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Skørping Skakklub Ny klubblad: 

 

Da redaktionen er ramt af et veritabelt uvejr med store og kæmpemæssige 

uoverensstemmelser om den redaktionelle linje, ser den ganske aldrende redaktør 

ingen anden udvej end, at starte  med udgivelse af eget og forhåbentligt endnu mere 

interessant og spændende blad og mere nyhedsorienteret. 

Indhold: 

Hauges Hjørne - Holdturnering 1974 - Partier og billeder- GP Terndrup m.m. 

 

Hauges Hjørne v/Søren Hauge 

Inspireret af  en spalte, der kørte gennem mange år i Jyllands-Posten og måske også 

andre steder kaldet  "Hauges Hjørne" med Professor Hans Hauge, nu emeritus. Her 

spiddede Hauge alt og alle med vid og sarkasme samt altid parat til at tage en god 

debat. Nu lader vi Hans Hauges storbroder Søren Hauge få et tilsvarende hjørne i 

klubbladet, måske med et lidt mindre kontroversielt indhold. Grunden til at jeg 

bringer Hans Hauge på banen er, at han lige har haft et indlæg i Kristeligt Dagblad!! 

om gymnasieelevernes opførsel i forbindelse med undervisningsministerens besøg på  
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Ørestad Gymnasium. Hans Hauge kalder det det rene vand i forhold til, hvad der 

skete på universiteterne i 1970´erne.  NC 

Søren fortsætter: 

Jeg er jo den rolige type, som oftest vinder ved at opsamle små fordele, som jeg så 

søger at gøre større og derved vinde partiet. Men det kan jo hænde (selv for mig), at 

det bliver til et farligt angreb på modstanderens konge. Se nedenstående partislutning 

fra 4. runde af holdturneringen, hvor Skørping 2 i A-rækken  på udebane mødte 

Aalborg 7. 

 

Hvid: Bo Blok Schjødte 

Sort:  Søren Hauge 

 

Jeg har sort og vi kommer ind i partiet efter hvids 35.træk Ta2  jeg svarede 35. - Df7 

36.Kg3 Tb3+ 37. Kf2 (Kg1)  e3+ 38. Ke2? (Kg1) 38. - Lb5+ 39.Ke1 Txh5 og så må 

hvid gribe til den eneste redning fra matten 40. Dh3 TxDh3 41. gxh3 Dg6 med 

udækkelig mat i næste træk.     0 -1 
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Sådan skal du ikke spille!!! / Søren Hauge 

 Sidste runde i A - klassen. Vi skulle spille i Brønderslev, og vi skulle kun bruge 1 

point for at være sikre på oprykning. Da Brønderslev har klubaften onsdag aften kneb 

det lidt med at stille hold; men Bo og jeg var sikre på, at vi med Brian og Bent K.N. 

skulle vi nok klare det. 

Jeg var først færdig og det vil sige helt færdig!! Se bare: 

Hvid: Henrik Froholdt 1378 i rating 

Sort: Søren Hauge 1735 i rating. 

Jeg har altså noget mere i rating, men det kan man bestemt ikke se. 

1. Sf3 Sf6 2. d4 e6 3. c4 d5 4. e3 c6 5.a3 Sbd7 6.Sc3 Ld6 7.Ld3 0-0 8. h3 Te8?      

9. 0-0 dxc4 10.Lxc4 e5 11.Sg5 Sd5?? (Tf8) 12.Se4? (Dh5) 12. - Sdb7? her var Sf6 

nok bedre 13.Dh5 Sf6 14.Lxf7?? 

 

Langt bedre var 14.Dxf7 Kh8 15.Dg8+ Txg8 16.Sf7+ skak og kvalt mat 

I stedet kunne Bo Blok havde fremprovokeret denne unikke afslutning.  
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Partiet fortsatte nu fra det forrige diagram, men stadig uden redning for sort. 

14.  - Kh8 15.LxTe8 Dxe8   16. Dxe8 Sxe8 17.Sf7+ Kg8 18. Sfxd6 Sxd6 19.Sxd6 

og så var der ikke rigtig noget at spille om mere. Heldigvis klarede Bo Bøgh og Brian 

sagen med 2 gevinster. Bent K.N. fulgte mit eksempel. 

Resultatet bliver at vi næste år har 2 Mesterrækkehold og 1 A-hold, idet B-holdet 

vandt deres klasse suverænt og rykker  en klasse op! 
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Næste diagram er en lille sjov opgave, hvor hvid er i trækket og sætter mat i 2 træk. 

 

 

Løsning næste side: 

 

 

Erik Press i kamp mod Claus Jacobsen for et par år side 

 



6 
 

Tilbage til rødderne v/NC 

Følgende er genoptryk af  1. klubblad fra november  1974. Se de næste sider; 

 

Skørping Skakklub! 

Medlemsblad 

1. årgang        Nr.1                

____________________________________________________________ 

Indhold:  Et forsøg  -  Holdkampene   -  Vinterturneringen   -  Partier 

For redaktionen af dette blad har det længe været et ønske om at måtte forsøge at lave 

et medlemsblad, da vi mener, der er behov for et sådant, navnlig af hensyn til de unge 

spillere i klubben, da det formodentligt er dem der vil læse det med størst interesse. 

Bladets udgivelse vil i første omgang afhænge af hvor meget stof  der indkommer til 

det. Skulle forsøget falde heldigt ud, er der måske basis for en mere regelmæssig 

udgivelse. 

Bladet skulle gerne blive et yderligere bindeled mellem klubbens spillere og være i 

stand til  at  skubbe til spillerne så klubben kan deltage med stærke hold i de 

forskellige holdturneringer der spilles hver vinter. 

Tag godt imod bladet! Skulle det kunne øge klubinteressen yderligere i Skørping 

Skakklub, er hensigten med bladet nået! 

        Redaktionen 

Holdturneringen: 

I år har Skørping Skakklub tilmeldt tre hold til vinterens holdturneringer. Et 

Mesterrækkehold, et a - hold og et c - hold. Vi plejer ikke at have et c - hold, men har 

tilmeldt et for at give nogle af de nye spillere en fornemmelse af  hvad det vil sige at 

spille på hold. I forbindelse hermed vil vi byde de nye spillere velkommen og håbe de 

vil falde til her i Skørping Skakklub. Velkommen til Søren, Jens og Keld Thuesen. 
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Mogens -  og Poul Erik Hyldgaard Jensen. Frank Rosenbech og Fin Leleur Thomsen. 

Forhåbentligt spillere der vil være med til at præge klubben  i de kommende år.. 

Holdopstillingerne ses på næste side . 

 

Mesterrækkeholdet  A - holdet   C - holdet 

1. John Steffensen  Hardy Andersen   Kristian Andersen 

2. N.C. Davidsen  Otto Pilgaard   Peter Andersen 

3. Arne Søgaard  Claus Wilhelmsen  Keld Thuesen 

4. Arne Valsted  Poul Nielsen   Jens Thuesen 

5.Jørgen Boeriis  Peter Riise Jensen  Frank Rosenbech 

6. Arne Christensen  Niels Søgaard Jakobsen Poul Erik H Jensen 

7. Anker Nielsen  Bent Rasmussen 

8. Jens Thygesen  Vagner Christensen 

Mesterrækkeholdet mødte i sin første kamp Aabybro og vandt med 4½ point mod 3½ 

point. John Steffensen og Arne Valsted manglede. De blev erstattet af  Hardy 

Andersen og Otto Pilgaard. 

Resultaterne:     Skørping har hvid på lige brætnumre. 

N.C. Davidsen   Emanuel Mogensen ½ - ½ 

Partiet blev remis efter at spillerne havde stået omtrent lige hele vejen igennem. 

Arne Søgaard  Svend Christensen ½ - ½ 

Også dette parti blev remis, men først efter meget hård kamp fra begge sider. Snart 

stod den ene godt, snart den anden, men ebbede til sidst u i remis. 

Jørgen Boeriis  S. E. Christensen 1 - 0 

Boeriis snød hurtigt sin modstander for en, eller var det to bønder?, og vandt let og 

smertefrit slutspillet. 
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Arne Christensen Kjeld Poulsen  0 - 1 

Det blev matchens længste parti, hvor afgørelsen først faldt da Arne ofredee en 

officer ukorrekt i tidnøden. 

 

Anker Nielsen  Oskar Poulsen  1 - 0 

Et lidt mærkeligt parti, hvor Anker straks i starten tabte en bonde, med ved energisk 

spil vendte han billedet, således at modstanderen til sidst kun havde valget mellem at 

opgive eller blive sat mat. Han valgte det første! 

Jens Thygesen  Mogens Poulsen 1 - 0 

En Dronninggambit der som ofte fører til et langt og lige spil. Det viste sig dog at 

Jens var den tak bedre, der afgør et sådant parti. Han fangede til sidst modstanderesn 

læber nede på h2, hvorefter Poulsen opgav. 

Hardy Andersen Marius Simonsen ½ - ½ 

Atter et remisspil, hvor ingen af parterne lavede de store udskejelser, men foretrak et 

roligt og stille parti. 

Otto Pilgaard  Kim Dahl  0 - 1 

Pilgaard blev overlusket i åbningsspillet af sin teorikyndige modstander. Siden stod 

partiet ikke til at redde. 

Kampen mod Aabybro forløb i øvrigt uden uheld! Ihukommende sidste års match 

mod det samme hold. Da stillede vi troskyldigt op Aabybro, og Aabybro ligeså 

troskyldigt op Skørping. Det var os der var galt på den og vi hastede tilbage til 

sognet. Imens smagte en del af Aabybro-spillerne naturligt på Rebild Parks fortrinlige 

kaffepuncher, og  så er der ikke sagt for meget! Vi sendte dem derefter hjem med et 5 

-3 nederlag.. 

Den næste kamp var mod Aalborg Skakforening, og vi var en smule betænkelige ved 

dette møde, fordi Aalborg i sin første kamp havde pulveriseret Hjørring 6 - 2! Det gik 

dog udmærket og vi kunne rejse hjem med 5½ point i posen. Holdet stillede dog også 

op ved fuld styrke, idet John Steffensen og Arne Valsted begge var spilleklare.. 
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Resultater:  Skørping har hvid på ulige brætnumre. 

John Steffensen  Poul Andersen   ½ - ½ 

Et meget hårdt parti, hvor John altid havde paraderne i orden. Partiet sluttede meget 

retfærdigt remis. 

 

Niels Chr. Davidsen  Kurt Pedersen   1 - 0 

Et sjovt parti, hvor Kurt dog overså en finesse og tabte en bonde, samtidigt med at 

han fik en dårlig stilling. Det efterfølgende tårnslutspil stod ikke til at redde. 

Arne Søgaard   Regnar Larsen   1 - 0 

Arne spillede friskt på gevinst og vandt hurtigt en bonde. Så stod der Skørping på  

resten af det parti. 

Arne Valsted   Normann Hansen  0 - 1 

Arne tabte efter et mildt sagt sindssygt træk. Kan kun skyldes manglende træning, 

men det går forhåbentlig bedre næste gang! 

Jørgen Boeriis   H.P. Rasmussen  ½ - ½ 

Tog en hurtig remis, yderligere kommentater overflødig!! 

Arne Christensen  Elmer Hollesen  1 - 0 

En superhurtig sejr på 8 træk. Sejren stivede hele holdts moral af og var sikkert 

medvirkende til den solide sejr. Vi håber Arne laver noget lignende mod HJørring. 

Anker Nielsen   Kim Houlberg   ½ - ½ 

Et roligt parti. Begge spille sikkert og solidt! 

Jens Thygesen   Poul Ø. Andersen  1 - 0 

En lidt ukendt åbning, med fint spil fra begge sider.Poul spillede pludselig ikke det 

bedste, og Jens afsluttede partiet i fin stil! Jens er herefter den eneste med maksimum 

point på holdet. Lad os håbe han også har fuldt udbytte af sine partier efter næste 

runde! 
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A - holdet har været igennem et par hårde runder med store nederlag til følge. En del 

af forklaringen er at spillerne er lidt urutinerede, samt at holdt har afgivet  sine to 

stærkeste spillere, Boeriis og Jens, der jo var med til at spille holdet op i a - rækken 

sidste sæson. Begge spille nu på mesterrækkeholdet hvor de er blandt dem der har 

klaret sig bedst. Et alvorligt handicap for A - holdet at mangle disse to spillere!! 

I første kamp mødte de Sindals 1. hold i Skørping. Resultatet blev et nederlag på 1½ 

point mod 6½ point. Otto Pilgaard spillede remis og Peter Riise Jensen vandt, resten 

måtte se sig besejret. 

Den næste kamp foregik i Hjørring og en lille fremgang var der at spore, selv om der 

var en lille smule knas med det resultat Hardy kom hjem og refererede og det  

klubben har modtaget fra Gunnar Østergaard! Vi regner dog med det var 2 point 

holdet fik. Poul Nielsen vandt medens Peter Riise Jensen og Niels Søgaard Jakobsen 

spillede remis. 

Endelig har vort c - hold spillet en kamp. Det var mod Horsen-Hammer og vi måtte 

indkassere et nederlag 4½ point mod 1½ point. Jakob Søgaard spillede remis på 1. 

bræt og på bræt 6 vandt juniorspilleren Poul Erik Hyldgaard Jensen. ( Poul  Erik 

fylder forøvrigt 60 år i næste måned 2019),( NC up to date, her og nu). 

Holdets næste kamp er mod Hadsund og der kan sikkert ventes en ret lige kamp. Vi 

håber holdet er i stand til at vinde! 

Partier/ NC 

De næste partier er alle fra holdturneringen. Det er meningen i de næste numre at 

bringe endnu flere partier og helst med spillernes egne kommentater. Det skulle gerne 

blive sådan at vi får alle partierne fra holdturneringen i bladet. 

Lad os begynde med korteste parti en spiller fra Skørping har spillet i mange når. Det 

er Arne Christensens gevinst fra 2. runde mod Aalborg Skakforening. 

Hvid: Elmer Hollesen 

Sort: Arne Christensen    Spillet november 1974 

1. d4 d5 2.c4 e5 Arne spiller straks noget mindre kendt 3.dxe5 d4 herfra yder bonden 

et vist tryk på den hvide stilling  4.e3? Pachmann foreslår Sf3 4. -  Lb4+ 5.Ld2 dxe3! 
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6. Lxb4?? exf2+ 7. Ke2  Nødvendigt da Dronningen skal holdes dækket  7. - 

f2xg1og forvandler til S med + 8. Txg1 Lg4+ 9. opgav. 0 - 1 

 

Slutstillingen - Sådan skal den ged barberes!!! 

Hvid: Oskar Poulsen Aabybro 

Sort: Anker Nielsen 

1.b4  Orangutang, og bliver mærkelig da sort hurtigt taber en bonde 1.  - e5 2.Lb2 

Sc6 3.b5 Sd4 4.e3 Se6 5.Lxe5 d6 6.Lb2 Sf6 7. Sf3 Ld7 8.Le2 g6 9.c4 Lg7 10.0-0   

0-0 11.Sa3 Te8 12.Dc2 Sc5 13.Sd4 Tc8 14.Lf3 c6 15.bxc6 bxc6 16. Tb1 Se6 17.Se2 

Sg5 sort spiller ,ret usædvanligt for Anker, energisk på gevinst. 18. Sg3 Sxf3 19.gxf3 

Le6 20. Se4 Sxe4 21.Lxg7?? 

Billede fra 1970érne. Søgaard Jakobsen. Fædrene 

ophav til vores nuværende medlem Jakob Søgaard. 
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I denne stilling havde sort nu det afgørende 21. -  Dg5+ 22.Kh1 Lh3 23.Tg1 Sxf2 

med mat!  Anker fortsatte dog med 21. -  Sxd2 22. La1 Sxf3 23. Kg2 Dh4 24.Kxf3 

Lg4+?? der var mat med Dg4+, men Anker  nød at spille skak!  25. Kg2  Dh3+ 

26.Kh1 Lf3+ 27. Kg1 Dg2++ Dermed var det point (endelig) hjemme. 0 - 1 

 

Sidste parti i klubbladet i denne omgang er fra holdkampen mod Aalborg. 

Hvid: Poul Ø Andersen Aalborg 

Sort: Jens Thygesen 

1.Sf3 b6 2. c4 Lb7 3.Sc3 Sf6 4. d3 e6 5.e4 Le7 6. Le2 d6 7.0-0 0-0 8.Se1 Hvid vil 

gennemføre f4 med pres på sorts kongefløj 8. - Sc6 9.f4 Sd4 10.Sf3 Sxe2 11.Dxe2 

Sd7 12.e5 Te8 13.exd6 cxd6 14. Sg5 Sf6 15. Sce4 h6 16. Sh3 d5 17. Sef2 Tc8 18.b3 

Sh7 19.Lb2 Lf6 20.Sg4 Lxb2 21.Dxb2 dxc5  22. dxc5 23.De2 Td7 Nu skulle hvid  

spille et tårn i d- linjen og står så stilfredsstillende, men Poul spiller: 
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 24.Se5?? fører til hurtigt selvmord for hvid. 24.  - Td2 25. Dg4 Txg2 26. Dxg2 

Lxg2 27. Kxg2 og hvid opgav i træk 39!    0 - 1 

 

Kurt Richter som er i trækket og fører de sorte brikker, har for to ofrede bønder 

skaffet sig et klart initiativ; men findes der en afgørende fortsættelse? Se den smarte  

løsning på side 16. 
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Skørping GP 23.03.2019/ NC 

Skørping Skakklub afviklede lørdag den 23. marts årets sidste afdeling af  den 

Nordjyske GP serie. Der var arrangeret både junior og voksen GP samme sted og tid. 

Efter deltagerne udtryk forløb det til alles tilfredsstillelse. Vi havde 3 spillere med i 

voksen GP og med følgende resultater til følge. 

I gruppe 1 scorede Peter Jørgen Dam Mikkelsen 3 point af 7 mulige. 

5 
 

Peter Jørgen Dam Mikkelsen 

Skørping Skakklub 
2174 2074 

4 

0 
8 

1 
6 

½ 
7 

0 
1 

0 
2 

½ 
3 

1 
3 6 4,85 2137 

 

I gruppe 2 blev Mark Torpegaard nr. 1 med flotte 5½ point i 7 runder. 

2 
 

Mark Torpegaard Jensen 

Skørping Skakklub 
1716 1898 

7 

1 
1 

1 
8 

½ 
3 

½ 
4 

1 
5 

½ 
6 

1 
5½ 1 3,3 1803 

 

I gruppe 3 vandt Lars Jørgensen 6 partier, men måtte se sig overgået af en med 6½ 

point i de 7 runder. Men flot, flot 2. plads. 

2 
 

Lars Jørgensen 

Skørping Skakklub 
1250 

 

1 

1 
3 

1 
7 

1 
5 

0 
6 

1 
4 

1 
8 

1 6 2 4,6 1313 

 

Slutstillingen i Peter J D M sidste parti i turneringen, Peter har de hvide brikker.  

  

http://turnering.skak.dk/Player/PlayerDetails/945639?groupId=6442
http://turnering.skak.dk/Player/PlayerDetails/946298?groupId=6443
http://turnering.skak.dk/Player/PlayerDetails/945368?groupId=6445
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Svensk mesterværk/ v Peter Heine N. redigeret i af NC 

Mange har forsøgt at tillægge skak kunstens værdier, men den hollandske stormester 

Jan Donner sagde det mest præcist: Skak er netop det modsatte. Kunst handler om at 

udtrykke sig frit, skak derimod om mat gøre det yderste for netop at forhindre ens 

modstander i at udfolde sin egen kreativitet. Sommetider opstår der dog af til i skak 

momenter af høj æstetisk kvalitet, hvor det tit er kendetegnende ved , at den ene af 

parterne reelt er chanceløs. Svenske Nils Grandelius må have haft oplevelsenaf, at det 

næsten var for godt til at være sandt. På nærmest magisk vis hænger varianterne 

sammen og kreerer en række flotte matsætninger startende med denne stilling. 

Hvid: Nils Grandelius 

Sort: Arkadij Naiditch  Spillet ved hold VM. 

 

 

Sort truer 44. - Sc2 vindende løberen på a1 igennem en springergaffel, og efter det 

logiske  44. Kd3 Tc8 kommer hvid ikke videre. Men den på Frederiksberg boende 

svensker spillede det fantastiske 44. Kd4  Den helt basale pointe er at efter 44. - Sc2+ 

45.Ke5!  Sxa1 46.Kf6!!! opstår en unik stilling , hvor sort intet forsvar har imod  

47.Tg8+ Txg8 48.Sxf7+ og mat!!  Sort kan prøve at kæmpe imod med 45. -  f6+!? 

men efter 46. Ke6 Sxa147. Ke7! kan sort ikke flytte tårnet fra f8 grundet 48. Sf7 og 
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mat, og efter 47. - c2 48. Kxf8 c1D 49.sætter både Sf7+ og Tg8+ sort mat. 44. - f5!? 

er en måde at forsøge at komplicere, men efter 45.exf5! Sc2+ 46.Kd3 Sxa1 47.f6! er 

der intet forsvar imod planen 48.f7 fulgt af 49. Tg8+ sættende mat, da hvid efter 47. - 

Td8+ 48.Ke2 Te8+ 49.Kf2 får egen konge i sikkerhed og dermed efterlader sort 

chanceløs. 44. - Sb5+!? er måske teknisk set sorts bedste forsvar, men efter 45.Kc4 

Sd6+ 46.Kxb4 Sxe4 47. Tg4 vinder hvid trivielt, for i fald sort flytter springeren fra 

e4 med 47. - Sd6 sætter hvid mat igennem med 48. Lxc3+ f6 49. Lxf6+! Txf6 50. 

Tg8? mat. Naiditch besluttede sig for  at prøve 44. -  f6  men opgav efter 45. Kd5 da 

hvids konge ustoppeligt  går imod  e7, og 45. - f5 endda kan besvares 46. Txc3!?, da 

46. - bxc3 47. Lxc3+ Tf6 48. Lxf6 igen er en elegant matsætning.  NC 

Løsning på Kurt Richter opgaven: Fortsættelsen er Tf3 til f2  med afgørende 

fordel. 

 

 

 

Ene ansvarlig for dette blad er Niels Christian Davidsen. Alt skal læses med et 

gran salt, da noget måske er fake news. 

Der er billig rødvin til alle, der finder faktuelle fejl i dette blad, udover forsiden. 

Næste nummer i denne serie udkommer om 25 år i 1944 til klubbens 100 års 

jubilæum. 


