Kassererens side
GODDAG og velkommen til
Asger Lodal, Naya Berggren Winter
Lucas Skjoldborg Poulsen
Bernhard Sørensen, Erik Holm
Morten Kühn
FARVEL og på gensyn til
Mikkel Schipper, Marcello Pausgaard
Sofus Gamborg, Bertil Borum
Predag (Pedja) Kuzmanovic
August Heine Andersen, Tobias Amelung
Villads Kruse
MEDLEMSTAL:
37 Seniorer
13 Pensionister
14 Juniorer
64 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
førstkommende kontingenthalvår; hhv 1/7
og 1/1, da klubben 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,
medlemmer af en anden klub, hvorigennem
de betaler 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 turneringer.

far) støtter du Hillerød Skakklubs Jubilæ
umsfond. 5% af salget til skakklubbens
medlemmer overføres til fonden.
Se hjemmesiden:
www.hilleroedboghandel.dk
Bestil på mailadressen:
bc@hilleroedboghandel.dk
Bøgerne leveres med girokort vedlagt i
skaklokalet, hvis andet ikke er aftalt.
KONTINGENT:
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Se Pensio Juni
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550
465

300
290

300
290

300

175

175

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.
BØGER
- 24 -+ porto uden for Hillerød. Ktk Stig!
Ved at placere dine bogindkøb (ikke kun
skakbøger, men alle slags bøger) hos Hille
rød Boghandel v/ Bo Christiansen (Sofus

RO-O-OKADEN
Det er en kold tid, som
vi lever i, sang Kim
Larsen, og selv om julesneen ikke er faldet
over Dannevang endnu,
så er det koldt på mange andre måder. Også i
Hillerød Skakklub kan
man mærke kulden. 1. og
3. holdet har det
hårdt, og der er i den
grad brug for nogle
tiltag i klubben, hvis
Hillerød også fremover
skal være med blandt de
bedste. 3. holdet er
måske gået i en depressiv katatonisk tilstand, for jeg har i
hvert fald ikke hørt
fra dem til dette blad.
Men inde i bladet kan
du både læse om 1. og
2. holdets bedrifter.
Hvis du vil bevare det
gode humør, kan det være du skal nøjes med at
læse om 2. holdet.
Hvad kan så lune lidt?
Jo, der er flere ting.
Bestyrelsen ligger jo
ikke på den lade side,
og det er lykkedes os
at indgå en samarbejds-1-

aftale med GM Sune Berg
Hansen, som den 21. februar indleder dette
samarbejde med et oplæg
i klubben om, hvad man
kan gøre for at blive
bedre til skak. Og så er
der jo vores juniorer,
der bliver flere og flere og bedre og bedre. De
klarede sig godt til både kreds- og Danmarksmesterskaberne. Hillerød
Skakklub har stadig en
Danmarksmester (gæt
hvem), og det kan du læse om på side 19.
Inde i bladet er der også et referat fra verdens mærkeligste open,
hvor det sjældne skete,
at to hillerødspillere
fik maksimum.
Hvad kan man ellers lune
sig på? Den 20. december
er der juleafslutning
med gløgg og æbleskiver,
samt med konkurrencer
som vi plejer, så trop
op i skakklubben og rund
året af med varme kinder
og med maner!
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erichsd@cisco.com
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Skrædderbakken 19
Hillerødsholmsallé 117 2tv
Granvej 3
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Mosedraget 19,
Ved Skansebakken 13
Saltholmsvej 6 4tv
Langelunden 5 1mf
Skovledet 26 1tv
Tolvkarlevej 46
Dronning Dagmars vej 112
Odshøjvej 140

hmmmm.., Le7 9 Le2,O-O 10 OPr.
O,Ld7 11
Lf3,1.12.2011
Td8 12 De2,Lc8 Vintage Nilsson med denne manøvre
Af Jens Østergaard
med begge farver i siciliansk og det
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1 e4, c5 2 Sf3, d6 3 d4, cxd4 4 Sxd4,
3400 Hillerød
4825 3889
jto@danskenergi.dk
Sort står bedst men 24 exd5, exd5
Sf6
5
Sc3,
e6
6
f4,
Sc6
7
Le3
,Dc7
8
Sb3
3650 Ølstykke
4824 9086
j.mundus@vip.cybercity.dk
25 Lf2 er stadig rimeligt for hvid 24
8800 Viborg
8668 2755
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Lg4 ?? uforklarligt, der var ikke tidnød eller andet , e5 25 exd5 også en
fejl men hvid var under alle omstændigheder færdig efter d4 exd4 og 01.
En bedre start kunne vi ikke få men
der var mange tætte opgør denne
dag. Ikke helt uventet var det holdets to største fuskere der stod for
de største dramaer
Nikolaj kom egentlig fint fra åbningen mod Henrik Danielsen men fik
stillet sig forkert op på dronningefløjen i midtspillet og måtte give en
bonde .

37 a3 !? måske ikke det objektivt

bedste men sort var i tidnød og hvid
kan se frem til at gå en lang pinefuld
død i møde ved passivt spil feks Dd2,
Dc3 -bxa3 38 Tb8+.Kg7 39 Da6 eneste
chance Sc6 40 Tc8 og sort tabte på tid
inden han nåede at spille a2 !. Utroligt
med en halvt minut tillæg pr træk
men sort så nok a2 ,41 Da8 , Se7 42
Th8, Sc8 ! for sent. Eller 42 Txc5, a1
(D) med let gevinst.

DM i skoleskak 2011
Martin Percivaldi gjorde det
igen! For 3. år i træk vandt
Martin DM i skoleskak. Denne
gang ganske suverænt med 7
af 8 og Martin kunne endda
nøjes med en remis i sidste
runde og alligevel være sikker
på 1. pladsen.

meget flot 4. plads i Fgruppen - yngste gruppe.
Markus fik 6 point og blev
nr.4 ud af 30 deltagere efter
at have været med helt
fremme i toppen gennem
hele turneringen. Markus har
vist enorm fremgang det seneste år og det bliver spændende at følge udviklingen
både for Markus og Martin

Thomas kom ikke overbevisende afsted fra åbningen men som næsten
altid i en benoni fandt sort modspil og
efter træk 24 var stillingen

d6 ligger lige for men sort er stadig
med. 25 Tc7 ?? virker egentlig logisk
da det åbner for diagonalen mod d8
-6-

Martin har dermed endnu engang vist at han hører til den
absolutte top i Danmark i sin
aldersklasse. Tillykke til Martin!
Men Martin var ikke den eneste. Markus Baadsgaard fik en
- 19 -

de kommende år.
I gruppe E deltog Victor Muff
og Alexander Hornshøj og fik
henholdsvis 3 og 1½ point.
Det bliver helt sikkert til mere næste gang!

skal have mine brikker med over
på kongefløjen, for jeg har jo
tænkt mig at sætte ham mat! Tidligere

har

der

været

spillet:

[13.£e2 ¦e8 14.¦ad1 men så bliver det jo svært at få springeren
på c3 med i angrebet.] 13...¤c4
[Et bedre forsvar er: 13...g6! nok.]
14.¥c1 b5 15.b3 ¤a5 16.¥e3
¥b7 17.¤g3 ¤c6 18.¤xc6 ¥xc6
19.¦f2 ¤c5 20.£f1 ¦fd8 21.¦d1

XABCDEFGHY
8r+-trlvlk+(
7+-wq-+pzpp'
6p+-zp-+-+&
5snp+-zpPzPN%
4-+-+P+QzP$
3+P+-vLL+-#
2P+PtR-+-+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

¥f8 22.£g2 £b7 23.¦fd2 £c7
24.h4 ¤b7?! Først her træder

28.¤f6+!+- ¢h8 [28...gxf6 29.gxf6+

Martin lidt ved siden af. Han har

¢h8 30.¦g2 og mat i næste.]

spillet et flot parti indtil nu, men

29.¦g2 ¤c6 30.£h5 h6 [30...gxf6

springeren hører ikke hjemme på

31.gxf6 ¥d7 32.£g5 Matten kan

b7. Der står den alt for passivt, og

stadig ikke stoppes.] 31.¤xe8! Det

for langt væk fra forsvaret af kon-

mest nøjagtige. 31...¦xe8 32.gxh6

gen. Et bedre forsvar var Te8 eller

g6 33.fxg6 fxg6 34.£xg6 ¥g7 Mar-

Sd7. 25.¤h5 e5 [25...¤c5 var vist

tin skal lige have et par træk mere

bedre, men psykologisk svært.]

med, inden han giver op. [34...¤e7

26.f5!± ¥e8 Den sorte stilling er

35.£f6+

svær at forsvare.

27.£g4 ¤a5

Der er ikke længere noget, der

¢h7

36.¦g7+

og truer på d8. Db3 ?? ak ak Le5
vandt med det samme da 26 Dh4.
Lxc7 27 Lf6 løber ind i Txd5! Hvid bliver mat på baglinjen 26 Dd2, Ld4 og
remis med rystende hænder. Hvid må
stadig have været i chok efter overseelsen i træk 25 for han har gode chancer selvom sort nok bør kunne holde
sammen på stillingen.

Le3 vinder enkelt. Efter Tb7 46
Ld4+,f6 er a4 stærkt feks Le7 47 Ta8
fulgt af a5-a6-a7. Efter 45 Lxh6+,
Kxh6 46 Txf8, Kg5 kommer den sorte konge i spil og jeg ser ingen gevinst. Der er ganske vist to bønder
mere efter 47 Txf7. Txh3 men g4 og
c3 er svage og en ærgerlig ib måtte
da også nøjes med remis.

I lyset af disse to partier virker resten
nærmest trivielle men der var god
gang i den andre steder. Ib blev for
mit utrænede blik overspillet i åbningen af arvefjenden Dara Akdag men
kom så fint igen i midtspillet hvor sort
blev udspillet og i træk 45 har Ib chancen

Martin kæmpede bravt mod Bjarke
Sahl og var lige ved at kunne få en
god stilling efter at være blevet narret i åbningen. Bjarke spillede dog
midtspillet præcist og der var ikke
den store tvivl om udfaldet.

¢h8

37.¦xe7+ ¢g8 38.h7#] 35.hxg7+ ¢

Remis burde det også været blevet
til for Tim men efter en lang forsvarskamp fandt han desværre ikke
den rigtige plan i et slutspil med en
meget fastlåst bondestruktur. Ærgerligt.

g8 36.£h6 ¢f7 37.¥g5 1–0

kan redde den sorte stilling.

- 18 -

Undertegnede var oppe imod den
nykårede københavnsmester Nikolaj
Mikkelsen. Jeg kom fint fra åbningen
og stod sandsynligvis klart bedst da
rating og kampform begyndte at
spille ind. En mindre unøjagtighed
betød at sort kom ovenpå og med
nogle præcise træk fik han overtaget. Dog ikke mere end at jeg kunne
komme over i slutspil hvor sort muligvis missede en gevinst i begyndende tidnød

-7-

Chris spillede en af sine klassiske sicilianere med hvid og lige så klassisk
ofrede sort en officer for tre bønder.
Fra min udkigspost så det rigtigt ud
og sort kom hurtigt til at stå
godt.Hvid fik aldrig gang i et angreb
mod den sorte konge og da dronningerne forsvandt fra brædtet havde
sort alle muligheder. Helt typisk for
Chris fik han pludselig sat et kongeangreb i gang udfra stort set intet og
skulle efter eget udsagn have haft en
remis i slutspillet. Jeg kan ikke se det.
Efter 14 sejre i træk i holdturneringen måtte formanden se sig besejret
i første parti i skakligaen da sorts
bønder løb ned.
Altså et nederlag på 3½-4½. Absolut
godkendt men som næsten altid i
holdkampe kunne begge hold pege
på partier hvor de kunne have fået et
bedre resultat. Kampen mod BMS
vidner for mig at se om at stiller vi
i ,stort set , stærkeste opstilling kan
vi spille lige op med mange hold.
Mod K41 manglede vi ift BMS kampen både Thomas og Ib pgra arbejde
men alligevel var det med en lidt underlig smag i munden at vi måtte

affinde os med et 2-6 nederlag. Både
Martin og jeg havde den slags chancer som bare skal udnyttes hvis vi
skal undgå nedrykning.

22.¤f1+- ¥f5 23.¤xd6! ¤b4 24.£d2

øvrigt finde i forrige nummer af

¤xd3 25.¤xf5 £xf5 26.¥c3 ¦d8

Bondefangeren (164). 13...e6

27.¥d5 ¢h7 28.e4 £f3 29.£e3 1–0

Nakamura spillede det rigtige
Najdorf-træk, e5, her. Martin
spiller

I sidste runde skulle jeg møde vores egen
Danmarksmester, og det bliver en sværere
og sværere opgave.

Hvid er tydeligvis kommet først på
bolden og her er både Sd4 og måske
navnlig h4 stærkt. Efter 19 h4, Lc6
20 Sg5, g6 21 Dg4 har hvid angreb
og merbonde. Istedet kom håndledstrækket 19 De4 ? , g6 20 Sd4
ellers kommer Lc6 , Kg7 og sort når
at konsolidere sig med Th8 21 Dxb7,
Tad8 22 Lb5 , Lxb5 23 Dxb5 og remis. Lidt tidligt måske men gassen
var gået af ballonen og med svage
bønder på c3 og e5 var hvids gevinstchancer små.
-8-

Scheveningen-trækket

e6, som også er et solidt og
godt træk. 7.¥e3 ¥e7 8.f4
¤bd7 9.0–0 £c7 10.¥f3 0–0
11.g4!?

[Hovedvarianten

Ib Hother Andersen -

11.£e1

¤b6

Martin Percivaldi

13.¥c1 e5 14.¤f5 ¥xf5 15.exf5

Hillerød Open (5), 25.10.2011

exf4 med en kompleks stilling,

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4

der vel er nogenlunde lige, og

¤f6 5.¤c3 a6 Ok, Najdorf er jo en fin

med chancer for begge parter.

åbning med gode chancer for modspil

Mit træk er ikke en ukendt plan

for sort, men det er ikke så svært at

i denne variant, men det er lidt

gætte, hvad Martin spiller, for han

frækt at spille det så tidligt. Jeg

spiller altid Najdorf, og det gør det jo

lægger ikke skjul på mine

noget nemmere at forberede sig.

(onde ;-)) hensigter.] 11...¤b6!

6.¥e2 Ment som en overraskelse, da

Godt! Martin spiller det stærke-

jeg har spillet alt muligt andet, men

ste træk i stillingen. Det er jo

aldrig Le2 før. Og jeg kunne jo sag-

ikke uden grund, at jeg her sid-

tens forestille mig, at Martin havde

der over for både en nuværen-

forberedt sig grundigt mod mit hoved-

de og en kommende dan-

træk, Le3. Jeg så dog Magnus Carl-

marksmester.

sen banke Hikaru Nakamura med Le2

13.¤ce2 En teoretisk nyhed,

i Wijk Aan Zee i år. Det parti kan du i

som dog giver god mening. Jeg

- 17 -

12.¦d1

12.g5

er
¤c4

¤fd7

spille hinanden nærmest inden par

regnede også på: [7.d4 cxd4 8.¤xd4

tiet overhovedet er i gang. Denne

¤xd4 9.¥xh6 ¤xe2+ 10.£xe2 ¥xh6

gang overraskede jeg ham allerede i

11.¦fe1 e6 12.¦ad1 ¥g7 13.¤e4

træk 1!

£b6 14.b3©] 7...d6 8.d3 [8.d4 cxd4

dårlige løber men hvid forsvarede
sig fint og remis.
Nikolaj fik ørerene i maskinen mod
en velspillende Andreas Hagen og
Lars var aldrig rigtig med i sit parti
mod Flovin Næs. Peter stod egentlig
fint efter åbningen men fandt så ikke
den rigtige plan og måtte ned mod
en klart højereratet modstander.

(8...¥g4 9.dxc5 dxc5 10.£b3 ¦b8=)

Ib Hother Andersen Christopher Pedersen
Hillerød Open (4), 20.10.2011
1.¤f3! Sådan har jeg aldrig spillet før. Udråbstegnet fordi "der
røg Christophers forberedelser
sig en tur". 1...c5 Det kunne jo
stadig være jeg kunne lokkes til
at spille e4. 2.g3 Næ, min fine
ven! 2...g6 3.¥g2 ¥g7 4.c4 ¤c6
5.¤c3 ¤h6!? Et udmærket træk,
som Christopher havde set Sune
Berg spille. Ideen er at forhindre
d4. Andre muligheder: [5...e5 6.0
–0 ¤ge7 7.d3 d6 8.a3 0–0 9.¦b1
a5 10.¥d2 ¦b8 11.¤e1²; 5...¤f6!
6.0–0 0–0 7.d4 cxd4 8.¤xd4
¤xd4 9.£xd4 d6 10.£d3 ¥f5
11.e4 ¥e6=] 6.0–0 0–0 7.e3 Må
være et udmærket træk, når nu
vi slås om feltet d4. Det får også
Sf6 til at se lidt fjoget ud. Jeg

9.¤xd4 ¤xd4 10.exd4 ¤f5 11.¥e3
¥d7=] 8...¤f5 9.a3 h5?! h5 og h4 er
spildtræk her, da det intet gør for
sorts stilling. [9...e6=] 10.£c2 e6
11.¦b1

h4

[11...a5

12.b4²

13.¤a4²]

12.b3

hxg3

d5

Tim fik som næsten altid et angreb
ud af stort set intet.

13.hxg3

cxb4?! Det kan ikke være sundt at
give en centrumsbonde for en bbonde. Noget af sorts kontrol over
centrum

ryger

nu.

14.axb4

a5

15.bxa5 £xa5 16.¥b2 [16.¥d2!?
¤b4 17.£b3 ¤xd3 18.¤b5 ¤c5
19.¥xa5 ¤xb3 20.¥c7 ¤a5 21.g4
¤h6

22.g5

24.¤xd6±]
18.¦a1

¤f5

16...£d8
¦xa1

23.e4

¤e7

17.¤b5

19.¦xa1

e5

£f6?!

20.¤d2!± Uha, den er på vej til e4.
20...¤xe3? Typisk Christopher. Der
skal jo ofres. Men hans stilling var
svær og måske allerede tabt, men
det er den i hvert fald nu. Christopher
havde ikke fået med, at Sf1 holder
sammen på det hele. 21.fxe3 £g5
- 16 -

Efter et omskifteligt parti er sort
kommet ovenpå og efter hvids
(Roland Greger )23 Tf3 er chancen
der ,-- Dc5 ? simpelthen for ringe
at jeg ikke ser Dd7 som udover at
true på g4 også fanger hvids dronning som nu ikke kan gå til a4. Efter
24 Lh3 ( Lxc4, Tb6 ) , Tb6, 25 Da3
( g5;, Dxh3 ) , Tcb8 har hvid intet
forsvar mod Db7 fulgt af Ta6 24
Da4, Dg1 25 Lh3 havde jeg glemt
ved træk 23. 25 g5 Dg4 vinder for
sort. Dh2 26 Dc2, Lf4+ 27
Efter 22 Lg5 vil John Arni Nilssen
Kb1,Dxc2+ 28 Kxc2,g5. Sort står
være i store problemer. f6 truer og
muligvis en smule bedre pgra hvids
det er svært at se et godt forsvar. på
-9-

Dxb4 kommer Le7 og på Kh7 23 f6.
Lh8 kan hvid mellem træk som e5 og
g4. Alle med stor fordel.Tfe8 23 f6,
Dxb4 24 Te5 giver hvid klarfordel Efter
22 Le3 ? slap sort udenom med Tfe8
som skaffer løberen et felt på f8. 23
Tel ? bedst var Lxh6, Lxh6 24 fxg6,
fxg6 25 e5 med uklart spil , Dxb4 24
f6, Txe4 og sort vandt.
Hvis det havde været lilleputfodbold
og ikke skakliga var fidusbamben uden
tvivl gået til Palle som nåede at stå til
tab 2 gange og alligevel holde remis.
Ganske vist ikke helt uden hjælp fra
modstanderen.

kom så 31 Sf7 ?? som havde været et glimrende træk hvis ikke
springeren var lige i slag. Utroligt
at det kan lade sig gøre på næsten ethvert niveau men da især i
skakligaen. Hvordan hvid fik taget
sig sammen til at spille de næste
17 træk glimrende ved jeg ikke
men efter 48 træk havde han igen
chancen

Hillerød Open 2011

Søndergaard, der alle scorede 3,5 po

Af Ib Hother Andersen

point.

”Verdens mærkeligste open” kalder

Om det er usædvanligt, at Frands der

Palle Skov vores lille 5-runders-

med blev mesterspiller... igen! - skal

opvarmnings-efterårsturnering. Han
henviser til, at en open normalt spilles i
en stor schweizer-gruppe, og vores

get, og så tænkte vi bare, at det jo var
en turnering, der var ”åben” for andre
end medlemmer af Hillerød Skakklub.

- 10 -

vedkommende synes jeg, det er mær
liv nærmer mig de 2200 i rating og

mandsgrupper. Det havde vi ikke tænkt
net. ”Hillerød Byturnering” var jo ta

Efter -, f5 29 bxc5,dxc5 30 Se5, Dc7

jeg lade være usagt, men for mit eget
keligt, at jeg nu for første gang i mit

”open” spilles jo i lukkede 6på, da vi skulle finde på et navn til bar

Sort har rimeligt spil for bonden efter
feks Db3 men 26 ;-Ta2 ? taber en officer efter 27 Lc4, Tal 28 b4.

int. Leif Pedersen vandt basis 3 med 4

48 Lxf8 vinder i et træk da sort
ikke kan slå tilbage uden at gå
enten mat eller tillade at hvid får
en ny dronning. 48 Lc4 + ?, Kh8
49 Df7 ?? Lb5 vandt stadigvæk
men hvid havde nok helt glemt ,Sxd7 hov. 50 Lg3, Se5 51 De6,
Sxc4 52 Dxc4; Df6 og hvid kan
ikke længere vinde.

Men Palle har selvfølgelig en pointe, så

Chris var oppe mod Bo Garner og
overraskende nok skulle vi helt
hen til træk 13 før der blev ofret
en brik da Chris gav en kvalitet.
Det blev muligvis ikke fulgt rigtigt

af 5. Jeg tog mig af mestergruppen og

måske vi næste gang skulle lave en

tilsyneladende stadig er i fremgang,
selv om man vist ret beset skulle toppe
som skakspiller omkring de 30. Det er
der i hvert fald nogen, der siger. For få
år siden ville jeg have troet, at det
maksimale, jeg kunne nå i det her liv,
var 2100. Nu står jeg lidt undrende
med et kandidatresultat og en måske

”rigtig” open.

naturstridig ratingfremgang. Herligt!
Og jeg elsker jo stadig skak, og jeg

Nå, men denne ”open” blev også mær
kelig eller usædvanlig på andre måder.
Begge de øverste grupper blev ganske
usædvanligt vundet med maksimale 5
Frands tog sig af basisgruppe 1. Basis
gruppe 2 blev vundet tredelt af Ole

læser også stadig skakbøger og skak
blade, arbejder med mine åbninger i
Chessbase, og ICC på nettet er et su
per forum at følge med i skak og lære
mere om skak. Alle disse ting, men
måske særligt de to sidste, er mulige
årsager til fremgangen.

Rasmussen, Orla E. Jørgensen og Jens
- 15 -

Christopher og jeg prøver altid at ud

33...¤xd4

34.¤d6

[Fritz

12:

og dykker fra +9 til 0,00 på et en-

34.¥xg6

fxg6

35.¦f8+

¢xf8

kelt træk. Egentlig utroligt, at et

36.£h8+

¢f7

37.£h7+

¢f8

træk kan være SÅ dårligt. 39...¥xf3

38.¥h6+

£g7

39.£h8+

¢e7

40.gxf3?? Og her var der så et

40.£xg7+

¢d8

41.¥g5+

¦e7

mere af slagsen - han kunne sta-

42.¥xe7+

¤xe7

43.£f8+

¢d7

dig have kæmpet lidt med Dd8.

44.¤d6 ¤df5 45.¤xb7 ¢c6 46.g4
10.91/17 ] 34...¤f5

40...¤e2+ Opgivet. 0–1

35.¤xf5??

Med et fald i fordel fra +4 til +2 ko-

en del for hvid. Faktisk ville slag

Sidste nyt fra
mesterrækken

med tårnet ha' været meget bedre

Af Hans E. Jacobsen

stede dette logisk udseende træk

- ja, altså ikke for Hans.... [35.¦xf5
exf5 36.¥xd5 ¥xd5 37.¥f6 ¦c1+
38.¢f2 £a7+ 39.¢e2 ... og nu er
det ifølge Fritz nødvendigt at ofre
tårnet

for

at

undgå

matten.

39...¦e1+ 40.£xe1 for hvis der var
slået med kongen havde sort evigskak. Men hvem pokker ser sådan
noget, hvis man ikke er en maskine

....]

35...exf5

36.¥f3

£e6

37.¦d1 ¦c2 38.£d4 ¤c3? Jeg er
rigtig ked af at give et spørgsmålstegn til springertrækket - ikke
mindst fordi det er den, der redder
det hele om lidt. Men hvid har nu
+9. 39.¦f1?? Her smider hvid bare
det hele - og mere til - over styr

Når 1. holdet skal bruge reserver, så
svækker det 2. holdet, men alligevel
var Hillerød favorit mod EgedalJyllinge. Vi har heldigvis en god bred
de i Hillerød! Peter Svendsen fik hurtig
en kedelig stilling, og der var nok al
drig tvivl om udfaldet i det parti. Men i
de øvrige partier så det lovende ud for
Hillerød og det gav også efterhånden
nogle gode sejre. Jan Pedersen spillede
et rigtig fint parti i sin mesterrækkede
but på bræt 8 og vandt sikkert. Det
samme gjorde Hans i et parti, hvor
modstanderen satsede hele butikken på
et angreb der ikke slog igennem. Der
efter var det ret nemt at plukke pointet
til Hillerød. De to gange Henrik Holm og Damgaard vandt også, og
dermed var vi klart foran. Desværre
overså Laurids nogelt enkelt og Frands
satte en meget lovende stilling over
styr og endte med helt unødvendigt at
tabe. Martin fik remis i et meget lige
parti.
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op og Garner kunne have fået en
slutspil med en merbonde. I stedet
overså han en smart afviking så det i
stedet var sort der førte med en
bonde i et tårn/ løber mod tårn/
springerslutspil.
Det var dog næppe vundet på noget
tidspunkt og Chris måtte da også
affinde sig med remis.
Palle skulle have tabt men både jeg,
Martin og måske også Tim og Chris
burde have fået mere ud af det så
resultatet var i underkanten. Vi scorede over forventet i de to kampe
hvilket da giver anledning til en vis
optimisme men at der kom for lidt
ud af de gode stillinger kunne også
tyde på at vi er mange der skal have
banket en del rust af.

klart overratede, og det var de på
næsten alle sammen. Kun Martin
Rosenkilde formåede at holde remis
mod IM Nicolai Pedersen, og på 8.
bræt mødte Esben, der var trådt ind
som reserve, en lidt lavereratet spiller, som han vandt et flot parti mod.
Et bevis på at vi har en god bredde i
Hillerød, og eneste rigtige lyspunkt i
en match, vi altså tabte 1½-6½, faktisk et halvt point under vores forventede. Vi havde leget med tanken
om, at det var David mod Goliat,
men denne gang ramte Davids sten
altså ikke.

Vi ligger nu, efter 3 runder, desværre
sidst i ligaen, og er på vej til at opfylde profetierne om, at vi ryger ud igen
med et brag. Men alt er ikke tabt
endnu. SK 1968 ligger kun et halv
point foran os, og der er ”kun” tre
Det var en fin oplevelse at spille i
point op til nummer tredjesidst, Sydskakligaen, men når man har samlet østfyn, som vi ikke har spillet mod
en række af de bedste spillere i lan- endnu. Men det bliver sikkert altafdet, er det lidt ærgerligt og ikke sær- gørende, om vi kan holde op med at
lig tilskuervenligt, at det foregår i
være ”afbudsspækkede”. Og så skal
Ballerup, og der ikke engang i samvi til at vinde matcher.
me lokale.
Forud venter en dobbeltrunde i ÅrSidste nyt fra Skakligaen hus i midten af januar. Her skal vi
først se, hvad vi kan stille op mod de
regerende Danmarksmestre fra JetsAf Ib Hother Andersen
mark, som ligger klart nummer et i
Et stjernespækket Team Nordea /
ligaen, og dernæst om vi kan skifte
Skanderborg mødte et afbudsspæk- plads med SK 1968. En stor mundket Hillerød og gav os tæsk på næfuld, men miraklernes tid er måske
sten alle de brætter, hvor de var
ikke ovre endnu?
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Mesterrækken
Af Laurids Paulsen
Efter 2 runder i Mesterrækken er Hillerød
2 nu på 2. pladsen.Hvis bare vi kunne slutte her, så lyder det jo meget godt. Men
historien mangler vist stadig lidt, inden
den er helt troværdig.Der mangler et hold i
rækken, og 2 hold har altså spillet en kamp
mindre end os. Med 2 runder betyder det
en del ...Hvor vi efter 2 runder har 8½
point har begge "oversidderhold" 7. Så de
er ikke langt efter. Vi kommer vist til at
kæmpe, hvis vi skal beholde vores 2.
plads.Første kamp mod Helsingør 2 gik
ellers fint. Med 5 point mod forventet 4
scorede vi over forventet. Ingen tab og
med sejr til Martin Percivaldi og Frands
var sejren i hus. Nu kunne det ikke gå galt.
Søndag den 13. november kørte vi så til
Frederikssund, fulde af forventning om, at
den skulle vi nok køre hjem. Klare rating
favoritter (5,45-2,55) og fulde af selvtillid
satte vi os - og så véd jeg ikke, hvad der
skete. En eller anden massepsykose må
have ramt os, for selv om jeg har siddet
med alle partier og spillet dem igennem, så
er det ikke lykkedes at finde bare ét ge

vinstparti, som fuldt fortjent kunne brin

nogen gange skal til. Det er aldrig sjovt at

17.¤d2 ¤fd5 18.¤dc4 ¥f6 19.£d2

ges i bladet. Jeg kunne selvfølgelig have

sidde nederst i sækken og kigge op, men så

£e7

valgt et remisparti, men det er altså for

længe den ikke er snøret til, er der altid håb.

22.fxe5 h6 23.¥f3 ¥a8 24.£f2 £d7

kedeligt ...Poul Kleiminger havde forstær

1–0Frands Lavrsen på 7. brættet spillede for

25.¥h5 g6 26.¥e2 ¦xc1?! Ser me-

ket holdet på 1. brættet, og spillede solidt.

en gangs skyld f4 med hvid - og efter en

get logisk ud, men problemet er, at

Idet han havde en (berettiget) forventning

spejlet åbning kostede en overseelse en offi

h6 hænger efter afbytning - så selv

om, at nederste halvdel ville hive gevin

cer. Frands forsøgte modspil med bønderne

om løberen bliver fjernet fra dæk-

sten hjem, tilbød han remis i en lige stil

på kongefløjen, men det lykkedes ikke og

ningen af c3 har hvid klar fordel.

ling. ½–½Palle Skov på 2. brættet var

han måtte ned. 0–1Laurids Paulsen forsøgte

27.¥xc1

også en forstærkning af holdet. Vandt en

med fransk på 8. brættet - kom til at stå lidt

29.¤c4?! [29.¥xh6 Jeg ved ikke,

bonde i det tidligere midtspil, men mod

halvskidt, og ville ha' tabt med et brag, hvis

hvorfor hvid ikke bare slog. Jeg kan

standeren havde flere trusler og Palle

ellers bare modstanderen havde ofret på det

ikke finde noget for sort - og det kan

valgte trækgentagelse. ½–½.Esben Lauge

rigtige tidspunkt. Modstanderen ville gerne

Fritz

sen's partiliste fra 4. brættet blev væk,

bytte af, så jeg valgte bare at tillade det, så

30.¥xh6 ¦c8? 31.¥g5? Pyha. Han

men man kan jo heller ikke vinde hver

mine bønder kom til at stå bedre. En lille

så

gang.... 0–1 Martin Percivaldi - der i den

kombination vandt en bonde, og stille og

(31...¤xb6?? 32.£f6 £xd4+ 33.¢h1

ne sæson har avanceret op ad rangstigen -

roligt vendte spillet. 1–0.Et ærgerligt tab -

¥xg2+ ... og så videre. Der er kun

fik på 5. brættet udspillet sin modstander i

men bare rolig. Vi kommer stærkt igen.

hævnskakker tilbage inden matten

Desværre holdt presset ikke, og Martin
overså en simpel gaffel. Øv. 0–1Hans
Endrup Jacobsen blev på 6. brættet spillet
langsomt baglæns efter åbningen - og
(undskyld Hans) burde have tabt. Men det
gjorde han ikke. Uden tilladelse fra Hans
har jeg valgt at vise partiet - måske ikke
så meget for de spidsfindige finesser, men
mere for at vise den kampgejst, som bare
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¦fd8

¤c3

heller

det

28.¥d3

ikke

ikke

21.¤a5

!

:-)]

¥xe5

¤bd5

29...¤b5

[31.¤b6!

£a7

på g2. ) 32.¤xd5 ¤xd4 (32...exd5?

åbningen, og Fritz proklamerede hvid
fordel på +3 trods materiel ligestilling.

20.f4

Christensen,Lars (1789) -

33.£f6) 33.¤f6+ ¢h8 34.¥e3 og

Jacobsen,Hans Endrup (1906)

med et plus på 22 jf. Fritz er det vist
sjovest at være hvid.]

1.¤f3 d5 2.d4 ¤f6 3.c4 c6 4.e3 e6
5.¤c3 ¤bd7 6.¥d3 dxc4 7.¥xc4 b5
8.¥d3 ¥b7 9.0–0 a6 10.b3 [10.e4 siger teorien] 10...c5= sort har udlignet
11.¥b2 cxd4 12.exd4 ¥e7 13.¤e5 0–0
14.¦c1 ¤b6 15.¥e2 b4 16.¤b1 ¦c8
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31...¦c7

32.£h4 [32.¥xg6! fxg6? 33.£f8+ er
mat i få træk] 32...¥b7 33.¥e4?
[33.¥xg6 Stadigvæk - men nu sværere at se. 33...fxg6 34.¦f8+ ¢xf8
35.£h8+ ¢f7 36.£h7+ ¢f8 37.¥h6+
£g7

(37...¢e8

38.£g8+

¢e7

39.£f8#) 38.£h8+ ¢e7 39.£xg7+]

