
1 
 

          løst og fast omkring 

 Skørping Skakklub 
             April 2016 

             42. årgang nr. 3 

 

 

Spillet i Berlin 1932. Hvid er Nadel mod sort Margulies og fordringenlyder: 

Hvid trækker og sætter mat i3..    Løsning side 5 

        Oprykning til 2. holdet 

     Juniorspillere indtager Kulturstationen 

           Generalforsamlig og regnskabsaflæggelse 

     Skakreportager og partier fra nye bidragydere 

 

 

 

 

 



2 
 

Nu får Skørping 2 hold i Mesterrækken    v/HA   

 

Holdturneringen 2015-16 er nu slut, og en af konklusionerne må være, at der 

ikke var ret mange overraskelser i slutningen – men måske nok lidt afvigelser 

undervejs. Generelt vandt favoritholdene med oprykning til følge, og 

nedrykkerne var heller ikke uventede. Og for at understrege sæsonens strenge 

systematik, så endte vores 6 hold på stribe efter forventet styrke – der plejer 

altid at være ét eller andet af mandskaberne, der lige popper op og overhaler et 

af vores andre hold. Men ikke i år.  

Slutstillingerne ses herunder: 

 

Mesterrækken: 

1. Aalborg 3  30 

2. Skørping 1  26 

3. Nørresundby 2 24½ 

4. Aalborg 4  24 

5. Aarsnibe 2  21 

6. Sæby 1  19 

7. Nørresundby 3 12 

8. Aalborg 5 1 1½ 

 

A-klassen: 

1. Skørping 2  20½ 

2. Jetsmark 3  16 

3. Hobro 1  15 8 mp 

4. Aalborg 6  15 7 – 

5. Skørping 3  13 

6. Hjallerup 1  12½ 

7. Aarsnibe 3  12 

8. Skørping 4    8 
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B-klassen, gruppe 1: 

1. Hobro 2  16 

2. Aarsnibe 4  15 

3. Skørping 5    9½ 

4. Skørping 6    7½ 

 

Førsteholdets mål var selvfølgelig at vinde gruppen og dermed sikre 

avancement til en divisionstilværelse. Men allerede midtvejs i turneringen stod 

det ret klart, at det nok ikke ville lykkes, og sådan gik det da også. 

 

Andetholdet blev til gengæld klar vinder af A-klassen, og har nu retten til 

oprykning, hvilket det da også ser ud til, at et flertal af holdets spillere er med 

på. Egentlig gjorde holdet ikke det vilde væsen af sig, men solide indsatser var 

altså nok. – I samme gruppe landede tredjeholdet forudsigeligt i midten, mens 

fjerdeholdet må ned. Det ser i hvert fald ud til, at vinderne af de to B-klasser 

med kyshånd tager imod deres oprykningsrettigheder. 

 

Endelig klarede de to sidste hold sig vel efter forventning, men ingen af dem 

kom til at spille nogen rolle omkring førstepladsen. 

 

Og herefter over til de individuelle scorer på de 6 hold: 

 

Skørping 1  Sæby NS2 AaN2 Aal3 Aal5 Aal4 NS3 I alt 

Peter Mikkelsen 1 ½  ½ 1 1 0 4/6 

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

Regnar Simonsen 1 ½ 0 ½   ½      2½/5

  

Søren Hauge  ½ ½ ½ 0 1 ½ ½      3½/7 

Johannes Struijk ½ 1 0 1 1 1 1       5½/7 

Martin Olsen   0  1 0 ½ 1       2½/5 

Jakob Søgaard    0  ½ ½  1/3 

Bo Bøgh Lassen   ½     ½/1 

Jonas Bilstrup  1       1/1 

tildelt oveni         ½ 

 



4 
 

En flot sæson af Johannes, som blev topscorer (her og i de øvrige grupper 

fremhævet med fed skrift) efter en stærk slutspurt. Også nydeligt af NCD at 

være ubesejret i 7 partier, men han spillede flere remiser end normalt… 

 

Skørping 2  Sk4 Jet3 Sk3 Aal6 Hob1 Hjal1 AaN3 I alt 

Jakob Søgaard  1 ½  ½ ½ ½ ½      3½/6 

Hans Andersen ½ ½ ½  ½  1 3/5 

Brian Pedersen 1 ½ 1 1 1 ½ 1 6/7 

Jørgen V. Schacht ½ 1 1 ½ 1 1 1 6/7 

Rasmus Kristiansen   1 ½             1½/2 

Bent K. Nielsen      ½  ½/1 

 

Her var der knivskarp kamp om topscorerprisen mellem Brian og Jørgen, men 

den gamle ”regel” siger, at i tilfælde af lige store scorer går prisen til den spiller, 

der sidder ved det øverste bræt – her Brian. Som desværre truer med ikke at 

ville spille fast på hold næste år, men så man lokkes til brættet som reserve på 

første- og andetholdet. 

 

Skørping 3  AaN3 Sk4 Sk2 Jet3 Aal6 Hob1 Hjal1 I alt 

Bo Bøgh Lassen 1 1  ½  ½ 0 3/5 

Jonas Bilstrup      ½   ½/1 

Sven Erik Østergaard  1 ½ 0 ½ 1 0 3/6 

Mathias Andersen   0     0/1 

Peter Langeland 0 1 0 0 ½ 0 ½ 2/7 

Rasmus Kristiansen 1       1/1 

Jon Johnsen   1 0 0 0 1 ½      2½/6 

Rasmus Røge  1       1/1 

 

Også her kom specialreglen i spil, og holdleder/1. bræt Bo blev topscorer. 

 

Skørping 4  Sk2 Sk3 Aal6 Hob1 Hjal1 AaN3 Jet3 I alt 

Rasmus Røge   0  0    0/2 

Søren Boesen  0 0 0 0 0 0 0 0/7 

Patrick Lemonnier ½ 0 0 ½ 0 ½ 1 ½/7 

Bjarni Sørensen 0 0 ½ 1 1 0 0        2½/7 

Jesper Møller  ½  1  1 0 ½ 3/5 
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Holdets samlede score var moderat, og Søren havde en noget træls holdsæson… 

Men hr. Ridder af Dannebrog, Jesper Møller, spillede fint og yderigt på nederste 

bræt. 

 

Skørping 5  Sk6 AaN4 Hob2 Sk6 AaN4 Hob2  I alt 

Niels Riis  0 0 0 1 0 0  1/6 

Bent K. Nielsen ½ 1 0 1 1 0          3½/6 

Jens Müller    1 0 0 ½          1½/4 

Claus Jacobsen 0 0  1 1 ½          2½/5 

Erik Jensen  0       0/1 

Erik P. Christensen   1     1/1 

tabt uden kamp  0      0/1 

 

Bent K. Nielsen var kommet lidt langt ned i rating – og nok også for langt, hvad 

hans gode score viste. 

 

Skørping 6  Sk5 Hob2 AaN4 Sk5 Hob2 AaN4  I alt 

Poul Erik Simonsen    0    0/1 

Preben Jørgensen 1 0 1 0 0 0  2/6 

Jesper Hansen  ½   1  0          1½/3 

Poul Erik Kristensen 1 0 1 0 0 0  2/6 

Stener Mousten 1 0 0  0 1  2/5 

Ilse R. Jakobsen  0 0  0   0/3 

 

Her var der hele tre spillere, som leverede to pinde, men igen; Preben havde de 

hårdeste modstandere og bliver duks i gruppen. 

 

Til slut kan klubbladet føje til, at vi plejer at give topscorerpræmier til de folk, 

der slæber flest points hjem til klubben. Om det fortsat er sådan, vil vi få at se… 

 

Løsning forsidediagram: 1. Se5 - g6+ f6xg6 2.Lc1-g5# 

         h7xg6 2.Sc3 - d5 e6xd5 3.Df5-e5# 
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Mylder af juniorspillere på Kulturstationen /HA 

 

 

Af en eller anden årsag er klubben en del gange i løbet af de senere år løbet ind i 

problemer hvad angår afviklingen af sæsonens sidste junior grand prix-stævne, 

der pr. tradition afvikles i Skørping i marts. 

 

Kulturstationen må af en eller anden årsag have svært ved at huske vore 

bestillinger, der normalt er afgivet sidst på sommeren i det foregående år, og så 

er der også i de seneste tilfælde sket det positive – men også 

problemforstørrende – at der har været en enorm stor tilmeldingslyst til vores 

stævne i Skørping, hvor der er op imod 20 flere deltagere end hos de andre 

værter. Et årligt tilskud af – stærke – Hinnerup-folk forklarer en del, men 

derudover må mange nordjyske skakjuniorer have en særlig lyst til at spille nede 

hos os! 

 

Ikke færre end 56 gæster blev det til ved årets stævne d. 19. marts – med ledere 

og forældre nok omkring 85 mennesker, som blev placeret på 

forhåndenværende stole og taburetter rundt omkring. Det største problem var 

dog at finde tilstrækkeligt med lokaleplads til alle 5 grupper, men det lykkedes 

efter hårdt arbejde med inddragelse af fjerne lokaler, vi aldrig har befundet os i 

tidligere, og hvor næppe én skakbrik førhen har trådt et trin. God hjælp fra 

biblioteksfolks side var også en vigtig faktor. (Det skal lige siges, at hverken 

vores normale lokale eller det tidligere benyttede verandarum var til 

disposition). 

 

Klokken 10.20 var alt dog klart, og herefter forløb stævnet problemfrit lige 

indtil til slutfløjtet omkring kl. 15.30. I en større kødrand i Kulturstationens 

indgangslokale delte formanden præmier ud for dagens præstationer, og 

bagefter belønnede Vagn Overgaard de heldige spillere, som havde klaret sig 

bedst i det samlede grand prix-regnskab hen over vinteren. Her var der en enkelt 

Skørpingpræmie, idet Louise Mygind blev samlet 3´er i hendes præmiegruppe. 

 

 

På næste side ses resultaterne ved stævnet i Skørping: 
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Gruppe 1: 

1. Filip Holm, Hinnerup  5 

2. Senthuran Gunasegaram, Hobro 4½  

3. Simon Ehrenreich, Hinnerup 4 

4. Nicklaes Eriksen, Aars  4 

5. Pernille Højer, Jetsmark  3½ 

6. Kristine Steen, Jetsmark  2½ 

7. Thomas Tristram, Svenstrup 2½ 

8. Noah Ekholm, Hobro  2 

 

Gruppe 2: 

1. Silas Ekholm, Hobro  6½ 

2. Freja Jungberg Nielsen, Aalborg 5½ 

3. Karthi Santhirasegaram, Hobro 4 

4. Henrik A. Madsen, Hinnerup 3½ 

5. Anders Simoni, Jetsmark  3½ 

6. Frederik Michaelsen, Jetsmark 2½ 

7. Ture Jungberg Nielsen, Aalborg 2 

8. Victor A. Madsen, Hinnerup   ½ 

 

Gruppe 3: 

1. Puvikaren Santhirasegaram, Hobro 10½ 

2. Kaneesan Ravisekaram, Hobro   8½ 

3. Louise Malthe Mygind, Skørping   8½ 

4. Rune Asbjørn Geisler, Aalborg   8½ 

5. Christian Samuelsen, Skørping   6 

6. Mathusan Gunasegaram, Hobro   6 

7. Oliver T. Kristiansen, Skørping   5  

8. Kokilan Ravisekaram, Hobro   3 
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Gruppe 4: 

1. Kathrine Højer, Jetsmark  12 

2. Shanne Jakobsen, Jetsmark  12 

3. Sebastian Iversen, Jetsmark    9 

4. Oskar B. Hoffmann, Jetsmark   7½ 

5. Benjamin Kronborg, Jetsmark   7½ 

6. Asger Paarup, Skørping    6½ 

7. Tanuia Ravisekaram, Hobro   6½ 

8. Patrick Grønhøj, Aars    6 

9. Katrine Eskildsen, Aalborg    5½ 

10. Benjamin Bertelsen, Jetsmark   5½ 

11. Jonas Mouritzsen, Skørping   4½ 

12. Mathias Kristensen, Jetsmark   1½ 

 

Begyndere: 

1. Rune Nielsen, Nørresundby  35 

2. Alexander D. Klit, Jetsmark 33 

3. Nicklas B. Poulsen, Jetsmark 32 

4. Sebastian Z. Simonsen, Aalborg 32 

5. Jakob Iversen, Jetsmark  31 

6. Willads Rønnow Juul, Jetsmark 30 

    Lucas Kronborg, Jetsmark  30 

8. Dimitri Steffensen, Aalborg 29 

    Precious Grønhøj, Aars  29 

    Signe Haue, Aalborg  29 

    Diva Senthisegaram, Hobro  29 

12. Anton K. Bisgaard, Hjallerup 28 

      Marcus H. Madsen, Aalborg 28 

14. Asger Møller, Jetsmark  27 

      Frederik K. Bisgaard, Hjallerup 27 

16. Alex Haugaard Jensen, Hjallerup 26 

17. Julia Elmelund Sørensen, Aalb. 23 

18. Anton B. Hoffmann, Jetsmark 22 

19. Annika D. Klit, Jetsmark  20 

      Rasmus Bang, Jetsmark  20 
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Køkkentjansen, som er en overordentlig vigtig del af et junior-gp, stod som 

tidligere Claus Jacobsen og Majken for. De var uafbrudt i sving med 

toastbagning, sodavandsoplukning, pølsekogning og slikvejledning til stor 

glæde for kunderne. Trods det uventet høje antal gæster, havde de fået købt 

tilstrækkeligt med varer ind, men de levede faktisk op til det gamle købmands-

motto ”Alt skal væk!”, da restlageret var forsvindende beskedent. 

 

 

Mange sten vendt på generalforsamlingen    
v/HA 

 

15 medlemmer var til stede på årets generalforsamling, som strakte sig over ca. 

1 time og 45 minutter og dermed blev en af de længere. 

 

Undertegnede fik da også i egenskab af valgt dirigent nok at se til, da lysten til 

at komme på talerlisten var stor; ja, mon ikke alle de tilstedeværende fik ordet 

mindst 2 gange undervejs? 

 

Formanden, Rasmus Kristiansen, tog sig af årsberetningen. Klubben har nu 

meget tæt på 50 medlemmer, og hvad vigtigst er: de er ganske aktive. 

Klubturneringen har omfattet 41 spillere (heraf 3 fra andre klubber), og i hver 

holdturneringsrunde har vi haft ca. 26 spillere i sving, hvoraf følger, at i alt vel 

omkring 30 – 35 medlemmer også har budt ind på dette område hen over 

vinteren. Juniorerne har haft en fin intern turnering om mandagen, men derimod 

har de ikke været så aktive ved jgp-stævner som tidligere. Dog var 7 ud af 

klubbens 9 juniorer med ved vores eget stævne – se herom andetsteds i dette 

klubblad.  

 

Deltagelsen ved koordinerede i nær og fjern har også været tilfredsstillende, og 

så nævnte formanden, at noget helt ekstraordinært er overgået klubben i løbet af 

den foregående sæson, idet en af klubbens spillere – Jesper Møller – er blevet 

slået til Ridder af Dannebrog! 

 

Holdturneringen i 7. hovedkreds fik en kaotisk start i efteråret 2015, da det 

elektroniske tilmeldingssystem af hold og spillere gik helt amok – ikke blot her 

i klubben, men i hele Nordjylland. Efter et stykke tid faldt alt dog på plads, og 

man kunne lettere forvirret tage hul på selve holdskakken. 
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Vores førstehold blev nr. 2 i Mesterklassen, idet der var 4 points op til 

førstepladsen. Andetholdet vandt dets A-gruppe og dermed retten til at spille i 

Mesterklassen. I samme A-gruppe blev tredje- og fjerdeholdet henholdsvis nr. 5 

og 8; sidstnævnte må derfor påregne nedrykning. Endelig forblev vores 2 B-

hold i denne klasse, da det ikke blev til oprykning for deres vedkommende. I 

øvrigt er der efter en lang pause på dette felt kommet nye klubber med i 

holdturneringen, nemlig Hjallerup og Brønderslev. En god nyhed, og 

klubbernes mandskaber er faktisk ganske gode. 

 

Formanden gennemgik herefter de interne turneringer i det forløbne år. 

Klubmester blev Peter Mikkelsen, mens Niels Chr. Davidsen tog sig af pokalen. 

Mathias S. Jensen har netop vundet juniorernes forårsturnering, mens de voksne 

spiller et par uger endnu. – Niels Riis blev – ganske overraskende – årets 

højdespringer med en ratingtilvækst på over 200 i løbet af 2015! Uheldigvis har 

han endnu ikke fået overrakt den dertil hørende vandrepokal, men det vil ske i 

nær fremtid. Endelig takkede formanden flere medlemmer for deres 

hjælpsomhed, ikke mindst Heine Kragelund, som ved flere lejligheder havde 

stillet Eurotechnic´s lokaler til rådighed for Skørping Skakklub. 

 

Juniorsituationen blev derefter drøftet kort. Vi har relativt mange aktive for 

tiden og har haft en god turnering i foråret. Men da juniorerne for fleres 

vedkommende skal hjem ved 20.30- eller 21.00-tiden, opstår der af og til 

praktiske problemer. Det skete bl.a. ved klubbens lynmesterskab, hvor flere 

måtte drage hjemad efter den indledende runde og dermed var ude af 

turneringen. Det blev derfor foreslået, at man laver et separat lynmesterskab for 

juniorer. – Formandens beretning blev herefter godkendt. 

 

Brian Pedersen forelagde herefter regnskabet for 2015, som kan læses her i 

bladet. Året har resulteret i et lille overskud på 253,44 kr. Det er en følge af, at 

såvel indtægter og udgifter har været omkring 5000 kr. mindre end budgetteret. 

– Der blev spurgt ind til et par poster, som var relativt små i forhold til det 

forventede, bl.a. kaffekasseoverskuddet og kontingentindbetalingen. Kassereren 

oplyste, at mønsteret for kontingentindbetaling var normalt, idet ikke alle får 

betalt inden nytår, hvilket igen resulterer i, at regnskaberne på dette punkt er 

”skæve” og vanskelige at konkludere på. I tråd hermed oplyste Poul Erik 

Simonsen, at kaffekassepenge overdrages til kassereren med uregelmæssige 
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mellemrum, og beløbet var mindre end sædvanligt i 2015. I øvrigt giver kassen 

et overskud pr. skakaften på ca. 200 – 300 kr. 

Efter en længere debat stod det klart, at klubben har en solid økonomi 

(beholdningen er på 47.469,20 kr.), og regnskabet blev godkendt. 

 

Brian Pedersen forelagde derefter budgettet for 2016, som på skrift kalkulerede 

med et nulresultat for året. Der er dog siden sket det, at klubben har købt 

elektroniske ure for ca. 5000 kr. og at Dansk Skak Union i påsken har vedtaget 

at forhøje kontingenterne til unionen med ca. 15 %. Disse forhold vil givetvis 

påvirke klubbens årsresultat i negativ retning. Forsamlingen vedtog efter en 

solid debat budgettet, idet man dog må påregne et minus ved årets slutning. – 

Under punktet afveg man i øvrigt lidt fra selve emnet, idet DSU´s 

kontingentforhøjelse og især årsagerne hertil blev drøftet. Flere deltagere var 

lettere skeptiske mht. unionens planer vedr. bl.a. fundraising, sponsorstøtte, 

forbedring af hjemmesiden m.v. 

 

Under det følgende punkt – indkomne forslag – foreslog bestyrelsen, at 

Skørping Skakklub alene eller sammen med andre etablerer et 

turneringslederkursus i løbet af den kommende sæson. Årsagen er, at klubben 

råder over for få TL´ere; ikke mindst, hvis vi skal have DM igen. Forslaget faldt 

i god jord, og bestyrelsen går videre med det. 

 

Under samme punkt blev det oplyst, hvad de fleste nok havde hørt små fugle 

synge om: Skørping er interesseret i at holde skak-DM igen i 2017. Klubben har 

grønt lys fra DSU, ligesom Comwell i Rebild er med på ideen. Denne gang skal 

Skørping stå som enearrangør, idet vi dog håber på at kunne trække meget på 

andre ressourcer i hele Nordjylland. Lørdag den 9. april holdes et møde mellem 

DSU´s formand Poul Jakobsen, Comwells folk og vores egen Claus Jacobsen, 

hvor de økonomiske rammer drøftes. Umiddelbart efter dette møde afgøres det, 

om Skørping skal stå for det næste skak-DM. – Alle de tilstedeværende 

anbefalede ikke uventet, at man går videre med opgaven. Mht. de økonomiske 

udfordringer var bl.a. Claus Jacobsen og Jon Johnsen optimistiske hvad angår 

det at finde flere og måske større sponsorer end ved ”vores” sidste DM i 2014.  

 

Kontingentet blev vedtaget uden ændringer i forhold til nu. Dvs. årlige satser på 

900 kr. for voksne, 600 kr. for seniorer, 400 kr. for juniorer og 300 kr. for børn 

under 14. Selv om DSU altså forhøjer satserne for betaling til ”centrum” var 
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kassereren ikke bange for økonomiske problemer, selv om 

voreskontingentsatser fortsætter uden ændringer. 

Herefter fulgte en række valg. Brian Pedersen og Martin Olsen blev genvalgt til 

bestyrelsen for 2 år. Da et bestyrelsesmedlem – Mark Torpegaard – var trådt ud 

af bestyrelsen i årets løb, var han i den resterende del af året blev erstattet af en 

suppleant, nemlig Peter Langeland. Da sidstnævnte ikke ønskede at fortsætte i 

bestyrelsen, og da Mark Torpegaard oprindelig var valgt for yderligere et år, 

indvalgte man et nyt bestyrelsesmedlem for ét enkelt år, og det blev Jakob 

Søgaard. 

 

Peter Langeland genvalgtes og Jørgen V. Schacht nyvalgtes som suppleanter for 

et år. 

 

Jon Johnsen og Peter Mikkelsen blev valgt som revisorer. 

 

Ikke uventet blev en del problemstillinger fremført under punktet eventuelt. – 

Således fremførte Peter Mikkelsen, at det ville være en fordel, hvis holdlederne 

er personer, der ikke sidder i bestyrelsen. Det sidste var sket i en række tilfælde 

i år. På den måde vil bestyrelsesmedlemmerne også blive frigjort fra sådanne 

opgaver og få mere tid til det rent styringsmæssige. Der var opbakning til 

forslaget, så fremover vælges holdlederne så vidt muligt uden for selve 

bestyrelsen. 

 

Bent K. Nielsen foreslog, at der laves en form for ”Skørping Skakklubs 

Støtteforening” bestående af personer, der står til rådighed for løsning af særlige 

opgaver. Det kunne fx være at lukke og låse, når man forlader skaklokalerne 

sent mandag aften, som Brian Pedersen var inde på. Jonas Bilstrup opfordrede 

også bestyrelsen til at telefonere til medlemmerne, hvis de havde behov for 

assistance til en opgave. I den forbindelse efterlyste Hans Andersen en opdateret 

adresse-, telefon- og fødselsdagsliste over medlemmerne. 

 

Endelig efterlyste Niels Riis den vandrepokal, han retteligen burde være i 

besiddelse af i egenskab af erhvervelsen af titlen ”Årets Højdespringer 2015”. 

Bestyrelsen sørger for at få pokalen retur fra Mathias Andersen, som vandt den 

sidste år. 
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Spil skak på internettet       v/HA 

 

Mens vi sad bænket klar til generalforsamling mandag d. 4. april, faldt snakken 

på skak på internettet – en sport, som de fleste medlemmer åbenbart dyrker fra 

tid til anden. Det viste sig snart, at nærmest ingen spillede samme sted. Vi 

bringer derfor her en liste over gode spillesteder samt deres anbefalere. Vi 

regner med, at listen siden kan udvides, når flere medlemmer får givet deres b7 

med. 

 

lichess.com    anbefalet af Jesper Hansen 

chess.com         - ” -   Sven Erik Østergaard 

yahoo.com         - ” -   Peter Mikkelsen 

playchess.de             - ” -   Patrick Lemonnier 

echecsonline.net                           - “ -   Patrick Lemonnier 

chess by post free (app i app store)      - “ -  Rasmus Kristiansen 

 

Skørping Grand Prix afviklet i Støvring     v/HA 

 

Klubbladet var denne gang ikke til stede ved vores eget grand prix-stævne, da 

begge reportere på dette tidspunkt sad og spiste en dejlig græsk menu ved 

havnen i Piræus. Vi har derfor modtaget dette referat fra Rasmus Kristiansen, 

som var praktisk leder af turneringen, som denne gang var henlagt til 

Eurotechnic, Støvring; endnu en gang måtte Heine træde til som redningsmand i 

en situation, hvor vi ikke kunne råde over lokaler på Kulturstationen. 

 

Deltagerantallet var 24 – perfekt til at lave 3 grupper. Slutresultatet blev 

 

Gruppe 1: 

1. Peter Mikkelsen, Skørping 5½ 

2. Lars Ekholm, Hobro 4½ 

3. Hugo Falberg, Aalborg 3½ 

    Henning Larsen, Aarsnibe 3½ 

5. Claus Holm, Brønderslev 3 

    Søren Hauge, Skørping 3 

    Brian Pedersen, Skørping 3 

8. Aage Andersen, Aarsnibe 2 
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Som man kan se en overraskende jævnbyrdig gruppe. Ikke fordi remiserne 

plagede spillerne, idet blot 5 ud af de 28 partier endte med pointdeling. 

Gruppe 2: 

1. Jonas Bilstrup, Skørping  6 

2. Rasmus Kristiansen, Skørping 5½ 

3. Thomas Iversen, Brønderslev 5 

4. Allan Blæsbjerg, Nørresundby 3½ 

5. Aage Sørensen, Aalborg  3 

6. Jens Ole van de Weerd, Aalb. 2 

    Per Jacobsen, Aalborg  2 

8. Jens Riis, Sæby   1 

 

Imponerende flotte resultater af vores folk – især Jonas´ førsteplads er 

overraskende, da han jo faktisk ikke er kendt som en ”hurtighaj”. 

 

Gruppe 3: 

1. Ture Jungberg, Aalborg  6½ 

2. Svend Aage Sørensen, Nørres. 4 

    Jens Chr. Hæsum, Sæby  4 

4. Silas Ekholm, Hobro  3 

    Lars Erik Lützen, Aalborg  3 

    Pia Nielsen, Nørresundby     3 

7. Bent H. Christensen, Nørres. 2 

    Peter Duun Kristensen, Nørres. 2 

 

I denne gruppe sejrede det unge håb, Ture Jungberg, suverænt. Bemærk, at Ture 

jo – blandt andet – er blevet så stærk ved at spille med i Skørpings 

klubturnering! 

 

Dette stævne var det sidste i denne vinters serie. Den samlede stilling og 

præmiefordelingen kan ses på 7. hovedkreds´ hjemmeside nordskak.dk 

I øvrigt har points- og præmiesystemet været kraftigt omdiskuteret igennem 

vinter-månederne. Det har da også ført til visse ændringer, som træder i kraft til 

efteråret. 
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Juniorernes lynmesterskab blev en gyser    v/HA 

 

Den 18. marts skulle man finde ud af, hvem af juniorerne, der var skrappest til 

lyn, som er en skakdisciplin, de er ganske stærke udi, ligesom det for øvrigt er 

tilfældet med det frygtelige ”babyskak”. 8 spillere stillede op, men undervejs 

faldt Mikkel Kristiansen og Asger Paaske begge fra – vist nok pga. at de fik det 

skidt. De 6 tiloversblevne fik en forrygende turnering, hvor det sidste parti blev 

helt afgørende. Dets 3 mulige udfald ville nemlig resultere i 3 forskellige 

vindere! Nu endte det med, at Christian her vandt over Louise, og Christian 

Samuelsen blev derfor juniorlynmester 2016. Til lykke! 

 

Slutstillingen blandt de fuldførende: 

1. Christian Samuelsen 4                                          

2. Mathias S. Jensen  3½ 

3. Louise Malthe Mygind 3 

4. Oliver Kristiansen  2½ 

5. Silas Tram Lux  1 

    Tobias Taudal  1 

 

 Christian med Vinderpokalen. 

 

 

Brian vinder igen i voldsom angrebsstil     v/HA 

 

Årets helte i klubben blev på sin vis andetholdet, som ret vandt dets gruppe 

ganske sikkert. Mens nogle af os har en hang til at dele points lidt for tit, er det 

bestemt ikke tilfældet med Brian. Her skal vi endnu en gang se, hvordan han går 

folk direkte på struben: 
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Hvid: Leif Sørensen, Aalborg 6 

Sort: Brian Pedersen, Skørping 2  Spillet d. 12.01.16 

 

1. e4 b6!?  Det er da vist noget nyt, at kassereren spiller sådan?! 2, Sc3 Lb7  3, 

d3 e6  4, Sf3 Le7  5, Le2 Sf6  6, 0-0 0-0  7, Lg5 d6  Trods det sjældne sorte 

førstetræk er alt forløbet roligt indtil nu. Men Brian er heller ikke af den type, 

som vil vinde spillet allerede i åbningen. 8, Dd2 h6  Tilsyneladende helt 

uskyldigt. 9, Le3  Her ville ”håndledstrækket” 9, Lh4? tabe en bonde efter 9, - 

Sxe4! 10, Lxe7 Sxd2  11, Lxd8 Sxf3+. 9, - Sg4  10, h3 Sxe3  11, Dxe3 Sort 

valgte at snuppe løberparret, og det giver ham vel en mikroskopisk bedre 

stilling. Som snart skal blive udbygget. 11, - Sc6  12, Sh2 Lg5  13, f4 Lf6  

Trækket f2-f4 var sikkert et led i hvids plan, men som vi nu kan se, får sort en 

vældig magt over d4 og en direkte trussel, der skal tages alvorligt. 14, Dg3 Sd4!  

Det blev så hesten, som gerne vil til c2. Allerede nu opstår der uorden i de hvide 

rækker. Det ses tydeligt efter 15, Ld1 d5  16, e5 Lh4  17, De3 Sf5!  Sort er ved 

at sætte sig på et nyt felt – denne gang g3 – som er betænkeligt langt inde i 

hvids lejr. 18, Df3  

  ● 

 

18, - Tb8!  Overraskende med denne ommøblering i hærens bagland. Men 

trækket spilles for i det rette øjeblik at kunne spille d5-d4.  19, Sg4 Sg3  Igen 

går den tapre hest forrest. 20, Te1 d4  21, Se4  Igennem længere tid har hvert 

sort træk været en trussel og hvert hvidt træk en parade – det skal man næsten 

komme til at stå bedst af, som enhver da også kan se på brættet. Nu indkasserer 

Brian ”kontingent” fra sin modstander: 21, - Sxe4  22, Txe4 Lxe4  23, Dxe4 Alt 
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sammen tvunget, og nu synes hvid for en kvalitets pris at være uden direkte 

problemer. Men hvor længe var Adam i Paradis? 23, - c5  24, Lf3 Lg3  Truer 

med at erobre hvids bonde på f4 efter fremstødet f7-f5. Derfor vil hvid først til 

f5, men det indebærer også visse ulemper: 25, f5 exf5  26, Dxf5 Dg5  27, Dd7?!  

Partiet ville nok være blevet længere – men fået samme resultat – hvis hvid 

havde byttet damer. I slutspillet står løberen på g3 helt fantastisk. Så hvid satser, 

hvilket må respekteres. 27, - h5  28, Sf2 Lxf2+  29, Kxf2 Dd2+  30, Kg3 h4+!  

Afslutningen er klinisk effektiv, og som ved bekæmpelsen af rotter trækkes 

dyret (her kongen) frem i lyset. 31. Kxh4 Df4+  32, Lg4 g5+  33, Kh5 Kg7!  

Man må nyde de få gange i karrieren, hvor et kongetræk samtidig er en 

mattrussel. 34, Dxf7+ Txf7  35,  36, Tf1 Th8 mat. Den af sorts officerer, som 

har arbejdet mindst, får lov at sætte mat.  0 – 1 

 

     Noter: HA 

 

Regnar fortæller om 2 modpoler i sovjetskak   

v/HA 

 

Omkring 15 aktive tilhørere var til stede, da Regnar holdt sit årlige 

skakhistoriske foredrag d. 11. april. Ja, faktisk var der flere endnu, men en del 

foretrak at spille udsatte partier eller spillede forud for sidste runde, da der som 

sædvanlig var en kollision med Himmerlandsturneringens 1. runde. Synd for 

dem, der ikke hørte Regnars guldkorn! 

 

Denne gang to Regnar fat i to helt modsatte personligheder i sovjetisk skak, 

kulminerende med deres indbyrdes kamp om VM i skak i 1978. Ja, læseren har 

nok gættet det – der er tale om Viktor Kortjnoj og Anatalij Karpov. Mens den 

sidste var sovjetsystemets mand på stort set alle områder, var Kortjnoj det 

modsatte, og han endte da også med at hoppe af til Vesten – først Holland og 

siden Schweiz. Den slags komplicerede mennesker er oftest de mest spændende 

at berette om, så størstedelen af aftenen kom logisk nok til at dreje sig om 

Kortjnoj. 

 

Viktor Kortjnoj blev født d. 23.03.1931 og voksede op i Leningrad. Da byen 

blev belejret af tyske tropper i over to år under 2. verdenskrig, var 

leveforholdene ubeskriveligt ringe, og over 1 million mennesker døde af sult. 
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Viktors far, som var soldat, blev også dræbt. På den måde fik han en meget hård 

start i livet, og det havde nok en betydelig indirekte indflydelse på hans senere 

liv. – Efter krigen læste han uden den store interesse historie på universitet, men 

snart fandt han ud af, at skakken var hans gebet. Han blev stærkere og stærkere, 

men var på ingen måde et fremstormende vidunderbarn som fx Carlsen i vor tid. 

Først omkring 30-årsalderen var han helt oppe i toppen af verdensskakken.  

 

Langsomt, men sikkert kom han på kant med styrets autoriteter. På 

udenlandsrejser, hvor KGB-folk altid var med for at ”føre tilsyn”, fik han flere 

anmærkninger for barbesøg, kvindelige bekendtskaber m.v. Ikke det vilde, men 

han blev nok alligevel efterhånden betragtet som lidt umedgørlig for systemet, 

og efterhånden stod det også klart, at hans skaktræneres kvalitet ikke var helt på 

højde med hans kollegers. Af og til blev han også nægtet deltagelse i de 

allerbedste turneringer i udlandet. 

 

I 1976 lykkedes det for ham at hoppe af med hjælp af et netværk, han havde 

opbygget i Vesten. I kort tid boede han i Holland, men flyttede senere sammen 

med Petra Leeuwerik, selv om han faktisk var gift hjemme i Sovjetunionen. 

Siden fik han dog hans kone og søn ud af landet, men han genoptog ikke noget 

samkvem med dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortjnoj – den gamle rebel               Karpov – systemets foretrukne mand 
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Anatolij Karpov blev født d. 23.05.1951 og er altså 20 år yngre end Kortjnoj. 

Han voksede op i Zlatoust i Uralbjergene, og hans barndom og ungdom var 

langt mere rolig end Kortjnojs. Der var ikke vrøvl med ham, og allerede først i 

70´erne var han kørt i stilling til at blive en af Sovjetunionens skakspidser.  

 

Og i 1978 skulle det store brag så stå mellem systemets mand Karpov og 

afhopperen Kortjnoj. Begge havde kæmpet sig gennem kandidatturneringen, og 

nu skulle VM afgøres i Baguio på Filippinerne – et spillested, den daværende 

FIDE-præsident Campomanes havde fundet frem. Matchen var afgjort, når en af 

spillerne var nået op på 6 gevinster. 

 

Regnar fortalte detaljeret om den fantastiske match og dokumenterede med 

fotos, avisudklip og filmklip. En turneringskomité har sikkert aldrig haft så 

meget at lave og så vidtforgrenede arbejdsopgaver som i dette tilfælde: 

opstilling af stole til tilskuere, afgørelse af, hvor skulle spillerne sidde, hvis de 

ikke ville blive ved brættet for at afvente modstanderens træk, uretmæssige 

remistilbud, paranormal stråling fra en af tilskuerne, godkendelse af 

yoghurtprodukter, som skulle serveres for spillerne, anskaffelse af andre 

skakbrikker, da de indkøbte ikke svarede til kombattanternes forventninger, 

oversvømmelse på spillestedet som følge af monsunregn, en turneringsleder, 

som faldt i søvn på et afgørende tidspunkt osv. osv. En fantastisk fortælling, og 

her er masser af andre ”småting”, som plagede matchen, endda udeladt. 

 

Matchen var, som det fremgår, præget af en dårlig stemning de to spillere 

igennem, og endnu værre nok de to delegationer imellem. Skakligt blev den 

meget spændende, men også præget af en del relativt store fejl. Kun omkring en 

tredjedel af partierne fandt en vinder, og efter 27 partier havde Karpov vundet 5 

(manglede altså blot én gevinst), mens Kortjnoj kun havde vundet 2 partier. 

Men så eksploderede Kortnoj, og han vandt de følgende 4 partier med 3½ - ½, 

hvilket ville sige, at det efter 31 partier stod 5-5; næste gevinst ville altså afgøre. 

Selv om man skulle tro, at Karpov nu var rystet, mandede han sig op og vandt 

det 32 og sidste parti. 6-5 til Karpov efter en fantastisk match! Og en 

imponerende indsats af Regnar med alskens småting medtaget.  

 

Med dette clou sluttede foredraget efter knap 3 rigtigt spændende timer. – 

Kortjnoj lever stadig i Schweiz og spiller stadig skak på et højt niveau for en 

85-årig, men fysisk har han det ikke så godt mere. Kortjnoj har ry for at være 
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lidt af en vanskelig herre at omgås, men hans liv har heller ikke været uden 

problemer. – Modsat er Karpov stadig systemets mand med en fremtrædende 

position i Ruslands skakverden. Men så vidt vides spiller han ikke meget mere. 

 

Efter foredraget snakkede klubbladet kort med Regnar. Han har allerede en ide 

klar til næste års foredrag (indtil videre hemmelig!), og herfra kan vi kun 

anbefale bestyrelsen at sætte ham på kalenderen så snart som muligt. Og helst 

ikke på en mandag, hvor der er kollisionsrisiko med Himmerlandsturneringen! 

 

- ” – 

I sidste nummer af klubbladet var der – helt tilfældigt – en afslutning fra 

Baguiomatchen på forsiden. Her var Kortjnoj smart og vandt et slutspil med en 

kombi. 

 

I forlængelse af Regnars foredrag kan vi her bringe afslutningen på det 32. og 

afgørende parti i matchen. Her prøvede Kortjnoj at psyke sin modstander ved at 

vælge Pirc´ åbning (1. e4 d6), som han ellers slet ikke havde benyttet undervejs. 

Tricket virkede ikke rigtigt, for i denne stilling havde Karpov som hvid 

overtaget initiativet: 

 

  ○ 

 

 

Hvid: Anatolij Karpov 

Sort: Viktor Kortjnoj  Spillet oktober 1978 i Baguio, 32. parti 
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25, e5! Et overraskende fremstød fra Karpovs side.  25, - dxe5  Hvid vinder efte 

25, - Sfxd5? 26, Sf5+! gxf5  27, Dg5+ Kh8  28, Dxf5 med afgørende mattrussel 

på h7. 26, Dxe5 Klart bedre end slag på e5. 26, - Scxd5  27, Lxb5 Ta7  

Tilsyneladende har Karpov blot svækket den sorte c-bonde, men det viser sig, at 

der også er et angreb på vej. Det indledes med 28, Sh4! Lc8  Bedre end 28, - 

Db8  29, c4 Dxe5  30, Txe5 Sc7  31, Txc5 Tc8  32, Shf5+ gxf5 33, Sxf5+ Kf8  

34, Txc7! – en smuk variant,der vinder, da sort ikke kan slå igen på c7 pga. mat 

i bunden. 29, Le2 Med truslen 30, Le2-f3. 29, - Le6  30, c4 Sb4  31, Dxc5 Db8  

32, Lf1 Tc8?  Her røg Kortjnojs sidste chance for at blive verdensmester – altså 

et historisk øjeblik. 32, - h6! for at forhindre det, der nu kommer, var 

nødvendigt. 33, Dg5 Med afgørende fordel, da den er gal på f5 igen. 33, - Kh8  

34, Td2 Sc6  35, Dh6  Truer med 36, Sxg6+ fulgt af 37, Txe6. 35, - Tg8  En 

anden, men også utilstrækkelig mulighed var 35, - Sg8. 36, Sf3 Df8  37, De3 

Kg7  38, Sg5 Ld7  39, b4 Sort er pakket helt ned på kongefløjen, og sagen 

klares nu af på den modsatte front.  39, - Da8  40, b5 Sa5  41, b6 Tb7, men 

samtidig opgav sort den håbløse kamp, da tidskontrollen var overstået. Karpov 

var verdensmester – Kortjnoj blev det aldrig…    

         1 – 0 

 

       Noter efter GM Filip 

 

Magert udbytte i seniorturneringen   v/HA 

 

Lad det straks være sagt: Skørpingfolkene havde ikke meget at prale af efter 

vinterens seniorturnering i Nørresundby. Det har da heller ikke været muligt at 

få noget større input til denne artikel fra hverken Poul Erik og Stener, så vi har 

måttet ty til netdata. Her fandt vi ud af, at slutstillingen blev: 

 

1. Ole Villadsen, Nørresundby  4 

2. Torben Winkler, Aalborg   4 

3. Bent H. Christensen, Nørresundby  3½ 

4. Peter Duun Kristensen, Nørresundby 3 

5. Allan T. Christensen, Brønderslev  2½ 

6. Poul Erik Simonsen, Skørping  2 

7. Gunner Poulsen, Tranum   1 

8. Stener Mousten, Skørping  0 



22 
 

 

Normalt er der to grupper i seniorturneringerne, men her blev der kun 

tilstrækkeligt med tilmeldinger til at lave én. Følgen heraf blev, at der var stor 

ratingforskel mellem Ole, Torben og Allan T., som alle lå i 1700-tallet og så de 

øvrige som kun havde fra 1265 og nedad. På nær Allan T.´s mådelige resultat er 

slutstillingen derfor ikke så overraskende igen, men desværre tabte Poul Erik og 

Stener alligevel 40 og 58 gode ratingpoints. Det må de reparere på til efteråret! 

 

 

Portræt af et medlem – Rasmus Kristiansen v/HA 

 

Klubbladet har talt med Rasmus Thor Kristiansen, som er hans fulde navn, og 

det skete vel at mærke, inden han overtog formandsjobbet i klubben. 

 

Rasmus blev født på Aalborg Sygehus d. 30.05.1976 og er således stærkt på vej 

mod de 40 år. Han voksede op i Terndrup, hvor han også bor nu – det er på 

Solsortevej. Efter endt skolegang i byen kom han i lære som bager i Hobro, 

hvor han fra 1998 også var medlem af den lokale skakklub. I årene i fjordbyen 

gik han meget frem i spillestyrke, og han udmærkede sig især i de ”hurtige” 

skakdiscipliner, hurtigskak og lynskak – og vist også allerede dengang det 

mystiske babyskak. 

 

I sin ungdom var Rasmus et år ved Livgarden i København. I den forbindelse 

stiftede han bekendtskab med mange af de berømte slotte, som han hurtigt 

remser op: Rosenborg, Kronborg, Gråsten, Marselisborg, Fredensborg og 

Amalienborg, som alle skulle bevogtes på behørig vis. Hjemvendt til 

hovedlandet spillede Rasmus logisk nok igen fra 2003i sin bardomsklub i 

Terndrup, og da denne blev nedlagt, gik turen i 2010 til Skørping Skakklub. 

Han er stadig bager, nu ælter han dej og drysser drys på hindbærsnitter om 

natten hos Bechs Konditori i Hobro Syd. 

 

Skakspillet lærte han af først sin morfar og siden faderen, som var nu afdøde 

Flemming Kristiansen, der også spillede i Skørping i sine sidste år. Fra omkring 

1985 spillede Rasmus skoleskak i Terndrup – blandt underviserne her var Lars 

Bjørn (nu bestyrelsesformand for Aalborg Universitet!) og Richard Lilja (nu 

stærk mesterspiller og fodboldtræner på Sjælland). Kompetente lærerkræfter, og 

Rasmus tog da også godt fra. Styrke fik han også fra deltagelse i datidens 
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lørdagsstævner for unge spillere – i Terndrup spillede man dengang i 

fodboldklubbens klubhus.  

 

Rasmus har også været aktiv inden for boldsport. I sine yngre dage spillede han 

på basketballhold i Terndrup (han har også en passende højde til det!), og nu om 

dage er han oven på en fodboldkarriere i Skelund ungdomstræner i samme spil i 

fødebyen, ligesom han kan klare en dommertjans, når det kræves. På banen 

optræder også hans egne 3 drenge, og de tre – Mikkel, Nikolaj og Oliver – er da 

også rigtigt talentfulde og gode til at spille skak, som forhåbentlig på lang sigt 

bliver deres endelige sportsvalg. Og så kan Rasmus til tider forfalde til en gang 

”World of Warcraft” på nettet. 

 

Rasmus oplyser, at hans yndlingsfarve lidt atypisk er sort – men det er jo ganske 

passende for en skakspiller! Madmæssigt foretrækker han en god engelsk bøf 

eller en T-bone-steak, og serveres der vildt, er han også hurtigt klar med kniv og 

gaffel. 

 

Musikalsk er han ikke kræsen; han er med på stort set alt lige fra klassisk til 

heavy metal, hvor bl.a. Dizzy Miss Lizzy skattes højt. Dette band blev da også 

lige gæstet, da de optrådte på Ambu-festen i Hobro i august 2015. – En god film 

er heller ikke at foragte, og her er Rasmus især til Star Wars-serien. Han ser 

rigtig meget frem til 8´eren og 9´eren, som manden bagved serien, George 

Lucas, har lovet sine fans. – Sommerferier sydpå har en høj stjerne i familien. 

Oprindelig var Tyrkiet yndlings-destinationen, men i de senere år har også 

Spanien og Egypten nydt godt af familiens besøg.  

 

På spørgsmålet om, hvad skak egentlig betyder for Rasmus, svarer han, at 

spillet giver gode muligheder for at få sine aggressioner udlevet på en 

acceptabel måde, lige som det lærer folk at tabe med værdighed. – Indtil videre 

har hans største succeser været et klubmesterskab i Hobro samt 4-5 stykker i 

Terndrup samt et Himmerlandsmesterskab i kæmpeskak i enten 1999 eller 

2000. Som den allerbedste præstation står dog en gevinst som Terndrupspiller i 

et hurtigparti mod Jan Nielsen fra Nørresundby, som på spilletidspunktet havde 

knap 1000 mere i rating end Rasmus selv. Sidstnævnte vandt dog afsluttende 

med en snedig manøvre i et bondeslutspil! Partiet indgik i en match over 4 

brætter ved det lokale pokalstævne i Aalborg. I denne match havde det samlede 

Terndrupmandskab et forventet score på 0,04, men bl.a. pga. Rasmus´ 
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overraskende gevinst endte stævnet med, at Terndrupholdet kvalificerede sig til 

at deltage i breddeturneringen i det afsluttende pokalstævne i Nyborg i den 

efterfølgende pinse. 

 

Rasmus har stadig ambitioner inden for spillet. Han vil fx meget gerne overgå 

sin egen ratingrekord på 1725 – et tal, som nu ligger en rum tid tilbage. Lige nu 

står ratingbarometeret på omkring 1550, så der er et stykke vej op. Rasmus 

synes selv, at hans kontraskak og slutspilsteknik er OK, men derimod er der 

plads til forbedringer på åbningsområdet. 

 

Siden interviewet blev lavet, er Rasmus nu blevet travlt optaget af at være 

formand for Skørping Skakklub. Derudover er han underviser ved skoleskakken 

på Terndrup Skole og er aktiv i den lokale juniorskak. Så der er nok at lave for 

den snart 40-årige, som vi ønsker god vind på vejen! 

 

Steffen udnævnt til ”Olympisk Mester”    v/HA 

  

FIDE har først på året afholdt en olympisk turnering i komposition af 

skakopgaver i forbindelse med skak-OL senere på året i Baku, Aserbajdsjan. 42 

problemkomponister deltog, og førstepræmien tilfaldt ingen ringere end vores 

egen Steffen Slumstrup Nielsen. Dermed opnåede han den fornemme titel 

”Olympisk Mester i Opgavekomposition, Baku 2016” – imponerende. 

Vi skal selvfølgelig se Steffens opgave og den dertil hørende løsning: 

  ○ 

Hvid er i trækket og opnår remis 
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Løsningen er her angivet med den tyske overdommer, Martin Minskis 

kommentarer (+ lidt ekstra fra redaktørens side til ære for dem, der ikke er vant 

til hverken at komponere eller løse FIDE-OL-opgaver): 

 

1, Kg6 Tc6+  1, - Sf4+  2, Kxh6 Tc6+  3, Dd6! vinder ikke for sort – læg 

mærke til hvids mattrusler med løberen. 2, Ld6 Derimod virker hverken 2, f6? 

Dxc7 eller 2, Lf6+? Txf6+  3, Kxf6 Dxb6+. 2, - Sf4+  3, Kxh6 Se6!  Det bedste 

forsvar, hvilket ses af alternativerne 3, - Se2  4, c8(D)+ Txc8  5, Le5+ Dg7  6, 

Lxg7 mat eller 3, - Sd3  4, Dxd3  5, Da1 og hvid får mindst remis, hvilket man 

nok lige selv skal tjekke af. 4, Dxb3  Både efter 4, Le5+ Sg7+ og 4, fxe6? De3+  

5, Kh5 Dxe6  taber hvid. 4, - Dxc7  5, Lxc7 Sd4+ (eller 5, - Sc5+ med samme 

resultat)  6, De6! Derimod ikke 6, f6? Sxb3  7, Le5 Sc5! med sort gevinst. 6, - 

Sxe6  Forsøget 6, - Sxf5+ besvares blot med 7, Kg6 eller 7, Kg5, og sort kan 

ikke vinde. 7, Le5+ Sg7+  8, f6 Se6! Her dur 3 andre gevinstforsøg heller ikke 

for sort: 8, - Sf5+  9, Kg5 eller 8, - Se8  9, Kg5 eller 8, - Ta6  9, Kg6. 9, f7+  

Derimod ikke 9, Lb2? Sf8.  9, - Sg7+  10, Kg5 Kxh7  11, f8(S)+!  Men ikke 11, 

f8(D)? Se6+ og sort vinder. Nu er der derimod opnået en teoretisk sikker 

remisstilling.  

Og overdommerens afsluttende kommentar: ”Et imponerende flow af sort og 

hvidt modspil med spektakulære dronningofre, krydsskakker og en 

underforvandling til springer.” 

 

Nyd selv opgavens indhold ved at spille den igennem – det er et must! 

 

Steffen selv leverer denne lidt mere beskedne og jordbundne kommentar: 

”Opgaven havde jeg arbejdet med et stykke tid. Jeg ville gerne vise de sjove 

begivenheder, der udspiller sig omkring træk 7, 8 og 9, hvor hvids bonde og 

sorts springer skiftevis åbner og lukker for den anden briks trækmuligheder. 

Med 8, f6 frigøres Sg7, som så kvitterer for venligheden med 8, - Se6, der til 

gengæld frigør bonden på f6. Denne gensidige frigørelse er aldrig før vist i en 

studie. 

Der er nogle ting, jeg ikke er tilfreds med; fx at der kommer tre slag i træk (4, 

Db3 Dxc7   5, Lxc7). Afslutningen er også lidt vag, for efter f8(S)+ Kg6 holder 

hvid remis med både 12, Lxg7,  12, Sd7  og 12, Se6.” 
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Langelandske drilleopgaver   v/Peter Langeland 

 

Kort tid før deadline på dette klubblad, indkom der et par ganske specielle 

skakopgaver fra Peter Langeland. Tvivl om en detalje i hans indlæg fik 

redaktøren til at ringe til Peter for at opklare sagen, og en noget søvndrukken 

Peter tog da også efter en rum tid sin mobil. Det viste sig, at hans mangel på 

friskhed skyldtes, at han faktisk befandt sig i Baltimore, USA, hvor natten 

endnu ikke var omme. Undskyld til Peter! 

 

Nå, sagen blev afklaret, og her er så de to opgaver. Den første er en gammel 

kending, som Hardy Andersen præsenterede for klubmedlemmer for ca. 30 år 

siden, og derfor er det på tide at genopfriske den. Opgaven er konstrueret af 

USA´s kendteste skakproblemforfatter (nok derfor, at Peter fandt den frem 

netop nu), Sam Loyd. Han blev født i Philadelphia i 1841, men snart flyttede 

familien til New York. Egentlig var det meningen, at han skulle have været 

matematiker eller ingeniør, men  han blev indfanget af skakspillet, som var 

yderst populært i USA i og lige efter midten af 1800-tallet. Han levede derefter i 

mange år at konstruere opgaver samtidig med at han skrev ugentlige skakspalter 

i forskellige aviser, men også fx i ”Scientific American Supplement”. Opgaven 

herunder konstruerede han allerede, da han var 18 år gammel – et flot 

svendestykke. 

 

Ofte digtede Loyd sine opgaver ind i en større sammenhæng. I stillingen 

herunder fortæller han således, at da den svenske konge, Karl d. 12. blev 

belejret af en tyrkisk hær i Bendery (nu i Moldova) i 1713, spillede han i 

ventetiden skak mod en af de svenske generaler. Nået frem til den aktuelle 

stilling erklærede Karl d. 12. som hvid ”mat i 3 træk”. Du skal nu gøre ham 

kunsten efter, for han havde faktisk ret: 
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  ○ 

 

I samme øjeblik, som kongens ord faldt, blev skakbrættet imidlertid ramt af en 

kugle, som ramte den hvide springer og splintrede den i småstykker, som fløj til 

alle sider. Kongen tog dog begivenheden med ro, klarede lidt efter lidt op i et 

smil, og erklærede nu ”mat i 4 træk”! 

 

Men samtidig med, at disse ord faldt, fløj en ny kugle ind i lokalet og fjernede 

øjeblikkelig den hvide bonde på h2. Heller ikke det bragte Karl ud af fatning, 

for øjeblikke efter forkyndte han nu ”mat i 5 træk”! 

 

Kære læser, vi vil gerne have dig til at finde alle 3 matsætninger. Lykkes det 

ikke for dig, må du se løsningerne på side     , hvor der også lige er en vits til fra 

Karl d. 12. 

 

Nå, det var kun Peters første opgave. Vi skal nu over til den næste, og den 

ligner helt sikkert ikke noget, du har set før: 
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  ○ 

 

Hvid trækker og sætter mat i 4 træk 

 

Fra denne fuldt lovlige, men selvfølgelig helt ekstreme og konstruerede stilling 

skal du sætte mat i 4 træk. Løsning side      . 

 

Vi siger tak til Peter Langeland for hans muntre skakopgaver, som man gerne 

må give videre til andre skakspillere… 

 

Løsningerne på Karl den 12.´s problemer med at sætte mat 

 

Opgave 1: Der sættes mat i 3 efter 1, Txg3 med to varianter: a) 1, - Lxe1  2, 

Th3+ Lh4  3, g4 mat eller b) 1, - Lxg3  2, Sf3 og ligegyldigt hvor sort nu 

flytter sin løber hen, sætter hvid igen mat med 3, g4. 

 

Opgave 2: (uden hvid Se1). Der sættes mat i 4 efter 1, hxg3 Ld4  På 1, - Lxg3 

vinder hvid let med 2, Txg3 Kh4  3, Th3 mat. 2, Tg4  En mattrussel.  2, - Lf6  

3, Th4+ Lxh4  4, g4 med mat! 

 

Opgave 3: (uden hvid Se1 og hvid h2-bonde). Karl d. 12 kunne nu sætte mat 

sådan: 1, Tb7! med to principielle varianter: a) 1, - Le3  2, Tb1 Lg5  3, Th1+ 

Lh4  4, Th2 gxh2  5, g4 mat! Eller b) 1, - Lg1  2, Tb1 Lh2  3, Te1 Kh4  4, 

Kg6  og ligegyldigt hvad sort trækker, følger 5, Te4 med mat. 
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I øvrigt har historien en fortsættelse. Nogle år senere påpegede en tysk 

skakspiller, at hvis den første kugle havde ødelagt det hvide tårn i stedet for 

springeren, ville Karl d. 12. også kunne finde en tvungen mat – denne gang i 6 

træk. Kan du gøre ham det efter fra denne stilling: 

 

  ○ 

 

Hvid trækker og sætter mat i 6 træk 

 

Løsning til ”tyskerens” Loyd-opgave: 

1, Sf3 Le1  Faktisk sorts bedste forsvar, hvilket man hurtigt kan forvisse sig om. 

2, Sxe1 Kh4  På 2, - gxh2 følger 3, Sf3 og endnu engang kan mattruslen g2-g4 

ikke afværges. 3, h3 Kh5  4, Sd3 Kh4  5, Sf4 h5  6, Sg6 mat. 

 

Løsning til Peters ”usædvanlige” opgave: 

 

Her er det en fordel, at løseren ikke har alt for travlt med at komme i gang, for 

så kan det godt være, at man går i en helt forkert retning. Bedre er følgende 

tankestrategi: 

 

1) Hvor er de hvide bønder blevet af? Jo, de må være blevet slået af nogle 

springere,    siden er draget hjem igen. 

2) Lagde du mærke til, at sorts konge og dronning står omvendt af det normale? 

3) Hvis du svarede ”nej” til spørgsmål 2, er du gået helt fejl af opgaven! Hvis 

du i stedet svarede ”ja” til spørgsmål 1, skulle du gerne være gået i gang med at  
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 spekulere   over, hvordan kongen og dronningen kan have byttet plads nede ved 

den sorte   baglinje. Efter nogen tænkning skulle du gerne komme frem til, at 

det faktisk ikke kunne lade sig gøre. 

4) Der er kun én mulighed tilbage, nemlig at vi for en gangs skyld ser brættet 

fra sorts side!!! Altså har sort flyttet alt sit gods ned i den modsatte ende af 

startstillingen,  mens hvid har gjort det modsatte, dog med tab af alle hvid 

bønder undervejs.  

    Denne ”folkevandring” er gennemførlig og stillingen derfor lovlig. 

5) Hvis du havde fat i alt det, var opgaven let. Der er endda flere løsninger. En 

af dem er: 

1, Sc6 Sf3  Bemærk, at sort her kun rådede over 4 lovlige (springer)træk. 2, Sb4 

Truer med at spille 3, Sd3 mat, og her har sort kun ét forsvar, nemlig 2, - Se5  

Men nu følger 3, Dxe5 og uanset hvad sort svarer, spiller hvid 4, Sd3 mat! 

 

Den sved antageligvis en del steder. Peter er blevet alvorligt påvirket af de 

amerikanere – måske er det hans svoger, der har hovedansvaret? 

 

Og vi modtager til hver en tid opgaver skåret over samme læst med kyshånd – 

tak! 

 

PS: Opgaven er konstrueret af irske Lord Dunsany (1878 – 1957) – egentlig hed 

han Edward Plunkett. Dunsany var primært forfatter og skrev over 80 bøger – 

romaner, noveller og skuespil. Men han havde også mange andre interesser, 

hvoraf skak var én. Ud fra ovenstående opgave, kunne man måske tro, at 

manden var lettere rablende udi vores dejlige spil, men faktisk lykkedes det for 

ham at få remis mod selveste Capablanca i en simultanforestilling i april 1929. 

Han konstruerede også skakopgaver for bl.a. The Times i London, ligesom han 

opfandt en særlig form for skak kaldes ”Dunsany Chess” (Her har sort normalt 

briksæt, mens hvid har 32 bønder stående på 1., 2., 3. og 4. række. Sort trækker 

først, og kun de sorte bønder må rykke 2 felter frem i deres første træk. Sort 

vinder ved at snuppe alle hvide bønder, mens hvid vinder ved at sætte sort mat. 

Ellers er reglerne, som de plejer at være….). Måske var Lord Dunsany ikke helt 

almindelig! 
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Lord Dunsany (tv.) og Sam Loyd – et par muntre og begavede skakgentlemen 

 

Fra Udenrigs/udenbys redaktionen/ NC 

Under Påsketurneringen i Svendborg blev jeg kølhalet i 2. runde af en ung 

spiller fra Norge. Der  var en hel koloni af spillere og forældre, der havde taget 

turen helt fra Tromsø til Svendborg for at bruge påsken på skak. Først spillede 

man med i Kort Påske 1eller 2, hvorefter man fortsatte i en af de andre 

turneringer. Det blev altså til 10 dage med skak. Efterfølgende har jeg fået 

kontakt  til Anniken, og gennem hende har Mads Vestby indleveret sit gevinst 

parti mod mig til redaktionen. Partiet er med hans egne kommentarer og på 

engelsk. 
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  Mads Vestby-Ellingsen 

Hvid: Niels Christian Davidsen 

Sort: Mads Vestby-Ellingsen           Spillet d. 20.03.2016 

 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Lc5 4.b4 Evans Gambit Lxb4 5.c3 La5 Is the main 

line 5. - Le7 is also an option 6.d4 exd4 7.0-0 Lb6?! Not so good, but not 

horrible either  7. -  Sge7 would be better 8.cxd4 d6 9.Lb2 Lg4 10.Dd3?! Now 

black should be better after 10. - Lxf3 11.gxf3 Df6 12.Td1 Sge7 13.e5? Makes 

things worse, but white´s position was already bad!  13. - dxe5 14.dxe5 Dg5+ 

15.Kh1 Td8 and black should be two healthy pawns up. 16.Tg1 Txd3 17.Txg5 

Txf3 18.e6 f6 19.Txg7 Txf2 20.Lc3 White´s king is in danger now after 20. - 

Sf5 21.Td7? This is too much for the poor king. White should retreat the rook 

somewhere, although he remains two pawns down with an unsecure king. 21. - 

Tg8 22.Sa3 Tgg2 23.Txh7 Txh2+! The key move 24.Txh2 Sg3 25.Kg1 Tb2+ 

26.Tf2 Txf2 27.Sb5 Tc2+ 28.Sd4 Sxd4 29.Lxd4 Lxd4# 

 

An interesting mate .      Noter: Mads V-Ellingsen     0-1          
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Ud over at have modtaget dette indlæg fra Tromsø, er redaktionen også i den 

heldige position, at der er modtaget to lærerige og interessante indlæg fra Ellen 

Kakulidis. Ellen bliver i det daglige trænet af den i Skørping Skakklub 

verdensberømte Per Andreasen. Ellen Kakulidis arbejder hårdt og målrettet med 

skakken, og i Per Andreasen har hun en træner, der kender meget til unge 

spillere, og hvad der skal til for at øge spillestyrken.  Inden for de sidste 3 år er 

Ellen gået fra under 1400 i rating til nu at ligge omkring 1900 i rating, og 

dermed kan hun bide skeer med en stor del af Nordjyllands etablerede 

skakspillere. Allerede i uge 16 krydses der klinger i Himmerlandsturneringen. 

Her starter  Ellen med et ratingtal på 1893, de øvrige (mænd) har alle over 1900 

i rating, så det bliver en spændende turnering at følge. 

 

 

 

 

Reportage fra Nørresundby Klubturnering og Reykjavik Open følger herunder;
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Nørresundby klubturnering/Ellen Sofia Kakulidis 

 
For første gang nogensinde, havde jeg formået at snige mig hen på den rigtige 

side af rating-grænsen, og var endt i Nørresundbys mestergruppe.   

Nørresundby skakklub holder til i kulturbroens lokaler i Nørresundby, som de 

har gjort så længe jeg husker, og sikkert længere end det. De har klubaften hver 

torsdag, og det er oftest her runden ligger, hvis ikke man spiller et udsat parti i 

Aalborg skakforening en tirsdag. Mesterturneringen er lidt anderledes fra de 

andre basisturneringer, da den spilles over næsten et år i en lukket gruppe på 10 

mand. Eller i dette tilfælde 9 mand og en kvinde! Og det er faktisk en større 

sensation end man skulle tro, for jeg var den første kvinde i mindst 30 år (og 

sikkert mere), som var med i øverste klasse. Det gjorde sikkert de ældre herrer 

helt forvirrede, ikke nok med at jeg var kvinde, så kunne jeg jo sagtens have 

været oldebarn til samtlige spillere i gruppen.  

Med et elo-snit på 2123 (tæt på gennemsnitsalderen) var mestergruppen godt 

besat, som den plejer. Som altid deltog nogle af Nordjyllands kendte 

juniortalenter, herunder Jørgen Jørgensen, Per Andreasen og Bent Sørensen. 

Sidstnævnte er endda nuværende Danmarksmester for seniorer, tillykke! Med et 

beskedent startrating på 1860, var jeg klart lavestrated i gruppen, hvilket både 

kan være en fordel og en ulempe. Jeg har selvfølgelig stor respekt for alle 

spillerne. Helt siden jeg startede med at spille koordineret skak, har jeg fulgt 

deres partier fra sidelinjen, når jeg havde mulighed for at snuppe en pause fra 

basisgruppe 42. Jeg er dog ikke bleg for en udfordring, og så er det jo bare at 

sætte sig ind og spille. Mere skræmmende er de heller ikke.   

The winner takes it all 

Vinderen af turneringen endte fortjent med at være Svend Pedersen, som også 

var eneste spiller, der virkelig fik udvist klasseforskel mod mig. Mit parti mod 

Svend, var reelt set eneste dårlige parti i turneringen, hvilket faktisk er en sejr  i 

sig selv. Midt i turneringen var jeg efter et frontalt sammenstød med min egen 

træner Per Andreasen tæt på at lave en Audi (4 ringe/nuller i streg) men jeg fik 

begrænset skaden mod Johan Holmstöm (formand for Brønderslev skakklub), 

da jeg tog en fortjent halv. Ingen af partierne var jeg blevet udspillet og 

chancerne for både hele og halve point havde budt sig i alle partier. Imidlertid er 

det svært at tage mænd af den kaliber på rutinen. Man kunne jo håbe de blev 

trætte hen på aftenen, men ingen udviste svaghedstegn. Heller ikke de to yngre 

herrer, som også spillede partierne med højt ambitionsniveau og helt til ende.  
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Efter katastrofen mod Svend, stod der kun 3 runder tilbage. Gruppen var stadig 

spændende i toppen og der var stadig rig mulighed for overraskelser, også fra 

min side. Jeg lavede 2,5 af 3 de sidste 3 partier mod et elosnit på over 2150, 

hvor højtepunktet klart var min sejer over senior-Danmarksmesteren Bent 

Sørensen. Bent var på daværende tidspunkt den stærkeste spiller jeg nogensinde 

havde slået, og det var et stort skridt for mit skak-ego. Bent er uden tvivl en 

fremragende skakspiller, og han fik ikke et ben til jorden.  

 

Hvid: Ellen Sofia Kakulidis, Aalborg Skakforening 

Sort: Bent Sørensen, Nørresundby Skakklub 

1. d4 e6 2.Sf3 normalt spiller jeg ikke 2.Sf3, men jeg havde set at Bent normalt 

spiller 2.c4 Lb4+, men jeg ville se om jeg kunne undgå dette og i stedet lokke 

ham ind i normal bogo-indisk 2.  - Sf6 3.c4 Lb4+ 4.Sbd2 c5?! Nu har min 

trækfølge virket, da dette træk i hvert fald ikke er det bedste. Mere normalt er 4. 

- 0-0 eller 4. - b6 5.a3 Lxd2 6.Dxd2 4. - c5 har gjort sort lidt svag på de sorte 

felter, da han mangler sin sortfeltede løber. 6. - b6 7.g3 Muligt var også 7.dxc5 

bxc5 8.Dg5 og gå på bonderov, men jeg syntes sort fik for meget udvikling. 7. - 

Lb7 8.Lg2 0-0 9.0-0 Sc6 10.b4 Se4 Muligt var også 10. - Sxd4 11.Sxd4 Lxg2 

12.Kxg2 cxd4 13.Dxd4, men hvid beholder en lille fordel fordi løberen er 

stærkere end springeren. 11.De3 d5 12.cxd5 exd5 13.dxc5 bxc5 14.Sd2! Jeg 

syntes sort fik aktiv kompensation efter 14.bxc5 Te8, i stedet fandt jeg 14.Sd2! 

som sætter sort under mere pres! 14. - Df6 15.Sxe4 Pointen med 14.Sd2 15. - 

Dxa1 16.Sxc5 Tfe8 Sort ville også have store problemer efter 16. - Tab8 

17.Lxd5 La8 18.Sd7 Tfe8 19.Dd2 Tbd8 20.Lb2 og 16. - Sd8 17.Sd7 fungerer 

heller ikke for sort. 17.Dd2 Truer både Sxb7 og at fange dronningen med Lb2 

17. - Sd4 18.Lb2 Sxe2+ 19.Dxe2 Slutspillet er klart vundet for hvid. 19. - Txe2 

20.Lxa1 Lc6 21.a4 Tc2 22.Tb1 Tb8 23.Sa6 Tb6 24.b5 Tc4 25.Te1 Ld7 

26.Lh3 Le6 27.a5 Tb7 27. - Txb5 28.Lf1 var min ide. 28.Lf1 Tc8 29.Ld4 Ta8 

30.Sc5 Te7 31.b6 axb6 32.axb6 Tb8 33.b7 Tbxb7 34.Sxb7 Txb7 35.Lh3 Tb4 

36.Lxe6 fxe6 37.Le5 g5 38.Lf6 Kf7 39.Lxg5 Kg6 40.Le7 Tb6 41.g4 1-0  

     Noter: Ellen 

Min sejr over Bent blev en milepæl, og jeg fulgte stærkt op med en række gode 

partier kort efter, bl.a. i Reykjavik Open. Stærk modstand giver stor udvikling, 

hvilket også tydeligt kunne ses i mit spil mod enden af turneringen.  

 

Én sejr gør dig ikke uovervindelig 

Som en afsluttende bemærkning, vil jeg sige, at det var et privilegium at få lov 

at spille mod de nordjyske stjerner. Derfor forsøgte jeg også ihærdigt at suge alt 

det viden til mig jeg kunne, ved at følge så mange analyser som muligt under og 

efter runden. Jeg forsøgte på at deltage så godt mine skakevner kunne række, 

men jeg tror alligevel ikke at Jørgen Jørgensen var enig med mine forslag en 

eneste gang, og sikkert med god grund. For selvom man har en vellykket 

turnering, betyder det ikke at man ved det hele. Jeg har stadig masser at lære, så 
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jeg håber at muligheden for at spille med i mestergruppen byder sig en anden 

gang. I år har jeg i hvert fald lært, at når man leger med de store drenge, så må 

man slås.  
 

 

Reykjavik Open v/Ellen Sofia Kakulidis 
 

Ude ved Reykjaviks havnefront ligger det smukke Harpa designet af Olafur 

Eliasson, som til dagligt er musik og kulturhus i Reykjavik. Denne 

ekstraordinære bygning blev fra d. 8-16 marts fyldt med musikken fra 117 

skakure og kulturen fra spillere fra over 30 nationer, da den tjente som 

spillelokale for Reykjavik Open. Men skak kan ikke spilles i mere passende 

omgivelser, end dette samlingssted for skønhed, for som borgmesteren sagde i 

sin åbningstale før 1.runde, så er skak ikke bare en sport. Det er også kultur og 

kunst.  

Reykjavik Open er bare én af de mange skakbegivenheder, som hvert år 

afholdes i Island. Så sent som sidste år blev EM for hold afholdt, hvor Danmark 

både stillede i herre- og kvinderækken, og desuden er det jo kendt, at det også 

var her, at Fischer og Spasskij spillede deres legendariske match i 1972. Island 

er efterhånden blevet et land som rummer en stor skaktradition, hvilket tydeligt 

blev afspejlet i det organisatoriske. Der var ikke en finger at sætte på hverken 

rundelægning eller spilleforhold, hvis man ikke er bange for en smule 

orkestermusik fra nabo-salen under runden. Velstruktureret, velorganiseret og 

velplaceret.  

 

Godt selskab  
I år var første gang jeg havde muligheden for at spille med. Og jeg fik ikke bare 

lov til at spille, jeg fik lov til at mænges med stjernerne.  Den største stjerne af 

dem alle var selvfølgelig min værelses-kammerat GM og danmarksmester Mads 

Andersen, som jeg tjekkede ind med på Center Hotel Plaza midt i Reykjavik 

centrum. Mads havde overbevist mig om at tage med, da han mente jeg altid 

kunne nå at tage terminsprøver og gå i skole på et andet tidspunkt. 3.g er 

alligevel ikke et særligt vigtigt år…  

Udover Mads Andersen var der også andre kendte ansigter,  vi var 9 afsted fra 

Danmark, hvilket jeg har hørt er færre end der plejer. Men det gør ikke så 

meget, for så er der i stedet plads til et par udenlandske stormestre ved 

middagsbordet. Lidt international har man da lov at være.  

Både til middag og til aften var vi ude at spise, selskabet var blandet, men 

menuen stod ofte på det samme, fisk! Reykjavik er et samlingssted for en masse 

små fine restauranter, som ligger spredt over hele byen. Hver i sin stil, men med 
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det tilfælles, at dagens fisk altid er en vinder. Hvilket er mere, end jeg kan 

præstere i skak.  

 

Op og i gang. I dag bliver en god dag! 

Turneringen er en 10 runders turnering, som varer over 9 dage, dvs. at der er en 

enkelt dobbeltrunde og ellers spiller man kun ét parti om dagen. Dette efterlader 

selvfølgelig en masse ”fritid”, som man kan spendere på lidt forskellige måder. 

Jeg kunne forestille mig at den normalt havde stået på sove-morgener og 

Netflix, men den går ikke, når man er afsted med en stormester. ”Op og i gang” 

kan jeg sige var en hyppig frase, og så kan jeg overlade det til læserne at gætte 

på, hvem der udtalte disse ord… Programmet for dagen var ofte morgenmad, 

planlægning for forberedelse, gåtur, frokost, forberedelse og så til runde. Man 

får næsten kigget mere på skak før runden end under runden, men det afspejler 

sig også i resultatet.  

 

Vind i sejlene 
Med en startrangering på 173 og de 3 s’er i orden (charme, selvtillid og lækkert 

hår), var der ikke andet for, end at sætte sig ind til brættet og spille. ”Bara 

spela”.  

I de første 4 runder lagde jeg hårdt ud og mødte en gennemsnitsrating på lige 

knapt 2150! Dette skulle dog vise sig ikke at være noget problem, da jeg 

formåede at score 50%. I 2.runde slog jeg en spiller på 2211 med sort i 

dronninge-indisk, og i 4. Runde, slog jeg en spiller på 2016 med hvid i 

dronninge-indisk. Jeg kan kun konstatere, at jeg er vild med den åbning! 

Sidstnævnte parti, er det parti, jeg har valgt at kommentere, da det viser flere af 

de elementer jeg værdsætter ved skak. Jeg vil være som Anish Giri. Jeg vil bare 

have en lille fordel og derefter presse min modstander ligeså stille. Positionel 

udspilning er den bedste måde at vinde et parti på, om det så skal tage 160 træk!  

 

Hvid: Ellen Sofia Kakulidis, Aalborg Skakforening 

Sort: Manfred Harringer, Tyskland 

 

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 c5 Præcis samme åbning som jeg 

spillede med sort mod FM per Andreasen i Nørresundbys Klubturnering. 

dengang fik jeg en god stilling, og nu gør jeg det samme med omvendte farver. 

6.d5 exd5 7.Sh4 Dc8 8.cxd5 g6?! Sort kan alligevel ikke stille løberen på g7,da 

jeg nu spiller 9.Lf4. Så g6 må være en fejl. 9.Lf4 d6 10.Sc3 Le7 Han 

indrømmede sin fejl. 11.0-0 0-0 12.e4 Med planen e5, hvid har fået en 

drømmestilling. 12. - Sh5?  
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  ○ 

 

13.Lh6?  Her havde jeg en gylden mulighed med 13.Sf5! med stor fordel 13. - 

Sg7 14.Sf3 Sd7 15.Te1 Jeg står stadig fremragende, men ikke lige så godt som 

efter 13.Sf5! 15. - Lf6 16.Lg5 Det er måske lidt positionelt risikabelt at bytte de 

sortfeltede løbere, hvis jeg mister kontrollen over e5 feltet. Sort er i midlertid så 

langt bagud i udvikling, at det ikke gør det store. 16. - Dd8 17.Lxf6 Dxf6 

18.Dc2 Tfe8 19.Tad1 g5 20.h3 Lokker ham til at spille ..h5 20. - h5 Mission 

accomplished . 21.Dd2 Nu er sort svag på de sorte felter, da han ikke længere 

kan dække g5 med h6 21. - g4 22.Sh4 Se5 23.Df4 Dd8 24.Kh2 Tanken var at 

overdække h3 24. - Lc3 25.f3 

 

 

   ● 
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 Nu er alt dækket, og jeg kan åbne stillingen. Min træner Per Andreasen var 

utilfreds med, at sort får fuld kontrol over e5-feltet. Min stormesterlige 

vurdering er dog, at han overvurderer betydningen af dette felt og undervurderer  

hvids dynamiske potentiale. Han har sikkert ikke set partier som fx. Tukmakov 

- Larsen, Las Palmas 1978. 25. - gxf3 26.Sxf3 Sxf3+ 27.Lxf3 Te5 28.g4 h4?! 

28. - hxg4 29.Lxg4 Lxg4 30.Dxg4 Tg5 31.Df3 var nok en bedre mulighed for 

sort, men hvid har gode angrebschancer 29.Le2 Dg5 30.Tf1 Dxf4+ 31.Txf4 

Sort har for mange svækkelser: d6, f7, h4. Desuden er springeren på g7 lammet. 

I denne stilling var jeg klar over at partiet var vundet. 31. - a6 32.Tdf1 Te7 32. - 

Ta7 33.Tf6 Se8 34.Th6, og sort taber en bonde. 33.g5 Det gør han nu alligevel 

33. - b5 34.Ld3 c4 35.Lb1 Ld7 36.Txh4 Tc8 37.Tf6!  Han har totalt overset 

min plan. 37. - Se8 38.Tfh6 Pludselig er hans konge i fare! 38. - Te5 39.Th8+ 

Kg7 40.T4h7+ Kg6 41.h4 Truer mat med Se2-f4. På 41. - Lg4 kommer 

42.Kg3, så sort opgav. 1 - 0                               Noter:Ellen 

 

Desværre går det op og ned i showbiz, og jeg kunne ikke ende turneringen med 

samme kraft som jeg startede.  I de sidste 6 runder, formåede jeg at hægte mig 

selv på den velkendte Schweizer-elevator, så resten af turneringen kunne jeg 

skiftes mellem at tabe til en på 2050 og få point mod en svagere spiller. Det var 

en blanding af totale udspilninger og katastrofale nederlag, men ligesom den 

barske islandske natur, er skak et nådesløst spil. Man er nødt til at være på 

toppen fra træk 1 til det afsluttende træk i turneringen, men til gengæld lover 

jeg, at man vinder, hvis man bare spiller det bedste træk hver gang! 

 

Samlet endte jeg på en 147. plads med en præstationsrating på 1975 og 30 elo 

på kontoen. Det er i positiv retning, og det lader til at den hårde træning med 

bl.a. Per Andreasen betaler sig. Er godt tilfreds! 

 

1.d4, 2.d5, 3.hjem! 

10 runder kan for mange lyde af meget, og der er kun få turneringer i Danmark, 

så som Politiken Cup (nu Xtracon Chess Open), hvor man spiller et tilsvarende 

antal partier. Men trods det hårde arbejde, som det kræver at spille så stærk en 

Open, er der masser af plads til at nyde Reykjavik som by og skabe nye 

bekendtskaber på tværs af landegrænser, hvis man ikke er sky for et parti lyn, 

eller at snuppe en øl efter maden.  

Som afsluttende kommentar, kan jeg kun sige, at han er en rigtig Bezzerwizzer 

ham Mads Andersen. Men som sædvanligt havde han ret. Det var nok alligevel 

en god beslutning at tage af sted, da jeg kun varmt (det er dog ret koldt på 

Island) kan anbefale andre at spille Reykjavik Open næste år. Jeg har helt 

sikkert selv tænkt mig at komme (stærkt) tilbage!   

 

        Ellen Kakulidis 
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Dette var reportager fra udenrigs/udenbys redaktionen, det følgende er 

mere fra nærområdet, idet Søren Hauge har indleveret det følgende, 

både teoristof og partier. 

 

Følgende 10 sider er teoristof og partier fra Søren Hauges pen! 
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At spille mod Niels Chr. Davidsen/Søren Hauge 

 

er aldrig kedeligt. Det var det heller ikke, da jeg traf  ham for første gang i 

begyndelsen af 1970 erne, hvor jeg som mange ved spillede i Skørping 

Skakklub. Jeg  blev klubmester tre år i træk 1971- 72 og 73. De to første år gik 

det nogenlunde let, men i 1973 måtte der omkamp på 4 partier med Niels Chr. 

Davidsen til før mesterskabet var i hus. 1974 vandt Niels Chr. så 

klubmesterskabet, og jeg startede Hadsund Skakklub, hvor jeg så blev 

klubmester.  

Hadsund Skakklub lukkede i 2010, og jeg flyttede igen til Skørping Skakklub. 

Klubben er jo vokset betydeligt både i kvalitet og i kvantitet siden den gang. jeg 

er blevet en gammel mand, og spillestyrken stiger jo desværre ikke med alderen, 

men alligevel har jeg formået at komme på førsteholdet. 

I efterårsturneringen skulle jeg spille sort mod Peter Mikkelsen og Niels Chr. 

Davidsen. Mod Peter Mikkelsen tabte jeg efter hård kamp, men mod Niels 

Christian gik det rent galt, (men det var i hvert fald ikke kedeligt!). Se partiet 

herunder: 

 

Hvid: Niels Chr. Davidsen 

Sort: Søren Hauge 

 

1.e4 c5 2.a3?! Så tænker man, nu har jeg spillet skak i 60 år, og det træk har jeg 

da aldrig set!! Hvad har han nu fundet på? 2. - Sc6 3.b4?! Nå han vil forære mig 

en bonde, ja men tak skal du have.. 3. - cxb4 4.axb4 Sxb4 5.d4 d5 6.c3 Sc6 

7.exd5 Dxd5 8.Sa3 Hov, den kigger jo ned på c7 efter Sb5. Nu må du passe på. 

Se diagram. Bemærk at hvid prøver at udnytte at a-linien er åben. 8. - De4+? 

Rigtigt var 8. - Da5 9.Le3 e6? Sf6 var det rigtige træk, for efter Sb5 spiller man 

Sd5. Nu bliver sort kørt godt rundt i manegen! 10.Sb5 Kd8 11.Sf3 De 

springere, de springere, den kigger på g5 11. - h6 12.Ld3 Dg4 13.0-0? her var 

h3 stærkere 13. - Sf6 14.Le2 her var c4 endnu stærkere. Det er da helt rart at 

konstatere, Niels Christian ikke er helt stormester!! 14. - De4? Det er jeg i hvert 

fald heller ikke. her var Df5 bedst. 15.Se5 Nu kan jeg vælge mellem pest eller 

kolera. 15. - Sxe5 16.dxe5+ Sd7 17.Sxa7 Txa7 18.Txa7 Dxe5 19.Dd2 Lc5 

20.Lf4? Igen fejler Niels Christian. Lxc5 var rigtigt. 20. - Df6? Det gør jeg 

desværre også, rigtigt var Dd5. 21.Ta8 Ke7 22.Td1 Sb6? Alt taber. Men Df5 

var dog bedre. 23.Ld6+ opgivet. En ordentlig afklapsning. 
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Nu er Niels Christian jo ikke den der hoverer, når han har vundet i skak. Efter 

partiet fortalte han, at det var en ny åbning, som han var begyndt at spille, og 

næste klubaften forærede han mig en teoribog om denne åbning. ( The modern 

anti-sicilian). 

Jeg blev selvfølgelig glad og tænkte, at nu kan jeg da lære det; men bogen er på 

550 sider og varianterne er meget komplicerede, ikke noget der passer mit 

rolige gemyt. Så jeg lagde bogen til side og tænkte,at den kan jeg da altid kikke 

lidt i ved lejlighed. 

Da planen for forårsturneringen så kom, så jeg, at jeg igen skulle have sort mod 

Peter Mikkelsen; men hvad værre var også mod Niels Chr. Davidsen. 

Hvad gør man så. jeg begyndte at forberede en anden åbning end Siciliansk; 

men så tænkte jeg på, at det var sølle, at jeg ikke turde udfordre Niels Christian 

igen, og nu havde jeg jo teoribogen. Så jeg bladede godt om i den(så langt er 

han nok ikke kommet, tænkte jeg), og på side 397 fandt jeg en variant, som 

tiltalte mig. En variant, hvor man afslår bondeofret, så partiet udvikler sig mere 

roligt. Se nu partiet og bemærk, hvor mange fejl vi laver. Men følger man med i 

stormesterturneringer, kan man se, at de bestemt heller ikke er fejlfri. 

 

Hvid: Niels Chr. Davidsen 

Sort: Søren Hauge 

 

1.e4 c5 2.a3 Altså samme åbning som sidst. N.C. kiggede op på mig og smilede 

2. - d6 3.b4 Sf6 Denne gang slår jeg ikke på b4 4.Sc3 Sc6 5.Lb2? her var bxc5 

eller Lb5 bedre 5. - e5 6.b5? igen var bxc5 bedre 6. - Sd4 7.d3? Lc4! 7. - Le7 

8.a4? hvid forsømmer udviklingen Sf3! 8. - 0-0 9.Sce2? Sf3!  9. - Lg4? d5! 

10.f3? Langt stærkere var c3. Nu bliver hvid svag på de sorter felter. 10. - Ld7 

11.Sxd4 cxd4 12.c3 dxc3 13.Lxc3 Tc8? d5! 14.Dd2? Hvid forsømmer igen sin 

udvikling. Rigtigt var Se2 14. - Sh5 15.g3? d5! 15. - Lg5! Udnytter svækkelsen 

af de sorte felter. 16.Db2 Dc7? Le3 straks var nok lidt bedre. 17.Se2 Le3 Godt 

nok, men f5 var stærkere. 18.Td1? Straks d4 var bedre. 18. - Tfd8? f5! 19.Ld2 

d4! 19.  - Db6 20.Lxe3 Dxe3 21.Lg2 Le6 22.Dd2 Dxd2? Db6 23.Kxd2 Lb3 

24.Ta1 Tc2 25.Ke3 d5 26.exd5? Dette træk kommer til at volde ham mange 

sorger. Se diagram, bedre var Thc1 26. - Lxd5? Ser godt ud, men Sf6 var bedre 

27.Lh3? Te1! 27. - g6? Sf6 28.Thc1 Lb3 29.Ta3 Txc1 30.Sxc1 Ld5 31.Tc3 f5 

32.Tc5 Sf6 33.Se2 b6 34.Tc7 Td7 35.Tc8+ Kf7 36.Tc1? d4! 36. - Lb7 Lb3 var 

da bedre 37.Sc3? d4! 37. - Tc7 38.Lg2 Txc3? g5! 39.Txc3 Sd5+ 40.Kd2 Sxc3 

41.Kxc3 Ke6 42.d4 exd4+ 43.Kxd4 Kd6? Man skulle jo tro, at det blev lettere 
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jo færre brikker, der er på brættet; men som det fremgår af det følgende er det 

langt fra tilfældet. Her var Ld5 bedst. 44.Kc4? h4! 44. - La8? g5! 45.Kb4? h4! 

45. - Ld5? g5! 46.a5? h4! 46. - g5 47.Lh3 Ke5 48.Lg2 f4? godt  nok, men Ke4 

er bedre 49.axb6 axb6  50.Kc3 h5? også godt, men g4 var bedre. 51.gxf4+? 

Kd3! 51. - Kxf4 52.Kd4 Lxf3 53.Lxf3? han kunne prøve Lf1 53. - Kxf3 

54.Kd5 g4 55.Kc6 h4        0 - 1 

 

Det var dejligt at få revanche efter det forsmædelige nederlag i efteråret. Nu er 

min statistik forbedret. 1 vundet, 3 remis og 5 tab. Nu er jeg jo spændt på om 

han tør spille den mod mig. Han ved jo jeg er forberedt. jeg er jo en fredelig 

mand, der spiller mange remisser (dog knap så mange som Hans Andersen), så 

derfor vinder jeg ikke så mange partier. Det er faktisk næsten et helt år siden, at 

jeg sidst har vundet et alvorligt parti, så derfor var det dejligt at prøve at vinde. 

        Søren Hauge 

En hurtig sejr. 
 

Et skakparti kan sommetider trække længe ud og vare mange timer; 

men af og til hænder det, at man får et let point. Se bare følgende 

parti, som jeg spillede i Vesthimmerlands turneringen i Ars i 1982. 

Jeg har hvid mod Svend Damgaard (rating 1861) fra Aalborg 

Skakforening. 

1.d4,Sf6 2.c4,e6 3.Sf3,c5 4.d5,exd5 5.cxd5,d6 6.Sc3,Lf5 7.e4,De7 

8.Ld3,Sxe4? 9.LxSe4,Lxle4 10.Da4+, opg. Hvid taber en officer 

En meget hurtig sejr. 
 

1.d4,d5 2.c4,Sf6? 3.cxd5,Dxd5 4.Sc3Da5 5.Ld2,Db6 6.e3,Lg4 

7.Le2,Lf5 8.Sf3,Sc6??? 9.Sa4, opg. 

Dronningen er jo fanget. Jeg havde hvid mod Jens Antoniussen. 

Partiet er fra 1985      Noter: Søren Hauge 
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Søren Hauge i dyb koncentration 

Balance og regnskab for 2015: 
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Rørt brik/ Peter Heine Nielsen og NC 

Meget á propos en lidt uheldig episode i klubben i efteråret angående rørt brik, faldt 

jeg over en artikel i weekendavisen fra 23. marts 2016.  Dette viser, at selv i 

Stormesterkredse kan der opstå forviklinger desangående. Her artiklen unplugged: 

Rørt brik skal flyttes. En helt essentiel skakregel der betyder , at rører man en brik, 

skal du om muligt flytte den, hvilket man lærer ethvert skoleskakbarn. "Sid på dine 

hænder!" lyder et klassisk råd. Rent juridisk defineres reglen som: " Hvis du rører 

brikken med intention om at flytte den", og det var ved at skabe skandale ved 

kandidatturneringen i Moskva tidligere på året. 

  ● 
Hvid: Levon Aronian  mod sort Hikaru Nakamura, altså  to af verdensstjernerne!  

Hvid truer med 75.e6 udnyttende bindingen på 7. række. Nakamura tager fat om sin 

konge med en håndbevægelse, der umiddelbart ligner, at han vil sætte den på f8, men 

indser, at det taber direkte, og laver derfor en undskyldende gestus og placerer 

kongen på det oprindelige felt. Aronian protesterer omgående, og turneringslederen 

vælger at tolke situationen som, at Nakamura er i gang med at lave sit træk, men 

ombestemmer sig, hvorfor amerikaneren ikke har andet valg end at spille 74. - Kf8?? 

der taber omgående efter 75. Kf6! Ta6+ 76.Td6! Hvad sort overså, var, at det hvide 

tårn kunne gå imellem på d6, hvorfor kongen nu har etableret sig på f6. I 

diagramstillingen ville både 74. - Te1 eller Ta5 have forhindret dette, men nu er sort 

derimod fortabt.76.  - Ta8 77.h5 Kg8 78.f5 Tb8 79.Td7 Tb6 80.Ke7 Tb5 81.Td8+ 
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Kh7 82.Kf6 Tb6+ 83.Td6 Tb7 men samtidig opgav Nakamura, da 84.e6 vinder 

enkelt. 

Situationen medførte stærke reaktioner, og det er en af de første gange at  "rørt brik" - 

reglen har måttet implementeres på absolut topniveau. Men der er fortilfælde. I en 

afgørende match om medaljer ved EM for hold i 2007 væltede Jakovenko ved en fejl 

sit tårn. Rumænien protesterede, men netop dér kommer definitionen angående 

intentionen i spil, og protesten blev korrekt afvist. Mest berømt (berygtet)  er Garri 

Kasparov mod Judit Polgar fra Linares 1994. Disputten gik på , om Kasparovs hånd 

rent faktisk nåede at røre brikken eller ej. Polgar siger , hun senere har set et 

videobillede, der viser, hun havde ret, men dengang blev protesten afvist. I Moskva 

var billederne klare, og de sendte Nakamura definitivt ud af kapløbet om at blive 

Carlsens VM-udfordrer.  Det blev i stedet senere Karjakin der får æren af at krydse 

klinger med Magnus Carlsen om VM titlen!! 

Aktive medlemmer/NC 

I det forløbne år har der været pæn aktivitet med hensyn til at spille koordinerede 

turneringer. Især ét medlem har været med flere gange. Bent K. Nielsen spillede med 

ved Senior DM i Køge i februar, Sondex Cup i forrige weekend og fra kommende 

mandag i Himmerlandsturneringen i Aars. Her får han følgeskab af ikke færre end 7 

andre Skørpingspillere. 

Jeg har sakset Bents afsluttende kommentarer fra Senior DM og Sondex Cup fra FB 

siden, der er åben for alle medlemmer af Skørping Skakklub og gode venner af 

klubben. Bents daglige kommentarer  fra turneringerne kan også læses på  FB- siden. 

Underholdende og morsom læsning.  

Bent K. Nielsen 

Slaget - Eller rettere slagene - i Køge Bugt er forbi. Seniormesterskaberne i skak har 

fundet sine vindere og dermed selvfølgelig også sine tabere. Men alle vandt på den 

gode atmosfære og fine stemning under turneringen. 

Ekstra-arrangementer af den lidt våde slags var, for nogles vedkommende, en ekstra 

bonus - På forskellig vis   

Turneringen for de ældste seniorer blev vundet af to og halvfjerdsårige Bent 

Sørensen, Nørresundby Skakklub i fin stil. Seks point af syv mulige. 
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Det samme antal point lykkedes det for en veloplagt Peter Larsen, KS41 at hente, og 

Peter blev således som allerede tidligere nævnt , turneringsvinder i det yngre 

segment. 

Og så var jo også ratingpræmier at hente. Både først og anden præmie. Jeg nøjes med 

at nævne førstepræmierne:  

Margarita Baliuniene, skakklubben Evans, blev populær vinder af ratinggruppen i 

den yngre klasse. 

I +65 var der tre klasser. Her vandt Henning Jakobsen, Maribo Skakklub i gruppe 3, 

Aage Hansen, Næstved Skakklub i gruppe 2, Og Erik Holm Jacobsen, Vordingborg 

Skakklub i gruppe 1. Billeder af de dygtige spillere vil blive lagt op på siden. 

Hotel Niels Juel hvor mange slag blev tabt og vundet.  

Remisserne snakker vi jo ikke så meget om. De kommer bare sommetider. 

 

 

Afrunding - Og slut på sagaen om min deltagelse i DM for seniorer i Køge. 

Jeg fik fornøjelsen at spille, dels mod vores alderspræsident, Poul M. Larsen, og så 

endda også mod vor eneste kvindelige gruppedeltager, Aase Morling, i mine sidste to 

partier, som begge endte remis. Det sidste, mod Aase, var endda sat til skue på 

internettet som et live-parti! Så det var min debut på de elektroniske brætter. Og 

selvfølgelig kommer der da flere af den slags . Altså.. Nok først et pænt stykke ude i 

fremtiden. Iøvrigt:. 

Jeg havde forøvrigt fornøjelsen af at transportere både pokal og vor nykårede 

danmarksmester Bent Sørensen til Jylland! En yderst behagelig rejsefælle - Og vi fik 

vendt mangt og meget - Men fandt desværre ikke et Columbus-æg mht. det, som vi 

begge ser som en væsentlig opgave - Nemlig at få flere unge, skakspillende 

mennesker ind i klubberne.  

Det er da et herligt spil med mange tilknyttede oplevelser! 

Sondex Cup: 

Så er Sondex Cup forbi - Og næsten alt, der kunne gå galt, gik galt. Ikke mindst for 

lidt søvn... Lyspunkt: Det kan kun gå fremad. 0 0 ½ 0 0 ... Og de sidste to partier 

havde jeg endda stillinger, som jeg vidste var teoretisk remis.. De ville også ret nemt 

være blevet det, Altså hvis ikke jeg lige i et enkelt træk mistede kontakten til 

realiteterne på brættet og blev "kreativ". Måske kommer der mere om mine 

oplevelser.. Måske ikke. Pudsigt nok var remispartiet (22 træk på fem timer!)mod 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=150122328709018&set=gm.10154003123042244&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=150122328709018&set=gm.10154003123042244&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=150122328709018&set=gm.10154003123042244&type=3
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Kristian Anker Møller nok det bedste, jeg nogensinde har spillet.. Men man skal nok 

være noget nørdet for at downloade det.!! De rigtige nørder får dog chancen (!) 

Og et par dage senere skriver BKN: 

Så har jeg fået ædt skuffelsen over min ringe indsats i Sondex Cup i mig - Og vil 

friskt proklamere, at det var lærerigt! Desuden skylder jeg at takke Skakklubben 

Springeren, Kolding, for et aldeles glimrende arrangement. Jeg agter at deltage næste 

år! Forhåbentlig i en lidt mere vågen udgave. Jeg kan bestemt anbefale turneringen. 

Jeg skal også lige huske at rette stavemåden for Kristian A Møller til det korrekte: 

Christian Anker Møller. (Vi havde det iøvrigt rigtigt hyggeligt ved efter-analysen) 

Jeg vil også - til almindelig underholdning - uploade ramasjang-partiet - En 55 træks 

sicilianer, jeg spillede som sort mod Karl Rasmussen - Og!! Det mest utrolige - Jeg 

havde kun brugt 26 minutter, da vi var færdige! De der kender mit normale tempo fra 

klubben vil nok mene at det må være en forsinket aprilsnar.. 

 

Ramasjang- Partiet/ Bent K Nielsen 

 - Eller Nielsen som hyper-aktiv ! (Partiet er kommenteret længere fremme) Dette 

parti med sort mod Karl Rasmussen, var mit sidste parti i denne 2016 udgave af 

Sondex Cup – Og af lettere uransagelige grunde gik jeg – sådan en ellers smuk 

søndag eftermiddag – nærmest helt amok! – altså skakligt set – Partiet blev derfor et 

ret forrygende og taktisk super-skarpt parti. Jeg blæste således på de fleste 

positionelle principper, og tillod tilmed hvid at hærge i den sorte kongestilling, mod 

at få splittet hans bønder og tvinge til afbytning af dronninger efter en dronninge-

manøvre, der baserede sig på den lange h-a diagonal og hvids – på daværende 

tidspunkt – endnu ikke rokerede kongestilling. Helt og aldeles ukarakteristisk for 

mig. Og slet ikke noget der udsprang af min normalt positionelle spillestil. Mit, for 

det meste, rolige temperament, indbyder almindeligvis ikke til til den slags. Og 

næsten endnu mere absurd – og absolut ikke noget der ligner mig: Partiet blev 

afviklet i rasende fart! Vi var færdige på under en time. Og de nærmest-siddende 

fulgte, da også med stor undren, vore næsten lynskaks-agtige, hastige trykken på uret 

hvor tre træk nu og da blev klappet afsted med gensidig, frenetisk iver. At partiet blev 

afviklet med denne hast – Uanset at vi jo ellers hver især havde hele to timer til 40 

træk, og derpå hver en halv time til resten af partiet …. Ja, det skyldtes selvfølgelig 

også, at sympatiske Karl Rasmussen, der, nu havde fornøjelsen af denne, min sjældne 

”mr. Hyde side”, gik med på legen – og trak næsten lige så hurtigt som jeg selv! Så: 

Da partiet endte i træk 55... Havde jeg kun brugt 26 minutter, og K. R. havde brugt 
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28. 55 træk med et tidsforbrug på 26 minutter!?! Det har jeg aldrig været i nærheden 

af før! Jeg har selvfølgelig ideer om hvorfor jeg sådan nærmest eksploderede i en 

skaklig tour de force: For lidt søvn, som over to dage blev forsøgt kompenseret med 

en solid omgang cola og kaffe-”doping”. 1 Og så nok også en indebrændthed – En 

irritation over dels ikke at have holdt hovedet koldt i det forrige parti, der ved 

fornuftigt spil nemt var dødt remis (mod den senere gruppevinder) – Og så det, at 

mine intentioner om grundig forberedelse og planlægning af åbninger og tilpas 

megen søvn, blev totalt spoleret af diverse, udefra kommende omstændigheder. Det 

næsten mest usandsynlige, skete dagen før afrejse: Min computer nægtede pludselig 

at give mig adgang, trods korrekt kodeord. Det tog en dag og tre timer hos Labtech 

Data at få løst problemet, med Microsofts hjælp. De havde aldrig oplevet fejlen før. 

Dermed røg så den sidste chance for at få kørt lidt åbnings-spil i stilling. Men altså: 

Hermed en gennegang af det ”sprælske” parti, hvor vi sikkert ikke opdagede alle de 

fejl, der kunne have ændret forløbet. 

Sondex Cup 2016 – Kolding – 5 parti Basisgruppe 10 B30 Siciliansk: 2 …. Nc6, 3. 

Bc4 

Hvid: Karl Rasmussen Sort: Bent K. Nielsen 1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4 d6 4. h3 g6 5. 

d3 Lg7 6. Sc3 Sf6 

  ○ 
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 (Tidligere spillet ca. 7gange af titelholdere. Bl.a. GM Sune Berg Hansen 2568 mod 

islandske Helgi Ziska 2177 år 2005 1-0 og Sang Cao 2558 2 mod Deshun Xiu 2508 

år 2011 ½-½) 7. Ld2 a6 8. Dc1 h6 

  ○ 

 

 Ikke det bedste sorte træk. Hvis sort altså har tænkt sig at rokere kort. Men det har 

jeg så heller ikke! Hvids Qc1 tyder jo på et overfald mod kongesiden. Nu ude af al 

teori. 9. Sd5 Sa5 Som sagt: Lidt for meget peger mod kongesiden, så at aflive en 

hvidfeltet, hvid løber for en springer, ser ud til at være en god idé. 10. Sxf6+ Lxf6 Så 

har vi spillet i 6 minutter, og det ventede overfald er i gang! 11. Lxh6 Sxc4 

En eftertænksom Rasmus Røge 
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  ○ 

 

 … Nf6 til d7 havde været sikrere... med fuldstændig udligning. Det spillede var bare 

sjovere, og bestemt mere overraskende – Den havde hvid bestemt ikke fået med i 

farten. Spiller dog indledningsvis det rigtige i de næste tre træk, efter lige at ha' set på 

tingene. 12. dxc4 Lxb2 13. Dxb2 Txh6 14. Dg7 Th5 15. Dg8+  

  ● 
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Skakken her er nu ikke det bedste hvide træk, da O-O-O havde givet dlinjen til hvidt 

tårn – Og så kunne sort formentlig godt pakke sammen. 4 Men hvid er nok indfanget 

af det ekstreme tempo og ser mere i retning af det direkte angreb. 15. …. Kd7 

Nødvendigt selvfølgelig... 16. Dxf7 Dh8 !  

  ○ 
 

Jah.. Skiftet i hvid brikførers ansigtsfarve, viste det tydeligt! Den havde hvid heller 

ikke fået med. – Igen sikkert på grund af tempoet i kampen, som hvid havde ladet sig 

rive med af. Vi havde kun spillet i syv minutter! 17. O-O Df6 18. Dxf6 exf6 Sort 

tvinger hvid til dronninge afbytning. Hvids mulige 18: Qg8 havde givet et lidt bedre 

sted for hvid at få afbytningen udført. 

 Ratinghøjdespringeren Niels Riis i aktion. 
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  ○ 

19. Tad1 Kc7 Sort giver sin løber arbejdsmuligheder. 20. Td5 Le6 

  ○ 

 Så er der udlignet. Sort er med igen. Rd3 havde været bedre for hvid. Men næppe 

nok til gevinst. 21. Txh5 gxh5 Hvid bytter tårn mod tårn og får splittet sorts bønder. 

22. Sd2 Tg8 23. Kh2 
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  ● 

 

 

 Hvid vælger konge-trækket til h2 for at beskytte bonden. Passer mig fint 6 i forhold 

til slutspillet, hvor kongen ofte står bedre mere centralt. 23. bonde til h4 var også en 

mulighed for hvid, og nok en anelse bedre. 23. …. b5 24. cxb5 axb5 25. a3 Ta8 26. 

Ta1 b4 27. a4 Indtil nu en nem remisstilling.. Men: 

  ● 
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 Her overser jeg så noget elementært, som jeg nok ikke ville overse ved fuld styrke: 

f5 ville have afbyttet en mulig, forbundet centrumsbonde for en isoleret bonde uden 

risiko. Den slags skal bare gøres, når der ikke er andet presserende, og når det altså, 

som her, kan ske uden risiko. I stedet for spiller jeg: 27. …. Ta5 28. Sb3 Ta8 29. 

Kg1 Ld7 30. a5 Le6 31. Kf1 Lxb3 

  ○ 

 Bedre – og godt nok til remis! havde bonde til f5 stadig været, for nu er dette løber-

slag af springeren en fejl – Det var det ikke for 3 træk siden.... Men her koster det 

faktisk partiet. 32. cxb3 Kc6 33. Ke1 Kb5 34. Kd1 Txa5 35. Txa5+ Kxa5 36. Kd2 

Kb6 37. h4 Kc6.  Jeg kæmper videre i håb om en tilpas stor fejl fra hvids side. For 

principielt kan det nu ikke længere holdes. H og eller g bonden / bønderne kan nok 

stoppes af sorts konge, men hvid konge får tid til at rydde d, c og b bønderne af vejen. 

Og hindre sort konge i at nå i opposition. 38. g4 Kd7 39. gxh5 Ke7 40. Kd3 Kf7 41. 

f4 Kg7 42. Kc4 Kh6 43. e5 fxe5 44. fxe5 dxe5 45. Kxc5 e4 46. Kd4 e3 47. Kxe3 

Kxh5 48. Kd4 Kxh4 49. Kc4 Kg5 50. Kxb4 Kf5 51. Kc5 Ke6 52. Kc6 Ke7 53. Kc7 

Ke6 54. b4 Kd5 55. b5 {Black resigns} 1-0 Men nej. Hvid fandt rutineret 

”køreplanen,” og vandt.  
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THE END        Noter Bent K Nielsen 

 

Mødte naturligvis nogen af "the usual suspects" - Her Søren Ruud O. i fin form - 

Vandt også første parti - og så var Per Jacobsen også blandt de kendte ansigter (vandt 

også i første runde) 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=226772994377284&set=gm.10154128387002244&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=226772994377284&set=gm.10154128387002244&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=226772994377284&set=gm.10154128387002244&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=226772994377284&set=gm.10154128387002244&type=3
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mandag     18.04 Klubturneringen, 7. runde 

mandag     18.04 Himmerlandsturneringen, 1. runde 

onsdag      20.04 Himmerlandsturneringen, 2. runde 

mandag     25.04 Surprise i klubben 

mandag     25.04 Himmerlandsturneringen, 3. runde 

fredag      29.04 Afslutning i Skørping Skakklub 

mandag    02.05 Himmerlandsturneringen, 4. runde 

mandag    09.05 Himmerlandsturneringen, 5. runde 

tirsdag      17.05 Himmerlandsturneringen, 6. runde 

mandag    23.05  Himmerlandsturneringen, 7. runde 

mandag    30.05 Himmerlandsturneringen, præmieuddeling og lynturnering 
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