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          løst og fast omkring 

 Skørping Skakklub 
             April 2017 

             43. årgang nr. 3 

 

 

I redaktionens udklipsæske har vi fundet en papirlap med ovenstående stilling, samt 

fordringen hvid trækker og holder remis. 

Skriften på lappen antyder, at den – vist nok for længe siden – er indleveret af Mark 

Torpegaard.           Se løsning side 23 

 

                              

                                                                                                        Nekrologer 

                                                         Et vågent øje 

                                                                                             Jubelaften for M-holdet 

                                                   Talentfulde Morphy/Simonsen 
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Dødsfald 
 

Anker Nielsen 

 

* 23.04.1918           † 05.02.2017 

 

 

Skørping Skakklubs absolut mest betydningsfulde medlem gennem tiderne, Anker 

Nielsen, er død. Han sov stille ind i Vestrup ved Randers søndag den 5. februar 2017, 

98 år gammel. 

 

Anker var født i Pisselhøj ved Aars, men kort tid efter fødslen døde hans mor, og da 

det var umuligt for faderen, som var landmand, at tage sig af den lille dreng, kom han 

til at tilbringe sine første 6 år hos en faster på Kastetvej i Aalborg. Da Anker var fyldt 

6 år, blev hans far gift igen, og det var nu muligt at tage sig af ham på fødegården. De 

følgende 7 år gik han derfor i skole i Aars. 

 

Efter konfirmationen var Anker ude at tjene på forskellige gårde i Vesthimmerland. 

På dette tidspunkt sigtede han egentlig mod at blive gartneruddannet, men så kom 

han som ca. 18-årig på Haubro Ungdomsskole, hvilket kom til at ændre hans livsbane 

i flere henseender. Under opholdet i Haubro lærte ungdomsskoleforstanderens søn, 

Julius, nemlig Anker at spille skak. Og længe gik der ikke, før Anker var den 

stærkeste af de to. – Gartnerplanerne blev i øvrigt lagt på hylden, og efter opholdet i 

Haubro kom Anker til at arbejde i landbruget flere steder i landet. I slutningen af 

1930´erne og begyndelsen af 1940´erne tjente han således både i Bredebro i 

Sønderjylland, i Dronningmølle i Nordsjælland samt flere steder i Himmerland. 

 

Efter Danmarks besættelse i 1940 fik Anker lyst til at komme tilbage til sin hjemegn, 

og han blev ansat som arbejdsmand i et ingeniørfirma i Aalborg. I Oppelstrup mødte 

Anker sin senere kone, Valborg, og de to blev gift i Aalborg den 4. april 1942. Året 

efter stiftede de to så familie og flyttede til en landejendom i Skivum lidt nordøst for 

Aars. Først her startede Ankers egentlige skakkarriere, da han og 5 andre husmænd 

stiftede en lille "skakklub”. De 6 mødtes så én gang om ugen, og man skiftedes til at 

være vært. Efterhånden blev Anker den næststærkeste i selskabet.  
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I 1952 trak Valborg og Anker teltpælene op og flyttede til en gård lidt nord for 

Hellum i Midthimmerland. Forud for flytningen havde Anker fået at vide, at der 

fandtes en ”rigtig” skakklub i Skørping, og straks efter ankomsten til egnen opsøgte 

han klubben, som var blevet oprettet i 1944. Aktiviteten på klubaftenerne var 

imidlertid stærkt begrænset som oftest med 4 – 6 medlemmer til stede.  

 

I løbet af kort tid fik Anker og nogle ligesindede nu lavet om på rigtig meget. Anker 

og en skakkollega kørte hver 4-5 unge mennesker fra Hellum til og fra skak på hver 

klubaften, man fik fat i unge mennesker fra Arden og andre byer i oplandet, og 

medlemstallet og spillestyrken voksede som følge heraf gevaldigt i de følgende år. - 

Organisatorisk kom der orden på protokoller, turneringsplaner, økonomi m.v. Anker 

blev selvfølgelig også snart formand for klubben, en post han med rigtig god 

samvittighed kunne overlade til andre i 1978. Og året efter blev han udnævnt til at 

være æresmedlem, klubbens eneste nogen sinde. – Men siden blev der faktisk igen 

brug for Anker som formand, så han tog endnu en tørn på posten fra 1984 – 1988, 

hvorefter det var definitivt slut. I 1984 modtog han yderst fortjent Dansk Skak 

Unions Hæderstegn. 

 

Rent skakligt blev Anker efterhånden også stærk af at spille mod etablerede 

klubspillere. Han var en udpræget positionsspiller, der på ingen måde havde noget 

imod, at en gevinst først blev bjærget hjem efter et langt slutspil. Af og til kunne han 

dog også betjene sig af kombinatoriske midler; således vandt han en gang over Arne 

Søgaard med en officersbesætning bestående af blot to springere. – I alt 7 gange er 

Anker blevet klubmester eller pokalvinder i klubben. I den for længst hedengangne 

Østhimmerlands Skak Union, som døde hen i 1960´erne, blev han ved en enkelt 

lejlighed nr. 2 – en dengang meget fornem præstation. 

 

Anker var yderst omhyggelig med at få alt nedskrevet, det være sig regnskaber, 

beslutninger fra generalforsamlinger, bestyrelsesmøder m.v., lige som han personligt 

førte pennen, når turneringstavlerne skulle udfyldes – forhold, som eftertiden nu 

nyder godt af. Samtidig var han som person yderst venlig og korrekt, og det er ikke 

underligt, at nye spillere hurtigt kom til at føle sig hjemme i Skørping Skakklub under 

hans ledelse.  

 

Anker fortsatte med at komme i klubben til han blev godt 80 år, men fra lidt efter 

årtusindskiftet så vi ham ikke så meget mere i vores lokaler, da han foretrak at holde 
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sig hjemme om aftenen. Han fortsatte dog med at følge intenst med i klubbens ve og 

vel, og han var meget begejstret for besøg med leverance af et friskt klubblad.  

 

I 2006 flyttede Valborg og Anker ned til datteren Anni og hendes mand, Frede, som 

bor på en gård i Vestrup på nordsiden af Randers Fjord. Ganske kort tid efter døde 

Valborg, og Anker tilbragte nu sine sidste godt 10 år i egen lejlighed på gården. Han 

fulgte fortsat med i skak og læste både DSU-bladet og vores klubblad med stor 

energi. Det blev også til daglige skaktræk mod først landposten og sidenhen en 

hjemmehjælper. Ved flere lejligheder var gamle klubkammerater nede hos den gamle 

formand, og så gik snakken ellers lystigt om gamle dage… 

 

 
Anker Nielsen – her er han fotograferet på sin 95 års-fødselsdag 

 

I det sidste års tid var Anker ikke helt så frisk mere, og han sov ind mæt af dage. En 

stor kæmpe – den største nogensinde i Skørping Skakklubs historie – er faldet. 

 

Ære være Anker Nielsens minde. 

Hans Andersen 



5 
 

Dødsfald 

 

Niels Riis 

 

* 07.05.1929           † 10.02.2017 

 

En af Skørping Skakklubs veteraner, Niels Riis, døde fredag den 10.02, og han blev 

bisat fra Astrup Kirke d. 16.02. 

 

Niels var en meget ivrig skakspiller, som dyrkede spillet, hvor han kunne komme til 

det. Han deltog med iver i klubbens turneringer – holdturneringer, 

Himmerlandsturneringen i Aars, og han spillede også med ved danmarksmesterskabet 

på Comwell i Rebild i 2014. Så sent som i 2015 blev han ”Årets Højdespringer i 

Skørping Skakklub”. 

 

 
Her er Niels Riis ved at gøre klar til et nyt spil 
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Niels havde en hytte ved sit hus, som han kunne trække sig tilbage til, når han ville 

dyrke sine hobbyer (bl.a. astronomi, hieroglyffer og skak). Jeg har flere gange spillet 

skak med ham i hytten; men en enkelt gang ved juletid fortrak vi dog ind i huset på 

grund af vinterkulden. Det var nu heldigt, for der trakterede Magny med dejlige 

chokolader (tak!). 

 

Jeg talte kort med Niels og Magny på plejehjemmet, hvor han havde en stue kort før 

han døde, og jeg må sige, at han havde sin humor i behold. Han sagde i sjov til mig 

(uden at vi havde et skakspil fremme): ”jeg skulle nu aldrig have flyttet den bonde 

fra f2.” 

 

 

Ære være Niels´ minde. 

Stener Mousten 

 

 

 

Redaktionen holder (næsten) aldrig fri    v/HA 

 

Efter at redaktørerne havde lagt sidste hånd på et klubblad, der blev færdigproduceret 

den 19. december, havde vi på redaktionen forudset en lille ferie, der som minimum 

skulle strække sig til lidt hen i 2017. Men nej, du, sådan kom det slet ikke til at gå! 

 

Juledag om morgenen (måske var det ifølge uret middagstid, men efter at jeg bestemt 

ikke var kommet tidligt i seng julenat, føltes det som morgen!) ringede telefonen 

nemlig hos undertegnede. Det var bladets tidligere redaktør, Richard Lilja, som i 

forbifarten ønskede god jul, men derefter lynsnart bevægede sig over i realiteternes 

verden: juleaftensdag havde han modtaget sidste version af vores blad, og han stillede 

sig allerede kritisk an til mindst én af artiklerne, nemlig den skaklige del af portrættet 

af Jørgen Schacht. Her var redaktionens analyser stærkt dubiøse, fastholdt Richard. 

Så måtte brættet frem, og analyserne gik i gang. Retfærdigvis skal det siges, at det 

faktisk ikke var nogen dårlig start på juledag med en times skakdiskussion, især da 

ikke da der var tale om meget interessante og forgrenede analyser, hvor det i øvrigt 

viste sig, at Richard ikke havde ret i sin kritik, selv om det må erkendes, at han havde 

fået færten af noget substantielt. 
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Udgangspunktet for vores julesnak var denne stilling, som Jørgen havde som sort 

mod Johannes Struijk: 

 

 

 
 

Indledningsvis skal det siges, at de kommentarer til partiet, som optrådte i sidste 

klubblad, fuldt og helt står for redaktionens regning, idet Jørgen selv blot sendte os 

partiet uden kommentarer. Jeg tror nok, at Jørgen især kunne lide det, fordi han her i 

modsætning til sin signaturstil spillede satsende skak – og med stort udbytte! Richard 

kunne godt godkende de indledende træk i diagramstillingen: 19, - Sxd4!  20, Sxd4 

Lxd4  21, Lxg6 hxg6, men hvor Johannes Struijk nu fortsatte med 22, Txe6, foretrak 

Richard at spille 22, Dg4 (og altså heller ikke det af redaktionen nævnte 22, Dxb2), 

som han vist nærmest mente ville føre til klar, hvid gevinst. Altså drejede 

diskussionen sig om denne stilling: 

 

Følg også DM i Skak i på påsken på FB: 

 
:https://www.facebook.com/groups/1246731198742077/ 

https://www.facebook.com/groups/1246731198742077/
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Med dette træk truer hvid både på d4og på g6, noget Richard anså for en så prekær 

situation, at sort ikke rådede over et tilstrækkeligt forsvar. Det kunne den gamle 

redaktør dog tilbagevise, hvilket nedenstående varianter illustrerer, men var det nu 

den fulde sandhed? Vi hører gerne fra læserne (rent undtagelsesvis også med 

computer-analyser), hvad mener I? Under alle omstændigheder vil beskæftigelse med 

denne stilling træne færdighederne i taktisk skakberegning! 

 

Richards hovedvariant efter 22, Dg4 startede med det griske – og risikable – 22, - 

Lxe3, som kunne følges af 23, Dxg6+Kh8 og nu enten a) 24, Dxf7? Lxh6, hvorefter 

hvid hurtigt løber tør for angrebsfiduser eller bedre b) 24, Txe3! med visse 

muligheder. Fx kunne 24, - Th7? blive helt fatalt efter 25, Lg5!, men det ser dog ud 

til, at sort klarer sig efter 24, - Dg8! med den mulige fortsættelse 25, Db1 Sc4  26, 

Th3 Th7 (Mere usikkert er 26, -  e5?!  27, Lg7+ Kxg7  28, Tg3+ Kf8  29, Txg8+ 

Kxg8  Helt vilde varianter!!! Hjælp os, hvad er sandheden?) 27, Sxd5+! e5  (Derimod 

ikke 27, - exd5 som følge af den knusende dronningeskak 28, Da1+ Dg7  29, Lxg7+ 

Kg8  30, Tg3 og hvid må vinde. Men indrømmet, vi har ikke undersøgt alle de andre 

sorte 27. træk til bunds!) Nu kunne man tro, at hvid kunne vinde med det indlysende” 

28, Sf6?, men det løber ind i 28, - Dxg2!!  29, Kxg2 Lxh3+  30, Kxh3 Txh6+ fulgt af 

31, - Txf6 med materiel fordel og sandsynlig gevinst til sort). Da det ikke ser ud til, at 
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hvid kan holde gryden i kog med andre træk end 28, Sf6 bliver den højst usikre, men 

endelige delkonklusion denne: 

 

måske vinder sort også efter 22, - Lxe3, men det er usikkert, og han kan meget let 

træde forkert undervejs 

 

Derfor må sort prøve at finde et mere sikkert træk 22, og det findes nok også. Nemlig 

det kedelige, forsigtige og effektive 22, - Lg7. Mulige fortsættelser er: 

 

23, Dxg6 Df6!  24, Dxf6 Txf6  25, Lxg7 Kxg7  26, Tg3+ Tg6  giver nok muligheder 

for noget rusk, måske endda med 27, Sxd5!?, men i det lange løb kan det vist ikke 

være tilstrækkeligt – prøv selv! 

 

Hvid kunne også forsøge sig med 23, Lxg7 Txg7  og fortsætte med charlatan-

fortsættelsen 24, Txe6?!?. Richard Lilja påstår, at mange automatisk vil slå tilbage på 

e6, og efter 24, - Lxe6  25, Dxe6+ har hvid faktisk en del rusk. Men sort kunne jo 

også bare spille 24, - Txc3!, og så er den ged vist barberet fuldstændigt… 

 

Sort kunne endelig vælge en dristig, men fuldt brugbar kontrastød, nemlig (i stedet 

for 22, - Lg7) det aktive 22, - Df6!?, som Richard Lilja fandt. Der er nu alvorlige 

trusler mod såvel c3, e3 som f2. Hvid har dog en åbenlys parade i 23, Tf3, og med ét 

ser den sorte stilling meget løs ud. Men riposten 23, - e5!! (fundet af Deres egen 

chefredaktør, HA!) løser vist alt. Efter 24, Dxd7 Txd7  25, Txf6 Lxc3 er sort i fuld 

kontrol. 

 

Fuldstændig konklusion: 

 

Jørgen Schacht ville også efter 22, Dg4 (i stedet for det af Johannes Struijk 

valgte 22, Txe6) have haft fordel, hvis han havde valgt det forsigtige svar 22, - 

Lg7, og hvis han havde fundet de optimale ressourcer frem nok også efter 

forsvarene 22, - Df6 og 22, - Lxe3 

 

Ovenstående sagsafslutning er blevet til efter 4 telefonsamtaler mellem Hornbæk og 

Bælum samt en del analyser i de to byer. Indsigelser modtages, men behandles 

muligvis ikke.  
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PS: Undervejs fortalte Richard, at han nu har fået nye ansættelse(r) gældende fra 

nytår. Nemlig 50 % som sportschef i 1. divisionsklubben Holte og andre 50 % som 

scout og U19-træner 1. divisionsklubben Helsingør. Ansættelser i Jylland blev det 

derfor ikke til i denne omgang. – Richard, som skakligt set er klubløs lige i 

øjeblikket, har dog overvejet at melde sig ind i Skørping (han foreslog selv en form 

for kontingentrabat for spillere, som bor langt væk fra klubbens spillelokaler – jo, de 

er frække som slagterhunde, de sjællændere!), og han spurgte interesseret ind til 

vores førsteholds muligheder for at avancere til divisionsskakken. I så fald vil han 

faktisk gerne spille for sin barndoms klub igen. Så klø på, jer på førsteholdet! 

 

 

Fin julefrokost – men lidt for få deltagere    v/HA 

 

Årets julefrokost var henlagt til den 28. januar – godt placeret lige mellem de 

madbugnende juledage og den vilde nytårsaften. Mødetidspunktet viste sig at være 

særdeles svævende, idet nogle gæster kom i god tid til kl. 18.00, som var blevet dem 

meddelt. Andre stødte til ved 18.15-18.30-tiden, og de allersidste dukkede op 

omkring kl. 18.45. Førstnævnte gæster – hvoriblandt heldigvis var den største 

madleverandør, Finna Simonsen – gik i gang med at dække bord m.v., mens 

formanden var på pletten mindst en halv time senere; det viste sig, at han af taktiske 

årsager havde sagt til en del, at frokosten skulle gå i gang kl.18.00, mens kl. 19.00 

nok var det egentligt tiltænkte starttidspunkt, hvor bagtroppen bestående af Regnar og 

Peter da også ankom. 

 

14 sad vi til bords, hvilket var lidt under standard. Blandet andet savnede vi brødrene 

Østergaard (andre forpligtelser og sygdom) samt de folk, de normalt drager med samt 

selvfølgelig mange andre, som havde andre gøremål denne onsdag. Men vi 14 havde 

en god julefest. 

 

Maden var helt efter bogen: 2 slags sild, bugflæsk og medister med grønkål og brune 

kartofler samt frugtsalat. Producenterne var Finna Simonsen og Patrick Lemonnier; 

sidstnævnte garnerede endnu en gang frugterne med hjemmerørt ganache – lækkert! 

Tak til de to, som sørgede for, at vi atter fik en dejlig skak-jul! 
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Mange præmier og anden hæder blev uddelt undervejs. Straks tog Bent K. Nielsen 

således ordet for at uddele 5 præmieæsker med chokolade til vinderne af en 

konkurrence, han tidligere på året havde iværksat på klubbens Facebook-side. 

Konkurrencen gik ud på at finde fejl i klubbladet!!! (Hmm….,  - redaktørernes 

bemærkning). Der gik åbenbart ikke lang tid, før 5 fejl var fundet, og de 5 præmier 

dermed havde fundet deres ejermænd. Fejlene var i det store og hele af ganske 

uvæsentlig betydning – næsten… Nå, de to redaktører fik også hver en trøstepræmie, 

hvilket hjalp lidt på humøret, og vi må så gå detaljerne bedre efter i sømmene 

fremover, således at klubbens Facebook-pedanter får en hårdere fritidssyssel! 

 

Resultatet af Årsquiz 2016 (se de rigtige svar i klubbladet, december 2016) blev: 

 

8 rigtige: Ole Østergaard, Bent K. Nielsen, Hans Andersen, Martin Olesen, Søren 

                Boesen og Regnar Simonsen 

7 rigtige: Louise M. Mygind og Patrick Lemonnier 

6 rigtige: Jakob Søgaard, Sven Erik Østergaard, Jesper Møller, Peter Langeland og 

                Jonas Bilstrup 

5 rigtige: Niels Chr. Davidsen, Claus Quist, Brian Pedersen og Nicolai Skovsmose 

4 rigtige: Stener Mousten og Rasmus Kristiansen 

3 rigtige: Finna Simonsen 

 

2016 var et udfordrende år at spå om, hvilket de relativt magre resultater vidner om. 

Ole Østergaard blev ved lodtrækning udtrukket til at modtage 1. præmien (en flaske 

vin), og formanden var i julehumør, så han mente, at de andre med 8 korrekte svar 

skulle modtage en trøstpræmie i form af en god juleøl – tak! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På det musikalske område blev alt til gengæld vendt hovedet i 2016. Hvor Sven Erik 

gennem mange år på eksemplarisk vis har taget sig kærligt af denne del af 
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arrangementet, havde han på forhånd aftalt med Jesper Hansen, at de to i fællesskab 

skulle akkompagnere skakkoret denne gang. Samtidig havde de ”truet” med, at 

programmet skulle forynges – selv en ofring af Onkel fra Minnesota  var på tale – 

men her havde de vist fået færten af, at det var at gå for langt i moderniseringens 

hellige navn. Nu skete der så det, at Sven Erik blev ramt af et maveonde, så en Jesper, 

der under et døgn forinden havde kørt bilen hjem fra en skitur til Italien, stod ganske 

alene med palmerne. Det klarede han – og koret – nu fint; numrene var ”Bedste blev 

kørt over af et rensdyr” og ”It´s hard to be a nissemand”, som nu givetvis går hen og 

bliver klassikere sammen med ”Onkel fra Minnesota”, som Finna i al hast fik trykt og 

som derpå blev afsunget. Jo, det blev atter jul i skakklubben i 2016! 

 

Og så blev tid til Regnars ”Fri Bar-quiz”, hvor man i år skulle se på forvredne og 

sammensmeltede ansigter, afkode mikroskopiske fotografier samt løse overordentlig 

drilske skakopgaver. Vinder blev – blot ét point foran den nærmeste forfølger – dette 

blads redaktør, Hans Andersen. Hurra! – Og billigt for klubben, da jeg skulle køre 

hjem. – Et par eksempler på Regnars skøre påfund ses nedenfor: 
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Hvem er personerne på billederne? Først ses 4 forvredne personer og  derefter først 3 

billeder sammensat af 2 personer afsluttende med et nærbillede af, ja af hvad? 

 

Og herunder 3 matopgaver – mat i ét træk skulle jo være til at ordne, men prøv selv. 

Og den sidste, grønne opgave er lidt speciel, tænk dig om! 

 

 
   Hvid sætter mat i 1 træk            Hvid sætter mat i 1 træk         Hvid sætter mat i max 5 træk 

 

Endelig diskede redaktøren op med denne 4-delte opgave, som Sam Loyd viste i 

avisen ”The Sphinx” allerede i 1866: 
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1) Placer den sorte konge på et felt, hvor den allerede er sat mat 

2) Placer den sorte konge, således at sort i trækket er sat pat 

3) Placer den sorte konge, således at hvid er trækket kan sætte mat i ét træk 

4) Placer den sorte konge på et felt (som ikke må være et af de felter, hvor der i 

    forvejen står en brik eller et felt, der ligger op ad den hvide konge (altså ikke på  

    et af felterne b2, b3, b4, c2, c3, c4, d2, d3, d4, g1 eller g4), hvor den aldrig kan  

    blive sat mat (forstået sådan, at den sorte konge blot står på det felt og hygger sig 

    og afventer, hvordan hvid vil stille en mat op – det kan bare ikke lade sig gøre) 

Så var klokken blevet hen ad 22, og lidt skak skulle vi da også have med på 

programmet. Så det blev nogle runders ”Peters Jul” med først 10 og siden 6 deltagere. 

De sidste lukkede og slukkede ved 23.45-tiden. 

 

En fremragende juleafslutning, men næste år må deltagerantallet gerne komme op på 

mere end 20 – sæt stort X i kalenderen i god tid!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løsninger på opgaverne ovenfor: 

Forvredne ansigter: Donald Trump, Vladimir Putin, Claus Jacobsen (med paryk) og 

                                 Kim Larsen 

Dobbeltansigter:      Prins Henrik/Dronning Margrethe, Inger Støjberg/Lars Løkke  

                                 Rasmussen, Angela Merkel/Dirch Passer 

Nærbillede:              en flue 
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3 skakopgaver:        a) 1, Da3  

              b) 1, exf6 e.p (alle andre træk dur ikke, så det må 

               være løsningen  

     c) 1, Sd3 mat! Bemærk, at stillingen ikke er set spejlvendt, de to 

     hære har blot byttet side undervejs!                     

Loyd, 1. opgave:     Ke3 

   -      2.      -      :    Kh1 

   -      3.      -      :    Ka8, hvorefter 1, Dc8 sætter mat 

   -      4.      -      :    Sæt den sorte konge på g7 og lad den blive stående. Så kan hvid 

              aldrig sætte mat, lige meget hvordan han flytter rundt! 

 

 

 

Førsteholdet får igen divisionsstatus     v/HA 

 

Efter flere års fravær er Skørping fra efteråret 2017 igen at finde i DSU´s 2. division, 

gruppe 4. Med stor margin ned til nr. 2 vandt holdet nemlig årets Mesterrække efter 

en flot og særdeles stabil indsats. I divisionsskakken spilles der med 8-mandshold, så 

nu går mandskabet – og klubben som sådan – vel på jagt efter 2 eller flere stærke 

spillere, som kan være med til at sørge for, at Skørping kan etablere sig på dette høje 

niveau på længere sigt. Vore hidtidige perioder med den status har været lidt for 

korte… 

 

Slutstillingerne i årets holdturnering ses herunder: 

 

Mesterrækken: 

1. Skørping 1              28    p 13 kp 

2. AarsNibe 1              24½ - 10- 

3. Nørresundby 2  21½ -   5- 

4. Aalborg 4   21    -   8- 

5. Aalborg 3   19½ -    8- 

6. Sæby 1   19½ -   5- 

7. Jetsmark 3              18    -   3- 

8. AarsNibe 2              16    -   4- 
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A-rækken: 

1. Brønderslev 1  20½ p 14 kp 

2. Hobro 1   17½ - 11- 

3. Aalborg 5   15    -   8- 

4. Nørresundby 3  14    -   6- 

5. Hjallerup 1              13½ -   7- 

6. Aalborg 6   12    -   6-  

7. Skørping 2              11½ -   3- 

8. Skørping 3                8    -   1- 

 

Her fik vores 2 hold en hård medfart, og nu må i hvert fald det ene mandskab et skridt 

ned ad stigen. En af årsagerne hertil er glædelig, nemlig at de lidt mindre klubber i 

Brønderslev, Hobro og Hjallerup har fået nogle gode og talentfulde hold stablet på 

benene, og nu bliver det interessant at se, hvordan Brønderslev efter mange års fravær 

klarer sig i Mesterklassen. 

 

B-klassen, gruppe 1: 

1. AarsNibe 3              14    p 8 kp 

2. Aalborg 7   13½ - 8 – 

3. Hobro 2   13    - 6 – 

4. Skørping 4              11½ - 5 – 

5. AarsNibe 4                8    - 3 –  

(6. Skørping 6  holdet trak sig inden 1. runde) 

 

En meget jævnbyrdig gruppe, hvor vores hold faktisk kunne blive duks, hvis sidste 

runde flaskede sig helt rigtigt. Det gjorde den dog ikke, da scoren kun blev 1½ p i den 

sidste match, men en fjerdeplads var også i orden. 

 

Himmerlands mesterskabet  2017 

Aars Skakklub indbyder hermed til 7 runders EMT om årets 

"Himmerlandsmesterskab". 

Klasser: Mester/Basis, 8-mandsgrupper tilstræbes. 

Spillested: Erhvervsskolerne, Ø. Boulevard 10, Aars. 

Spilledatoer: ma 24/4, on 26/4, ma 1/5, ma 8/5, ma 15/5, ma 22/5, ma 29/5. Alle 

runder starter kl. 19.00. 

Betænkningstid: 1½ time til 40 træk, 15 min. + evt. opsparet tid til resten af 

partiet. Tillægstid: 30 sek. pr. træk 
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Enkeltscorerne på de 4 hold blev: 

 

Skørping 1  Jet3 Aal4 Aal3 AaN2 NS2 AaN1 Sæb I alt  

Peter Mikkelsen ½ 1 ½ 1 0 1 1 5/7 

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

Regnar Simonsen ½ 0 1 ½ ½ ½ 0 3/7 

Johannes Struijk 1 1 ½ 1 ½ ½ 0 4½/7 

Søren Hauge  ½ 1 1 ½ 1 1 ½ 5½/7 * 

Jørgen V. Schacht 1 1 1 0 0 1  4/6 

Jon Johnsen        1 1/1 

 

Et usædvanligt flot fremmøde med blot ét afbud (pga. ændret arbejdstid) var basis for 

førsteholdets tilbagevenden til divisionsstatus. Kaptajnen gik i spidsen for sit 

mandskab og blev topscorer. 

 

Skørping 2  Sk3 Aal5 Brsl Hob NS3 Hjal Aal6 I alt  

Brian Pedersen       0 0/1 

Jon Johnsen  ½ 0 ½ ½ 0 0  1½/6 

Jakob Søgaard  1 ½ 0 ½ 0 ½ ½ 3/7 

Sven E. Østergaard 1 ½ 0 0  0 1 2½/6 

Heine Kragelund     ½   ½/1 

Patrick Lemonnier ½  ½ 1 1 1 0 4/6 * 

Poul Erik Kristensen  0      0/1 

 

Også her var der få afbud – blot 3 ud af 28 mulige. Med et flot stakit undervejs blev 

Patrick klar topscorer. 

 

 

 

 



18 
 

Skørping 3  Sk2 Brsl NS3 Aal6 Aal5 Hob Hjal I alt 

Jonas Bilstrup    ½  1  0 1½/3 

Heine Kragelund   0     0/1 

Jesper Møller  ½ 0   0 0  ½/4 

Erik Ø. Knudsen 0 0  ½    ½/3 

Peter Langeland  0 ½ 0 ½ ½ ½ 2/6 

Bjarni Sørensen 0 1 1 0 0 0 ½ 2½/7 * 

Bent K. Nielsen      0  0/1 

Poul Erik Kristensen ½       ½/1 

Jesper Hansen        ½ ½/1 

Silas Tram Lux    0    0/1 

 

Her var det noget mere besværligt at være holdleder, da kun Peter og Bjarni var 

nogenlunde faste. Måske var det også en medvirkende årsag til, at holdet kom til at 

ligge og rode i bunden? 

 

Skørping 4    Hob2 AaN4 AaN3 Aal7  I alt  

Bent K. Nielsen   0 1 0 ½  1½/4 

Preben Jørgensen   1 ½ 0 1  2½/4 * 

Leif Larsen    1  1 0  2/3 

Jesper Hansen    ½ ½ ½ 0  1½/4 

Claus Jacobsen    0    0/1 

 

Også her var der kun ét afbud gennem turneringen. Holdet opnåede en samlet score 

på lige ved 50 % i den meget jævnbyrdige og spændende række. (Bemærk, at den 

indledende kamp mod Skørping 5 ikke er medregnet ovenfor, da dette hold måtte 

trække sig efter 1. runde). 

 

De 4 holdtopscorere (som er mærket med *) blev altså Søren Hauge, Patrick 

Lemonnier, Bjarni Sørensen og Preben Jørgensen – til lykke med hæderen, som 

vel honoreres af klubben?! – Også godt gået af de 10 spillere, som spillede for deres 

hold i samtlige kampe. Bemærk, at 5 af disse var fra førsteholdet! 
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To partier der havde afgørende indflydelse/NC 
 

Fra den nok afgørende kamp mod Års/Nibe i næstsidste runde er der her et par 

indleverede partier. Gennem hele vintersæsonen var vi med fremme i førerfeltet, og 

vi tillod os endda indimellem at drømme om oprykning. Efter kampen mod 

Nørresundby så det dog særdeles svært ud. Hele holdet var derfor tændt til kampen i 

Års. Alle spillede deres bedste og selv håbløse partier blev halet i land til remiser og 

slutresutatet blev en virkelig fornem sejr på 4½ - 1½ over Års. Vi kunne således efter 

at runde 6 var færdigspillet  "nøjes" med 2½ point for at rykke op. Da vi skulle møde 

et af rækkens lavest placerede hold, Sæby, i sidste runde var det en reel mulighed. Vi 

vandt, som Peter skriver "overbevisende" med 3½ - 2½ over Sæby og således 

oprykning til 2. division, super, super. 

 

Hvid: Peter Mikkelsen, Skørping 

Sort: John Bauneborg Nielsen, Års   Spillet d. 27.02.2017 

1.c4 – d6 2. Sc3 – Sc6   Denne opstilling er Johns foretrukne mod c4. 3. d4 – e5  4. 

Sf3 – Sf6  5. Lg5 – Le7  6. e3  Skal denne bonde til e3 eller e4? Svaret er enkelt: 

Det ved jeg da ikke!!! Det afhænger af, hvilken stillingstype du foretrækker..           

6. -  0-0  7. Le2 – Lf5  8. 0-0  -  Se4!?  9. Lxe7 – Dxe7  Her står jeg i partiets 

dilemma 1: Skal jeg bytte af og meget tyder på remis eller skal jeg spille 

fortsættelsen??? 10. Sd5(!) – Dd7  11. dxe5 – Sxe5 Hurtigt kommer jeg i dilemma 

2: Skal jeg bytte af eller?? Her ser jeg frem til stillingen efter 17. Tf-d1 og vurderer 

stillingen som ”bedre for hvid” – bedre løber og bedre bondestilling. Prøv selv at se 

frem til træk 17! Jeg var i tvivl om stillingen var for remisagtigt, men jeg troede på 

stillingen!! I øvrigt begyndte det at se godt ud på andre brætter!! 12. Sxe5 – dxe5 

13. f3 – Sf6(!)  14. e4 – Le6  15. Dc2 – c6  16. Sxf6 – gxf6 17. Tf-d1 – De7  18. c5! 

– Ta-d8 19. b4 – Txd1  20. Txd1 – Td8  21. a3   Skal selvfølgelig også på den 

modsatte farve af løberen. 21. – Td7 22. Kf2 – Dd8  23. Txd7 – Dxd7 24. Dd3 – 

Dxd3(?) Dette mente John var den afgørende fejl. Jeg er ikke sikker på, at han har 

ret. Hvad siger du???  25. Lxd3 – Kg7 med remistilbud. Jeg kiggede rundt på de 

andre stillinger og fik her et helt anderledes indtryk end de 1-2 points som Hauge og 

undertegnede vurderede som realistisk resultat i bilen på vej til Års.. Nej tak – vi må 

videre…  26. f4(!) – Kf8  Nu brugt John rigtig lang tid på at erkende, at han stod 

næstbedst – dog stadig med gode remischancer.. Jeg kunne ikke tabe, var jeg 
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overbevist om.. 27. Ke3 – Kg7  28. g3 – Lb3 29. Le2 – Le6 30. Kd3 – Lh3 31. 

Kc4 – Lg2 32. Ld3 Johns tid blev mindre og mindre. Her havde han ca. 8 min 

tilbage. 32. – Kf8  33. a4 – Ke7  34. Kc3 – Kd7 35. Kd2 – Lf3? 36. Lc2 – Lg4 37. 

f5! og løberen er (næsten) fanget. 37. – Ke7  38. Ke3 – Kd7  39. Lb3 – Ke7  Her 

har jeg 40 min tilbage og det ser godt ud på de fleste andre borde. Jeg læner mig 

tilbage og trækker 40. b5 ?? -  h6  41. Kf2 – Kd7?? Nu er løberen fanget.  42. h3!! 

– Lxh3  43. Ld1 – cxb5  44. axb5 – a6  Nu får du resten af partiet uden 

kommentarer. Du må selv finde alle fejlene – de er der!!!!!!  45. c6 – bxc6? 46. 

bxa6 – Kc7 47. Le2 – Kb6  48. g4?! – Lxg4  49. Lxg4 – Kxa6 50. Ke3 – Kb5 Det 

følgende er noter af  NC med  hjælp fra Shredder . Hvid har her + 2,7 men spiller 

nu 51.Lh5 og  dermed kunne fordelen være forduftet såfremt sort havde spillet Kc4 

og ikke Kc5? Se følgende variant  51.Lh5 Kc4  

 

 

52.Lxf7+ Kc3 53.Kf3 Kd3 54.Ld5 c5 55.Kg4 c4 56.Kh5 c3 57.Lb3 Kxe4 58.Kg6 Ke3 

59.Kxf6 e4 60.Ke5 Kd3 61.f6 e3 62.f7 e2 63.f8D e1D+ 64.Kd5 og stillingen er 0-0 i 

følge Shredder. Sådan gik det ikke og partiet fortsatte med  51. Lh5 – Kc5? 52. 

Lxf7 – Kb5? 53. Kd3 – Kc5 54. Kc3 – Kb5 Nu er spillet og kampen forbi. Der 

fulgte: 55. Lh5 – Kc5 56. Le2 – Kd6 57. Kc4 – Kd7 58. Kc5 – Kc7 59. Lh5 – Kd7 

60. Lg6 opgivet.  Puha en gang skak!! Men vi førte 4-1 og var fuldstændig ligeglad 
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med kvaliteten. Johannes stod på dette tidspunkt til tab, men vi var stadig ligeglade. 

4-2 var fremragende og et godt udgangspunkt til sidste runde. Johannes ville det 

anderledes og vi vandt 4,5 – 1,5. Tænk hvis matchen havde været på Oddset og vi 

havde spillet…. Så havde vi haft råd til champagne efter sidste runde.   Nå – det får 

vi nok alligevel. Som Regnar sagde: Ellers så drikker vi champagnen som 

gravøl!!!!!!      

       Peter J.D. Mikkelsen 

 

 

Det er bedre at være heldig end at være god!/  S.Hauge 

 
Det var tidligere verdensmester Capablancas valgsprog. Det har jeg rigtigt måtte 

sande i denne holdturnering i mesterrækken i 2017. To gange har jeg stået til tab og 

vundet, og to gange har jeg holdt tvivlsomme stillinger remis. Så derfor endte jeg 

som topscorer på holdet. Samtidig må jeg jo tilstå, at det er lettere at blive topscorer 

på femtebræt end på første og andet bræt, hvor Peter og Niels Christian gjorde 

fremragende med 5 point af 7 mulige. Men jeg var altså heldig, se nu bare følgende 

stilling, som fremkom i partiet mellem undertegnede, der havde hvid mod Søren 

Thomsen fra Års/Nibe. Søren Thomsen har 1905 i rating; mens jeg har 1749, så jeg 

har respekt. Da vi kommer ind i partiet,(som var meget langt 86 træk og 3 ½ time 

varede det) er jeg da også presset helt i bund; men det kniber ham at finde det 

afgørende træk. Jeg tænker, at hvis jeg ikke gør noget aktivt, bliver jeg lige så stille 

mast. så jeg prøver--- se diagram. 

Jeg kunne godt kalde opgaven: Hvid trækker og vinder. Men den ville nok ikke 

opnå præmie i en opgavekonkurrence. 
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35.g4 g6  36.g5 Kf7? (Sd1!) 37.h4 Kg7? (Tb1!) 38.Kg1 h6  39.gxh6+ Kxh6  40.Tg2 

Sb5? (Sd5!) 41.Tg5 Sxa3  42.Kf2 Tb1? (Tb-c3!)  43.Te-g1 TxLc1  44.TxTc1 Td2+ 

45.Kg3 Sb4? (Kh7!)  46.h5 Te2  47.hxg6? (Txg6+!) Txe3+  48.Kg2 Kg7  49.Th1 

Sxd4 Jeg kunne have sparet mig selv for meget besvær, hvis jeg ikke havde lavet de 

to dumme fejl i træk 47 og 51. Nu kommer jeg ind i et langt og besværligt slutspil, 

hvor jeg hele tiden skal passe på springergafler og på min bonde.  50.Th7+ Kg8  

51.Ta7?(g7!) Sf3? (Te2!)  52.Th5 Te2+ 53.Kf1?(Kg3!) Te1+  54.Kf2 Tg1 55.Th-h7 

Txg6 56.Th-c7 Tf6  57.Txc6 Sd4 58.Tc8+ Tf8  59.Txf8 Kxf8  60.Txa4 Sc6 

61.Ke3? (Ta6!) Ke7  62.Ta6 Kd7  63.Ta1 e5  64.Td1+ Kc7  65.Td5 exf4+  66.Kxf4 

Sb4 67.Txf5 Kc6  68.Kxe5 Sc2  69.Th5 Sb4  70.Kd4 Sc2  71.Kc3 Se3  72.Kd3 Sd5  

73.Kd4 Sf4  74.Th6+ Kc7  75.Ke4 Se2  76.c6 Sc3  77.Ke5 Sb5  78.Kd5 Sc3+  

79.Kc4 Se4 80.Kd4 Sd6  81.Kd5 Sc8  82.Kc5 Kb8  83.Th7 Sa7  84.TxSa7 Kxa7  

85.Kd6 Kb8 86. Kd7 opgivet. 

Efter sådan en omgang er man en glad og lettet mand, og når så holdkammeraterne 

spillede så godt, at vi kunne rejse hjem med en 4 ½ - 1 ½  sejr og næsten sikre os 

oprykning til 2.division forstår man måske, at bilen gik ekstra godt på vej hjem. 
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Herunder ses et billede  af de glade vindere efter sejren over Sæby i sidste runde: 

 

Fra venstre Regnar S., Struijk, NC, Peter M, holdleder Søren H. og Jon Johnsen. 

    

 

Løsningen på Marks forsideopgave: 
 

Selv om sort ikke lige kan vinde i en håndevending, står det klart, at han med en 

langvarig dribletur kan bringe pointet i hus, hvis hvid ikke foretager sig noget 

drastisk. Så det gør han da også med 1, Sd4!! Truer med 2, Te6+ og med 2, Ta3+ 

fulgt af 3, Tb3. Alligevel ser trækket helt blødt ud, da springeren jo står direkte i slag 

for hele to brikker. Men se nu, hvad der sker på disse slag. 1, - Lxd4  2, Ta3+ er 

enkelt, da hvid nu vinder den sorte dronning i næste træk. Men hvad så på 1, - Dxd4? 

Jo, her har hvid den flotte ripost 2, Ta3+ Kb5 (eller til et andet felt i b-linjen) 3, 

Tb3+ Kc4 (eller 3, - Kc5)  4, Tc3 Kd5  Nødvendigt for at komme videre.  
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Og nu pointen 5, Td3+!!, hvorpå sort udmærket kan spille 5, - Dxd3, men så er hvid 

pat, og remisen sikret! Desværre har vi ikke navnet på komponisten (da vi ikke tror 

på, at Mark selv har fundet på opgaven), men måske andre kan oplyse os herom? 

 

Steffen har søgt på opgaven, og det viser sig, at den er udtænkt af den særdeles 

kendte sovjetiske opgavekomponist Leonid Kubbel så langt tilbage som i 1921! 

 

Per Andreasen holdt tilbørligt nede    v/HA 

 

På årets første hverdag – mandag den 2. januar – blev vi brat rusket ud af den 

skaklige vintersøvn, da Per Andreasen dukkede op i klubben med hårde opgaver, nyt 

fra dansk og international skak samt beske kommentarer til os stakler, som ikke i alle 

tilfælde kunne løse hans snurrige problemer i løbet af sekunder. Men underholdende 

og lærerigt var hans besøg som altid – desværre er vi ikke i besiddelse af hans partier 

og righoldige skakstof fra aftenen – heraf kan man lære, at det sikreste er selv at være 

til stede! 

 



25 
 

Ved samme lejlighed i 2016 gik det helt galt for klubbens simultanspillere, hvis 

samlede procentuelle score mod mesteren blev éncifret – pinligt! Det fik vi da 

heldigvis rettet op på i år, idet Per scorede 14½ points i 17 partier – en gevinstprocent 

på 85,3. Så kunne vi omsider se os selv i ansigtet igen! Og da Per tidligere har 

tilkendegivet, at han er tilfreds med en procent på 85, drog han vel også veltilfreds 

hjem – eller rettere: på natarbejde! – efter seancen i Skørping. 

 

Aftenens eneste Skørping-triumfator, der kunne lægge ”mesteren” ned, var Jon 

Johnsen – ham kendte Per nok ikke så godt i forvejen! Og så var der derudover 

remiser til Erik Ø. Knudsen, Regnar Simonsen og klubformand Rasmus Kristiansen. 

 

Og så er vi ellers så småt klar til nytårskuren 2018! 

 

 

Et par skakminder om Poul Erik Simonsen   v/HA 

 

I sidste klubblad bragte vi en nekrolog over Poul Erik, der jo døde i november i fjor. I 

nekrologen kom vi ikke så meget ind på hans præstationer ved selv skakbrættet. Det 

skyldes primært, at Poul Erik faktisk ikke gemte sine spillede partier – jo, måske for 

en kortere periode, hvor han ofte undersøgte, hvor han kunne have spillet anderledes 

og bedre – men før eller siden røg partierne ud. Derfor efterlod han sig stort set intet 

af den slags. 

 

Lad os dog her ihukomme et par af hans store skakøjeblikke. Først kan vi se på hans 

indsats omkring det hos os så berømte ”Årets Træk i 1990”. 

 

OBS: Fredag 07.04.2017 Opstilling af brikker til DM 

08.04.2017 Åbningsreception og Start på 

Landsholdsklasse samt kort Påske forløb 1. 

Alt sammen på Comwell Sport Hotel, Rebild 



26 
 

 
 

I 1990 var flere klubblade og klubaftener fyldt med diskussioner om denne stilling. 

Den var opstået i et parti mellem Sven Erik Østergaard og Arne Christensen, som var 

en af datidens stærkeste spillere i klubben (Arne er i øvrigt stadig medlem af vores 

klub, men desværre ikke aktiv på klubaftenerne). Man skal lige erindre, at 

skakcomputeren vist nok ikke var opfundet den gang – i hvert fald var den ikke nået 

til Himmerland – så det var ikke muligt at få et maskinelt svar på, hvilke træk, der var 

de objektivt stærkeste.  

 

Sven Erik indleverede sit parti mod Arne og gjorde krav på, at hans træk som hvid i 

diagramstillingen blev anerkendt som ”Årets træk i Skørping Skakklub”. Det var 

nemlig det ganske rigtigt billedsmukke 35, Ld2!! som på trods af, at hvid er bagud 

med hele to tårne for en løber nu også ganske gratis stiller sin dronning til sorts 

rådighed. 35, - Txc6? besvares dog at det iskolde 36, c4+ og mat!! I partiet prøvede 

Arne Christensen med 35, - e3, men det blev lige så hårdt gået i møde med 36, c4+! 

exd2,  37, Db5 mat! 

 

Trækket blev i første omgang uofficielt anerkendt som årets perle i klubben, selv om 

flere påpegede, at 35, c4 med de samme ideer vist var lige så effektivt – men langt 

mindre æstetisk.  
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Men efter at parti og diagram var blevet bragt i maj-nummeret 1990, dukkede Poul 

Erik Simonsen så flere måneder senere op ved Bio-mesterskabet i Kinorevuen i 

Skørping med en ny analyse. Dette var i sig selv en stor overraskelse, da han normalt 

kun analyserede sine egne k-partier – og ikke andres partier – på brættet derhjemme. 

Helt sensationelt var det dog, at han faktisk fandt noget for sort, som måske var en 

gendrivelse af 35, Ld2!! Nemlig fidusen 35, - Dh1+ 36, Ke2 Dc1!!  

 

Poul Erik Simonsens stilling, som ses herunder med hvid i trækket, blev nu intensivt 

debatteret gennem flere måneder med deltagelse af Richard Lilja, Steffen S. Nielsen, 

klubbladets redaktører, flere af de gode spillere i klubben (dem var der mange af!) 

samt ikke mindst Poul Erik selv: 

 

 

 
 

Konklusionen, som den tog sig ud i klubbladet fra august samme år, var langt fra 

klar. Stærkt forkortede varianter fra dengang lød: 

 

37, Db7 er det eneste reelle gevinstforsøg, da 37, Sb3+ strander på fx 37, - Ka6,  38, 

Dxc8+ Txc8,  39, L/Sxc1 med sort fordel. 37, - Dxd2+ Bedre end 37, - Txc5?!  38, 

dxc5 Db1/b2  39, Da7+! Kb5  40, Dxb6+.  38, Kxd2  Og i denne stilling har sort flere 

muligheder: 
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a) 38, - Txc5  39, dxc5 Sc4+  40, Ke2 og hvid vinder let. 

 

b) 38, - Sc4+  39, Ke2 og pga. diverse mattrusler kan sort ikke gøre bedre end at gå  

    ind i ovenstående variant. 

 

c) 38, - Kb5  Richard Liljas træk.  39, Sd7 Tc6  Ikke 39, - Th6??, 40. Sxb6.  40, Sxb6 

    40, Sb8 Txb8  41, Dxb8 bør også vinde for hvid.  40, - Txb6  41, Dxd5+  Herefter 

    bryder de sorte bønder sammen, og hvid bør vinde i det lange løb. 

 

d) 38, - Ta8 (Sven Erik) 39, Sd7! Dette træk blev ”opfundet” af Steffen, hvorimod  

    39, Sb3+ Kb5 ikke fører frem. 39, - Sxd7  39, - Ta6  40, Sxb6 Txb6  41, Dxd5 

    ligner hovedvarianten. 40, Dxd5+ Ka6  42, Dxd7 Det ser ud til, at hvid kan opnå  

    en vis fordel i denne variant, men den skal behandles med stor varsomhed for at 

    føre frem til gevinst.  

 

- Ja, således var ordene dengang! Man kan i hvert fald sige, at Poul Eriks 

hjemmeanalyse satte gang i en rigtig spændende debat! 
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Og så over til SANDHEDEN: 

Til tider kan sandheden ødelægge en rigtig god historie. Det gælder måske også den 

ovenfor omtalte fortælling. Men alligevel er vi på redaktionen kommet frem til, at når 

nu nye skakanalyseprogrammer er kommet frem i de forløbne 27 år, så bør vi nok 

også benytte dem til at sætte et punktum for datidens diskussion. Og det så her for 

disse 3 stillingers vedkommende, hvor Regnar Simonsens pc har hjulpet til: 

 

     
            Diagram 1                           Diagram 2                          Diagram 3 

 

I diagram 1 (begyndelsesstillingen) har Richard Lilja ret i, at 35, c4! er det stærkeste 

træk, ja faktisk sætter det mat i maksimalt 10 træk efter 35, - Dh1+  36, Ke2 Df1+  

37, Kxf1 Txh1+  38, Ke2 Te1+  39, Kxe1 Kb4,  40, Db5+ Kc3  41, Lb2+ Kc2  42, 

Db3+ Kb1,  43, La3+ Ka1,  44, Db2 mat. 

 

Nu ved enhver, at Sven Erik går efter det kunstneriske – og ikke altid effektiviteten. 

Men computeren giver Østergaard ret i, at Ld2 faktisk også vinder – og dermed helt 

med rette blev udråbt som ”Årets Træk”. Det kræver dog en noget større indsats end 

10 træks-matten ovenfor. Se computerens variant, som er helt magen til den, som 

Sven Erik, Poul Erik og Steffen i fællesskab satte op, altså 35, Ld2!! Dh1+  36, Ke2 

Dc1  37, Db7+  (computeren er altså helt enig i, at kun dette træk fungerer for hvid i 

diagram 2)  37, - Dxd2+  38, Kxd2  Se diagram 3 ovenfor.  35, - Ta8   (den er også 

enig i, at Sven Eriks fundne forsvar er det bedste),  39, Sd7!  (og ligeledes enig i, at 

Steffens træk her er det ypperste)  39, - Sxd7  40, Dxd5 Kb6, og denne stilling 

vurderer computeren til +3,35, hvilket altså svarer til klar hvid fordel, om end ikke 

fuldstændig afgørende.  

 

Tankevækkende, at Regnars maskine faktisk er helt enig i de fælles analyser, 

klubbens medlemmer kom frem til i 1990! Og tak til Poul Erik for at have draget den 
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flotte forsvarside ind i debatten om Årets Træk dengang for 27 år siden! Den 

glemmer vi aldrig… 

 

 

En anden lille solstrålehistorie udspillede sig, da Per Andreasen for en halv snes år 

siden var på sit årlige besøg i klubben for bl.a. at give en simultanforestilling. Poul 

Erik spillede med mod mesteren og havde længe en ganske lige stilling mod ham. 

Desværre kan vi ikke opdrive den helt præcise stilling, men den lignede denne 

position rigtig meget: 

 

 
 

Per, som spillede sort, havde nok ikke regnet med at skulle ud i et længere slutspil 

mod Poul Erik, så her ville han lige afgøre sagen med en lille kombination: 1, - 

Dxf4??? Trækket er selvfølgelig baseret på, at når hvid slår igen på c5 med sin dame, 

så følger 2, - Sd5+ med familieskak fulgt af en nettogevinst på en hest og et let 

vundet slutspil. Selv om der var tale om et simultanparti, spillede Poul Erik á tempo 

2, Dxf4! – det er jo ikke hver dag, man får en dronning foræret! Per var også blevet 

ved brættet for at se, hvordan Poul Erik ville reagere på ”officerstabet”, og han 

udførte nu sit ”gevinsttræk” 2, - Sd5!?!? Men her ville Poul Erik ikke lege med mere, 

for han påpegede, at springeren bundet, da sorts konge stod nede på f8!  Det endte 

altså med en dronninggevinst (dog mod en springer!) til den lokale helt, og Per opgav 
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noget rystet over sin mislykkede kombi. Men Poul Erik havde derimod en fantastisk 

aften, og historien blev da også fortalt videre og stillingen vist frem utallige gange 

igennem det følgende forår! 

 

 

Har vi scoret et nyt ”talent”?    v/Bent K.N. + HA 

 

I begyndelsen af denne sæson mødte en ny spiller op i klubben, og han har faktisk 

været omtrent fast mand lige siden, nemlig Jesper Hansen. Blandt os andre må han 

betegnes som ”et ungt håb”, og han har da virkelig også præsteret store fremskridt i 

spillestyrke i det lille år, der er forløbet siden da med stærkt stigende ratingtal som en 

naturlig følge. – Derudover er Jesper også en humoristisk og munter herre, hvilket 

han allertydeligst afslørede, da han underholdt med musik og sang ved vores 

julefrokost. 

 

Vi vil nu præsentere et af Jespers gevinstpartier; det er spillet mod Bent K., og det er 

faktisk sidstnævnte, der har indleveret det i gennemkommenteret form til klubbladet. 

Bent er jo ikke bleg for at vise sine tabspartier – en egenskab, han kun deler med få i 

klubben! Bents kommentarer er meget omfattende, så vi har skåret lidt i dem… 

 

Hvid: Jesper Hansen 

Sort: Bent K. Nielsen   Spillet d. 16.01.2017 

 

1, e4 e5  2, Sf3 Sf6  3, Lc4 Jeg ville egentlig gerne prøve Preben Jørgensen-varianten  

med 3, - Ld6!?, men Jesper vælger noget andet. 3, - Sc6  4, Sg5 d5  5, exd5 Sxd5  

(”Stegt lever”, som vi beskæftigede os med på en hel klubaften for nogle år siden. 

Men da var vist hverken Jesper eller Bent aktive hos os, red.). 5, - Sxd5 er næsten et 

tabstræk, betydeligt bedre er 5, - Sa5, BKN. (Hertil må opponeres – vore erfaringer 

fra den nævnte klubaften viser, at ALT er åbent i Stegt Lever…, red.). 6, Sxf7  Min 

computer foretrækker faktisk 6, d4. 6, - Kxf7  7, Df3+ Ke6  8, Sc3 Sce7!? Det 

næstbedste træk, da 8, - Scb4!, som Jesper godt så, er langt bedre (Andre teoribøger 

siger det modsatte! – red.).  
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9, d3?!  Klart bedre er 9, d4! – BKN + red. Her er kommentatorerne helt enige, da 

d2-d4 pløjer sorts i forvejen noget vaklende stilling helt op. Stillingen efter 9, d4 er 

beskrevet af teoribøgerne, og den er meget vanskelig at forsvare, men måske ikke 

direkte tabt.  9, - c6  10, 0-0 Kd6  11, Se4+ Kc7  Tvunget for sort, men også godt. 12, 

Sg5 Kb6??  Her hopper kæden helt af for mig. Kongen var kommet i land, og sort 

havde pænt stor fordel.  13. Sf7+  Med 2,24 i fordel til hvid, og nu kører Jesper koldt 

og kynisk partiet hjem fra spids, red.  13, - Dd7  14, Sxh8 Df5  15, Dxf5 Sxf5  16, 

Sf7 Sd6  17, Sxe5 Sxc4  18, Sxc4+ Ka6  Nu bliver sort ikke sat mat foreløbig, men 

det er vist det eneste, han har at glæde sig over…, red. 19, Ld2 b5  20, Se5 c5  21, c4 

bxc4  22, dxc4 Sb4  23, Lxb4 cxb4  24, Tad1 Le6  25, b3 Lc5,  26, Sd7 og sort 

opgav.  1 – 0      

       Noter: BKN/HA 

  

 

 

 



33 
 

Morphy, en skakspiller forud for sin tid v/Regnar +HA 

 

Mandag i vinterferien var Regnar igen på spil med et foredrag om en af 

skakhistoriens store skikkelser. Sublimt og dybt interessant altid og sprængfyldt med 

oplysninger og med brug af et væld af skriftlige og billedlige kilder. 

 

Denne gang skulle vi en tur til USA, for aftenens omdrejningspunkt var Paul Morphy, 

der var verdens bedste skakspiller omkring 1857 og ca. 5 år frem. 

 

 
 

To ungdomsbilleder af Morphy. Livet igennem optrådte han som her yderst velklædt. 

Morphy blev født ind i en velhavende familie i New Orleans, USA, d. 22. juni 1837. 

Faderen var jurist og moderen operasanger. Allerede som lille sad Paul og så på, når 

hans far spillede skak, og han har virkelig forstået det, han overværede. Som 9-årig 

blev han nemlig allerede anset for at være en af storbyens bedste skakspillere, og da 

han var 12, spillede han en decideret match mod en af datidens store mestre, ungarske 

Löwenthal. 
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Uddannelsesmæssigt gjorde han det også fint, idet han allerede som 20-årig tog en 

juridisk eksamen som sin far. Studiet gik særdeles glat for ham - bl.a. fordi han havde 

en nærmest fotografisk hukommelse - og da han var færdig, var han ifølge datidens 

regler faktisk for ung til at kunne få arbejde som jurist. I stedet blev han fra 1857 

mere og mere aktiv på skakkens område, og inden længe stod det klart, at han var 

landets stærkeste spiller.  

 

Naturligt nok fik han dernæst lyst til at prøve kræfter med Europas store 

skakkoryfæer, så efter en lang skibsrejse kom han til det gamle kontinent. I løbet af 

det næste år slog han – med afstand – samtlige datidens mestre af betydning, og i 

løbet af 1858 anerkendte alle Morphy som ”verdens bedste skakspiller”, selv om han 

ikke havde vundet en decideret VM-match. 

 

De følgende år spillede Morphy masser af matcher i Amerika og Europa og gjorde 

stort set rent bord. Derimod spillede han yderst få turneringer, hvoraf følger, at 

Morphys partimateriale er stærkt begrænset. Allerede fra 1862 mistede han til en vis 

grad interessen for at spille topskak, men under mere private former ville han stadig 

gerne spille mod dem, der havde lyst. Normalt insisterede han så på at give en 

forgave, typisk springeren på b1 eller b8. Det ramponerede ikke hans score 

væsentligt. 

 

Som ung var Morphy venlig og omgængelig og derfor populær i vide kredse. Han var 

yderst galant over for kvinder, og når han spillede skak mod dem, sørgede han ofte 

for kun at få remis eller direkte at tabe til dem. Den kendteste kvindelige modstander 

var i øvrigt Dronning Victoria af England. Nydelig og velklædt var den lille mand jo 

også – og tilmed af god familie – så længe så alt rosenrødt ud. 

 

I 1861 mistede hans forældre imidlertid en del af deres formue som følge af 

begivenheder under den amerikanske borgerkrig. Familien var derefter ikke så 

velhavende som tidligere, selv om den bestemt ikke var fattig. Tilsyneladende 

påvirkede det Morphy i negativ retning, selv om det er vanskeligt helt at påvise 

hvorfor. Under alle omstændigheder blev han efterhånden i stigende grad sær, tullede 

rundt i New Orleans´  gader, kommunikerede med fiktive personer, fulgte efter folk 

(ikke mindst kvinder) og gjorde notater om dem m.v. Som noget nyt i hans liv blev 
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han også uvenner med flere og flere, lige som han udviklede angst over for fx hans 

frisør, som han ved flere lejligheder troede ville skære halsen over på ham.  

 

Den 10. juli 1884 døde Morphy i sit badekar – tilsyneladende var årsagen et 

hjerteanfald eller en hjerneblødning. Hans skakkarriere på højeste plan kom altså kun 

til at strække sig over 4 – 5 år, men alligevel står han stadig en af ”skakkens store”. I 

sit foredrag viste Regnar flere af hans partier, og af dem fremgik det især, at han 

forstod åbningsspillet bedre end datidens andre mestre. Han havde en veludviklet 

sans for lynhurtig officersudvikling og sejrede derfor ofte i flotte kongeangreb. 

Derfor var Morphy så absolut en pioner inden for skakspillet, men hans karriere blev 

alt for kort. 

 

Grand Prix-serien afsluttet i Skørping    v/HA 

 

Endnu en gang havde Skørping Skakklub æren af at være vært for den sidste og 

dermed afgørende runde i den nordjyske grand prix-serie. Antallet af  lokale spillere 

var dog på beskedne 3, hvilket nok skyldtes, at 3 også var antallet af Skørpingfolk, 

som havde deltaget i de fleste andre gp-stævner. Peter Mikkelsen og Søren Hauge har 

været faste deltagere (næsten) hele vejen igennem, og det samme kan siges om Niels 

Chr. Davidsen, men kirkelige handlinger var skyld i, at han ikke kunne stille op på 

hjemmebanen. Til gengæld havde Patrick og Bent K. kridtet skakskoene og var at 

finde i gruppe 2. 

 

Deltagerne besad gennemgående en ganske betydelig styrke, hvilket bedst anskues af 

den formidabelt besatte gruppe 1. Resultaterne af de tre 8-mandsgrupper blev: 

 

Gruppe 1: 

1. Per Andreasen, Nørresundby  5½ 

2. Jens Jørgen Christiansen, Nørresundby 5½ 

3/4. Bjarne Sønderstrup, Aalborg  3½ 

       Børge Pedersen, Nørresundby  3½    * 

5/6. Peter Mikkelsen, Skørping  3 

       Bent Sørensen, Nørresundby  3 

7. Jørgen Jørgensen, Nørresundby  2½ 

8. John Bauneborg Nielsen, AarsNibe             1½ 
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*: Børge Pedersen vandt ekstrapræmien til bedste spiller under 2100! Det er absolut 

første gang, en sådan præmie har været uddelt i vore lokaler! 

 

Beviset: her er præmiekuverten til bedste spiller under 2100 (som gik til Børge P.) 

 

Gruppe 2: 

1. Arne Fjordside, Aalborg  6 

2. Hugo Falberg, Aalborg  5½ 

3. Henning Larsen, AarsNibe  5       * 

4. Søren Hauge, Skørping  3½ 

5. Ture Jungberg Nielsen, Aalborg 3 

6. Aage Andersen, AarsNibe  2½ 

7. Per Jacobsen, Aalborg  2 

8. Patrick Lemonnier, Skørping   ½ 

 

Patrick havde masser af gode stillinger undervejs, men slutscoren blev beskeden, da 

han tabte adskillige points som følge af flere tilfælde af akut tidnød. 

 

*: Her tilfaldt præmien til bedste spiller under 1700 Henning Larsen fra AarsNibe. 

Men han havde også gode forudsætninger derfor, idet hans rating var 1699! 
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Gruppe 3: 

1. Jens Riis, Sæby    7 

2. Pia Nielsen, Nørresundby   5 

3. Jens Ole van de Weerd, Aalborg  4½ 

4. Gunner Poulsen, Tranum   3 

5. Bent K. Nielsen, Skørping   2½ 

6. Peter Duun Kristensen, Nørresundby 2 

7. Svend Aage Sørensen, Nørresundby 2      * 

8. Rune Nielsen, Nørresundby   2 

 

Her fik Svend Aage Sørensen æren af at blive bedste spiller under 1200.  

 

Efter stævnet tog TL Jens Riis hjem for at finde ud af, hvordan de samlede præmier i 

grand prix-serien skulle fordeles. Resultatet af hans beregninger blev: 

 

Grand Prix-gruppe 1   (1900 og derover) 

1. Per Andreasen, Nørresundby  31.5  gp-points 

2. Peter Mikkelsen, Skørping  19         - 

3. Jørgen Jørgensen, Nørresundby  13         - 

 

Grand Prix-gruppe 2   (1600 – 1899) 

1. Jørgen M. Jensen, Frederikshavn  27         - 

2. Henning Larsen, AarsNibe   23         - 

3. Hugo Falberg, Aalborg   22         - 

 

Grand Prix-gruppe 3   (1300 – 1599) 

1/2. Jens Ole van de Weerd, Aalborg  22.5      -  

       Jens Riis, Sæby    22.5      - 

3. Ture Jungberg Nielsen, Aalborg  22         - 

 

Grand Prix-gruppe 4   (under 1300) 

1. Pia Nielsen, Nørresundby   24         - 

2. Gunner Poulsen, Tranum   23.5      - 

3. Peter Duun Kristensen, Nørresundby          21         - 
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Utrolig flot af Peter Mikkelsen at snuppe andenpladsen i gruppe 1, der var 

kanonstærk. – Traditionelt har der ikke været alt for mange deltagere i gp-serien fra 

Skørping, og tendensen fortsatte i år. Måske kan de spillere, der var aktive på den 

front gøre lidt reklame for sagen, når det igen bliver efterår?! 

 

 

Sæsonens afgørende opgør?       v/HA 

 

Sovjetunionen mod USA i ishockey. Glasgow Rangers – Celtic og Brøndby – FCK.  

Eller for den sags skyld Terndrup mod Bælum; jo – der er en lang række 

arvefjendeopgør, som ikke bare indeholder alt mht. spænding og skarphed, men som 

samtidig også ofte afgør en turnering eller et mesterskab og hvad dertil hører af 

prestige i det følgende år.  

 

I Skørping Skakklub hedder pendanten i disse år Niels Chr. Davidsen – Peter 

Mikkelsen – en duel, som for det meste afgør halvårsmesterskabet. Sådan går det nok 

også i foråret 2017, og vi bringer derfor det netop spillede parti mellem de to. Stort 

set med sejrherrens noter på de afgørende punkter. 

 

Hvid: Niels Chr. Davidsen 

Sort: Peter Mikkelsen  Spillet d. 06.03.2017 

 

1, f4 g6  2, Sf3 Lg7  3, e3 d5  4, d4  Sf6  5, Ld3 0-0  6, Sbd2 c5  7, c3  b6  Ikke 

nogen overraskelser indtil nu – begge spillere føler utvivlsomt, at de befinder sig i 

kendt farvand. 8, Sf1(!) En spændende og kreativ ide. 8, - Lb7  9, Sg3 Sbd7  10, h4 

h5?!  Det er et rigtig farligt træk!  11, f5 Nu kommer der gang i sagerne. 11, - Se4  

12, Lxe4 dxe4  13, Sg5 Sf6  14, fxg6 fxg6  15, Db3+ Dd5  Mere eller mindre 

tvunget. 16, dxc5 bxc5  17, Se2?? På 17, Se6?? Følger 17, - c4! med afgørende 

fordel, men 17, Dxd5 var klart bedre.  
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17, - c4!  18, Dc2 e5!!  Modvirker hvids plan med Se2-f4. Med de to sidste nøjagtige 

træk har sort opnået stor fordel.  19, 0-0 Tad8  20, b3 Sg4  21, Te1 Tf2  Truer med 

det meget stærke 22, - Dd3!  22, Sh3 Tf6  23, bxc4 Dd3  24, Db2  
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24, - Tb6!  Det sidste søm i ligkisten!  For hvis hvid nu spiller det naturlige 25, Da3, 

svarer sort med 25, - Dxe2!, og så bliver hvid mat efter 26, Txe2(?) Td1+. Derfor 

forsøgte Niels Chr. sig med 25, Sef4!??, men stillingen var og blev tabt efter 25, - 

exf4  26, Sxf4 Dxc3,  og hvid opgav. – Peter er herefter storfavorit til at snuppe 

forårsmesterskabet 2017.    0 – 1 

 

       Noter: Peter M. + HA 

 

 

Velkommen i klubben, Peter!      v/HA 

 

Mandag den 13. marts trådte Peter Langeland ved 20-tiden ind i klublokalet, hvor der 

sad en begrænset flok og spillede lyn og den slags – der var ingen hjemmekampe i 

holdturneringen i den runde. 

 

Peter kunne oplyse, at han netop var kommet hjem fra en udekamp i Hjallerup; det 

skal dog siges, at kampen ikke blev hverken hård, dramatisk eller langvarig. For da 

han selv samt Jesper Møller og Bjarni Sørensen bankede på døren til Hjallerups 

klublokaler, skete der absolut ingenting. En telefonopringning til Hjallerups formand, 

Jesper C. Pedersen, forklarede sagens sammenhæng: Hjallerup har faktisk klubaften 

torsdag og ikke mandag…  Så de 3 gæve gutter måtte med uforrettet sag drage 

hjemad til henholdsvis Skagen, Blenstrup og Støvring efter  oplevelsen. Tre dage 

efter mødte de (og denne gang også en fjerdemand) op i Hjallerup. Til skakkamp… 

 

Peter indtrådte dermed i en eksklusiv klub bestående af formænd og holdledere, som 

gennem tiderne har gelejdet deres mandskaber til forkerte byer, til forkerte 

spillesteder og på forkerte datoer. Klubben omfatter også tidligere formænd, hvilket 

vi ikke vil bore nærmere i på dette sted. Velkommen til, Peter! 
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Ny form for ”problembørneskak”?! v/Steffen Nielsen + HA 

 

I løbet af foråret er der dukket en ny bacille op i skakverdenen. Måske er dens 

udbredelse foreløbig begrænset til Danmark, og det er endnu usikkert, om den vil 

sprede sig yderligere. Det forlyder, at den først dukkede op i hovedstadsområdet, men 

i og med denne artikel har den nu også spredt sig til Jylland. 

 

Bacillen giver sig udslag i skakopgaver af denne type, som Steffen hermed beskriver: 

 

”En dag modtog jeg med det trods alt stadig fungerende postvæsens hjælp et brev, 

som åbenbart blev kastet ind ad brevsprækken uden at jeg lige lagde mærke til det. 

Da jeg fandt det, havde min datter Ida åbnet brevet, og det viste sig, at hun på det 

skakdiagram, der lå i det, havde overmalet alle de felter, hvorpå der var placeret 

brikker, hvilket hun brødebetynget tilstod.  Med sin allersorteste tusch, så jeg kunne 

ikke på nogen måde få noget ud af det sørgelige ”kunstværk”/diagram. Men 

nedenunder stod teksten ”Hvid trækker og sætter mat i 2 træk.” Jeg blev fanget af 

opgaven, og prøvede nu at placere brikker på de 4 felter, som ses i diagrammet 

nedenfor. Det lykkedes da også efter lidt tankevirksomhed, og nu kunne jeg godt 

tænke mig at bede medlemmerne i Skørping Skakklub om at gøre mig kunsten efter, 

altså:” 
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Placer brikker på de 4 overmalede felter, således at stillingen er lovlig, og  

fremtving så mat i 2 træk 

 

 

 

Men bacillen var ikke slået ned i København. For få uger senere blevet nyt brev 

direkte leveret af en skælm, der blot havde sagt til Steffens opvakte søn, Filip, hvad 

den skakopgave, der var inden i brevet, gik ud på. Men inden Steffen kom fra 

arbejde, havde Filip også overmalet alle de 3 brikker, der ikke var konger, men til 

gengæld havde han for en sikkerheds skyld skrevet på diagrammet, hvad opgaven gik 

ud på, og så kunne han endda huske, at gæsten havde understreget, at den hvide 

konge ikke måtte i skak fra begyndelsen, at opgaven ikke måtte kunne løses i færre 

end 3 træk og endelig, at opgaven ikke måtte have mere end én løsning. 

 

 

Også i dette tilfælde oplyser Steffen, at han faktisk var i stand til at løse opgaven, selv 

om det i dette tilfælde krævede flere kræfter. Kan du gøre ham kunsten efter?? Altså: 
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  °  
Placer 3 brikker på de overmalede felter, og sæt så mat i 3 træk 

(I udgangsstillingen må den hvide konge ikke stå i skak) 

 

Løsninger til ”børneopgaverne”: 

 

1. opgave: 

 
 

Sådan skulle brikkerne stå, og hvid spiller 1, Tb3!, hvorefter 1, - Kxa1  2, Ta3+ 

sætter sort mat! 
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2. opgave: 

 
 

Sådan skulle brikkerne stå ifølge Jens Kristiansen. Løsningen består da i 1, Kc7 b5  

2, Sc6+ Ka6  3, b8(S)+ og mat! Enkelt og smukt… 

 

Men siden har det vist sig, at der faktisk er en anden løsning, som er fundet af den 

norske IM Geir Sune Tallaksen Østmoe, nemlig den følgende stilling: 
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I Tallaksens opgave ser løsningen sådan ud:  

1, Kc7 Sc5  Tvunget, da hvid ellers matter med 2, Ta6.  2, Sc6+ Ka8  3, Tb8  mat. 

 

SIDSTE:  

Få dage før redaktionens skæringsdato oplyser Steffen, at der – indtil videre – ikke er 

fundet andre løsninger end de to ovenstående. I forbindelse med Kristiansens opgaver 

er der dannet en facebook-gruppe, som beskæftiger sig med disse og lignende sager, 

og den har efterhånden fået internationalt omfang. Bacillen har således spredt sig 

endnu videre omkring end til Jylland!  

Steffen er også af den mening, at den nye opgavetype er kommet for at blive. Et af de 

charmerende træk ved den er, at selv computere ikke kan sættes til at finde alle 

løsninger til disse opgaver. Så lige præcis du kan måske finde en helt tredje løsning 

til Jens Kristiansens anden opgavestilling og dermed skrive dig ind i skakhistorien!? 

PS: Steffen har siden oplyst til klubbladet, at det i københavnske skakkredse forlyder, 

at det er den gamle mester, Jens Kristiansen, der står bag denne nyskabelse i dansk 

skak! 

 

Grandprix turnering i Tranum 21/1  2017/ Søren Hauge 

Peter Mikkelsen og jeg havde meldt os til ovenstående turnering, og mens det jo ikke 

er spændende for Peter, hvilken gruppe han skal deltage i, så af- hænger det for mit 

vedkommende af, hvor mange spillere med højere rating end jeg, der melder sig.  

I dagene før var jeg flere gange inde for at se på tilmeldingerne, og det så godt nok ud 

til at jeg lige ville kunne knibe mig i øverste gruppe; men så dagen før sidste 

tilmelding meldte Lars Ekholm fra Hobro sig. Han har 1943 i rating, og det er ca. 200 

mere end jeg, så jeg måtte se i øjnene, at jeg måtte ”nøjes” med at spille i basisgruppe 

1 sammen med bl.a. Henning Larsen fra Års. Hermed nåede deltagerantallet op på 32, 

et dejligt tal for en turneringsleder, for så kan man inddele i 4 grupper, der spiller 7 

runder alle mod alle. Om det nu var held i uheld at Lars Ekholm meldte sig, er lidt 

svært at svare på. Jeg vandt basisgruppe 1 og blev 300 kr. rigere; men samme Lars 

Ekholm slog Peter Mikkelsen (det havde jeg nok ikke kunnet) og blev nr. 1 i 

mesterklassen med Peter Mikkelsen på 2.pladsen. Det blev for øvrigt en indbringende 

dag for familien Ekholm, for de to sønner blev henholdsvis nr. 1 og 2 i basisgruppe 3, 

så familien Ekholm kunne køre 800 kr. rigere hjem end de kom!  

Men en hyggelig turnering med god forplejning, så den kan bestemt anbefales. 
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Grandprixturnering i Hjallerup 11.februar./ Søren Hauge 

 

Er det bedre at være nummer 9 end nummer 8? Måske!  

Lyder overskriften lidt mærkelig følger forklaringen her. Ved den sidste 

grandprixturnering i Tranum var jeg 9. højest ratet og kom i basisgruppe 1. Som om 

talt andetsteds i bladet vandt jeg gruppen med 5½ af 7 uden tabspartier og fik 300 kr i 

præmie. I lørdags deltog Peter Mikkelsen og jeg i ovennævnte turnering. Denne gang 

var jeg 8.højest ratede og kom i Mesterklassen. Jeg vandt ingen partier men reddede 2 

remiser og fik selvfølgelig ingen præmie. 

Jeg havde dog den tilfredsstillelse, at den ene remis var mod Peter Mikkelsen allerede 

i første runde. Om det var det der ødelagde hans selvtillid ved jeg ikke; men han var 

ikke på vanlig standard og fik ”kun” 4 point og heller igen præmie. Sidste gang blev 

han jo nr. 2. 

Jeg ærgrer mig lidt over at jeg ikke fik flere point for stillingerne var til mere. F.eks. 

mod Søren Thomsen fra Års. Jeg havde 2 bønder i overvægt og stod oplagt til 

gevinst; men han fik lov til give en skak; men desværre viste det sig, at jeg så var 

mat!! I sidste runde mod Svend Pedersen, der over 2200 i rating blev jeg sat mat da 

han kun havde 2 sekunder tilbage på klokken. Der var ikke rigtig tur i den; men sjovt 

var det alligevel.      

        Søren Hauge 
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Fra gemmerne dukkede følgende op:    v/NC 

 

Et lille nostalgi billede fra gemmerne,  og jeg mener at kunne genkende spillerne fra 

Østhimmerland. K.Mathiesen, Anker Nielsen, Arne Valsted, Jens Thygesen og så 

måske NielsKjærulf. Til højre overfor Mathiesen er Søren Hauge godt igang med 

aftenens 3. stopper på piben. Som man siger " Piben har fået en anden lyd idag".  

 

Juniorspiller ligger nr. 1/ NC 

I gruppe 4 i klubturneringen er det i øjeblikket en juniorspiller der er i førersædet.  

Før sidste runde er Christian Ø. Samuelsen forrest med 4½ point, herefter kommer 

Claus Jacobsen med 4 point. Christian har også allerede sikret sig en solid rating 

fremgang.  I runde 4 mødte Christian sidste års rating højdespringer Leif Larsen. Det 

gik dog næsten for nemt for juniorspilleren; 
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Hvid: Christian Ø Samuelsen   

Sort: Leif Larsen    Spillet d. 06.03.2017                    

 

 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 Sf6 4.Lb5 Sd4 5.Lc4 Sxf3 6.Dxf3 Lc5 7.h3 c6 8.d3 h6 

9.Dg3 d6 10.Dxg7 Hvid står klart bedst og sort kan nu næsten kun spille 10. - Th7 

men Leif spillede Tg8  

 

 

10. - Tg8 11.Dxf7++ Næsten en lidt for nem sejr.  NC 

 

Til gengæld var der mere modstand i 5. runde hvor det blev til en lidt heldig remis 

mod Louise. 

 

Hvid: Louise Malthe Mygind 

Sort: Christian Ø. Samuelsen   Spillet d.20.03.2017  

1.e4 e5 2.d3 Lc5 3.Le3 Lxe3 4.fxe3 Sc6 5.Dd2 d6 6.Le2 Dg5 sort forsøger straks 

med et udfald mod g2 7.Lf3 Sg6 8.c3 Lg4 9.Sa3 0-0 10.h3 Lxf3 11.Sxf3 De7     

12.0-0-0 a6 13.The1 Altid lidt vanskeligt med de tårne, måske burde det have været 

d1 tårnet der kom til e1? 13. - b5  14.b4 Sd8 15.d4 c6 16.d5 Dc7 17.Db2 a5 
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Christian forsøger at presse i a-linien 18.Sc2 a4 her havde det nok været bedre at slå 

på b4 og få åbnet a-linien 19. g4 f6 20.bxc6 Dxc6 21.Td5 Sd7 22.Sa3 med 

remistilbud. Det kunne Christian være godt tilfreds med og accepterede straks.   

 

     Sparsomme  noter NC 

 

Mazowiecki Związek Szachowy / NC fra Polen 

 

Jak niektórzy wiedzą, nie jest tajemnicą, Club Travel jako podzbiór Chess Club 

Skørping. Ten klub jest corocznie od 2002 roku w podróż do świata, w Europie, w 

miejscach takich jak Islandia, Tallin, Gdańsk, Odessa, żeglowania na Morze 

Czarne. Start był prawdą, że trzeba płynąć, a potem grać w szachy w podróży. Po 

trasie Morza Czarnego, byliśmy wyleczony z żeglowania i ani Mogens Jensen 

Hyldgaard lub Steffen Slumstrup są szczególnie dobrymi żeglarzami jest najbardziej 

wyjazdy muszki możemy iść dalej. Nie więcej szachy. W tym roku pojechaliśmy do 

Warszawy i tu jeszcze szansę na grę w szachy, biorąc w lokalnym klubie odbył się 

turniej weekend, który Poul Erik Jensen już znaleźć w internecie. Spotkałem się tylko 

na miejsce w odpowiednim czasie przed pierwszą turą i zapytał, czy to możliwe, aby 

uczestniczyć. To było to, a tym samym osiągnęła liczbę graczy do ich max. z 30 
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sztuk. Okazało się, że rzeczywiście były oceniane u góry 3 z moich numerów Elo na 

1978th 

Graliśmy trzy rundy w sobotę i niedzielę dwóch rundach. Odbicie było dla mnie 

nowe z jednej godziny dla całej gry + 30 sekund za. drag wykonywane. W 

rzeczywistości, doskonałe odbicie i zagrali wiele dobrych stron. Wygrałem w 

pierwszej rundzie i grał w drugiej rundzie remis i trzy. Tak więc byłem z na górze, ale 

spełnił moje Waterloo w czwartej rundzie w niedzielę rano z powodu 13-letnia 

Monika Marcinzyk. Grałem wariant DG4 w języku francuskim, który Myślałem 

nawet wiem rozsądne. to po prostu nie było wystarczająco i straciłem wszystko bez 

dużego oporu. W ostatniej rundzie Spotkałem się również stosunkowo młody 

zawodnik i ponownie stracił. Całkowita strata 48 punktów Elo.Ja faktycznie już 

zaproszony do następnego turnieju w pierwszy weekend w kwietniu. Organizatorem 

turnieju prawdopodobnie już pachniało szczura i myślę, że tutaj jest kilka prostych 

punktów Elo do dystrybucji do klubu graczy.Wydaje się, że rzeczywiście posiadają 

od jednego do dwóch turniejach co miesiąc. To było naprawdę miłe miejsce do gry, a 

następnie język polski jest stosunkowo łatwy do zrozumienia. Skończyło 

trójstronnego zwycięstwo 4 punkty na 5. Jeden był Borzits Fischer tylko 9 lat. Był w 

turnieju Pucharu Świata w 2015 roku w Grecji, nr. 3 w grupie D 8 !! Nazwa 

zobowiązuje oczywiście trochę ... 

Firma Lord Travel miał również dobry wyjazd i bardzo tani przelot częściowo z 

powodu cen piwa były bardzo umiarkowane, samo było na jedzenie !! 

W przyszłym roku może przejść do Mińska na Białorusi!    NC 

 
 

 

Jeg har medtaget et par billeder fra klubben, som selv ejede spillelokalet. Når der 

blev spillet turnering, var der max. plads til 16 borde med 32 spillere. Det var et 

meget hyggeligt sted at spille, og væggene var prydet med billeder af spillere og 

medlemmer af  klubben, der var ligeledes et stort pokalskab med vundne pokaler 

gennem tiderne. 
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       Sidste rundekamp og             9årige  CM Bartosz Fiszer der kom 

       endnu et tabsparti.       på  tredelt førsteplads. 



52 
 

Fra 1. runde i turneringen, som det også fremgår af ovenstående var vi efter  træk 

nr.62 nået til følgende stilling. Jeg har sort mod Jawomir Trzpil og hvid trak nu 

63.Ld7? her skulle der ubetinget være spillet Kf1 med muligheden for at spille La4 

og dermed dække på d1 hvid spillede altså ld7 og partiet fortsatte med 63. - d2  

 

 

64.Lxg4 Te8 Et afgørende træk. Hvid spillede dog til den bitre ende; 65.Tc7 Kb6 

66.a8S+ Txa8 67.Tb7+ Kxb7 68.Lf3+ Ka7 69.Ld1 Te8 igen 70.f3 Sd3 71.Le2 

Txe2 72.f4 d1D++          
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Herefter følte jeg mig flyvende, men ak det blev meget lavt og de næste to runder 

endte begge remis, samt tab i begge partier søndag. Et kuriosum var 

betænkningstiden: 1 time + 30 sek./ træk til hele partiet. Turneringen var, som der 

også kan læses i referatet Elo ratet.    Noter NC 

 

Klubturneringen synger på sidste vers/ NC 

I turneringen er 6. runde nu ved at være færdigspillet. I gruppe og 4 mangler der 

nogle udsatte partier. Her er en kort status:  Som sædvanlig fristes man til at skrive er 

Peter Mikkelsen gået i spidsen med 5½ point af 6 mulige. Nærmeste forfølger er 

Johannes Struijk med 4 point og et udsat parti. Struijk er også den eneste der har 

formået at tage point fra Peter. At Struijk dog lever livet farligt på brættet kan ses af 

partiet længere fremme i bladet. Med 4 point er NC lige bagefter og skal i sidste 

runde møde netop Struijk. Remiskonge er Mark med 5 remiser og en gevinst. For 

Regnar Simonsen og Hans Andersen nærmer turneringen sig en ratingmæssig 

katastrofe! 

Gruppe 2 er meget jævnbyrdig og 3½ point af 6 er nok til at være på førstepladsen. 

Det har Jakob Søgaard med 5 remiser og en gevinst. Dette kan Brian Pedersen også 

komme på hvis han vinder et udsat parti mod Rasmus, som faktisk mangler 2 partier, 

vindes disse, er det ham der fører turneringen  da han så når op på 5 point. På 3 point 

i gruppen har vi Sven Erik Østergaard og Normann Asger Hansen (Aalborg Skf.), så 

stor jævnbyrdighed. 

Gruppe 3 føres suverænt af  Jesper Hansen, se bl.a. hans parti mod Bent K. Nielsen 

andetsteds i bladet, med 5½ point og en rating gevinst der nærmer sig et hundrede. 

Nr. to og tre i klassen er Preben Jørgensen og  Søren Boesen, der begge har scoret 4 

point.  Oprykningen kan blive en kamp mellem Preben Jørgensen og Jesper Hansen. 

Gruppe 4 føres som tidligere omtalt af Christian Ø. Samuelsen med 4½ point, han 

kan dog risikere at blive overhalet af Claus Jacobsen der har 4 point, men for en 

kamp mindre. Ligeledes med 4 point har vi Louise Malthe Mygind. Klubbens nye 

medlem Keld Gammelgaard har indtil nu scoret 2½ point, og er således kommet godt 

fra start i sin første turnering i Skørping Skakklubs regí. 

På næste side følger de herrer kamphaner Mark - Struijk. 
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Partiet er spillet den 3. februar 2017 i 3. runde i klubturneringen. 

Hvid: Mark Torpegaard 

Sort: Johannes Struijk 

 

1.e4 e5 2.Sc3 Sf6 3.f4 Sc6 4.fxe5 Sxe5 5.d4 Sc6 6.e5 Sg8 ser lidt underligt ud, men 

er også det træk Fritz anbefaler, dog nu med en lille fordel til hvid 7.Sf3 d6 her 

anbefaler Fritz d5 eller Lb4, teksttrækket øger hvids fordel 8.Lc4 dxe5 9.0-0 f6 helt 

efter bogen, dvs. at de to herrer spiller lige op med Fritz!!!!! 10.Sg5!? Mark disker nu 

op med et træk, som hverken Fritz eller vi andre have set komme 10. - fxg5?? 

Johannes er ikke en frygtsom mand, men med trækket bevæger han sig ud på 

decideret gyngende grund. Det rigtige havde været 10. - Sh6 hvorefter hvid næsten 

var tvunget til at spille 11. Sf3. 11.Lf7+?! 

 

 
 

 Endnu bedre havde Dh5+ været og ville resultere i en fordel på +9!! 11. - Ke7 

12.Sd5+  Kd7 13.dxe5 Lc5+ 14.Kh1 Sxe5 15. LxSg8?? 
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s 

 

 Så trådte Marks  censur i kraft, og resten af  partiet må ikke vises, det kan dog 

oplyses at det blev remis! Her skulle der selvfølgelig være spillet 15.Sf6+ der ville 

resultere i Dronningegevinst eller en mat i 6 træk.                                                

Skulle være gået til Louis Nielsen...     Noter NC 
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mandag 03.04 Generalforsamling 

lørdag             08.04 DM i Rebild starter (Kort påske, G5, Landsholdsklassen) 

mandag 17.04 DM afsluttes efter 10 travle dage 

mandag 24.04 Klubturneringen, 7. runde 

mandag 24.04 Himmerlandsmesterskabet, 1. runde 

onsdag             26.04 Himmerlandsmesterskabet, 2. runde 

fredag             28.04 Afslutning med spisning, sang og musik, quiz og skak 

mandag 01.05 Himmerlandsmesterskabet, 3. runde 

mandag 08.05 Himmerlandsmesterskabet, 4. runde 

mandag 15.05 Himmerlandsmesterskabet, 5. runde 

mandag 22.05 Himmerlandsmesterskabet, 6. runde 

mandag 29.05 Himmerlandsmesterskabet, 7. runde 

onsdag  31.05 Himmerlandsmesterskabet, afslutning og lynturnering 

 

REDAKTION: 

 

Niels Chr. Davidsen 53 29 97 45 ncdhellum@mail.dk 

Hans Andersen 29 62 77 17 hansandersen53@gmail.com 

 

Tak for bidrag til dette blad til: Richard Lilja 

   Steffen S. Nielsen 

   Regnar Simonsen 

   Peter Mikkelsen 

   Søren Hauge  

   Bent Kargaard Nielsen 

 

Besøg Skørping Skakklubs hjemmeside:  

 

http://skorpingskak.magix.net/index.htm 

 

KALENDER 


