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 RO-O-OKADEN 
Velkommen til den nye 
skaksæson, med alt 
hvad der venter os af 
nye glæder og genvor-
digheder. 
 
Vi starter med et 
lidt hurtigt lavet 
blad, så Mogens kan 
få sine girokort ud. 
 
Apropos Mogens: Hvis 
I kigger i jeres Bon-
defanger fra Septem-
ber 1987, står der 
noget om en eller an-
den fyr, der midler-
tidigt har overtaget 
tjansen som kasserer 
for klubben. 20 år 
senere, og han har 
netop været nede og 
skaffe klubben nye 
borde og stole! Er 
det bare mig, eller 
har vi ikke en ret rå 
kasserer? 
 
Men jeg har samlet 
lidt sammen af et par 
af de foredrag, der 
har været holdt i 

klubben i det sidste 
stykke tid. Så kan 
dem, der er gået glip 
af dem, se hvad det 
er, de er gået glip 
af! 
 
Og så kommer de flot-
te artikler først i 
næste nummer, hvor vi 
hører om Politiken 
cup… 
 
… og om hvordan man 
laver en præstations-
rating på 2400 i 
Brønshøjmesterskabet. 
Hvad, Jan, skal du 
ikke snart ud og jage 
dig en IM-titel? 
 
Og redaktøren bekla-
ger at melde, at hans 
arbejdsgiver i Canada 
slet ikke kan se no-
gen grund til at han 
skulle vende tilbage 
til Danmark. 
 
Og svaret fra sidste 
nummer var: Jens Kri-
stiansen 
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 Legehjørnet 

XABCDEFGHY  
8r+-wqk+-tr(  
7zplzpnvlpzpp'  
6-zp-+psn-+&  
5+-+-+-sN-%  
4-+-zP-+-+$  
3+-+L+N+-#  
2PzPP+QzPPzP"  
1tR-vL-mK-+R!  
xabcdefghy 
1.) Skal man modstå fristelsen? 
 
 
XABCDEFGHY  
8r+qtr-+k+(  
7zpl+nvlpzpp'  
6-zp-+psn-+&  
5+-+-sN-+-%  
4-+P+-vL-+$  
3+-+-+-sN-#  
2PzPL+QzPPzP"  
1tR-+-tR-mK-!  
xabcdefghy 
 
2) Mellemtræk i luften. 

XABCDEFGHY  
8r+-+-+-mk(  
7zpp+-wqp+p'  
6-+-+p+-+&  
5+-+psN-+-%  
4-+-+-+-+$  
3+-+P+-+-#  
2PzPQ+-+-zP"  
1+K+-+-tR-!  
xabcdefghy 

3) Hvordan bruger man sin officer 
bedst? 
 
XABCDEFGHY  
8-+ktr-tr-+(  
7wqp+lwQ-+-'  
6-+p+p+-zp&  
5zp-+pzP-+-%  
4P+-vl-+Pzp$  
3+RzP-+-+-#  
2-+-vLLzP-+"  
1tR-+-+-mK-!  
xabcdefghy 

 
4) Hvad er det bedste forsvar? 

Hvid trækker i samtlige opgaver 

Hvis Y er denne side, og X er siden med løsninger, er det givet at XY+(X/Y)=55 
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Formandens side

En dejlig skaksommer har det 
været! Tilpas koldt og regn-
fuldt til at man ikke skulle 
blive distraheret af lokkende 
strandture og grillaftner. Per-
fekt! Og klubben har da også i 
løbet af sommeren haft spille-
re rundt i det ganske rige og 
store udland. Og så komme 
tilbage til klubben efter som-
merferien og finde nye smad-
derflotte borde og stole som 
kommunen har foræret os… 
Ikke et øje er tørt! På første 
klubaften her i tirsdags fik vi 
ryddet op i vores 3 skabe, og 
er nu således helt klar til en ny 
sæson. Men først et tilbage-
blik på sommerens skak. 
 
Sofus Christiansen savnede 
nok Jylland lidt, for det blev 
Vesterhavsturneringen og ikke 
Politiken Cup han deltog i. 
Han endte på hæderlige 4½ af 
10, som var lidt under forven-
tet, og Sofus må midlertidigt 
ned under 1800 igen, men det 

gør 
nok 
ikke 
noget, for hvor nogle af os 
andre tager et skridt frem og 
to tilbage, tager Sofus et 
skridt tilbage og to/tre/fire 
skridt frem.  
 
Så blev det den store og flotte 
Politiken Cup på LO-skolen i 
Helsingør. Og flot var det: 10 
runder på 9 dage i smukke 
lokaler og omgivelser, 300 
deltagere og med topnavne 
som Peter Heine Nielsen, Kra-
senkov (som vandt turnerin-
gen med 8 af 10 og bedre kor-
rektion end unge fremstor-
mende Emanuel Berg fra Sve-
rige, der så til gengæld blev 
ny Nordensmester), Malakov 
og Sargissian, et superflot 
kommentatorrum anført af 
danmarksmester Sune Berg 
Hansen og en professionel og 
kompetent turneringsledelse. I 
Hillerød-point-orden så det 

Ib Hother Andersen 
Løngangsgade 22 
3400 Hillerød 
tlf. 48244468      
e-mail: ia@melib.dk 
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 sådan ud: Ib Hother scorede 
5½ point, Peter Svendsen 5, 
David Palvig 3½, Henrik 
Damgård 3, og Martin Perci-
valdi 2 point. I forhold til 
forventet score er det vist alt 
sammen godkendt, selv om 
det kun gav den magre point-
høst af 1 præmie: det vender 
jeg tilbage til. For Davids 
vedkommende gælder det 
samme som for Sofus: Selv 
om David må en smule tilba-
ge rent ratingmæssigt, er det 
helt sikkert kun midlertidigt, 
da David i den grad er på vej 
fremad. For Martins ved-
kommende må man sige at 
det var modigt og flot af den 
lille fyr (Martin er kun 8 år 
gammel) at stille op i en rig-
tig turnering, og han lagde 
faktisk ud med at vinde over 
Jan Brøndum (af alle skak-
spillere i verden skulle Jan 
Brøndum blive den første 
Martin skulle møde i et rig-
tigt parti!), og selv om det 
derefter kun blev til ét ekstra 
point som oversidder, synes 
jeg (og mange andre: Martin 
fik faktisk en ærespræmie 
netop derfor) at det var flot 
og godt kæmpet. Alt i alt er 
denne turnering vel det for-

nemste vi kan byde på her i 
Danmark for tiden, og da 
næste år bliver samme sted 
og om muligt endnu større 
(tilmeldingerne er allerede 
ved at løbe ind, bl.a. har Pe-
ter Heine meldt ud at han 
stiller op igen), kan jeg kun 
varmt anbefale denne turne-
ring.  
 
Næste programpunkt var 
Baltic Sea Open på Born-
holm, hvorfra Martin Rosen-
kilde skrev hjem til vores 
hjemmeside. Jens Østergaard 
scorede 5 af 9 (havde før sid-
ste runde præmiechance, 
men tabte med sort mod GM 
Savchenko), Martin Rosen-
kilde 4½, David Palvig 3.  
 
For nogle af klubbens spille-
re er sommerferien ikke slut 
endnu. De er taget til Spani-
en, til Banyoles lidt nord for 
Barcelona, hvor de i skriven-
de stund (i dette øjeblik, fak-
tisk!) er i gang med runde 4. 
Thomas Svenninggaard og 
Jesper Fischer-Nielsen er 
med fremme i feltet med 2 af 
3. Thomas har æren af at ha-
ve sort mod GM García José 
González, mens Jesper Fi-
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scher har en noget lettere opga-
ve mod en 2050-spiller. Desu-
den er Carsten Erlandsen og 
Peter Svendsen med. Carsten 
ligger nu på 1½ point, mens 
Peter (som tidligere medlem 
Lars Nilsson, der også er med) 
ligger på 1 point. 
 
Anders Bork Hansen fra Hørs-
holm blev bymester 2007, da 
jeg ikke kunne gøre noget ved 
ham med sort i sidste runde, så 
det snakker vi ikke mere om! 
Det vil sige, det gør vi jo, for 
tirsdag den 28. august har vi 
vores flotte pokaluddeling med 
reception og pokaler fra klub-

bens sponsor, Nordea. Forinden, 
allerede på lørdag den 25. au-
gust, har vi vores traditionsrige 
Skakkens Dag nede på Torvet 
fra 10-14, og på den måde får vi 
skudt en ny sæson i gang, hvor 
vi for første gang har en lidt kor-
tere klubturnering (7 runder) for 
at give plads til en innovation: 
Hillerød Open, der er en 5. run-
ders koordineret turnering. 1. 
runde er 2. oktober, og du kan 
melde dig til turneringen ved 
kontakte mig. Se indbydelse til 
turneringen inde i bladet. Vel-
kommen til en ny spændende 
sæson! 

- Endnu en triumf for mennesket mod maskinen. 
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Af Christopher Pedersen 
 �� � � �� �� �� 	 
 	��� �� � �� �������� ������� �� � �� �� �������� ����� �	��� � 	 �� ������ ��� �� � � � � ��� � �� ������ �� � �� ��� �� ��� �  � ��!!� ��"� � �� �� ���� ��� # 	 $�� �� 	� ��� ��� � ��� 	 �� �� ���� ����� ������ �� � �� � 	���� �%�!	��� �� � &���� ������ �' ������� ��� �� �� �� ���� �� �������� 	 �'����� �� ��!!�� ��� 	��� ��� ���� �� ������� � 	�� ����� ���!�� �� � $� �� � �� ����� !� ( ��� �!� ����� �� $�� �� �� ��� ����� �� �� ��������� ����������� !��� 	�� � ������ � ��� ) 
��� �� �� �� ����� ��� ���� �� ��� *� 	� + �	��� ����� � �� � ����� ��� 	�� ��!!� �� 	���� � �� �� �� � �� � $� �� � 	���� �� ���� � ! � 	� � � �!� �������'����� �� ����� 	 � �� , ��� ��-� �� 
������ � 	��� ��� ������ �� ��	� �� ��� ��� 	��� �� ��$� ��� �� � 	�� 	�� !� �� 	� � � 	� ���� 	�� �� ���� �� ���� 	� 	� � 	���� �� �������� � &� ����.�!� ������ �� 	� �� ��� �� � �� ������ �	� �� ����� �� ����� ��� � ��� ��� ����� � 	� , ��� ��/�� ��� �� , �� 	 � �� � � �� �� 	� ����	�� �� � ���� �'����� �� $� ��� ������ � �� �������� �!	���� �� ������	�� 	� 	��� ��� �� 	���� 	� � 	�� ���� ��� ����� �� �� ���� � � 	� �'����� ��� �!	��� � 	�

� ���� � � 	� ��� ��������!��� 	����� �	�� �� � ��!!� � $���� �� � ����� ���������� ��� 	�� �����!	��� ����� ��� � 	� � 	��� �� � ��!!�������� �� �'� �� �������� ����� �!	��� �� �� $�� � ��� 0��1'��� � � �	��� � 	� �� � 
� � �� ��� � �� ��� � ��� ��' �� 	� $�� ���� � �� � ����� ���� �$� ������� !� �� 	� �� "� � � ��� ���� !������ 	�� �! 	� �� ���� 	��� �� , ���� �! � 	� � � �!� ������ � 	�� �� �$�� � 2 $�	��� !$� � ��� ��� � 	������ � ��� ��� �� 3���� ��� �0�� �� �� ���� �� �� ������ �� ��� � � �� ������� $���� ���	 $� �� ���� �	����� � 	��������� � 	� ��� ������� ������� ��� � 2 $�	��� !$� � 4%� �5�� 3���� ���� ���� 	 ��� 	������� ����� ���� ��� �� �� 	�� ����� � ��� 0��� ����� 46�65 �� !� �� ��� �� 	� � ����� $����� 	�� ��!!�� � ���� 7 &� !� �� 	��� � ������� � 	�� �� $�� � $� ��� ��!!�� �� �� ��� �� ����� �	���� ��� � ������ !� �� 	 � �� 8 ������ �9��� ��� � �2 $�	��� !$� � �9������ �*���	��
[Aljechin] 
Bytunering, 22.05.2007 :;<= >?@ "���� � �� � ����������� � ��� ����� ��� 	�� ��!!��� 0��� �� � � 	�� �� !�!��� �����	��� �� ��� , ����$	� � � 	��

Byturneringen 
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 ��� 	�� $ �� 2$	�� �	� �� � �!	��� ���� ���!��� � 	� 	������ � ������	� $� ��� �� � �� � 	�� �� ���� �	������� 	�� � �� � ����� ����� ���� � 	�!� �� �� ����� � 	� 	������ �� ���� � �� ����� � 9� �� 	�� �� � $� �� ��� � 	����� �� �� � �� ������� 	� ���� 	��� 	�� � �� �� ��� �� � ��� �� � �� 	����� � ��� ��� 	��� �� 	 �� ���� ���� �	�� � 	��� � 	� �'�� 	� � ;<�>�� � ;�= > �@ 0�� ������� 7 = ;�=> �@ � ;> ?� �@ @ ;<@ 	 &� �������� 	� � 	�� � ��� � � ��� �� � 	��� ���� �$'��� �	�� ��� � �� ��� ����� 	�� � 	� �� �� �� � � ���� �� �$� 	� 7 ?
<@ � ;>�� @� ( � ����� 7 � ����	�� 	� �	�� ��� ��� �� � ;� �� ��� � ;>
<@ 	 -��� 7 &� ���! ��� 	�	�� � �
<@
XABCDEFGHY 
8r+lwq-vl-tr( 
7zppzp-zp-zp-' 
6-snnzpk+-zp& 
5+-+-+-+Q% 
4-+PzP-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2PzP-+-zPPzP" 
1tRNvL-mKL+R! 
xabcdefghy "�� � � ��� � ���� ���� 	� � ������� !� �� 7 :� ;��� ���::;�
�@� �
�@ �����+��� �� �"�8� ��% � '''���� :� ;> ��� <� :� ;� ?� <@ := ;� <� � �@����� �!� ������ 	�� � ��� ���

����� ��� !� �� ��� ��� :� ;�� � <�:@ ;����� �?� :� ;� � � ?@:� ;><= "� � � � �� �� � 	 �����$� � �� ����� �� 	��	�� $� � �� ���� 	��� ��� � 	��� �8 � �� 7 ����:� ;�
�@ 	
XABCDEFGHY 
8r+k+qtr-+( 
7zp-zp-+-zp-' 
6lsnptRpvl-zp& 
5+-+-+-+-% 
4-+P+N+-+$ 
3+P+-vL-+Q# 
2P+-+-zPPzP" 
1+-mK-+L+R! 
xabcdefghy ����� � � � 	� !� �� ��� �$' �� ����� �� 	� � 9� �� ������� � ��� � �% �3���� �� � 	��� � � ����	���� ��� 	 "�� ������ � $��� $� ����� �� ��� � � � � ��� � � ��� �� ��� �� 	���� 	� � �� $� 	�� ��	��� �� �� ���� ���� � �� !����� 	�� ���� !����� � � 	����� ��� �� ���������� �8�� ��� ���� ��� ��� ���� ���� !� �(��� 7 �� ;����� �$ 	�� �� � ���� �	�� 	��� � �� ��� �� � � �� �� 7 � �� �:;>
 ?@ ���	��� 	� �� ��� ������ ��	� �
?@�� ;��� ��@ �� ;� <� >���= ;� <= �� �� ;� <� >?@ �@ ;� ?�<� �� ;��: <= �� ;� ?= �
���� ���� � ����!	� !� ������� ��� � � ��� � � ��� �	�� �� � ������ �! 	���
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XABCDEFGHY 
8rmkl+q+-+( 
7+-zp-+-zp-' 
6-+p+-sn-zp& 
5zp-+-+-+-% 
4-+P+pwQ-+$ 
3+P+-vL-+-# 
2P+-tRLzPrzP" 
1+-mKR+-+-! 
xabcdefghy 

 
 29.�b6! 	e7 30.�d7!! �d5 
31.�xe7 �xf4 32.�xc7+ �
b7 33.�xf4+ 1-0 
 
 
I basisgruppe 2 var en del af 
de gamle veteraner fra 
klubben samt et af Hillerøds 
nyeste håb, David, der her 
ved slutningen af deadline, 
har et ratingtal over 1700, 
hvilket må siges at være en 
kæmpe bedrift, desværre 
var Henning Holst fra 
Brøndby for stærk og han 
kunne tilsidst kåres som 
vinder. Det er muligvist her 
Brøndby bør sætte deres 
penge fremfor i fodbold, 
men den diskussion må bli−
ve på et andet tidspunkt. Alt 
i alt var basisgruppe 2 fuld 

af drama fra start til slut 
og med gode placeringer 
til både David samt Henrik 
Holm, må basisgruppe 2− 
spillerne fra i år kunne 
danne god figur til den 
kommende klubturnering, 
hvor førnævnte David skal 
spille med i gruppe A. 
 
Basisgruppe 3 blev helt 
suverænt vundet af Svend 
Aage Rand, der må siges 
at være en klasse bedre 
med den flotte score 
5½/7, men var i forvejen 
forhåndsfavorit og levede 
derfor op til de høje for−
ventninger. Evald der var 
enlig Hillerødspiller i den−
ne gruppe, viste med mo−
digt spil og lange seje hiv 
mod Ole og Leif at den 
gamle vulkan fortsat lever 
i bedste velgående og er 
en kombattant af de seje i 
klubben. 
 
Alt i alt en flot turnering, 
der dannede rammer i 
klubbens lækre lokaler, 
forhåbentlig vil selvsamme 
turnering finde afsted der i 
mange år endnu.
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2./10.-13./11.  
 
Hillerød Skakklub indbyder til 5-runders koordineret 
EMT på følgende tirsdage: 2/10, 9/10, 23/10, 30/10 o g 
13/11.  
 
Spilletider: Der spilles fra 19-24.  
 
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk, derefter en halv  time 
+ opsparet tid til resten.  
 
Turneringsform: Der inddeles i 6-mandsgrupper efter 
rating, dog evt. med en Monrad-gruppe som sidste ba-
sisgruppe.  
 
Indskud: 250,-, som betales umiddelbart før 1. rundes 
start.  
 
Præmier: 6-mands-grupper: 1. pr. 1.000 kr., 2. pr. 50 0 
kr. Basis ? (Monrad): 1. pr. 1000 kr., 2. pr. 500 kr., 3 . pr. 
250 kr.  
 
Tilmelding: Senest 1. oktober til Ib Hother Andersen, 
Løngangsgade 22, 3400 Hillerød, tlf. 48 24 44 68, ma il: 
ia@melib.dk. 
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Åbningsplaner i skak 
 
Hvid er jo i fortrækket, og det 
forsøger han at udnytte ved 
 

1) At dominere så mange 
felter af centrum som 
muligt ved hjælp af bøn-
der og officerer. Dette 
opnås bl.a. ved ikke at 
spilde tiden (dvs ikke 
trække to gange med 
samme officer og ikke 
lave spildtræk med fx 
randbønderne), udvikle 
officererne mod centrum 
samt tage felter med cen-
trumsbønderne (hvilket 
kan indebære gambit-
spil). 

2) At presse sort ind i en 
stilling der enten er pas-
siv, forkrampet, perspek-
tivløs og/eller med 
svækkede felter i den 
sorte lejr. 

 
Ideen med centrumsdominansen 
er dobbelt. For det første: når 
hvids officerer efterhånden ind-
tager de erobrede centrumsfelter, 
er de overlegne i forhold til an-
greb på begge fløje. For det an-
det: når hvids bønder dominerer 
centrum, kan de skubbes frem på 

et givent tidspunkt, hvorved hvid 
får mere terræn at spille på end 
sort (mere lebensraum!). 
 
Ved overgangen til midtspillet 
(og i selve midtspillet) forsøger 
hvid at placere eller ommøblere 
sine officerer, således at de kom-
mer til at stå på de bedste felter. 
Dette kan have noget at gøre 
med gode diagonaler og åbne/
halvåbne linier samt med svæk-
kede områder/felter i fjendens 
lejr. 
 
Sort er jo altid et halvtræk bagud 
(oprindeligt tænkt som en kom-
pensation for hvid, da sort regne-
des for den heldigste farve!), og 
dette kan han rent filosofisk takle 
på flere forskellige måder 
 

a) Han erkender i første 
omgang denne underle-
genhed og udvikler sig 
parallelt med hvid (e4 
besvares med e5, d4 be-
svares med d5), idet han 
håber på/venter på sin 
chance, der kan opstå 
hvis hvid ikke laver de 
bedste træk. 

b) Han anerkender ikke sin 
underlegenhed ud fra 
devisen: ethvert træk 
hvid kan lave, medfører 

Teori  
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svækkelser som kan 
udnyttes, og sort an-
griber derfor straks 
hvids centrum med 
sine bønder og/eller 
med sine officerer. E4 
besvares fx med d5 
eller med d6 og Sf6, 
og d4 besvares med 
c5 eller Sf6, g6 og 
Lg7 (eller Sf6, e6 og 
Lb4).  

c) Han forholder sig neu-
tral i diskussionen om 
underlegenhed/
overlegenhed og føl-
ger simpelthen en al-
ternativ plan: Hvis 
hvid åbner med e4 og 
dermed skyder på cen-
trumsfeltet d5, svarer 
sort med c5, som jo så 
skyder på feltet d4. 
Du tager et felt, og jeg 
tager bare et andet. 
Hvis hvid åbner med 
d4, svarer sort så med 
f5. 

 
Strategi a kan anvendes af 
spillere der ikke bryder sig om 
at komme til at stå passivt, 
men som heller ikke er bange 
for at tage en remis, hvis hvid 
spiller godt. 
 
Strategi b kan anvendes af 
spillere der ikke har noget 

imod at komme til at stå lidt 
passivt, da de godt kan lide 
kontraspil. 
 
Strategi c kan anvendes af 
spillere der gerne risikerer liv 
og lemmer for at vinde, også 
med sort. De accepterer at de 
sikkert må stå ansigt til ansigt 
med en syndflod af hvide offi-
cerer, men de regner med at de 
sagtens kan afværge dette an-
greb og glæder sig til det øje-
blik hvor hvids angreb har 
aftaget så meget i styrke at de 
kan sætte deres eget angreb 
ind, og hvis hvids angreb slet 
ikke kommer, tror de på at 
deres alternative plan er stær-
kere end hvids plan. 
Lad mig illustrere disse ideer 
med et af mine absolutte ynd-
lingspartier, nemlig: 
 ����� ��� ��� ��� 	 
���	��� ��<�< ��� 	� � ��� ��� ����:;<= �@ � ;�= >?@ .�!� ����� ��� � �� ����� 	 � � � ;> ��+��!� ��� ����� � �� ������ �� � $�� � ��� �� ���� �!	��� � 	�� ��� �� 	��	�� � ��� �	� � � �� ��� .�!� ��� 4��� +��!� ����� �� 5 � $� � ��� � � ��� �	�� ����� �	� ����� �� 	��	����' !� ���� �	� 3�� 	��$�� �	� ���� 	�� ��� 	�� 	� �5 � � ;;;�@ "��������	�� �!� �� � 	�� !�
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�= 	 "���� � �� �� �� � � 	��'��� ������� �!� 	�� � ���� ����� � 	�� � �� �� � � ���� �����!� �� � � � � ���� � �� ��� ������� � �� � 	 �� 	��	��� � � 
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Om at planlægge slut-
spil 
 
af Dan 
 
Hvad der sker ret ofte for en 
begynder, er at han eller hun 
spiller nogle naturlige træk ud 
af åbningen – stiller sine brik-

ker på, hvad der ligner fornuf-
tige steder – men befinder sig 
alligevel pludseligt under et 
gevaldigt pres. Så kommer der 
en unøjagtighed, og pludseligt 
er spillet forbi. Når spillet bli-
ver puttet ind i Fritz, siger ma-
skinen at fejlen var at bonden 
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blev dækket med Sf6. Den 
skulle have været dækket af 
Sf8 i stedet for! 
 
Dette er jo selvfølgeligt no-
get vås, og er en af de væ-
sentlige grunde til at en 
computer er en dårlig analy-
sekammerat. Hvad der fak-
tisk er problemet, er at be-
gynderens modstander gjor-
de noget, begynderen ikke 
gjorde: Navnligt planlagde 
sit midtspil ud fra sin åb-
ning. Problemet var at be-
gynderen tillod sig at kom-
me under pres. Derfra kom-
mer nederlaget af sig selv. 
 
Ligeledes vil en mere ruti-
neret spiller opleve, at han/
hun slipper meget fornuftigt 
ud af åbningen. Så kommer 
der nogle lidt intetsigende 
træk, og så er de i slutspil. 
Pludseligt kommer der lidt 
pres på en bonde, en unøj-
agtighed og så er bonden 
røget. Fritz siger at bonden 
ikke skulle have været dæk-
ket med Sf6 men med Sf8 i 
stedet for. Dette er lige så 
meget noget sludder som 
det var i det andet tilfælde. 

Årsagen er igen den sam-
me: Modstanderen gjorde 
noget, spilleren selv ikke 
gjorde: Planlagde sit slut-
spil ud fra midtspillet! 
 
De fleste spillere, der har 
gennemgået bronzespringe-
ren kan kende en god løber 
fra en dårlig løber, men 
hvad gavner det at kunne 
konstatere, at man har den 
dårlige løber i et slutspil? 
Det gavner lige så meget 
som at kunne konstatere at 
man kan sætte et tårn tilba-
ge og udskyde matten på 
baglinjen med et ekstra 
træk. Katastrofen er ind-
trådt meget tidligere. 
 
Lad os kaste et blik på et ret 
ekstremt eksempel. Vi spo-
ler lidt hurtigt over de første 
træk: 
 
Gelfand - Bareev, 2005 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 
4.e3 a6 5.Sf3 b5 6.c5 g6 
7.Se5 Lg7 8.Le2 0-0 9.0-0 
Le6 10.f4 Dc7 11.g4 Se4 
12.Lf3 f5 13.Ld2 Sd7  
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XABCDEFGHY  
8r+-+-trk+(  
7+-wqnzp-vlp'  
6p+p+l+p+&  
5+pzPpsNp+-%  
4-+-zPnzPP+$  
3+-sN-zPL+-#  
2PzP-vL-+-zP"  
1tR-+Q+RmK-!  
xabcdefghy 

Og her bedømmer vi så still-
ingen. Ved første øjekast ser 
man bonden på g4 og tænker, 
at Hvid må da have fordel bare 
alene via sin terrænovervægt på 
kongefløjen. Dette er også 
sandt. Hvid har et fordelagtigt 
midtspil. Hvid har dog kun et 
fordelagtigt midtspil. Hvis vi 
ser lidt nærmere efter, bliver 
det pludseligt tydeligt at Hvid 
er i meget stor risiko for også at 
have et fuldstændigt tabt slut-
spil! 
Sort er i en stilling hvor han 
hurtigt kan bytte springerne af. 
Derpå har begge parter to løbe-
re: En god og en dårlig. Hvids 
dårlige løber står på d2. Sorts 
dårlige løber står på e6. For-
skellen består i at Sort har en 
mulighed for at afbytte sin d6-

løber på g4. Hvid vil gerne 
afbytte sin d2-løber, men 
hvordan præcist skal han 
gøre det? Derfor er det rig-
tige træk for Hvid det ulæk-
re g5 og vedkende sig at 
hans midtspilsfordel er kos-
metisk. I stedet prøver han 
at få liv i sin syge løber, 
men det er der ikke tid til! 
14.Le1? Sxe5 15.fxe5 Sxc3 
16.Lxc3 Lh6 17.Ld2 fxg4 
18.Lxg4 Txf1+ 19.Kxf1 
Dd7 Selvfølgelig vil Sort 
gerne afbytte løberne, men 
han skal jo også holde dron-
ningen aktiv. 20.h3 Tf8+ 
21.Kg1 Lg5 22.De2 h5 
23.Lxe6+ Dxe6 24.Dg2 
Lh4 På grund af hans dårli-
gere brikker, er Hvid nu 
tvunget i defensiven. Han 
må tabe mindst en bonde. 
25.Tf1 Txf1+ 26.Kxf1 
Df5+ 27.Ke2 Kf7 28.e6+ 
Et desperat forsøg. Dette vil 
en computer hævde er den 
afgørende fejl, men seriøst, 
hvad er der at gøre i stedet? 
28. -,Dxe6 29.Dh2 Lf6 
30.Kd1 g5 31.Dc7?! h4 
32.Kc1 Dxh3 33.Dxc6 
Dh1+ 34.Kc2 h3 opg. 
Her så vi et eksempel på en 
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stilling, hvor midtspillet så godt 
ud. Men forblændet af det, over-
så Hvid at hans slutspil var i fa-
re. Sort derimod så en måde at 
gennemtvinge et fordelagtigt 
slutspil, og hvorfor så være ban-
ge for midtspillet? 
Det næste parti er fra en simul-
tanforestilling. Selvfølgelig kan 
man hævde at Hvid var verdens-
mester og Sort kun var en teen-
ager, men hun var nu også rege-
rende verdensmester for piger, 
så helt svag kan hun jo heller 
ikke have været. Igen spoler vi 
hurtigt frem 
Kramnik - Pähtz, 2004 
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Le2 e5 
7.Sb3 Le7 8.Lg5 Sbd7 9.a4 b6 
10.Lc4 Lb7 11.De2 0-0 12.0-0 
Dc7 13.Tfd1 h6  
XABCDEFGHY  
8r+-+-trk+(  
7+lwqnvlpzp-'  
6pzp-zp-sn-zp&  
5+-+-zp-vL-%  
4P+L+P+-+$  
3+NsN-+-+-#  
2-zPP+QzPPzP"  
1tR-+R+-mK-!  
xabcdefghy 

Hvad så nu? Løberen på g5 
virker da som en for god brik 
til at afbytte. Man kigger på 
træk som Lh4. Eller kan Le3 
måske virke? Dette er en 
midtspilsmåde at tænke på. 
Vi ønsker at bevare en brik, 
der potentielt kan bruges til 
at hamre på den provokeren-
de h-bonde. 
Men lad os prøve at tænke på 
slutspilsmanér i stedet! Den 
brik, som vil betyde at Sort 
taber, hvis han sidder tilbage 
med den, er jo øjensynligt 
løberen på e7. Hvad er Hvids 
svage brik? Springeren på b3 
ser ikke formidabel ud, men 
dette er igen en midtspilsmå-
de at tænke på. Springeren 
har masser af felter, den vil 
stå godt på. Løberen på e7 
har ikke nogen. Derfor vil 
springeren på b3 slå en løber 
på e7 i et slutspil. Hvilken 
Hvid officer ville ikke slå e7-
løberen i et slutspil? Svaret 
er den hvidfeltede løber! Ik-
ke at den er dårlig, men uli-
gefarvede skal man ikke 
planlægge efter at vinde. Sort 
kan ikke fremtvinge afbyt-
ning af e7-løberen, så hvis de 
hvidfeltede løbere bliver af-
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byttede, står Hvid bedst! Det 
er jo selvfølgeligt feltet d5, 
det skal ske over. 
14.Lxf6! Sxf6 15.Sd5 Sxd5 
16.Lxd5 Tac8 17.c3 Lxd5 
18.Txd5 Hvid har nu den 
bedste lette officer. Dette er 
en statisk fordel. Sort kan nu 
højst håbe på remis. 18. -
,Dc4 19.Dxc4 Txc4 20.Sd2 
Tc6 21.Kf1 g6 22.Ke2 Kg7 
23.Kd3 Tfc8 24.g3 Kf6 
25.c4 Ld8 26.b3 Ke6 Se 
hvor nem Hvids stilling er at 
spille, og vor svært det er at 
finde noget fornuftigt for 
Sort at foretage sig. 27.f4 f5 

28.Te1 Lf6 29.Sf3 fxe4+ 
30.Txe4 Tc5 31.fxe5 dxe5 
32.Sd4+ Ke7 33.Se2 
Txd5+ 34.cxd5 Kd6 
35.Sc3 h5 36.Tc4 Kd7 
37.Se4 Ld8 38.Txc8 Kxc8 
39.Sd6+ opg. e5-bonden 
falder nu. Springeren på b3, 
der så ret bovlam ud, blev 
hurtigt en meget stærk brik 
i slutspillet. Den eneste 
grund var, at Hvid så, at det 
eneste vigtige var at afbytte 
den hvidfeltede løber. Han 
vidste, at hans øvrige brik-
ker nok skulle blive stærke 
af sig selv, når først han 

- Nej, jeg vil ikke spille skak med dig, jeg vil bare 
have opvarmet min lasagne. 
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kommer i slutspil. 
Så selv om I ikke (som je-
res redaktør kan finde på) 
skal sidde og bedømme om 
jeres slutspil er lovende, når 
jeres modstander er ved at 
sætte jer mat, skal I også 
holde øje med, om hvad det 
resulterende slutspil bliver, 
hvis jeres angreb ikke bli-
ver matsættende. Som Tar-

rasch sagde: Hvis én af je-
res brikker står skidt, står 
alle jeres brikker skidt. 
Princippet er meget nemt. 
Find den brik, du skal af 
med og afbyt den. Find den 
brik din modstander vil af 
med, og undgå at afbytte 
den. Så klarer slutspillet sig 
selv. 

Berlinerforsvaret 
 
Dette lille foredrag er en ud-
dybning af foredraget om åb-
ningsplanerne. Vi skal i dag se 
lidt nærmere på en åbning, der 
repræsenterer den første af de 
tre nævnte strategier for sort. 
Det drejer det sig om Berliner-
forsvaret i spansk.  
 
Lad os kaste et blik på grund-
strukturen: 
 :;<= <� � ;>?� > �@ � ;� ��>?@ = ;���"���� � � ��� � ����� � �� �$�� ���� $� 	� �� � $��� !��� �� ��� �� &� !� � ��� �� ����	� $��� � �� � $� 	� �

 �� ��� 7 8 ���� ��� � ��8 �� ( ��� �� �� �8� # �� ��� � �8 � �� �� � � ��% �� �� � �� � ����� � �#�� ����( � ��(�4( �� �� ��8 7 # �� � � � 7� �� �� ��� �� �� ����� ���� ���� � ����8 7 �% ������ ��� ����� ��8 7 �� �� ��8� ����� �  � �� ���� ��� �� �� �� � ��� ����� � �������� �� ���� � � ���������� ������8 �� �� ��( � �(�� �� � � � �8 �8 �� �8 � ���� �� � ��# �( ��� � � ���# �� � � � �# 7 �� ��� �����% �� �� � �( � ��� � � �(�� �� � � �# �� �� $#� � �#� �� �$(� � �8 7 �8 �� $�� � � �� �� �� � � � �( ���� � � �# ��$� � ��� �� ��� � � � �% ��� � ��� 5
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 4.1c3 1d4 5.2c4 d6 
6.1g5 1e6 7.1xe6 2xe6 
8.2xe6 fxe6= 
 
4...�xe4 5.d4  
 
5.7e1 1d6 6.1xe5 2e7 
7.2f1 1xe5 8.7xe5 0-0 
9.d4 2f6 10.7e1 1f5 11.c3 
d5= 
 
5...�d6 6.
xc6 dxc6 
7.dxe5 �f5 8.�xd8+ �xd8 
9.�c3 h6 10.h3 
d7 11.b3 
�e8  
 
Sort kan også gemme kon−
gen på den anden fløj: 
11...;c8 12.2b2 b6 
13.7ad1 1e7 14.7d2 c5 
15.7fd1 2e6 16.1e2 g5 
 
Og endelig har sort i visse 
tilfælde en aktiv plan med 
at gemme kongen på c6. 
Der spilles c5, og kongen 
går via d7 til c6. 
 
Sorts ide i Berlinerforsvaret er 
at han for at få løberparret på-
tager sig en mere udsat konge-
stilling og en bonde mindre på 
kongefløjen. Hans argumenta-
tion er for det første at den 
udsatte kongestilling ikke er 

så stort et problem, da dronnin-
gerne jo byttes af, og for det an-
det at hvids bondemajoritet på 
kongefløjen ikke er så mobil, og 
hvis den endelig mobiliseres, 
som vi skal se i Polgar mod To-
palov, så står hvids konge jo 
derovre, og sort kan ofte genere-
re et angreb ned ad h-linien. For 
det tredje påstår sort at en af 
hans dobbeltbønder på dronnin-
gefløjen sikkert vil kunne byttes 
af mod en af hvids bønder, hvor-
efter sort vil have tre mod to på 
dronningefløjen, og dette, under-
støttet af løberparret,  håber han 
i det mindste vil kunne sikre en 
remis, og måske endda vinde 
partiet. 
 
Sort vil benytte sig af at hvids 
bonde er gået til e5, hvor den 
ikke længere dækker felterne f5 
og d5, som sort nu vil benytte 
sig af til sine officerer. Sorts 
hvidfeltede løber går ofte til e6 
(nogle gange efter først at være 
gået til d7 for at give beskyttelse 
til kongen i d-linien), hvor den 
faktisk en gang imellem bliver 
byttet af for en springer. Sort 
slår igen med f-bonden, hvilket 
giver god kontrol med hvids 
bondemajoritet, og sort har nu 
desuden muligheder i f-linien. 
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Berlinerforsvaret er faktisk et 
meget gammelt forsvar mod 
spansk. Dr. Tarrasch og ver-
densmester Lasker spillede 
det gerne omkring århund-
redskiftet (ja, altså det mel-
lem det 19. og det 20. år-
hundrede!), og vi skal starte 
med at se et parti fra 1889 
mellem en hr. Harmonist og 
Dr. Sigbert Tarrasch. 
 Harmonist,Max − Tar−
rasch,Siegbert 
Kongress Breslau (3), 
1889 
1.e4 e5 2.�f3 �c6 3.
b5 
�f6 4.0-0 �xe4 5.d4 �d6 
6.
xc6 dxc6 7.dxe5 �f5 
8.�xd8+ �xd8 9.
g5+?! 
�e8! [9...2e7?! 10.g4! 
1h6 11.h3] 10.�c3 h6 
11.
f4 
e6 12.+ad1 +d8 
13.�e4 c5 14.+xd8+ �
xd8 15.+d1+ �c8 16.h3 
b6 17.�f1 
e7 18.a3 +d8 
19.+xd8+ �xd8 20.c3 

d5 21.�fd2 �d7 22.�
e2 g5 23.
h2 �h4 24.g3 
�g6 25.f4 �e6 26.�e3 
c4 27.�f3 gxf4+ 28.gxf4 
c5! 
 
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7zp-+-vlp+-' 
6-zp-+k+nzp& 
5+-zplzP-+-% 
4-+p+NzP-+$ 
3zP-zP-mKN+P# 
2-zP-+-+-vL" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

29.�g3 �h4 30.�xh4 
xh4 
31.�e4 
e7 32.
g1 
c6 
33.
f2 
d7 34.
g3?! �d5 
35.�f2? h5 36.�f3 
f5 37.�
e3 b5 38.�f3 a5 39.�e3 b4 
40.�f3 �c6 41.axb4 cxb4 
42.cxb4 axb4 43.�e4 �d5 
44.�d6 
xd6 45.exd6 c3 
46.bxc3 b3  
0-1 
Lad os så kaste et blik på 
matchen fra år 2000 hvor 
Kramnik med sort benyttede 
sig af varianten til at opnå in−
tet mindre end fire remiser 
mod Kasparov. Vi skal se det 
første parti. 
 
Kasparov,Garry (2849) − 
Kramnik,Vladimir (2770) 
BGN World Chess Champi−
onship London (1), 
08.10.2000 
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 1.e4 e5 2.�f3 �c6 3.
b5 
�f6 4.0-0 �xe4 5.d4 �d6 
6.
xc6 dxc6 7.dxe5 �f5 
8.�xd8+ �xd8 9.�c3 

d7! [9...2e6; 9...h6 
10.7d1+ ;e8 (10...�d7? 
11.e6 fxe6 12.�e5) ] 10.b3 
[10.7d1 ;c8 11.1g5 2e8 
12.e6 fxe6 13.1xe6 2d6=] 
10...h6 11.
b2 �c8 12.h3 
b6 13.+ad1 �e7! med 
ideen Sg6 14.�e2 
[14.1h4!? g5!? 15.1f3 
g4!? 16.hxg4 2xg4] 
14...�g6 15.�e1! med 
ideen f4−f5 15...h5! 
16.�d3 [16.f4 1h4 17.g3 
1f5 18.1g2 2c5+ 19.;h2 
a5=] 16...c5 17.c4 a5 18.a4 

h4! 19.�c3 [19.1ef4 1xf4 
20.1xf4 2f5 21.7d2 ;b7 
22.7e1 7e8J] 19...
e6! 
[19...2f5? 20.1d5 ;b7 
21.1e3 2e6 22.f4K] 20.�d5 
�b7 21.�e3 +h5 22.
c3 
+e8 23.+d2 �c8 24.f4!? 
�e7 25.�f2 �f5 Her blev 
der taget remis. Stillingen er 
for blokeret til at give nogen 
af parterne gevinstchancer. 
En mulig fortsættelse kunne 
have været: 26.�xf5 
xf5 
27.�g4 
e7 28.�e3 
e6 
Sort vil spille g6 i næste 
træk. Og nu skal hvid ikke 
spille 29.f5? 
g5 hvor sort 
får gode gevinstchancer. ½-
½ 

Løsninger til Legehjørnet, 
side 2. 
1.) Kudrin – Cherniack, 
Sturbridge, 2007. Neeeej! 
9.Sxf7! Kxf7 10.Sg5+ Ke8 
11.Sxe6 Dc8 12.Sxg7+ Kf7 På 
12. -,Kd8 kunne Sort have haft 
nøjes med at stå forfærdeligt. 
13.De6+ Kxg7 14.Dxe7+ Kg8 
15.Lc4+ Ld5 16.Lxd5+ Sxd5 
17.De6+ Kg7 18.Lh6 mat 
2.) Petrosian – Toufighi, Du-
bai, 2007. 17.Sxf7! Men man 
skal se hele vejen igennem 17. 
-,Dc6 18.Le4 Sxe4 19.Sxd8 

Sxg3 20.Sxc6 Sxe2+ 21.Txe2 
og Sort opgav. Der kan slåes på 
e6. 
3.) Saric – Gurevich, Cannes, 
2007. 28.Sxf7+ går mat. 
4.) David – Meinhardt, EM 
Dresden, 2007. Offeret skal 
modtages! 27.cxd4!! Dxd4 
28.Tf1 Dxd2 Røgen er nu let-
tet. Sort har vundet tre bønder... 
29.La6! og står fuldstændigt til 
tab. Dd6 lurer. 29. -,Dd4 
30.Lxb7+ Kb8 31.Dd6+ Ka7 
32.Dc7 Dxg4+ 33.Kh1 Der er 
ikke flere skakker. Sort opgav. 

- Ib 
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Af Erik Hvalsøe 

Alle skakspillere ved, at når 
man har opnået en stillingsfor-
del, bør man angribe. Hvis 
man blot sidder og gør vente-
træk, forsvinder fordelen. 
Denne naturlov gælder på 
stort set alle områder.  

Når man har penge, kan man 
tjene flere. Når man er i fysisk 
eller mental topform, kan man 
vinde. Har man en bedre vi-
den eller uddannelse end an-
dre, kan man lettere opnå en 
topstilling i samfundet osv, 
osv. 
 
Hillerød Skakklub   
Vi har netop i år en klar for-
del. Vi har fået fremragende 
lokaler, vi har formået at an-
skaffe de bedste brætter, brik-
ker og ure nogen skakklub i 
verden kan drømme om. Vi 
har computergrej til undervis-
ning og demonstrationer, og 
vi har nu også fået helt nye 
borde og stole – helt efter vore 
specielle ønsker. Vi kan takke 
Nordea for det gode samarbej-
de, der har gjort det muligt at 
udgive Bondefangeren i sin 

nuværende form, samt at anskaf-
fe nyt materiel. Og vi kan takke 
Hillerød Kommune for, at vi nu 
har fået de nye behagelige møb-
ler.  

Bestyrelsen 
I bestyrelsen vil vi ikke blot sid-
de og nyde vores stillingsfordel 
med ventetræk, for så forsvinder 
fordelen som bekendt. Vi vil 
med et spændende årsprogram 
gøre hvad vi kan for at gøre det 
endnu mere attraktivt for både 
børn, unge og ældre at være 
medlem af Hillerød Skakklub.  
Om mindre end tre år kan vi fej-
re klubbens 100-års jubilæum. 

Du, som medlem 
Som medlem, kan du ved at del-
tage i alle vore aktiviteter, være 
med til at til bevare Hillerød 
Skakklub som en af landets mest 
sprudlende og aktive klubber. 
Vore fine lokaler, materialer og 
programlægning er ikke meget 
værd, hvis du blot hygger dig 
hjemme i din egen sofa med 
»ventetræk«. 

Vi har en klar fordel!
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 Kassererens sider
.  GODDAG TIL: 
./. 
 
FARVEL TIL:  
Børge Seidenfaden 
 
TILLYKKE TIL:  
Torben Sørensen       45 år  25. 
aug 
Carsten Erlandsen     40 år  11. 
sep 
 
MEDLEMSTAL: 
 36 Seniorer 
 10 Pensionister 
 11 Juniorer 
 57 I alt 
 
MEDLEMSKARTOTEK 
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 kontingent-
halvår; hhv 1/7 og 1/1, da klub-
ben har betalt forud for dig til: 
D a n s k  S k a k  U n i o n , 
8.Hovedkreds og Nordsjællands 
Skak Union (halvdelen af kontin-
gentet går til disse organisatio-
ner). 
 
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 modtage klubbla-
det Bondefangeren og evt anden 
generel medlemsinformation.  
Man bevarer det fulde medlem-
skab af DSU og derved retten til 
at modtage Skakbladet og delta-
ge i koordinerede turneringer. 
 
BØGER 
Ved at placer dine bogindkøb 
(ikke kun skakbøger, men alle 
slags bøger) hos Hillerød Boghan-
del v/ Bo Christiansen (Sofus far) 
støtter du Hillerød Skakklubs Jubi-
læumsfond.   
5% af salget til skakklubbens 
medlemmer overføres til fonden.   
Se hjemmesiden: 
www.hilleroedboghandel.dk   
Bestil på mailadressen: 
bc@hilleroedboghandel.dk  
Bøgerne leveres med girokort ved-
lagt i skaklokalet, hvis andet ikke 
er aftalt.   
 
BORDE OG STOLE 
Den 16. nov 2006 ansøgte jeg på 
skakklubbens vegne Kultur- og 
Fritidsudvalget i Hillerød Kom-
mune om nyt inventar til ’vores’ 
skaklokale 1.3.  Jeg anførte at det 
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var meget ukomfortabelt for skak-
spillere at sidde på disse hårde 
stole i op til 5 timer!  Jeg vedlagde 
brochurer og forslag til borde og 
stole til en estimeret pris på 45.000 
kr. excl. moms.  
  Der var dog ikke penge til det i 
2006, men det ville blive taget op 
igen i budgettet 2007. 
  Jeg blev indkaldt til møde i kom-
munen a f  K nud K ruse 
(Folkeoplysningsudvalget), Helle 
Pedersen (Komm.) og Jan Green 
(vicevært) den 23. apr kl. 13.  For 
ikke at sidde forsvarsløs - ene 
mand, shanghajede jeg Erik Hval-
søe til mødet (han er så god til at 
spille violin).   
  Vi argumenterede godt for sagen 
og fremførte bl a, at man ikke kan 
byde ældre mennesker at sidde på 
stole, som man ikke engang vil 
byde skolebørn.  Ligeledes; at det 
jo ikke var en udgift, men en inve-
stering etc (der var ikke et øje 
tørt).  Men Knud Kruse svarede, at 
det skulle vi nok ikke drømme om, 
men der ville selvfølgelig blive 
taget endelig stilling i Fritids- og 
Kulturudvalget på deres møde i 
maj.   
  Jeg kan oplyse at det er fornufti-
ge personer der sidder i dette ud-
valg - så beløbet er bevilget! 
  I har måske allerede læst det i 
aviserne, det stod bl.a. i Hillerød-
Posten den 15. maj. 
  Så når i møder op første skakaf-

ten i den nye sæson; tirsdag den 14. 
aug, står 10 nye borde og 40 polstre-
de stole til vores rådighed. 
 
 
FORENINGS- OG KLUBLE-
DERAKADEMI: 
Fra Hillerød Kommune fik Skakklub-
ben  i efteråret tilsendt et tilbud om 
klublederuddannelse. Vore frivillige 
junior-ledere; Peter Svendsen og Sofus 
Christiansen har frekventeret dette kur-
sus i perioden jan – jun.  Der deltog 20 
frivillige ledere.  Peter og Sofus er nu 
godt rustede til løsning af kommende 
lederopgaver og videre klubudvikling.   
  Jeg har ansøgt kommunen om refusi-
on af deltagerprisen 2 x 2.950 kr.  Det 
er kun en formssag, da man efter gen-
nemført uddannelse kan søge om refu-
sion hos Hillerød Kommune. 
 
KULTURNAT:  
Fredag den 5. okt afholdes Kulturnat 
over hele Hillerød.   
Skakklubben deltager igen i år i form 
af åbent hus, hvor der er fri adgang for 
alle.  Detailplanlægningen er p.t. (juli) 
ikke helt på plads, men planen er i gro-
ve træk: 
Kl. 17 møder vi op og klargør lokale 
1.3 (Naverne er i 1.2).   
Vi arrangerer borde og stole, sætter 
brætter og brikker op samt opstiller 
vores elektroniske demobræt op (v/
Henrik P.)  Det store skakspil opstilles 
ud for bygningen (v/Henrik P.), hvor 
der er bedst plads – om nødvendigt på 
græsarealet.  To spillere ad gangen vil 
have vagten her (turnusordn. udarb.) og 
spille mod publikum.   
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Det stationære skakspil på Torvet 
opstilles ikke, da spillet ikke er 
komplet (efter sidste års Kulturnats 
eskapader af den kommende ung-
dom – dem der skal styre landet 
engang). 
Kl. 18 spiser vi fælles aftensmad. 
Erik står for det og klubben betaler.  
Se vedr. tilmelding nederst i medde-
lelsen*. 
Kl. 19 formanden spiller simultan 
mod alle fremmødte og dem der 
dukker op i løbet af aftenen. 
Kl. 21.45 pakker vi sammen og 
overlader lokalet til Salsa-danserne. 
Kl. 22-24 danses og undervises der i 
Salsa.   
Her har man selvfølgelig aftalt med 
sin viv at hun møder op, så vi kan 

kaste os ud i dansen og vise at vi 
ikke kun kan spille skak. 
Kl. 24  Der lukkes og slukkes 
(sidste mand svaber). 
*Tilmelding: 
De der vil være med til dette forry-
gende arrangement tilmelder sig og 
bestiller samtidig mad og drikkeva-
rer hos Erik Hvalsøe; senest på 
skakaftenen; tirsdag den 2. okt eller 
på e-mail: leica@get2net.dk  
 
KONTINGENT: 
Giroindbetalingskort for andet halv-
år er indlagt løst i bladet, hvis ikke 
du har fået det udleveret på en klub-
aften forinden.   
Sidste betalingsdag er 1.sep. 

 

 

Kontingent pr. halvår 
Betalingsdatoer 1/9 og 1/3 Seniorer 

  o/20 år 

 Pensioni-
ster 
  (kun folke-) 

 Juniorer 

   u/20 år 
 Aktive 
 Passive 
 Sekundære (dobb. medl.) 

500 
415 
250 

250 
240 
125 

250 
240 
125 

AD PKT. BØGER I BF MAJ SIDE 35: 
For at teste om nogen gider læse det man skriver, var der indbygget et tjek i 
teksten.  Pr. 30/7 har der ikke været nogen reaktion på teksten. 
Hvis du er nysgerrig så gå tilbage til BF og læs inseratet igen. 
Den udlovede flaske vin gemmes til anden konkurrence. 


