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Hvid trækker og vinder 
Steffen Slumstrup Nielsen, december 2017 

(Prøv selv, men kig evt. i løsningen på side 27)

Her er en lille julespøg, som er komponeret af vores egen Steffen Slumstrup 
Nielsen op mod højtiden. Dette faktum borger nok for, at opgaven ikke lader sig 
løse ”helt automatisk”, men Steffen oplyser, at man under arbejdet med den bør 
være i julehumør og tænke juletanker. God fornøjelse!

i



Lynmesterskabet i Skørping Skakklub d. 09.10.17

17 medlemmer ønskede at kæmpe med om at blive lynmester 2017. Nogle af de 
største lynhajer glimrede ved deres fravær, og det gav de lidt mindre fisk gode vilkår 
for at boltre sig. Og det gjorde de så! Aftenens stressende partier gav disse resultater:

Indledende, gruppe 1:
1. Hans Andersen 4
2. Lars Jørgensen 3
3. Jørgen Schacht 2
4. Louise Malthe Mygind 1
5. Erik Press Christensen 0

Indledende, gruppe 2:
1. Søren Hauge 4
2. Brian Pedersen 3
3. Jon Johnsen 2
4. Patrick Lemonnier 1
5. Keld Gammelgaard 0

Indledende, gruppe 3:
1/2. Regnar Simonsen 4

Johannes Struijk 4
3/4. Peter Langeland 3

Sven Erik Østergaard 3
5. Jesper Hansen 1
6. Leif Larsen 0

Finalegruppe 1:
1. Hans Andersen
2/5. Regnar Simonsen 

Søren Hauge 
Johannes Struijk 
Brian Pedersen

6. Lars Jørgensen
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Omkampspulje om andenpladsen, finalegruppe 1:
1. Regnar Simonsen 3
2. Johannes Struijk 1 /
3. Brian Pedersen 1
4. Søren Hauge V2

Finalegruppe 2:
1. Jørgen Schacht 4 /
2/3. Jon Johnsen 3

Louise Malthe Mygind 3
4. Sven Erik Østergaard 2 /
5/6. Peter Langeland 1

Patrick Lemonnier 1

Omkamp om andenpladsen, finalegruppe 2:
Louise Malthe Mygind -  Jon Johnsen 0 -  1

Finalegruppe 3:
1/2. Jesper Hansen 4

Leif Larsen 4
3. Keld Gammelgaard 3
4. Erik Press Christensen 1

Omkamp om førstepladsen, finalegruppe 3:
Jesper Hansen -  Leif Larsen 1 - 0

PRÆMIER:

Gruppe 1: Guld: Hans Andersen (lynmester 2017)
Sølv: Regnar Simonsen

Gruppe 2: Guld: Jørgen Schacht
Sølv: Jon Johnsen

Gruppe 3: Guld: Jesper Hansen
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Pokalturnering på en helt ny måde v/HA

Afviklingen af klubbens pokalturnering var et meget indviklet og langstrakt punkt på 
dagsordenen på generalforsamlingen i foråret. En klar afgørelse fandt ikke sted på 
daværende tidspunkt; forsamlingen overlod det til bestyrelsen at finde på et system til 
en turneringsform, hvor de spillere, som blev slået tidligt ud, også skulle have noget 
skakligt ’’fornuftigt” at tage sig til, når de afsluttende kvart-, semi- og kvartfinaler 
skulle spilles.

Allerede på årskalenderen var der afsat hele 4 spilledage til pokalen, hvilket var klart 
mere end de sædvanlige 2. Bestyrelsen bestemte sig for en opbygning, hvor de 3 
første spilledage skulle spilles til at finde 4(!) spillere, som så skulle kæmpe om 
pokaltitlen den 4. gang, hvor resten så kunne dyste om rødvin. Hele vejen igennem 
med hurtigskak med noget varierende betænkningstid fra mandag til mandag (og med 
en generel regel om, at kongen ikke måtte slås, hvilken fik nogen betydning...) Men 
interessant nok havde bestyrelsen besluttet sig for 3 forskellige koncepter, hvilket 
fremgår af nedenstående referat. Den 4. deltager i 
finalestævnet skulle i øvrigt få lov til at deltage på 
et Wild Card - jo ,  vi lærer skam noget af den 
internationale sportsverden! Vildkortet skulle gå 

til en spiller, der havde været meget tæt på at kvalificere 
sig i et eller flere af de tre første stævner.

1. runde:

Her blev der indledningsvis spillet alle mod alle i 4 grupper, som var inddelt efter 
rating -  altså med de bedste 5 bedste i øverste gruppe, de 6 næste i gruppe 2 samt 5 
spillere i hver af de to sidste grupper. Resultaterne her blev:
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Gruppe 1: Gruppe 2:
1. Peter Mikkelsen 4 1. Brian Pedersen 5
2. Mark Torpegaard 3 2. Jon Johnsen 4
3/4. Søren Hauge 1/ 3. Hans Andersen 3

Regnar Simonsen 1/ 4. Sven Erik Østergaard 1 /
5. Jørgen V. Schacht 0 5. Jakob Søgaard 1

6. Patrick Lemonnier /

Gruppe 3_______________________________ Gruppe 4
1. Jesper Møller 4 1. Stener Mousten 4
2. Lars Jørgensen 3 2. Louise Malthe Mygind 3
3. Jesper Hansen 2 3. Erik Press Christensen 2
4. Bent K. Nielsen 1 4. Silas Tram Lux 1
5. Bjarni Sørensen 0 5. Keld Gammelgaard 0

Så skulle der med fri lodtrækning spilles semifinaler og finale med betænkningstid 10 
minutter til hele partiet. Her indtraf ingen overraskelser, og Peter kvalificerede sig 
uden den store dramatik til finalestævnet:

Semifinaler:
Peter Mikkelsen -  Stener Mousten 1 -  0
Brian Pedersen -  Jesper Møller 1 -  0

Finale:
Peter Mikkelsen -  Brian Pedersen 1 -  0

2. runde:

Strukturmæssigt forløb 2. runde som den første, men de indledende grupper blev 
konstrueret sådan, at de 4 stærkeste landede i hver sin gruppe, de 4 næste lige sådan 
osv. Resultater:
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Gruppe 1:______________________________ Gruppe 2:
1. Søren Hauge 3 Mark Torpegaard 3
2/4. Lars Jørgensen 2 2/3. Rasmus T. Kristiansen 1 /

Bjarni Sørensen 2 Brian Pedersen 1 /
Jon Johnsen 2 4. Leif Larsen 0

5. Jesper Møller 1

Gruppe 3: Gruppe 4:
1/3. Patrick Lemonnier 2% 1/2. Regnar Simonsen 3%

Jørgen V. Schacht 2 / Hans Andersen 3 /
Bent K. Nielsen 2 / 3. Stener Mousten 2

4. Jesper Hansen 1 / 4. Erik Press Christensen 1
5. Keld Gammelgaard 1 5. Homayoun Fatai 0

I grupperne 3 og 4 måtte der omkampe til, før vinderen var fundet. I gruppe 3 vandt 
Patrick først over Bent K. og dernæst over Jørgen, hvorefter den ged var barberet. I 
gruppe 2 vandt Regnar over Hans.
Så var man klar til semifinalerne, som forløb således:

Mark Torpegaard -  Patrick Lemonnier /  - /  1 -  0
Regnar Simonsen -  Søren Hauge 0 -  1

Og finalen:

Søren Hauge -  Mark Torpegaard 1 -  0

En lidt overraskende sejr til Søren, men det skulle ikke blive det sidste, vi hørte til 
ham i denne omgang...

3. runde:

Endnu en gang et nyt koncept, idet hver spiller fra den stærkeste halvdel af de 
fremmødte skulle møde en spiller fra den svageste halvdel i indledningsrunden. 
Herefter skulle der spilles knockout-turnering blandt såvel vinderhalvdelen som 
taberhalvdelen. De to ”halvtumeringsvindere” skulle til sidst mødes i en rundefinale.
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Nu er Skørping Skakklubs medlemmer jo ikke dårligere begavet end at adskillige 
kunne regne ud, at det nok ville blive den letteste vej til finalen, hvis man tabte sit 
indledende parti, hvorefter modstanden kunne forventes at blive mere moderat. 
Undertegnede vil dog på ingen måde mistænkes for slige spekulationer, men jeg tabte 
altså den første kamp mod Bjarni Sørensen! Det skete dog ved at sætte kongen i slag i 
en stærkt fordelagtig stilling, og rent faktisk var det ifølge turneringsreglerne ikke 
ensbetydende med nederlag -  slag af majestæten var nemlig forbudt! Også Jørgen V. 
Schacht kom overraskende over i tabernes halvdel.
Nu udviklede resten af turneringen sig sådan:

Vinderhalvdelen:
Patrick Lemonnier -  Jesper Møller 1 -  0
Lars Jørgensen -  Jon Johnsen 1 -  0
Leif Larsen -  Jesper Hansen 0 -  1
Bjarni Sørensen -  Regnar Simonsen 0 -  1

Regnar Simonsen -  Patrick Lemonnier 1 -  0
Lars Jørgensen -  Jesper Hansen 1 -  0

Lars Jørgensen -  Regnar Simonsen 0 -  1

Taberhalvdelen:
Hans Andersen -  Jørgen V. Schacht 1 -  0
Homayoun Fatai -  Bent K. Nielsen 0 -  1
Keld Gammelgaard -  Sven Erik Østergaard 0 -  1
Erik Press Christensen -  Louise M. Mygind 0 -  1

Sven Erik Østergaard -  Hans Andersen 0 -  1
Louise M. Mygind -  Bent K. Nielsen 0 -  1

Hans Andersen -  Bent K. Nielsen 1 -  0

Og til allersidst aftenens ultimative finale:

Hans Andersen -  Regnar Simonsen 1 -  0
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Det kunne åbenbart betale sig at gå efter taberpuljen. - stærkt uretfærdigt!!!

Nu var Peter, Søren og Hans klar til selve finaleaftenen -  den 11. december -  og 
bestyrelsen vedtog, at man ville give wild cardet til Regnar, som før det første havde 
deltaget i alle 3 stævner og for det andet havde været tæt på kvalifikation hver gang; 
gode argumenter!

Finalestævnet:

Klubbens pokalvinder vinder normalt ikke andet end æren (som til gengæld er yderst 
betragtelig!), men i år havde Søren udsat en speciel præmie til sejrherren, nemlig et 
meget nydeligt miniatureskakbord udført i det fineste træ og med tilsvarende smukke, 
bittesmå brikker.

Semifinalerne skulle spilles med /  time pr. spiller og finalen med 45 minutter pr. 
spiller.

Semifinaler:
Hans Andersen -  Peter Mikkelsen 0 -  1
Regnar Simonsen -  Søren Hauge 0 -  1

Jeg blev knockoutet i midtspillet, da min konge vovede sig ud i en snestorm, som var 
lige så kraftig som den, der samtidig rasede over Skørping.

Langt mere spændende var det andet parti, som endte med et spændende slutspil, 
hvor Søren med en fjern fribonde havde fordel Da materialet imidlertid var meget 
sparsomt (K, L og 2 bønder til Regnar og K, S og 3 bønder til Søren) skulle der ikke 
så meget til, for at Regnar kunne få slagtet/kontrolleret alle sorts bønder. I tidnød 
fandt Regnar dog ikke en udvej, og Søren vandt. Tilskuernes indblanding bagefter 
afklarede ikke situationen fuldstændigt, men der var i hvert fald enighed om, at det 
var yderst svært at kontrollere den sorte fribonde, hvilket altså heller ikke lykkedes.
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Så til finalen:

Hvid: Peter Mikkelsen
Sort: Søren Hauge Spillet d. 11.12.2017

1, c4 Sf6 2, Sc3 e6 3, e4 c5 4, g3 Sc6 5, Lg2 d6 6, Sge2 Le7 7, 0-0 0-0 8, f4 Sd4
9, d3 En ret usædvanlig lukket sicilianer. Hvid står aktivt i centrum, men der er 
absolut intet i vejen med sorts stilling. Det spændende er nu, hvor og hvordan de to 
parter ønsker at åbne fronter. 9, - Tb8 10, Le3 e5 11, h3 Ld7 12, Dd2 Dc8 13,
Kh2 b5 Så kom udfaldet. 14, b3 b4 Vinder terræn på dronningefløjen, hvilket viser 
sig at blive vigtigt, men mon ikke Søren også har overvejet at slå på c4 for at spille i 
b-linjen? 15, Sd1 a5 16, f5 a4 17, Sxd4 Partiets første slag! Bagefter var Peter vist 
ikke helt tilfreds med dette træk. 17, - cxd4 18, Lg5 Te8 19, Sf2 h6 20, Lh4 Dd8 
21, Kg1 Sh7 Stillingskrig! 22, Lxe7 Dxe7 23, h4 f6 24, Lf3 Den principielt 
dårligere løber søger ind på den eneste gode diagonal. 24, - Tec8 Profylakse. 25, 
Lh5 Le8 26, Lxe8 Dxe8

I denne stilling ser det ud til, at hvid har fordel pga. mere terræn og et potentielt 
kongeangreb efter g3-g4-g5. Sort kan måske få gang i noget dronningfløjen, men 
hvordan? Og det er bestemt heller ikke let at se, at springeren på h7 har en stor
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fremtid! 27, g4 Tc5! 28, Sh3 Ta5 29, Tabl axb3 30, axb3 Ta3 31, De2?! Giver 
sort mulighed for at doble i a-linjen. 31, - Tba8 32, Dc2 Ta2 33, Tb2 Txb2 34, 
Dxb2 Ta3! Sort tager magten over a-linjen. 35, Kg2 Da8 36, Tf2 Tal 37, Dc2 Da3 
38, g5?! Spillerne mente ikke, at dette var det bedste træk, men hvad ellers? 38, - 
hxg5 39, hxg5 fxg5 40, De2 D cl 41, T fl Da3 Med flere grimme trusler, så derfor 
42, Txal Dxal 43, Kg3 Kongen sætter i fremdrift på kongefløjen, hvor den måske 
kan være med til at etablere et mat-modangreb. 43, - D bl 44, Kg4!? En anden og 
måske bedre mulighed var ifølge spillerne 44, Dh5. 44, - Dxb3 Søren indrømmede 
bagefter, at han var noget i tvivl om, hvorvidt der var tid til at indkassere denne 
bonde! 45, Kh5 Da4! Nu har sort den gode skak fra e8 til rådighed. 46, Sxg5 De8+ 
47, Kg4 Sf6+ Efter 26 træks eksilering på h7 vågner springeren nu op til dåd i 
afgørelsens time! 48, Kh4 b3! Spillet a tempo! Søren kender udmærket til 
betydningen af en fjern fribonde. 49, Sf3 Dh5+ 50, Kg3 Dg4+ 5 l, Kf2 Df4!
Holder hvid fast i et jerngreb. 52, Dd2 Sg4+ 53, Ke2

53, - De3+! Dronningafbytning er OK for sort -  blot den foregår på hans præmisser!
54, Dxe3 dxe3 Nu, hvor feltet d2 ikke er tilgængeligt, kan springeren ikke standse b- 
bonden. Derfor: 55, K dl Sf2+ 56, K cl Sxd3+ 57, K bl e2 58, K al el(D)+ 59, 
Sxel Sxel 60, Kb2 Sf3 På 61, Kxb3 følger nu 61, - Sd2+ fulgt af slag på e4 og let 
gevinst. Peter opgav derfor her. 0 -  1 (Noter: HA)
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I et klubblad fornylig viste Søren en gevinst mod Peter, som fandt sted for mange år 
siden. Nu lykkedes det for ham på ny, og det var en meget glad og stolt Søren Hauge, 
der efter et glimrende parti vandt pokalen 2017!

Som ovenfor skrevet havde Søren udsat et smukt skakbord til pokalvinderen, men 
han nægtede at bringe det med hjem til Hadsund igen! Han skænkede det til klubben, 
så nu er der nok en chance for at snuppe det, når der forventeligt er ny pokalturnering 
i efteråret 2018!

Der var ca. 20 deltagere på hver af de aftener, pokalturneringen strakte sig over. Det 
vil derfor være rimeligt at fastslå, at det nye tiltag fra bestyrelsens side har tilgodeset 
de medlemmer, som på generalforsamlingen i foråret syntes, at der førhen var for lidt 
seriøs skak at tage sig til, hvis man led et tidligt exit fra pokalen. De lidt forskellige 
turneringsreglementer i de 3 første runder og wild card-ideen kan man selvfølgelig 
altid diskutere -  og det bør man også tage op på den kommende generalforsamling -  
men generelt må pokalen 2017 siges at have været en succes. Godt gået!

Rødvinen havnede i Frugthaven og i Bælum v/HA

Efterårsprogrammet var tæt med klubturnering, pokal og holdkampe, men der blev 
lige plads til en enkelt rødvinsturnering den 11. december. 12 spillede med, og det lå 
jo lige til højrebenet at dele flokken i 2 grupper, som spillede efter Jesper Møllers 
reglement, og heldigvis var opfinderen heraf selv til stede. Ikke mindst Mark 
Torpegaard havde en travl aften, da han havde 500 -  600 mere i rating end de fleste 
af hans modstandere. Så han spillede stort set ultralyn gennem hele turneringen!

Slutstillinger:
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Gruppe 1: Gruppe 2:
1/2. Sven Erik Østergaard 4 1. Louise M. Mygind 5

Mark Torpegaard 4 2. Homayoun Fatai 4
3. Jon Johnsen 3 3/5. Bent K. Nielsen 2
4. Lars Jørgensen 2 Leif Larsen 2
5/6. Jesper Møller 1 Erik Press Christensen 2

Bjarni Sørensen 1 6. Keld Gammelgaard 0

Sven Erik og Mark måtte ud i omkamp om førstepladsen, og her trak den gamle 
overlærer det længste strå. Der var præmier til de to øverstplacerede i hver gruppe.

”Han er ellers sådan en flink og rolig mand” v/HA

Ovenstående vil klubbens medlemmer vist uden problemer udtale om Bjarni 
Sørensen. Ikke mindst, når der snakkes skak, for Bjarni plejer altid at spille lange, 
jævnbyrdige, positionelle partier, som stort altid munder ud i mere eller mindre lige 
slutspil. Ikke sådan at Bjarni ikke går efter sejren -  bestemt ikke! -  men den behøver 
ikke komme i hus efter voldelige overfald eller i løbet af partiets første 20 træk.

Men Peter Langeland har for nylig overværet en forestilling, der i ganske høj grad 
taler imod ovenstående betragtning. Peter har indleveret dette parti fra en holdkamp 
til redaktionen, hvor Bjarni viser helt andre sider af sin skaksjæl.

Hvid: Ken Christensen, Tranum 1
Sort: Bjarni Sørensen, Skørping 3 Spillet d. 27.11.2017

1, d4 g6 2, Sc3 Sf6 3, e3 Lg7 4, Sf3 a6 5, Ld3 b6 6, Ld2 Lb7 7, h3 0-0 8, 0-0
d6 9, e4 h6 10, Te1 Kh7 Bjarni har indtil videre spillet i sin sædvanlige stil -  
elastisk og afventende krydret med den lidt specielle kongeudflugt til h7. Nu finder 
hvid tiden inde til at gå til makronerne. 11, e5 dxe5 12, Sxe5?! Noget mere 
ubehageligt for sort virker 12, dxe5. 12, - Sc6 13, a3?! Et underligt træk, som enten 
må bero på en overseelse eller en vurdering af, at hvid vil få fordel af åbningen af 
centrum. Bjarni tager imod med 13, - Sxd4 14, Se2 Sd7!? Et friskt træk, der sætter 
fut i fejemøget. 15, Sxd7 Dxd7 16, Lc3 Truer diskret med 17, Sxd4 Lxd4 18, Lxd4
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Dxd4 19, Lxg6+! og sort mister dronningen. Det ser Bjami: 16, - Tad8 17, Lxd2? 
Kan ikke være det bedste. Og så er vi ellers nået frem til stillingen, hvor vi skal til at 
ændre vores syn på frugtavler Bjarni Sørensen:

Her kunne man som sort overveje offeret 17, - Lxg2!? 18, Kxg2 (18, Sxd4 Dxh3 
holder hvid ikke til) Dd5+, men efter 19, Kf1! er sagen ikke klar, selv om den hvide 
stilling er svær at styre. Bjarni er også i offerhumør, men på en lidt anden vis: 17, - 
Sf3+! Så har vi set det med! 18, gxf3 Lxf3 19, Kh2 e5! Et helt koldblodigt træk, 
sort har slet ikke travlt med at sætte mat! 20, Le3 e4 21, Lc4 Le5+ Hvid er helt 
færdig, for efter 22, Kg1 Dxh3 er matten udækkelig. Han spræller dog lidt i nettet 
med 22, Lf4 Lxf4+ 23, Sxf4 Lxd1 24, Taxd1 Dxd1 Det enkleste. 25, Txd1Txd1 
Med to tårne mod to lette officerer er Bjarni selvfølgelig ovenpå og fører sejren 
sikkert i land. 26, Lxa6 Td2 27, Kg2 Txc2 28, b4 Ta2 29, Sd5 e3 30, Sxe3 Txa3 
31, Lb7 f5 32, Sd5 Tf7 33, Lc6 Ta7 34, b5 h5 35, Sf4 Te7 36, Sd5 Te1 37, Sf4 
Kh6 38, Le8? En overseelse, men der var selvfølgelig intet at stille op for hvid.
38, - Txe8 39, Sd5 Te5 40, Se3 Txb5 og nu, hvor tidnøden var overstået, opgav 
hvid. 0-1 (Noter: HA)

Ham Bjarni skal vi vist til at vogte os lidt for...!
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Skulle redaktørerne besøge Louis Nielsen? v/HA

Endnu en gang er det desværre ’’lykkedes” for redaktørerne at glemme en brik i et af 
bladets diagrammer. Denne gang i forbindelse med den specielle opgave, som Søren 
Hauge diverterede selskabet med under sommerskakken i Bælum. Miseren blev 
underligt nok først opdaget af vores korrekturlæser i Vanløse, Steffen Slumstrup 
Nielsen, som ringede en uge efter at bladet var leveret i hans postkasse. Tragisk nok 
var der faktisk tale om en matopgave, hvor det var den sorte konge, der ikke var til 
stede!

Det rigtige diagram bringes her:

Hvid trækker og sætter mat i ét træk

For en ordens skyld repeterer vi lige løsningen på den lille skakjoke, som Søren 
havde fundet frem. Sagen er nemlig den, at der faktisk er en sort bonde fo r  meget 
(9 styks) i stillingen. Når man opdager det, er spørgsmålet jo, hvilken bonde, der er 
overskydende. Og her bliver man så vidne til 9 forskellige matter alt efter hvilken 
man vælger. Nemlig:
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a) Fjernelse af bc7:
b) Fjernelse af bf7:
c) Fjernelse af bf6:
d) Fjernelse af bg6:
e) Fjernelse af bb5:
f) Fjernelse af bc5:
g) Fjernelse af bg5:
h) Fjernelse af bd4:
i) Fjernelse af be3:

1, Dd6 mat 
1, Dg8 mat 
1, Se7 mat 
1, Tf5 mat 
1, c4 mat 
1, Dxb5 mat 
1, Sf4 mat 
1, Sxe3 mat 
1, Se7 mat

Nu håber vi ikke, at nogen af læserne har brugt alt for mange oktobertimer på at løse 
den uforståelige opgave -  vi undskylder og lover at prøve på  at forbedre os!

Årets parti 2017? Moderne skak er sjovt! v/HA

Klubbladets problemskakspecialist, Steffen Nielsen, følger også godt med hvad angår 
den internationale skakscene generelt. Han kontaktede derfor klubbladets redaktion 
først i november med følgende førstereplik: ”Har I set det fantastiske parti fra Kina, 
som blev spillet for et par dage siden? Det må blive valgt som årets parti 2017 og 
måske er det endda et af alle tiders bedste partier!” Så måtte redaktøren på jagt på 
internettet, hvor der allerede få dage efter at partiet blev spillet i den kinesiske 
divisionsturnering var uddelt massevis af rosende kommentarer til partiets vinder, den 
kinesiske stormester Ding Liren.

Vi vil bestemt ikke snyde vore læsere for den fantastiske oplevelse. Spænd først 
sikkerhedsbæltet!

Hvid: Jinshi Bai, Hangzhou (2585)
Sort: Ding Liren, Shaoxing (2759) Spillet i Tianjin d. 04.11.2017

1, d4 Sf6 2, c4 e6 3, Sc3 Lb4 4, Sf3 0-0 5, Lg5 c5 6, e3 cxd4 7, Dxd4!? Vi er
kommet ind i en ikke så udbredt variant i Nimzoindisk. Måske er tilbageslaget med 
dronningen første skridt på hvids tornede vej; tidligere i år valgte Mamedyarov i 
hvert fald at spille 7, exd4 d5 8, cxd5 exd5 9, Le2 mod WM Magnus Carlsen.
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7, - Sc6 8, Dd3 En nyhed allerede her i 8. træk. Tidligere i år blev 8, Dh4 h6 9, Lxf6 
Dxf6 10, Dxf6 gxf6 11, Tc1 spillet i partiet Iniyan -  Paszewski i Graz. I stedet for 
denne ’’kedelige” afbytning bliver vi vidner til noget mere eksplosivt. 8, - h6 9, Lh4 
d5 10, Td1 Herfra er det stort set fremad og fremad for sort gennem resten af 
partiet. 10, - g5 11, Lg3 Se4 12, Sd2 Sc5 13, Dc2 Sort har vundet masser af tempi, 
og hvids udvikling er rudimentær -  dog har sort en skrøbelig kongestilling, hvis hvid 
får stabiliseret. Men mon ikke de fleste Skørping-spillere ville foretrække den sorte 
stilling? Ding Liren kører fortsat på med 13, - d4 14, Sf3 e5 Sort kunne ikke slå på 
c3, da dronningen i så fald ville stå i slag. 15, Sxe5

15, - dxc3!? Og så alligevel! Brættet står nu totalt i brand, indtil partiet slutter. 16, 
Txd8 cxb2+ 17, Ke2? En fejl, hvilket dog ikke var lige til at se. Bedre var 17, Td2! 
Td8 18, Sf3 Lg4 19, Dxb2! Lxf3 20, gxf3 Txd2 2l. Dxd2 Lxd2+ 22, Kxd2 Td8+ 
23, Ke2 Td3, 24, f4 hvorefter stillingen er omtrent lige. Der er flere bivarianter i 
stillingen ovenfor, men lad os gå tilbage til selve partiet: 17, - Txd8 18, Dxb2 Sa4! 
Bringer springeren til det fremragende felt c3. 19, Dc2 Sc3+ 20, Kf3
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20, - Td4!! Et fantastisk træk! Hvid kan ikke slå tårnet pga. springergaflen til 
kongeparret på d4, men nu kommer den hvide majestæt for alvor ud på at se naturen 
uden for det trygge kongeslot -  en rejse, der strækker sig gennem resten af partiet. 21, 
h3 Sort truede jo med 21, - g4+ 22, Sxg4 Lxg4 mat! 21, - h5 22, Lh2 g4+ 23, Kg3
23, hxg4 hxg4+ 24, Kg3 Td2 fører til det samme scenarium, som udspiller sig i 
partiet. 23, - Td2! 24, Db3 Igen var der en springergaffel med dronninggevinst efter
24, Dxd2 Se4+. 24, - Se4+ 25, Kh4 Le7+ 26, Kxh5 Kg7! Ding vælger den 
smukkeste vej mod gevinsten blandt flere andre. 27, Lf4 Lf5 Matnettet strammes.
28, Lh6+ Kh7 29, Dxb7 Den hvide dronning, som længe har stået helt off-side,
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forsøger at komme sin husbond til undsætning -  men forgæves. 29, - Txf2! 30, Lg5 
Tjah, 30, Dxa8 Sg3 var faktisk med mat! Nu får hvid et flugtfelt på h4, men det er en 
stakket frist. 30, - Th8! 31, Sxf7 Lg6+ 32, Kxg4

32, - Se5+! Smart til det sidste. Nu kunne Jinshi Bai vælge mellem 33, Kh4 Kg8+
34, Sxh8 (eller 39, Sh6+ Txh6 mat) Lxg5 mat eller i stedet 33, Sxe5 Lf5+ 34, Kh5 
Kg7+ 35, Lh6+ Txh6 som også er med mat. Så hvid opgav -  sikket noget rystet efter 
den omgang. På den anden side set vil Jinshi Bais navn nu nok også overgå i 
skakhistorien! 0 -  1

Noter: nettet + HA

PS: Tak til Steffen for hintet -  partiet var i sandhed i en klasse for sig, ikke mindst 
når man tager i betragtning, at det er spillet mellem to spillere fra den absolutte elite. 
I min skakungdom spillede de allerstørste GM'ere aldrig som Ding Liren i dette 
parti. Skak er faktisk blevet sjovere i de sidste 10 -  20 år!

I øvrigt har Steffen i nogle år haft gang i et projekt, hvor han vil vise 100 (eller et 
andet antal) af de vildeste partier mellem gode spillere gennem skakhistorien. Dette 
parti er en oplagt kandidat til den bog, hvilket Steffen da også selv har tilkendegivet!
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Peter og Lars ryddede bordet i efteråret v/HA

36 spillede med i klubbens efterårstumering, og det er et meget flot antal. To spillere 
-  Michael Ankersen og Normann A. Hansen -  kom til udefra, og det er jo kun med til 
at højne klubbens styrkeniveau. En enkelt spiller måtte melde fra før turneringen gik i 
gang, og et par stykker faldt fra undervejs på grund af diverse uforudsete 
begivenheder.

For to af spillerne lykkedes at brillere med maximumsscore -  7 ud af 7 mulige. Det 
var ikke helt uventet, men alligevel særdeles imponerende, at den ene maksimalist 
var Peter Mikkelsen, som vist ikke var truet for alvor gennem efteråret. -  Den anden 
var vores nye spiller, Lars Jørgensen, som nok havde fået et lidt for lavt starttal i 
ratingsystemet. Han var sat til 1200, scorede så 7 af 7 mod spillere på det niveau, og 
nu har Lars så 1344; en fejende flot indtræden i Skørping Skakklub!

Lad os gå lidt i detaljer med de 4 grupper:

Nr. Skørping Efterår 2017 - 1 Ialt Plc.
Rat.
før

Rat.
efter

8 2 3 4 5 6 7
1 Niels Chr. Davidsen 1 % % % 1 0 1 4 / 3 1893 1902

7 1 8 3 4 5 6
2 Mark Torpegaard Jensen 0 % 0 0 1 % 0 2 7 1885 1822

6 7 1 2 8 4 5
3 Johannes Struijk 0 % % 1 1 1 1 5 2 1847 1886

5 6 7 1 2 3 8
4 Hans Andersen % 0 % % 0 0 % 2 6 1711 1699

4 8 6 7 1 2 3
5 Søren Hauge % 0 0 % 0 % 0 1 / 8 1743 1707

3 4 5 8 7 1 2
6 Peter Mikkelsen 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2142 2158

2 3 4 5 6 8 1
7 Bo Bøgh Lassen 1 % % % 0 % 0 3 4 1694 1718

1 5 2 6 3 7 4
8 Jørgen V. Schacht 0 1 1 0 0 % % 3 5 1727 1741
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Fejende flot af Norup-spilleren, men det er faktisk ikke nogen stor belønning at få 
100 % - det gav blot et plus på 16 ratingpoints. -  Johannes spillede på ny en stærk 
turnering, han går støt frem i disse år.

Nr. Skørping Efterår 2017 - 2 Ialt Plc.
Rat.
før

Rat.
efter

8 2 3 4 5 6 7
1 Jakob Søgaard % % 1 % % 1 0 4 3 1558 1596

7 1 8 3 4 5 6
2 Jon Johnsen 0 % 0 1 0 1 % 3 7 1675 1633

6 7 1 2 8 4 5
3 Michael Ankersen 0 1 0 0 0 1 0 2 8 1609 1537

5 6 7 1 2 3 8
4 Brian Pedersen % % 1 % 1 0 1 4 / 1 1645 1657

4 8 6 7 1 2 3
5 Norman A. Hansen % % % % % 0 1 3 / 5 1585 1587

3 4 5 8 7 1 2
6 Rasmus T. Kristiansen 1 % % % 0 0 % 3 6 1618 1591

2 3 4 5 6 8 1
7 Patrick Lemonnier 1 0 0 % 1 / 1 4 2 1542 1587

1 5 2 6 3 7 4
8 Sven Erik Østergaard % % 1 % 1 % 0 4 4 1493 1565

Gruppe 2 var en ekstremt jævnbyrdig affære, hvor et sølle halvt point skilte Brian, 
som blev triumfator, fra de 3 forfølgere, Patrick. Jakob og Sven Erik. Remisprocenten 
var betragtelig -  dog ikke for Michael Ankersen!

Gruppe 3 var noget ramt af, at en af de tilmeldte ikke kunne være med alligevel, og 
afbuddet kom så sent, at der ikke kunne ændres i gruppeinddelingen. Ydermere skete 
der det, at Claus Jacobsen fik lidt for meget at se til (blandt andet det kommende 
kommunalvalg), så han måtte også melde fra. -  Gevinster uden kamp er i skemaet 
angivet med et ”+” og tab uden kamp med et ”-”. Vinder af gruppen blev Peter 
Langeland, som blot blev aftvunget en enkelt remis -  det var mod Jesper Hansen. 
Dermed er Peter tilbage i gruppe 2, hvilket virker ganske naturligt.
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Nr. Skørping Efterår 2017 - 3 Ialt Plc.
Rat.
før

Rat.
efter

8 2 3 4 5 6 7
1 Jesper Møller 1 1 0 1 % + 0 4 / 3 1391 1411

7 1 8 3 4 5 6
2 Poul Erik Kristensen 0 0 % 0 + 0 + 2 / 6 1292 1240

6 7 1 2 8 4 5
3 Peter Langeland + 1 1 1 % + 1 6 / 1 1465 1546

5 6 7 1 2 3 8
4 Claus Jacobsen 0 + - 0 - - - 1 7 1341 1303

4 8 6 7 1 2 3
5 Erik Ø. Knudsen 1 1 + 1 % 1 0 5 / 2 1381 1453

3 4 5 8 7 1 2
6 xxx 0 8 - -

2 3 4 5 6 8 1
7 Preben Jørgensen 1 0 + 0 + 0 1 4 5 1392 1370

1 5 2 6 3 7 4
8 Jesper Hansen 0 0 % + % 1 + 4 4 1442 1402

Trods høj IQ forstod hverken Fischer eller 
Kasparov konceptet "korrespondanceskak
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Nr. Skørping Efterår 2017 - 4 Ialt Plc.
Rat.
før

Rat.
efter

2 3 9 12 5 8 10
1 Keld Gammelgaard 0 0 + 0 0 1 0 2 11 1002 941

1 4 8 6 11 5 7
2 Jens Muller 1 % 1 0 % 0 - 3 8 1068 1079

4 1 7 11 12 9 6
3 Stener Mousten 0 1 1 0 0 + 0 3 7 1101 1067

3 2 10 7 8 11 12
4 Leif Larsen 1 % 0 0 + 0 0 2 / 9 1111 1048

6 7 12 9 1 2 11
5 Silas Tram Lux 0 0 % + 1 1 1 4 / 3 955 1041

5 8 11 2 10 7 3
6 Lars Jørgensen 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1200 1344

8 5 3 4 9 6 2
7 Erik Press Christensen 0 1 0 1 + 0 + 4 5 942 960

7 6 2 10 4 1 9
8 Hans Gullestrup 1 0 0 % - 0 + 2 / 10 1055 1012

10 12 1 5 7 3 8
9 Karolina Højgaard 0 0 12 1000 982

9 11 4 8 6 12 1
10 Louise Malthe Mygind 1 0 1 % 0 0 1 3 / 6 1090 1106

12 10 6 3 2 4 5
11 Bjarni Sørensen 1 1 0 1 % 1 0 4 / 4 1282 1257

11 9 5 1 3 10 4
12 Bent K. Nielsen 0 + % 1 1 1 1 5 / 2 1239 1255

Afgørelser uden kamp så man også i gruppe 4, der blev spillet som Monrad. Louises 
veninde, Karolina, spillede med i den indledende runde, men derefter meldte hun fra 
-  og det var bestemt ikke, fordi hun ikke kunne ”lide lugten” i vores klub!

Lars Jørgensen var helt overlegen og fik 7 af 7. Ham venter vi meget af! På 
andenpladsen fandt vi veteranen Bent K., som åbenbart kom sig over sit meget 
omtalte biluheld uden problemer ud over de skrammer, han pådrog sig. Treer blev til 
gengæld det unge talent Silas Tram Lux, og det er forhåbentlig starten på, at han skal 
opad i ratingsystemet; han har evnerne til det!
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Ungt talent blev årets højdespringer v/HA

Normalt må man forvente, at unge spillere i tordnende fremgang har de største 
chancer for at vinde meget rating i løbet af en sæson og derved erhverve sig den flotte 
titel ”Årets Højdespringer i Skørping Skakklub”. Sådan er det imidlertid ikke gået så 
ofte hos os. For eksempel gik titlen i 2016 til Leif Larsen, og helt ung er Leifjo ikke!

I år gik det imidlertid helt anderledes, idet årets vinder blev Christian Samuelsen, 
som jo netop er et af klubbens lovende talenter. I foråret tjente Christian 185 gode 
ratingpoints, og det kunne ingen andre stikke. Desværre har vi ikke set så meget til 
Christian efter sommerferien, da han har gået på efterskole, men vi håber stærkt på at 
få ham tilbage i klubben fra august 2018 -  velkommen til!

Andre medlemmer, der havde et ratingindbringende 2017 var Johannes Struijk, som 
øgede sit tal med 129 -  faktisk stærkt imponerende, når vi er oppe i de højere lag på 
ratinglisten -  samt Peter Langeland og Claus Jacobsen, som begge lagde hele 120 
points på i løbet af året.

Hvor der er store stigninger, er der også dyk: værst gik det faktisk ud over sidste års 
højdespringer, Leif Larsen, som måtte af med præcis 200 points -  det var faktisk lidt 
mere end han tjente i 2016! Andre store tab måtte Bjarni Sørensen og Poul Erik 
Kristensen konstatere, begge satte 101 til på kontoen. (Men som man kan læse om 
andetsteds i bladet, har Bjarni nu gang i at erobre det tabte tilbage!)



Den fuldstændige liste over begivenhederne i 2017 ser sådan ud:

Spiller____________________ Rat. 12/2016 Rat. 12/2017________ Ændring
Peter Mikkelsen 2135 2167 + 32
Richard Lilja 2041
Niels Chr. Davidsen 1916 1899 - 17
Johannes Struijk 1757 1886 + 129
Jacob Fog 1842 1842 0
Mark Torpegaard Jensen 1822
Arne Christensen 1775 1775 0
Regnar Simonsen 1825 1745 - 80
Jørgen V. Schacht 1715 1743 + 28
Bo Bøgh Lassen 1667 1718 + 51

Søren Hauge 1755 1707 - 48
Martin Olsen 1705 1705 0
Hans Andersen 1706 1699 - 7
Brian Pedersen 1689 1657 - 32
Jon Johnsen 1686 1633 - 53
Jakob Søgaard 1582 1596 + 14
Rasmus T. Kristiansen 1584 1591 + 7
Patrick Lemonnier 1521 1587 + 66
Jonas Bilstrup 1614 1566 - 48
Sven Erik Østergaard 1594 1565 - 29

Peter Langeland 1426 1546 + 120
Heine Kragelund 1552 1534 - 18
Erik Øskov Knudsen 1408 1453 + 45
Rasmus Røge 1501 1524 - 77
Jesper Møller 1429 1411 - 18
Jesper Hansen 1365 1402 + 37
Preben Jørgensen 1295 1370 + 75
Claus Jacobsen 1183 1303 + 120
Bent K. Nielsen 1293 1282 - 11
Bjarni Sørensen 1358 1257 - 101
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Poul Erik Kristensen 1341 1240 - 101
Lars Jørgensen 1200
Christian Samuelsen 996 1181 + 185
Louise Malthe Mygind 1047 1115 + 68
Jens Müller 1124 1079 - 45
Stener Mousten 1076 1078 + 2
Leif Larsen 1248 1048 - 200
Silas Tram Lux 1092 1041 - 51
Erik Press Christensen 980 960 - 20
Keld Gammelgaard 941

Holdturneringen -  hvor er vi på vej henad?

Efter at 3 runder er spillet (i 2. division dog kun 2 i skrivende stund), er det svært at 
sige, hvor vore hold reelt står. Alle 3 mandskaber ligger lige under midten, rigtig 
meget kan ske endnu, men man jo nok tilstå, at nedrykninger er mere sandsynlige end 
oprykninger...

Stillingerne i de 3 kredse, hvor vi spiller med:

2. division, grp. 4 (2 rd.) A-klassen B-klassen
1. Viborg 1 11 1. Nørresundby 3 9 1. Nørresundby 4 8
2/3. Kjellerup 1 9^2 2. Hjallerup 1 8E2 2. Aalborg 7 7^2

Jetsmark 2 9^2 3. AarsNibe 3 6E2 3. Sæby 2 7
4. Silkeborg 1 8E2 4. Aalborg 5 6E2 4/5. Aalborg 8 6
5. Skørping 1 7^2 5. Skørping 2 5 DSA Skak 1 6
6. Holstebro 1 7 6. Aalborg 6 4^2 6/7. Skørping 3 5^2

7. Randers 1 6 7. Frederikshavn 1 4^2 Tranum 1 5^2

8. Aalborg 2 5 8. Hobro 1 3^2 8. AarsNibe 4 2E2
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Samme aften skrev Peter Mikkelsen denne breaking news på klubbens hjemmeside:

For en del år siden vandt Skagen over Brøndby i pokalturneringen i fodbold - en 
kæmpesensation i fodboldverdenen. I dag skete der en sensation i Aalborg i 2. 
division. Skørping slog Aalborg 6-2 efter en fremragende præstation. Jeg har en 
tendens til at bruge mange superlativer, når det går godt, men i dag kan jeg ikke 
bruge nok!! Jeg havde forholdsvis let spil mod Elena Steffensen (tidligere medlem af 
Skørping). Et parti jeg viser i vores skakblad, da der er mange spændende 
problemstillinger undervejs. Richard spillede et langt parti på 2. bræt. Jeg troede på et 
tidspunkt, at det var remis, men Lilja kæmpede forbilledligt og vandt i sikker stil. 
NCD - vores store problem-"barn" - stod til sølvet. Men som jeg har oplevet flere 
gange - Davidsen har en udpræget evne til at ændre partiet - denne gang gik det ud 
over Sune Kovshøj. Sådan NCD!!! Mark var den første, der var færdig, men han 
knuste fuldstændig sin modstander. Jeg er altid imponeret, når Mark bruger sine 
"uortodokse tricks".. Johannes stod rigtig godt, og mens jeg analyserer med Elena, 
siger Johannes: Jeg har i øvrigt vundet!!! Bøllebank!!!!! Regnar stod hele tiden 
næstbedst og måtte ned - desværre. Jørgen Schacht spillede et fremragende parti mod 
Peter Lysberg. Desværre glemte Jørgen De4 på et tidspunkt - dette træk havde vundet 
partiet. Jørgen spillede et andet træk, som gav remis - et fornemt resultat for Jørgen. 
Bo Bøgh Lassen stod længe rigtig godt og spillede længe på gevinst, men ved 
stillingen 4-0 tog Bo remis - fornemt og klogt!!!
Per Andreasen kom på et tidspunkt hen til mig og sagde: Nå - nu vil I nok til at spille 
med om oprykningen til 1. division!!
Nej, men vi fik et resultat, der giver håb før opgøret mod Holstebro om 14 dage!!!!!!

(Som følge af ekstraordinær travlhed med handelsskoleeksamener op mod jul har 
Peter beklaget over for redaktionen, at hans indlæg må udskydes til næste nummer, 
redaktørerne)

Holstebro stod på programmet/NC

I forlængelse af Hans's spørgsmål om hvor holdene er på vej henad, kan der nu 
kastes mere lys over dette, idet vi i dag 17. dec. har spillet 2.divisions skak i 
Holstebro. Det blev som Peter Mikkelsen indimellem skriver: "en gang blandede 
bolsjer", og det endte med et nederlag på 3 point mod Holstebros 5 point. For
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Skørping vandt undertegnede og Jacob Fog, Regnar Simonsen og Jørgen Schacht 
spillede remis. De øvrige spillere måtte se sig besejret.
Vi er efter dette nederlag placeret som nr. 6 gruppen med 10U point. Under os er 
Aalborg 2 og Randers 1, der begge har 7 point. Lige over os er Kjellerup med 11 pont 
og dagens modstander Holstebro med 12 point. På førstepladsen ligger ikke uventet 
Viborg 1 med hele 17U point. Se evt. hele gruppen på:
http: //holdskak.skak. dk/T eamT our/T able?teamT ourGroupId= 139&teamT ourId=26

Fra dagens kamp ses Jørgen Schacht og bagerst Jacob Fog. Vi kan også sige der er 
1U point på vej til Skørping. Modstanderne holder åbenbart rygepause.

Løsning på Steffens juleopgave

Det er første december. Familien Hviid er så småt ved at være klar til julen. Familiens 
overhoved, Fru Hviid, har en travl måned i vente, mens resten af familien nok er 
udmærket tilfreds med en mere doven tilværelse, mens de venter på den store dag.
Fru Hviid skal hente seks gaver over hele byen for at sikre familien en god højtid.

1, Se7 Åh nej, den travle Frue overser pakken på h6. Den var ellers lige på vejen.Nå. 
Det går nok. Man kan også være lidt for materialistisk anlagt i juletiden. 1. -  Dxa3 2, 
Sxf5+ Det er 2. december, og den første pakke er allerede i hus. Ikke dårligt. 2, -
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Kxe4 3, Sd6+ En gave af en vis størrelse venter på c3. 3, - Kd4 4, Sb5+ Ke4 5, 
Sxc3+ Kd4

Hvad er det på g3? En lille pakke, men alligevel. 6, Sb5+ Ke4 7, Sd6+ Kd4 8, Sf5+ 
Ke4 9, Sxg3+ Kd4

Den største gave venter på a3. 10, Sf5+ Ke4 11, Sd6+ Kd4 12, Sb5+ Ke4 13, Sxa3
Så mangler der kun to gaver. Men hov, én af dem lader til at røre på sig! 13, - h2
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14, Sb5! h1(D) Og nu skifter den også form. Nå. Fru Hviid har ikke tid til at fundere 
over den slags. 15, Sd6+ Kd4 16, Sf5+ Ke4 17, Sg3+ Kd4 18, Sxh1 Haps. Så 
mangler der kun en. Ovre på b3. Monstro den kan holde sig i ro? 18, - b2 Næh, 
selvfølgelig ikke.

19, Sg3 b1(D) 20, Sf5+
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20, - Ke4 Et ustyrligt held for familien. Hvis Fru Hviid havde fået fingre i pakken på 
h6 i allerførste træk, kunne vi nu have bevidnet en skuffende afslutning efter 20, 
Dxf5+ 21, Kxf5 og der er i hvert fald ikke udsigt til en Hviid jul. 21, Sd6+ Kd4 22, 
Sb5+ Ke4 23, Sc3+ Kd4 24, Sxb1

Den sidste gave bliver indhentet den 24. december. Lige i rette tid. De andre 
medlemmer af familien Hviid applauderer fra deres sofaer: ”Det klarede vi da meget 
godt. Glædelig jul!”
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60 år ved skakbrættet v/Søren Hauge (fortsat)
Jeg fortsætter beretningen, og denne gang vil jeg fortælle om de store mestre jeg har 
mødt eller spillet simultan med og lidt om Hadsund Skakklub

Første gang jeg mødte en af de store mestre var da jeg som dreng deltog i en 
drengeskakturnering i Hjørring. Her sad alle de store mestre på scenen i Vendelbohus 
på scenen, og vi drenge så med ærefrygt på Alfred Christensen, som bar meget 
stærke briller på grund af sin øjensygdom.

Jeg har tidligere fortalt om min tid i Nordre skakklub i Århus. I min første sæson 
startede jeg på E-holdet. Det var klubbens 9.hold, og den gang var alle hold på 8 
spillere, så dvs. at klubben til hver holdkamp skulle mønstre 72 spillere, Jo, det var en 
stor men også meget stærk klub. Der var en turneringsleder, og jeg husker, at når vi 
mødte til klubaften var alle brikker stillet op og rundekort var lagt ud. I min første 
sæson spillede jeg på 9. holdet, og i denne sæson vandt de 8 hold deres gruppe, mens 
førsteholdet i 1. division ”kun” blev nr. 2.

På 1.holdet spillede bl.a. Den tidligere danmarksmester Eigil Pedersen, Jørn Sloth og 
de to nuværende Nr. Sundby spillere Bent Sørensen og Jens Kølbæk. Eigil Pedersen 
fik jeg aldrig talt med. Han var jo det store navn, og en anden en kun en genert ung 
mand.

Men et år hvor jeg var tilskuer til matchen mellem Nordre og Frederiksberg talte jeg 
med IM Jens Enevoldsen og spurgte ham, om ikke han kunne gøre sin bog: 30 år ved 
skakbrættet færdig. (Den omhandler faktisk kun 17 år.) Men han sagde, at det ville 
han gerne; men det var svært at få et forlag til at interessere sig for projektet.

Jeg kan også huske, at det vakte nogen moro på 1.holdet, at Frode Søby, der tidligere 
havde været Århusmester og havde spillet 2.bræt i sidste sæson nu var blevet flyttet 
ned på 8. bræt og derfor i overmod havde væddet en kasse øl med resten af holdet, 
om at han ville vinde alle sine partier, allerede i første runde tabte sit parti!

Senere på året 1965 var der stormester-turnering i København, og da den var slut, 
kom de to sovjetiske stormestre Suetin og Tajmanov, der havde vundet turneringen 
på deling med Glicoric, til Århus, hvor de spillede to opvisningspartier mod Hans 
Rasmussen (den senere redaktør af skakbladet fra Vejlby Risskov skakklub og Eigil 
Pedersen fra Nordre.
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De to partier blev spillet i et mindre lokale; men i et stort lokale ved siden af var der 
demonstrationsbrætter, så de mange tilskuere kunne følge slagets gang i de to partier. 
A f og til kom den spiller, der ikke var i trækket ind og forklarede meningen med sine 
sidste træk. Her imponerede Eigil Pedersen, der hele tiden havde situationen under 
kontrol. Stormester Suetin måtte da også afgive remis efter hård kamp. Hans 
Rasmussen havde ikke store chancer mod stormester Tajmanov.

Jeg var vildt imponeret. Jeg var jo næsten først lige begyndt at snuse til skakverdenen 
og så med beundring på koryfæerne.

Året efter flyttede jeg til Aalborg og kom med i Aalborg Skakforening. Her spillede 
danmarksmesteren fra 1928 I.E.W.Gemzøe. Han var aktuar på forsikringsselskabet 
fremtiden og lidt af en original. (for øvrigt var han også dansk mester i bordtennis en 
gang i tidernes morgen). Han var altid ulasteligt klædt i jakkesæt og vest. Han røg 
pibe, som altid gik ud under partiet, og så startede showet. Først rodede han i den ene 
jakkelomme så i den anden efter tændstikker. Så kom turen til vesten og 
bukselommerne. På et tidspunkt under disse undersøgelser hændte det, at 
modstanderen trak, så glemte Gemzøe alt om pibe og tændstikker og koncentrerede 
sig om skakspillet, så trak han og tog den æske tændstikker, som hele tiden havde 
ligget på bordet ved siden af brættet, og tændte sin pibe.

Den stærkeste spiller i Aalborg Skakforening var Torben Kjeldsen; men Gemzøe 
hørte også til de stærke spillere i klubben.

Et år traf det sig så uheldigt, at Gemzøe og Torben Kjeldsen skulle mødes i første 
runde. Gemzøe vandt og han vandt også alle sine resterende partier og blev 
klubmester. Men resten af sæsonen stod Torben Kjeldsen og holdt øje med Gemzøes 
partier, hans egne ordnede han næsten med venstre hånd. Når man så havde tabt til 
Gemzøe, skældte Torben Kjeldsen en huden fuld: ”Du kan da nok forstå, at du skulle 
have spillet sådan og ikke sådan.” Vi andre godtede os, vi undte Gemzøe sejren.

I 1967 mødte jeg igen stormester Tajmanov og denne gang ved brættet. Aalborg 
Skakforening havde inviteret de to stormestre Flohr og Tajmanov (der var i Danmark 
i forbindelse med en turnering i København) til at spille simultan mod spillere fra 
Aalborg og Nr. Sundby. Jeg var glad, da jeg fik lov at møde Tajmanov; men glæden 
blev nu noget blandet. Han var utrolig arrogant, skældte ud over det danske 
trafiksystem, og hvis han tabte et parti gav han ikke hånd eller sagde tak for partiet 
men kørte bare brikkerne sammen og gik videre til næste parti. Man fik ikke lov til en
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eneste gang under partiet at vente lidt med sit træk, det skulle falde, så snart han kom. 
Jeg tabte da også til ham.

I 1968 havde Aalborg Skakforening besøg af den daværende Danmarksmester IM 
Børge Andersen. Han skulle spille ur-match mod de ti bedste spillere i klubben, og 
der var jeg så heldig at få lov at være med. Børge Andersen havde taget 
mesterspilleren Jørgen Nielsen med, og han skulle så spille simultan mod resten af 
klubbens spillere. En ur-match er jo næsten det samme som simultan; men der er ur 
ved hvert bræt, og mens deltagerne kun skal passe et ur skal mesteren passe alle ti.

Jeg kan huske, at vi talte om at spille hurtigt, så han kunne komme i tidnød; men det 
blev slet ikke til noget; han var meget stærk og spillede hurtigt, så som aftenen skred 
frem blev billedet, at vi alle ti sad og svedte over brikkerne; mens Børge Andersen 
sad og hvilede sig, og en gang i mellem rejste sig for at tage et træk. Han vandt da 
også 8 partier og spillede 2 remis. Da han var færdig gik han over til Jørgen Nielsen, 
der langt fra var færdig, og så delte de to resten af flokken i 2 og spillede simultan 
mod dem.

I 1974 deltog jeg i en simultanforestilling mod Bent Larsen. Ved siden af mig sad 
Niels Christian Davidsen. Ret hurtigt kom Niels Christian til at stå dårligt. Han 
begyndte at kigge sig omkring: ”Er der ikke snart en, der vil opgive, jeg vil ikke være 
den første”, sagde han. Men der var ikke tegn på opgivelse nogen steder, så Niels 
Christian fortsatte med at kæmpe, og minsandten om ikke han fik brikkerne rodet 
sådan sammen, at Bent Larsen trådte forkert og tabte!

I løbet af 1977 begyndte Hope i Hadsund at forhandle en skakcomputer. Den. 
21.december dukkede en af medarbejderne op i Hadsund Skakklub med en 
skakcomputer, som vi skulle teste. Formentlig som den første klub i Danmark.

”Den kan I umuligt slå, for den er kodet med 1 million træk”, sagde den stolte 
medarbejder. Vi var nu svære at imponere, og jeg tror, at han gik noget skuffet hjem, 
da vi i kun 14 træk lammetævede computeren, som ikke engang kunne finde ud af at 
rokere! (se partiet under billedet)

Men det var da en særlig oplevelse, og som vi jo nu ved, blev computerne meget 
hurtigt stærkere end os.

33



Her står jeg i klubben omgivet af medlemmer med den første skakcomputer:
Den skuffede Hope-medarbejder Poul Christensen står til højre for mig. Til venstre 
Søren Jensen og faderen Arne Jensen bagved, desuden skimtes Verner Dissing og 
Jens Antoniussen.
Her følger det ’’historiske parti”.

Hvid: Hadsund Skakklub Sort: Hope

1.e4, e5 2.Lc4, Sf6 3.d3, Sc6 4.Sc3, Lc5 5.f4, d6 6.Sf3, Sh5? 7.Lxf7+, Kxf7 
8.Sg5+, Kg6 9.f5+, Lxf5 10.exf5+, Kxf5 11.g4+, Kg6 12.gxh5+, Kf6 13.Df3+, 
Ke7 14.Df7+ mat.

Som sagt var vi ikke særlig imponerede; men allerede året efter kunne computeren 
holde remis mod mig (jeg ved godt at flere vil sige, at det kunne de også). Nu kunne 
den også sige trækkene, og man kunne printe partier ud.

Samme år altså 1977 gjorde Hadsund Skakklub sig igen bemærket. Et af vore 
medlemmer Tage Krogshave syntes, at de grimme plastikskakbrikker, som vi spillede 
med på butikstorvet i Hadsund, skulle erstattes af nogle ordentlige træbrikker. Så han 
drejede et flot sæt store træbrikker til klubben. Han fortalte, at når han startede på at 
dreje en konge eller dronning, som jo er de største officerer, så vejede træstykket 50 
kg. Så drejede han det til en konge eller dronning, som så ”kun” vejede 20 kg, og når 
træet så var tørt, vejede kongen og dronningen ca. 12kg. Bønderne vejede 3 kg.
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Jeg syntes, at det så lidt dumt ud, at vi spillede med de store brikker, og vi så rendte 
hen og trykkede på det lille skak-ur, så jeg lavede et skak-ur, som passede lidt bedre 
til de store brikker. Tage Krogshave og jeg kom i avisen, som med store bogstaver 
skrev:

"Hadsund har verdens største ur til skak"

I 1980 inviterede jeg Bent Larsen til en simultanforestilling. Hope betalte hans rejse 
og honorar, og skakklubben tjente 400 kr. på begivenheden, idet vi havde indbudt 
spillere fra naboklubberne og alle skulle betale 10 kr. for at deltage.

Jeg deltog selvfølgelig også selv, og jeg kan tydelig huske Bent Larsens grin, da vi 
var kommet til slutspillet. ”Ha, springer mod dårlig løber, se teoribogen side 17”, og 
så kørte han mig ud over brætkanten.
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Billedet er dog taget i begyndelsen af partiet. Måske genkender man en noget yngre 
Leif Larsen til højre for mig; mens Jens Antoniussen ved min anden side ser tænksom 
ud.

I 1985 gjorde Hadsund Skakklub sig igen bemærket. Da vi for første gang vandt 
mesterklassen og rykkede op i 3. division. Det varede nu kun et år, så var i nede igen; 
men året efter var vi igen i 3.divison, og sådan fortsatte det i mange år. Jeg tror, at jeg 
har spillet på divisionshold 9 gange.

Året efter altså i 1986 satte to spillere fra Hadsund Skakklub, Jesper Salomonsen og 
Benny Grønhøj (som nu begge spiller i Års) en ny verdensrekord, idet de spillede med 
store brikker i 30 timer. I løbet af de 30 timer spillede de 90 partier, og de må have 
løftet mange kilo, når vi ved at brikkerne vejede mellem 3 og 12 kg.
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Udover simultanforestillingen med Bent Larsen har klubben haft besøg af de fleste 
danmarksmestre, som gav simultanforestillinger, men da klubbens formand Gunnar 
Østergaard døde i 1997, var det ligesom, der startede en nedtur. Klubben mistede 
medlemmer og i 2010 måtte vi lukke. Så er det jo heldigt, at der findes en så god klub 
som Skørping Skakklub, der ligger tæt ved Hadsund.
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Nørresundby Skakklubs klubturnering/ NC

Nørresundby Skakklub indbyder hvert år på nettet til deres klubtumering. Så selv om 
man ikke er medlem er det muligt at spille med. Her er der chancer for at møde ret 
stærke spillere og da jeg på et tidspunkt så at Jakob Søgaard havde tilmeldt sig, 
gjorde jeg det også. Turneringen afvikles som en koordineret emt. over 9 runder hvor 
vi så spiller ca. hver 3. eller 4. torsdag gennem hele vintersæsonen. Indtil nu er der 
afviklet 5 runder. Jakob og jeg har dog kun afviklet 4 partier, idet vi begge har et 
udsat parti. Jakob har scoret to halve og tabt to, medens jeg har tabt to og vundet to. 
Der deltager spillere fra flere forskellige klubber, bl.a. Henning Larsen fra Aars 
Skakklub og Arne Fjordside fra Aalborg Skakforening. Netop mod Arne fik jeg den 
ene af mine gevinster, en slags revanche fra Himmerlandsturneringen hvor jeg tabte 
til Arne.

Vi kommer ind i partiet efter træk 21. - Sd5 til f6 fra sorts side;

Hvid: Niels Chr. Davidsen Skørping Skakklub 

Sort: Arne Fjordside Aalborg Skakforening
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Jeg spillede 22.Le3??, det afgørende træk skulle være 22.Txg6 hvilket jeg overså, 
"alderen trykker og formen dykker" som Sven Erik Østergaard poetisk udtrykte det i 
en fødselsdagssang engang.. Der kunne følge: 22. - hxg6 23.Txg6 Kh8 24.Dxf7 Lf8 
25.Dxf6+ Dg7 26.Dh4+ Kg8 27.Sf6+ Kf7 28.Txg7 med stor fordel. Dette missede 
jeg og partiet fortsatte med 22. - Sfd5 23.Lh3 Dc7 24.Lf5?! Kh8 25.Lh6 Lf8 26.Lg5 
Le7 27.Th3 gxf5 28.Txh7+ Kxh7 29.f4 Et afgørende træk, der gør at der alligevel 
kommer en fin afslutning på partiet (for mig altså), sort har nu ingen redning og mat. 
29. - Lxg5 30.Sxg5+ Kg7

31.Sh7+!! Sort bliver fastholdt i h - linjen og kan kun se til at det går ned ad bakke 
31. - Kh8 32.Dh3 sort opgav. Der kunne følge 32. - Sxf4 33.Dh6 Tg8 34Sf6#

Noter NC
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NC i kamp mod Holstebros Thorkild Borup

Struijk tager det store overblik med partierne. Bemærk stor interesse ved Marks parti!
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Julequiz/HA

Ved julefrokosten den 29. december afsløres det, hvem der har vundet julequizzen for 
2017. Men allerede i dette klubblad kan de korrekte svar afsløres. Herunder ses de 13 
spørgsmål og de 3 svarmuligheder. Det korrekte svar er fremhævet med fed skrift:

1. Hvem vinder Skørping Skakklubs klubturnering 2016/17?
1) Peter Mikkelsen ved også at vinde forårsturneringen 2017
x) Peter Mikkelsen efter ikke at vinde forårsturneringen, men senere vinde 

mesterskabsfinalen
2) En anden spiller end Peter Mikkelsen

2. Hvordan går det Skørpings førstehold i Mesterrækken i sæsonen 2016/17?
1) Holdet vinder rækken
x) Holdet bliver nummer to
2) Holdet får en tredjeplads eller en dårligere placering.

3. Hvordan går det AaB i superligasæsonen 2016/17?
1) Holdet spiller oprykningsspil
x) Holdet kommer i nedrykningsspil, men undgår nedrykning
2) Holdet rykker ned

4. Hvordan går det for Danmarks fodboldlandshold i 12017?
1) Holdet kvalificerer sig til VM i Rusland i 2018
x) Holdet bliver toer i gruppen og kvalificerer sig til VM efter omkampe
2) Holdet kvalificerer sig ikke til VM

5. Hvem vinder DM i skak for hold?
1) Brønshøj
x) Philidor eller Skanderborg
2) Et helt fjerde hold
(Skanderborg snuppede D M  2017)
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6. Hvem vinder DM i skak?
1) Sune Berg Hansen
x) Allan Stig Rasmussen, Mads Andersen eller Jakob Vang Glud
2) Andre spillere
(Mads Andersen tog D M  i Skørping)

7. Hvor mange af følgende aviser findes ikke længere i papirudgave d. 1. 
december 2017?
BT, Ekstra Bladet, Jyllands-Posten, Politiken, Berlingske, MetroXpress, 
Information, Weekendavisen, Dagbladet Arbejderen, Kristeligt Dagblad?

1) De findes alle i papirudgave
x) Præcis én af aviserne er lukket
2) To eller flere af aviserne er lukket

8. Hvor ligger Magnus Carlsens ratingtal den 1. december 2017?
1) Under 2840
x ) 2840 -  2850
2) Fra 2851 og op
Det lå på 2837

9. Hvor mange af Skørping Skakklubs medlemmer har et ratingtal under 1000 
pr. 1.12.2017?

1 )Ingen 
x) 1 eller 2
2) 3 eller flere
(Under 1000 ligger p.t. Erik Press Christensen og Keld Gammelgaard)

10. Hvor mange mesterspillere har Skørping Skakklub pr. 1.12.2017?
1) 0 -  1 
x) 2
2) 3 eller flere
(Mesterspillere -  dvs. på mindst 1900 er Peter Mikkelsen og Richard Lilja)
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11. Hvem vinder Nobels Fredspris 2017?
1) En europæer eller en nordamerikaner 
x) En asiat
2) Andre
(Det gjorde organisation ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear 
Weapons)

12. Hvem bliver efterfølgeren til Lars Søndergaard som træner i AaB?
1) Allan Kuhn, Hans Backe, Ove Christensen, Ove Pedersen eller Ove Hust 
x) En anden dansk træner
2) En anden udenlandsk træner
(Det blev Morten Wieghorst)

13. Hvilken løsning angiver størstedelen af quiz-deltagerne på nedenstående
skakopgave?

Hvid trækker og sætter mat i 2 træk:

1) 1. Dh6 
x) 1. Lf8
2) 2. Te3
(6 deltagere skød på 1. Dh6, 4 på 1. Lf8 og 9 på 1. Te3.Den korrekte 
løsning på opgaven var i øvrigt 1. Lf8, hvilket viser, at vi ikke er så gode til 
at løse skakopgaver til en julefrokost...)

De 13 rigtige lød derfor 11x -  xxx -  11x -  x2x2 Vinderen kåres til julefrokosten 
den 29. december. Og samtidig får du en ny årskonkurrence for 2018!
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KALENDER
fredag 29.12 Julefrokost kl. 18.30
mandag 08.01 AarsNibe 4 -  Skørping 3
tirsdag 09.01 Aalborg 6 -  Skørping 2
søndag 14.01 Skørping 1 -  Silkeborg 1
mandag 15.01 Per Andreasen besøger klubben
mandag 22.01 Forårsturneringen, 1. runde
søndag 28.01 Randers 1 -  Skørping 1
mandag 29.01 Skørping 2 -  AarsNibe 3
mandag 29.01 Skørping 3 -  Aalborg 8
mandag 05.02 Forårsturneringen, 2. runde
søndag 11.02 Skørping 1 -  Jetsmark 2
mandag 12.02 Forårsturneringen, 3. runde
mandag 19.02 Regnar Simonsen holder foredrag
mandag 26.02 Der er åbent i klubben
tirsdag 27.02 Aalborg 5 -  Skørping 2
tirsdag 27.02 DSA Skak 1 -  Skørping 3
søndag 04.03 Skørping 1 -  Kjellerup 1
mandag 05.03 Udsatte partier / hyggeskak
mandag 12.03 Skørping 2 -  Hjallerup
mandag 12.03 Skørping 3 -  Sæby 2
mandag 19.03 Forårsturneringen, 4. runde
mandag 26.03 Forårsturneringen, 5. runde
mandag 09.04 Generalforsamling

Redaktion: Niels Chr. Davidsen ncdhellum@mail.dk
Hans Andersen hansandersen53@gmail.com 29 62 77 17 

Tak for bidrag til Søren Hauge, Steffen Nielsen, Peter Mikkelsen
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