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          løst og fast omkring 

 Skørping Skakklub 
 

           Marts 2019  

           45. årgang nr. 3 

 

Stillingen op i et parti mellem Schroeder og Samolins i Riga 2018 

Hvid trækker og vinder - løsning side 14 

        Holdturneringen 

         Godt begyndt for Slumstrup                       

                    Så ramte vi bunden mod Per Andreasen 

       Når to "dødbidere" mødes i alvorlig kamp 
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Holdturneringen 2018/19 - blandede bolsjer  v/HA 

 

Vinterens holdturnering blev ganske turbulent for Skørping Skakklub. Intet af de 3 

hold forblev nemlig i samme række, som den de optrådte i ved turneringsstarten i 

efteråret.  

 

Efter et meget jævnbyrdigt afslutningsstævne i Aars måtte Skørpingholdet erkende, at 

de med en mikroskopisk margin havde trukket det længste strå, og man må nu ned og 

konkurrere i den lokale mesterrække. Vel sagtens med rigtigt gode chancer for at 

genvinde divisionsstatussen?! 

 

Andetholdet vandt dets gruppe ganske klart med 2 points ned til forfølgerne fra 

Jetsmark 3. Vores to bedste hold spiller dermed i samme kreds næste år, den lokale 

mesterrække. 

 

Endelig tog vores tredjehold sig kærligt af B-klassen, hvor spillerne scorede i alt 19 

points, mens Aalborg 8 på andenpladsen opnåede 14 points. Suverænt af os! 

 

Her følger slutstillingen i de 3 række, vi deltog i. Enkeltscorerne kan studeres i 

klubbladets sommernummer. 

 

2. division, gruppe 4:  

1. Skive 1  36    p  14 mp  

2. Nordre 2  35    -  11 – 

3. SK 1968 3  31    -  10 – 

4. Jetsmark 2  27½ -    7 – 

5. Kjellerup 1  27    -    5 – 

6. Aalborg 2  23    -    4 – 

7. Skørping 1  23    -    3 – 

8. AarsNibe 1  21½ -    2 – 

 

Vi  blev altså degraderet som følge af ét sølle matchpoint færre end Aalborg 2. Surt! 

Alle vores kampe var ganske jævnbyrdige. Laveste holdscore var 2½, mens den 

maksimale var 2½. En enkelt kamp blev vundet, én endte uafgjort, mens de øvrige 5 

blev tabt (marginalt). 
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A-klassen: 

1. Skørping 2  20½ p  11 mp 

2. Jetsmark 3  18½ -    9 – 

3. Frederikshavn 1 18    -  11 – 

4. Brønderslev 2 18    -  10 – 

5. Aalborg 6  15    -    7 – 

6. Aalborg 7  12    -    5 – 

7. AarsNibe 3  10    -    3 – 

8. Hjallerup 1    0    -    0 – 

 

Her blev 5 kampe vundet, en enkelt sluttede uafgjort, mens alt gik galt i 

hjemmekampen mod Jetsmark 3, som modstanderne vandt med 3½ - ½. Det kunne let 

være blevet fatalt, men vi klarede den! I dette opgør indfandt der sig det nærmest 

rekordagtige, at alle 4 Jetsmarkspillere var i tæt familie med hinanden. Se billedet: 

 

 
Fra højre farmand Bjarne, døtrene Merethe og Malene og til sidst barnebarnet Oskar 
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B-klassen 

1. Skørping 3  19  p  10 mp 

2. Aalborg 8  14  -    9 – 

3. Tranum 1    9  -    4 – 

4. AarsNibe4    6  -    1 – 

 

Her efterlod vi ikke meget tvivl. 4 sejre og 2 uafgjorte og en sikker førsteplads.  

 

Lidt resume over 2.div. gr.4 2018/19 v/ NC 

 

Allerede fra starten af turneringen var vi klar over at vi ville møde hård modstand. Vi 

var næstlavest ratede hold i gruppen. Kun SK1968 var under os. Johannes Struijk 

havde på forhånd meldt fra til denne vinters kampe, så Bo Bøgh Lassen var stand in 

og  stillede beredvilligt op til alle 7 runder. Desuden har vi haft lidt flere afbud end 

sædvanligt, men de indkaldte reserver gjorde det faktisk fint. Fra Nordsjælland 

stillede Richard Lilja også op igen, og spillede 6 kampe med 3 point som udbytte. 

Noget i underkanten efter Richards egen mening, men stor tak fordi Richard gider at 

tage den lange tur til Jylland flere gange i vinterens løb. Alle afbudene var 

velbegrundede og de 7 gange der var reserver med scorede de faktisk 4 point, så fuldt 

ud godkendt. Søren Hauge var med 3 gange og opnåede 2 point - 2 remis og 1 

gevinst-  Jacob Fog spillede 2 kampe og scorede  1 point. Brian og Rasmus hjalp hver 

mved at spille 1 kamp og begge fik remis.  

Inden de to sidste runder havde vi 15½ point og foran os kom Aalborg med 16 point 

og Aars med 16½ point. Vi skulle spille mod Aars i 6. runde og her fik vi årets eneste 

sejr med 4½ - 3½, takket være vore 3 reserver  der hentede  2point.  Da Aalborg tabte 

3 - 5 til Jetsmark var vi nu på delt 6 og 7 plads med Aars. Vi havde begge 20 point og 

Aalborg nu sidst med 19 point.  Desværre havde vi i sidste runde den tvivlsomme 

fornøjelse at skulle møde topholdet Skive og vi måtte da også indkassere et nederlag 

på 3 point mod 5. Aars tabte  hele 1½ - 6½ til Nordre 2 og røg ned på sidstepladsen. 

Vi sluttede med samme pointtal som Aalborg 2 nemlig 23 point. Desværre have 

Aalborg så 1 sølle matchpoint mere end os og reddede dermed endnu sæson i 2. 

division. Da deres Mesterrækkehold rykkede op og deres 1.hold rykkede ned fra 1. 

division skal Aalborg nu spille med 3 hold i 2. division gr.4. 
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Jeg syntes det blev en godkendt sæson, lige bortset fra nedrykningen, og der skal her 

lyde en stor tak til alle spillerne i og omkring holdet.   Et par billeder fra Aarskampen 

 

                    
Henning Larsen - Brian Pedersen           En tilsyneladende tilfreds NC mod Mogens N 

 

 

Flot start på 2019 for Steffen S. Nielsen v/HA 

 

Steffen Slumstrup skriver til klubbladet, at han kom rigtigt godt fra start i det nye år. 

Lige omkring årsskiftet blev han nemlig kåret som nummer ét i den særdeles ansete 

problem konkurrence ”ChessStar 2018”, hvor dommeren var ukrainske Sergei 

Didukh. Lige præcis denne dommer kalder Steffen en af verdens skrappeste, hvilket 

jo kun forøger glæden ved at vinde titlen! Nu er Didukh ikke alene om at kåre 

vinderne af de udsatte præmier, idet han har nogle meddommere, men han har det 

store ord at skulle have sagt.  

Alle bidragydere er selvfølgelig højt ansete problemister, men alligevel måtte nogle 

læse følgende kommentarer om deres indsendte arbejder: ”barnlige ideer”, 

”manglende originalitet”, ”studier med et sådant indhold bør ikke præmieres i en 

moderne turnering”, ”slaget er blodigt, men uinteressant” og én – her i bladet, men 

ikke hos Didukh, anonym problemist - må finde sig i denne svada: ”Jeg har en ide 

om, at forfatteren ikke har tid til at producere noget mere seriøst. Jeg forestiller mig, 

at XX kommer hjem fra arbejde, sætter sit foran sit skakbræt, men 5 minutter senere 

råber hans kone ude fra køkkenet: ”Så er det nu, vi spiser, eller jeg brænder dit 

skakspil!” 

 

Jo, en dommer af den stenhårde type, men jeg tror faktisk, at Steffen langt hen ad 

vejen respekterer ham, og det selvfølgelig fordi, han rent faktisk har noget at have sin 
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benhårde kritik i. Af de 23 indsendere, kunne han strække sig til at præmiere de 5, og 

Steffen snuppede altså førstepladsen med denne opgave: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergei Didukh – hård, men retfærdig… 

 

 

 
Hvid trækker og holder remis 
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Løsningen med Didukhs kommentarer:  

 

”Den hvide løber er rettet mod den sorte konge, men den skal lige dækkes først:  

1, Da1! Andre træk taber: (1, Dc2? De1+  2, Kf4 c6+!  3, Kf5+ Kh7  4, Tg7+ Kxg7  

5, Db2+ Kg8  6, Kg6 Dg3+  7, Lg5 Le5  8, Db7 Lc7  9, Db2 Td7!  10, exd7 Dd6+  

11, Kxh5 Dxd7  12, Df6 Df7+ hvorpå sort holder fast i begge sine bønder og vinder. 

Eller i stedet 1, Db2? De1+  2, Kf4 Tf8+  3, Ke5+ e3 4, Lxe3+ Kh7  5, Dc2+ Kh8  6, 

Th3 c6+  7, Ke4 Tf4+  8, Kd3 Df1+  9, Kd2 Dg2+  10, Kd3 Dxh3 med vindende 

fordel. Og endelig dur heller ikke 1, Da3? c5, 2, Kxe4+ Kh7  3, Dxc5 De1+  4, Te3  

Dh1+  5, Tf3 Dh4+  6, Tf4 De1+  7, De3 Db4+  8, Kf3 Lxf4 og sort vinder. 

1, - De1+  2, Kf4 Tf8+  3, Ke5+ e3! Men ikke 3, - Kh7?  4, Tg7+ Kxg7 5, Lh6+. 

4, Lxe3+ Tf4!!  Genialt forsvar! Sort ofrer hans dronning og tårn, men ingen af 

slagene er tilstrækkelige for hvid. Hvids eneste chance for gevinst består nu i at 

angribe løberen med sin dronning.  5, Db2!! Efter 5, Kxf4? Dxa1  6, e7 Da4 stopper 

dronningen bonden, og 5, Dxe1 c6+ er med en mat i centrum. Endelig fungerer heller 

ikke 5, Da8? Da5+  6, Kxf4 Dxa8  7, e7 Da4+ med kontrol over forvandlingsfeltet for 

hvid. 5, - Dc3+  6, Kxf4 Dxb2  7, e7 Dh8  7, - Db5 er nu ikke med skak, så derefter 

holder hvid remis med 8, Tg8. 8, Kf5+! Kongen er klog, han bliver i nærheden af h5-

bonden. Efter 8, Ke4+? Kh7  9, Tg7+! Kxg7!  (9, - Dxg7  10, e8(D) Dg6+  11, 

Dxg6+ Kxg6  12, Lf4 er med remis)  10, Ld4+ Kf7  11, Lxh8 Kxe7 vinder sort 

slutspillet. 8, - Kh7  9, Tg7+! Kxg7  10, Ld4+ Kf7  11, Lxh8 c5  Trækket 11, - c6 er 

ikke længere farligt pga. 12, Kg5 med remis. 12, Lf6! Derimod taber 12, Kg5? Kxe7  

13, Kxh5 Ke6.  12, - Ld6  13, Ke4 Lxd7  14, Ld4! cxd4  14, - c4  15, Kd5 h4  16, 

Kxc4 h3  17, Lg1 Ke6  18, Kd3 er også remis. 15, Kxd4 h4  16, Ke3! og remis. 

 

Et betagende slag mellem to kloge modstandere, hvor alle brikker viser mod og kan 

blive din yndlingsbrik. Jeg beundrer det sorte tårn for dets forbløffende offer! Og jeg 

beundrer den hvide dronning for hendes gæve hjerte forud for hendes henrettelse. 

 

De prisvindende studier fra turneringen vil gøre den mindeværdig for mig i de 

kommende år.” 

 

Didukh kan altså også være en fremkommelig,  ja ligefrem venlig mand… Og flot af 

Steffen – igen!! 
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Peter Langeland vil have sandheden frem  /HA 

 

Flere gange i træk har vi nu måttet indrømme, at vi har kludret lidt i det i det 

foregående klubblad. Denne gang var det en om end ikke ophidset, men dog 

stramtandet Peter Langeland, der gjorde opmærksom på en lapsus i november-

nummeret. Heri berettede vi i tekst og billeder om et parti, hvor Bjarni Sørensen 

spillede mod en udenbys spiller. Pointen var, at Bjarni havde ikke så lidt mere styr på 

sin noteringsliste end modstanderen. Hvilket var dokumenteret af to lister: 

modstanderens, som var meget rodet også Bjarnis flotte liste. MEN: det var faktisk 

ikke Bjarnis liste, derimod en noteringsliste, som Peter Langeland med sin nydelige 

skrift selv udfyldte efter partiets afslutning, for at bevare et minde om Bjarnis gode 

spil i holdkampen.  

 

Vi undskylder over for Peter, men samtidig stor ros til læserne, der altid er vågne og 

ikke lader sig binde hvad som helst på ærmet! 

         Redaktionen 

 

Mesteren leverede rent bord – skidt for os   v/HA 

 

Den 14. januar var Per Andreasen på sin årlige visit i Skørping. Samme aften spillede 

det danske håndboldlandshold kamp i VM-turneringen, men alligevel mødte hele 22 

op til foredrag og simultanspil – ganske imponerende, også selv om det var Saudi-

Arabien, der var aftenens modstander. 

 

Ganske urealistisk lagde Per ud med at forudsige, at hans foredrag blot ville vare en 

god times tid, hvorefter simultanforestillingen burde kunne være forbi ca. kl. 22.00. 

Skudt forbi! Som sædvanlig udviklede aftenen sig til en fremragende pingpong 

mellem mesteren og publikum, og adskillige forhold med forbindelse til vores kære 

spil blev vendt og drejet. Blandt andet den for nylig overståede VM-match mellem 

Carlsen og Caruana, hvor Pers tese var, at begge er at sammenligne med computere 

hvad angår beregninger, men hvor nordmandens spilforståelse er mere komplet. 

Dette forhold er så årsagen til, at han besidder en langt større fordel, når der spilles 

hurtigskak eller lyn. Hvilket jo blev bevist til fulde ved VM-matchen i London. 
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Carlsen, Caruana og Casio – tre stærke regnemaskiner… 

 

Også Skakolympiaden, der foregik i Batumi, Georgien i efteråret 2018, blev 

behandlet. Det meget unge danske hold præsterede kun moderat, idet Jacob Vang 

Glud dog scorede meget flot på bræt 1. Kvindeholdets præstation var ikke noget at 

råbe hurra for, og Per gav ganske utvetydigt udtryk for, at de kvindelige spillere her i 

landet groft sagt ikke leverer det, der skal til, for at avancere til noget, der blot ligner 

verdenseliten. Helt generelt undrede Per sig over, at kvinder – over hele verden, og 

ikke blot i Danmark – stadig ligger meget bagud for mændene, når vi er på skakkens 

område. Såre mystisk, da kvinder jo ellers bliver mere og mere ligestillede på snart 

sagt alle andre felter, men hvorfor så ikke lige hvad angår skak? Spørgsmålet forblev 

ubesvaret, da hverken Per eller tilhørerne havde et bud på en logisk forklaring. 

 

Den lokale skak blev også lige vendt, og her var Per ganske pessimistisk på sin egen 

klub, Nørresundbys, vegne. De førhen så stærke divisionsspillere bliver ældre og 

ældre og med tiden også lidt svagere end i forne tider. Men det værste er selvsagt, at 

klubben ikke får tilstrækkelig tilførsel af nye medlemmer. 

 

Foredraget blev sluttet af med et par opgaver, der efter Pers mening var ”de letteste, 

han nogensinde har disket op med”. Det medførte nu ikke, at tilskuerne var hurtige på 

aftrækkeren, da løsningerne skulle leveres. Men med lidt samsnak og en god portion 

hjælp fra foredragsholderen fik vi da knækket nødderne, som havde det til fælles, at 

løsningerne bestod i nogle ”ulogiske” træk, som vore hjerner simpelt hen ikke 

skænker mange tanker. Varianterne var faktisk ikke svære og blot på 3-4 træk! 

 

Det tog så mere end 1½ time, men tiden var så sandelig godt givet ud. Derefter 

startede simultanen, hvori 18 af de 22 deltog. På sin vis fik Per kam til sit 
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(sparsomme) hår, for seancen fandt først sin afslutning kl. 23.15. Men til gengæld var 

det helt katastrofalt for Skørping Skakklub, at mesteren trak det længste strå i 

samtlige partier – en score på 100 %, er vist aldrig er indtruffet tidligere. Dog skal det 

siges, at kun én fra førsteholdet, som var i kamp søndag (Jon Johnsen), bød Per trods. 

Mesteren erkendte bagefter – faktisk lidt benovet over, at han var kommet helt op på 

fuld score – at han havde været i vanskeligheder i 2 af partierne. Det var mod Allan 

Jensen og især mod Sven Erik Østergaard, der havde en gevinst inden for 

rækkevidde, men snublede, da det gjaldt. De to, der holdt længst ud, men som begge 

sad og rodede med nogle sløje slutspil, var i øvrigt Louise Mygind og Søren Hauge. 

 

Sven Erik har dokumenteret, at han var tæt på at nedlægge mesteren. Læs her hans 

beretning om aftenens begivenheder – vi giver den pensionerede lærer ordet: 

 

”Jeg havde ham på krogen! Men… Eller sagt på jægersprog: ”Hvis ikke hunden ha´d 

sku skide, hade jeg fået en hare!” 

 

Vi havde ikke taget mange træk, før Per konstaterede, at sådan spillede vi også sidst. 

Altså, - hvordan ka´ nogen huske sådan noget? Det er mig en evig gåde. Og han 

tilføjede, at det var en Bent Larsen-åbning. Så vidt, så godt. Så ku´ de 5-6 første træk 

godt gå an. 

 

Som spillet skred frem, var jeg også ret tilfreds. Der skete ikke noget uforudsigeligt 

fra Pers side. Langt hen ad vejen: 

 

Hvid: Sven Erik Østergaard 

Sort:  Per Andreasen   Spillet i simultan d. 14.01.2019 

 

1, d4 g6  2, Sf3 Lg7  3, e4 d6  4, Ld3 Sf6  5, h3 0-0  6, Le3 Sbd7  7, c3 e5  8, Sbd2 

b6  9, 0-0 Lb7  10, g4  Der kom en lyd fra Per, som jeg ikke kunne tolke. Han stod 

lidt længere, inden han trak 10, - exd4  11, cxd4 c5  12, d5 De7  13, Dc2 a6  14, 

Tab1 b5  15, b3 Tac8  16, Tfe1 Tfe8  17, Lf4 h5  18, e5  Svækker min egen stilling, 

men også hans. Pers dronning står mere udsat.  18, - Sxd5  19, Lg5 Df8  20, a3  En 

ubehagelig gaffel skal afmonteres først.  20, - hxg4  21, hxg4 Sxe5  Og jeg er to 

bønder bagud, men gør´et noget?  22, Sxe5 Lxe5  23, Le4 Lg7  24, Dd3 c4  25, bxc4 

bxc4  26, Sxc4  En bonde bagud, men mon ikke hvid står godt, måske endda bedst? 
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Det understreges af Pers 26, - Txe4  27, Txe4 La8  28, Tbe1 Sf6  29, Te7  Spærrer 

vejen til d6.  29, - Sxg4  30, Sxd6 Tc3!? 

 

 
Hvid synes at stå bedst, men hvad skal han spille? 

 

Her var mine 3 overvejelser 31, Dxc3 eller 31, Dd1 eller 31, Dxa6. Var der flere 

fristende trækmuligheder??? Jeg valgte 31,  Dxa6? med tanke om at følge op med et 

slag af La8. Men her går det galt: 31, - Ld4  Per er ved at skænke mig en bitter 

cocktail med sine lette officerer. 32, Dxa8 Tg3+  hvorefter sort vandt i løbet af få 

træk.           0 – 1 

 

Bedre i diagramstillingen var 31, Dd1… og hvid står stadig til gevinst, - eller hvad 

siger uglerne?      

       Noter: Sven Erik Østergaard 

 

(Her må uglerne i form af Bælum-redaktøren tage til orde: det ser ud til, at sort også 

vinder i denne variant efter 31, Dd1 Th3!  32, f3 (men ikke 32, Dxg4?? Th1 mat. En 

anden mulighed er det ”skæve” 32, Sb7!?, hvor det faktisk ser ud til, at hvid får 

udlignet, ja måske endda ender med at få en lille fordel i alle varianter – prøv selv at 

studere den vilde stilling!!) 32, - Lxf3  Truer igen mat med tårnet på h1, så 33, Dxf3 
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Txf3  34, Te8 Tg3+!  35, Kf1 Sh2+  36, Kf2 Txg5  37, Txf8+ Lxf8  (selvfølgelig ikke 

37, - Kxf8  38, Te8+ og mat)  og sort vinder med en officer og to bønder i overskud. 

 

Og så var der jo også Østergaards tredje forslag 33, Dxc3. Lad os også se nærmere 

på det: Fortsættelsen her bliver selvfølgelig 33, - Lxc3, og nu har hvid vist ikke bedre 

end 34, Tc1 (34, Te8 Lxe1  35, Txf8+ taber jo en ren officer) Ld2!?  (Måske 34, - 

Lb2!?  35, Tc8 Dxc8  36, Sxc8 og sort kan stadig kæmpe) 35, Tc8 Dxc8  

36, Sxc8 Lxg5  37, Te8+ Kg7 og her er stillingen vel nærmest lige. Sven Eriks gode 

fornemmelse for dronningeofret 33, Dxc3 var altså tilsyneladende helt korrekt.) 

 

NB: Som bekendt anvender Bælum-redaktøren ikke gerne maskinbehandling, og 

derfor er ovenstående noter da også de rene skrivebordsanalyser med deraf følgende 

risiko for fejl. I dette tilfælde modtager vi nu gerne analyser fra andre – også med 

maskinbrug – for stillingen er faktisk en af de mest interessante fra rigtig Skørping-

skak i årevis. GOD FORNØJELSE – OG VI HØRER GERNE FRA JER!!!!! 

 

--- 

 

Alt i alt en dejlig skakaften, men vi er nødt til at præstere bedre mod Per til næste år – 

ellers bliver hans selvtillid et par numre for stor! Det er tilsyneladende nødvendigt at 

mobilisere nogle flere af folkene fra vores førstehold, hvis det håb skal opfyldes! 

 

Silkeborg Juleturnering  v/Niels Jørgen Jakobsen    
 

Hvert år den 28. december kalder Silkeborg Skakklub til hurtigturnering. Det er en 

ganske godt besøgt turnering, og i 2018-udgaven var der i alt 82 skakspillere, der 

havde skiftet julefrokoster og familiesammenkomster ud med hurtigturnering. 

 

Feltet spændte vidt, de stærkeste spillere talte 2 IM´ere og 5 FM´ere samt flere rigtigt 

gode spillere uden formelle titler. I den anden ende af styrkeskalaen var der helt unge 

spillere på bare 8 år. 

 

Feltet var opdelt i en mestergruppe og tre basisklasser. I mestergruppen deltog Peter 

Mikkelsen, som endte med en score på 4/7, hvilket rakte til en samlet 9. plads. Der 

var præmie til Peter for at være næstbedste spiller med under 2200 i hurtigskakrating. 
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Vinder af mesterklassen blev IM Jan Sørensen fra Aarhus, som scorede 5½/7 og 

havde bedre korrektion end FM Mads Boe fra Skanderborg. I mestergruppen deltog 

også Søren Thomsen fra Aars/Nibe som lavest ratet, og helt i tråd med hans egen og 

ratingsystemets forudsigelse blev han nummer sidst… Næste hurtigturnering, han 

stiller oop i, bliver han så favorit og højest ratet i basis 1! 

 

I basis 1 var der ikke nogen nordjysk repræsentation, så vi springer til basis 2, hvor 

Aage Andersen og Henning Larsen, begge Aars/Nibe, deltog lige som jeg selv, som 

ganske vist er eksil-nordjyde. Min egen turnering blev lidt la-la, jeg spillede et 

frygteligt parti mod Henning Larsen i 3. runde og endte samlet med en score på 3½/7. 

Aage og Henning spillede en ultrakort remis mod hinanden i sidste runde, hvilket 

indbragte dem 3. og 4.pladsen og en lille konvolut med kontanter til dem begge. 

 

I basis 3 deltog min søn Nicolai, som i foråret 2018 pludselig fandt interesse for skak 

– det er dejligt, men efter farens opfattelse ca. 10 år for sent. Nicolai har i løbet af året 

tilegnet sig en masse viden via internettet, og han meldte sig så ind i Silkeborg 

Skakklub efter sommerferien. Han deltog i Silkeborg Byturnering i efteråret og vandt 

basis 4 med 6/7. I julehurtigturneringen scorede han 4½/7 og endte på en 4.plads i 

basis 3, der var også en konvolut med kontanter til ham. Jeg er spændt på, hvornår 

han indhenter mig, men holder interessen, vil han uden tvivl ikke bare indhente, men 

klart spurte forbi mig – jeg er spændt. 

 

Samlet set var det en hyggelig dag, og frokosten blev indtaget sammen med den 

himmerlandske hurtigskakmafia – tak for en god dag. 

Her et par billeder fra turneringen. Nederste billede er Henning Larsen Aars ved 

præmieoverrækkelsen. 
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Genoplivning af en gammel opgave  v/Niels Jørgen J. 

 

I fordums tid, der sad de harniskklædte kæmper… 

Som nævnt i den foregående artikel har min søn taget skakspillet til sig. Han vil gerne 

løse opgaver, så jeg kom i tanke om en opgave, vi engang stillede i klubbladet, det 

fortaber sig vist til starten af 1980´erne. Jeg husker ikke præcist, hvornår og hvem, 

der var med til at formulere opgaven, men mit bud er Steen Møller og måske Mogens 

Hyldgaard. 

 

Opgaven lyder således: 

 

Hvor mange felter er det muligt at dække ved hjælp af et (halvt) sæt brikker. Der er 

tale om 16 brikker af samme farve, og modstanderkongen er ikke på brættet (en 

brik dækker kun de felter, den kan gå til – og ikke det felt, den selv står på) 

 

De oprindelige opgavestillere fandt på grundlag af hårdt arbejde ud af, at det var 

muligt at dække 63 felter, men spørgsmålet er, kan det forbedres? 

Det kunne Nicolai på under 10 minutter, så han har en løsning, hvor alle 64 felter er 

dækket af en hvid brik.  

Kan du også finde en løsning?      Se Nicolais løsning på side 15.   

 

PS: Niels Jørgen spillede i klubben i årene omkring 1980, og han var medredaktør på 

klubbladet i det meste af perioden fra juli 1980 til maj 1984. Han bor nu sammen med 

kone og 3 børn i Voel tæt på Silkeborg. 

 

Løsning på forsidediagram:  

 
32. Dh6! Kxg8 33 .Sxe6 Kf7 34. Df8+ Kxe6 mere udspekuleret er 34.Kg6 35.Dg7+ 

Kh5 36.Dxh7+ mat 35. De8 mat..  
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Løsning på Nicolais og N.J.´s dækningsopgave  
 

 

 
 

På nettet kan man se, at det faktisk kan lade sig gøre at dække alle felter på brættet 

med blot 8 brikker (som her er sorte). Nemlig sådan: 

 

 
 

Løsningen er jo flot, men lider af den åbenlyse ”fejl”, at de to løbere begge står på et 

hvidt felt. Allerede for mange år siden har man vha. computer fundet ud af, at det ikke 

kan lade sig gøre at dække de 64 felter, hvis de to løbere står på hver sin farve. 
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Det er altså ikke muligt at dække alle felter med 8 ”normalt fordelte” brikker, men 

det kan vel heller ikke passe, at 16 brikker, som Nicolai brugte, er nødvendigt? 

Derfor udsætter den Gamle Redaktør følgende opgave, hvortil løsninger kan afleveres 

til samme indtil den 10. december 2019 med efterfølgende udlevering af et par 

flasker rødvin til den, der kommer ned på færrest brikker: 

 

 Opstil så få brikker som muligt af samme farve, således at  

 alle felter på brættet er dækket. Det felt, en brik står på, er ikke 

 dækket af brikken selv. 

 Der må maksimalt placeres én konge, én dronning, to løbere, to 

 springere, to tårne og 8 bønder. Bønderne må ikke stå på 1. række 

 (hvis der er tale om hvide brikker), og hvis der anvendes to løbere, 

 skal de befinde sig på hver sin feltfarve. 

 

Vi ser frem til nogle løsningsantal mellem 9 og 15 – god fornøjelse!!! 

 

Skak og store tal       v/HA 

 

Under arbejdet med Niels Jørgens og Nicolais præstationer stødte jeg på nogle 

interessante matematiske faktasider på nettet, som også bestrøg emnet skak. Her er et 

par ganske imponerende tal om vores kære spil: 

 

 De to første heltræk (altså 2 hvide træk og 2 sorte) kan forløbe på 197.742 

måder 

 Efter to heltræk findes der allerede 72.084 forskellige stillinger 

 De tre første heltræk kan forløbe på ca. 121 millioner forskellige måder 

 Efter tre heltræk findes der endda over 9 millioner forskellige stillinger 

 Der findes flere forskellige 40-træks-partier end der er elektroner i universet 

 

Ikke så sært, at vi undertiden har lidt svært ved at holde styr på brikkerne… 

 

Kilde:  

bernmedical.com/blog/how-many-possible-move-combinations-are-there-in-chess 
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Kan du din teknik i bondeslutspillet?   v/HA 

 

I stillingen nedenunder har hvid ganske vist en merbonde, men det ser umiddelbart ud 

til, at sort har fået lukket godt af for narrestreger. Men hvid kan godt vinde. Hvordan?  

 

 
 

    Se løsningen på side 22. 

 

Drama på topbrætterne i holdkamp  v/HA 

 

Selv om det ikke er en helt håndfast regel, er der vel en tendens til, partierne på de 

øverste brætter i en holdkamp bliver til lange, positionelt prægede affærer, mens 

voldelige overfald, kæmpebrølere og andre afvigelser fra ”mainstreamskak” 

fortrinsvis finder sted på de lavere brætter. Snarere modsat var det dog i kampen i 2. 

division, gruppe 4 mellem Skørping og Kjellerup, som endte 4-4. Her skete der 

nemlig det på bræt 1 og 2, at kampene blev afgjort på knockouts lang tid før 

slutspilsfasen indtraf. I det ene tilfælde med succes for os, i det andet gik det modsat. 

Lad os kigge med: 



18 
 

Hvid: Richard Lilja, Skørping (bræt 2) 

Sort:  Erik Nielsen, Kjellerup  Spillet i Skørping d. 14.01.2019 

 

1, e4 e6  2, d3  Richard fravælger en plan, han tidligere har brugt, hvor e-bonden 

hurtigt skubbes frem til e5. Årsag: Richard regnede med, at modstanderen havde 

forberedt sig på netop den variant. 2, - d5  3, Sd2 Sf6  4, Sgf3 c5 5, g3 Sc6  6, Lg2 

Le7  7, 0-0 0-0  8, e5 Richards kommentar: ”Nu – og først nu! – hvor centrum kan 

lukkes, og hvor den sorte konge har bekendt kulør spiller jeg e4-e5. Før ville dette 

fremstød være ”et angreb mod ingenting”, men nu, hvor de to spillere vil frem på 

hver sin fløj, er fremstødet af afgørende betydning.”  8, - Sd7  9, Te1 b5  10, Sf1 Dc7  

11, Lf4 Lb7  12, h4 Tfc8  Klogt at rømme feltet f8, hvor der skal stå en anden 

officer. 13, S1h2  Her er 13, Se3 med truslen 14, Sxd5! en anden mulighed. 13, - Lf8  

14, Sg5 h6?!  Richard fortalte efter partiet, at han følte sig dus med den opståede 

stilling. Hans 14. træk fremkalder nu en svækkelse i den sorte lejr. 15, Sgf3  En 

anden spændende mulighed var 15, Sxf7!? Kxf7  16, Lxd5 med ideen 16, - exd5  17, 

e6+ og dronninggevinst. Efter en grundig beregning valgte Richard dog det 

forsigtigere springertilbagetog. 15, - Dd8  16, Lh3  Ideen bag dette umiddelbart 

overraskende træk er, at sort nu ikke kan skubbe sin f-bonde fremad, hvilket betyder, 

at det fortsat kniber for ham at føre forsvarsbrikker over på kongefløjen. 16, - a5  17, 

h5 Se7  18, Sh4 Kh8  19, g4 d5  Derimod dur 19, - Sf5  20, Sxf5 exf5  21, gxf5 Dh4 

ikke for sort pga. svaret 22, Dg4! med hvid bondegevinst.  Hvid fortsætter sin 

mobilisering med 20, S2f3 Sb6  21, g5 Sbd5  22, Ld2 Ta6  Umiddelbart 

overraskende, men hvis hvid spiller 23, g6 fxg6 er 24, Lxe6 jo ikke rart for sort. 23, 

Kh2 Sg8  

 

Vi tager lige et diagram af stillingen, som nærmer sig det historiske: Efter 23 træk er 

der nemlig overhovedet ikke slået en brik – overgås det mon af tidligere partier i 

Skørping Skakklub? Vi tror det ikke, men vi er åbne over for modbeviser. Og så er 

det lige nøjagtigt et Lilja-parti – forbløffende! ( Læs videre på næste side) 

 

 

 

 

 

Løsning til Troitzky-opgaven på side 31 

 

Løsningen på det dobbelte springerslutspil på side 25 er 1, Sc5 b3, 2, 

Kc8 b2  3, Sa6 b1(D)  4, Sc7 mat. Alle sorte træk er tvungne, men 

alligevel ikke helt let, vel? 
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24, gxh6!  Det første slag!  24, - gxh6  25, Tg1 f5  Endelig får sort lidt friplads 

omkring kongen, men feltet g6 prisgives. 26, Sg6+ Kh7  27, Sxf8 Dxf8  28, Sh4 

Sde7  29, De1 Både for at true på a5 og for at forberede en manøvre bestående af f2-

f4 fulgt af De1-g3 med mere kul på kongefløjen. 29, - De8  30, Sg6 Lf3  For første 

gang i lange tider har sort gang i noget aktivt. 31, Tg3 Lxh5  32, Sf4 Lf7  Nu fører 

sort med en bonde, men her finder Richard frem til et rigtigt godt og samtidig lusket 

træk: 
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33, Dh1!! Malerisk og stærkt! Der kan meget let opstå noget farligt i g-linjen og på 

feltet h6, men også et andet sted i den sorte stilling er blevet blødt… 33, - Sg6  34, 

Sxg6 Lxg6  35, Db7+! ”Hov, hvad skete der lige der?”, må Richards modstander 

have tænkt oven på dette træk. For en gangs skyld bringer vi ikke et diagram af 

stillingen, men et foto, som Bent K. snuppede;  det udtrykker vist alt om sorts 

forbløffelse oven på 35, Db7+… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu var det jo holdskak, så sort spillede – sikkert uden de store forhåbninger – videre:  

35, - Se7  36, Dxa6 Dc6  37, Dxc6 Sxc6  38, Lf4 Sb4  39, Tag1 Tg8  40, a3! Sd5  

Sort taber også springeren efter 40, - Sxc2  41, Tc1.  41, Ld2 a4  42, Lg2 Se7  43, 

Th3  og her strakte sort gevær.    1 – 0 

 

   Noter: Richard L. (analyse)  og   HA (snak) 

 

 

På brættet lige ved siden af blev man vidne til et andet, nærmest lige så dramatisk 

opgør. Men denne gang med et knap så givtigt resultat for vores mand: 

 

 



21 
 

Hvid: Søren Ladegaard, Kjellerup          (bræt 1)  

Sort: Peter Mikkelsen, Skørping              Spillet i Skørping d. 14.01.2019 

 

1, e4 g6  2, d4 Lg7  3, Sc3 d6  4, Le3 Sd7  5, f4  En overgang kunne man tro, at vi er 

på vej ind i en nogenlunde normal kongeinder, men nu betræder hvid en anden vej. 5, 

- e6  6, Sf3 Se7  7, Dd2 d5  8, e5  Lige som i det foregående parti besætter hvid dette 

felt (som før også i 8. træk!) med terrænfordel, men det er selvfølgelig ikke 

ensbetydende med nogen decideret fordel, men hvid har da mere plads at røre sig på. 

8, - a6  9, a4 b6  10, Ld3 c5  11, 0-0 0-0  Også lige som i det foregående parti: sort 

vil først rokere kort, når hvid også har ført sin konge over på kongefløjen.  12, Tae1 

Lb7  13, g4  Vorwärts! – som de siger i Kjellerup! 13, - cxd4  14, Sxd4 Sc6  15, Df2 

Te8  16, h4  Und weiter vorwärts!!  Selv om man vist ikke kan påvise nogen konkret 

fordel for hvid, ved jeg, at de fleste af os ikke holder af at skulle holde sig inden for et 

så begrænset et område, som det sort besidder. Det samme gælder nok Peter, som 

plejer at få opnå meget friere spil i løbet af åbningsfasen. 16, - Sc5  17, h5 Sxd3  18, 

cxd3 Dd7  19, Kg2 Sxd4  20, Lxd4 b5  Langsomt, men sikkert har sort fået gang i en 

befrielsesaktion på kongefløjen. 21, axb5 axb5  22, Th1 b4  23, Sd1 Ta1  24, Th3 

Hvid fortsætter tålmodigt sin oprustning, men nu får Peter i gang i noget, der ligner et 

modspil. 24, - Tc8  25, Se3 Txe1  26, Dxe1 Da4  27, hxg6 hxg6  28, f5 b3  
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29, Dh4! Søren Ladegaard ofrer alt i angrebets tjeneste. 29, - Dxd4? Glemmer 

fuldstændig hvids næste træk. Peter mente efter partiet, at han stadig kunne redde 

partiet her, men computeranalyser (Niels Christians apparat) siger, at sorts relativt 

bedste fortsættelse også taber, nemlig 29, - gxf5  30, gxf5 Da5  31, Dh7+ Kf8  32, f6 

Lxf6  33, exf6 Ke8 hvor sort er fortabt, selv om kongen går fri i første omgang. Nu 

går det endnu hurtigere: 30, f6! Færdig! 30, - Dxe5  31, Dh7+  og sort opgav; der 

følger jo 31, - Kf8  32, Dh8+! Lxh8  33, Txh8 mat!  1 – 0 

 

Løsning til bondeslutspillet på side 17 
 

Hvid kom på en hård opgave, men løste den med 1, g3+! Ingen af kongetrækkene 

dur, da sort så overtager styringen med 1, - Kg3. Efter 1, g4? Kg5 kan hvid ikke 

længere bryde igennem, sort sørger for at være i stand til at spille kongen til g5, hver 

gang, den hvide majestæt betræder feltet h3, og så kan hvid ikke komme længere i 

den låste stilling. 1, - fxg3+  2, Kg2 Kh5  3, Kxg3  Kg5  4, f4! Nu kan man se et 

system i hvids fremtrængen. 4, - exf4+  5, Kf3 Kg6  6, Kxf4 Kf6  7, e5+ dxe5+  8, 

Ke4 Kf7  9, Kxe5 Ke7  10. d6+ cxd6+  11, Kd5 Ke8  12, Kxd6 Kd8  hvorefter vi er 

nået frem til denne stilling, som alle spillere i Skørping helst skal være i stand til at 

behandle korrekt, hvis den opstår (i hvert fald i en holdkamp): 

 

 
 

13, c7+!  Derimod ikke 13, Ke6 Kc7  14, Ke7 Kc8  15, Kd6 Kd8, og hvid er ikke 

kommet videre. 13, - Kc8  Nu kan hvid jo ikke spille 14, Kc6?, da der så er pat og 

pointdeling, men han scorer alligevel hele pointet med finten 14, Ke6! Kxc7 Tvang. 
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15, Ke7 Kc8  16, Kd6 Kb7  17, Kd7 Kb8  18, Kc6 Ka7  Efter 18, - Kc8  19, Kxb6 

Kb8  20, Kc6 vinder hvid også, da bonden går lige ned til b8 og dronning. 19, Kc7 

Ka8  20, Kxb6 Kb8  Bemærk, at en sådan stilling med kongerne over for hinanden 

altid er vundet for den part, der har merbonden – hvis han altså spiller korrekt!  21, 

Ka6 Ka8  22, b6 Kb8  23, b7 Kc7  24, Ka7!  og hvid får en ny dronning og vinder. 

Derimod ikke 24, Kc7? Ka7  25, Kc7 Ka8  26, b6?? med pat eller i stedet 25, b6+ 

Ka8! også med pat. Vigtigt at vide, for det er jo stillinger, man ofte får – i hvert fald i 

lynpartier, der bliver spiller helt ud. 

 

Hvad sker der, når to ”dødbidere” mødes?   v/HA 

 

Under Larsens Mindeturnering i oktober 2018 havde jeg fornøjelsen af at være vært 

for IM Bogdan Borsos fra Ukraine, som nød opholdet i det rolige Danmark, og 

derudover benyttede sig af lejligheden til at købe rigtigt meget tøj med hjem, for efter 

hans opfattelse var tekstilprodukterne her langt bedre og samtidig billigere end det, 

han kunne finde i Ukraine eller hans andet ”hjemland”, Ungarn. En noget 

overraskende konklusion for mig… 

 

Bogdan lå midt i turneringen godt til i topstriden, og i 5. runde skulle han op mod 

vores egen stjerne, Richard Lilja. Bogdan har altid været en udpræget ”brikflytter-

type” med en vældig god forståelse af skakkens positionelle væsen, mens han har 

været langt mindre tiltrukket af spillets taktiske del med ofre, kombinationer osv. -  

Oprindelig var Richard jo landets vel nok ivrigste agitator for ”publikumsvenlig 

skak”, som netop var det diametralt modsatte af Bogdans repertoire. Men gennem 

årene har hr. Lilja gennemgået en voldsom modningsproces og er nu også at finde 

blandt ”positionalisterne”. Det kan man hurtigt konstatere ved at betragte hans 

spillefacon, hvor han ofte får vist sin gode slutspilteknik, og jeg har også oplevet det i 

løbet af en lang lørdag aften her i Bælum, hvor han forberedte sig til et parti for 

Skørpings førstehold om søndagen. Konklusionen måtte blive: Borsos mod Lilja trak 

op til at blive en ”langgaber”, hvor man sikkert kunne finde to i et tårnslutspil efter 5-

6 timers spil. 

 

Jeg tog derfor ikke særlig tidligt ud for at se partiet på Aalborg Katedralskole, men 

det var en stor fejl, for kampen var for længst afsluttet da jeg ankom, og samtidig var 

opgøret blevet den rene boksekamp med knockout-afgørelse. Se selv: 
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Hvid: Bogdan Borsos, Ukraine 

Sort: Richard Lilja, Skørping,Danmark     Spillet i 5. rd. d. 17.10.2018 

 

1, d4 g6  2, e4 Lg7  3, g3 d6  4, Lg2 c5  5, Se2 cxd4  6, Sxd4 Sc6  Aftenen før hver 

runde sad Bogdan 1½ - 2 timer hjemme i min stue for at forberede sig på 

morgendagens parti. Og mere overraskende: han brugte som regel også 1 – 1½ time 

på at efterbehandle partierne. Det vil altså sige, at et gennemsnitsparti inklusive selve 

kampen kostede ham i alt omkring 8 timer – det er altså ikke overdrevet at kalde skak 

for et fuldtidsarbejde. På det niveau altså! Forberedelsen består ikke alene i studiet af  

konkrete varianter, men også på at undersøge modstanderens generelle stil. Noget, 

der let kan gennemføres nu om stunder, hvor man kan findrede hundredevis af partier 

på nettet om i hvert fald spillere, der har Richards niveau. Således havde Bogdan 

fundet ud af, at Richard ganske ofte tidligt gennemførte trækkene g7-g6 og Lf8-g7 

men uden at følge op med kort rokade. Pointen set fra sorts side er så, at man snart 

efter kan indlede et angreb mod hvids (kortrokerede) konge med h7-h5-h4. Det 

kommer faktisk til at ske i dette parti, og Bogdan var altså forberedt på det! 7, Le3 

Ld7  8, 0-0  Så kan Richards plan sættes i værk.  8, - Sf6  9, h3 Dc8  10, Kh2 h5  Der 

kom den så, h-bonden!  11, Sc3 Se5  12, Sd5  
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12, - Sxe4!?!   Et vildt offer, hvor man kan se, at Richards ungdom alligevel ikke er 

helt glemt. Trækket er sikkert forberedt, men nok alligevel at spænde buen lidt for 

hårdt, hvis hvid da ellers passer på. Og det gør Bogdan altid…  13, Lxe4 Lxh3  14, 

Lg2 h4  Fuld gang i den! Efter 15, Lxh3? hxg3+  får sort alt det, han kan ønske sig.  

15, Th1 Ganske køligt – Bogdan er god i forsvarsspillet. 15, - Sg4+  16, Kg1 hxg3  

17, Txh3 gxf2+  18, Lxf2  Txh3  Richard har vundet 3 bønder og givet 2 lette 

officerer for et tårn, som hvid dog er på vej til at vinde retur; til gengæld har han på 

det nærmeste smadret hvids kongestilling. Er sort ved at vinde? 

 

 
 

Nu kunne 19, Lxh3 Sxf2  20, Kxf2 Lxd4+  21, Dxd4 Dxc2+ give sort gode 

modchancer, men hvid har lige en finte: 19, De2! I praksis afgørende. Med en meget 

ubehagelig mattrussel på e7, og samtidig står den hvide dronning bedre på e2 end på 

d1, idet springeren på g4 ikke kan komme til at true hendes majestæt i ét træk. 

Richard dækker nu både for matten på e7 og indirekte også i nogen grad tårnet på h3 

med 19, - Se5  Alligevel dur varianten ikke rigtigt: 20, Lxh3 Dxh3  21, Sc7+ Kf8  

22, Sxa8  Sg4!?  22, - Dc8 ville vinde springeren på a8 tilbage, men stadig med et 

tårn under, og selv om der er 4 bønder i overvægt til sort, er hvids angrebspotentiale 

for stort. Så det er forståeligt, at Richard forsøger at fiske i rørte vande.  23, Sf3 Le5  

24, Lxa7  Det kunne jo være fristende for hvid at afbytte et sæt lette officerer, men 

efter 24, Sxe5 Sxe5 truer sort jo pludselig med 25, - Sf3+ og dronninggevinst. 24, - 

Lf4  25, Dg2 Dh5  26, Dh1! Fremtvinger dronningbytte, hvorefter sagen er klar. 
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 26, - Dxh1+  27, Kxh1 e5  28, Sc7 e4  29, Sd5 Lh6  30, Tg1 f5  31, Txg4 fxg4  32, 

Sh2 Kf7  33, Sxg4 Lc1  34, Ld4 Ke6  35, Sge3  og sort opgav. 1 – 0 

 

Et yderst underholdende parti, og jeg lover fremover at afstå fra at betegne nogen af 

de to med betegnelser som ”tørvetrillere”, ”fedtspillere” eller ”skidesprællere”! 

 

TAK til: 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                 og 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Mikkelsen atter Skørpingmester i lyn 

 
Ganske imponerende havde 24 medlemmer lyst til at kæmpe med om at blive 

lynmester i Skørping, da mesterskabet noget utraditionelt skulle udkæmpes på den 

allersidste mandag før jul, altså den 17. december. Kombattanterne blev inddelt i 4 

grupper på basis af en vis seedning. Kun de 4 gruppevindere ville gå videre, så der 

skulle satses for at nå en førsteplads. Det resulterede i, at blot 2 partier ud af 60 endte  

med pointdeling, nemlig opgørene i gruppe 1 mellem Allan Jensen og Rasmus Røge 

og i gruppe 2 mellem Preben Jørgensen og Sven Erik Østergaard. Spillesystemet var 

klassisk lyn med 5 minutter til hele partiet og ingen tillægssekunder. 
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Resultater: 

 

Gruppe 1:  

1. Regnar Simonsen  5     p 

2. Rasmus Røge  3½  - 

3. Jesper Hansen  3     - 

4. Allan Jensen  1½  - 

5/6. Jakob Søgaard  1     - 

       Henrik Dalsgaard  1     - 

 

Gruppe 2: 

1. Peter Mikkelsen  5     p 

2. Sven Erik Østergaard 3½  - 

3. Preben Jørgensen  2½  - 

4/5. Leif Larsen  2     - 

       Torben   2     - 

6. Stener Mousten  0     - 

 

Gruppe 3: 

1. Jon Johnsen  5     p 

2. Søren Hauge  4     - 

3. Peter Langeland  3     - 

4. Patrick Lemonnier  2     - 

5. Bent K. Nielsen  1     - 

6. Erik Press Christensen 0     - 

Gruppe 4: 

1. Mark Torpegaard   5     p 

2. Lars Jørgensen  4     - 

3. Louise M. Mygind  3     - 

4. Bjarni Sørensen  2     - 

5. Alexander Kristensen 1     - 

6. Keld Gammelgaard  0     - 

 

Overalt favoritsejre, og overalt med maksimal pointhøst. Det må også siges at være 

klubbens ypperste folk i denne disciplin – blot savnedes Niels Chr. Davidsen, men 

han havde vist juletravlt. 
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Nu forløb semifinalerne sådan: 

 

Peter Mikkelsen – Mark Torpegaard       1 – 0 

Regnar Simonsen – Jon Johnsen  0 – 1 

 

Herefter skulle Peter og Jon for tredje gang på kort tid mødes i et altafgørende parti – 

de to andre var pokalfinalen samt sidste og afgørende parti i efterårsturneringen. Og 

resultatet blev for tredje gang det samme, nemlig 

 

Peter Mikkelsen – Jon Johnsen  1 – 0 

 

Desværre var klubbladets korrespondenter ikke deres opgave voksen denne aften, da 

ingen af dem var til stede ved ringside, da finalen skulle løbe af stabelen. Regnar sad 

dog ved siden af og tog notater, men han stod af, da det begyndte at gå rigtig hurtigt – 

nu er det jo heller ikke så let at holde styr på et 8x8-koordinatsystem, når man ”kun” 

er fysiklærer… 

Blot kan vi fortælle, at partiet i begyndelsen var positionelt betonet og strakte sig over 

ca. 40 træk. Undervejs blev materialefordelingen dog stærkt ujævn og svær at 

vurdere, og desværre kunne heller ikke nogen af spillerne huske de konkrete stillinger 

bagefter. Men Peter trak altså det længste strå og blev igen pokaltriumfator. Til 

lykke! 
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”Giv aldrig op for tidligt!!”      v/Erik Ø. + HA 

 

Det gode råd i overskriften er virkeligt godt, men alligevel bliver det jævnligt 

negligeret. Det skete også i partiet i forårsturneringen mellem Erik Ø. og hans 

modstander, og det var sidstnævnte, der skulle have haft det gode råd hvisket i øret. 

 

Hvid: Michael Bohnstedt, Nørresundby 

Sort:  Erik Øskov Knudsen, Skørping         Spillet d. 18.02.2019 

 

Efter hvids 32. træk, som bestod i at flytte et tårn til c3 var stillingen denne: 

 

 
 

Nu spillede Erik det naturlige 32, - Txd1+, hvorefter Michael Bohnstedt straks opgav, 

da han jo taber et tårn efter 33, Dxd1 Dxc3 med let gevinst til sort. MEN: Hvid kunne 

sagtens kæmpe videre med det overraskende 33, Kh2!! Derefter har sort momentant 

et helt tårn i overskud, men samtidig har han kæmpeproblemer på såvel c5 som a8. 

Og kan de begge løses? I efteranalysen lige bagefter partiet fandt vi ikke noget klart 

svar, men sidenhen disse muligheder: 
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a) 33, - Ld5  34, Dxd1 (bedre end 34, Txc5? Lxf3  35, La2+ fulgt af 36, gxf3, hvor  

    sort opnår nogen fordel) og nu enten 34, - Dxc3  35, Dxd5+ Kg7  36, Dxa8 hvor  

    hvid må have en måske ikke helt problemløs fordel eller i stedet 34, - Dd4  35, Td3 

    med hvid fordel eller muligvis endog 34, - Db5  35, a4!? Db7  36, Tc7!? Db3   

    (eller 36, - Dxc7  37, Dxd5+ fulgt af 38, Dxa8)  37, Lc2 Da2  38, Lb1!? og remis 

    ved trækgentagelse eller måske i stedet et desperat – og nok for dristigt – angrebs- 

    forsøg med fx dronningudfald til d3 eller måske g4. – Generelt knivskarpt, og i 

    hvert fald ikke simple situationer.    

 

b) 33, - Tab8  34, Txc5  Tbxb1 (truer mat i ét træk på h1)  35, g3 med uklar       

    stilling. 

 

c) 33, - Dxc3  34, Dxc3 Txb1  35, Dc6! med gevinst af løberen på c6 og igen et 

    meget speget slutspil. 

 

d) Endnu et hiv må tages alvorligt, nemlig 33, - e4!? Nu kan dronningen ikke slå igen  

    på hverken e4 eller d1, da sort så blot indkasserer tårnet på c3 og har en officer i     

    overskud, så hvid må gå ind på 34, Lxe4, hvorefter det dog også ser ud til, at hvid 

    får et tårn retur i en ret lige, men ganske urolig stilling.  

Der er vist endnu flere muligheder i stillingen, men konklusionen er klar: LÆS 

OVERSKRIFTEN  IGEN! 

 

 
En rigtig Skørping viking, Mark Torpegaard, i kamp mod Claes Løfgreen, Skive. 
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Kan du huske din Troitzky-linje? 

 

I sidste blad skrev vi om det spændende, men alt andet end lette slutspil bestående af 

konge og to springere mod konge og en enlig bonde. Hvis du ellers er en, der læser 

med forståelse, må du derfor let kunne finde løsningen til dette lille slutspil: 

 

 
Hvid trækker og vinder 

 

(se løsningen på side 18) 

 

Julefrokosten tilbage i de vante omgivelser   v/HA 

 

I julen 2017 var julefrokosten ganske utraditionelt flyttet til Arden Svømmehals 

lokaler med Claus Jacobsen med frue i køkkenet. Det var en god oplevelse, men det 

var nu også hyggeligt at være tilbage på Kulturstationen igen i 2018 – især må man 

konstatere, at akustikken er langt at foretrække i Skørping, hvilket spiller en 

væsentlig rolle når bl.a. ”Onkel fra Minnesota” og andre slagere skal afsynges. Og 

det skal de!!! 
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I år deltog 19 personer, hvilket var et pænt antal. De 18 kom til tiden, mens Jakob 

Søgaard ankom ret præcist én time senere – kl. 19.00 – han havde ikke fået nærlæst 

invitationen… 

Maden stod ikke mindst vores kvindelige ”backing-gruppe”, Finna Simonsen og 

Mette Kristiansen for, og det var en god, solid julefrokost med sild og solid kødmad. 

Øl og snaps hjalp maden ned gennem nedløbsrøret. Dog ikke i voldsomme mængder, 

nærmest alle skal jo køre bilen hjem nu om stunder. 

 

Undervejs fik vi kåret vinderen af sidste års quiz, der som nævnt i sidste nummer af 

klubbladet suverænt blev Mette Kristiansen. Og ligeledes blev spådommene for det 

herrens år 2019 afgivet. - Musikken blev i Jesper Hansens fravær leveret solo af Sven 

Erik, som akkompagnerede korets afsyngelse af  ”Onkel fra Minnesota” (et 

folkekrav) og ”My Bonnie is over the Ocean” (en nyhed). Patrick forsøgte igen at få 

forsamlingen lært en fransk klassiker, men sangernes indlæringskurve var så jævn, at 

vores franskmand måtte erkende, at han er nødt til at repetere seancen til næste jul… 

 

Regnar (alias ”The Only One”, “Numero Uno” m.v.) er ikke god til at besvare 

quizzer, men derimod superb hvad angår konstruktionen af samme. I år havde han 

fundet på 23 drilske spørgsmål om stort set fuldstændigt perifere emner. – Et par 

eksempler: 

 

1)   Hvorfor er flamingoer lyserøde?  

      a) Det ligger i generne 

      b) Solen påvirker fjerenes rødder 

      c) De spiser lyserøde rejer 

 

10) Arabiske kvinder kunne tidligere få skilsmisse hvis: 

      a) Ægtemanden snorkede 

      b) Ægtemanden pruttede i hjemmet 

      c) Ægtemanden ikke hældte kaffe op for hende 

 

14) Hvad gør visse typer af orm, hvis de ikke kan finde mad? 

      a) De deler sig i to  

      b) De hopper op i toppen af et træ 

      c) De spiser sig selv 
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I alle 3 tilfælde er svar c) det korrekt. Sig ikke, at man ikke bliver klog af at være 

medlem af en skakklub… 

 

Et af spørgsmålene gav anledning til en tvistighed. Regnar havde spurgt om, i hvilket 

af landene Island, Cuba og Japan, der ikke lever myg. Regnars svar var Island, men 

Peter Langeland konfronterede straks sin mobiltelefon, der påstod, at  

de små blodsugere også lever på Atlanterhavsøen. Nå, dønningerne 

lagde sig, og freden genopstod. – I dette quizkaos navigerede Patrick 

og undertegnede bedst, idet vi vandt med hver 10 korrekte svar ud af 23. 

 

Og så var der ellers holdlyn og kaffe i et par timers som afslutning på skakåret 2018. 
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Skidt og kanel – Søgaard prøver lidt af hvert    v/HA 

 

To gange hen over vinteren har vi på redaktionen fået indleveret partier med Jakob 

Søgaard som deltager. Begge var fyldt af dramatik – det ene med Jakob stående med 

oprakte hænder efter kampen og det andet med hovedpersonen liggende i kanvassen. 

Sjovt nok indleverede han selv det første opgør, mens vi fik det andet overladt af 

hans modstander… 

Kig med: 

 

Hvid: Jakob Søgaard, Skørping 

Sort:  Per Jacobsen, Aalborg  Spillet i en holdkamp d. 26.11.2018 

 

1, Sf3 d5  2, d4 c6  3, e3 e6  4, a3 Ld6  5, c4 f5!?  Efter nogle standardtræk fra start, 

får partiet nu sit eget ansigt, da Per vælger at spille en hollandsk stonewall, noget som 

har floreret i Aalborg Skakforeningen gennem årtier, hvor bl.a. den gamle, 

hæderkronede formand, Karl Sønderstrup ofte gjorde brug af systemet. 6, Sc3 Sf6  7, 

c5!? Et meget ualmindeligt bekæmpelsesmiddel. Ganske vist indsnævres sorts 

område, men samtidig bliver det nu meget svært for hvid at bryde igennem på 

midten. 7, - Lc7  8, Ld3 0-0  9, b4 Sbd7  10, 0-0 Se4  En af sorts ideer i stonewall er 

at sætte en springer på netop dette felt, og bytter hvid den af, slår sort retur med sin f-

bonde, hvorefter sort for alvor får gang i aktiviteter på kongefløjen. 11, Lb2 Tf6  12, 

h3 Th6  13, Se2 Hvid har fået en meget indelukket stilling, og sort må have opnået en 

vis fordel. 13, - g5!? Det synes Per også, og nu skal der angribes! 14, g3!?  Imødegår 

fremstødet f5-f4, men sælger samtidig en bonde. Jakobs ide er at slå kontra i h-linjen. 

14, - Txh3  15, Kg2 g4!?  16, Sh4 Dette ”mystiske” træk truer nu med 17, Sg1 med 

kvalitetsgevinst, og det kan sort faktisk ikke forhindre! MEN: Sort har samtidig gang 

i et dødsensfarligt angreb: 16, - Dg5  17, Sg1 En meget spændende situation er 

opstået: 
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17, - Sxf2?  Per ofrer sig igennem, men på den forkerte måde. Efter 17, - Sxg3! ville 

Jakob være i store vanskeligheder, da springeren på h4 nu hænger. Hvid er da tvunget 

til 18, fxg3 Txg3+  19, Kf2 Dxh4, som ser dystert ud, selv om hvid ikke bliver mat 

lige med det samme efter fx 20, Ke2. Hvis hvid i stedet spiller 18, Sxh3 svarer sort 

mest effektivt 18, - gxh3+  med alskens problemer, fx 19, Kf3 Dh5 mat eller 19, 

Kxh3 Sxf1  20, Lxf1 (ikke 20, Dxf1? Dg4 mat) og hvids overlevelsesmuligheder 

virker begrænsede. Tilbage til partiet: 18, Sxh3 gxh3+  19, Kxf2 Dxg3+  20, Ke2  

Dxh4  Det første slag endte med at indbringe sort en springer og 3 bønder til gengæld 

for et tårn. Til gengæld fik Jakob etableret noget, der ligner en kongestilling, mens 

man nu får øje på, at sort nærmest ikke udviklet nogen af sine brikker. Dog ser 

frækkerten på h3 ikke ud til at være så nem at styre. Kort sagt: noget indviklet stads! 

21, Tg1+ Kh8  22, De1 Dh5+  23, Kd2 h2  24, Tg2 Sf6  25, Le2 Dh3  26, Dh1 Se4+  

27, Kc2 Stadig en helt usædvanlig og intens stilling. Det kunne være sjovt at vide, 

hvordan de to kæmpere vurderede situationen under kampen. 27, - Lg3?! Nok ikke 

det bedste, da sorts brikker nu kommer til at stå lidt ubekvemt i forhold til hinanden. 

27, - Sg3 duede nu ikke pga. slag på h2, men mon ikke det var tiden at spille det 

”obligatoriske” Ld7?  28, Tf1 Lc7  En erkendelse. 29, Tf3 Dh6  30, Kd3 Ld7  

Omsider. 31, Lf1 Le8  Et sjovt sidemotiv: lige siden træk 5 har de to bønder på c4 og 

d5 stået og ”talt med hinanden” uden at slå. Klogt af sort, da det jo ville vække Lb2 

til live. Nu spiller Jakob et frækt træk: 32, Th3!? Lige i slag! Pointen er jo 32, - Dxh3  
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33, Tg8+ fulgt af 34, Lxh3. Måske alligevel sorts bedste mulighed? 32, - Df6!?  33, 

Tgxh2 Frigør hvids brikker til gengæld for et kvalitetstab. 33, - Lxh2  34, Dxh2 Lg6  

35, Kc2 Kongen har virkelig fået noget motion i dette parti! Nu gør den plads til 

løberen på d3. 35, - f4  Den kan ikke slås pga. svaret 36, - Sf2+ fulgt af slag på h3. 

Derfor efter planen 36, Ld3 fxe3  37, Txe3  

 

 
 

Stillingen er roligere end længe, og sort fører faktisk med to bønder, som dog ikke er 

lige til at realisere. Hvids sidste træk truer med 38, Lxe4 Lxe4  39, Txe4 dxe4  40, 

d5! med dronninggevinst. Derfor besluttede Per sig for at afvikle på bekostning af en 

bonde (som dog viser sig at blive til flere) 37, - Df2+  38, Dxf2 Sxf2  39, Lxg6 hxg6  

40, Txe6 Kg7?  Det må være bedre at redde bonden med 40, - g5. Nu viser Jakob, 

hvordan stillingen skal vindes. 41, Te7+ Kf6  42, Txb7  Nu går den sorte bondekæde 

i opløsning. 42, - Se4  43, Tc7 g5  44, Txc6+ Kf5  45, Lc1 g4  46, Tc7 Kg6  47, Td7 

Tf8  48, Txd5 Tf2+  49, Kd3 Sf6  50, Tg5+ Kf7  51, d5 Tf3+  52, Le3 g3  53, c5 

Ke7  54, Ke2 og sort opgav. – En fantastisk kamp skarpt opdelt i en startfase, hvor 

Jakob svævede i største fare, et midtspil, der var ganske uigennemskueligt og et 

slutspil, hvor Jakob viste sine gamle kunster!   1 – 0 

 

Og så Søgaard på den tabende side i et spændende parti fra klubturneringen: 
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Hvid: Jakob Søgaard 

Sort:  Jonas Bilstrup  Spillet i klubturneringen (2. rd.) d. 21.01.2019 

 

1, Sf3 d5  2, d4 Sc6  3, e3 Sf6  4, c4 Lf5  5, a3 e6  6, Sc3 dxc4  7, Lxc4 h6?!  Jonas 

er ikke bange for at miste et tempo eller to i åbningsfasen. 8, 0-0  Le7  9, Te1Lg6  

10, e4 0-0  På dette tidspunkt ser verden lys og lovende ud for hvid. Det er ikke til at 

gætte, at han snart kommer i vanskeligheder. 11, Lf4 Dd7  12, De2?  En klar og 

uforståelig fejl, der koster en fuldfed centrumsbonde. 12, - Sxd4  Jonas tager hvad 

han bliver tilbudt, men han har givetvis først undersøgt, om der var tale om en græsk 

gave. 13, Dd1 Det var ikke tilfældet, og Jakob må nu konstatere, at han er en bunde 

under efter 13, - Sxf3+  14, Dxf3 Tad8  15, h3 c6  16, Tad1 Dc8  17, Lb3?! Txd1  

18, Txd1 Her får Jonas en indskydelse: 18, - e5?!  Umiddelbart ser det mystisk ud at 

give bonden tilbage. Jonas fortæller, at hans ide bestod i fortsættelsen 19, Lxe5 Lh5  

20, g4 Sxg4  21, hxg4 Lxg4 med gevinst af tårnet på d1 og en frygtelig kongestilling 

for hvid, kort sagt stor sort fordel. MEN Jonas havde glemt, at hvid i denne variant 

kan spille 22, Dg3, og nu kan sort ikke slå på d1 pga. 23. Dxg7 mat! Altså kunne 

Jakob godt have indkasseret på e5, men han må have tænkt nærmest synkront med 

Jonas, så han vovede sig ikke ind i varianten og spillede derfor 19, Le3? Lh5  Spillet 

for under alle omstændigheder at svække hvids kongestilling med det forventelige 20, 

g4, hvorefter Jonas regnede med at gå ind i varianten fra før, men Jakob mistede 

modet og fandt sig i kvalitetstabet med 20, Dg3?! Lxd1  21, Lh6?! Søger 

modangrebet, men 
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21, - Sh5!  Et ægte Magnus Carlsen-træk, som Jonas så beskedent udtrykte det!  22, 

Dxe5 Lf6!  Efter dette træk forlod Jonas brættet, og som han bagefter sagde, regnede 

han med, at ”hvid var i store problemer”. Det var Jakob også kommet frem til, så hvid 

opgav faktisk, da Jonas vendte tilbage til brættet. Og så tog han samtidig hatten af for 

”Carlsen”!            0 – 1 

 

Klubrekord?     v/BKN + HA 

 

 

 
 

Denne stilling opstod i et for sjov-parti den 12. marts mellem Henrik Dalsgaard 

(hvid) og Preben Jørgensen, som netop har spillet det afgørende Th2-h1. Mens 

Henrik opgav, fik Bent K. øje på den fantastiske uafbrudte bondekæde fra g7 til b2, 

som oven i købet er smukt flankeret i hjørnerne af to tårne. Har noget lignende mon 

indfundet sig tidligere i klubbens historie?? 
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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 lillebroder 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  

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 
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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 

 

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 
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I stedet kunne Bo Blok havde fremprovokeret denne unikke afslutning.  

 

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 
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Løsningen på opgaven på forrige side er: 1.b4+ Ke6 2. Dd8?+ mat!!!! 

Senior DM 2019 v/ Peter JDM 

 
Et meget kort referat fra Senior DM 2019, hvor 3 Skørping spillere deltog. Bent og 

Peter i gruppen for + 65, medens Richard  spillede med i +55. 
 

Så er DM for "de voksne" afsluttet. Jeg havde fornøjelsen af at få en 3-delt 2. præmie 

med 5 points i de 7 runder. I sidste runde spillede jeg rigtig godt indtil jeg "glemte" at 

sikre med a3. Det gav Thomassen store chancer, men han "glemte" et par 

forbedringer og jeg vandt sluttelig. Turneringen fik en fortjent vinder: Jens Kølbæk 

fra Hjørring. Poul Rewitz vandt i juniorgruppen. Jeg havde en "up and down" 

turnering, hvor jeg startede usikkert, men sluttede af med gode præstationer.... 

Richard var lidt uheldig i de sidste runder og Bent stod til flere points end det halve 

han fik..... 

 

Et par billeder fra turneringen viser at man i hvert fald har haft en hyggelig tid på 

Saxild Hus. 

 
 

   

Bent suger lærdom til sig .        Peter spiller mod Kølbæk i sidste runde 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1050566365331272&set=oa.10157161871532244&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBaG9IeHy3dRGAsQeEGVXf1Xd2qh2uGzWBQyoPoULQ3fjpxU9nT6LPUAktA7q4CvmIe5aL_LynYJ2aV
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1050566365331272&set=oa.10157161871532244&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBaG9IeHy3dRGAsQeEGVXf1Xd2qh2uGzWBQyoPoULQ3fjpxU9nT6LPUAktA7q4CvmIe5aL_LynYJ2aV
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1050566365331272&set=oa.10157161871532244&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBaG9IeHy3dRGAsQeEGVXf1Xd2qh2uGzWBQyoPoULQ3fjpxU9nT6LPUAktA7q4CvmIe5aL_LynYJ2aV
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1050566335331275&set=oa.10157161871532244&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCKVFJ_LaXUhZLQYKUPAQ0bTMsUqQOpq3ChXr0svBYneeGjhbWas7eQy5eOYi7IKjWD4zsXnj2zwg7t
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1050566335331275&set=oa.10157161871532244&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCKVFJ_LaXUhZLQYKUPAQ0bTMsUqQOpq3ChXr0svBYneeGjhbWas7eQy5eOYi7IKjWD4zsXnj2zwg7t
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1050566335331275&set=oa.10157161871532244&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCKVFJ_LaXUhZLQYKUPAQ0bTMsUqQOpq3ChXr0svBYneeGjhbWas7eQy5eOYi7IKjWD4zsXnj2zwg7t
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1050566918664550&set=oa.10157161871532244&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARB8ku6bxhM7HSBN5BeAb3ctapNWhvoiPsL3zXWmHwWxW3GYajPrzsRYjTHX_aiofP6DSi5i-GpHouhx
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1050566918664550&set=oa.10157161871532244&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARB8ku6bxhM7HSBN5BeAb3ctapNWhvoiPsL3zXWmHwWxW3GYajPrzsRYjTHX_aiofP6DSi5i-GpHouhx
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1050566918664550&set=oa.10157161871532244&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARB8ku6bxhM7HSBN5BeAb3ctapNWhvoiPsL3zXWmHwWxW3GYajPrzsRYjTHX_aiofP6DSi5i-GpHouhx
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1050566365331272&set=oa.10157161871532244&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBaG9IeHy3dRGAsQeEGVXf1Xd2qh2uGzWBQyoPoULQ3fjpxU9nT6LPUAktA7q4CvmIe5aL_LynYJ2aV
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1050566918664550&set=oa.10157161871532244&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARB8ku6bxhM7HSBN5BeAb3ctapNWhvoiPsL3zXWmHwWxW3GYajPrzsRYjTHX_aiofP6DSi5i-GpHouhx


44 
 

 

 

 

 

 

 

mandag 18.03 Forårsturneringen, 5. runde 

lørdag  23.03 Junior Grand Prix (afvikles på Terndrup Skole) 

lørdag  23.03   Nordjysk Grand Prix (afvikles på Terndrup Skole) 

mandag 25.03 Forårsturneringen, 6. runde 

mandag 01.04 Udsatte partier og hyggeskak 

fredag  05.04 Hold-DM i skoleskak indledes på Terndrup Skole (til 07.04) 

mandag 08.04 Forårsturneringen, 7. runde 

mandag 15.04 Generalforsamling 

fredag  26.04 Afslutning 

mandag 29.04 Himmerlandsmesterskabet, 1. runde (spilles i Aars) 

onsdag  01.05 Himmerlandsmesterskabet, 2. runde 

mandag 06.05 Himmerlandsmesterskabet, 3. runde 

mandag 13.05 Himmerlandsmesterskabet, 4. runde 

mandag 20.05 Himmerlandsmesterskabet, 5. runde 

mandag 27.05 Himmerlandsmesterskabet, 6. runde 

mandag 03.06 Himmerlandsmesterskabet, 7. runde 

onsdag  05.06 Himmerlandsmesterskabet, præmieuddeling og lynturnering 

 

REDAKTION: 

Niels Chr. Davidsen 98 39 81 35 ncdhellum@mail.dk 

Hans Andersen 29 62 77 17 hansandersen53@gmail.com 

 

Tak til:  Bent Kargaard Nielsen, Steffen Slumstrup Nielsen, Søren Hauge, 

  Peter Langeland, Sven E Østergaard, Niels Jørgen Jakobsen,  

  Nicolai Jakobsen, Richard Lilja, Erik Øskov Knudsen,  

  Jakob Søgaard og Jonas Bilstrup. 

 

Indlæg til næste nummer er yderst velkomne og modtages med tak. 

   

Næste nummer forventes at være på  gaden primo juni 2019. 

KALENDER 


