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          løst og fast omkring 

 Skørping Skakklub 
November  2016 

43. årgang nr. 1 

 
 

Hvid trækker og vinder 

Steffen Slumstrup Nielsen, Chess Informant 50 JT, 1. hædrende omtale 

 

Forsidediagrammet denne gang er et studie  af vores egen Steffen S. Nielsen, som er 

ved at blive et stort navn – et meget stort navn, faktisk – blandt opgaveforfattere.  

Brug lidt tid, eventuelt et kvarter eller noget i den retning, på opgaven, og tjek din 

løsning på side 15. 

     Efterårsturneringen 

    3. Larsen Mindeturnering 2016 

              Artikler fra Helsingør og OL i Baku 
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Vanskelig opstart på efterårsturneringen   v/HA 

 

Få runder efter at efterårsturneringen var gået i gang, stødte man ind i flere 

problemer, som især ramte de nederste grupper i turneringen. Årsagen var, at hele 3 

spillere inden for en meget kort periode måtte sige nej til videre deltagelse af vidt 

forskellige årsager. Hans Gullestrup meldte fra pga. alt for mange arbejdsopgaver i 

efteråret (hvordan kan en mand, der fylder 80 til næste år dog påtage sig så mange 

ekstratjanser???), så måtte Poul Erik Simonsen desværre trække sig som følge af sit 

sygdomsforløb, og oven i det var Søren Boesen så heldig at få nyt arbejde i Aalborg. 

Normalt ikke noget, der kan holde én fra at spille klubskak, men Sørens mødetid 

skulle fremover være kl. 04.30 om morgenen, og så forstår man jo ham bedre… Vi 

håber på at se alle 3 igen, når situationerne stabiliseres, hvilket gerne skulle blive 

efter nytår. – Senere er Stener Mousten også blevet ramt af sygdom, men han regner 

med at være tilbage senest til skakklubbens julefrokost. 

 

Til gengæld for de mange fravær er vi glade for, at vores turnering er blevet kendt 

uden for selve klubben, hvilket har givet os 3 ”udenbys” deltagere, som i høj grad har 

styrket vores niveau. Det drejer sig om velkendte Mark Torpegaard, som har leveret 

en flot indsats i øverste gruppe, også velkendte Asger Normann Hansen fra Aalborg, 

som nu også har inddraget Skørping i sit ”skakterritorium” samt Michael Ankersen, 

som egentlig er medlem af Skive Skakklub, har spillet med i Aalborg af og til, men 

som nu via DSB vil møde skaklivet ”ude på landet”. 

 

Til de 3 vil vi sige tak for indsatsen: vi håber, at I er med ved brætterne igen i 2017!! 

(Og I må da for resten også gerne tage nogle klubkammerater med…!) 

 

 

Årets Løvfaldsturnering blev aflyst    v/HA 

 

13 siges jo at være et uheldigt tal, og et tegn herpå var det, at Skørping Skakklubs 

bestyrelse så sig nødsaget til at aflyse den 13. Løvfaldsturnering – i hvert fald for i år. 

Grunden var klar nok: tilmeldingstallet var for sløjt. En overgang var man oppe på 12 

tilmeldte, hvilket jo ville give 2 perfekte grupper á 6 spillere – vel få, men alligevel 
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acceptabelt. Men sent i forløbet indkom der 2 afbud, og så valgte man fornuftigt nok 

at aflyse. 

I et sådant tilfælde forsøger man jo at finde nogle årsager. Flere af de meget stabile 

deltagere så som Poul Erik Simonsen, Niels Riis og Stener Mousten var forhindret 

som følge af sygdom, og også nogle af de udefra kommende ”veteraner” meldte sig 

ikke i år. – En anden årsag til det det begrænsede deltagerantal kunne være, at der 

denne gang skulle være turnering i den sidste weekend i efterårsferien – ikke den 

første. Dette som følge af omlægningen af Larsens Mindeturnering i Aalborg. Men 

om dette weekend skifte havde betydning, tvivler vi nu på her på redaktionen. 

 

Tilbage står nu, at vi håber på, at hullet i turneringskæden kun bliver étårigt, således 

at 13. Løvfaldsturnering finder sted i oktober 2017. Men alle ved, at det er en lidt 

vanskeligere opgave at genstarte en turnering end blot at fortsætte en allerede 

grundlagt stribe. Vi ønsker bestyrelsen held og lykke med at banke Løvfald 13 op til 

næste år! 

 

 

Lidt op og ned i Larsens Mindeturnering    v/HA 

 

I efterårsferien stod Aalborg og Nørresundby skakklubber for endnu en 

mindeturnering for Danmarks første stormester, Bent Larsen. Systemet er sådan, at 

turneringen spilles hvert andet år på Aalborg Katedralskole, hvor Larsen selv var elev 

først i 1950´erne. Netop fordi der er tale om en mindeturnering er der en tendens til, 

at mange af deltagerne er modne skakspillere, eller som det hedder nu om dage: 

”seniorer”. Men alle kan spille med, og der var da også flere meget unge spillere 

med. – Der er også tale om en international affære; således var hele 12 nationer 

repræsenteret. 

 

Vinder af turneringen blev stormester Vladimir Okhotnik, Ukraine med 6 points efter 

5 gevinster og 2 remiser (officielt stillede han op som franskmand, idet han lever ca. 

fifty-fifty i de to lande). Det var bestemt ikke nogen sensation, da Okhotnik var 

næsthøjest ratede deltager, og desuden har han inden for de seneste år 2 gange været 

verdensmester i seniorskak. Langt mere overraskende var det, at den lokale Bent 

Sørensen fra Nørresundby snuppede andenpladsen med 5½ p efter 4 sejre og 3 halve. 

Bent kronede en stor indsats (han havde jo også en lang række organisatoriske 
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forpligtelser at tage vare på undervejs) med en flot sejr i et meget interessant slutspil i 

sidste runde. Bronzen gik til Craig Pritchett fra Skotland. 

Skørping Skakklub var repræsenteret ved 2 seniorer, Niels Chr. Davidsen og Bent 

Kargaard Nielsen. Niels Chr. scorede 2½/7, hvilket alligevel var tilstrækkeligt til en 

beskeden ratingfremgang fra 1860 til 1862. (Niels Chr. kræver, at vi her nævner, at 

hans reelle ratingtal i mellemtiden er krøbet op over 1900!). Men han var nok rigtigt 

god tilfreds med 2 partier undervejs: I 1. runde var han oppe mod Jens Ove Fries 

Nielsen, som han slog på smukkeste vis, da de mødtes i en divisionskamp for en halv 

snes år siden. JOFN tilkendegav klart, at tiden nu var inde til revanche (ja, faktisk 

brugte han ordet ”hævn”!), og han stod da også fordelagtigt efter 20 træk. Men så 

slog NCD kontra, og han kunne en overgang have vundet, men slappede tøjlerne lidt 

og ”nøjedes” med at indkassere en remis efter trækgentagelse. Ingen hævn til 

JOFN… 

 

Bent K. havde ikke nogen stor turnering, ja snarere det modsatte. Han scorede nemlig 

0 points i hvert eneste af de 7 partier, hvilket reducerede hans ratingtal fra 1331 til 

1259. Men Bent tog alle strygene med godt humør, lige som han var med til alle de 

sidebegivenheder, som også fandt sted på Katedralskolen i løbet af ugen. 

 

Mange af de udenlandske – og de danske - deltagere roste turneringens forløb i høje 

toner. Den tætte atmosfære i kantinen var en rigtig god basis for at få en skaksnak 

med gamle kendinge eller med nogle af de nye ansigter. Maden var også god – og 

billig – hvilket min ukrainske gæst i den uge, Bogdan Borsos, kunne bekræfte. Han 

etablerede da også hurtigt et rigtig tæt forhold til kantinebestyrerne Arne Fjordside og 

Hans Peter Rasmussen, hvilket skyldtes den kendsgerning, at han havde gratis 

forplejning i ugens løb. Noget, der blev omsat til mange frikadeller, et bjerg af 

kartoffelsalat samt en del kølige pilsnere…  

 

Oven i købet havde arrangørerne inviteret alle og enhver til 3 foredrag om 

skakrelaterede emner i løbet af søndag, mandag og tirsdag eftermiddag. Søndag 

fortalte Bjarne Sønderstrup i et billedforedrag om Aalborg Skakforenings historie fra 

starten i 1889 og op til nu. - Mandag berettede Morten Fabrin fra Skive om Christian 

Poulsen kaldet ”Plovjernet”, som var en af Danmarks allerbedste spillere fra omkring 

1930 – 1960 med deltagelse i adskillige skakolympiader undervejs. Jeg havde en 

meget forhåndsviden om Poulsen, og vidste slet ikke, at han lagde skakspillet helt på 

hylden som 49-årig, hvorefter han i resten af sit liv koncentrerede sig om at drive en 
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planteskole lidt vest for Viborg. – Og endelig portrætterede Craig Pritchett tirsdag 

Wilhelm Steinitz, som i en lang periode i 1800-tallet var verdens stærkeste spiller. 

Men ikke nok med det: Steinitz gjorde sig betydelige overvejelser om, hvorfor nogle 

stillinger næsten ”vinder automatisk”, og det omsatte han til de første tanker og 

teorier om det vi nu kalder ”positionel” skakforståelse. Nogle praktiske eksempler fra 

Steinitz´ egne partier illustrerede hans ideer. 

 

Alle 3 foredrag fangede virkelig tilhørerne. Som lidt reklame kan jeg fortælle, at 

Fabrin er på vej med en rigtig bog om Plovjernet. Jeg er givetvis køber til den… 

 

Konklusion: De kan det der med at arrangere turneringer i Aalborg. Glæd jer allerede 

nu til efterårsferien 2018! 

 

  
 

Bent Larsen, Plovjernet og Wilhelm Steinitz – store historiske skaknavne 

 

 

Et personligt indtryk fra turneringen.   v/Bent K. N. 

 

Ja, og så var jo den den der Larsen-turnering..   Tak til arrangørerne! 

Bent Larsens nordjyske Mindeturnering 2016.  

 

Turneringen blev afholdt som en 7 runders FIDE schweizer, under gode forhold i en 

stor sal på Aalborg Katedralskole (Okay, stolene kunne godt være lidt mere 

bekvemme, men det havde jeg læst om, i en artikel om den forrige turnering af 
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samme navn, så jeg havde selv medbragt et par hynder!)   

Et effektivt køkkenhold stod her ud over for kantinedriften i nabobygningen. 

 

Niels Christian Davidsen og jeg var de to Skørping-repræsentanter i det fine 

internationale felt. (Hans Andersen var medlem af turneringskomitéen.)  Turneringen 

var annonceret som en seniorturnering, dvs. deltagerne skulle være 50+ ( – Altså hvis 

ikke man var fra 7. hovedkreds, hvorfra alle aldre nemlig kunne deltage.) Turneringen 

talte kendte navne som seniorverdensmesteren, GM Vladimir Okhotnik, GM Nikolay 

A. Legky,  IM Craig W. Pritchett, IM Jan Rooze og IM Bogdan Borsos – foruden et 

udvalg af danske topspillere – heriblandt GM Carsten Høi, IM Jens Ove Fries 

Nielsen, FM Jørn Sloth og vor nykårede nordjyske IM Bent Sørensen (Nørresundby). 

De var sikkert alle ude efter den nydelige, garanterede 1. præmie på 6.000 kr. 

 

Jeg selv sluttede på den ratingmæssigt nok ret forventede sidsteplads, og NCD holdt 

skindet på næsen med stort set uændret rating. 

 

Jeg fik skrevet en del på Skørping Skakklubs Facebook-side, men – min egen 

turneringsdeltagelse gik nu ikke heeelt efter planen! Genopfriskning af gode 

skakspiller-bekendtskaber var dog oplevelsen værd. 

 

Jeg beretter i korte punkter om mine (tabs-)partier: 

 

1. runde: Sort mod svenske Kurt Ekelund 1 – 0 og kun i 9 træk! Håbløst spil! 

2. runde: Hvid mod Jan Schadd (Holland) 0 – 1 i 30 træk. Jeg ofrede en officer i træk 

16 og fik et pænt tryk. Troede jeg! Den gik ikke helt hjem. Så: illusioner! 

3. runde: Sort mod Kjeld Johansen (tidl. Skørping) 1 – 0. Jeg stod fint til træk 11 og 

kvajede mig så med officersgevinst til Kjeld som følge deraf. 

4. runde: Hvid mod Lars Erik Lytzen og 0-1. Igen stod jeg godt til træk 11, hvor jeg 

spillede et alt for dristigt dronningtræk, og allerede i træk 19 stod modstanderen til 

sejr. 

5. runde: Sort mod Bent H. Christensen, 1-0. Denne gang gik det godt mod Bent H. 

helt indtil træk 12, men jeg måtte opgive i træk 25! Et helt parti, for jeg strakte gevær 

i en gevinststilling! (se partiet efter artiklen). 

6. runde: Hvid mod Jens Ole van de Weerd. Her går det rigtigt godt, og jeg står endda 

direkte til gevinst undervejs, men kikser. Således kunne jeg have vundet en officer 

med et bedre træk 12. I stedet kommer vi ud i en længerevarende positionel kamp, 

men fra træk 33 overlever jeg kun pga. de 30 sekunders tillægstid for hvert træk. Men 

i træk 37 overskrider jeg tiden i en gevinststilling… 

7. runde: Jeg spillede sort i en Trompowski og havde heldigvis læst Søren Hauges 

artikel herom i et klubblad. Dog måtte jeg efter træk 35 konstatere, at jeg var en 

kvalitet og en bonde bagud, hvorefter jeg opgav. Richard Lilja tilkendegav dog, at det 
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var lidt tidligt – modstanderen kunne stadig kikse i gevinstføringen – mens Jacob Fog 

havde forståelse for min overgivelse. 

 

Efter en sådan beretning, må klubbladet sande, at skaklivet kan være hårdt, ja endda 

meget hårdt.Mange af Bents overseelser og fejl opstår åbenbart omkring trækkene 11 

– 12, så han skal nok spille lidt langsommere i netop den fase… Allerværst var vel 

alligevel Bents overgivelse i en tabsstilling, hvilket virker ret utroligt. Så det parti 

skal vi lige vise for læserne: 

 

Hvid: Bent H. Christensen, Nørresundby 

Sort: Bent K. Nielsen   Spillet d. 19.10.2016 i Aalborg 

 

(Bemærk de mange Bent´er i turneringen, hvor også Bent Sørensen optrådte. Men det 

var jo også Bent Larsens mindeturnering…) 

 

1, e4 g6  2, Sf3 Lg7  3, d4 d6  4, Sc3 Sf6  5, h3 0-0  6, Lg5 a6  7, Lxf6 exf6  8, a4 

Te8  9, Ld3 f5  10, 0-0 fxe4  11, Lxe4 c6  12, d5?? 

 

 
 

Pludselig er der opstået en chance for en ren officersgevinst, men Bent K. ser det 

ikke! 12, - Lxc3  13. bxc3 Txe4 var selvfølgelig sagen. I stedet fortsatte han med 12, - 

f5?? 13, Ld3 Lh6  14, dxc6 bxc6  15, Lc4+ Le6  16, Lxe6+ Txe6  17, Sd4! Te8  18, 

Te1  18, Sxc6 Sxc6  19, Dxd5+ vinder en bonde. 18, - Lg7 19, Se6 Dd7  20, Sxg7 

Txe1+  21, Dxe1 Dxg7  22, De6+ Kh8  Som Bent K. selv udtrykker det, er det gået 
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ned ad bakke for sort i et stykke tid.  23, Te1 Truer med 24, Dc8+ fulgt af 25, Te8. 23, 

- Sd7  24, Dxd6  

 

Her må nogle stærkt psykedeliske gasser være trængt ind i den del af spillesalen hvor 

Bent og Bent befandt sig. For se lige, hvordan partiet sluttede: 

 

 
 

25, - Se5??  Et gennemført frygteligt træk, hvis absolut eneste kvalitet er, at det 

dækker på c6. Men 26, Dxc6??? Diverse slag på e5 ser klogere ud… Og nu clouet: 

26, - opgivet????   0-1 Noter: BKN/HA 

 

Bent beretter: Heldigvis fattede jeg ikke, hvad der var foregået, før jeg næste morgen 

tastede partiet ind på computeren! Ellers havde den nattesøvn nok været ødelagt! – I 

øvrigt kom NCD lige forbi bordet og spurgte stort set i samme øjeblik, jeg havde 

sluppet Bent H.´s hånd: ”Hvem vandt?” Og jeg svarede: ”Bent…”. Da jeg spurgte 

Bent H. næste dag, om han havde set hvad der skete, havde han stadig ikke kigget på 

partiet. (Vi så det i øvrigt heller ikke under analysen – så absurd må forløbet have 

forekommet os!). Så på bagkant forstod jeg nu bedre, hvorfor NCD havde set lidt 

konfunderet ud! 
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En umulig opgave?   v/Steffen Nielsen 

 

Steffen har jo nok at se til med sit daglige virke derhjemme og på bladet ”Alt om 

Komputer” samt leverancer til det danske skakblads opgaveafdeling. Men han har 

alligevel lovet at levere nogle opgave-drillepinde også til Skørpings klubblad. 

 

Her er hans påfund til dette nummer: 

 

 
 

Hvid trækker og vinder 

 

I et lynparti kunne hvid nok få koldsved på panden med denne stilling, men så 

opdager han måske 1, Sd4, hvorefter den frække bonde på e3 kan standses. Men nu er 

din opgave altså, at du skal vinde med hvid. Hvordan gør man lige det? 

Se løsningen på side  11. 
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Klogt indkøb af rødvin    v/HA 

 

En inspektion af klubbens skabe viser, at vi råder over et ganske pænt lager af rødvin. 

Så er der tilstrækkeligt med præmier til vinderne af rødvinsturneringerne og anden 

hæder i en rum tid endnu. I efteråret har der været 3 turneringer med disse resultater: 

 

12.09: 1. Hans Andersen  6 

 2/4. Louise Malthe Mygind 3 

        Bent K. Nielsen  3 

        Brian Pedersen  3 

 5/7. Jesper Hansen  2 

        Jesper Møller  2 

        Patrick Lemonnier  2 

 

10.10: 1. Jon Johnsen  4½ 

 2/3. Silas Tram Lux  3 

        Regnar Simonsen  3 

 4. Rasmus Kristiansen  1½ 

 

17.10: 1. Sven Erik Østergaard 4 

 2/3. Brian Pedersen  3 

        Regnar Simonsen  3 

 4. Jon Johnsen  2  

 

De fremhævede spiller vil siden modtage præmier. 

 

Praktisk nok deltog hjernen bag rødvinsturneringssystemet, Jesper Møller, selv i den 

første turnering. Her blev ”normalsystemet”, hvor hvert parti får en varighed på i 

alt16 minutter, knæsat. Fordelingen af tid bliver som følger: 
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Ratingforskel Tidsfordeling til fordel for lavestratede 

0 – 49  8 – 8 

50 – 99  9 – 7 

100 – 149  10 – 6 

150 – 199  11 – 5 

200 – 249  12 – 4  

250 – 299  13 – 3 

300 og derover 14 – 2 

 

Hvis man i undtagelsestilfælde vil spille med en anden betænkningstid end 16 

minutter, ændres minuttallene, men den principielle skævdeling bevares. 

 

Ligeledes fastslog Jesper, at i tilfælde af ligestilling i slutstillingen placeres den lavest 

ratede spiller øverst. Dette princip sørgede for, at Louise M. Mygind fik 

andenpræmien i den første turnering. 

 

Endelig er det selvfølgelig sådan, at en vinpræmie kan byttes til noget sødt i samme 

prisklasse. 

 

Løsning på den ”umulige” opgave 

 

Tilsyneladende helt uanfægtet af sin prekære situation lægger hvid ud med det 

iskolde 1, b5!! Sort fortsætter helt naturligt med 1, - e2, mens hvid fortsætter i den 

tilbagelænede stil med 2, Sb4! Hvad tænker manden dog på, spørger man sig selv. 2, 

- e1(D). Den opståede stilling ligner ikke noget, hvid kan holde remis, men nu følger 

3, Lc6+! Og her kan man så se genialiteten i hvids spil. Den sorte konge har 4 sorte 

flugtfelter, men hvert eneste sorte svartræk konfronteres af en familieskak med den 

hvid springer, som resulterer i, at sorts dronning erobres med hvid gevinst. Smukt og 

enkelt! Det skal lige nævnes, at sort ikke har bedre muligheder i 2. træk, da 2, - e1(S) 

besvares med 3, Kf6! hvorefter hvid vinder stille og roligt ved at erobre sorts bonde 

på b6. Andre sorte træk efter 2, Sb4 holder heller ikke – prøv selv! 

 

Opgaven er komponeret af tyskeren Rainar Staudte i 1989. 

 

 



12 
 

OL´s smukkeste parti?     v/HA 

 

Uafhængigt af hinanden har flere af klubbens spillere henvendt sig til redaktøren og 

tilkendegivet, at der blev spillet et exceptionelt smukt parti ved skak-ol, som i 

september blev afviklet i Baku, Aserbajdsjan. Redaktøren havde også selv bemærket 

partiet, så lad os være enige om, at det skal med her i bladet, således at det indgår i 

alle Skørping-spilleres skakopdragelse på linje med Peters Jul, Stegt Lever m.v. 

 

Hovedaktøren er Vladimir Kramnik, som spillede et godt ol, men som nok alligevel 

er blevet lidt for gammel til at have tilstrækkeligt med energi til at gå efter at 

generobre titlen som verdensmester. Det smukke ved partiet er, at Kramnik i lange 

perioder tør spille med en officer i undertal – vel at mærke uden at han har et farligt 

matangreb som kompensation. Hans vurdering er, at almindelig brikoptælling ikke 

kan anvendes i dette parti, hvor det derimod gælder om at have sin langsigtede, 

strategiske vurderingsevne i orden. Og det fik han ret i! 

 

Hvid: Vladimir Kramnik, Rusland 

Sort: Daniele Vocaturo, Italien  Spillet på 1. bræt d. 13.09.2016 

1, d4 Sf6  2, Sf3 g6  3, g3 Lg7  4, Lg2 0-0  5, 0-0 d6  6, b3  Ikke noget almindeligt 

træk i stillingen, men Kramnik vil nok gerne have italieneren til at tænke selv – en 

god medicin mod unge teoriløver. 6, - e5  7, dxe5 dxe5  8, La3 Ser småfarligt ud, da 

Lg7 nu har en dejlig diagonal at operere på. 8, - Dxd1  9, Txd1 Te8  10, c4 e4  11, 

Sd4 Truer med at fortsætte til b5 med sigte på en dejlig landing på c7. Sort ser sig 

derfor nødsaget til det ikke så attraktive 11, - c6  12, Sc3 Sa6  13, e3 Lg4  14, Td2 

Tad8  15, h3 Lc8  16, Tad1 h5  Tilsyneladende står sort stabilt, men ved nærmere 

eftersyn er der mange af hans officerer, der ikke har gode felter at søge hen imod. 

Kramnik må åbenbart have spillet rigtig godt i åbningsfasen uden at man kan få øje 

på de direkte geniale træk. Men nu kommer der gang i sagerne: 
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16, Le7!? Ikke lige et træk en spiller fra Skørping Skakklub ville have valgt. Pointen 

er, at 16, - Txe7 besvares med 17, Sxc6! med den mulige fortsættelse 17, - Txd2  18, 

Sxe7+ Kf8  19, Sxc8 og nu fx 19, – Tc2  20, Td8+ Se8  21, Sxe4. 17, - Txd4  18, 

Txd4 Txe7  19. Td8+ Se8  19, - Te8  20, Txe8+ Sxe8  21, Te8 Lxc3 22, Txe8+ fulgt 

af 23. Txc8 dur jo ikke for sort. 20, Sxe4 Hvid har fået tårn og bonde i bytte for to 

lette officerer, hvilket ikke er en åbenlyst fordelagtig forretning. Men sort kæmper 

med en dårlig baglinje, pladsmangel og en løber på g7, som nærmest er arbejdsløs i 

øjeblikket. 20, - Le6  21, Ta8! En meget speciel udflugt allerede i midtspillet. 21, - 

Le5  22, Tdd8 Kf8   23, Txa7 Lc7? 23, - Lf5 er en bedre chance. 24, Tda8 Her skal 

vi lige se et diagram: 
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Jeg husker ikke at have set en blot lignende tårnudflugt i min skakkarriere. Kramniks 

kreativitet er på sit højeste. 24, - Lb6  25, Txa6! Fantastisk! 25, - bxa6  26, Sf6 Selv 

om hvid er en officer bagud, er sort bastet og bundet. 26, - Ld7  27, b4! Hvid 

forhaster sig ikke. Bemærk, at sort ikke få sin konge ud af bindingen på 8. række. 27, 

- c5  28, Sd5 Lc6  29, Txa6 Lxd5  30, Lxd5 Ld8  31, b5 Hvid mangler stadig en 

springer, men nu, hvor røgen til dels er lettet, er det klart, at Kramnik står bedst. Men 

der skal spilles præcist. 31, - Td7  32, b6 Ke7  33, b7 Lc7  34, Ta8 Sf6  35, Tc8  For 

at slå på c7. 35, - Ld6  36, Lc6 Td8  37, a4  Eksponerer sorts hjælpeløshed. 37, - Sd7  

38, a5 Lb8  39, a6 Se5  40, Txb8! Txb8  41, Ld5  og Vocaturo opgav.  1 – 0 

 

Det må blive et parti, der går over i skakhistorien. Jeg synes i hvert fald, det var 

uforglemmeligt. 

    Noter: HA efter Sune B.H. i JP/Pol. 
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Løsning til forsidediagrammet    v/Steffen S. N. 

 

Vi overlader ordet til opgavens komponist: 

 

1, Le8 

 1, g7? Txa4 mat. 

1, Lb3? Le4+ (1, - Txh5 giver trækomstilling til hovedvarianten)  2, Ka7 

Txh5  3, Tc1+ Kxd8  4, g7 Th7  5, Tc7 Txg7 med remis. 

1, Tc1+? Kxd8  2, g7 Txa4+  3, Kb7 Tb4+  4, Kc6 Le4+  5, Kd6 Tb6+ 

 6, Ke5 Te6+  7, Kd4 Te8! og remis. 

 

1, - Le4+ 

 1, - Th3  2, Tc1+ Kxd8  3, g7 Sd7  4, Tc8+ Kxc8  5, Lxd7 med gevinst. 

 1, - Txh5  2, Sb7 Lc4 med trækomstilling til hovedvarianten. 

 

2, Ka7 Txh5  3, Sb7! 

 3, Tc1+? virker ikke, for efter 3, - Kxd8  4, g7 Th7 er der ingen løber 

 på b7, og sort holder remis. 

 

3, - Lxb7  4, Tc1+ Lc6! 

 Rydder 7. række så sort sidenhen kan spille 6. – Th7! 

 4, - Kd8?  5, g7 taber med det samme. 

 

5, Txc6+ Kd8  6, g7 

 Ikke 6, Tc8+? Kxc8  7, g7 Sd7!  8, Lxd7+ (8, Lxh5 Sf6 med remis)  

 Kc7 med remis.  

6, - Th7 
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7, Tc8+! Kxc8  8, Ld7+ Sxd7 

 8, - Kxd7  9, gxf8(D) og vinder. 

 

9, g8(D)+ Sf8+  10, Ka8! og vinder. 

 Efter 10, Kb6? Th6+ og derefter 11, - Tf6! holder sort derimod remis. 

 

100 % score mod verdensmesteren i skak    v/HA 

 

Da jeg i sommer var på ferie i Ungarn, stødte jeg på min gamle (skak)ven, Bogdan 

Borsos, som i bil passerede gennem Budapest på vej hjem mod Ukraine efter en 

længere skak- og turisttur i Tyskland og Schweiz. Med på vejen var den for mig indtil 

da ukendte stormester Sergej Ovsejevitj, som havde opnået et flot resultat i Schweiz, 

hvor det var gået mere mådeligt for Bogdan. 

 

Selv om vi ikke havde det store sproglige fællesskab, fik Sergej alligevel fortalt en 

hel del om sit liv som ”skakbums”, som det kaldes, når man forsøger at leve af at 

spille skakturneringer rundt omkring i Europa og få fat på nogle af de udsatte 

præmier i diverse valutaer, som siden kan veksles. Kone og børn befandt sig hjemme 

i Vestukraine, men Sergej rådede i fællesskab med andre skakspillere over 2 andre 



17 
 

opholdslejligheder i henholdsvis Cottbus i det østlige Tyskland og Mainz vestpå i 

samme land. Ophold i det centralt placerede land gør det langt lettere at passere 

Europas grænser, når man er ukrainer! Og afstandene til de turneringer, som kan 

bidrage til ens levevej er samtidig mindre.  

 

Sergej fortalte selvfølgelig noget om sin skakkarriere, men særlig interesseret blev 

jeg, da han henkastet fortalte, at han har 100 % score mod verdensmesteren i skak, 

uanset hvem der vinder den forestående VM-match mellem Carlsen og Karjakin, som 

spilles i USA i november 2016! Det krævede en forklaring: 

 

Karjakin har han mødt én gang for nogle år siden i den ukrainske holdturnering 

(Karjakin stammer fra Ukraine, men har for en del år siden skiftet nationalitet til 

fordel for Rusland). Partiet blev kort, idet det forløb således med Sergej som hvid: 

1, d4 d5  2, c4 dxc4 (med remistilbud fra Karjakins side)  3, e3 (og dermed afslag på 

remistilbuddet) 3, - opgivet!!! Årsagen var, at Karjakin allerede havde bestilt 

returbillet til togturen hjem, og han havde åbenbart ikke fantasi til at forestille sig, at 

en betydeligt lavere rangeret spiller ville sige nej til det storsindede tilbud! – Det skal 

lige tilføjes, at Karjakins nederlag ikke havde betydning for resultatet af 

holdturneringen, for så var han nok blevet sat af holdet på livstid… 

 

Ovsejevitjs 100 % mod Carlsen er der mere substans i, selv om scoren består i et 

enkelt parti mod nordmanden, da Magnus var alt for lille til at reklamere for herretøj 

for voksne: 

 

Hvid: Sergej Ovsejevitj, Ukraine 

Sort: Magnus Carlsen, Norge  Spillet i Gausdal d. 07.01.2003 

 

1, Sf3 Sf6  2, c4 e6  3, d4 d5  4, Sc3 Le7  5, Lg5 0-0  6, e3 Sbd7  7, cxd5 Sxd5  8, 

Lxe7 Dxe7  9, Ld3 c5  10, 0-0 Sb4  11, Le2 cxd4  12, Sxd4 Sf6  13, a3 Sbd5  14, 

Sxd5 Sxd5  15, Lf3 Sf6  Hvid benytter sig af den typiske spillestil mod unge, 

fremstormende spillere, idet han går efter en simpel, nærmest kedelig stilling med 

beskeden fordel bestående i, at sort har lidt problemer med at færdiggøre sin 

udvikling. Og den fordel skulle så gerne omsættes til en gevinst i et længerevarende 

slutspil. 16, Sb5 Td8  17, Db3 e5  18, Db4 Sikkert en klog afbytning, men hvem af 

os ville have spillet sådan med hvid? 18, - Dxb4  19, axb4 e4 Sikkert nødvendigt for 

at få gang i løberen på c8, men nu landede der en sort bonde på et hvidt felt – den 
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forkerte farve! 20, Le2 a6  21, Tfd1 Le6  22, Sc7 Txd1+  23, Txd1 Tc8  24, Sxe6 

fxe6  Hvid valgte at udmønte fordelen i dette slutspil, hvor Carlsen er belastet af 

nogle dårlige bønder. Men hvordan vinder man lige den slags?? 

 

 

25, b5 Afvikling af den hvide dobbeltbonde, som vil være alt for farlig at tillade at 

komme til b6. 25, - axb5  26, Lxb5 Tc2  27, b3 Sd5  28, Lc4 Sc3  Ser ganske 

lovende ud for sort. 29, Lxe6+ Kf8  30,  Ta1 Ke7  31, Lg8 h6  32, h4 Omsider finder 

hvid et lufthul til kongen. 32, - h6  b5  33, Ta7+ Kf8  34, Le6 Sd1  35, Td7 Tc1  

Carlsen kunne ikke slå på f2 pga. 35, - Sxf2?  36, Tf7+ eller 35, - Txf2  36, Txd1. 36, 

Kh2 g6  37, Kg3 Sc3  38, Tf7+ Ke8  39, Tg7 Th1  40, Txg6 h5  Et sidste forsøg; 

Magnus truer nu med 41, - Se2 mat! – men: 41, Kf4, hvorefter Magnus gav op. Han 

kan ganske vist spille 41, - Txh4+, men i det videre spil står tårnet helt off-side – eller 

”outcentreret”, som vort tidligere medlem, Kim Andersen, ville udtrykket det.  1 – 0 

 

Så ”let” er det at slå en kommende verdensmester. Tilsyneladende er der intet specielt 

over de første 25 træk, men slutspillet spillede Ovsijevitj helt præcist. – Og det er helt 

sikkert et parti, han værdsætter højt her i 2016! 
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PS: Ovsejevitj deltog i GM-turneringen i Aarhus i februar 2016. Og med succes, idet 

han vandt med 6½ points ud af 9 mulige. Endnu en gang penge ind på familiekontoen 

for ”skakbumsen”… 

 

 

Sergej Ovsejevitj – født 1974 – rating 2585 

 

 

 

Når skakken gør rigtig ondt    v/Niels Jørgen Jakobsen/HA 

 

 

Vi har vist alle hørt om skakspillere, der ikke kan sove efter et (tabt?) parti. Brikkerne 

farer rundt på brættet i drømme, men lige meget hjælper det; man kan ikke finde et 

tilstrækkeligt forsvar eller man kan ikke lade være med at gøre den samme fejl om 

natten som i aftenens virkelige parti. Endda har vi i Skørping Skakklub hørt om 

medlemmer, som har lagt klublivet på hylden efter tilstrækkeligt mange af den slags 

oplevelser. 

 

Vores midtjyske medarbejder, Niels Jørgen Jakobsen, har nu fundet en stilling, som 

sikkert godt kan underholde dig fra kl. 23.30 til 07.00. Som sort har du spillet 

glimrende og fører nu med tårn + springer, din modstander truer intet, og du er i 

trækket. Men hvordan kan du vinde? 
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Er du færdig med at analysere? Og er du kommet til samme resultat som os – sort kan 

ikke vinde!! Tårnet står ikke til at kunne reddes, og som bekendt hjælper 1, - Kxd5 

ikke, da 2 springere jo ikke er tilstrækkeligt til at sætte hvid mat, hvis hvid blot spiller 

nogenlunde anstændigt. 

 

En smuk komposition – nu håber vi blot ikke, at vi har ødelagt din næste nats søvn… 

 

Top 10 – nyt blod, cementering og avancement v/HA 

 

Da vi for knap et år siden gjorde alle tiders Top 10 (egentlig Top 23) op, konstaterede 

vi, at der var  behov for nye folk på listen. Det skete prompte, idet Mark Torpegaard 

spillede sig ind på den nye Top 24 med en andenplads – og dermed et enkelt point -  i 

foråret 2016. Ellers cementerede Niels Chr. sin i forvejen overlegne førsteplads (det 

er også ham, der insisterer på, at vi altid får denne liste med i bladet til 

offentliggørelse overalt i den danske skakverden!), mens Peter Mikkelsen rykkede op 

foran Regnar Simonsen, hvorefter han indtager 5. pladsen. 
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Niels Chr. øgede sin score med 4 points – 3 for pokalsejren og 1 for en andenplads i 

efterårsturneringen. Peter Mikkelsen fik 3 nye points for klubmesterskabet, mens 

Mark måtte nøjes med et enkelt point – men det første i hans karriere – for hans flotte 

andenplads. 

 

Efter sæsonen 2015 – 2016 ser listen nu således ud: 

 

Navn   Points  Førstepladser 

01. Niels Chr. Davidsen 145 38 

02. Arne Søgaard    81 17 

03. Hans Andersen    55 10 

04. Anker Nielsen    35   7 

05. Peter Mikkelsen    31   6 

06. Regnar Simonsen    29   5 

07. Arne Christensen    20   3 

08. Niels Søgaard Jakobsen   19   6 

09. Jens Thygesen    18   4 

10. Arne Valsted    15   4 

 

11. Poul Erik Hyldgaard Jensen   11   3 

12. Søren Hauge    11   3 

13. John Steffensen    10   2 

14. Knud Erik Jensen      9   3 

15. Steffen S. Nielsen      7   2 

16. Sven Erik Østergaard     5   1 

17. Steen Møller      4   1 

18. Johannes Struijk      4   1 

19. Jakob Søgaard      4   1 

20. Peter Riise Jensen      3   1 

 

21. Jeppe Andreasen      2   0 

22. Brian Pedersen      2   0 

23. Ole Østergaard      1   0 

24. Mark Torpegaard      1   0    
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Af de 24 er 5 nu døde, mens 6 er inaktive i den forstand, at de så vidt vides ikke mere 

spiller seriøs skak på klubplan. De resterende 13 er der stadig fuld gang i – dog ikke i 

alle tilfælde i Skørping Skakklub. 

 

Vi vil på et senere tidspunkt portrættere de spillere, som ikke er alment kendte blandt 

nutidens medlemmer i vores klub. De 24 på listen er jo koryfæer, som man bør have 

grundliggende kendskab til lige som det er tilfældet med Christian d. 4., Niels Bohr, 

Thorvald Stauning osv. 

 

 

Kvalitetsskak og sløjt vejr på Skørping Torv  v/HA 

 

For 3. år i træk var vejret skidt, da Skørping Skakklub den 20. august afviklede det 

nordjyske mesterskab i kæmpeskak på torvet i Skørping. Hvis man ser lyst på sagen, 

må man dog fremhæve, at vi var langt fra forrige års piskregn og stærk blæst og 

endnu længere fra det helt ekstreme torden- og kæmpebygevejr sidste år. Kun 

overskyet himmel, byger i ny og næ samt en frisk vind blev det til. Desværre betød 

det også, at vi endnu engang ikke fik fat ret mange blandt tilskuerne for at få en 

fornuftig snak med dem om, hvor god en ide det ville være for dem (og for os!), hvis 

de meldte sig ind i klubben. Der var nemlig meget få af dem – måske 20 – 30 stykker 

i alt. 

 

10 heltemodige spillere udstyret med vindjakker, solide udendørsbukser og det, man 

vist kalder ”fornuftigt fodtøj” var mødt op til hovedturneringen om det nordjyske 

mesterskab. Forløbet blev dette: 

 

Indledende runde: 

Poul Erik Kristensen – Rasmus Kristiansen  0 – 1 

Patrick Grønhøj – Allan T. Christensen  0 – 1 

 

Kvartfinaler: 

Patrick Lemonnier – Benny Grønhøj  0 – 1 

Christian Samuelsen – Silas Lux   1 – 0 

Peter Mikkelsen – Louise Malthe Mygind  1 – 0 

Rasmus Kristiansen – Allan T. Christensen  1 – 0 
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Semifinaler: 

Benny Grønhøj – Christian Samuelsen  1 – 0 

Peter Mikkelsen – Rasmus Kristiansen  1 – 0 

 

Finale: 

Benny Grønhøj – Peter Mikkelsen   0 – 1 

 

De indledende runder var renset for større overraskelser, mens finalen virkede relativt 

åben trods Peters ratingplus. Der blev tale om et bråvallaslag, som vi heldigvis fik 

nedskrevet næsten til sidste træk: 

 

Hvid: Benny Grønhøj, AarsNibe 

Sort: Peter Mikkelsen, Skørping  Spillet d. 20.08.2016 

 

1, e4 c6  2, d4 d5  3, Sc3 dxe4  4, Sxe4 Sf6  5, Sxf6 exf6  En kendt, men ret sjældent 

anvendt variant af Caro-Kann. Til gengæld for dobbeltbonden får sort en solid 

kongestilling og muligheder for at støde frem med f6-bonden sidenhen. 6, Sf3 Ld6  7, 

Le3 Lg4  8, Le2 Dc7  9, h3 Lh5  10, 0-0  Sd7  11, c4 0-0  12, c5!? Aggressivt, men 

antipositionelt; Benny må vurdere, at hullet på d5 ikke er alvorligt. 12, - Lf4  13, Dd2 

Lxe3  14, fxe3?! Igen utraditionelt, men Benny vil åbenbart ikke give Peter et 

tempotræk ved at slå igen med damen. 14, - Tad8 Truer allerede med slag på c5. 

Peter er kommet bedst ud af åbningen. 15, Tac1 Tfe8  16, Dc3 Sf8  17, Tfe1 De7  18, 

Kf2 Bemærk, hvor mange småproblemer og huller, hvid må slås med, mens sorts 

brikker er yderst harmonisk placeret. 18, - f5  Et tegn på en kommende egentlig 

aggression. 19, Sd2 Lg6  20, Sc4 Nu finder Benny også et stort hul nede hos sort. 20, 

- Se6  21, Sd6 Nemlig her!  21, - Tf8  22, Db3 Det er en virkelig spændende stilling, 

de to kombattanter har fået bygget op. Rigtigt tilskuerguf, og det skal blive endnu 

bedre: 22, - Td7  23, Ld3 f4!  Så vender Peter sig mod kongefløjen igen med stor 

kraft. 24, exf4 Dh4+   
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25, g3! Et flot træk i den prekære situation! 25, - Dxh3? Peter falder i fælden, for 

hvad har han nu mod 26, Th1? Så vidt vi kan se, kan han efter 26, Th1! Dg4  27, Th4 

redde sig fra et direkte dronningtab med 27, - Sxd4, eller han kan straks efter 26, Th1 

spille 26, - Sxd4, men begge varianter ender dog med, at sort må af med en officer. 

26, f5? Sxd4  27, Th1 Dg4? Her vinder sort en kvalitet med 27, - Sxb3  28, Txh3 

Sxc1  29, Lb1 med erobring af løberen på g6.  28, Dd1 Dg5  Peter vil ikke bytte 

dronninger, da han nu mister materiale pga. den strandede løber på g6. I de 

dramatiske træk forud har begge parter lavet fejl, men man skal lige huske på, at 

overblikket på et kæmpebræt nok kun er 20 % af, hvad man normalt kan præstere, og 

så har hver spiller altså kun 10 minutter til hele partiet! Naturligt nok indkasserer 

Benny nu en officer, men Peter får vældigt med modspil. 29, fxg6 fxg6+  30, Kg2 

De3  31, Le4  Alt flyder… 31, - Tf2+  32, Kh3 Td2  Efter 32, - Dh6+ klarer hvid sig 

vist nok med det kække 33, Kg4.  33, Dg4 Dh6+  34, Dh4 De3 Bagud med en officer 

undviger Peter selvfølgelig dronningafbytningen.  35, Tce1! Se2  Ser halsbrækkende 

ud, men hvis sort forsøger sig med 35, - Df2? har hvid 36, Ld5+! med den afgørende 

trussel 37, Te8+. Den stærke springer på d6 begynder at få afgørende betydning. 36, 

Th2 h5!?  36, - Sg1+  37, Txg1 Dxg1  38, Txd2 dur jo ikke. Peter forsøger i stedet at 

bygge et matnet op og giver samtidig den sorte majestæt et smuthul. 37, Lxg6  
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Her kunne sort forsøge sig med 37, - T7xd6!? og håbe på fortsættelsen 38, cxd6 Sg1+ 

39, Txg1 De6+ men det ser ud til at hvid klarer sig fint med paraden 40, g4. Derimod 

holder sort remis efter 38, Thxe2 Txe2  39, Txe2 Dxe2  40, cxd6 Df1 med evig skak. 

I sidstnævnte variant kan hvid dog vælge det snedige  39, Td1!! som ser ud til at 

vinde, fx 39, - Kf8  40, Td8+ Ke7  41, Dh4+! Tf6  42, Te8+, og sort mister 

dronningen. Peter valgte dog i stedet 37, - Sg1+?!  38, Txg1 De6+  39, Lf5 Den 

afgørende parade, som tager den skarpeste brod af sorts angreb. 39, - Txh2+  40, 

Kxh2 De2+  41, Kh1 Df3+  42, Kh2 De2+  43, Tg2 De7  44, Lxd7 Dxd7  45, Dxh5  

I et almindeligt parti ville sort selvfølgelig opgive her, men spillerne har kun 

sekunder tilbage på uret – Benny færrest. 45, - De6  46, Te2 Dh6  Bindingen af den 

hvide dronning forhindrer Benny i at sætte mat i ganske få træk, hvilket bliver 

afgørende. 47, Te2+ Kh7  48, Dxh6+ Kxh6  49, Sxb7 Kg6  50, Tc8 Kf7  51, Txc6 

Ke7  52, Sd6 Kd7 53, Ta6, men her påpegede Peter, at Bennys vinge var faldet, og 

altså sejr til sort! Til lykke til Peter, men samtidig lidt synd for Benny, som spillede et 

brilliant parti. Faktisk det med afstand bedste og mest hyperspændende opgør, jeg har 

overværet i omkring 40 års kæmpeskak i Terndrup/Skørping-området! Tak for jeres 

store fight!     0 – 1      Noter: HA 
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Peter Mikkelsen og Benny Grønhøj gav tilskuerne en uforglemmelig oplevelse 

 

Ved siden af hovedturneringen blev der også spillet en præmiegivende lynturnering. 

Oprindelig var der 11 folk med, men 3 skulle hen ad vejen ordne byærinder og den 

slags, så kun 8 fuldførte. Med denne slutstilling: 
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1. Peter Mikkelsen  7 

2. Benny Grønhøj  5 

3/4. Allan Toftegaard Christensen 4 

       Rasmus Kristiansen 4 

5/6. Christian Samuelsen 2½ 

       Patrick Lemonnier  2½ 

7. Patrick Grønhøj  2 

8. Louise Malthe Mygind 1 

 

Turneringens sidste parti stod også her mellem Peter og Benny. Benny skulle vinde 

for at blive etter i gruppen, men også her tabte han på tid i en totalvundet 

stilling…Surt show! 

 

Lidt evaluering: Vejret kan vi ikke lave om på, men det er en skam, at ikke flere 

tilskuere var omkring vores kæmpebræt. Det forlyder, at byen var fuld af mennesker 

fredag eftermiddag, så måske er det der, mesterskabet skal spilles?! 

Og: Vi kalder turneringen ”Det nordjyske mesterskab i kæmpeskak”, så vi skal nok 

”tvinge” nogle flere af folkene fra Aalborg, Nørresundby, AarsNibe m.v. til at 

komme ned for at være med, hvis det da ellers er muligt. 

 

Klubbens samarbejde med byfestarrangørerne har været fortrinligt, og sidst i oktober 

modtog klubben faktisk 2000 kr. herfra. På det nedenstående foto ses klubformanden 

med den rare check. Gentager dette scenarie sig, kan vi måske også lokke vore 

nordjyske kolleger med ussel mammon?! 

 
Rasmus tager imod byfestforeningens gave – tak for det. 
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Styrkelisten 2016 – 2017: 

 
Spiller   Hold Rating 

01. Peter Mikkelsen  1 2129 

02. Niels Chr. Davidsen 1 1860 

03. Jacob Fog  R 1842 

04. Regnar Simonsen  1 1808 

05. Johannes Struijk  1 1796 

06. Arne Christensen  R 1775 

07. Søren Hauge  1 * 1749 

08. Brian Pedersen  R 1741 

09. Martin Olsen  R 1705 

10. Hans Andersen  R 1703 

11. Jørgen Vejby Schacht 1 1685 

12. Bo Bøgh Lassen  R 1667 

13. Jon Johnsen  2 1638 

14. Jakob Søgaard  2 1630 

15. Sven Erik Østergaard 2 * 1618 

16. Jonas Bilstrup  R 1614 

17. Rasmus Thor Kristiansen R 1584 

18. Heine Kragelund  R 1552 

19. Patrick Lemonnier  2 1537 

20. Rasmus Røge  R 1501 

21. Anker Nielsen  R 1459 

22. Jesper Møller  3 1454 

23. Erik Ø. Knudsen  3 1408 

24. Peter Langeland  3 * 1406 

25. Bjarni Sørensen  3 1369 

26. Bent Kargaard Nielsen 4 * 1331 

27. Poul Erik Simonsen R 1321 

28. Poul Erik Kristensen R 1305 

29. Preben Jørgensen  4 1270 

30. Leif Larsen  4 1268 

31. Jesper Hansen  4 1261 

32. Daniel Lux  R 1227 
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33. Claus Jacobsen  5 * 1185 

34. Jens Müller  5 1155 

35. Silas Tram Lux  R 1114 

36. Andreas Dyrkjær  R 1106 

37. Erik Press Christensen 5 1088 

38. Stener Mousten  5 1071 

39. Niels Riis  R 1000 

40. Christian Samuelsen R 1000 

41. Louise Malthe Mygind R 1000 

42. Tobias Taudal  R 1000 

43. Asger Paarup  R 1000 

 

De 5 holdledere er markeret med en *. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny type diagrammer    v/Redaktionen 

Fra og med dette nummer anvender vi en ny type diagrammer. Ændringen indebærer, 

at markeringen af, hvem der er i trækket, vises i nederste venstre hjørne. 

Siden vi (og også meget gerne I) bruger til at fremstille diagrammer med hedder  

 

  www.chessvideos.tv/genboard.php 

SIDSTE NYT: 
Efter 1. runde i holdturneringen har klubben trukket 

femteholdet fra de resterende runder. Det skyldes en trist 

kombination af langtidssygdom, langtidsrejse og at unge 

spillere ikke så godt kan komme sent hjem fra udekampe. 

Første runde – en hjemmekamp – blev godt nok 

gennemført, men kun med 3 spillere. – Bortset herfra er 

styrkelisten uændret. 
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Xtracon Chess Open v/Ellen Kakulidis  

Xtracon Chess Open (tidligere kendt som Politiken Cup) blev afholdt d.23-31 juli på 

Konventum i Helsingør med 398 spillere fra 26 forskellige nationer. Turneringen er 

kendt for at have en bred vide i ratingtal lige fra 1000 til 2700 og alt derimellem. 

Derfor er det også en turnering for alle niveauer, hvor man får chancen for at prøve 

kræfter med både folk langt over og langt under ens eget styrketal. Som altid var 

turneringen stærkt besat af primært danskere og nordmænd og med kun få deltagere 

fra det nordjyske, så som undertegnede, Per Jacobsen, Bent Kargard Nielsen og et par 

stykker mere. Turneringen består af 10 runder, som udspiller sig over 9 dage, hvilket 

medfører, til glæde for de lidt ældre spillere, at der kun spilles én runde om dagen 

udover en enkelt dag, hvor der er dobbeltrunde.  

Ingen vej er lang i godt selskab   

Turneringens lange varighed har selvfølgelig den uheldige konsekvens, at man er 

nødt til at finde et sted at bo i Helsingør i 9 dag, hvilket kan være svært, hvis man 

ikke har råd til at indlogere sig på konventum, der tager 690 kr. Pr overnatning (dog 

med morgenmad). Heldigt for mig er der andre unge mennesker, som deler samme 

problematik, og derfor har vi de sidste to år været gode til at finde sammen om at leje 

et sommerhus eller hus i Helsingør-området. Økonomisk er det en fordel at være 

mange, men der er også ulemper ved, at skulle bo 8 mennesker sammen i et lille hus, 

hvis 7 af dem er drenge og den sidste er mig. Skakmæssigt er det selvfølgelig 

hyggeligt og interessant, at kunne diskutere åbninger og analysere partier med en flok 

drenge, hvoraf de fleste er stærkere skakspillere end mig selv. Personligt skal man 

bare være meget tålmodig og i accept med, at man står helt alene. Der er ikke den 

mindste chance for, at de nogensinde skulle give dig ret, men jeg tror det er en 

generel ting, der ikke kun gælder, når de analysere med mig.   

På trods af de små uenigheder over brættet, var vi ellers gode til at håndtere uddeling 

af hverdagens opgaver så som madlavning, rengøring og indkøb, så huset fortsat var 
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beboeligt og føden nogenlunde "spiselig".  

Det gode ved at man kun spiller én runde om dagen er, at der er masser af tid om 

aftenen til diverse aktiviteter. Teamet bag Xtracon, er gode til at arrangere både 

foredrag og et udvalg af lyn-turneringer, som man kan melde sig på, og hvis intet af 

det lyder tiltalende, er der altid nogen, som er klar på at snuppe en øl eller to i baren.  

Som et lyn fra en klar himmel  

Som den ambitiøse skakspiller jeg er, stillede jeg selvfølgelig op i både parlyn og lyn. 

Min partner in crime i parlyn turneringen var Alexander Jessen, som jeg også boede 

sammen med. Parlyn er hvad jeg vil kalde et forsøg på at gøre skak til en social sport. 

Desværre medfører det også, at man er afhængig af ens partners resultater, hvilket 

kan være ekstra problematisk, hvis begge spillere taber stort set alle kampe. Som 

undskyldning skal det siges, at jeg spillede førstebræt, og mødte stor modstand fra 

spillere som belgiske GM'ere og Jan Nordenbæk, og desuden havde indtaget mindst 1 

øl for meget. Turneringen var til gengæld godt arrangeret, og der blev som altid både 

grint, råbt og skældt ud. Dog foreslår jeg selv baby-skak som holdaktivitet, hvis vi 

absolut skal gøre skak socialt. Personligt er jeg ellers generelt stor fan af, at man i 

skak hverken skal dele sejre eller tab. Derfor var individuel lyn selvfølgelig også en 

større succes, og jeg påstår at det slet ikke har noget at gøre med, at jeg holdt mig fra 

alkohol. Den individuelle lynturnering kan klart anbefales, da man i de indledende 

runder er garanteret at få lov til at møde en stjernespiller. Jeg kom desværre ikke i 

gruppe med Boris Gelfand, men fik i stedet chancen mod turneringsvinderen GM 

Matthias Bluebaum og senere Jacob Aagaard. Det er altid spændende at møde stærke 

skakspillere, uanset hvilken form for skak det gælder.  

Decision Making in Life  

Nu nævnte jeg tidligere Gelfand, som værende en af de store stjerne. Til jer som ikke 

kender ham, så er han tidligere udfordrer til VM titlen og forfatter af nogle 

forrygende skakbøger. Han var ikke med til turneringen som spiller, men i stedet som 

foredragsholder og talsmand for sin nye bog "Dynamic Decision Making in Chess", 

der er en efterfølger til den succesrige bog "Positional Decision Making in Chess", 

som begge er skrevet i samarbejde med Jacob Aagaard. Jeg kan klart anbefale 

sidstnævnte, hvis man stræber efter at udvikle sin positionelle forståelse, og ikke har 

noget mod en udfordring, da bøgerne er ret højt niveau. Foredraget blev holdt om 

torsdagen, og jeg blev heldigvis tvunget med af de mere seriøse drenge fra huset, så 

jeg ikke gik glip af chancen for at følge med i en stærk spillers tankegang og 

ræsonnementer, når han løste opgaver, samt et indblik i skriveprocessen bag hans 
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bog. Foredraget blev holdt på livlig manér, og jeg tager andet med hjem end bare 

hans seneste bog, som indgik i prisen. Jeg håber arrangørerne bag turneringen finder 

en lignende mulighed til næste år.  

Hvordan endte turneringen? 

Selve turneringen som sådan, var ikke særlig interessant for min del. Jeg fik 

nogenlunde min forventede score, og havde ingen særlige resultater, hverken på den 

gode eller den dårlige måde. I store opens er det nemt at sidde fast i den velkendte 

"elevator", hvilket meget tydeligt skete for mig. Dette medførte at jeg vandt en masse 

partier med hvid mod lavere-ratede og tabte en masse partier med sort mod højere-

ratede. Heldigvis var jeg primært taget afsted til Xtracon for at være sammen med 

mine venner, inden jeg flyttede til Oslo, og spille mig varm til Junior VM. Begge 

missioner lykkedes, da stemningen i huset altid var god og jeg trods alt fik 10 meget 

forskellige partier. Resultatet er derfor af mindre betydning. 

 En stor del af Xtracon Chess Open, for os unge, er det sociale, og endnu et engang 

fik vi sluttet af på festlig manér, på trods af at ingen af os havde præsteret nogle 

prangende resultater.  En turnering er slut, og andre eventyr venter forude, hvor der 

nok skal komme nye chancer for gode træk og flere point! Jeg kan kun sige: "Always 

hope, things happen in life" - Boris Gelfand. 

 

Et parti fra turneringen: 

 

Hvid: Ellen Kakulidis 

Sort: Erling Dyrhaug Skjølås  Spillet d. 24.07.2016 

 

1, d4 Sf6  2, c4 g6  3, Sc3 Lg7  4, Sf3 d6  5, Lg5 0-0  6, e3 Ukritisk forsøg i 

kongeindisk. 6, - c6  7, Le2 Da5  8, 0-0 Lg4  Sort giver med glæde løberparret væk. 

Kæmpe fejl. 9, Lh4! Ser sorts taktiske pointe. 9, - Sbd7  10, h3 Lxf3  11, Lxf3  

Løberpar! Dejlig stilling!  11, - e5  12, Dc2 Tfe8  13, Tad1 Det er jo altid det forkerte 

tårn man tager, og det er især tilfældet her! Det andet tårn skulle have stået på b1 for 

at gennemføre b4-b5. 13, - Tac8  14, Lg3 Hvad laver pigen? Løberen stod fint på h4. 

Bedre var 14, dxe5! dxe5  15, Td6. 14, - d5?  Dårlige ideer giver dårlige stillinger. 

15, cxd5 cxd5  16, Db3 Bedre var 16, dxe5 Sxe5  17, Lxe5 Txe5  18, Db3! +- og 

hvids brikker står AMAZING! 16, - e4 17, Le2 Sb6  18, a3!  Godt fundet! 18, - Ted8  

19, Tc1 Lf8  20, Le5 Sbd7  21, Lg3 a6??  Bonde i slag. 22, Da2? 22, Dxb7 vinder 

på stedet! Ellen TURDE ikke vinde, det er for farligt. 22, - Sb8  23, b4 Db6  24, Lh4 
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24, Sxd5! - endnu en mulighed for en gratis bonde er spildt. 24, - De6  25, Lxf6 Dxf6  

26, Sxd5 Endelig greb Ellen chancen og tog en bonde. 26, - Dg5  27, Sb6 Tc6  28, 

Txc6 Sxc6  29, Lc4 Df6  Sort står dårligere end dårligt - og måske endda dårligere 

end det! 30, Sd5 Df5  31, Sc3 God manøvre, tilbage i det sikre! 31, - Kg7  32, Dc2 

32, Ld5 vandet let, men det er jo ikke sjovt, vel?  32, - b5  33, La2 Tc8  34, Db3 Ld6  

35, Se2 Lb8  36, Sg3 Lxg3??  Hvad har han gang i????  37, fxg3 Dg5  38, Txf7 Kh6  

39, Kh2 Sd8? 

 
Tillader en smuk afslutning, Ellen Calculatos selvfølgelig ser! 40, Txh7+ Kxh7  41, 

Dg8+ Kh6  42, Dh8 mat!     1 - 0 

 

Et godt parti af en OK spiller. 

 

 

Toppen af poppen/Ellen Kakulidis    

Som i en hver normal teenagers kalender stod der i august, at jeg skulle til Indien, og 

at jeg få dage efter hjemkomst skulle videre til Azerbaijan. To meget forskellige 

destinationer, to meget forskellige turneringer, men den samme aktivitet, skak!    

What dosen't kill you makes you stronger 

Mit første eventyr ude i den store verden, var World Junior Chess Championships, 

som blev spillet fra d.7-23 august, i Bhubaneswar i regionen Orissa i Indien. Jeg 

repræsenterede her Danmark sammen med Rasmus Thøgersen, der både fungerede 
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som min rejsemakker, sekundant og støttehjul under de 3 uger, hvor vi befandt os 

indefor Indiens grænser. Før det rigtigt gik løs havde vi besluttet os for at udforske 

den indiske kultur på egen hånd, som en form for forberedelse og vaccination mod de 

indiske forhold. Indien er et land, som rummer mange udfordringer og efter bare én 

uge som turister, virkede skak pludseligt som det nemmeste i verden. Hvad vi ikke 

viste af var, at problemerne kun blev større, da vi satte os ved brættet. Turneringen er 

ikke bare benhård, fordi den varer 13 runder, men også på grund af det faktum, at det 

kun er de bedste fra hvert land som stiller op. WJCC er kendt for at muligvis være 

den sværeste turnering i verden, at vinde rating i, og hverken Rasmus eller jeg gjorde 

noget for at modbevise dette. Vi sagde fra starten, at vi ikke forventede nogle store 

resultater, men håbede på at det ville blive en tur fyldt med lærerige partier og 

lektioner fra dygtig skakspillere... Og vi havde helt ret. Der blev i hvert fald ikke 

lavet nogle store resultater, da både Rasmus og jeg performede langt under forventet 

og donnerede en pæn sum elo, primært til indere. Derfor var det også ekstra vigtigt, at 

holde fast i tanken om, at vi ikke var afsted for at vinde, men for at være med - som 

der stod på den glade tabers gravsten. Til gengæld fik vi andre ting med hjem i 

bagagen, som nye bekendtskaber fra bl.a. Vietnam, Rusland og Iran, kulturelle 

oplevelser, madforgiftning og hel del partier, som man kan lære noget af. En klog 

mand sagde nemlig engang, at man lærer mest af ens tabspartier, og jeg kan derfor 

konkludere, at jeg bliver rigtigt klog! At spille skak i et land som Indien og til en 

turnering som WJCC, er svært at sammenligne med at spille skak i Danmark. Det er 

en helt anden mentalitet, som hersker - alt eller intet, vind eller forsvind. Skak for 

dem er mere end et selskabsspil, og man møder sjældent magen til kampgejst. Det 

skulle så lige være til OL. 

 

42. chess olympiad  

På et afbud i sidste øjeblik, fra Sandra De Blécourt Dalsberg, fik jeg en plads på det 

danske kvindelandshold, som skulle sendes afsted til OL i Baku i Azerbaijan d.1-14 

september. Jeg har spillet mange store turneringer i udlandet og officielle 

mesterskaber som EM og VM, men intet kan måle sig med skakolympiaden. Med 

over 175 forskellige deltagende nationer, er det en sportsbegivenhed, som kun kan 

sammenlignes med det rigtige OL.  Arrangørerne gør også sin del for, at skakken skal 

få et præg af prestige med store hoteller, politiekskorte, overdrevne skakreklamer, 

fancy spillelokaler og meget meget mere. Resultatmæssigt skabte vi ikke ligefrem 

overskrifter. Vi præsterede enkelte resultater, som er værd at huske på, som vores 2-2 
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præstation  mod Bulgarien og Slovakiet. Vi startede ud med at spille noget 

wonderwoman-skak, hvor vi lagde os godt i feltet, og en hel del over vores 

forventede score. Rating-pointene var hovedsageligt fordelt mellem Esmat og Lousie, 

som begge havde haft de store våben fremme. Desværre gik pusten lidt af ballonen 

efter fridagen, og vi fik aldrig rigtigt startet maskineriet op igen, selvom vi mødte 

overkommelige modstandere. Vi lavede 3 dårlige resultater på de 5 sidste runder og 

dette medførte en meget lav placering i tabellen. Jeg selv gjorde mit bedste, men det 

gør jeg selvfølgelig altid, og derfor kan man diskutere, om resultaterne ikke var 

bedre, fordi jeg ikke er bedre, eller om det bare var et udslag af tilfældigheder. 

Overordnet set er jeg tilfreds med mit spil, og så er det jo ikke helt slemt, på trods af 

at man går en smule ned i rating. Jeg har jo efterhånden så meget at tage af alligevel.  

Skakolympiaden Kvinder  2016 i Azerbajdsjan 

Hvid: Khalil Manar, Syrien 

Sort: Ellen Kakulidis, Danmark 

 

1, e4 e6  2, d4 d5  3, Sd2 Sc6  4, c3  Dette går for at være lige spil, men det er ret så 

kritisk, at man spiller nogle præicse træk i starten. 4, - e5!  5, exd5 Dxd5  6, Sgf3 

exd4  7, Lc4 Dh5  Jeg brugte lang tid på at beslutte, hvor dronningen skal stå. 7, - 

Df5  8, Sxd4 Sxd4  9, cxd4 og nu a) 9, - Le6 Er blevet spillet af bl.a. Kasparov  10, 

Da4+ Ld7 er stillingens bedste træk (10, - c6  11, 0-0 Ld6  12, Te1 b5  13, Da6 Se7  

14, Se4 med stor hvid fordel) eller b) 9, - Se7  er computerens førstevalg, men ret 

ulogisk. Og så er 7, - Dxd7 en mulighed, men 8, cxd4 De7+  (8, - Sf6  9, 0-0 Le7  10, 

Se5 er lidt irriterende)  9, Le2 Le6 Men udviklingen på kongefløjen er en smule 

akavet.  8, 0-0 Sf6  9, De1+  9, cxd4 Le7  10, Se5 Dxd1  11, Txd1 Sxe5  12, dxe5 Sd7  

13, e6  (eller 13, Sf3 Sb6  14, Lb3 Le6 med lige spil)  fxe6  14, Lxe6 Sc5  15, Ld5 

Le6 med lige spil. Der er også lige spil efter 9, Te1+ Le7  10, cxd4 0-0  11, h3 Ld6. 9, 

- Le7  10,  Sxd4 Sxd4  10. - 0-0! og nu: a)  11, S2f3 Ld6+ 

 b)  11, Le2 Lg4  12, Lxg4 Sxg4  13, h3 Sge5  14, Sxc6 (14, f4 Sxd4) Sxc6 

 c)  11, Sxc6 Ld6  12, Se7+ Kh8  Springeren kan ikke komme ud. 13, g3 

Lg4        14, f3 Lh3  15, Tf2 Tae8 

11, cxd4  Sd5  12, Se4 Le6  13, Sg3  Eller 13, f4 Df5  (13, - Sxf4  14, Sg3 Dg6) 13, - 

Dg6  14, Lxd5  15, f4 f5 og lige spil.  14, - Lxd5  Jeg bør nu spille på de hvide felter, 

da min løber på d5 er rigtig stærk! 15, De5 Dd6?  Bedre er 15, - c6  16, Te1 (eller 16, 

b3 Df6  17, Sf5 Dxe5  18, dxe5 Lf8  19, Te1 g6  20, Sd6+ Lxd6  21, exd6+ Le6)  

De6,  17, Sf6 Lf6  17, Sxg7+ Lxg7  18, Dxg7 0-0-0 med nogenlunde kompensation 
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for bonden på grund af de hvide felter. 16, Dxg7 0-0-0  Sort har en smule kompens 

for bonden i form af udvikling, løberpar og potentielt angreb. Stillingen er derfor 

nogenlunde balanceret.  17, Le3 Tdg8  Eller 17, - Dg6  18, Dxg6 hxg6 med 

udligning.  18, De5 h5  19, f3 De6  20, Dxe6 fxe6  21, Se4 h4  22, h3 T7  23, Lf4 

Thg8   24, Tf2 b6  25, Le5 Tg6  26, Tc1 c6  27, a3 Kd7  28, Tcc2  Eller 28, Sc3 c5  

29, Kh1  (eller her 29, Kf1 Lc4+  30, Se2 b5  31, Kg1)  c4. Hvid står lidt bedre, men 

det er svært at vinde. 28, - Tf8  29, Kf1 Tgg8  30, Ke1 Lxe4  31, fxe4 Ld6  32, Lxd6 

Kxd6  33, Txf6  Efter 33, Tc3 Txf2  34, Kxf2 c5 er tårnslutspillet minimalt bedre for 

hvid, men bør kunne holdes... også for et menneske. 33, - Txf8  34, Tc3?  Jeg skulle 

have spillet 34, Te2 a5  35, Tc3 Tg8,  36, Kf2 c5.  34, - Tf4  35, Te3 e5  35, - c5 er 

også en mulighed, fx 36, dxc5+ Kxc5  37, Ke2 Kd4  38, Td3+ Ke5  39, Td7 Txe4+  

40, Kd3 Ta4 med udligning. 36, dxe5 Kxe5  37, Ke2 Txe4  38, - c5 var bedre for at 

undgå tårnafbytning, da tårnslutspillet relativt nemt er remis på grund af sorts 

aktivitet. Spillet kunne fortsætte med 38, g3 hxg3  39, Txg3 Kxe4 (40, - Txe4+?? er 

en kæmpefejl pga. 41, Te3)  40, Tg4 Txg4  41, hxg4 Kf4  42, Kd3 Kxg4  43, Kc4 

Kf5  44, Kb5 Ke5  45, Ka6 Kd5  46, Kxa7? Kc6 og remis.  38, Kd3 Txe3+  39, Kxe3  

 

 

 
 

 

39, - Kf5?  Det er ulogisk at flytte kongen længere væk fra kampen på 
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t 

dronningefløjen, før det er nødvendigt.  Det var nødvendigt at spille 39, - b5 med 

disse varianter: 

 a) 40, g3 hxg3 41, Kf3 c5  42, Kxg3 Ke4 og nu 

  a1) 43, h4 b4  44, h5 bxa3  45, bxa3 Kf5 (eller her 45, - c4 

        46, Kf2 og kongen når ind og stopper bonden) 46, Kf3 

        Kg5  47, Ke4 Kxg5  48, Kd5 Kg5  49, Kxc5 Kf5  50, Kb5 

        Ke5  51, Ka6 Kd5  52, Kxa7? Kc5 med remis. 

  a2) 43, Kg4 b4  44, axb4 cxb4  45, h4 a5  46, h5 Ke5  

        (46, - a4?  47, h6 a3  48, bxa3 b3  49, h7 b2  50, h8(D) 

        b1(D)  51, Dh7+ og vinder. 

 b) 40, Kf3 c5  41, g3 hxg3  42, Kxg3 a5  43, Kf3 a4  44, h4 Kf5  45. Ke3 

      Kg4  46, Ke4 b4  47, Kd5  Kxh4  48, Kxc5 bxa3  49, bxa3 Kg4   

      50, Kb4 Kf5  51, Kxa4 Ke6  52, Kb5 Kd7  53, Kb6 Kc8 og man kan  

       ikke forhindre den sorte kongen i enten at komme i hjørnet eller tage 

      oppositionen på siden. 

 c) 40, b4?? c5  41, bxc5 a5  42, c6 Kd6 og sort vinder. 

 

40, Kf3 +-  c5  41, g4+? hxg3??  Hvid vinder nu uden større vanskeligheder, da sort 

mangler et tempo. Her skulle sort spille 41, - Ke5  42, Ke3 b5  43, b3 a6  44, Kd3 

Kd5  45, a4 Ke5, og hvid kommer aldrig igennem. Helt fejlagtigt var det for hvid at 

prøve 45, g5 Ke5  46, g6 Kf6  47, Ke4 Kxg6  48, Kd5 Kf5  49, Kxc5 Kf4  50, Kb6 

Kg3 med afgørende fordel.  42, Kxg3 b5  43, Kf3 b4  44, Ke3 Kg5  45, Kd3 bxa3  

46, bxa3 Kh4  47, Kc4 Kxh3  48, Kxc5 Kg4  49, Kb5 Kf5  50, Ka6 Ke6  51, Kxa7 

Kd7  52, Kb7     1 - 0 

 

Et kompliceret parti med mange finesser. Det kom til udtryk i slutspillet at det havde 

været en lang turnering, men det ændrer ikke på, at det var et interessant og relativt 

velspillet parti fra begge parter. 

 

 

 
 

 

Hvad som er så fantastisk ved en turnering som OL, er ikke bare det at få lov til at 

spille, men hele ånden som hersker til turneringen. Først og fremmest er det jo en 

REDAKTIONEL BEMÆRKNING: 

Ovenstående parti er så fuldt af instruktive vendinger i slutspiller, at 

det er et MUST at spille det igennem!!! 
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holdsport, så det er en meget mere intens følelse at kæmpe for nogen og noget større 

end sig selv. Ydermere er der mulighed for at følge med i de bedstes partier helt tæt 

på, og hvis man er heldig, få udvekslet et par ord eller to med en af stjernerne. Her 

gør arrangørerne også sit, ved at holde en fest midtvejs i turneringen, hvor 

skakspillere kan få deres årlige socialiseringsdag.  

Fuld fart frem ad  

Selvom de helt store rejser er ved at have nået sin ende, så stopper eventyret aldrig. 

For tiden har jeg bosat mig i Oslo, fordi jeg skal have skakundervisning på Norges 

Toppidrettsgymnas i Bærum det næste halve år, og derefter regner jeg med at rejse ud 

i verden igen og få spillet noget skak i de 3 verdenshjørner, som jeg mangler. Det er 

nok meget usandsynligt, at skak bliver en karrierevej, men dette stopper mig ikke fra, 

at forsøge at udvikle mit fulde skakpotetentiale, nu hvor jeg har chancen. Desuden 

kan man kun glæde sig over, at skak kan kombineres med så mange andre gode ting, 

man ønsker at lave i sit sabbatår, så som at rejse, arbejde og møde nye mennesker. 

Men bare rolig, det er nok ikke sidste gang, at I hører fra mig. 

      Ellen K. 

Jeg er sur på Fritz  v/Søren Hauge 

Fritz er ikke en person; men det program jeg bruger til at analysere mine skakpartier 

på. 

Jo, jeg er sur, for hver gang jeg har spillet et parti, hvor jeg selv synes, at jeg har lavet 

et godt træk, så føler jeg at den griner hånligt af mig, og forklarer, at du skulle have 

spillet sådan eller sådan, det havde været meget bedre. Se nu bare nedenstående 

stilling som fremkom i mit parti mod Brian Pedersen i 1. runde af efterårsturneringen. 

Jeg har hvid. 
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Her tænkte jeg lidt over tingene og fik øje på løberen, der står udækket på e7 og 

spillede 17.Sd5,exd5 18.exd5,Lb5 19.DxLe7,De8 20.d6,Dxe7 21.dxe7,Tfe8 22.Ld6 

Og jeg havde vundet en bonde. Men Fritz ved bedre og kommer med følgende 

variant: 17.Sd4,Lb7 18.Sd5,Dd8 19.Sxe7+,Dxe7 20.Tc7,Df6 21.Ld6,Sc5 

22.Lxf8,Txf8 23.e5,Dg6 24.Sc6,Lxc6 25.Txc6 

Og hvid har vundet en kvalitet. Det er selvfølgelig bedre; men jeg er ikke sikker på, 

at jeg kunne regne den ud ved brættet. 

Jeg må jo nok hvor nødigt end jeg vil, at Fritz er bedre end jeg.  

      Søren Hauge  
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Jeg er stadigvæk lidt sur på Fritz/Søren Hauge 

I femte runde af klubturneringen skulle jeg møde Regnar Simonsen. han er jo ikke 

nem vidste jeg af bitter erfaring, og  jeg skulle oven i købet have sort. Men det gik 

over al forventning,  og jeg var mægtig stolt over min præstation indtil man kommer 

hjem til Fritz, så skal man nok blive pillet ned. Dog ikke helt så meget som så ofte 

før. Her følger partiet: 

Hvid: Regnar Simonsen 

Sort: Søren Hauge 

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.e3 c6 5.Sbd2 Regnars specialvariant. Normalt spilles der 

Sc3 5. - Sbd7 6.Ld3 Ld6 7.De2 Bedre er Dc2 7.- 0-0 8.b3? 0-0 var bedst 8.- e5 

9.cxd5 Sxd5? 10.Lb2? bedre var følgende variant: 10.dxe5 Sxe5 11.Lxh7+ Kxh7 

12.Sxe5 Lxe5 13.Dh5+ Kg8 14.Dxe5 10.- Te8 11.Tc1? 0-0 skulle spilles 11.- exd4 

12.Sxd4 Sf4 13.Df1 Sxd3+ ? Lb4 var stærkere 14.Dxd3 Se5 15.Dc3? Rigtigt var 

Dc2. Nu kommer et af de sjove træk!! 15.- Lb4 16.Dc2 c5 17.S4f3 Sd3+ 18.Kf1 

Sxc1 19.Lxc1 Lxd2 20.Sxd2 b6 21.Lb2 La6+ 22.Kg1 Dd3 23.Dxd3 Lxd3 24.h3 

Tad8 25.Kh2 La6 26.Lc3 f6 27.Tc1 Td3 28.b4? bedre var Kg3 28.- cxb4? bedre og 

stærkere var Tc8 29.Lxb4 Tc8 30.Txc8+ Lxc8 31.Sc4 Le6 32.Sb2 Td7 33.a3 a5? 

Tc7 var nok bedre 34.Lc3 Tc7 35.Ld4 b5 36.Sd3 Tc4 37.Kg3 b4 38.axb4 axb4 

39.Sb2 Tc2 40.Kf3 b3? her var e4 bedre 41.Sd3 Lc4 42.Sb2 Lb5 Nu har springeren 

ikke mange felter! 43.g4 hvid må jo forsøge noget ellers vandrer sorts konge til a3 

43.- Tc1 44.Kg3 Kf7 45.h4? Kg2 var bedre 45.- Tg1+ 46.Kf4 h6 47.e4 Le2 48.f3 

Tf1 49.Ke3 Lxf3 og hvid opgav.. 

 

Mark mod Mikkelsen og bagerst Struijk mod Regnar , halvpart i ovenstående parti. 
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Slutstillingen: 

 

      Søren Hauge 
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Med risiko for at denne notits har været i bladet før: Niels Lie var en overgang 

medlem i Skørping Skakklub (før 1944) og slog senere sine folder i Aalborg 

Skakforening. Udklippet har jeg modtaget fra Søren Hauge. 

       NC 

 

Klara Agenova Kasparova/NC 

I et af de gamle klubblade stødte jeg på et godt 10 år gammelt interview. Det 

gentages her i hele sin udstrækning, bemærk at verdens stærkeste skakspiller nu er 

Magnus Carlsen, Norge, men dengang var det Kasparov. 

Hvem er nu Klara Agenova Kasparova er der sikkert mange der vil spørge, men det 

er lykkedes klubbladets udsendte medarbejder at få et interview med GARRY 

KASPAROV´s mor, thi hende er det, der gemmer sig bag navnet. Interviewet er lavet 

allerede inden sidste runde i den nu hedengangne Linares turnering 2005. Derfor er 

Skørping Skakklub´s klubblad i stand til at løfte sløret for beslutninger, som først 

offentliggøres efter Linares turneringens afslutning. Når dette kan lade sig gøre 

skyldes det at bladets udsendte, som mange gange før er på det rigtigge sted på det 

rigtige tidspunkt. 

Først tak til dig Klara Agenova Kasparova at du lader Skørping Skakklub være de 

første der hører om hvad du har på hjerte om din søn, som du siger vil annoncere at 

han stopper med topskak; Ja jeg er fuldt ud orienteret om dette da vi aldrig har haft 

hemmeligheder for hinanden.Lige siden lille Garry første gang ville spille skak om 

hvem der skulle gå i gården med skraldespanden, hans far eller ham selv har Garry 

fortalt mig alt.Det er også derfor at jeg roligt kan fortælle at han stopper, selv om 

Garrys parti mod Topalov endnu ikke er færdigspillet, men jeg ved at han holder ord 

og endnu aldrig har svigtet mig. 

Er det de mange rejser der nu begynder at trætte, eller er modstanderne blevet for 

stærke?  

Det er ikke rejserne, jeg ordner alt det praktiske for Garry, der så kan koncentrere sig 

om at spille skak. Jeg pakker hans kuffert, rent undertøj - sko der er i orden og i det 

hele taget sørger for at han har det så nemt som muligt. Med hensyn til 

modstandernes styrke har min Garry ikke noget at frygte de første mange, mange år. 

Tro mig, som mor ved jeg sådan noget. 
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Er det så maden eller hvad er årsagen til stoppet lige nu? 

Med hensyn til maden har det altid været sådan at det tager jeg mig af, igen skal 

Garry  bare koncentrere sig om skakken. Alle de 30 år vi har rejst verden rundt har 

jeg lavet hans livretter hver eneste dag. Garrys favorit mad er BORSCH 

(rødbedesuppe), hvilket han forlanger at få mindst en gang om dagen. Jeg kan her 

afsløre en lille hemmelighed: Hvis Garry er trængt en lille smule på brættet kan man 

som udenforstående se dette ved at se på hans øreflipper, der så er rigtig, rigtig røde 

pga. den megen indtagelse af mors borsch!! Nej når Garry ønsker at stoppe nu, er det 

fordi han er så god en dreng, og nu vil hjem til Rusland, hvor han så vil passe og pleje 

mig på mine ældre dage. Han vil måske også deltage lidt i politik, som aktiv 

modspiller til Putin!! Jeg har ikke mere, men lad os vente til Garrys parti mod 

Topalov er færdigspillet, hvorefter han så selv vil fortælle hvad jeg just har fortalt 

Skørping Klubblad. 

Vi takker mange gange for udtalelserne, og lad os skynde os at sige at du og din søn 

altid er velkomne i Skørping Skakklub til et spil lynskak. Vi spiller om mandagen på 

Kulturstationen i Skørping, og rødbedesuppen skal nok stå klar. 

Blå bog: 

Garry Kasparov er verdens stærkeste skakspiller nogen. (Her 10 år senere dog 

overgået af Magnus Carlsen fra Norge,red.), og den første spiller med et ratingtal 

over 2800. Også opnået af flere spillere inden for de sidste 10 år.Født i hovedstaden 

Baku i den tidligere sovjetrepublik Aserbajdsjan den 13.april 1963 som søn af en 

jødisk far og armensk mor. 

Begyndte at spille skak som 5 årig og opnåede stormestertitlen 12 år senere. 

I en alder af 22 år og 210 dage satte han sig på verdensmestertitlen som den yngste 

nogensinde og beholdt den i 15 år. Brød med det internationale skakforbund FIDE, i 

1993.I dag bor han i Moskva, men er i opposition til russiske leder Vladimir Putin og 

hans styre, ligesomhan i sin tid var en udtalt modstander af  den gamle sovjetiske 

magtelite.Ud over politik interesserer Garry Kasparov sig for historie, litteratur, 

computere og forskellige sportsgrene. 

Sin opvækst og vej til VM titlen beskriver han i bogen "Alt på et bræt" fra 1987. 

       NC 
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Mandag  07.11 Klubmesterskabet i lyn 

Mandag 14.11 Skørping 1 – Aalborg 4 

  Skørping 2 – Aalborg 5 

  Skørping 3 – Brønderslev 

  Skørping 4 – Hobro 2 

  Skørping 5 – AarsNibe4 

Lørdag 19.11 Junior Grand Prix i Aalborg 

Mandag 21.11 Pokalturneringen, indledende runde 

Lørdag 26.11 Nordjysk Grand Prix i Nørresundby 

Mandag 28.11 AarsNibe 4 – Skørping  

Tirsdag 29.11 Aalborg 3 – Skørping 1 

  Aalborg 7 – Skørping 5 

Onsdag 30.11 Brønderslev 1 – Skørping 2 

Torsdag 01.12 Nørresundby 3 – Skørping  

Mandag 05.12 Pokalturneringen, 2. etape 

Lørdag 10.12 Junior Grand Prix i Jetsmark 

Mandag 12.12 Pokalturneringen, afsluttende runder; rødvinsturnering 

Mandag 19.12 Glögg, æbleskiver og julehygge 

Onsdag 28.12 Julefrokost incl. sild, bugflæsk, frugtsalat, quiz, Peters Jul 

Mandag 02.01 Per Andreasen er på besøg 

Mandag 09.01 Holdskak – også i resten af ugen 

 

REDAKTION: Niels Chr. Davidsen 98 39 81 35 

  Hans Andersen 29 62 77 17 

 

Tak for hjælp til: Ellen Kakulidis 

  Søren Hauge 

  Bent K. Nielsen 

  Steffen S. Nielsen 

  Niels Jørgen Jakobsen 

KALENDER 


