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GODDAG  og velkommen tilbage til 

Victor Hansen 

Sofus Gamborg 

Marcus Baadsgaard 

Torben Jensen 

 

FARVEL, men på snarlig gensyn Til 

Sebastian Dons Lauritzen 

Oscar Frederik Levinsen 

Ting Huang 

 

TILLYKKE TIL: 

Nicolaj Borge               02/03  2011    40 år 

 

MEDLEMSTAL: 

42 Seniorer 

  6 Pensionister 

10 Juniorer 

58 I alt 

 

MEDLEMSKARTOTEK (bør læses ved 

ændr. i medlemskabet) 

Husk omgående at meddele, hvis du flytter, 

ændrer e-mail, tlf-nr eller navn, samt hvis du 

ønsker at udmelde dig. Udmeldelse skal ske 

skriftligt, og vil få virkning fra førstkommen-

de kontingenthalvår; hhv 1/7 og 1/1, da klub-

ben har betalt forud for dig til: Dansk Skak 

Union, 8.Hovedkreds og Nordsjællands Skak 

Union (halvdelen af kontingentet går til disse 

organisationer). 

 

SEKUNDÆRT MEDLEMSKAB 

Sekundære er dobbeltmedlemmer, dvs, med-

lemmer af en anden klub, hvorigennem de be-

taler til DSU. 

 

PASSIVT MEDLEMSKAB 

Som passivt medlem deltager man ikke i det 

almene klubliv, men vil fortsat mod-tage 

klubbladet Bondefangeren og evt anden 

generel medlemsinformation.  Man bevarer 

det fulde medlemskab af DSU og derved 

retten til at modtage Skakbladet og deltage i 

koordinerede turne-ringer. 

 

BØGER 

Ved at placere dine bogindkøb (ikke kun 

skakbøger, men alle slags bøger) hos Hille-

rød Boghandel v/ Bo Christiansen (Sofus far) 

støtter du Hillerød Skakklubs Jubilæums-

fond.  5% af salget til skakklubbens medlem-

mer overføres til fonden.  Se hjemmesiden: 

www.hilleroedboghandel.dk  Bestil på mail-

adressen: bc@hilleroedboghandel.dk  

Bøgerne leveres med girokort vedlagt i skak-

lokalet, hvis andet ikke er aftalt. 

 

KONTINGENT: 

 
Fremover opkræves kontingentet til beta-

ling via netbank til vor konto hos  

Nordea  bank – vor hovedsponsor, hvilken 

bankforbindelse jeg varmt kan 

anbefale. 

  

Køb bogen skak i hundrede år, kun 100 kr. 

+ porto uden for Hillerød indtil efter påske 

2010. Sæt 100 kr. ind på  vor konto 2276 

6446 800 262 angiv navn, så  leverer jeg 

bogen. – normal pris kr. 150,00.  

Kontin-

gent pr. 

halvår 
Betalings-

datoer 1/9 

og 1/3 

Se-

nior

er 
 

 Pensi-

onister 
  (kun 

folke-) 

 Juniorer 

   u/20 år 

 Aktive 
 Passive 
 Sekundære 

(dobb. 

medl.) 

550 
465 
300 

300 
290 
175 

300 
290 
175 

Kassererens side 
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 RO-O-OKADEN 

Hillerøds store år er 

ved at rinde ud. 2010 

var året hvor Hillerød 

Skakklub fejrede sit 

100 års jubilæum. Med 

maner. Med fest og med 

klaver. Det var nu mest 

for at få det til at 

rime. Men fald nu ikke 

i svime hvis der kommer 

en stime. Ib, styr dig. 

Ok, jeg prøver igen. 

Med fest og farver, med 

det flotteste DM i nye-

re tid (inde i bladet 

finder du endnu en ar-

tikel, for det var for 

stort til bare et 

blad), med en jubilæ-

umsbog. Med optog. Ib, 

styr dig! 

 

Men 2010 var desværre 

også året hvor vi måtte 

sige farvel til to sto-

re skakspillere. I 

klubben til Sven Dahl 

(se nekrolog inde i 

bladet) og på landsplan 

til Danmarks største 

spiller gennem tiderne, 

Bent Larsen. 

 

Siden sidst har H3 

trukket sig som formand  

af helbredsmæssige år-

sager. Ja, det ER hårdt 

at være formand. Næst-

formand Christopher 

trådte straks og bered-

villigt til som vores 

nye Foreman (George!), 

og han har gjort det som 

en rigtig champ. Jeg 

trådte selv til som 

næstformand. En sjov 

fornemmelse, for det er 

ikke så mange år siden 

jeg var formand og Chri-

stopher næstformand. Men 

udmærket for klubben med 

en ung og frisk og ide-

rig formand og en senil, 

gammel stodder som næst-

formand. Her taler jeg 

selvfølgelig om dengang 

for ikke så mange år si-

den:-) 

 

Inde i bladet finder du 

desuden artikler om føl-

gende: Martin Percivaldi 

DM for anden gang, klub– 

og holdturneringen, Hil-

lerød Open, sekskants-

matchen og flere andre 

gode saftige sager, bla 

en indbydelse til NSU 

Open. 

 

God fornøjelse og rigtig 

god jul! 
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Legehjørnet 

Hvid sætter mat i 1, 2, 3 og 4! 

Løsningerne findes på side 4. 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+N+-# 
2-zpr+-+PzP" 
1tr-mk-mK-+R! 
xabcdefghy 

XABCDEFGHY 
8kvlK+-+-+( 
7zpp+-+-+-' 
6-zP-+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1tR-+-+-+-! 
xabcdefghy 

XABCDEFGHY 
8-vlktr-+-tr( 
7zpp+n+pzpp' 
6-+q+psnl+& 
5+N+-+-+-% 
4-+LzP-vL-+$ 
3+-+-+Q+-# 
2PzPP+-+PzP" 
1+-+-tRR+K! 
xabcdefghy 

Hvid sætter mat i ét træk. Capice? Hvid sætter mat i hele TO træk. Nu bliver det  

svært! 

Hvid sætter mat i TRE træk. Så må du 

hellere spørge din far! 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-vLp+-+-' 
6p+-mK-+p+& 
5+k+-+-+-% 
4-+-+-tR-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-sN-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

Hvid sætter mat i FIRE træk. Er der nogen 

stormester til stede? 
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JA Martin Percivaldi P. Mogensensvej 9 3400  Hillerød 4824 3492 anita.ruggero@tiscali.dk 

SA Martin Rosenkilde Pedersen Trekanten 20 3460  Birkerød 3391 9462 rosenkilde31@hotmail.com 

SA Nikolaj Borge Hf Sundbyv Safirgangen 126 2300  Kbh S 2617 2401 nikolaj@borge.eu 

SA Ole Rasmussen Mellemvangen 3400  Hillerød 4824 1324 or@sport.dk 

SP Palle Skov Rubinsteinvej 30 3. TV 2450  Kbh SV 4825 4188 sko@dr.dk 

SA Peter Langer Foderknægtsvej 14 3400  Hillerød 4825 4742 pwl@atp.dk 

SA Peter W Svendsen Gåsebæksvej 5  3th 2500  Valby 3616 7424 p.w.s@mail.dk 

PA Poul Pedersen Godthåbsvej 36 3400  Hillerød 4826 8841  

SA Poul Kleiminger Peterborgsvej 58 3400  Hillerød 48269629 poul.kleiminger@gmail.com 

JA Predrag M. Kuzmanovic Peterborgsvænget 10, 2. th. 3400  Hillerød 48254192 apk@sol.dk 

JA Rasmus Mørch Hyldevang 12 3400  Hillerød 240300 sogcmorch@email.dk 

SA René Silword Postmosen 48 3400  Hillerød 4826 8691 rs@hillerod.dk 

JA Shai Shiv Kildedalen 53 3400  Hillerød 4824 4368 llshiv@adsl.home.dk 

JA Sofus Gamborg Nørredamsvej 123 3480  Fredensborg 48480412 momu@mail.dk 

SA Sofus Rønne Christiansen Slettebjerget 90 3400  Hillerød 2945 0043 djuris1@hotmail.com 

SA Stig Lenskjær Duebjergåsen 7 3200  Helsinge 6170 9033 Lenskjaer@gmail.com 

SA Thomas Svenninggaard Gåsebæksvej 5  3th 2500  Valby 2825 0301 pirc@ofir.dk 

SA Tim Jaksland 3, Rue de mail, 75002 Paris Frankrig 0033 6 7299 2512 tim.jaksland@gmail.com 

SA Torben Jensen Tietgensvej 22 3400  Hillerød 25507275 torbenbjensen@hotmail.com 

SS Torben Sørensen Heibergsvej 7 3400  Hillerød 4825 2188  

ja Victor Hansen Smedievej 195 3400  Hillerød 48247667 diana.m.hansen@hotmail.com 

SA Wojciech Zbignew Pawlak Bakkedraget 12  1th 3400  Hillerød 3212 6271 wojpaw3@yahoo.dk 

mailto:or@sport.dk
mailto:poul.kleiminger@gmail.com
mailto:apk@sol.dk
mailto:rs@hillerod.dk
mailto:llshiv@adsl.home.dk
mailto:momu@mail.dk
mailto:djuris1@hotmail.com
mailto:Lenskjaer@gmail.com
mailto:tim.jaksland@gmail.com
mailto:torbenbjensen@hotmail.com
mailto:diana.m.hansen@hotmail.com
mailto:wojpaw3@yahoo.dk
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Formandens sider 

 

Da jeg i sin tid kom til Hillerød 

Skakklub var det med ideen at 

lære at spille skak, i hvert fald 

bedre skak, så jeg kunne slå klas-

sekammerater og mine forældre. 

Der gik da heller ikke længe før 

jeg kunne, hvilket nok skyldtes 

min interesse for spillet kombine-

ret med min aggressive tilgang til 

selve spillet. Den daværende be-

styrelse må have fået øjnene op 

for mig, i det de spurgte mig til en 

generalforsamling om jeg ville 

være med i bestyrelsen – som 

suppleant. Jeg takkede pænt ja og 

pludselig var jeg en del af en me-

get aktiv bestyrelse i Hillerød 

Skakklub. Der gik ikke længe før 

jeg blev valgt ind i bestyrelsen, 

som et bestyrelsesmedlem, men 

der gik heller ikke lang tid før jeg 

blev smidt ud af bestyrelsen og 

genvalgt som suppleant, jeg var 

ikke stabil nok, til at komme til 

møderne, sagde den daværende 

formand og gode ven Ib H. An-

dersen.  

 

Året efter kom jeg dog tilbage, 

igen som bestyrelsesmedlem, da 

der manglede frivillige til denne 

post. Jeg havde selvfølgelig lært 

af lektien og blev hurtig aktiv 

og havde egne meninger om, 

hvordan tingene skulle gøres. 

De andre i bestyrelsen var ik-

ke altid enige i, hvad jeg sag-

de, men jeg blev hørt og re-

spekteret for mine meninger 

og holdninger til diverse pro-

blemstillinger. Det var nok en 

af grundene til jeg valgte nog-

le år efter at blive næstfor-

mand. Pludselig steg arbejds-

byrden, der var mere at lave i 

form af flere beslutninger der 

skulle træffes og ofte var tiden 

kort og til tider følte man, at 

man valgte beslutninger i blin-

de. I dag er jeg så blevet klo-

gere, skakspillere kalder dette 

fænomen for intuition og på 

brættet er det især en evne jeg 

besidder.  

 

mailto:or@sport.dk
mailto:poul.kleiminger@gmail.com
mailto:apk@sol.dk
mailto:rs@hillerod.dk
mailto:llshiv@adsl.home.dk
mailto:momu@mail.dk
mailto:djuris1@hotmail.com
mailto:Lenskjaer@gmail.com
mailto:tim.jaksland@gmail.com
mailto:torbenbjensen@hotmail.com
mailto:diana.m.hansen@hotmail.com
mailto:wojpaw3@yahoo.dk
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Da Hillerød Skakklub afhold-

te DM var jeg fortsat næstfor-

mand og H3 var formand. 

Der gik kun kort tid efter DM 

før jeg modtog den kedelige 

nyhed, at H3 stoppede, det 

var nu mit ansvar og er det 

stadig, at lede Hillerød Skak-

klub igennem en ny milepæl 

for klubbens historie. Ikke at 

glemme fortiden, men dette 

er for mig som en ny begyn-

delse, hvor tingene bliver 

gjort lidt anderledes. Jeg vil 

bestræbe mig på, at fastholde 

de gode ting, gøre dem bedre 

og indenfor få år, kunne kal-

de Hillerød Skakklub for 

Danmarks bedste klub og 

med jeres hjælp er det be-

stemt muligt.  

 

Det at være formand er be-

stemt en udfordring og det, at 

jeg nu også er blevet far er en 

ligeså stor udfordring og sik-

kert også lidt større, men hvis 

der er noget vi som skakspil-

lere elsker, så er det en udfor-

dring, om det er på brættet 

eller i hverdagslivet, så er vi 

som skakspillere konkurren-

cemennesker og vi vil altid 

være bedre til det vi gør, så 

jeg vil i den kommende tid til-

stræbe mig, at være den bedste 

far muligt, en formand I kan leve 

med og en skakspiller I ikke kan 

slå! Gør det mig til et konkurren-

cemenneske? Det er så spørgs-

målet. 

 

Christopher R. Pedersen, For-

mand for Hillerød Skakklub 

 

 
Løsninger til Legehjørnet: 
 
1: 1.0-0! og mat! 
2: 1.Ta6! Og mat i næste! 
3: 1. Sxa7+! (endelig ikke 1.Dxc6? 
Bxc6 2.Sxa7+ Kb7) Lxa7 2.Dxc6+ 
bxc6 3.La6 og mat! 
4: 1.La5! Kxa5 (eller 1..,g5 2.Tf5+ 
Ka4 3.Lc3 Ka3 4.Ta5 mat) 2.Kc5 
d6+ 3.Kc6 d5 4.Sb3 mat 
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       Medlemskartotek       

       

Art Navn Efternavn Adresse 1 Postnr & By Tlf - nr E-mail 

SP Aksel Gasbjerg Postmosen 102 3400  Hillerød 3024 0788 gasbjerg2002@yahoo.dk 

JA Alexander Hornshøj Skippermosen 13 3400  Hillerød 6088 5262 vibhorn@post11.tele.dk 

SP Allan Christensen Kongens Vænge 115 3400  Hillerød 4826 6037  

JA Bertil Borum Herluf Trollesvej 14 3400  Hillerød 4848 2584 borum@webspeed.dk 

PP Bozidar Markovic Frederiksværksgade 85 C 3400  Hillerød 4826 7494  

SA Carsten Erlandsen Thorsgade 27 2th 2200  Kbh N 4824 0977 ost@edb.dk 

SA Carsten H Hansen Firkløvervej 4 3400  Hillerød 4826 4698 gnchh@tiscali.dk 

SA Christopher R N H Pedersen Brombærhaven 38 3400  Hillerød 4826 9238 christopherrobert19@hotmail.com 

SA Claes Scherwin Nybrovej 305, 0-52 2800  Lyngby  claes_scherwin@sol.dk 

SA Dan Erichsen Kobbelvænget 45  6tv 2700  Brønshøj 3691 2905 danmand@attglobal.net 

SA David Kimch Palvig Hillerødsholmsallé 117  2tv 3400  Hillerød 5056 7383 palvig@mail.dk 

PA Erik Hvalsøe Holmegårdsparken 24 3320  Skævinge 4821 0039 erikhvalsoe@gmail.com 

SA Esben Lauge Sørensen Kongens Vænge 35 3400  Hillerød 4825 4012 els@topsoe.dk 

PA Evald Eskildsen Ndr. Jernbanevej 3 C  1. 3400  Hillerød 4826 4871  

SP Flemming Reidl Madsen Fyrreholmen 10 2630  Taastrup 4371 7140 flemming47@gmail.com 

SA Frands Winther Lavrsen Kongens Vænge 39 3400  Hillerød 4824 1628 lavrsen@post4.tele.dk 

JA Frants Chr. B. Stentzer Birgittegøjesvej 6 3400  Hillerød  frants_s@yahoo.dk 

SP Gert Aage Nielsen Lundholmvænget 7 3400  Hillerød 4824 5303 gan@post9.tele.dk 

SA Hans Endrup Jacobsen Kirsebærbakken 1 3400  Hillerød 4825 5064 tjah@post5.tele.dk 

SA Hans Henrik Hviid Skovkæret 11,  Gadevang 3400  Hillerød 4825 5943 hviid@teliamail.dk 

PA Helge Steffensen Jakob Knudsensvej 9 3400  Hillerød 4826 6286 hebsteff@mail.dk 

SA Henrik Holm N. W. Gadesvej 12 B 3480  Fredensborg 4550 5590 holms@city.dk 

SA Henrik Damgaard Hansen Ungarnsgade 76  2tv 2300  Kbh S 3284 4899 henrik.damgaard@comxnet.dk 

SA Ib Hother Andersen Løngangsgade 22 3400  Hillerød 4824 4468 ibhother@gmail.com 

SS Jacob Hein Mosedraget 19, 3480  Fredensborg   

SS Jacob Aagaard  Skotland   

SA Jan Pedersen Ved Skansebakken 13 3400  Hillerød  jan_paradiso@mail.dk 

SA Jens Østergaard Saltholmsvej 6  4tv 2300  Kbh S 3255 6766  

SA Jens Søndergaard Langelunden 5  1mf 2990  Nivå 4914 2729  

SP Jesper Langkilde Skovledet 26  1tv 3400  Hillerød 4825 0307  

SP Jesper Tornbjerg Tolvkarlevej 46 3400  Hillerød 4825 3889 jto@danskenergi.dk 

SA Johnny Andersen Dronning Dagmars vej 112 3650  Ølstykke 4824 9086 j.mundus@vip.cybercity.dk 

PS Jørgen Dissing Nielsen Odshøjvej 140 8800  Viborg 8668 2755  

SA Lars Nilsson Bøserup vænge 16 4500  Holbæk   

SA Laurids Paulsen Tietgensvej 8 3400  Hillerød 4824 1230 lauridspaulsen@post.cybercity.dk 

JA Markus Andreas Baadsgaard Birkely 21 3200  Helsinge   

mailto:gasbjerg2002@yahoo.dk
mailto:vibhorn@post11.tele.dk
mailto:ost@edb.dk
mailto:palvig@mail.dk
mailto:els@topsoe.dk
mailto:frants_s@yahoo.dk
mailto:jan_paradiso@mail.dk
mailto:jto@danskenergi.dk
mailto:j.mundus@vip.cybercity.dk
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Mere DM 2010 
 

En personlig beretning  

af Jens Østergaard 

 

- Satans ! 

- Måtte gå fra påskefrokosten to gan-

ge for at følge med ! 

- Troede ikke at skak kunne være så 

spændende ! 

- Så slap dansk skak da for at opleve 

den første spiller med 0/9 i en lands-

holdsklasse !. 

 

Reaktionerne fra familie, venner, 

kollegaer osv på sms, mails mv var 

mange d 6/4 efter den spændende 

afslutning på DM. 

Jeg er stadig selv overrasket hvordan 

det kunne gå til at en næsten helt 

utrænet spiller med meget lidt fokus 

på skak igennem lang tid kunne være 

½ korrektionspoint fra en plads i næ-

ste års landsholdsklasse. 

 

Forklaringerne er sikkert mange, In-

spiration fra klubbens perfekte og 

meget roste arrangement og måske en 

anelse irritation over slet ikke at være 

nævnt blandt forhåndsfavoritterne. 

En anden forklaring er nok at starten 

betyder meget i sådanne turneringer 

og en tredje at det var en gang skyld 

var muligt at spille sksk med over-

skud og energi imt feks divisionstur-

neringen. 

 

Efter en remis i overkanten til den 

senere vinder Kristian Seegert 

(tillykke til ham og fint at det bliver 

et ungt talent der får chancen)fulgte en 

enkel gevinst over Christian Eriksson og 

en hårdt tilkæmpet gevinst over Ib efter 

en mildt sagt ikke overbevisende åbning. 

 

I 4 runde et kampparti mod den højestra-

tede Andreas Hagen. I en benoni fik jeg 

egentlig godt fat og kunne (alle partier 

kan ses på den glimrende DM hjemme-

side) med 23-, Lh6 have fået klar fordel. 

I god form og med mange partier i bene-

ne burde sådan et  træk være standard I 

stedet måtte jeg ud i en feberredning ved 

at afvikle til et tånslutspil hvor jeg akku-

rat nåede at få fat i hvids dbonde. 

 

Med 3/4  var det oplagt at 5 runde ville 

vise om der var tale om en god turnering 

eller ligefrem en jeg eventuelt kunne 

vinde. Dara Akdag ofrede tidligt en bon-

de tvivlsomt men jeg fik ikke fulgt or-

dentligt op og efter 31 træk var der op-

stået denne stilling som er en af dem der 

afgør turneringer. 

 

Sevkan Akdag,Dara (2149) - 

Østergaard,Jens (2205) 

Kandidatklassen Hillerod (5), 

03.04.2010 

 1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.cxd5 

exd5 5.¥g5 ¥e7 6.e3 c6 7.£c2 0–0 

8.¥d3 ¤bd7 9.¤f3 ¦e8 10.h3 ¤f8 

11.¥f4 ¥d6 12.¥xd6 £xd6 13.0–0–0 

£e7 14.g4 ¤g6 15.¢b1 b5 16.¤d2 

a5 17.g5 ¤d7 18.h4 ¤b6 19.h5 ¤f8 

20.g6 fxg6 21.h6 £f6 22.hxg7 ¢xg7 

23.¦dg1 ¤c4 24.¤f1 ¦a7 25.¢a1 

¦f7 26.¤g3 ¢h8 27.¤ce2 ¥g4 

28.¤f4 ¢g8 29.¤gh5 ¥xh5 30.¦xh5 

¦g7 31.¦h6 ¦ee7 

 

mailto:gasbjerg2002@yahoo.dk
mailto:vibhorn@post11.tele.dk
mailto:ost@edb.dk
mailto:palvig@mail.dk
mailto:els@topsoe.dk
mailto:frants_s@yahoo.dk
mailto:jan_paradiso@mail.dk
mailto:jto@danskenergi.dk
mailto:j.mundus@vip.cybercity.dk


- 6 - 

 
6 runde var et bråvallaslag mod Mik-
kel Strange som efter en lige åbning 
afslog et remistilbud med at sætte en 
bonde lige i slag !. At jeg herefter 
ikke vandt viser vel blot at en delta-
gelse i landsholdsklassen ville være 
som slagtekvæg. 
Det gik meget godt indtil træk 33 
 
Østergaard,Jens (2205) - Stran-

ge,Mikkel (2272) 

Kandidatklassen Hillerod (6), 

04.04.2010 

 1.d4 e6 2.c4 f5 3.¤f3 ¤f6 4.g3 d6 

5.¥g2 ¥e7 6.0–0 0–0 7.¤c3 £e8 

8.¦e1 £g6 9.e4 fxe4 10.¤xe4 ¤xe4 

11.¦xe4 ¤c6 12.£e2 ¥f6 13.¥f4 d5 

14.cxd5 exd5 15.¦e3 ¥g4 16.£d2 

¥xf3 17.¥xf3 ¥xd4 18.¥xd5+ ¢h8 

19.¦e4 ¥b6 20.¥xc6 £xc6 21.¦ae1 

¦ae8 22.¦xe8 ¦xe8 23.¦c1 £e6 

24.¥xc7 ¥xc7 25.¦xc7 £xa2 26.£d4 

£b1+ 27.¢g2 £g6 28.£d5 ¦f8 

29.¦xb7 £f6 30.f4 h6 31.b4 ¦d8 

32.£e4 £a1 

 

XABCDEFGHY 
8-+-tr-+-mk( 
7zpR+-+-zp-' 
6-+-+-+-zp& 
5+-+-+-+-% 
4-zP-+QzP-+$ 
3+-+-+-zP-# 
2-+-+-+KzP" 
1wq-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-snk+( 
7+-+-tr-trp' 
6-+p+-wqptR& 
5zpp+p+-+-% 
4-+nzP-sN-+$ 
3+-+LzP-+-# 
2PzPQ+-zP-+" 
1mK-+-+-tR-! 
xabcdefghy 
Det er let at sætte sig ind i hvordan 
hvid har tænkt. Sh5 er truslen og 
32.Sh5,gxh5 33.Lxh7+; Kh8 (ikke 
Sxh7.34 Dxh7+ og sorts dronning 
falder med skak) og hvid må nøjes 
med remis efter Lg6 fordi tårnet på 
g1 hænger med skak og den hvide 
konge ikke har et flugtfelt. Derfor er 
b3 helt naturligt da det truer og ska-
ber luft 
32 b3 ??  derimod var a3 meget kri-
tisk for sort. Et af de bedste svar er 
Sxe3 ; Sxe3 ! udløste angiveligt ju-
belscener på stævnekontoret. Hvids 
stilling falder helt sammen 33 fxe3; 
Txe3 34 Tf1 efter lang tid men der er 
intet at gøre Se2 falder på Txe2 og 
tårnet på g1 falder snart med 
skak.Dxd4+ 35 Kb1 , Tf7 hvid er 
bundet på kryds og tværs. På Th4 
kommer Txd3. 36 Thf1 desperation. ,
- Dxf4 37 Lxg6, Sxg6 38 Txh7; 
Txh7 39 Dxg6+, Tg7 40 Dxc6, De4+ 
så forsvandt hvid i et kvarter men 
kom dog tilbage og sagde pænt tak 
for partiet. 
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foregik. Du er velkommen i klub-

ben, Jacob! 

 

Jeg vil vise partiet der vendte bøt-

ten for mig, nemlig gevinsten i 

tredje runde over gruppens højest-

ratede, Bent Vestergaard. Meget 

passende, når nu partiet indledte en 

”Topalov”, indeholder det et chan-

cerigt kvalitetsoffer. 

 

Vestergård,Bent (2164) - An-

dersen,Ib Hother (2118) 

Hillerød Open (3), 28.09.2010 

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 ¥b4+ 

4.¤c3 b6 5.g3 ¥a6 6.£b3 c5 

7.¥g2 ¤c6 8.dxc5 bxc5 9.0–0 

¤a5 10.£c2 ¤xc4 11.¥g5 

¥xc3 12.£xc3 h6 13.¥f4 £a5 

14.£c2 d5 [14...¦c8! 15.b3 ¤b6 

16.¥e5 d5³] 15.b3 ¤a3 

[15...¤b6 16.¤e5 ¦c8=] 16.£b2 

¤b5 17.¤e5?! [17.¦fc1! £b6 

18.¥e5 ¢e7 19.b4 ¦hc8 20.a4 

¤d6 21.b5 ¦ab8 22.£a3 ¥b7 

23.¦ab1 ¥a8 24.a5 £c7÷ 

25.¤d4 ¤d7 26.¥xg7 e5 

27.¤c6+ ¥xc6 28.bxc6 £xc6 

29.£c3] 17...£c3!³ 18.¦ab1 

¦c8 19.¦fc1 £xb2 20.¦xb2 

¤d4 21.¥f1 ¤d7 22.¤xd7 

[22.e3 ¥xf1 23.exd4 ¥h3 

24.¤xd7 ¢xd7 25.dxc5 f6 

26.¥d6 ¢c6 27.f4 d4 28.b4 ¢

d5³] 22...¢xd7 23.¥e5 f6 

24.¥xd4 cxd4 25.¦d1 

XABCDEFGHY 
8-+r+-+-tr( 
7zp-+k+-zp-' 
6l+-+pzp-zp& 
5+-+p+-+-% 
4-+-zp-+-+$ 
3+P+-+-zP-# 
2PtR-+PzP-zP" 
1+-+R+LmK-! 
xabcdefghy 
 

e5!? [25...¦c7 26.¦xd4 ¦hc8 

27.¦a4 ¥b5 28.¦a5 ¦b8³] 

26.¥h3+ ¢d6 27.¥xc8 

¦xc8 28.¦bd2 ¦c3 29.¢f1 

¢c5 30.¢e1 ¢b4 31.¦a1 

d3 32.exd3 ¥xd3 33.f3 f5 

[33...d4!] 34.¢f2 d4?! 

[34...e4! 35.¢e3 ¢c5 36.¢

f4 g5+ 37.¢e5 e3µ] 35.g4? 

[35.¦e1! e4 36.fxe4 fxe4 

37.¦xe4 ¥xe4 38.¦xd4+ ¢

a3 39.¦a4+ ¢b2 40.¦xe4 

¦c2+ 41.¢g1 ¦c1+ 42.¢g2 

¦a1 43.b4 ¦xa2 44.h4 ¢b3+ 

45.¢h3 ¦a4 46.¦e7 a6 

47.¦xg7 ¦xb4 48.¦a7 ¦b6=] 

35...e4 36.fxe4 fxe4–+ 37.¢

g1 ¦c2 38.¦xc2 ¥xc2 39.¢

f2 ¢c3 40.¢e1 ¢b2 0–1 
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Nilsson, spillede også med i me-

stergruppen, men han havde lidt 

af en katastrofeturnering og op-

nåede kun 1 point og endte på en 

sidsteplads. Men det skal nok 

blive bedre, Lars, nu du igen er 

begyndt at spille i en ordentlig 

skakklub. 

 

I mestergruppe 2 delte Jan Kaya

-Mortensen fra Allerød og vores 

egen Esben Sørensen med 4 po-

int hver første- og andenpladsen. 

I den gruppe var det Laurids 

Paulsen der havde en katastrofe-

turnering med kun ½ point. 

”Træerne vokser jo ikke ind i 

himlen”, sagde han selv, men 

der synes jeg han sætter sit lys 

under en skæppe. Laurids spiller 

forrygende for tiden og er i god 

fremgang. Se blot hans parti fra 

årets klubturnering mod gruppe-

vinderen i denne mestergruppe 

på side 18 i dette blad. Selv 

Magnus Carlsen har dårlige tur-

neringer. Fremgang er aldrig 

konstant. Laurids har sikkert 

lært en masse af denne turne-

ring, og jeg er sikker på at han 

vil fortsætte med at udvikle sig. 

 

I basisgruppe 1 var der to spille-

re der opnåede flere point end 

nogen andre i hele turneringen, 

nemlig 4½ af 5. Det var erfa-

ring og ungdom, repræsenteret 

ved henholdsvis Frands Lavr-

sen og Martin Percivaldi. De 

delte med andre ord pointet i 

deres indbyrdes parti og rydde-

de al anden modstand af vejen. 

En kanonpræstation af begge 

spillere. Men måske særligt 

imponerende af 11-årige Mar-

tin, du også kan læse om på s. 

11-13 i dette blad. Han er nu 

også begyndt at vinde turnerin-

ger, når det ikke ”kun” er mod 

børn, og det er nok et vigtigt 

skridt på vejen mod… ja, 

hvem ved hvor langt han kan 

nå? Vi glæder os i hvert fald til 

at følge hans videre færd. Hil-

lerød-katastrofen i denne grup-

pe stod Jens Søndergaard for 

med kun to remiser. På igen 

med vanten, Jens! 

 

I basisgruppe 2 vandt Kim 

Alex Olsen fra Sjælsø. Vores 

egen kasserer og trykker af 

dette blad, Stig Lenskjær delte 

2-3 pladsen med vores egen 

Wojciech Pawlak, mens Hille-

rød-katastrofen i denne gruppe 

personificeredes ved nyind-

meldte Jacob Hein, der godt 

nok stadig spillede for Esper-

gærde mens denne turnering 
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Her så jeg varianten 33 De5, Td2+ 34 
Kh3 Df1+ 35 Kg4, Dd1+ hvor sort har 
evig skak og valgte at få tårnene af 
brædtet. 33 Kh3 ! vinder ret enkelt, 
ideen er den simple at forhindre at 
sorts tårn kan give en skak. Både Mar-
tin og Tim havde desværre (!?) set 
denne enkle gevinst og jeg kan ikke 
forklare hvorfor jeg ikke spillede dette 
åbenlyse træk 33 Td7 ??  ak ak, dron-
ningeslutspillet vinder ikke ;  
Selvom en gevinst havde givet en an-
den modstander i sidste runde røg 
landsholdsklassen nok her.Db2+ 34 
Kh3; Txd7 35 De8+; Kh7 36 Dxd7; 
Dxb4 37 Dxa7; De4 ! det er vigtigt at 
få kontrol over diagonalen b1-h7. Nu 
kan hvid ikke vinde selvom jeg forsøg-
te ihærdigt. 
 
Sidste runde, hvid mod Lars Rene 
Andersen. 
Godt træt efter en lang turnering ( og 
en god stævnefest ) og desværre ty-
dede de foreløbige korrektionsbereg-
ninger på at det ville blive svært at 
vinde hvis enten Kristian eller Mikkel 
vandt og det holdt desværre stik i før-
ste tilfælde. 
Lars Rene var vist også alvorlig mør 
for han spillede helt baglæns efter at 
det ikke var lykkedes mig at få alver-
den ud af åbningen. 
 
Østergaard,Jens (2205) - Ander-

sen,Lars René (2046) 

Kandidatklassen Hillerod (7), 

05.04.2010 

 1.d4 d5 2.¤f3 c6 3.c4 ¤f6 4.¤c3 a6 

5.e3 ¥f5 6.£b3 ¦a7 7.cxd5 cxd5 

8.¤e5 ¥c8 9.£a4+ ¥d7 10.¤xd7 

¤bxd7 11.¥d2 e6 12.¦c1 ¦a8 13.¥d3 

¥e7 14.0–0 0–0 15.¤e2 ¥d6 16.h3 

£e7 17.¦c2 ¦fc8 18.¦fc1 ¦xc2 

19.¦xc2 g6 20.b4 e5 21.dxe5 ¤xe5 

22.¤c1  

XABCDEFGHY 
8r+-+-+k+( 
7+p+-wqp+p' 
6p+-vl-snp+& 
5+-+psn-+-% 
4QzP-+-+-+$ 
3+-+LzP-+P# 
2P+RvL-zPP+" 
1+-sN-+-mK-! 
xabcdefghy 
Hvid star bedst med en plan som b5 
og med løberparret men intet er af-
gjort og sort kan feks spille Se4 her. 
Men mon ikke trætheden meldte sig 
her 22..,Sxd3?  meningsløst 23 Sxd3, 
De4 et slag i luften 24 Db3, De6 25 
Lc1 sort var for længst i tidnød og nu 
går det helt galt Lf8 ?? 26 Sf4, Db6 ? 
27 Sxd5, De6 28 f3, Sd6 29 Sc7 og 1
-0. 
 

Sådanne partier hører også med til at 
nå langt i en turnering. 
Selvom resultaterne ikke flaskede sig 
(Ib sled sig til en gevinst i et meget 
remislignende tårnslutspil, tak for 
det !) er jeg glad for at få vist at der 
stadig er en smule skak tilbage i krop-
pen og at jeg kunne vise det i klub-
bens egen turnering. 
 
Og så bliver det hverdag med et væk-
keur der ringer kl 6 og et gavekort til 
Dansk Skaksalg der samler støv i 
skrivebordsskuffen… 
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Eller ”Hævn over Allerød” 

Af Ib Hother Andersen 

 

I søndags smadrede Allerød 2 Hille-

rød 2. Det kan de ikke være bekendt. 

Jeg troede lige vi var venner. Nå, men 

så må jeg jo hellere vise følgende 

ydmygelser af to af Allerøds topspil-

lere, som hævn. Partierne er fra første 

og anden runde af kandidatklassen i 

årets DM, hvor jeg startede som lyn 

og torden, men så løb jeg ind i forfat-

teren til den foregående artikel… 

 

Andersen,Ib Hother (2101) 

- Jørgensen,Dennis (2190)  
DM i Hillerød (1), 30.03.2010 

 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 

4.¤xe4 ¥f5 5.¤c5 En specialva-

riant mod dødkedelige caro-kann

-spillere. 5...b6 6.¤b3 e6 7.¤f3 

¥d6 8.g3 h6 9.¥g2 ¤e7 10.0–0 

¤d7 11.¦e1 ¦c8 12.¤bd2 0–0 

13.¤c4 ¥b8 14.b3 c5 15.¥b2 

¤c6 16.¤fe5!? [16.¤e3! ¥e4 

17.d5 exd5 18.¤xd5 ¦e8 19.c4± 

Så jeg godt, men bondeofferet 

tiltalte mig, så jeg kunne ikke lade 

være.] 16...¤dxe5 17.dxe5 £xd1 

18.¦axd1 ¥xc2 19.¦d2 ¤b4 

20.¥c3 [20.¤d6! ¥xd6 

(20...¦cd8?! 21.a3±) 21.exd6 ¥g6 

22.¦ed1 ¦cd8 23.¥c3©] 20...¥g6 

21.g4?! ¦cd8 22.¦ed1 ¥c7?! 

Endnu mere DM 2010 
[22...¦xd2 23.¦xd2 ¤d3µ] 23.¤d6© 

a6 24.f4 ¥c2?! 25.¦c1 ¥xd6 

26.exd6 ¥g6 27.¥xb4 [27.f5! exf5 

28.a3 ¤a2 29.¦xa2 ¦xd6 30.gxf5 

¥xf5 31.b4 c4 32.b5 axb5 33.¥b4 

¦d3 34.¥xf8 ¢xf8±] 27...cxb4 28.d7 

f6?! [28...f5! 29.g5 hxg5 30.fxg5 ¢f7 

31.¦c6 (31.¥b7 ¢e7 32.¥c8 f4 

33.¦c6 ¦f5 34.h4 ¦c5 35.¦xb6 a5³) 

31...¢e7 32.¦xb6 ¦xd7 33.¦xd7+ ¢

xd7 34.¦b7+ ¢d6 35.¦xg7 ¥e8 

36.¥f1 ¥d7 37.¦h7²] 29.¥b7 a5 

30.¦d6 ¢f7 31.¥c8 ¥e4 32.¦xb6 ¢

e7 33.¦c5 g5 Hvid hamrer det sidste 

søm i den sorte ligkiste. 

XABCDEFGHY 
8-+Ltr-tr-+( 
7+-+Pmk-+-' 
6-tR-+pzp-zp& 
5zp-tR-+-zp-% 
4-zp-+lzPP+$ 
3+P+-+-+-# 
2P+-+-+-zP" 
1+-+-+-mK-! 
xabcdefghy 
 
34.f5!+- exf5 35.gxf5 ¥b1 36.¦xa5 

g4 37.¦xb4 ¦g8 38.¦b6 g3 39.¦e6+ 

¢f7 40.¦aa6 gxh2+ 41.¢xh2 ¦g7 

42.¦xf6+ ¢g8 43.¦ae6 1–0 
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Hillerød Open 2010 
 

Af Ib Hother Andersen 

 

Hillerød Skakklub er vel en af de 

mest aktive klubber i landet, på 

mange fronter faktisk. Ikke mange 

klubber kan fx prale af at have en 

så aktiv og velfungerende junior-

afdeling; noget der endda vil kom-

me ekstra fokus på i 2011. Derud-

over har vi – igen de fleste andre 

klubber overlegne - i denne sæson 

hele tre åbne, koordinerede turne-

ringer ud over den interne klubtur-

nering. Af disse tre er de to faste: 

Den traditionsrige byturnering om 

foråret og den nyere Hillerød 

Open om foråret. Hvert andet år – 

og altså også i denne sæson – af-

holder vi desuden NSU Open i den 

første weekend efter nytår. Du kan 

se en indbydelse til den turnering 

på side 10. Hvis man kigger på 

sidste sæson, så havde vi faktisk 

også tre koordinerede turneringer, 

kronet af DM, du kan læse mere 

om på s. 5-9 i dette blad og i sidste 

blad også. 

 

Hillerød Open er som sagt en for-

holdsvist ny konstruktion. Den 

startede i 2006 som en slags op-

varmningsturnering til klubtur-

neringen, og det er vel stadig 

sådan den fungerer her i sin 

fjerde udgave. Det er en åben 5

-runders turnering, og den var 

velbesøgt i år med 24 deltagere 

fordelt i 4 grupper: Mester 1 og 

2 og Basis 1 og 2. Mestergrup-

pe 1 var desuden temmelig 

stærk (2089 i gennemsnit), igen 

ret pænt for en lokal turnering 

her ude på bøhlandet. Og fak-

tisk var jeg for en gangs skyld 

ikke ratingfavorit; det var Bent 

Vestergaard fra KS. Ikke desto 

mindre vandt jeg alligevel, end-

da efter at have tabt i første 

runde og spillet remis i anden, 

mod henholdsvis Richard Lilja 

helt fra Skørping (hvor jeg fak-

tisk burde have vundet: Jeg fik 

endda tre chancer) og Hasso 

Schütze. Som man kan forstå 

lavede jeg så en ”Topalov” i de 

sidste tre runder (med 3 af 3), 

og de 3½ point var faktisk nok 

til en udelt førsteplads. Christo-

pher Pedersen opnåede 3 point, 

hvilket faktisk også var en 

udelt andenplads. Udmærket at 

de to første pladser besættes af 

Hillerødspillere. Den hjem-

vendte, ”fortabte” søn, Lars 
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slet ikke de resultater, som jeg havde 

forventet. Alexander har det i sig, nu 

skal vi bare have ham til at blomstrer, 

når han er ude til turnering. Markus var 

dagens helt store overraskelse. Han har 

heller ikke spillet hos i særlig lang tid, 

men vandt alligevel gruppen i stor stil 

med maksimum. Markus flotte præstati-

on sættes i relief at gruppen bestod, ud 

over spillerne i gr. F, også af de mere 

erfarne gr. E spillere. 

 

Martin og Markus havde dermed kvali-

ficeret sig til Danmarksmesterskaberne i 

Skoleskak. 

DM bliver hvert år afviklet i Odense. 

Vores to deltageres flotte resultater i 

kvalifikationen gav selvfølgelig nogle 

forhåbninger til DM. Og heldigvis blev 

de indfriet! Markus var til sit første DM, 

efter kun at have spillet i nogle få måne-

der. Oppe imod landet bedste og mest 

erfarne i hans aldersgruppe, fik han alli-

gevel en flot 11. plads, og vi ser frem til 

de kommende år. 

 

Martin var lidt bekymret på vej til DM. 

En af konkurrenterne, Jesper Thybo fra 

Mors, havde op til DM, klaret sig rigtig 

godt i (voksen)turneringer. Bekymrin-

gen skulle heldigvis vise sig at være 

uden grund. Martin spillede rigtig stærkt 

i starten af DM, og vandt blandet i over-

bevisende stil over Jesper. En smule 

vaklen i næstsidste parti, bragte ikke 

hans forsvar af Danmarksmestertitlen i 

fare. Martin vandt mesterskabet med et 

½ point forspring. 

 

Vi ser nu frem til juleafslutning, og jule-

skak i Nødebo. 

 

I det nye år skal vi have Kredsmester-

skab for juniorhold d. 22. januar. I maj 

er der så Danmarksmesterskaberne for 

ungdom, som er Dansk Skak Unions 

mesterskab for de yngste spillere. Der i 

modsætning til mesterskaberne under 

Dansk Skoleskak, spiller med (voksen) 

betænkningstid. 

 

Det største problem i juniorafdelingen 

er stadig trænerressourcer. Vi har igen i 

år måttet se, at vi langt fra kan alle de 

ting, vi gerne vil. Vi arbejder selvfølge-

lig stadig på ressourceproblemet, men vi 

må konstatere, at det er rigtig svært at 

skaffe flere. Vi er meget modtagelige 

for gode ideer og forslag. Trods proble-

mer ser vi dog til endnu en spændende 

halvsæson. 

 

Markus Baadsgaard fra kredsmester-

skaberne i skoleskak 
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Andersen,Ib Hother (2101) - 

Schmidt,Tommy B. (2188) 
DM i Hillerød (2) 31.03.2010 

 

Et parti som det her er en god illustra-

tion af hvordan jeg gerne vil se mig 

selv som skakspiller. I partier som 

dette oplever jeg en form for flow, som 

om brikkerne spiller for mig, og alt 

bare lykkes. Det er særligt i sådanne 

partier at skak er inspirerende og 

nærmest guddommeligt.  

 

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 

¤f6 5.¤c3 ¤c6 6.¥g5 e6 7.£d2 a6 

8.0–0–0 ¥d7 9.¢b1 £c7 10.f4 h6 

11.¥h4 [11.¥xf6 gxf6 12.¥e2 h5 

13.¦hf1 0–0–0 14.f5 ¥e7 15.¤xc6 

¥xc6²] 11...¥e7 12.¤f3 0–0–0 13.¥d3 

¥e8 14.¦he1 ¤d7  

XABCDEFGHY 
8-+ktrl+-tr( 
7+pwqnvlpzp-' 
6p+nzpp+-zp& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+PzP-vL$ 
3+-sNL+N+-# 
2PzPPwQ-+PzP" 
1+K+RtR-+-! 
xabcdefghy 
15.¥xe7! [15.¥f2 ¤c5 16.£e2 ¢b8 

17.a3 g5 18.¤d5 exd5 19.exd5 ¥f6 

20.dxc6 ¥xc6 med lige spil er spillet 

før. Teksttrækket er bedre, da sort nu 

får lidt af et møbellager.] 15...¤xe7 

16.¥f1 ¤c5 [16...¤b6 17.g3 d5 

18.£f2 ¢b8 19.exd5 ¤exd5 20.¤xd5 

¦xd5 21.¦xd5 ¤xd5 22.£d4±] 17.£e3 

¢b8 18.¤d4 ¤a4 Med remistilbud 

19.¤xa4 ¥xa4 20.£a3 ¥d7 21.¤b3 

¥c8 22.g3 g5 23.¦e3 ¤g6 24.¦c3 

£e7 25.f5! exf5 26.exf5 ¥xf5 27.¤d4 

¥c8 [27...¥g4 28.¤c6+! bxc6 29.¦b3+ 

¢c7 30.£xa6+-; 27...¥e4 28.¥xa6 

bxa6 29.¦b3+ ¢a7 30.¤b5+ ¢b6 

31.£b4!+-] 28.¥xa6 ¤e5 29.¥f1 ¥d7 

30.¥g2 ¦c8 31.£b4! ¥g4 32.¦e1 

¦xc3  

XABCDEFGHY 
8-mk-+-+-tr( 
7+p+-wqp+-' 
6-+-zp-+-zp& 
5+-+-sn-zp-% 
4-wQ-sN-+l+$ 
3+-tr-+-zP-# 
2PzPP+-+LzP" 
1+K+-tR-+-! 
xabcdefghy 
33.¦xe5!! £c7 34.¦b5 Med sekunder 

tilbage, og i en stilling hvor der ikke 

længere er noget forsvar, opgav 

Tommy. 1–0 
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NSU Open 2011 

 
Nordsjællands Skak Union og 

Hillerød Skakklub indbyder til 5-

runders koordineret EMT om 

NSU mesterskabet (tidligere 

Amtsmesterskabet for Frederiks-

borg Amt) i weekenden 7. - 9. 

januar 2011. Turneringen afslut-

ter samtidig NSU Grand Prix 

2010 og er ELO-ratet såfremt 

muligt. 

 

Spillested: Kedelhuset, Christi-

ansgade 3, 3400 Hillerød. 

 

Spilledage og tider: Fredag d. 

7/1 kl. 19-24, lørdag d. 8/1 kl. 10-

15 og 15.30-20.30 samt søndag d. 

9/1 kl. 10-15 og 15.30-20.30.  

 

Betænkningstid: 2 timer til 40 

træk, derefter en ½ time + opspa-

ret tid til resten. 

 

Turneringsform: Der inddeles 

efter dansk rating. Øverste grup-

pe spilles som Monrad gruppe 

med højst 16 deltagere. Bedst 

placerede spiller i denne gruppe 

bliver NSU mester. De øvrige 

grupper inddeles i 6-mands grup-

per, dog evt. med Monrad-gruppe 

som sidste gruppe. 

 

Indskud: 150,- som betales 

umiddelbart før 1. rundes start. 

 

Præmier: Mestergruppen 

(Monrad) 1.pr. kr. 1.200, 2.pr. kr. 

600, 3.pr. kr. 400, 4.pr. kr. 200. 

Der udleveres en vandrepokal til 

vinderen af mestergruppen. I Ba-

sis 1-? (6-mands grupper) 1.pr. 

kr. 500, 2.pr. kr. 250. Basis Mon-

rad (Monrad) 1.pr. kr. 500, 2.pr. 

kr. 250, 3.pr. kr. 150.  

NSU Grand Prix Præmier: 

1.pr. kr. 1000, 2.pr. kr. 800, 3.pr. 

kr. 600, 4.pr. kr. 400 samt 5.pr. 

kr. 200. 

 

Rygning: Der må ikke ryges i 

bygningen. 

 

Kantine: Billig velassorteret 

kantine forefindes på spillestedet. 

 

Tilmelding: Senest 3. januar 

2011 på klubbens hjemmeside 

www.hillerodskakklub.dk eller til 

Hans E. Jacobsen tlf. 48 25 50 64 

og e-mail tjah@post5.tele.dk. 

Husk at angive navn, klub, fød-

selsdato og år, ratingtal og tele-

fonnummer.  
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Juniorskak 
v/Peter Willer Svendsen 

 

Da vi indledte sæsonen i august, var det 

med stor ærgrelse, at vi måtte se flere af 

vores, i gennem mange sæsoner, stabile 

medlemmer stoppe i juniorafdelingen. 

Tidskrævende skoler og for mange andre 

interesser, gjorde det desværre ikke mu-

ligt for dem, også at afse tid til en times 

skak. 

 

Heldigvis blev ærgrelsen hurtigt forvand-

let til glæde, da det hurtigt efter sæson-

start vrimlede med nye meget unge med-

lemmer. I mine 12 år som juniortræner, 

har jeg aldrig oplevet så stor tilstrømning. 

 

Den store medlemstilgang har så også 

medført at gennemsnitsalderen er blevet 

noget lavere. Jeg har store forventninger 

til, at flere pga. af deres unge alder, har 

gode muligheder for at nå langt i deres tid 

i juniorafdelingen. 

 

Teknikmærkerne er blevet en prioteret 

indsats, og der er mange, som er kommet 

igennem bronzespringeren, og skal til at 

starte på sølvspringeren. Desværre har 

Dansk Skoleskak, der administrerer tek-

nikmærkerne været lagt ned, som følge af 

et hackerangreb på deres hjemmeside. 

Det har for øjeblikket forsinket anskaffel-

sen af nye mærker i næsten to måneder. 

Vi har også haft fokus på at juniorerne 

spiller partier på tid, så de er klar til delta-

gelse i turneringer uden for klubben. Vi 

har haft en aften, hvor alle blev introdu-

ceret til skakuret. Desuden er vi startet på 

en turnering, hvor de spiller med 10 mi-

nutters betænkningstid pr. spiller, pr. par-

ti. 

 

Dansk Skoleskak fejrede sit 50 års jubi-

læum, med en kæmpe event på Råd-

huspladsen. Alexander Hornshøj, Mar-

cello Pausgaard og Martin Percivaldi 

var med i forskellige arrangementer på 

dagen. Alexander og Marcello agerede 

levende skakbrikker i en skaklands-

kamp mellem Danmark og Sverige. 

Martin deltog i en multietnisk-

skakturnering, hvor han repræsenterede 

Italien. Hans far kommer fra Italien. 

 

Allerød arrangerede Kredsmesterskabet 

i Skoleskak, hvor vi havde 4 deltagere. 

Shai Shiv i gr. C. årgang 96/97, Martin 

Percivaldi i gr. D. årgang 98/99 og 

Markus Baadsgaard, Alexander Horns-

høj og Nima Daniel i gr. F årgang 02 

eller yngre. 

 

Kredsmesterskaberne er også kvalifika-

tion til DM i Skoleskak.Shai var kom-

met i en hård gruppe, hvor mange af 

modstanderne faktisk har spillet skak i 

flere år! Shai havde nogle gode oplæg, 

men fik ikke helt det udbytte oplægge-

ne lagde op til, og endte på en 5. plads 

med 2/7. Martin var forhåndskvalifice-

ret til DM, da han er forsvarende me-

ster! Martin vandt i overbevisende stil 

sin gruppe med maksimum. 

 

I gruppe F var Nima klart yngste delta-

ger, og han havde kun spillet hos os i 

nogle få uger, så det var en meget svær 

opgave, han var kommet på. Han fik 

flere gode partier, hvor han tydeligt fik 

vist, at han nok skal blive til noget en 

dag. I sidste ende måtte han, dog i den-

ne omgang, se sig overmatchet af de 

noget ældre og erfarne modstandere. 

Alexander var også med sidste år, og 

var lige ved at kvalificere sig til DM. I 

år var han desværre nærmest over-

spændt, og hans ellers gode spil, gav 
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Vores nye, flotte plakat, designet af Erik Hvalsøe. Plakaten er beregnet 

til fritidsordninger i forbindelse med vores juniorarbejde. 
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 Jesper Thybo (2000) - 

Martin Percivaldi (1800) 
DM 2010 skoleskak Odense, 

27.11.2010 

 

1.d4 d5 2.c4 ¥f5 Den sjældne 

baltiske variant i dronningegam-

bit, som Martin med hvid stødte 

(sig!) på til VM. Det har nok givet 

ham blod på tanden, og det får 

han også i dette parti hvor han 

river Jesper Thybo midt over. 

3.¤c3 e6 4.¤f3 ¤f6 5.cxd5 Lidt 

slapt og straks udlignende for 

sort. 5...exd5 6.¥g5 ¥e7 [6...c6 

er teoritrækket og nok mere 

præcist.] 7.£b3 ¤c6 8.e3 

[8.¥xf6 ¥xf6 9.£xb7 ¤xd4 

10.¤xd4 ¥xd4 11.£c6+ ¥d7 

12.£xd5 ¥xc3+ 13.bxc3 0–0 

14.e3 £e7 15.¥e2 ¥e6 16.£e5 

¦ad8 17.0–0 ¦d2 Og sort har 

sikkert nok aktivitet til at holde 

stillingen i balance, trods en 

bonde mindre.] 8...¤a5! 9.£a4+ 

c6 10.¤e5  

Martin Percivaldi 

DM for anden gang! 
Af Hans Jacobsen 

Partikommentarer af Ib Hother Ander-

sen 

 

DM i skoleskak 2010 blev en 

stor triumf for to af Hillerød 

Skakklubs unge skaktalenter.  

 

Martin Percivaldi blev dan-

marksmester for anden gang - 

denne gang i gruppe D for spil-

lere under 12 år. Martin vandt 

Danmarksmesterskabet med 

den suveræne 

score 6½ af 7.  

 

I yngste gruppe 

deltog Markus 

Baadsgaard i 

sin første tur-

nering og blev 

nr. 11 af 30 

deltagere med 

5 point af 9. 

Når man ved at 

Markus kun har 

spillet skak i få 

måneder er det 

et meget, me-

get flot resultat, der lover godt 

for fremtiden! 

 

Vi skal se to af Martins partier 

fra turneringen. I begge partier 

laver Martin et flot magnetoffer. 

Måske skal vi til at kalde ham 

Magneten Martin! 
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 XABCDEFGHY 
8r+-wqk+-tr( 
7zpp+-vlpzpp' 
6-+p+-sn-+& 
5sn-+psNlvL-% 
4Q+-zP-+-+$ 
3+-sN-zP-+-# 
2PzP-+-zPPzP" 
1tR-+-mKL+R! 
xabcdefghy 

 

£b6! Martin fyrer det ene stærke hiv 

af efter det andet her, og han står 

allerede bedre. Hans stærke spil 

fremprovokerer nu den første decide-

rede fejl i partiet. 11.¤d1?! [11.0–0–0 

må spilles, selv om det lidt er lige 

som at bide i et surt æble, for det bli-

ver sort der får angrebschancerne.] 

11...¥b4+ 12.¢e2 Uha, uha, men 

alternativet er [12.¤c3 ¥xc3+ 

13.bxc3 £b2 14.¦d1 ¤e4 15.¥e2 

¤xc3 og hvid er færdig.] 12...¥d6 

13.f3 ¥xe5 14.dxe5 ¤d7 15.¥f4 0–0 

16.¢f2 h6 17.h4 ¦fe8 18.g4 ¥h7 

19.g5 h5! Rigtigt set af Martin. Lini-

erne må holdes lukkede. 20.b4 ¤c4 

21.¥xc4 dxc4 22.¦c1 ¤xe5 23.¥xe5 

¦xe5 24.¦xc4 ¦ae8 25.£b3 ¦d5 

26.¦g1 ¦d2+ 27.¢e1 ¦d3 28.£b2  

 

Hvordan vinder sort nu?

XABCDEFGHY 
8-+-+r+k+( 
7zpp+-+pzpl' 
6-wqp+-+-+& 
5+-+-+-zPp% 
4-zPR+-+-zP$ 
3+-+rzPP+-# 
2PwQ-+-+-+" 
1+-+NmK-tR-! 
xabcdefghy 
¦exe3+! Martin brager igennem 

Jespers stilling! 29.¤xe3 £xe3+ 

30.£e2 [30.¢f1 £xf3+ 31.£f2 

¦d1# var pointen.] 30...£xg1+ 

31.£f1 Og nu kommer magnetof-

fer nummer 1. 31...¦d1+! 32.¢

xd1 £xf1+ Hvid opgav. 0–1 

 

Næste parti gav Marin skønheds-

præmien. 

 

Josephsen,Malthe - Per-

civaldi,Martin 
DM skoleskak , 28.11.2010 

 

1.c4 e5 2.¤c3 ¤c6 3.d3 f5 4.g3 

¤f6 5.¥g2 d6 6.e3 g6 Det bedste 

træk ifølge teorien. Sort har fået 

sig en omvendt drage. 7.¤ge2 

¥g7 8.0–0 0–0 9.a3 h6 Martin har 

aggressive planer i tankerne! 

10.¦e1 g5 11.f4 exf4 12.exf4 g4 

13.¤d5 ¤xd5 14.¥xd5+ ¢h8 

15.¤c3?! Det er ikke smart at 

lade den sorte hingst springe til 

det svage sorte felt d4. Bedre var 
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Ellers var deltagere og 

resultater følgende. 
 

Jens Østergaard, 0 
Christopher Pedersen, 0 
Carsten Erlandsen, 1 

Lars Nilsson, 1 
Palle Skov, 0 

Peter Svendsen, 1 
Laurids Paulsen, 0 
Henrik Holm, 1 

Henrik D. Hansen, 1 
Martin Percivaldi, 1 

 
Sammenlagt blev det til 
6 point, og en delt 2. 

plads, sammen med 
Åstorp, efter Nordkalot-

ten. Som de kloge vil 
se, havde en sejr til 

Jens betydet, en stor-
mesterskalp, 
og en sikker 

sejr til Hille-
rød i runde!  

 

Holdenes resultater i 4. 

runde blev følgende.  
 

Nordkalotten, 6½ 
Hillerød, 6 
Åstorp, 6 

Helsingborg SS, 5 
Helsingør, 4 

Helsingborg ASK, 2½ 
 
Den samlede stilling føl-

ger senere. Rundens re-
sultat har forhåbentlig 

bragt os lidt frem i den 
samlede stilling, så vi 
med en god indsats kan 

slutte med en, trods vo-
res nuværende position, 

nogenlunde hæderlig pla-
cering. 
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Sekskantsmatchen 
 

Af Peter Svendsen 
 

I år skulle vi så til Hel-
singborg i anledning af 
den traditionelle ven-

skabsmatch. Matchen er i 
mellem de 3 danske klub-

ber, Nordkalotten, Helsin-
gør og Hillerød, og de 3 
svenske klubber, Helsing-

borg SS, Helsingborg ASK 
og Åstorp. 

 
Man spiller kun et parti, 
men på hvert hold med 

10 spillere, er der så 2 fra 
holdet, der møder samme 

klub, så man på den må-
de får mødt samtlige 
klubber alligevel. 

 
Vi spiller i en cyklus på 6 

år, hvor vi i år er nået til 
4 runde. Vi har ikke klaret 
os så godt indtil videre. 

Faktisk lå vi sidst inden 
denne runde. I toppen 

kæmpede Helsingør, 
Nordkalotten og Åstorp. 
 

I år stillede vi med et for-
nuftigt hold, dog uden at 

være prangende. Det gik 

bedre end, vi havde håbet 

på. Med spillere i de 2 al-
lersidste partier, der spil-

lede på gevinst, så det ud 
til, at vi vil snyde de an-
dre og løbe med sejren i 

denne runde. De 2 sidste 
af vores kæmper, der sad 

og sled, var Carsten og 
Jens. Carsten fik efter 
lang tid, men meget sik-

kert, omsat sin klare ge-
vinst til et helt point. Jens 

var på 1. bræt oppe imod 
GM Johnny Hector, der 
selv om han er svensker, 

repræsenterer Nordkalot-
ten. Stormesteren havde 

presset Jens meget kraf-
tigt i hele partiet, men 

havde også ofret et par 
bønder undervejs. Jens 
spillede rigtig godt og 

holdt presset, og fik afvik-
let til et slutspil med to 

merbønder. Slutspillet var 
dog stadig svært, og i et 
forsøg på at vinde, misse-

de Jens desværre en sim-
pel trækfølge, og så var 

det pludselig stormeste-
ren, der vandt alligevel. 
Så ærgeligt for Jens, som 

havde spillet et ellers su-
per flot parti. 
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 [15.¦b1 ¦e8 16.¥d2 ¤d4 

17.¤xd4 ¥xd4+ 18.¢h1 c6 

19.¥g2 ¥d7 20.¦xe8+ ¥xe8 

21.¥c3 ¥xc3 22.bxc3 er vist no-

genlunde lige spil.] 15...¤d4 

16.¥e3 c6 17.¥g2 ¦e8 18.¥xd4 

¥xd4+ 19.¢f1 ¥e6! Martin spiller 

meget stærkt og præcist her. 

Stakkels Malthe! 20.£d2 £f6 

21.¦ac1 a5 22.¦b1 ¢g7!? Martin 

har en god og interessant plan i 

tankerne. Han vil åbne h-linien for 

sine tårne ved hjælp af h6-h5-h4 

og Th8. Fantastisk flot af en 11–

årig at spille med så dybe planer. 

Man kan godt forstå hvorfor Martin 

vandt DM! 23.¤e2 ¢f7 24.¤xd4 

£xd4 25.£e3 £f6 26.£d2 h5 

27.h4 gxh3 28.¥xh3 ¦g8 29.¢f2 

 

Tid til at brage igennem! 

XABCDEFGHY 
8r+-+-+r+( 
7+p+-+k+-' 
6-+pzplwq-+& 
5zp-+-+p+p% 
4-+P+-zP-+$ 
3zP-+P+-zPL# 
2-zP-wQ-mK-+" 
1+R+-tR-+-! 
xabcdefghy 
 

 h4! Igennem smadrer Martin 

igennem sin modstanders forsvar. 

30.¦g1 hxg3+ 31.¦xg3 £h4 

32.£e3 ¦ae8! Indledningen til en 

stærk og flot plan, der endnu en 

gang involverer et magnetoffer. 

33.£f3 d5 34.¦c1 dxc4 35.dxc4  

Find Martins fantastiske træk!! 

XABCDEFGHY 
8-+-+r+r+( 
7+p+-+k+-' 
6-+p+l+-+& 
5zp-+-+p+-% 
4-+P+-zP-wq$ 
3zP-+-+QtRL# 
2-zP-+-mK-+" 
1+-tR-+-+-! 
xabcdefghy 
¥d5!! 36.£c3 [36.cxd5 ¦xg3 

37.£xg3 ¦e2+ 38.¢xe2 £xg3 er 

selvfølgelig bedre for hvid, men 

stadig tabt.] 36...¦xg3 37.£xg3 

¦e2+ Magnetoffer nummer 2! 

38.¢xe2 £xg3 39.¥xf5 ¥f3+ 

40.¢f1 £g2+ 41.¢e1 £e2# 0–1 

 

Sikke et parti! Og sikke et brag af 

en afslutning! Tillykke til Martin 

med hans andet Danmarksme-

sterskab. Vi glæder os alle sam-

men til at følge Martins videre 

færd mod nye højder. 
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været aktiv spiller i 

klubben først og frem-
mest i holdkampe og 

byturneringen.  
 

Sven var arkitekt og de-
signede både skakbrik-

ker og skakopgaver. Så 
sent som til klubbens 

100 års jubilæum i fe-
bruar kunne Sven præ-

sentere sin nyeste origi-
nalopgave, som voldte 

deltagerne i jubilæums-
receptionen en hel del 

hovedbrud. 

 
Med Sven har klubben 

mistet et varmt og en-
gageret menneske og 

en rendyrket elsker af 
skakspillet og dets man-

ge facetter. 
 

Æret være Sven Dahls 
minde. 

Sven Dahl  

1932—2010 

 
Sven Dahl er afgået ved 

døden i en alder af 78 

år. 
 

Dermed mistede klub-
ben endnu en af de 

gamle kæmper fra 60-
erne.  

 
Sven Dahl startede i 

klubben som ung i star-
ten af 60-erne, hvor 

han var et meget aktivt 
medlem både som spil-

ler på 1. holdet og i be-
styrelsen.  

 

Som flere andre af sin 
generation holdt Sven 

en længere skakpause 
fra omkring 1970.  

 
Sven dukkede først op i 

klubben igen midt i 80-
erne, og siden har han 
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XABCDEFGHY 
8-+ktr-+r+( 
7+p+lsnp+Q' 
6-wqn+p+-+& 
5zp-vl-zP-vL-% 
4P+-+-+-zP$ 
3+-zP-+N+-# 
2-+-+-zPP+" 
1tR-+NmKL+R! 
xabcdefghy 
15...¦xg5! Nede med 2 bønder er 

det tid til at ofre en kvalitet ... 

16.hxg5 [16.¤xg5 ¥xf2+ 17.¢e2 

¤xe5 18.¦b1 £c5] 16...¥xf2+ ... 

og en løber 17.¤xf2 £e3+ 18.¢

d1 ¤xe5!³ Truer mat i 1 

19.¤d4?! Desværre bare den 

forkerte hest. [19.¤d3 ¤xd3 

20.¥xd3 ¥b5 21.¤d4 ¥xd3 

22.£h3 ¥e2+ 23.¢c2 £xg5=]  

 

XABCDEFGHY 
8-+ktr-+-+( 
7+p+lsnp+Q' 
6-+-+p+-+& 
5zp-+-sn-zP-% 
4P+-sN-+-+$ 
3+-zP-wq-+-# 
2-+-+-sNP+" 
1tR-+K+L+R! 
xabcdefghy 
 

 

19...¤f5! Masser af trusler - og c-

bonden var giftig p.g.a. Dc2 med 

afbytning. Nu derimod er bonden til 

at tage, hvid kan ikke slå med Sxf5 

p.g.a. mattrussel, og Sf2 hænger. 

Hvids dronning off-side, og sorts 

brikker spiller nærmest af sig selv. Et 

tårn nede, og først hér siger Fritz 

fordel til sort på ca. 2. Som en klog 

mand sagde: Det er ikke et spørgs-

mål om, hvem der har flest brikker - 

men hvem der har flest med i angre-

bet (eller sådan noget lignende). 

20.¦a2? Et fejltræk i en svær stilling. 

20...£xc3 21.¦h3? [21.£h3 £xd4+ 

22.¢c1 ¤e3 og stadig en off-side 

dronning] 21...£xd4+ 22.¥d3 ¥xa4+ 

23.¢e2 ¤xd3 24.¦xd3 ¥b5 

25.¦c2+ ¢b8 26.£h2+ ¢a7 

27.¦cd2 ¥xd3+? [27...£e3+ 28.¢d1 

¥xd3 29.¤xd3 ¦xd3 30.¦xd3 £xd3+ 

31.¢e1 ¤g3 32.£g1+ b6 33.£f2 

£b1+ 34.¢d2 ¤e4+ ... ser jo simpelt 

ud, når man først ser det. Men man 

er jo ingen computer ...] 28.¦xd3 

£b2+ 29.¢f3 ¦xd3+ [29...¤d4+ 

30.¢g3 £b5 31.£h7 ¤f5+ 32.¢h2 

£e5+ 33.¢g1 £a1+ 34.¢h2 ¦h8] 

30.¤xd3 £d4 31.¤e5 a4 32.g4 

Trækket kom bare for sent - Esben 

tabte på tid. Men gevinsten burde 

være simpel, f.eks. De3+, afbytning 

af damer i næste træk og sorts bøn-

der kommer først. 0–1 
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 Klubturneringen 
 

I klubturneringen er vi ligeledes nået til 

3. runde. Intet er selvfølgelig afklaret 

endnu i en 9-runders turnering, særligt 

da der er mange udsatte partier. 

 

I gruppe 1 fik Laurids en flot skalp mod 

en tidligere klubmester (kommentarer 

ved Laurids selv): 

 

Sørensen,Esben Lauge 

(1997) - Paulsen,Laurids 

(1770)  
Klubturnering 2010–11 (2), 

16.11.2010 

 

SLAGSMÅL PÅ FRANSK 
 

Stemningsbillede fra klubturnerin-

gen.Det sker ikke så tit, at jeg spiller 

revolverskak. Men når det så sker, 

så er det en fed fornemmelse at tin-

gene lykkes. I 2. runde skulle jeg 

møde Esben, og fordelen ved at 

være "underdog" er, at jeg kan tilla-

de mig at spille ret frigjort. Ingen for-

venter, at jeg vinder. 1.e4 e6 Vi hav-

de allerede inden partiet snakket om 

at prøve teorien af i fransk ... Sidste 

gang havde vi omvendte farver, og 

jeg turde ikke prøve med hvid. Nu 

skulle det så være. 2.d4 d5 3.¤c3 

¥b4 4.e5 c5 5.£g4 En af de skarpe 

varianter - uden a3.  5...¤e7 6.dxc5 

¥xc5? Hér går jeg ud af teorien - 

kendt er Sc6 og Lxc3. Fritz siger nu 

klar hvid fordel (+1,5) 7.£xg7 ¦g8 

8.£xh7 Jeg holdt hårdt på, at det er 

for farligt at slå - Esben påstår, at 

det er OK. Han har ret, når stil-

lingen ser ud, som den gør. 

8...£b6 9.¤d1 [9.¤h3 er bedre] 

9...¤bc6 10.¤f3 ¥d7 11.c3 a5?! 

For at forhindre b4 - men Dc7 

var bedre. [Fritz 10: 11...£c7 

12.b4 ¥b6 13.¥f4 0–0–0 14.¥d3 

¦xg2 15.b5 ¤a5 16.£xf7 ¤f5 

17.h4 ¤c4 0.41/1 ] 12.a4?= 

[Fritz 10: 12.¥g5 0–0–0 13.¥f6 

¦g4 14.h4 ¦e4+ 15.¢d2 ¥xf2 

16.¢c2 ¥e8 17.£g7 ¥c5 1.73/2 ] 

12...0–0–0? Det er ingen overse-

else, at f7 bare står i slag. Esben 

ville slet ikke ha' den, og jeg var 

ikke bange for at miste den. Hel-

ler ikke Fritz skænker bonde en 

tanke. Det siger da lidt om, at 

materiale ikke er alt, og at der er 

en del spændinger i stillingen. 

[Fritz 10: 12...£c7 13.h4 ¤xe5 

14.£h5 ¤xf3+ 15.£xf3 ¥c6 

16.¥b5 £e5+ 17.¥e3 ¥xb5 

18.axb5 ¤f5 0.07/14 ] 13.h4 

[13.£xf7 ¦df8 14.£h5 ¦f5 

15.£h7=] 13...d4?! 14.¥g5? 

[Fritz 10: 14.£e4 ¤d5  1.31/13 

(14...dxc3 15.bxc3 ¤d5 

16.¦b1) ] 14...dxc3 Her havde 

jeg set til og med træk 18 - og 

syntes om det jeg så ...  

15.bxc3? Sidste chance for at få 

damen retur for at hjælpe i for-

svaret. [15.£c2 cxb2 16.£xb2 

¥b4+ 17.¥d2²]  

 

Find Laurids´brag af et træk!
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en lige kamp med et lille 

plus til Øbro, men det gik 
helt anderledes. Lutter re-

miser i toppen, og så slog 
Hillerød til på bræt 6-8 med 
sejre til Christopher, Car-

sten og Lars. Sejren bety-
der, at den lidt blege start 

nu er afløst af en mere sjov 
placering i nærheden af top-
pen. 

 

Andetholdet 
 
Andetholdet ydede i første 
runde en meget flot indsats 

mod Egedal-Jyllinge og 
vandt med 5-3, selv om hol-
det var ret ukendeligt i for-

hold til den annoncerede 
opstilling. Heltene var ikke 

mindst Laurids Paulsen, der 
vandt over den stærke me-

sterspiller Søren B. Ander-
sen, samt Henrik Holm og 
Martin Percivaldi. Sidst-

nævnte er i storform og vi-
ser stor fremgang i øjeblik-

ket. 
 
I anden runde skulle andet-

holdet møde de tidligere 
danmarksmestre fra Helsin-

ge. Hillerød 2 var ikke favo-

Holdturneringen 

 
Der er spillet 3 runder i hold-

turneringen, hvor Hillerød har 

et hold i 1. division, et i me-

sterrækken og et i A-rækken. 
 

Førsteholdet 
 
Førsteholdet led i første 

runde et knebent nederlag 
til Furesø på 3½-4½ - 
selvfølgelig ærgerligt, 

men i betragtning af om-
stændighederne et ganske 

udmærket resultat, som 
ikke på nogen måde har 

spillet holdet ud af kam-
pen om en topplacering, 
og det er vigtigt!. 

 
I anden runde var Hillerød 

1 klar favorit mod Køge 
og vandt da også opgøret 
i 1. division, men kun med 

mindst mulig margin - 4½
-3½. 

 
Tredje runde gav en for-
nem sejr til Hillerød 1 

over topholdet Øbro i 1. 
division på 5,5 - 2,5. Efter 

ratingtallene lignede det 
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 rit mod Helsinge 1 i me-

sterrækken, men fik alli-
gevel en meget flot sejr 

på 5-3 - den første sejr 
nogensinde til Hillerød 
over de tidligere mange-

dobbelte danmarksme-
stre! 

 
Tredje runde var til gen-
gæld en kold afvaskning! 

I Hillerød var der topkamp 
i mesterrækken mellem 

Hillerød 2 og Allerød 2. Vi 
troede i det mindste det 
var en topkamp, hvor vi 

var favoritter, men vi blev 
desværre klogere. Esben 

tog en hurtig remis på 
førstebræt, da han ikke 

fik noget ud af åbningsfi-
duserne. Det var ok, men 
hvem skulle have troet at 

vi derefter ville tabe fem 
partier i træk. Men det 

var ikke desto mindre 
hvad der skete - Stig efter 
at han var trådt ind som 

reserve efter ½ times spil. 
I de sidste to partier lyk-

kedes det heldigvis Henrik 
Holm og Claes at få remis 
og dermed begrænse ne-

derlaget til 1,5 - 6,5 - en 
ordentlig dukkert efter to 

gode kampe i runde 1 og 

2! 
 

Tredjeholdet 
 
Tredjeholdet har mødt me-

get højere ratede mod-
standere i de første tre 

runder og har desværre 
fået sig tre (forventede) 
nederlag. De må på med 

vanten i de sidste runder! 
 

I første runde mødte 3. 
holdet Espergærde, der var 
højere ratede på alle bræt-

ter, og det blev da også til 
et nederlag på 2-6. Alle 

kæmpede dog flot, og Jens 
Søndergård kørte i flot stil 
en sejr hjem mod en mod-

stander med mere end 
1700 i rating. I slutspillet 

gjorde en bonde i over-
vægt udslaget. Johnny på 
1. bræt spillede en hel lige 

kamp som endte i slutspil 
med en randbonde på den 

ene side og 2 forbundne 
bønder på den anden side 
til hver. Johnny havde en 

hvidfeltet løber og mod-
standeren en springer, 

men efter mange træk og 
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 megen flytten rundt måt-

te Johnny ned. Wojciech 
tabte på tid i håbløs stil-

ling, men efter hård 
kamp hvor han længe 
stod imod overmagten og 

med visse muligheder. 
Peter Langer fik tilkæm-

pet sig remis i en kamp 
hvor han kom til at stå 
næstbedst. H3 tabte til 

Bent Rasmussen, der er 
røget ned på 1599 i ra-

ting, men efteranalyserne 
viste nogle gode mulighe-
der for gevinst til H3. 

Frands fik remis i en Pirc 
åbningsvariant - godt 

spillet. Erik Hvalsøe kom 
fint fra start og stod læn-

ge lige, men måtte ned til 
sidst. Jan havde æren at 
spille mod Jacob Hein, 

der glemte at spille lyn-
skak, hvorfor Jan tabte. 

 
I anden runde kunne Hil-
lerød 3 som ventet ikke 

stille meget op imod 
Nordkalotten 2 og tabte 1

-7. H3 blev eneste vinder 
da han snød sin modstan-
der i et kompliceret an-

greb, der kunne være gå-
et begge veje. Wojciech 

lignede også længe en 

vinder, men stillingen var al-

drig helt let, og i et vanvittigt 
tidsnøddrama hvor spillerne 

løb om kap med bønder kik-
sede Wojciech desværre til 
sidst og tabte. Et meget ær-

gerligt nederlag. I de øvrige 
partier var der ikke så meget 

at komme efter for hjemme-
holdet. I længden slog ra-
tingforskellen igennem i alle 

partierne. Davids modstan-
der fandt oven i købet en 

meget smuk kombination, 
som David ikke havde set. 
En fortjent sejr til Nordkalot-

ten. 
 

I tredje runde mod meget 
højere ratede Helsingør blev 

det til endnu en øretæve på 
1-7. David stod for det ene 
point, selv om han også hav-

de stået dårligt. Dog lavede 
hans modstander den sidste 

buk, og Goliat måtte ned.  
  


