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          løst og fast omkring 

 Skørping Skakklub 
             November 2015 

             42. årgang nr.1 

 

   ○ 

            Forsidediagrammet er fra Interzoneturneringen i Portoroz 1958 og er mellem 

BobbyFischer (hvid) og Bent Larsen (sort). Hvid trækker og gør mat i 3. Løsning s.13 

                      Kongelig hæder 

         Skak uden store parader

          Mesterskab i kæmpeskak på torvet

                        .Sommerskakturneringerne med pænt fremmøde 
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Skørpingspiller slået til ridder af dronningen  v/HA   

 
Vores ellers så udmærkede skakklub har gennem årene været hjemsøgt af talrige 

professores, doctores og honoratiores, og i Nordjyskes udgave den 6. maj i år kunne 

man så læse, at vi nu også råder over intet mindre end en "ridder af Dannebrog-

ordenen", nemlig Jesper Møller. Bladet siger af hjertet til lykke med udnævnelsen, 

som fandt sted hos selveste monarken på Christiansborg Slot. 

 

   Som det med al ønskelig tydelighed fremgår af

   vedstående billede, var Jesper rigtig glad for 

   udnævnelsen. Og manden ser jo egentlig sær- 

   deles nydelig ud i kjole og hvidt (eller hvad  

   sådan noget nu kaldes, her er vi ikke eksperter 

   på klubbladet). 

 

   Til Jespers ros skal det også siges, at han stadig er 

   fuldstændig den samme person i klubben som før. 

   Kvaliteten af hans skakspil er også på et tilsva- 

   rende moderat niveau, som vi altid har kendt det.

       

   Men hvorfor har Jesper så fået sin orden? Det 

   har han ikke selv givet et helt stjerneklart svar 

   på, men det er jo nok et fornuftigt fundament, 

   at han er professor på Aalborg Universitet, og 

   at han vel må siges at være på toppen af sin kar- 

   riere. Dertil har han sikkert leveret gode resul- 

   tater, som har blot ikke har skiltet helt vildt med. 

   Klubbladet har dog opsnappet nogle årsager til,

   at han har bragt det så vidt: 

 

    

 

 Sådan ser hæderstegnet ud:    
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Her er en liste over de vigtige projekter, Jesper har arbejdet med: 

 

* Han har i et 4-årigt projekt forsøgt at afdække, om de danske gravhøje er 

 placeret efter et bestemt mønster - det kunne være sig placering i forhold 

 til solen, i forhold til handelsveje, i forhold til højdepunkter i landskabet 

 eller lignende. Projektet afsluttedes med konklusionen: "Det ser ud til, at 

 de danske gravhøje er placeret fuldstændig tilfældigt"... 

 

* Han har opfundet ikke ét, men hele to tidsfordelingsmetoder til brug i 

 Skørping Skakklubs rødvins-/colaturneringer 

 

* Han har undersøgt, på hvilken måde grønthandlere skal stable deres  

 appelsiner (evt. også andre frugter), således at de på én gang tager sig  

 godt ud over for kunderne og samtidig optager så lidt plads som muligt,  

 ligesom der er taget hensyn til, at risikoen for skred i appelsindyngen 

 minimeres mest muligt, efterhånden som frugterne bliver solgt. Dette 

 projekt har fået økonomisk støtte fra grønthandlerne på Bazar Vest i  

 Aarhus samt fra Integrationsministeriet. 

 

* Jesper har genoptaget den gamle undersøgelse af, hvor mange på  

 et fodboldstadion, der skal til at starte en såkaldt "bølge", der bevæger 

 sig rundt blandt tilskuerne. Denne problemstilling har tidligere været ind- 

 gående behandlet her i bladet (se flere numre omkring 1990, hvor Richard 

 Lilja rejste spørgsmålet, og hvor matematikere på Budapest Universitet  

 nogle år senere fandt frem til, at svaret var ca. 5). Jesper er nu kommet 

 til et vigtigt korrektiv til den konklusion, idet han mener, det korrekte svar 

 er 4 - 6. Undersøgelsen bygger på besøg på 50 stadions i 18 europæiske  

 lande - rejseomkostningerne hertil har heldigvis været dækket 100 % af  

 Aalborg Universitet. 

 

Disse er nok Jespers vigtigste resultater indtil nu, idet vi er sprunget over enkelte 

mere teoretiske aktiviteter. Men han er langt fra brændt ud endnu, og vi kan afsløre 

nogle af hans kommende projekter, hvoraf det første af tidsmæssige årsager har høj 

prioritet lige nu: 
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# Undersøgelse af, hvordan man mest hensigtsmæssigt pynter et juletræ 

 med højden 1,80 - 2,00 m med stearinlys, når man blot har indkøbt én  

 æske Asp-Holmblad lys med 20 stk. lys 

 

# Udarbejdelse af et nyt elo-ratingsystem. Jesper har allerede henvendt sig 

 til FIDE herom, og bliver projektet realiseret, skal det nye system efter 

 alt at dømme hedde Skagen-systemet 

 

# Udarbejdelse af én eller flere matematiske modeller, hvorefter 

 flygtninge kan placeres i EU-landene. Arbejdet er især efterspurgt af  

 regeringerne i Polen, Ungarn og Tyskland, men det er problematisk, at  

 de næppe vil være tilbøjelige til at støtte én og samme model 

 

Som man kan se har Jesper nok at fifle med i mange år fremover. Vi ønsker ham 

lykke til, og selvfølgelig gratulerer vi med den flotte orden! 

   

 

Lidt billeder fra Løvfaldsturneringen 

 

 

                                  

Spilleren længst til Løvfaldsturneringen           Henning Larsen fra Aars, en af de  

Dan Christen fra Sorø 1.plads i gruppe to         spillere, der har deltaget flest gange 

og ratinggevinst på 131.  i Løvfaldsturneringen. 
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Vild skak – voldsom afslutning       v/HA 

 

En del af klubbens medlemmer foretrækker rolige partier med små slagudvekslinger, 

strategiske overvejelser og subtiliteter som træktvang, god løber osv. osv., hvilket 

som regel fører til en snæver afgørelse i et længerevarende slutspil. 

 

De to kombattanter, vi nu skal hilse på tilhører en helt anden gruppe, nemlig dem, der 

vil ud i åben kamp. Som regel bliver følgen deraf korte, spændende opgør, som ofte 

får en pludselig og brutal udgang. Vi skal se, hvordan kampen mellem to sådanne 

slagsbrødre faldt ud i efterårets opgør i klubturneringen: 

 

Hvid: Mark Torpegaard Jensen 

Sort:  Sven Erik Østergaard  Spillet d. 14.09.15 

 

1, e4 d6  2, f4 Lige på og udfordrende. 2, - Sf6  3, Sc3 g6  4, Lc4 Sc6  5, h3 e6  6, 

Sf3 d5  Sort har tabt et tempo ved at skyde d-bonden frem i to enkeltskridt, men det 

gør ikke så meget, da hvid vel også har tabt et træk med h2-h3, som lige nu ikke er til 

så megen nytte. 7, exd5 exd5  8, De2+ De7  9, Dxe7+ Her kunne hvid måske prøve at 

hævde en merbonde med 9, Sxd5 – prisen er dog, at han ikke får rokeret. 9, - Sxe7 

 

   ○ 
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10, Sb5!? Her ser vi så den ægte, ædle skakridder. Netop som dronningafbytningen 

kunne antyde et fredeligt opgør, sætter hvid alt på spil – og brættet i brand. 10, - dxc4  

11, Sxc7+ Kd8  12, Sxa8 Vi er nået til en klassisk problemstilling – kan hvid få 

springeren ud igen eller evt. få flere bønder for den? Men det viser sig faktisk, at sort 

trods det beskedne officersmateriale kan stable et farligt angreb på benene, som 

påfører hvid betydelige problemer. 12, - Sf5  13, 0-0  Sg3 14, Te1 Le6  15, Sg5 Ld5  

16, b3  16, d3 eller 16, d4 er måske bedre. 16, - h6  17, bxc4 Lxc4  Med det fikse 17, 

bxc4 får hvid nu gang i sin dronningfløj. Problemet er bare, at sort samtidig får åbnet 

stillingen for bl.a. sin løber på f8. 18, d3 Ld5  19, c4 Lc5+! 20, Kh2 

 

 ●  

20, - hxg5!?  Et uskyldigt udseende træk med meget onde hensigter! 21, cxd5? 

Ligesom rigtig mange af os andre ville spille uden betænkningstid, men nu kom 21, - 

Lf2!  22, Lb2 Sg4+ og mat!!! Dette træk kom vist som et lyn fra en klar himmel for 

Mark, som nok nærmere var ved at fornemme, at han var på vej til at opnå en form 

for modspil. – Hvid burde have prøvet det bedre 21, Kxg3, hvorefter der stadig er en 

masse at spille om.    0 – 1 Noter: HA 
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12. Løvfaldsturnering ramt af flere uheld    v/HA 

 

Efter en glædelig stor deltagelse ved Løvfaldsturneringen i 2014, måtte man nøjes 

med 14 deltagere i år. Årsagerne var flere: der var ingen stærke udlændinge, som 

siden skulle spille med i Nørresundby, turneringsindbydelsen var nok lidt sent ude, 

og så blev flere deltagere eller potentielle deltagere ramt af sygdom. Og så var 2 

gennemførende spillere fra den arrangerende klub heller ikke imponerende. På 

plussiden stod, at der deltog spillere fra både Viborg og Rokaden, Randers, og kan de 

få flere klubkolleger med til Støvring næste år, ser det jo straks bedre ud. 

 

En af de sygdomsramte var vores egen Poul Erik Simonsen, og det fik også betydning 

for køkkentjenesten. Den blev nu – på absolut glimrende vis – overtaget af Claus 

Jacobsen og Rasmus Kristiansen, og med deres forstand på mad gik det selvfølgelig 

glimrende. Men vi ser nu alligevel gerne Poul Erik og Finna tilbage på posten til 

næste år! 

 

Poul Erik Kristensen fra vores egen klub måtte melde fra kort før turneringen, og så 

måtte Dennis Larsen fra Rokaden nøjes med ét parti, hvor han i øvrigt spillede på 

piller. Herefter måtte også han til sengs, og turneringen endte derfor med henholdsvis 

5 og 7 spillere i de to rækker. Slutstillingerne blev: 

 

Gruppe 1    I alt Rat-beg Rat-slut  

1. Sune Kovshøj, Aalborg  4½ 1979 1999 

2. Benny Grønhøj, Aarsnibe  4 1994 1996 

3. Henning Larsen, Aarsnibe  2½ 1813 1821 

4/5. Byrial Jensen, Viborg  2 1757 1744 

4/5. Jørgen V. Schacht, Skørping  2 1674 1676 

6. Dennis Larsen, Rokaden Randers 0 1854 1838 
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Gruppe 2    I alt Rat-beg Rat-slut  

1. Dan Christensen, Sorø  4 1384 1515 

2. Søren Rud Ottesen, Tranum  4 1628  1631 

3. Jesper C. Pedersen, Hjallerup  4 1477 1497 

4. Per Jacobsen, Aalborg  3 1557 1523 

5/6. Bent K. Nielsen, Skørping  2 1331 1306 

5/6. Jens Ole van de Weerd  2 1295 1270 

7. Gunner Poulsen, Tranum  1 1114 1087 

8. Poul Erik Kristensen, Skørping  -  udg. 

  

Man må sige, at gruppe 1 i ganske høj grad fulgte ratingsystemets forudsigelser; dog 

snuppede Sune en ny, fortjent sejr i Støvring, så ham træffer vi nok også fremover! 

 

I gruppe 2 mødte vores gode sjællandske ven, Dan, op med et lavere ratingtal, end 

han plejer, men det beviste han da også undervejs var helt forkert. Samlet gevinst (på 

bedst korrektion) og et ratingplus på 131 var en stor succes for Dan. Med undtagelse 

af denne kraftpræstation forløb gruppen i øvrigt nogenlunde, som man kunne 

forvente. – En specialpræmie til bedste spiller med rating under 1400 måtte deles 

mellem Bent K. og Jens Ole van de Weerd. 

     

 

 

Regnar fortæller om Tal og sovjetskak    v/HA+SH 

 

Den 27. april var Regnar atter en gang på banen med et skakhistorisk foredrag, og det 

vakte som altid stor tilfredshed blandt tilhørerne. I focus stod Mihail Tal – 

”Troldmanden fra Riga”, men vi tilhørere stiftede også bekendtskab med mange 

andre sovjetiske spillere fra guldæraen fra omkring 1945 – 1985. Regnar berettede 

også om det sovjetiske ”skaksystem”, som herskede i den periode og dets mange love 

og regler, hvoraf mange var uskrevne. 

Tal stod dog helt klar i centrum for beretningen, hvilket er naturligt af mange grunde. 

For det første var han jo verdensmester i perioden 1960 – 61 (efter sejr i VM-matchen 

i Moskva mod Botvinnik og tab mod samme spiller sammesteds året efter), men 

desuden var hans skakstil helt særegen med særdeles aggressivt angrebsspil og mange 
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flotte gevinstpartier, lige som hans liv generelt var usædvanligt. Mange skiftende  

kvindelige bekendtskaber blev det til, alkohol og sygdom prægede dele af hans liv, 

men stort set altid spillede han stadig glimrende skak, og han mistede aldrig 

interessen for spillet. Mange dagligdags forhold interesserede ham ikke synderligt – 

således forlyder det, at Tal aldrig ejede et ur – han var simpelt hen ikke interesseret i, 

hvad klokken var! 

Tal var populær overalt i Sovjetunionen – og nok også i resten af verden – men 

selvfølgelig ikke mindst i hans hjemby, Riga i Letland; deraf hans tilnavn 

”Troldmanden fra Riga”. Dette forhold fik jeg bekræftet i sommer, da jeg besøgte 

byen. I en meget stor park var der en statue af Tal, og der var mange friske blomster 

lagt ved den! Samtidig var der mange skakspillere, der tævede brikker, i parken – vel 

omkring 50 – 70 personer en almindelig eftermiddag. Noget til efterlevelse i 

København – eller måske Aalborg?  

- 

Et par uger efter Regnars inspirerende foredrag (med masser af interessante fotos) 

modtog klubbladet fra Søren Hauge dette parti mellem Søren og Mark Tajmanov, 

som var en af de stormestre, Tal færdedes sammen med gennem mange år. Søren 

skriver: 

 

”Inspireret af Regnars foredrag om russisk skak gravede jeg dybt i bunken af 

noteringshæfter og fandt partiet mod Tajmanov. Det er spillet i Ungdomsgården i 

Aalborg d. 29.04.1967, hvor Tajmanov spillede mod 30 modstandere fra forskellige 

klubber i Aalborg.” 

 

Hvid: GM Mark Tajmanov 

Sort: Søren Hauge  Spillet d. 29.04.67 

 

1, e4 e5  2, Sf3 Sc6  3, Lb5 a6  4, La4 Sf6  5, 0-0 b5  6, Lb3 d6  7, c3 Sa5  8, Lc2 c5  

9, d3 Lg4  10, Sbd2 Le7  11, h3 Lh5  Hovedvarianten i spansk. Den kender de 

åbenbart også i Rusland!! 12, Kh2 Dd7 Så spiller han næppe g2 – g4. 13, Tg1 Sc6  

14, Sf1 d5  15, g4 Lg6  16, De2 h6  17, Sg3 dxe4  18, dxe4 0-0  19, Sf5 Tad8  20, 

Le3 Tfe8  21, S3h4 Kh8? 21, - Lf8 var vist bedre. 22, Sxg6+ fxg6  23, Sh4? 

Stormestre kan også lave fejl. 23, Sxe7 må være bedre. 23, - g5 24, Sf5 Lf8? Her var 

24, - De6! at foretrække. 25, h4 Sh7  26, Tad1? Bedre 26, hxg5. 26, - De6  27, Lb3 

c4  28, Lc2 Txd1  29, Txd1 g6  30, hxg5 gxf5? 30, - Sxg5! 31, exf5 De7  32, f6 Dc7  

33, gxh6 Sxf6? Langt bedre var 33, - Sd4, men på det tidspunkt var det tyndet 
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kraftigt ud i antallet af modstandere, og Tajmanov var ubønhørlig, man skulle trække, 

når han kom. 34, g5 e4+? Igen var 34, - Sd4 det rigtige. 35, Kg2 Sg8 Nu er jeg 

presset i bund. 36, Dg4 De7  37, Td7 De6  38, Dxe6 Txe6  39, Tc7? 39, Tf7 var det 

rigtige træk. 39, - Sge7  40, a4 Kg8  41, axb5 axb5  42, Tb7 Sd5  43, Txb5 Sxe3+  

44, fxe3 Le7  45, Kg3 Ld6?  Her var 45, - Kf7! Bedre. 46, Kg4 Se7  47, b3 Kh8  48, 

bxc4 Te5?  48, - Le5 var vist bedre – nu er det sket med mig. 49, Txe5 Lxe5  50, 

Lxe4 Lxc3  51, c5  Ld2  52, Kf4 Lc3  53, c6 La5  54, g6 Lc7+  55, Kg5 Le5  56, 

Lf3 Kg8  57, g7 Kh7  58, Le4+ Kg8  59, Lf5 Kf7  60, Lb1 Kg8  61, La2+ Kh7  62, 

Le6 Ld6  63, Kf6 Sg8+  64, Lxg8+ Kxg8  65, Kg6 Lf4 En sidste fidus. Slår jeg 

løberen, er jeg jo pat. Men 66, h7 mat!  Jeg kæmpede jo til det sidste også for at give 

de andre, der var tilbage, lidt mere tid. 

 

    ○ 

 

    1 - 0 Noter: Søren Hauge 

  

 

Udskiftning i bestyrelsen 
 

I løbet af efteråret er Mark Torpegaard Jensen udtrådt af klubbens bestyrelse. Han 

erstattes fremover af den ene af de valgte suppleanter, nemlig Peter Langeland. 
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Ud at køre med de skøre – en ny type ferie    v/HA 

 

Lad mig straks bløde lidt op på overskriften, som dækker over, at Steffen fra klubben 

i foråret foreslog, at jeg skulle ledsage ham på en tur til Ostroda i Polen i de første 8 

dage af august for at deltage i den 58. verdenskongres i WCCC, som står for ”World 

Congress of Chess Composition”, altså den verdensomspændende sammenslutning 

for personer, som beskæftiger sig med komposition og til dels også løsning af 

skakopgaver, dvs. matopgaver, slutspilstudier og en hel del mere, som den 

almindelige skakspiller – dvs. jeg – kun havde et vagt billede af forud for kongressen. 

 

Steffen og jeg havde fravalgt det dyre konferencehotel som indkvartering, og i stedet 

havde vi bestilt værelser (to værelser, da Steffen er ret følsom over for min lette 

snorken…) på Pensjonat Motyl. Selv om vi udmærket kendte pensionatets adresse i 

byen, havde vi svært ved at finde frem til det ved vores ankomst, da det lå i en 

bygning, som tilsyneladende husede et motionscenter. Dette hed godt nok også Motyl 

(”Sommerfugl”), men der gik en rum tid, før vi fandt ud af, at vore værelser lå på 

etagerne oven over de svedende motionister og deres redskaber – hvilket i øvrigt ikke 

gav anledning til søvnløse nætter. 

 

Steffen var sammen med sin meget hyggelige kollega Bjørn Enemark udsendt som 

officielle repræsentanter for fædrelandet; Bjørn havde dog valgt det fashionable 

konferencehotel ”Willa Port” som sit domicil. For mig var det meget interessant at se 

det liv, der udspillede sig blandt disse særdeles nørdede skakfolk. Det var tydeligt at 

se, at de i høj grad besad rigtige fagfolks kendskab til hinanden (Steffen var også med 

på den tilsvarende kongres i Georgien i fjor), mens det var vanskeligere for mig at 

fange en del af stoffet. For ud over almindelige skakopgaver, som I kender dem, 

vrimlede det med retroopgaver (opgaver, hvor man skal beregne baglæns – måske 

endda finde udregne et helt partiforløb, som fører til en given stilling), selvmatter, 

hjælpematter og en hel del forskellige former for skak, som man på forhånd 

overhovedet ikke kunne forestille sig. I nogle opgaver måtte samme spiller fx udføre 

en mængde træk i rap, og så vrimlede det med helt ukendte brikker så som 

”græshopper”, ”halvneutrale springere”, ”visirnatryttere”, ”pigespejdere” og meget 

andet godt med hver deres måde at trække på. Vidste du fx, at en ”kamel” trækker 

som en springer blot med den forskel, at det er 1 til siden og 3 frem (eller omvendt), 

mens en ”zebra” trækker med 2 til siden og 3 frem? Kort sagt stod jeg uden for rigtig 
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store dele af den konkrete diskussion på stedet, men jeg kunne i stedet nyde den gode, 

kollegiale atmosfære. 

 

 

                                                        
Græshoppe                         Natrytter                               Visir 

 

Når der ikke lige præcis var møder med organisatorisk indhold, sad folk i større eller 

mindre grupper og viste egne eller andres nye opgaver, som så blev ivrigt diskuteret 

indbyrdes. Det var i den forbindelse tydeligt at se, at Steffen allerede har vundet 

betydelig anerkendelse i miljøet og bliver mødt med både respekt og forventninger – 

hvilket man jo udmærket forstår, når man ser hans opgaver andetsteds i dette blad.  

 

Som dagene gik, faldt jeg også i snak med nogle af deltagerne, og det viste sig – 

selvfølgelig – at de i virkeligheden også var særdeles spændende mennesker også ud 

over det rent skaklige. Alle mulige sprog florerede på hotellet – mest udpræget 

russisk og engelsk – men også tysk, fransk, hebraisk og meget andet godt blev hørt. 

 

Undervejs var der løserkonkurrencer, hvor jeg faktisk godt måtte deltage. Det gjorde 

jeg nu ikke i dyb respekt for sværhedsniveauet. Steffen var med i nogle af dem, men 

vandt dog ikke nogen løserpræmier. – En aften var der et specielt indslag, som – for 

mig – var rigtigt underholdende, og hvor jeg faktisk kunne forstå, hvad der foregik. 

Det kan heldigvis også bruges i Skørping, så på et eller andet tidspunkt (måske ved 

julefrokosten?) vil jeg præsentere denne nyhed i klubben. 

 

 
Ostrodas placering i Polen 
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Til slut kan jeg anbefale Polen som turistmål i almindelighed og Ostroda i 

særdeleshed – i hvert fald for folk, som kan lide en rolig ferie i meget smukke 

omgivelser. Byen ligger ved bredden af en stor, rolig sø, som igen er omgivet af store 

skovområder. Indtil 1945 hed området Østpreussen (og byen Osterode) og var en del 

af Tyskland, men efter 2. verdenskrig blev det tildelt Polen. Regionen hedder nu de 

meget mundrette Warminsko-Mazurskie. Den absolut største begivenhed i byen var 

Napoleons 6 ugers vinterophold på det lokale slot fra den 21. februar til 1. april 1807. 

Årsagen til den lange pause var, at Napoleon måtte afvente forårets komme før nye 

angreb kunne iværksættes mod den russiske hær, som lå tæt på Ostroda. Et helt lille 

museum var viet til den begivenhed. – Restaurantpriserne var særdeles fornuftige for 

os danskere. Man kunne let få en hovedret til ca. 35 kr., og en halv liter fadøl kostede 

1,50 – 1,70 euro. Ikke usædvanligt, da dagtemperaturen under hele vores ophold lå 

mellem 30 og 34 grader. Vi holdt især til på en tjekkisk restaurant med god øl og 

solid mad. Og det passede Steffen rigtig fint – han er jo tjekkisk gift… 

 

Næste år holder WCCC kongres i Beograd, Serbien. Måske tager vi af sted igen… 

 

 

Løsning på forsidediagram: 

Fischer - Larsen, interzoneturneringen i portoroz 1958 

1.Dd2-h6+ Kf8-e7 2.Dh6-h7+ Lf6-g7 3.Dh7xg7# 

                   Lf6-g7 2.Dh6-d6#  

                                2. -             Ke7-f8 3.Dh7-f7# 

 

Tre stærke opgaver af egen avl   v/Steffen S. Nielsen 

 

Den gode redaktør Hans har lagt pres på jeres københavnske udsending til at 

præsentere nogle af sine studier, og det gør jeg naturligvis gerne, når jeg nu tvinges. 

Her følger tre studier fra de seneste par år. Jeg har været usædvanlig produktiv og er 

efterhånden oppe på over 40 publicerede studier. Der er dog stadig et stykke vej til 

den produktivitet, som den georgiske komponist David Gurgenidze lagde for dagen i 

sin storhedstid i 70´erne. Som en anden stor komponist, Yochanan Afek, udtrykte det: 

”He used to go to the bathroom and he would return with a new study. And that was 

only when he went to pee.” 
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   ○ 

 

  Steffen S. Nielsen 

  Hvid trækker og vinder 

  Olimpiya Dunyasi 2015 

 

Med kun 6 brikker er der tale om en miniature. Sådan beskrives studier med 7 eller 

færre brikker. I første omgang skal Hvid redde b-bonden. Uden den er stillingen alt 

andet lige remis. 

 

1, b6 Kb5  2, b7  Ikke 2, Ld8 Lb4! (2, - Kxa4 b7)  3, b7 (3, Lc7 La5) Ld6  4, Le7 

Lb8  5, Sc5 Kb6/Kc6  6, Kc2 La7  7, Kc3 Kc7, og sort spiller 8, - Lxc5 med 

remis.Varianten illustrerer Sorts forsvarsplan, som Hvid skal forsøge at modarbejde. 

2, - Lc7!  3, Sc5 Kb6!  Det mest præcise træk, fordi det giver Sort to planer i 

fortsættelsen: a) 4, - Ka7 fulgt af 5, - Lb6 og 6, - Lxc5 eller b) 4, - Lb8 fulgt af 5, - 

La7 samt 6, - Kc7 og 7, - Lxc5 
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   ○ 

 

 

4, Ke2!! Stjernetrækket, som måske vil vække minder om Richard Retis berømte 1, 

Kg7 i nedenstående diagram, hvor Hvid i trækket mirakuløst holder remis ved at 

spille på to heste: 

 

 

   ○ 

  (Reti 1921; remis efter 1, Kg7!!) 
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Pointen i min studie er, at kongen i fortsættelsen vælger rute afhængig af, hvilken 

forsvarsplan Sort vælger. Enten d1 – e2 – f3 eller d1 –e2 – d3 – c4 – b5 – a6 – a7 – 

a8! Sort har to alternativer, der begge viser sig utilstrækkelige: 

 

A) 4 – Ka7,  5, Kf3! Lb6  6, Ld6 Lc7!  7, Lg3/Lf4 (Ikke 7, Lxc7?? pat) og vinder. 

Kongen på f3 skal dække løberen, når den trækker tilbage ad diagonalen. Ikke sådan 

at forudse, da man i 4. træk skulle vælge mellem c2, d2 og e2 til kongen.  

 

B) 4, - Lb8  5, Kd3  Nu går Hvid den anden vej med kongen. 5, - La7  6, Kc4 Kc7 

Sort truer 7, - Lxc5. Hvid må ofre begge officerer. 7, Kb5! Lxc5  8, Ka6  Lxe7  9, 

Ka7 Lc5+  10, Ka8 og vinder. 

 

 

 

   ○ 

  Steffen S. Nielsen 

  Hvid trækker og holder remis 

  Paul Valois MT, 1. rosende omtale 

 

Den første af mine studier, hvor det ikke er kombinatoriske temaer, der indtager 

hovedrollen. Min voksen-debut, om man vil. Jeg er stolt af denne, selv om jeg senere 

fandt ud af, at nogle af manøvrerne er kendt fra en studie af Yuri Akobia, 2008. I 
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begyndelsesstillingen er Hvid godt på vej til at aflive den sorte bonde. Han skal dog 

passe på, at hans egen springer ikke fanges samtidig. 

 

1, e5! Et dybt træk, som er rettet mod Sorts hovedplan, som er Lh2-d6-e7 med 

springerfangst. Feltet e4 skal bruges af den hvide konge, efter at den først har været 

en tur via a3! (Forførelse: 1, Kb4 Ld6+  2, Kxa4 Le7  3, Kb3 Kb7  4, Kc4 Kc6  5, 

Kd4 Kd6  6, Ke3 Ke5  7, Kf3 Sd6  8, Kg4 Sxe4  9, Kh5 Kf5  10, Kh6 Sc5  11, Kg7 

Se6+  12, Kf7 La3 (fx)  13, Sf6 Sg5+  14, Kg7 Lb2, og sort vinder). 1, - Lxe5+  2, 

Kb4 a3!  Sort skifter plan. Uden bonden på e4 behøver Hvid ikke bekymre sig om 2, 

- Ld6+  3, Kxa4 Le7  4, Kb3 (4, Kb5 Se5!) Kb7  5, Kc4 (Kc3) Kc6 (Kc7), 6, Kd4 

Kd6  7, Ke4! (feltet e4 er til rådighed) Ke6  8, Kf4 Kd5  9, Kf5 og remis. 3, Kxa3 

Kb7  4, Ka4! Endnu et overraskende træk. 4, Kb4 Kc6  5, Sf8 Ld6+ dur ikke. Og 

efter 4, Kb3 Lg7  5, Kc4 Kc6  6, Kd3 Kd5 vinder sort.  4, - Lg7  5, Kb5 Kc7  6, Kc5 

Kd7  7, Kd5 Ke7  8, Ke4 Ke6  9, Kf4 Lh6+ 10, Kg4 Ke5  Eller 10, - Se5+  11, Kh5 

Ld2  12, Sg5 Kf5  13, Sf3! Sxf3 pat!  11, Kh5 Kf5 

 

   ○ 

 

12, Sg5! Lxg5 pat! Eller 12, - Sxg5  13, Kxh6 med remis. 
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   ○ 

 

  Steffen S. Nielsen 

  Hvid trækker og holder remis 

  The Problemist 2014 

 

 

Vi springer hurtigt forbi de indledende fægtninger. Før eller siden er Sort nødt til at 

lade Hvid slå på d7 med dronningen.  1, Lf6+ Ke6  1, - Kf8  2, Dh8+ (2, Dh6+) Kf7  

3, Dh7+ og sort kommer ikke videre. Eller 1, - Kd6  2, Le7+ eller endda 2, De7+ og 

remis. 2, Dh3+ Kd6  3, Dd3+ Ke6  3, - Kc6 4, Da6+ eller 3, - Kc7  4, Sd5+ fører 

begge til remis. 4, Dh3+ Kxf6  5, Dxd7 d1(D)!  5, - Dc4+  6, Dd3 d1(D)  7, Sxd1 

Lh5+  8, Kd2 (eller 8, Ke3) fører kun til remis. Efter teksttrækket har hvid 

tilsyneladende valget mellem 3 onder. 6, Dxd1! Lh5+ 

 

 
Per og Jens Ole ved Løvfaldsturneringen med en hel skål Haribo doping konfekt. 
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   ○ 

 

7, Kd3!! Gaflen på d5 gør, at Sort ikke kan slå på d1 endnu. Men han må da kunne 

give en afgørende dronningeskak?! Utilstrækkeligt for hvid var i øvrigt 7, Ke3? 

Dxc3+  8, Dd3 De1+  9, Kd4 (9, Kf4 De5 mat) De5+  10, Kc4 Le2+ med afgørende 

fordel eller i stedet 7, Kf1 Df4+  8, Kg2 Dg5+  9, Kf1 (9, Kh1 Dh4+) Df5+ ligeledes 

med afgørelse til Sorts fordel. 7, - Dd6+  8, Ke3! Dg3+  Alle disse muligheder er 

ikke tilstrækkelige for Sort: 8, - De7+  9, Se4+ eller 8, - De6+  9, Se4+ eller 8, - De5+  

9, Se4+ eller 8, - Dc5+  9, Dd4+ (eller endda 9, Kd3) eller til slut 8, - Db6+  9, Dd4+. 

9, Kd2! Dg5+  Og her fungerer dronningskakker på h2, g2 eller f2 ikke – alle 

sammen pga. riposten 10, Se2.  10, Kd3!  Derimod ikke 10, Ke1? Pga. 10, - Dg1+ 

eller 10, - Dh4+ med gevinst for sort. 10, - Dg3+  10, - Df5+  11, Se4+ eller 10, - 

Dg6+  11, Se4+ fører kun til remis for Sort.  11, Kd2! Df4+  12, Kd3 Dd6+  På 12, - 

Lg6+ spiller Hvid bare 13, Ke2.  13, Ke3! Der er remis ved ”evig gaffel”. Sort 

kommer ikke videre. Mens den hvide dronning er i slag, får Sorts dronning lov til at 

give skak på i alt15 udækkede felter, b6, c4, c5, d5, e5, e6, e7, f2, f4, f5, g2, g3, g5, 

g6 og h2. Men lige lidt hjælper det. 
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Skørpings Mesterrækkehold oprykningsfavorit?! 
 

Søren Hauge gør opmærksom på, at vores førstehold objektivt set faktisk er favorit til 

at rykke op i 2. division. Det er baseret på hans udregning af gennemsnitsrating på de 

8 hold i Mesterklassen, og den ser sådan ud: 
 

Skørping  1878 

Aalborg 3  1876 

Nørresundby 2  1827 

Aalborg 4  1789 

Sæby   1757 

Aarsnibe 2  1749 

Nørresundby 3q 1549 

Aalborg 5  1541 

 

Alle forudsigelser holder jo ikke stik, men Sørens statistik ser da interessant ud… 

 

 

Hurtige sejre i holdturneringsudlægget       v/HA 

 

En hurtig gevinst på et af brætterne i en holdkamp giver altid solid rygdækning til de 

andre på holdet. Efter den indledende rund i årets holdturnering var Peter Mikkelsen 

da også hurtigt på facebook for at gøre opmærksom på, at hans gevinst i 18 træk nok 

var grundlaget for førsteholdets samlede debutsejr på 4½ - 1½. Desværre råder vi 

ikke over hans parti – bladets korrespondent havde nok at gøre med at holde remis i 

hans eget parti! 

 

Men et par dage efter modtog vi en slags replik fra klubbens formand. Han havde 

nemlig hjulpet sit hold godt i gang ved at vinde i 17 træk. Det parti ser vi lige på: 

 

Hvid: Rasmus Kristiansen, Skørping 3 

Sort: Bjarne Straszek, Aarsnibe 3 Spillet d. 26.10.15 

 

1, e4 e6  2, d4 d5  3, exd5 exd5  Afbytningsvarianten i Fransk går for at være en af 

de mest remisbetonede åbninger, der findes. Rasmus ville dog gerne ind i en åben 
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stilling. 4, Lf4 Lf5  5, Sf3 Sd7  6, Sbd2 Sgf6  7, Sb3 Planlagt var egentlig c2-c4, men 

Rasmus ombestemmer sig. 7, - c6  8, Ld3 De7!? I første omgang var Rasmus ikke så 

begejstret for dette træk, men følgerne af det bliver nu ikke så ringe endda. 9, Le3 

Lxd3  10, Dxd3 Db4+(?) Dette træk og især ideen bag det er ikke så godt, men 

dronningen stod uheldigt på e7, hvor den spærrede for Lf8´s udvikling. 11, c3 Dc4? 

Bringer omsider stilling i ubalance, og det bliver til hvids fordel! 12, Dxc4 dxc4  13, 

Sa5! Dette dobbeltangreb indbringer en bonde – ikke en total skandale for sort, men 

det bliver værre! 13, - 0-0-0  14, Sxc4 Sd5  15, 0-0-0 Sxe3  16, fxe3 En ekstra 

centrumsbonde skader ikke. 16, - Kc7 

 

   ○ 

 

17, Sg5! Dette enkle, men smukke træk afgør sagen. Truslen mod f7 med 

kvalitetsgevinst koster endnu en bonde, og efter fx 17, - Te8  18, Sxf7 Tg8 er sort to 

bønder bagud uden nogen begrundet form for håb om at undgå nederlag. Han opgav 

derfor straks – så kunne Rasmus jo også slå Peters rekord med ét træk! 

 

     1 – 0    Noter: HA 
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Har klubben et udestående med vejrguderne?   v/HA    
 

I august 2014 havde vi rigtig dårligt vejr til det årlige, udendørs skakstævne på Torvet 

i Skørping. Det blæste til stadighed kraftigt, temperaturen var meget lav for en 

sommerdag at være, og talrige gange føg en bister regnbyge hen over pladsen. Denne 

var i øvrigt nærmest tømt for mennesker, så vi stod mutters alene med de store 

skakbrikker og fik ikke fat i potentielle medlemmer ved den lejlighed. 

 

Den 15. august 2015 skulle vi så på den igen, og begivenheden var nu forfremmet til 

at være ”Nordjysk Mesterskab i Kæmpeskak” med deltagere fra hele regionens 

klubber. Men åbenbart havde vejrguderne ikke fået raset ud i 2014, for i timerne fra 

10 – 14 denne dag blev Skørping-området ramt af det værst tænkelige regn- og 

tordenvejr, man kan forestille sig. Jeg regner i hvert fald ikke med at opleve noget 

blot lignende på en kæmpeskakdag i resten af mit liv. Det første kvarter kunne måske 

gå an, men så blev det værre og værre med voldsom slagregn en stor del af tiden og 

en stadigt tiltagende mængde af voldsomme lyn, som oven i købet kom tættere og 

tætterre på og ved et par lejligheder slog synligt ned tæt på Torvet. 

 

Nu var vi jo ikke de eneste, der skulle være til stede på stedet denne lørdag 

formiddag, men alle andre udendørs aktiviteter blev simpelt hen aflyst, mens 

ølbodens og pølsevognens samlede indtægter nok understeg en hundredekroneseddel 

– dog stod begge parters personale under tag, hvilket ikke var et uvæsentligt plus. 

Stort set gennem hele seancen var vi de eneste mennesker, der var at finde på selve 

torvepladsen! 

 

10 gæve mennesker deltog i kæmpeskakmesterskabet, mens 11 var med i 

lynturneringen, som blev spillet samtidig. Kæmpeskakken var fordelt på 2 brætter, 

som jo nødvendigvis måtte foregå under åben himmel. Lynskakken blev gennemført 

lige op ad butiksmurene i kanten af torvet, men da baldakiner og plastikoverdække 

slet ikke kunne holde stand mod vandmængderne, stod vandet ned over spillerne i 

stride stænger stort set uden afbrydelse.  

 

Det var en heltedåd at spille under disse forhold, men turneringerne blev gennemført. 

Vi ser på forløbet: 
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Nordjysk Mesterskab i Kæmpeskak: 

 

Indledende runde: 

Peter Mikkelsen – Bent K. Nielsen  1 – 0 

Bjarne Sønderstrup – Rasmus Kristiansen 0 – 1 

 

 

Kvartfinaler: 

Sune Kovshøj – Allan T. Christensen 1 – 0 

Hans Peter Rasmussen – Mark Torpegaard 1 – 0 

Benny Grønhøj – Søren Hauge  1 – 0 

Peter Mikkelsen – Rasmus Kristiansen 1 – 0 

 

Semifinaler: 

Sune Kovshøj – H. P. Rasmussen  1 – 0 

Benny Grønhøj – Peter Mikkelsen  ½ - ½  0 – 1 

 

Finale: 

Sune Kovshøj – Peter Mikkelsen  ½ - ½  0 – 1 

 

Altså fik Peter Mikkelsen æren af at blive den første nordjyske mester i kæmpeskak 

– til lykke! De to finalepartier var i øvrigt særdeles spændende og seværdige. 

 

Lynturneringen: 

1. Peter Mikkelsen  9  

2. Mark Torpegaard  8  

3. Benny Grønhøj  6½  

4/5. Sune Kovshøj  5½  

       Rasmus Kristiansen 5½ 

6/7. Bjarne Sønderstrup 5 

       Ole Østergaard  5 

8. Søren Hauge  4½ 

9. Brian Pedersen  4 

10. Sven Erik Østergaard 2 

11. Niels Riis  0 
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Der burde have været uden tapperhedsmedaljer efter turneringen, men dem havde 

man ikke lige fået med hjemmefra. Vi ville også gerne have bragt nogle fotos af 

spillerne under de voldsomme forhold, men ingen havde kamera med. Ærgerligt, for 

selv det mest primitive havde været godt nok – der var gratis blitz hele tiden! 

 

Ekstra bittert var det at køre hjemad mod Bælum ved 14-tiden. Det var tydeligt, at 

regnmængderne blev mere og mere beskedne, jo længere man bevægede sig mod øst, 

så fra hele marksøer tæt på Skørping var der efterhånden kun tale om almindeligt 

fugtige veje og kornmarker mellem Terndrup og Bælum. Blot lidt længere nordpå – 

fx i Kongerslev – var der tørvejr hele dagen! 

 

Nu kan det altså ikke passe, at vejret kikser i august 2016. Skal vi ikke alle sammen 

møde op på Torvet til den tid for at spille solskak? 

 
 

Bliver præmiehob et økonomisk problem?   v/HA 

 

Nej, kære læser – bare rolig! De relativt mange rødvins/cola-turneringer med fint 

fremmøde i løbet af efteråret giver næppe kasserer Brian Pedersen rynker i panden. 

Tværtimod er det rart at se, hvor mange, der finder det sjovt at spille mod lidt andre 

personer, end de plejer at være oppe imod. 

 

Klubben har fået det ”problem”, at der nu findes hele 3 rødvinsreglementer: Jesper 

Møllers oprindelige, Hans´ ad hoc-system og Jesper Møllers netop lancerede 

revisionssystem, som bygger på splinternye landvindinger inden for matematikken. 

Det er måske praktisk, at vi så vidt muligt skaber en form for konsekvens til fordel 

for sidstnævnte system, så vi viser det lige her; så kan alle spillere lige lære de enkle 

principper udenad! 
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Her er præmietagerne fra de afviklede rødvinsturneringer siden sommerferien: 

 

 

17.08: Gruppe 1:  1. Regnar Simonsen 

  2/3: Hans Andersen & Rasmus Kristiansen 

 

 Gruppe 2:  1. Oliver Kristiansen 

  2. Silas Tram Lux 

  3. Christian Samuelsen 

 

(i gruppen deltog også adskillige seniorer, men de endte længere ned i feltet) 

 

Jesper Møllers reviderede rødvinssystem, reglement: 
 

Samlet maksimal spilletid i det enkelte parti: 12 minutter 

 

Ratingforskel Tidsfordeling i favør for lavestratede spiller 

 

0 – 75  6 – 6 

76 – 150  7 – 5 

151 – 225  8 – 4 

226 – 300  9 – 3 

301 – 375  10 – 2 

376 -  11 – 1 *) 

 

Idet Jesper er opmærksom på, at det er endda ovenud vanskeligt at gennemføre et 

parti på under ét minut, lader han muligheden for, at sidstnævnte fordeling udelades, 

stå åben. Det kan evt. besluttes af den aktuelle turneringsleder, af turneringsgruppens 

flertal eller af bestyrelsen. 

 

I rødvinsturneringer spilles lige som i lyn med reglerne om, at et træk først er udført, 

når der er trykket på uret og at kongen må slås. 
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24.08: Gruppe 1: 1. Jon Johnsen 

  2. Regnar Simonsen 

  3. Jonas Bilstrup 

 

 Gruppe 2: 1. Jesper Hansen 

  2. Patrick Lemonnier 

  3. Louise M. Mygind 

 

05.10: Gruppe 1: 1. Regnar Simonsen 

  2. Jon Johnsen 

  3. Christian Samuelsen 

 

12.10: Gruppe 1: 1. Rasmus Kristiansen 

  2. Jesper Møller 

  3/4: Søren Boesen & Louise M. Mygind 

 

3 gode gang sommerskak   v/HA 

 

Tre gange i løbet af sommerperioden – i øvrigt hver gang om mandagen (det ligger 

åbenbart i blodet) – var der sommerskak i henholdsvis Støvring, Bælum og Skørping. 

Værterne var Peter Langeland, Hans Andersen og Sven Erik Østergaard. Som 

bekendt startede sommeren i Danmark først i august, så vejret var ikke lige godt hver 

gang, og al sommermad blev nydt inden døre. Som noget nyt betalte man et beløb til 

værten, idet klubbens pokal- og jubilæumsfonde jo ikke længere eksisterer.  

 

Deltagerantallet var stærkt stigende gennem perioden; 5 første gang, 9 anden gang og 

vist nok 12 – 13 til slut, hvor en ny skaksæson også trængte sig på. Overraskende få 

var med på Rughaven i Støvring, men det skyldtes, at Peters almindelige 

telefonnummer ved en fejltagelse var angivet i indbydelsen, og at han stort set kun 

var at træffe på mobilen i dagene forinden. 

 

De 3 aftener bød selvfølgelig på en masse skakspil og skakdiskussioner, gode 

måltider og selvfølgelig også masser af snak om livets mange andre sider. Hyggeligt! 
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Ved de to første stævner deltog Thomas Kristensen (stærk spiller med rating omkring 

1600), som er en bekendt af Peter Langeland via dennes kone. Senere har Thomas 

spillet med i vores klubturnering, og nu håber vi på, at han foretager det endelige 

klubskifte fra Viborg til Skørping i løbet af vinteren… 

 

Vi ses igen i lokalområdet i juli 2016. 

 

Fra de gamle klubblade år 1994/NC 

 

Efterhånden er jeg nået frem til året 1994 og dermed klubbens 50 års 

jubilæum. Første kapitel var også med i sidste klubblad, men gentages her. 

Skørping Skakklub arrangerede i 1994 i fællesskab med nu hedengangne 

Gistrup Skakklub en kombineret GM- og IM turnering. Anledningen var 

vor klubs 50 års jubilæum. Der var for alvor tale om en turnering der 

tærede på de frivillige hjælperes kræfter. En af de hårdest ramte var 

Søgaard, hvis logerende Karsten Volke fra Berlin viste stor utilfredshed 

med manglende satellitforbindelser i det Søgaardske hjem. Specielt midt 

på ugen hvor der var Europa-cup fodbold på de tyske kanaler og på 

Eurosport måtte Søen høre for sin manglende tilnærmelse til 

teknologisamfundet. 

Poul Erik Simonsen gjorde sig også grundigt upopulær hos vore gæster. 

GM Gleizerov bevarede sin høflige facade et par dage, men kunne så ikke 

holde sig tilbage længere. Øjenvidner berettede hvorledes den korpulente 

russer, gik op til P.E.Simonsen i kantinen, og fremsatte sit synspunkt: 

"These beers (han pegede på kassen med Krone Light-øllene ) are not as 

god as these (nu pegede han på en kasse med almindelige Krone øl) so I 

suggest that you buy the latter from now on". Det blev gjort, og den 

russiske delegation udviste fra da af stor tilfredshed med turneringens 

afvikling. 

Vinderne af GM gruppen blev trioen; GM Gleizerov, GM Malisauskas og 

GM Uliben med 6 point af 9. I IM gruppen tog IM Zapolskis suverænt og 

fortjent sejren med hele 10 point af 11!! 
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Det skete også i 1994: 

 

- Trajkovic-varianten 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5 

7.Lb3 Lb7!? holdt sit indtog  i  klubbladets spalter. 

- Skørping Skakblads læsere indser at Retograd ikke er en by i Rusland. 

- Kim Hvarre skriver i sin yderst lix-høje skrivestil om skakcomputeren og dennes 

forcer. Overskriften taler sit tydelige sprog; "Skakmaskinen introducerer 

dobbeltsidig skizofreni". 

- Jesper Thomsen spiller remis mod Uwe Fürchtbar, Tyskland. 

- Charlotte Staun slår GM Lars Bo Hansen 

- Steen Møller blev klubmester efter at have smadret N.C.Davidsen i finalen. 

- Hans Gullestrup skriver 3 lange breve fra Samoa. Brev 2 blev væk for redaktøren, 

men i det første brev, der viser at vort blad favner over meget mere end de tørre 

varianter, fortæller Gullestrup om det krybende dyreliv på øen. "Inde i huset er 

dyrelivet større og mere varieret end udenfor og naturligvis især når mørket sænker 

sig ved 19-tiden. Først og fremmest er der selvfølgelig kakerlakkerne. Ikke de små 

som piler til alle sider, så snart man tænder lyset, men de store, 4- 5 cm i længden, 

som ikke sådan bare løber væk, men som tror man ikke ser dem, hvis bare de sidder 

helt stille. Jeg møder gerne 3-4 stykker rundt i huset hver aften, og nogle gange 

lykkes det mig at få en af dem ud..... De hvide gekkoer op til 10-15 cm lange hører 

også til vennerne. 

- Charlotte Staun diskuterer teori: "1.e4 e5 2.Sf3 d6 3.Lc4 egentlig en fejltagelse, da 

jeg nærmest principielt er imod dette træk i åbningen.." 

 

Årgang 1995 

 

 Arne Fjordside fra Aalborg Skakforening har fortjent haft en fremtrædende rolle i 

bladets spalter, idet han var ophavsmand til den famøse Arne Fjordside-variant i 

Kongeindisk. For at han ikke skal blive for kålhøgen over berømmelsen besluttede 

Sven Erik Østergaard i Himmerlandsturneringen at give Arne tørt på. De indledende 

angrebsforsøg gled af på Arnes solide parader, men hen mod tidnøden fik vor mand 

chancen for at brillere over for Vissebakkegårdens skræk... 
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  ○ 
 

Sven Erik spillede med hvid: 34.Txe6! fxe6 35.Lxe6+ Kh8 36.Df8+ Kh7 37.Lf5+ g6 

38.Df7+ Kh8 39.Dxf6+ Kg8 40.Le6+ Opgivet. 

Det skete også i 1995: 

- Jens Ove Fries Nielsen gæstede klubben og boede godt hos de gæstfrie Finna og 

Poul Erik Simonsen. 

Mindre gæstfrie var Arne Christensen og N.C.Davidsen der begge besejrede IM´eren 

i simultanopvisningen. 

- Vagner og Charlotte romancerede i Paris. 

- Hardy Andersen kritiserer i debatindlægget "Afgår Skørping Skakklub ved en 

langsom død?", juniorernes tiltagende "magt". Hans forslag lyder på en 

"gammel-turnering" for de ældre hyggespillere.  

Siden 1995 er juniorafdelingen skrumpet betydeligt, og den larm der er, kan ikke 

længere tilskrives de unge alene. 

- Redaktionens gennemsnitlige ratingtal forhøjes med 100. 

- Bladets spalter for første gang som annonceplads. Annoncen hvis budskab stadig er 

gældende ultimo 199, og stadig her i 2015, gengives her i sin helhed: 

Annonce 

Al havearbejde og oprydning foretages. 

Mangler din have en kærlig hånd så har du fundet den rette. Ved hjælp af helt up-to-

date haveredskaber kan jeg igen få din have til at ligne enhver svigermors drøm. Har 

du problemer med for hurtigt groende græs så har jeg leen der kan løse dit problem. 
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Men hvad hjælper en perfekt have, når svigermor straks hun træder ind af døren til 

bryggerset falder over skakure og mængder af halvt rettede matematikopgaver. Også 

det problem kan jeg løse ved hjælp af det fagudtryk kalder "tag skidtet og smid det 

ind i et andet rum og lås døren-metoden". 

Henvendelse: 

Hans Andersen 

Højvangsvej 18, 9574 Bælum 

Tlf. 29627717 

 

Årgang 1996 

 

Dette var for alvor året hvor Poul Erik Simonsens sædvanlige selvtillid rent faktisk 

reflekterede hans spil på brættet. Vi skal se to eksempler på Gerding-boens (nu 

Skørping) flotte spil: 

   ● 
 

Diagramstillingen stammer fra partiet mellem Poul Erik Simonsen og Vagner 

Christensen i årets klubturnering. Sort har netop spillet sit 44. træk Df4 og bliver 

mødt af en speciel kombination 45.Txg7+ Kxg7 eller 45. - Sxg7 46.Dh7 med gevinst. 

46.Se6+ og Vagner gav op. 

Sven Erik, som selv er flittig leverandør (Se partiet fra 2015 mod Mark T) af 

spektulære træk måtte, i diagrammet herefter erkende at hans angreb blev mødt af et 

usædvanligt smart forsvarstræk fra Poul Erik: 
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   ○ 
Simonsen spillede, hvad han selv betegner som årets træk; 24.Sd4!! Klubbladets 

analyse af den opståede stilling gik som følger 24.- Dg5 25.Df3 Tf8 26.Dxf8+ Kxf8 

27.Sh3+ Df5 28.Kxh2 cxd4 29.Ld5!? Lxd5 30.exd5 dxc3 31.bxc3 Tf6 32.Txf5 Txf5 

33.dxe6 dxe6 og sort taber næppe. Svenne spillede i stedet 24.- Dh6? og måtte bide i 

det sure æble efter 25.Sf5! 

 

Det skete også i 1996 

- Redaktionen havde et ganske produktivt år. Seks numre med tilsammen 176 sider! 

- Linda Burlan, en af Danmarks stærkeste kvindelige spillere. havde en kort karriere i 

Skørping Skakklub, og opnåede bl.a. at blive nr. 2 i klubbens nye påfund - Lyn SM- 

og vinde over stærke Stefan Christen, Jetsmark, i årets Himmerlandsturnering i et 

særdeles flot fransk parti. 

- Mekaniker Preben Frost, Hoptrup, får af redaktionens anmelderteam en møtrik ud af 

6 for sin indsats i forbindelse med Bæ-mobilens sammenbrud i det sønderjyske. 

- Formand Niels Chr. Davidsens bedre halvdel, Bente, finder klubbestyrelsens 

protokol, der har været væk i et par år. Protokollen befandt sig i en papkasse i stalden, 

hvor den blev fundet under oprydning. 

- Lars Pommerenche, livlig lyn spiller, styrter på Jeppes motorcykel, på vej mellem 

Støvring og Skørping. Resultat, en brækket arm, men heldigvis den venstre... 

- Regnar brillerer også. I december har han to partier i bladet, i hvilket han tilsammen 

sættes skak 34 gange. 

- Theis Gedsted bidrager med snesevis af blondine vitser. 
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Årgang 1997 

 

Sven Erik Østergaard, kendt for multitræk en masse, når sjældent så langt, at han 

også får lov at brillere i slutspillet. I et parti fra holdturneringen mod Henning 

Christensen fra Aars, der ikke så let lod sig sætte mat, kom Sven Erik  ud i et 

tårnslutspil med 4 (fire) minusbønder. Sven Erik beviste til alles overraskelse at den 

slags er vundet - for spilleren der er materielt bagud.... 

Svend Erik spiller de sorte brikker og følgende stilling er fremkommet med hvid i 

trækket  og se så her hvordan det lykkedes for den uheldige Aars-spiller at tabe 

partiet; 

   ○ 
1.Td1? Kc2 2.Te1? Kd2 3.Kf1 Txh2 4.Kg1 Kxe1!? hårdt spil på gevinst 5.Kxh2 c3 

6.e6 c2 7.e7 c1Dronning 8.e8Dronning Kf2 9.Da8?? Dg1+  10.Kh3 Her tænkte 

Sven Erik (i hvert fald set i lyset af hans tilbageværende 20 sekunder) - 

tilsyneladende over, på hvilket felt han skulle give en dronningeskak fra. Men til 

allersidst løftede han med rystende hånd bonden på g3 - tænkte varianten igennem på 

ny - og satte så dronningen på samme felt. Mat!! 

 

Det skete også i 1997 

 

- Skørping Skakklub startede i august på det nye spillested kulturstationen, og vi 

medlemmer måtte vende os til at gulvet knirkede, hvilket dog let overdøvedes af  den 

infernalske støj fra square-dance instituttet nedenunder. 
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- Vort bedste hold rykkede op fra A-klassen efter en koncentreret indsats i sidste 

runde. De andre klubbers spillere undrede sig meget over at vore spillere på et vist 

tidspunkt alle sad ved brættet! 

- Jeppe og Sven Erik spillede århundredets parti, med mængder af komplikationer. 

Jesper Salomonsen - teoretiker og skribent for Aalborg Stiftstidende - finder et hul i 

Sven Eriks genialiteter, hvilket medfører en heftig debat mellem Salomonsen og 

redaktionen. 

- Kim Hvarre imponerer med endnu en debat-overskrift; "Løst & fast - eller post-

anno betragtninger fra et jule træt grisehoved". 

- Steen Møller har spillet 2000 lyn partier på 2 år - alle på nettet. 

- Både Hans Andersen og Regnar Simonsen banker Peter Heine Nielsen under 

dennes simultan-forestilling i januar. Aftenen kan også huskes for dette 

replikskifte mellem to af nyere tids største danske skaktænkere: 

Niels Riis: "Hvor stærk er egentlig din skakcomputer?" 

Peter Heine: "Den er rimelig god, den hedder - Ultra -" 

Niels Riis: "Det er jo latin og betyder - hinsidigt- " 

Peter Heine: " Jamen den er også købt i Nørresundby!!" 

 

 

Sune Kovshøj i aktion mod Jørgen Schacht i sidste runde af Løvfaldsturneringen. 

Sune blev vinder af gruppe 1 på deling med Benny Grønhøj. 
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Årgang 1998 

 

Jeppe Andreasen spillede i 1998 et helt igennem fantastisk multiparti mod Bent 

Paaske Nielsen, Gistrup. I et parti, der fortjente midnst 10 diagrammer gengiver vi nu 

stillingen efter hvids 21. træk. Jeppe spiller sort og er i trækket 

 

   ● 
Jeppe spillede de overlegne 21. - Dxf1 Der var mat i tre med 21. - Se2? 22.Kh1 Sg3! 

23.fxg3 Dxf1 og mat! Der fulgte 22.Kxf1 Txh2?? Her ville 22. - Td1+ have bragt 

sejren i hus. 23.Txc3?? 23.Kg1 ville have frembragt uoverskuelige komplikationer. 

Partiet fortsatte i samme stil, og det lykkedes endelig Jeppe at vinde i et langt slutspil! 

 

Det skete også i 1998 

 

- Til forårsafslutningen i 1998 skete det, der simpelthen det der  ikke måtte ske. En 

norsk håndboldkamp uden en råbende kommentator vil næppe være mindre komplet 

end en forårsafslutning uden frugtsalat - men det var netop hvad de fremmødte denne 

famøse april aften var udsat for. De konkrete begivenheder fra dengang, og den 

efterfølgende efterforskning af klubbladets detektiv-team huskes vel af de fleste, men 

lad os blot minde jer om at en vis S.E. Østergaard absolut ikke spillede nogen heldig 

rolle i "tragedien". 

- Steffen Slumstrup Nielsen bliver klubmester for første gang. 



35 
 

- En dybsindig, men for ude forstående mærkværdig, vittighed fra maj-nummeret:" 

Der har for nylig været afholdt prøve på politiskolen i Bucaresti. De almindelige 

betjente kunne her søge avancement. Hver betjent fik udleveret en plade med 2 

huller; ét trekantet og et cirkulært. Desuden fik hver ansøger udleveret en cirkulær 

klods og en trekantet klods. Prøven bestod i , at brikkerne skulle placeres korrekt. 

Resultatet: 5% viste sig at være intelligente,  95 % viste sig at være stærke, ja endog 

meget stærke. 

- De 64 fliser, der udgør brættet til et kæmpeskakspil, blev anlagt bag kulturstationen. 

- Vagner Christensen, Brian Pedersen, Stig Petersen, Charlotte Staun og jesper Örum 

Thomsen fik alle tre af 13 rigtige i den af klubbladet arrangerede års quiz for 1998. 

Vinder blev sensationelt Nicolai Skovsmose med 8 rigtige. 

- tre skakspiller typer introduceres: Romantikeren, Pragmatikeren og Teoretikeren. 

- Lars Pommerenche og N.C. Davisen foretager en dobbelt Grubert med skrue mod 

Jetsmark i holdturneringen. Fornavnene på ofrene var Morten og Christian. 

- Redaktørerne afslutter aprilnummeret med følgende opfordring, som læserne også 

meget gerne må efterleve i fremtiden, og som vel egentlig er repræsentativ for 

redaktionens politik ved indgangen til det nye årtusind og også her 2015: " I må 

meget gerne kommentere jeres egene partier; det er jo trods alt jer, der oplevede dem 

under deres udførelse. Vi skal nok rette jer, hvis det bliver alt for vidtløftig. 

 

Dette var sidste research gennem 25 års klubblade fra 1974 til og med 1998. 

Redaktionen ser frem mod de næste 25 års klubblade og en gennemgang af 

disse. Dette vil blive omkring 2025, hvor det så må blive en slags senior/olde 

redaktører, der måske er friske på denne opgave!        NC 

 

 

Simutan mod Curt Hansen/ Søren hauge 

 

I anledning af Tall-ships  race havde skakklubberne i Aalborg og Nørresundby 

inviteret alle interesserede til simultanskak med Stormester Curt hansen søndag den 

2. august. 

30 håbefulde skakspillere havde meldt sig i håb om at få en stormesterskalp. Det 

lykkedes for tre mand at vinde og 7 fik remis. man kan jo ikke kalde det en 

overbevisende indsats fra stormesterens side; men han gennemførte forestillingen på 

3½ time, og man må sige, at det var et stærkt felt, han var oppe imod heriblandt hele 
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8 mesterspillere, hvoraf den højes tratede havde 2313, det vidner lidt om at Curt 

Hansen var på hårdt arbejde. Selv lykkedes det mig at presse stormesteren, og til sidst 

måtte han gribe til evig skak for at holde remis. Partiet er langt fra fejlfrit, så Fritz 

kritiserer både Curt Hansen og jeg, som man vil kunne se af partikommentarerne. Fra  

Skørping deltog også Bent K. Nielsen og N.C.Davidsen - begge tabte. 

 

Simultanparti spillet den 2.august 2015 

Hvid: Søren Hauge 

Sort: GM Curt Hansen 

1.d4 Sf6 2.Lg5 d5 3.Lxf6 gxf6 Jeg fik lov til at prøve min yndlingsåbning 

Trompovsky mod en stormester. 4.Sf3 c5 Curt er agressiv, mere normalt er c6 5.c3? 

Jeg er for forsigtig, bedre Sc3 5. - Db6 6.Dc2 Sc6? cxd5! er bedre 7.e3? igen spiller 

jeg meget forsigtigt, mere fremdrift var der i c5! 7. - Lg4? cxd5! 8.Sbd2 e6 9.Ld3 f5 

10.0-0 Tg8 11.Kh1 Dc7? 0-0-0 12.Lb5! Nu er det min tur til at vise lidt initiativ 12. - 

Ld6? også her ville 0-0-0 være stærkere! 13.Da4 a6? et slag i luften. Bedre var cxd4 

14.dxc5 Lxc5 15.Sd4 Kd7? Kf8 var langt bedre. 16.Lxc6+ bxc6 17.f4? Tfc1 ville 

have været stærkere. 17. - a5 18.S2f3 lxf3 19.Sxf3? Txf3 19. - f6 20.Sd4 h5 21.Tf3 

h4? Db6 med tryk på b2 22.c4! vi skal have lukket op til kongen. 22. - Lxd4 23.exd4 

Ke7? dxc4! 24.Te1! Kongen står jo i e-linien 24. - Kf7 25.cxd5 cxd5 26.Dd1! 

Dronningen kikker til h5. 26. - Tg4 27.h3 Txf4? Tg6!  (se diagram og prøv selv at 

spille Tc3 i stedet for Txf4 som jeg spiller i næste træk) 

 

 

    ○ 
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 28.Txf4? her smider jeg fordelen væk. Rigtigt var 28.Tc3 Dd6 29.Dc1 og det bliver 

meget varmt at være sorts konge 28. - Dxf4 29.Dh5+ Kg7 30.Txe6 Df1+ 31.Kh2 

Df4+ 32.Kh1 Df1+ 33.Kh2 og remis ved evig skak. 

                 Noter: Søren Hauge 

   

Curt Hansen igang med simultanforestillingen. På billedet ses endvidere ,stående, 

Bjarne Sønderstrup og siddende den fra Skørping Skakklub kendte Bent K. Nielsen, 

(nobel blå skjorte) derefter Kurt Persen, Aage Andersen m.fl. 

 

 

 

 

 

                      NC. 

 

 

 

https://www.facebook.com/ChessClubLive?fref=nf
https://www.facebook.com/ChessClubLive?fref=nf
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Byturneringen 2015/NC 

 

Med 36 deltagere blev årets byturnering en af de bedre besatte. Fra Skørping deltog 

de 4 spillere: Bent K. Nielsen i basis 3, Mark Torpegaard og Jørgen Schacht i basis 2, 

og i M-klassen sneg N.Chr. Davidsen sig lige med på en af de sidste pladser. 

Resultatet blev som seedningen nemlig en sidste plads i turneringen med 2 point og et 

ratingtab på 15. 

Overlegen vinder af Mesterklassen blev Per Næsby Andreasen med 5½ point og et 

helt points forspring til nr. 2. Så vidt jeg erindrer er det 11. gang Per bliver 

bymester!!! 

I basis 2 scorede Jørgen 4 point hvilket var ganske udmærket, men alligevel gav et 

tab på 16 ratingpoint. Mark tromlede hen over (næsten alle) og med kun et tab og 6 

gevinster blev det til en imponerende ratinggevinst på hele 72 point, og en 1. plads i 

gruppen. Jørgen Schacht fik med bedre korrektion end 2 andre på 4 point en 2. plads i 

gruppen. 

I basis 3 spillede Bent K. Nielsen en solid turnering og scorede 4½ point med en 

ratingfremgang på 9 til følge.. 

 

Tidligere i bladet viste vi et parti mellem Mark Torpegaard og Sven E. Østergaard 

hvor angreb, og vilde slagudvekslinger var fremherskende. Her er endnu et parti og 

igen med Mark som den ene deltager, nu som vinder! Partiet er fra årets byturnering 

og viser hvordan man også kan vinde partier, endog meget hurtigt. Offeret var Per 

Jacobsen, der da HELLER IKKE VAR HELT TILFREDS EFTER PARTIET!!1 

Hvid: Mark Torpegaard 

Sort: Per Jacobsen 

1.e4 Sf6 2.Lc4 Sxe4!? 3.Lxf7 Kxf7 4.Dh5+ Kf6 Sorts konge begiver sig nu ud på en 

meget farefuld færd, der burde spilles g6 eller Kg8 med ret lige stilling  5.Df3+ 
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   ● 

 

 

 

 Ke5 har man sagt a kan man ligeså godt også sige b! 6.d4+ Kxd4 7.Se2+ Ke5 

8.Lf4+ Ke6 9.Sd4+ Kd5 10.Sc3+Kxd5 11.Dxe4 Kc5 12.Dd5+  

 

 
 

 

og sort opgav, der er mat i næste træk.    

     Sparsomme noter NC 
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Mandag 09.11 Skørping 1 – Nørresundby 2 

Mandag 09.11 Jetsmark 3 – Skørping 2 

Mandag 09.11 Skørping 3 – Skørping 4 

Mandag 09.11 Aarsnibe 4 – Skørping 5 

Mandag 09.11 Hobro 2 – Skørping  

Lørdag 14.11 Junior GP i Aalborg 

Mandag 16.11 Klubmesterskabet i lyn 

Lørdag 21.11 Nordjysk GP i Nørresundby 

Mandag 23.11 Aarsnibe 2 – Skørping 1 

Mandag 23.11 Skørping 2 –Skørping 3 

Mandag 23.11 Skørping 4 – Aalborg 6 

Mandag 23.11 Skørping 5 – Hobro 2 

Mandag 23.11 Skørping 6 – Aarsnibe 4 

Mandag 30.11 Pokalturneringen, indledende runde 

Mandag 07.12 Pokalturnering, ottendedels- og kvartfinaler; rødvinsturnering 

Mandag 14.12 Pokalturnering, semifinaler og finale; rødvinsturnering 

Mandag 21.12 Surprise 

Mandag 28.12 Julefrokost 

 

REDAKTION: Hans Andersen     29 62 77 17  hansandersen53@gmail.com 

  N. C. Davidsen     98 39 81 35  ncdhellum@mail.dk 

Medarbejder: Søren Hauge 

 

Bestyrelsen: Rasmus Kristiansen 60 46 35 72 

  Brian Pedersen 98 37 09 25 

  Claus Jacobsen 21 47 60 21 

  Martin Olsen 26 82 15 22 

  Peter Langeland 98 37 38 75 

KALENDER 


