøj slog Arne Søgaard, i et parti der fandt sin slutning i følgende 

stilling: 

 

   
 

Vi citerer fra dengang: " Fra kaffestuen lød nu et kraftigt bump, og vi stæsede ind fra 

køkkenanalyserne. Først efter ca. 10 sekunder havde hvid opdaget, at han var blevet 

sat mat".. 
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Årgang 1992 

I 1992 finder vi et glimrende eksempel på hvordan skakdebatten på den tid ofte 

raserede i klubbladets spalter. Spillere der ikke til dagligt færdedes i klubbens 

ydmyge lokaler benyttede spaltepladsen til at diskutere et altid aktuelt emne: 

"Fuskeråbninger vs. seriøse åbninger". 

Niels Jørgen Jensen, forbundet med vor klub via flere k-skak partier mod Hans 

Andersen, skriver om en god åbning for klub-hygge-spilleren, nemlig Blackmar-

Diemer gambit, som fremkommer efter trækkene 1.d4 d5 2.Sc3 Sf6 3.e4!? og bringer 

en del af sine egne partier som inspiration. 

I et følgende nummer kritiserer Richard Lilja, tidligere medredaktør på klubbladet, 

fartrekordindehaver på Grandgårdsstien i Støvring, og som Niels Jørgen Jensen 

bosiddende på Sjælland, Blackmar-Diemer Gambit for at være en fusker åbning, som 

vil blive pillet fra hinanden, hvis man spiller den mod stærkere spillere. han anbefaler 

mere seriøse åbninger, for som han skriver " Hvorfor pokker vælge en Skoda, når der 

også står en Porsche i udstillingslokalet".  

To måneder går der, så er Niels Jørgen Jensen klar med en ripost. Han introducerer en 

ny "fusker" - åbning, den såkaldte Elefantgambit (1.e4 e5 2.Sf3 d5), og spørger 

Richard hvordan han vil afstraffe den!? Derpå bringer han selv svaret, for Richard har 

faktisk med hvid tabt mod åbningen blot få år forinden. Niels Jørgen får således lov 

at bringe den sidste lignelse:  "Så man kan åbenbart godt blive trampet flad af en 

elefant, selv om man ikke tror på den!" 

Det skete også i 1992: 

- Jesper (endnu ikke Örum) Thomsen blev involveret i et slagsmål under byfesten i 

Støvring, hvilket resulterede i at han i månederne derefter kunne optræde med et helt 

specielt trick: Han var i stand til at trække vat fra næsen ud igennem munden!". 

- Poul Erik Simonsen tog for alvor del i åbningsdebatten ved at ytre at 2. - d6 var 

noget af en fejl efter åbningstrækkene 1.e4 e5 2.Sf3. Han besvarede trækket  med 

3.h3... 

- Regnar Simonsen afholdt kursus i relativitetsteorien, og Sven Erik kunne på 

Sejlstrup Udemark ved selvsyn  konstatere at jo hurtigere Regnar bevægede sig væk 

fra ham, jo mindre blev han! 
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- Udtrykket "Vodtrækning" blev introduceret efter at Hans Andersen de seneste 

mange år var blevet tilsmilet af usandsynligt lodtrækningsheld. 

- Under  overskriften " bommerter" var følgende partiafslutning at finde: 

Hvid: Arne Søgaard 

Sort: Steen Møller 

 

 

  ● 

1.- a5? 2.Lc6+??Ka7??? 3.Dxb6+ mat! 

Vi vil overlade til læseren selv at undersøge omfanget af elendigheden... 
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Årgang 1993: 

 

1993 var året hvor fire af klubbens medlemmer; Regnar, Charlotte, Hans og Steffen; 

samt quest - star  Lars Venø Jacobsen var i København for at opleve verdensmester 

Garry  Kasparov i topform. Efter vi sammen med et par hundre3de andre skakfans 

havde ventet en times tid, og var blevet rystet af rygter om at han var syg, dukkede 

celebriteten endelig op. Lidt utilpas virkede han i starten, men da han først var 

kommet i gang, var han så veloplagt, at man kun svært kunne forestille sig hvordan 

han vil brillere med 37 i temperatur.  

Specielt gennemgangen af partiet  Kasparov - Nikolic, OL 1992 hvor han forsvarede 

sit langsigtede offer i det parti. Mod "Deep Blue" fængede han publikums interesse 

med flotte og sjove analyser. 

Efter lynturnering, spisning på  italiensk restaurant og de obligatoriske natteanalyser, 

skulle vi alle sammen op kl. 05.00, for vi skulle være i Aalborg kl. 12. Om 

enkelthederne i den kaotiske hjemtur kan I selv læse i Martsnummeret, 1993, blot 

skal vi slå fast at sjældne er efterhånden de motorvejsfrakørsler i Jylland som Hans 

Andersen ikke har et eller andet specielt forhold til. 

Der er sikkert mange i klubben der ikke kender partiet mellem Kasparov og Nikolic 

fra 1992:), derfor viser jeg det lige igen, men uden kommentarer. Det er især 

Kasparovs  springeroffer i 17. træk Sxg7 der er spetakkulært!! (NC) 

(875831) Kasparov,Garry (2780) - Nikolic,Predrag (2635) [D10] 

Manila ol (Men) Manila, 1992 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 e5 4.dxe5 d4 5.Se4 Da5+ 6.Ld2 Dxe5 7.Sg3 Dd6 8.Sf3 Sf6 

9.Dc2 Le7 10.0-0 0-0 11.e3 dxe3 12.fxe3 Dc7 13.Lc3 Lg4 14.Ld3 Sbd7 15.Lf5 

Lxf5 16.Sxf5 Tfe8 
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  ○ 

 

17.Sxg7!! Kxg7 18.Df5 Sf8 19.h4 h6 20.g4 Dc8 21.Dxc8 Taxc8 22.g5 S8h7 23.e4 

Tcd8 24.Tdf1 Kf8 25.gxf6 Lxf6 26.e5 Lg7 27.Thg1 c5 28.Kc2 Te6 29.Tg4 Lh8 

30.b4 b6 31.bxc5 bxc5 32.Tb1 Ta6 33.Tb2 Lg7 34.Tb7 Txa2+ 35.Kb3 Ta6 36.e6 

Txe6 37.Txg7 1-0   
 

Det skete også i 1993 

 

- Arne Fjordside lagde navn til Arne Fjordside- varianten  i Kongeindisk ( 1.d4 Sf6 

2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 0-0 6.Le3 a6 7.Sge2 e5 8.d5 Sa5?!)  

- Regnar Simonsen og  Steffen Nielsen kommenterede begge deres indbyrdes parti i 

klubturneringen. Analyserne blev koordineret og bragt i samme klubblad - en 

premiere på den slags i Skørping klubblad. 

- Hans Andersen bringer en fire siders artikel om Fritz-varianten (1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 

3.Lc4 Sf6 4.Sg5 etc.) Hovedredaktøren har så vidt vides aldrig selv spillet åbningen 

med hverken sort eller hvid. 

- Richard Lilja stiller det eksistentielle spørgsmål: Duer 13.Sb5 I Kongeindisk? 

- Helle Skøttrup Jensen - ungarnsfarende medlem af Gistrup Skakforening - bidrager 

for første og eneste gang med en artikel til vores klubblad. Hun skriver blandt andet 

om turen til Ungarn; "Hans imponerede virkelig med sin skakkunnen...."  For at sætte 

denne bemærkning i relief vil vi bringe en anden af Helles skakteorier: " Det er en 
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fordel at flytte bønderne foran sin egen konge, for skulle den komme i fare, har den jo 

så flere felter at flygte til!" 

- Arne Søgaard spillede i nedenstående stilling mod Regnar Simonsen alt andet en en 

standard-kombination. 

 

  ○ 

26.Sxa7!!!  Vi vil lade det være op til læseren at gennemskue formålet med dette 

fantastiske træk, men med til historien hører at Regnar formåede at holde remis. 

Nu her 22 år senere vil jeg tillade mig at lade Fritz fortsætte analyserne som kommer 

her, og det skal lige siges at hvid efter Sxa7 står med en fordel på 3,67,: 26.Sxa7 Dc7 

27.Td2 Lxe3 28.Tdh2 Dc1+ 29.Ke2 Dd2+ 30.Kf3 Dxh2 31.Txh2 Lc5 32.Lxf7+ 

Txf7 33.Sb5 g5 34.Th5 Le7 og hvid vinder. 

Måske Regnar her 22 år senere vil vise os, hvordan han spillede frem til remis. Måske 

i næste klubblad??     NC 

Manden betror sig til en skakkammerat: ”Min kone siger, at hvis jeg tager til 

skakturnering i morgen, så forlader hun mig og tager børnene med.” 

Kammeraten: ”Det var dog forfærdeligt, hvad vil du gøre?” Manden: ”Hvad jeg 

vil gøre. Spille 1. e4, ligesom jeg plejer.” 
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Hvad er min skakpersonlighed?  v/Claus Qvist Jessen 

Da jeg sammen med Peter Mikkelsen var til nytårsgrand-prix i Skanderborg den 3. 

januar i år, læste jeg en spændende artikel i værternes klubblad. Jeg tog siden kontakt 

til Claus Qvist Jessen, som har været med til nogle enkelte julefrokoster i Skørping 

via sit bekendtskab med brødrene Østergaard, og fik så tilsendt artiklen af ham. Den 

bringes uredigeret herunder. 

Der er skrevet masser af fede bøger om skak, men de fleste af dem ligner på et eller 

andet plan hinanden. Tykke lærebøger om alverdens åbningsvarianter eller også om 

midtspil, slutspil og den slags. Hvad er Hvids bedste træk i variant X, eller hvad er 

sorts korrekte plan i den og den åbning. For nogle år siden kunne vi også opleve 

striber af bøger om enkelte turneringer, men stadigvæk lærebøger, hvor forfatteren 

gennem en masse partier og stillinger søger at gøre os alle sammen en smule bedre. 

 

Lars Bos bokse 

Og så en gang imellem kommer der noget helt anderledes, som da vor egen Lars Bo 

Hansen for snart 10 år siden lavede ”Foundations of Chess Strategy” (Gambit, 2005). 

”Foundations” er ikke en egentlig lærebog, men mere et glimrende forsøg på at få sat 

en streg under, at folk ganske enkelt tænker forskelligt. Indenfor psykologi og 

coaching har man for længst erkendt, at selv mennesker med nogenlunde samme IQ 

ofte tænker meget forskelligt, og det har givet anledning til en hel stribe af 

personlighedsanalyser, lige fra de såkaldte DISC-profiler og Howard Gardners ”syv 

intelligenser” til Belbins teamroller. Alt sammen værktøj, der skal hjælpe Mercuri-

Urval til at klassificere ansøgere efter deres personlighed. 

 

Lars Bos smarte træk var at kombinere sin baggrund som GM med sin karriere 

indenfor netop business og management. Han har kort sagt overført de kendte, 

psykologiske modeller fra jobansøgere til stormestre, alt sammen i erkendelse af, at 

skakmæssigt tænker folk også meget forskelligt. Nogen er mest til åbne tju-bang-

stillinger, mens andre foretrækker langsomme, lukkede stillinger. Oveni er der nogle 

spillere, der beregner kilometervis af konkrete varianter, mens andre mere tænker i 

intuitive baner; spillere som ikke regner ret mange varianter, men som bare 

”fornemmer”, hvad der er rigtigt. 
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Når man befinder sig på verdensmesterniveau, er det naturligvis lidt svært at forestille 

sig en Kramnik eller en Carlsen, der ikke kan beregne varianter eller som spiller 

seriøst dumt i enten åbne eller lukkede stillinger, men alle spillere har alligevel deres 

skaklige hjemme- og udebaner, og det har verdensmestrene også. Bare tænk på 

datidens flyvende komet, Tal, som blæste verdensmesteren Botvinnik af banen med 

strålende, åbent og kampsøgende spil i VM-matchen i 1960, men som året efter selv 

fik en masse tæv. Botvinnik havde nemlig i revanchematchen succes med at drible 

angriberen Tal ind i en masse mere rolige stillinger, hvor Der Altmeister var et par 

klasser bedre. Det var lidt på samme måde, at Botte til sidst klarede 12-12 mod 

Bronstein i 1951. Botvinnik blev kørt ud af banen i de vilde partier, men vandt 

tilsvarende i de rolige slutspil. 23. matchparti er verdensberømt. 

 

Sådan er det faktisk i de fleste sportsgrene. Eliten god til det hele, men har alligevel 

områder, hvor de er lidt mere på hjemmebane end andre steder. Fx i tennis, hvor 

Spaniens verdensetter, Rafael Nadal, er en langt bedre spiller på det langsomme grus 

end det hurtige græs. Den serbiske tju-bang-kanon Novag Djokovich har det nærmest 

omvendt, og udfaldet af en kamp mellem de to er derfor meget afhængig af netop 

underlaget. 

 

Tilbage til skakken giver Lars Bos opdeling i alt fire bokse: Aktivister, Pragmatikere, 

Reflektorer og Teoretikere: 
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Det kommer næppe som nogen overraskelse, at en skaklig vildmand som førnævnte 

Mikhail Tal er Aktivist, og at David Bronstein havner samme sted. Begge var kendte 

for deres virtuose jongleren med officererne i de skarpe, åbne stillinger, og især 

drømmeren Bronstein var berømt for sine dybe, men stadig meget impulsive ideer. 

Han kunne midt i en presserende tidnød trylle de mest fantastiske varianter ud af 

ærmet, men også bruge 45 minutter på at falde i staver over en simpel stilling derpå 

spille et katastrofetræk. Syvende matchparti i 1951 er et kedeligt eksempel. Det halve 

point, han smed dér kostede i sidste ende VM. 

 

Blandt Pragmatikerne finder vi en række meget skarpt spillende mestre, hvis 

skaklige supermandskræfter snarere skyldes en eminent evne til at regne langt og 

dybt. Kasparov er oplagt, og også de lidt ældre verdensmestre Fischer (1972-75) og 

Alekhine (1927-35 + 37-46) bliver af Lars Bo Hansen plantet i denne gruppe. Det er 

måske ikke så overraskende endda, at den unge Kasparov gentagne gange har udråbt 

netop Alekhine som sit skaklige forbillede. Det er denne gruppe, der synes at have 

flest verdensmestre i flokken. 

 

Ser vi på de lidt mere solide og mere positionelt tænkende, intuitive spillere, 

Reflektorerne, ramler vi (naturligvis) ind i Capablanca, skakverdenens måske største 

naturtalent nogensinde. Hans manglende variantberegninger var berømt allerede for 

100 år siden – han havde bare en ufattelig fornemmelse for, hvor brikkerne skulle stå. 

Han spillede partierne som en slags simultanpartier – tænk lidt, træk hurtigt og så 

væk, og utallige er hans ”lette” positionelle gevinster mod samtiden, mange vundet 

fra tilsyneladende lige helt stillinger. Også den sovjetisk-armenske verdensmester 

(VM 1963-69) Tigran Petrosjan og hans russiske landsmand Anatolij Karpov (VM 

75-85) havner hos Reflektorerne. Ikke prangende og glamourøst spil om Tal eller 

Kasparov, men stille og roligt uden at slide for meget på hjernen og uden at levne 

modparten for mange chancer. 

 

Hvad så med Teoretikerne? Her finder vi de positionelle regnegenier som Botvinnik 

og Steinitz på hans lidt ældre dage, begge kendt for en overlegen positionsforståelse 

og dertil meget store analytikere med god sans for at lave regler. Det samme med 

Euwe (VM 1935-37), og 1800-tallets største skakpedant Siegbert Tarrasch kunne 

såmænd også godt havne her. I det hele taget synes der at være en vis 

overkoncentration af ”skolemestre” med løftede pegefingre i den teoretiske kasse. 
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Det er næppe nogen overraskelse, at rigtig mange af især tidligere tiders lærebøger 

blev skrevet af teoretikere og pragmatikere. Den slags falder meget lettere for 

spillere, hvis ideer har en variantmæssig baggrund end de intuitive spillere, hvor e4-

e5 mere skyldes ”en glad mavefornemmelse”. Det er i hvert fald mere overbevisende 

at kunne levere dokumentation i form af varianter snarere end blot at sige, at ”sådan 

er det bare”. Modsat fx Euwe, Alekhine og Tarrasch var fx Capablanca heller ikke 

den store forfatter. I vore dage har talknuseren Kasparov også været langt mere 

produktiv end den intuitive og rolige Karpov. 

 

”Hvad kan vi lære af det?” 

Sagde gamle Gotha Andersen. Jo, et centralt punkt i opdelingen af spillere i den ene 

eller anden kasse må være, at både mestre og alle os andre har en ”stil”, en type spil, 

som passer os, mens vi ofte føler os lidt på Herrens mark i en anden og mere 

fremmed type stillinger. Er det ikke noget, der bare kan læres? Sikkert jo, men 

alligevel har vi det med at havne i en eller anden kasse, og hvis det er der, vore 

talenter ligger, hvorfor så ikke udnytte dem bedst muligt og spille det spil, der passer 

til ens personlighed? Det vil man sandsynligvis blive bedre af end ved at tvinge sig 

selv i en spillestil, som bare ikke passer. 

 

Selv har jeg gennem masser af år haft en herlig glæde ved at gennemspille 

romantikkens tju-bang-partier, og også Tals og Bronsteins partier står højt på 

hitlisten. I nyere tid står Kasparovs 16. symfoni mod Karpov i VM-matchen i 1985 

som noget af det mest elegante. Det triste er så bare, at hver gang jeg selv skal lege 

troldmand med kongegambit eller siciliansk, går det galt. Jeg spiller under evne og 

bliver ofte kørt baglæns ud af brættet. Jeg spiller ganske enkelt ringere, end jeg burde, 

fordi stillingerne ikke passer til mig. Lidt som at være 165 cm Lionel Messi og tro på, 

at man kan drive det vidt i basketball. 

 

Et andet wake-up-call var, da jeg i sin tid var medlem af Næstved Skakklub og dér 

spillede adskillige lyn- og hurtigpartier med den daværende formand. Styrkemæssigt 

var vi ret lige og resultaterne ligeså, men det overraskende lå i efteranalyserne. 

Formand Peder havde selv i hans tabspartier set meget længere end jeg selv, og det 

gav en ide om, at han nok var en regnemand, men jeg selv var (og stadig er) en mere 

intuitiv spiller. Som kemiingeniør og PhD burde jeg egentlig være en dybsindigt 

tænkende beregner og derved en teoretiker, men 53 års livserfaring har godt nok vist, 

at min krøllede hjerne er fyldt med impulsive springvand snarere end godt 

gennemarbejdede ideer. 
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Test din skakpersonlighed – www.chesspersonality.com 

Alt dette gjorde, at jeg for længe siden prikkede til Lars Bo Hansen for at få ham til at 

lave en slags opfølger på Foundations, hvor man gennem en masse opgaver kan få 

placeret sig selv i en kasse og derigennem finde ud af, hvem man egentlig er – sådan 

rent skakligt. 

 

Man kunne sagtens forestille sig spillere, som hele livet har haft en ulykkelig 

forelskelse i kongegambittens pivåbne stillinger, men som ville have fået langt flere 

points, hvis han havde holdt partierne i den mere kedelige afdeling: Dronninggambit, 

Caro-Cann og den slags. Modsat kunne man også sagtens forestille sig en meget 

utålmodig sjæl spille langt under evne i de lukkede åbninger, når den 

skakpsykologiske profil siger, at han har sin store force i dynamitskak a la Morphy. 

Ellers hvis ens (uopdagede) force er enkle slutspil, kunne det være, at man skulle lade 

være med at styre partierne ind i dramatiske midtspil. Eller hvis man hader at regne 

lange, komplicerede varianter, er kongeindisk nok ikke lige sagen. Det er det, man 

har en træner til, men for alle os 99 % af DSU, der ikke får periodisk træning af en 

GM, er det næppe nogen tosset ide at finde ud af ”hvem er jeg?” 

Lars Bo fik aldrig lavet en opfølger på ”Foundations”, men jeg mener stadig, at ideen 

er ret fed, og det mente Yusupov også, da jeg for lidt tid siden fristede ham med 

ideen. Who knows? Der sker måske noget en dag. Og mens vi så går og venter på 

den, ramlede jeg så ind i en webside ved navn chesspersonality.com. Fuldstændig 

som jeg havde fristet Lars Bo med, var her en hjemmeside med en stribe 

skakopgaver, om læseren kan spekulere sig igennem. Ikke noget med hvid trækker og 

sætter mat i tre, men 20 opgaver, hvor man fx skal vurdere, hvem der stå bedst, eller 

om man i en given stilling helst vil have sort eller hvid (fx Opgave 1 i diagrammet). 

Eller hvordan man scorer i turneringer – stabilt fra turnering eller meget op og ned. 

Eller hvordan man har det før et parti, totalt cool eller lettere nervøs. 
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Når man så har gjort det, bliver man ”evalueret” på fire forskellige ”skalaer: 

1. Attacking vs. Positional 

2. Aggressive vs. Solid 

3. Intuitive vs. Calculating 

4. Emotional vs. Calm 
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Nr. 1 og 2. er efter min beskedne mening noget forbundne, men ellers er der en ekstra 

parameter med i forhold til Lars Bos oprindelige model. I Foundations blev mestrene 

fordelt efter nr. 1/2 og 3, men den sidste er nok så vigtig. 

 

Samtidig får man sat en slags navn på spilletypen fra de meget flatterende 

”Magician” og ”Mastermind” over de lidt mindre flatterende ”Mad Scientist” og 

”Barbarian” til de kedeligt lydende ”Grinder” og ”Technician”. Til hver eneste af 

de 16 spilletyper er knyttet en nutidig eller datidig mester, lige fra Steinitz og Lasker 

til Kasparov, Carlsen og (søreme) Nakamura og Ivanchuk, og man får således også at 

vide, hvilken af mestrene, man ligner mest – sådan rent spillemæssigt. 
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Sidste vigtige info: Man får som bonus også at vide, hvilke typer af åbninger, der 

egentlig passer bedst til ens spil og personlighed, og det er nok hér, vi amatører i 

virkeligheden bedst kan bruge testen. Der er jo nogle åbninger, der næsten pr. 

automatik fører til meget åbne stillinger, mens andre har det med at give mere 

lukkede og solide stillinger. Oveni er der åbninger, som kræver et dybtgående 

teorikendskab og lange variantberegninger, mens man i andre åbninger lettere kan 

finde de brugbare træk ud fra logisk tænkning, eller hvor unøjagtigheder ikke har 

samme vilde konsekvenser som på de skarpe boldbaner. 

 

Jeg har indtil videre prøvet testen tre gange med en måned eller to imellem, og jeg 

har naturligvis fået tre forskellige resultater, men dog i samme boldgade. Så prøv det, 

og du vil muligvis blive lidt overrasket over resultatet. I sidste ende kan det føre til, at 

du begynder at spille det spil, der burde passe til dig, og – hvem ved – det kan være, 

at pointene begynder at rulle ind. Hvis ikke frasiger jeg mig ethvert ansvar  
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Løsning forsidediagram: 

Zugzwang/ S.Hauge/NC 

Nogle ting lyder bedre på tysk, og det gælder især det gode gamle træktvang. Tag og 

kig på diagramstillingen. 

  ○ 

 

Der er kun fem brikker tilbage. Løberne er uligefarvede (normalt en remisfaktor i 

slutspil), og tårn mod tårn og løber er remis, hvis forsvareren kan teknikken. Så det 

burde vel blive remis? Når man kigger lidt nærmere åbenbares det, at sort hverken 

kan rykke løber aller tårn. Tårnet dækker løberen, og løberen kan heller ikke flytte, 

for så bytter hvid tårne, og c-bonden går ned. Men sort har stadig en konge på fri fod. 

Hvis man på en eller anden måde kan få den spærret inde.... 

Fra 10. runde i Bundesligaen; 

Hvid: A. Virig 

Sort: R. Janssen 

 

Hvid fortsætter her med sit træk nr. 97. Kb3!! og så kører maskinen 97. - Ke8 98. 

Lf7+ Kf8 99. Lg6! Kg8 100. Tf7 ! Kh8 101. Lh7 ! træktvang  og sort mister brikker 

1-0. Skak er et smukt spil!!! 
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Nytten af at kende sin åbningsteori    v/HA 

 
 

Min medredaktør har indleveret et parti til mig fra klubturneringen, som han med slet 

skjult rødmen siger, han ikke selv vil prale af i bladet. Men af ”pædagogiske” årsager 

mente han alligevel, at det skulle med, og derfor måtte jeg til tasterne. Det skal dog 

indrømmes, at partiet også har andre plusser: a) det er billedskønt og b) det er kort. 

Det skal lige tilføjes, at redaktørens kontrapart i partiet ikke er blevet kontaktet i 

sagen – måske havde han støttet et divergerende synspunkt… 

 

Hvid: Niels Chr. Davidsen 

Sort: Johannes Struijk  Spillet d. 23.03.2015 

 

1, f4 e5  2, fxe5 d6  3, exd6 Lxd6  4, Sf3 g5!?  En uge tidligere havde jeg spillet de 

sorte brikker mod Niels Chr. i denne variant af Froms Gambit. Jeg spillede her det 

knap så vilde 4, - Sf6, men jeg måtte ned efter 25 – 30 træk. Hans Struijk vælger et 

meget skarpt træk, hvor man virkelig skal have styr på varianterne. 5, d4 g4  6, Sg5 

f5  Det almindeligste. 6, - De7 og 6, - Sc6 er også udmærkede træk.  7, e4  Min 

teoribog, som ganske vist er knap 45 år gammel, påstår, at sort nu får udmærket spil 

med den spændende variant 7, - h6  8, e5 Le7  9, Sh3 gxh3  10, Dh5+ Kf8  11, Lc4  

Th7  12, Dg6 Lb4+! (bedre end 12, - Tg7  13, Lxh6 Sxh6  14, Dxh6 Lb4+  15, c3 

Dg5  16, Dxg5 Txg5 17, cxb4 hxg2  18, Tg1 Sc6, hvor stillingen er særdeles 

spændende og nok omtrent lige)  13, Ke2 (Hvid tabte efter 13, c3? Tg7  14, Lxh6 

Dh4+  15, g3 Dxh6 i Speer – Brincmann, 1962) Tg7  14, Lxh6 Sxh6  15, Dxh6 Dg5  

16, Dxg5 Txg5, hvor sort står noget bedre. Det lidt mærelige 7, - f4!? førte til roligere 

spil og en næsten lige stilling i Skalicka – Treybal, 1935. Måske har teorien udviklet 

sig siden 1970?! Tilbage til vores parti:  7, - Le7?!  8, Sh3 gxh3  9, Dh5+ Kf8  10, 

Lc4 De8??  Nødvendigt var 10, - Lb4+ for at skabe et flugtfelt til kongen. Nu valgte 

Niels Chr. den ”flabede”, men også effektive afslutning på sorts lidelser, nemlig  

 

 

.” Michael Tal skulle have sagt følgende: ”Jeg drikker en del, jeg ryger temmelig 

mange smøger, jeg vædder gerne, jeg jagter damer – men korrespondanceskak 

er altså en last jeg ikke har.” 

 

Fru Møller til veninden: ”De skønneste stunder i mit liv kan jeg takke skakken 

for.” Veninden forbavset: ”Hvorledes dog dette? – Spiller du da ofte skak?” Fru 

Møller: ”Nej, men det gør min mand.” 
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  ○ 

 

 

 

 

11, Dh6+ Sxh6  12, Lxh6 mat! 

      1 – 0   Noter: NCD + HA 
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Klubturnering 12/12 1972 /Søren Hauge 

 

Med hjælp fra Søren Hauge er det lykkedes os at finde et parti med nu afdøde John 

Steffensen. Søren har alle  sine partier og det var en smal sag for ham, at skaffe et 

mod John. De mødtes flere gange i klubturneringen i Skørping Skakklub i årene 1970 

til 1973.  Partiet er spillet 12. december 1972. 

 

 

Hvid: John Steffensen 

Sort: Søren Hauge 

1.b3 John kunne godt lide at spille lidt utraditionelt. 1.- Sf6 2.Lb2 g6 3.e3 Lg7 4.f4 

0-0 5.Sf3 d6 6.Ld3 Lg4 7.0-0 Sbd7 8.De1 Lxf3 9.Txf3 e5? c6! 10.Le2 e4 11.Th3 d5 

12.Dh4? et slag i luften, bedre a4 12.- Sh5 13.Lxg7? Sc3 13.- Dxh4 14.Txh4 Sxg7 

15.Sc3 c6 16.g4 f5 17.g5 Se6 18.Sd1 Kg7 19.c3 Sec5? b5! 20.Sf2 Se6 ? b5! 21.Kg2 

b6 22.Th6 c5? a5! 23.h4?? meget bedre er a3! 

 

 ● 

 

 23.- d4?? Sf6 eller Sd8!!, vi er ikke stormestre nogen af os... 24.Lc4? h5! 24.- Tfe8? 

Sc7 - nu kommer hvid i fordel! 25.h5 Sdf8  26.hxg6 hxg6 27.Tah1 dxe3 28.dxe3 

Tad8 29.Th8 Te7 30.Lxe6 Txe6 31.T1h7? Sxh7 32.Txd8 Te7 33.Sd1 Sf8 34.c4 

Td7 35.Txd7+ Sxd7 36.Sc3 remis. Ja, John havde vel chancen, men forpassede den.  

     Noter: Søren Hauge 
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