RO-O-OKADEN
Et nyt år står for
døren - og 2007 bliver et festår for
Hillerød Skakklub.
Som nok ikke er den
helt store hemmelighed, stikker jeres
redacteur af - igen!
Denne gang til Canada for at lede efter
Anoop. Jeg satser på
at være tilbage igen
i 2008. Så må I jo
se, om I kan klare
jer så længe.
Ingen sekskantsmatch
i år. Helsinge var
ikke med på endnu en
6-års cyklus. Mon
Allan er ved at synes, han har mesterskaber nok?
To top-10 placeringer, deriblandt en
4.plads til Martin
ved DM. Hm! Og jeg
som aldrig kom over
en 20. plads selv..
3.holdet fører Arækken! (Men stadig
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ikke noget indlæg)
Mon Henrik ved, at
hvis de rykker op,
er der søndagskampe?
Ib slog resten af
klubben 8.5-1.5 i
klubmestersimultan.
Men kan han gøre det
igen til næste år?
Og en af de mest
trofaste klubgængere, Holger, har forladt os. Nekrolog
ved Mogens længere
inde.
David er i skrivende
stund ved at nappe
endnu en sejr i
Brønshøj. Hvor længe
kan han blive i 3.
klasse?
Og så har der været
masser af teori på
aftenerne. Mon ikke
førsteholdsspillerne
også burde dukke op
efter kampen mod KS?
Kramnik VM - øv!

Legehjørnet
Dagens fordring er: Hvid trækker og vinder mod siciliansk.
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1. Problemer på de sorte felter.

2. Kan Hvid beholde sit centrum?
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3. Vælg en løber!

4. Skriger på et offer.

Løsningerne findes et sted mellem side 24 og side 26.
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Formandens side
stens. Man kan ikke sige at den
gamle klub ligger på den lade
side!

En begivenhedsrig efterårssæson lakker mod enden. Vi fik
endnu engang skudt sæsonen
godt i gang med en vellykket
skakkens dag på Torvet, og
med et flot stormesterarrangement med Danmarks hidtil yngste stormester, Davor Palo, som
gav et foredrag og spillede simultan mod 20 fremmødte spillere fra Hillerød og omegn. Sofus Christiansen var fuld af
skakenergi vendt hjem fra Tjele
efterskole og bankede stormesteren, og det gjorde Martin
Rosenkilde også, mens Aksel
Gasbjerg fik remis. Senere på
sæsonen fortsatte jeg selv den
nye tradition med at klubmesteren spiller simultan mod byens
borgere (og klubbens spillere),
og her vandt jeg 8½-1½ (David
Palvig vandt, og Christopher
Pedersen fik remis). Ud på efteråret stillede vi så også i klubbens lokaler op til kulturnatarrangementet, hvor der faktisk –
måske imod al forventning –
var en del besøgende..

Det har de heller ikke ude i den
store verden, hvor skakverdenen endelig er blevet forenet, i
hvert fald så vidt angår verdensmestertitlen, der jo i mange
år har været delt mellem PCA
(som Kasparov oprindelig opfandt fordi han var utilfreds
med FIDE) og FIDE, der efter
et præsidentvalg her i år fortsat
ledes af Ilyumzhinov, der er en
stenrig forretningsmand (og
bruger en del af sin private formue på at sponsorere skak) og
samtidig præsident i den ekssovjetiske republik Kalmykien.
PCAs verdensmester Kramnik,
som detroniserede Kasparov i
2000, vandt over FIDEverdensmesteren Topalov i en
sindsoprivende match, der vist
blev lidt mere spændende end
hvad godt er. Topalovs team
anklagede nemlig Kramnik for
at snyde, fordi han gik lidt vel
ofte på toilettet. Dette førte så
til at Kramnik udeblev fra et
parti, fordi appelkomiteen havde aflåst Kramniks toilet, hvorved Topalov reducerede Kramniks føring, som han havde fået
efter at Topalov, som ellers
spillede blændende, havde

For disse fire ovennævnte arrangementer fik vi en masse
omtale i aviser og brochurer, og
vi fik delt vores egen nye, flotte
brochure ud, så man må sige at
klubben endnu engang har fået
gjort opmærksom på dens eksi-3-

en million positioner i sekundet
(supercomputeren Deep Blue
kan udregne 200 millioner positioner i sekundet), og hvis man
havde sat dem alle til at begynde at regne på skak fra universets begyndelse for 15 milliarder år siden, så ville de med
deres samlede regnekraft kun
være nået til det 31. træk i dag.
Det sætter jo unægteligt tingene
lidt i relief!

overspillet et par stillinger, han
ellers burde have vundet. I sidste ende vandt Kramnik altså,
og skakverdenen kan atter sige
’Gens Una Sumus’ – ’Vi er et
folk’, hvilket er FIDEs motto.
I skrivende stund er Kramnik så
gået i flæsket på silikonemonsteret Fritz10, eller også er det
omvendt. Fritz fører med 2½1½, efter at Kramnik i en lige
stilling gik i en mat i en. Utroligt, men sandt. Og det spidsstiller jo problematikken mand
mod maskine, for sådan noget
er jo 100% umuligt for en
100% iskold computer. Og det
er også dejligt for os andre dødelige at erfare at selv en verdensmester kan lave sådan en
brøler. Men det varer nok ikke
længe før sådanne matcher ikke
længere er interessante, fordi
computerne simpelthen er for
stærke, og Kramnik selv har da
også udtalt at han ikke er favorit i denne match. Men computeren bliver selvfølgelig først
helt uovervindelig, når den kan
regne helt i bund, og det sker
nok ikke foreløbig. Et regnestykke fra matchens hjemmeside lyder således: Et normalt
parti på 40 træk kan forløbe på
langt flere måder end der er
atomer i universet! Hvis hvert
enkelt atom i universet var en
computer, der kunne udregne

Men lad os vende blikket tilbage mod klubben. For nu at begynde med begyndelsen, så
skød vi jo sæsonen i gang med
handicapturneringen, som jeg
vandt med 5 af 5 (Peter Langer
kom ind på andenpladsen med
3½). Dernæst var der hurtigturnering over to tirsdage. Sofus
vandt flot denne turnering med
5 af 6 og slog både Henrik og
mig. Spillekortturneringen blev
vundet af sidste års klubmester,
Christopher, som med imponerende 7 af 7 viste at han stadig
skal regnes med, selv om han pt
har travlt med sine studier.
Christopher var også tæt på at
blive lynmester, men han måtte
ud i omkamp mod Dan Erichsen og tabte.
Næste turnus af sekskantsmatchen skulle i år skydes i gang i
Hillerød, men Helsinge trak sig
i sidste øjeblik, og det viste sig
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tredjeholdet også (to gange 53), mens fjerdeholdet har vundet en og tabt en.

at være svært at finde en erstatning med kort varsel, hvorfor vi
har valgt at udskyde matchen til
næste år.

Desværre har det også været en
begivenhedsrig sæson på en
trist måde, idet gode, gamle
Holger er blevet taget fra os.
Midt under en holdkamp fik
Holger det dårligt, kom på hospitalet og kom ikke hjem igen.
Holger vil i den grad blive savnet i klubben, hvor han trofast
troppede op til alt hvad der foregik, om det så var en charmeoffensiv på Torvet, simultanforestillinger (hvor Holger specielt vil blive husket for at have
slået Jacob Aagaard i 2003), til
turneringer eller til hyggeskak
med sin gode legekammerat,
Evald. Tak for alt, glade Holger. Æret være dit minde.

Som en nyskabelse har vi indledt en del klubaftner med teoriundervisning, og det lader til
at være en succes. En bred vifte
af klubbens spillere har stået for
denne undervisning, som har
været et ønske, der bl.a. blev
udtalt på årets generalforsamling.
Klubturneringen, hvor der i år
spilles 9 runder alle mod alle, er
i skrivende stund 4 runder gammel, og her fører jeg gruppe 1
med 3½ af 4, skarpt forfulgt af
Palle Skov og Christopher Pedersen, begge med 3 af 4. I
gruppe to, hvor der bl.a. kæmpes om retten til at spille i gruppe 1 næste år, fører David Palvig med 4 af 4, forfulgt af Erik
Hvalsøe og Ole Rasmussen,
begge med 3 af 4.

Foran os ligger nu umiddelbart
den traditionsrige juleafslutning
den 19. december, og så NSU
Open, der ligger i første weekend af det nye år. Det første
tropper du bare op til. Det bliver hyggeligt, selv om vi selvfølgelig kommer til at savne
Holger. Det andet skal du melde dig til, og det sker til mig,
enten på en klubaften, på telefon 48244468 eller pr mail til
ia@melib.dk.

I holdturneringen er der spillet
to runder, så det er endnu nok
for tidligt at spå om noget, men
det tegner godt. Førsteholdet
har klaret sig rimeligt med 50%
(en vundet kamp med 4½-3½
og en tabt kamp med de samme
cifre), andetholdet har to gode
sejre (5-3 og 4½-3½) og det har
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1. holdet
værende hold vil kunne
gøre sig gældende, men
selvfølgelig ikke på 1. og
2. bræt). Denne overdrevne optimisme er dog ikke
fremmed for undertegnede, der i august 2006
overhoved ikke var i tvivl
om, at Leeds United i denne sæson naturligvis ville
vinde The Championship
for så i næste sæson at
indtage sin historisk selvskrevne og berettigede
plads i toppen af The Premiership. Efter den første
tredjedel af sæsonen
2006-07 må jeg erkende,
at Leeds United ligger på
en misvisende, uretfærdig
og naturligvis kun midlertidig nedrykningsplads,
men afstanden til toppen
er dog så stor, at jeg allerede nu har indstillet mig
på, at holdet i denne sæson nok må nøjes med at
vinde The FA Cup!

Odysseus I – Hillerød I
3½-4½
Søndag den 5. november
2006 blev årets divisionsturnering skudt i gang. Hillerød I spiller også i denne
sæson i den næstbedste
række, der bærer det misvisende navn 1. Division,
gruppe 1. Hvis vi kigger
nøgternt på konkurrenternes og egen styrke, så venter der på papiret en sæson, hvor succeskriteriet
realistisk bedømt bør være
at holde god afstand til
nedrykningspladserne. Det
er imidlertid en kendsgerning – og vel egentlig også
den rigtige indstilling til
konkurrencesport – at realismen har trange kår ved
sæsonstart. Der er således
flere i Hillerød Skakklub,
der på basis af sidste års
flotte andenplads tager det
for givet, at vi også i denne
sæson skal spille med om
oprykning til den forjættede Skakliga (hvor det i parentes kan bemærkes, at
kun Tim og Jens på det nu-

Med TSF’s fremragende
hjemmeside som kilde er
rating (den ”rigtige” rating
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dvs. ikke ELO-rating) og
alder-gennemsnittet samt
de forventede scorer af de
officielle holdopstillinger
således:
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FS har et højt ratinggennemsnit, men det aldersstegne hold har næppe hverken fordoms styrke eller ambitionsniveau.
Sidste år undgik FS da også kun nedrykning pga.
Føroyar´s skandaløst
usportslige midtvejsdesertering fra Skakligaen,
hvilket bevirkede, at der
kun var en nedrykningsplads i 1. Division, gruppe
1. De kvikke personer vil
indvende, at FS faktisk
endte tredjesidst et ½ point foran TSF, men det
skyldtes alene TSF’s unødigt store sidste runde nederlag på ½-7½ til Hillerød. TSF var allerede inden sidste runde sikret
mod nedrykning, hvilket
med sportslig foragt for
konkurrenterne blev fejret
ved at stille op med et
ualmindeligt reservespækket hold. Resultatet var, at
TSF derved var lige ved at
spille Hillerød i Skakligaen
på bekostning af K41. Heldigvis skete dette ikke, for
personligt er jeg ikke i
tvivl om, at et sådan ud-

   
 


  
     
  

  

  

    

Sydøstfyn er med IM Steffen Pedersen (2453), IM
Lars Borbjerggaard (2354)
og FM Ulrik Rath (2330)
på de tre topbrætter favoritter til at vinde rækken,
men det kan ikke udelukkes, at BMS qua sine
stærke juniorspillere som
Nikolaj Mikkelsen, Peter
Skovgaard og Benjamin
Skjoldan m.fl. kan skabe
spænding om slutresultatet. Disse juniorspillere
kan jo stige 100 ratingpoints i styrke i løbet af
holdturneringen, der
strækker sig over næsten
fem måneder!
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fald ville have givet nogle
meget kedelige efterdønninger i skakmiljøet. Når
jeg nu har taget låget af
den moralske trykkoger,
kan jeg i den forbindelse
ikke dy mig for at nævne,
at TSF´s 2. hold kun reddede livet i KSU’s 1. række, gruppe 1, takket være
en 6 – 2 sejr i sidste runde. Forunderligt nok var
TSF 2 i modsætning til
TSF 1 slet ikke afbudsramt!

FS, KS, Hillerød, Farum og
TSF synes meget jævnbyrdige. Succeskriteriet
for disse fem hold må være hurtigst muligt at lægge afstand til nedrykningspladserne, men det vil altså være meget overraskende, om ikke mindst et
af disse hold må forlade 1.
division i nedadgående
retning.
Med disse betragtninger i
”mente” var det derfor
meget vigtigt for holdet at
levere en godkendt indsats i vores 1. runde kamp
mod netop nedrykningsfavoritten Odysseus. Desværre fik holdet en lidt
skidt opstart til kampen,
da Ib lørdag eftermiddag
måtte melde forfald med
influenza. Peter Svendsen
trådte til som reserve,
hvilket han gjorde fremragende, men holdets individuelle modstanderforberedelser baseret på
Ib’s gode ”informer-net”
led et kedelig knæk. Desuden er det en kendsgerning, at selv om der træ-

Odysseus er på papiret
nedrykningsfavorit, men
jeg vil nu ikke på forhånd
fuldstændigt afskrive holdet. Dels har Odysseus
nogle spændende og ganske giftige spillertyper
som f.eks. Klaus Gadegård
og Søren Berg, og dels
råder holdet over en
stærk ”skjult” ressource
som reserven Jacob Sylvan (2230). Der er dog
ingen tvivl om, at Odysseus er et af de hold i rækken, der er mest sårbar i
tilfælde af ”rigtige” spillerafbud.
-8-

der en stærk reserve ind
på holdet, så rykker resten af holdet ”opad” mod
stærkere modstandere. Et
afbud i toppen af holdet
er derfor altid mere kritisk
end et afbud i bunden af
holdet.

bunden af holdet.

Vi vandt kampen mod
Odysseus 4½-3½, hvilket
er et godkendt resultat
helt i overensstemmelse
med ratingsystemets forventning om, at vi i de aktuelle holdopstillinger burde score 4,47.

Dette er selvfølgelig ingen
kritik af Ib. Afbud er en
naturlig del af det at spille
holdskak, og blandt otte
spillere vil der næsten altid være mindst en spiller,
der må melde afbud pga.
sygdom, arbejde etc. Jeg
er selv en af dem, der er i
højrisikogruppen for lejlighedsvis at måtte melde
afbud, men jeg er også af
den overbevisning, at
rækken i år synes så
jævnbyrdig, at de mest
afbudsramte hold hurtigt
vil komme i nedrykningsfare. For vores vedkommende er det i den sammenhæng et grimt tab, at
Dan har valgt at emigrere,
for herved mister vi netop
en af de reserver, der ved
at træde ind i toppen af
holdet kan ”aflaste” hele

1. Jacob Sylvan (2258) ½½ Tim Jaksland (2300)
2. Klaus Gadegård (2166)
½-½ Jens Østergaard
(2257)
3. Jesper Arwid Nielsen
(2089) ½-½ Martin Rosenkilde Pedersen (2141)
4. Søren Berg (2083) 0-1
Thomas Svenninggaard
(2108)
5. Jan Brønnum (2075) 10 Carsten Erlandsen
(2072)
6. Klaus E. Poulsen (2058)
0-1 Jan E. Frantsen Montgomery (2060)
7. Claus Olsen (1999) 1-0
Esben Lauge Sørensen
(2038)
8. Thorlejf Meyer (1907)
0-1 Peter Willer Svendsen
(2010)
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Efter ca. 3 timer af kampen havde vi et berettiget
håb om at score 5½-6½
points, men vi må også
være ærlige og konstatere, at det efter ca. 3½ times spilletid så ud til, at vi
skulle tabe kampen 3½4½. Vi kan derfor nøgternt set ikke tillade os at
være skuffede over resultatet. At vi nok alligevel
var det, tillægger jeg det
tidligere omtalte fænomen, at det i sæsonopstarten er vanskeligt at
forlige forventningerne og
realiteterne.
Jans parti mod Klaus E.
Poulsen gik forbløffende
let. Min modstander lagde
voldsomt ud, men med
forholdsvis enkle midler
lykkedes det mig at holde
hans aggressioner under
kontrol og afvikle til et let
vundet slutspil. Dette ville
min modstander imidlertid
ikke stiltiende acceptere,
så han gik i stedet skakmat. Efter 2½ timers spilletid kunne vi notere en
sejr med de sorte brikker.

Efter yderligere et kvarters spilletid havde Thomas med nydeligt spil sat
Søren Berg skakmat. Vi
førte altså nu 2-0 efter
endnu en sejr med de sorte brikker, og vi stod på
dette tidspunkt mindst lige
i samtlige resterende partier.

På topbrættet valgte Tim
at true Jacob Sylvan med
en skomagermat efter 4
træk, men derefter lagde
Tim alle aggressioner på
hylden. Efter ca. 3 timers
spil og blot 11 træk valgte
Tim at acceptere et remistilbud, uden at partiet nogensinde var kommet rigtigt i gang. På dette tidspunkt havde Jacob endda
også haft tid til at sidde
mindst 20 minutter i analyselokalet for at deltage i
Klaus’ og mine efteranalyser af vores parti!
Jeg må indrømme, at jeg
ikke forstår, hvorfor Tim
med de hvide brikker valgte at tage en hurtig remis
uden nogen reel forudgående kamphandling. Jeg
- 10 -

gætter dog på, at Tim har
vurderet, at det matchtaktisk var en klog beslutning, fordi vi på dette tidspunkt førte 2-0 og desuden stod til en plus-score i
de resterende partier.

Kort tid efter valgte Martin
også at acceptere et remistilbud. Ligesom for
Tim’s vedkommende antager jeg, at Martin’s beslutning om ikke at spille på
gevinst nok bundede i
match-taktiske overvejelser, for efter at hans modstander Jesper Arwid Nielsen i perioder havde stået
lidt i overkanten som sort i
en franskmand, kom remistilbudet på et tidspunkt, hvor Martin var ved
at ”have fat i den lange
ende”. Vi førte nu 3-1,
Carsten og Peter stod til
gevinst, Jens var ved at få
et lille overtag, og Esben
havde i et meget omskifteligt parti netop
”overlevet” en kritisk situation med gode remischancer til følge.

Herefter begyndte det
desværre at gå galt. Carsten havde fuldstændigt
nedspillet Jan Brønnum,
men det havde kostet dyrebar tid på uret, og med
blot 20 sekunder tilbage
mod Brønnum’s rigelige
tid indtraf dramaet. Brønnum var bagud med en
kvalitet, men havde lidt
fusk i form af et utilstrækkeligt kongeangreb. Carsten truede skakmat i tre
træk, hvilket Brønnum ikke så i første omgang. Det
gjorde Carsten desværre
heller ikke, og da Brønnum derefter så mattruslen gjorde han en geni-streg ud fra devisen
om, at en dødsdømt ikke
frygter Salmonellabakterier i sit sidste måltid. Brønnum valgte at
bluffe ved bevidst ikke at
dække en mattrussel i to
træk, for så i stedet at
fortsætte sit eget kongeangreb. Publikum havde
det mildest talt skidt, men
situationen var også rigtig
grim for Carsten. Med en
kødrand af tilskuere om- 11 -

kring partiet, og med 12
træk til tidskontrollen med
mindre end 20 sekunder
tilbage på uret, skulle han
pludselig også tage stilling
til et truende kongeangreb. Det endte desværre
med, at Carsten tabte på
tid, og Odysseus havde
reduceret til 3-2.
I tidsnød havde Peter også sat sin gode stilling
over styr mod Thorlejf
Meyer, og stillet over for
et truende kongeangreb
skulle han nu udføre ca.
15 træk med mindre end
ca. 3 minutter på klokken.
Helt uforstående valgte
modstanderen at lette
presset på Peter ved at
bytte dronninger, hvorefter Peter på mirakuløs vis
nåede de 40 træk med en
fuldstændig lige stilling
som foreløbig resultat.
I en remisagtig stilling
valgte Jens på dette tidspunkt at tilbyde Klaus Gadegård en remis, hvilket
blev modtaget, og stillingen var således nu 3½-

2½ til Hillerød.

Esben havde tabt en bonde, og selv om han kæmpede godt – og der ifølge
uglerne momentvis måske
også var nogle studieagtige remis-chancer – så gik
det, som det ofte gør, når
man er under hårdt pres.
Esben begik den ene fejl,
som der bare ikke er råd
til med ryggen mod muren. Det kostede en officer, og så var partiet tabt,
hvorefter Odysseus havde
udlignet til 3½-3½.

Kampen skulle altså afgøres på 8. brættet mellem
de to reserver; Thorlejf
Meyer fra Odysseus og
vores helt Peter. Peter
havde som tidligere nævnt
på mirakuløs vis overlevet
en særdeles en kritisk stilling i en fuldstændig vanvittig tidsnød, og stillingen
var nu fuldstændig lige.
Skak er imidlertid også et
psykologisk spil, og der
kan ikke herske tvivl om,
at Peter efter sit 40. træk
har draget et lettelsens
- 12 -

suk, hvorimod Thorlejf ganske berettiget må have været
meget skuffet over, at partiet
på dette tidspunkt ikke var
afgjort til hans fordel. Et sådant partiforløb – og måske
også en rating-forskel på
+100 i Peters’ favør – kom
formentlig til at afgøre partiet
til Hillerøds fordel.
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Thorlejf kunne i første træk
efter tidsnødskontrollen have

spillet 41.Tf6, hvorefter
Fritz 9 vurderer stillingen
fuldstændig lige =(0.00). I
stedet spillede Thorlejf
41.Kf1, og så har Peter
efter 41…h4 pludselig en
lille fordel. Fritz 9 vurderer
Peter’s fordel til =+ (0.42), men i praksis var
partiet på dette tidspunkt
afgjort til Peter’ fordel. Peter brugte sit løberpar
uhyre fornuftigt til stille og
roligt at øge presset på sin
modstander, der til sidst
krakelerede fuldstændigt
og i 51.træk tabte et helt
tårn uden nogen som
helst kompensation. Vi
vandt altså slutteligt 4½3½ efter en noget ujævn
og alt andet end rutinepræget præstation!
Jan

- 13 -

   

Klaus E. Poulsen 2058 - Jan
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4
cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 g6
6.Le3 Lg7 7.Le2 0-0 8.g4
Sc6 9.g5 Sg4 Tematisk
skinoffer i dragen. Åbner clinjen med tempo. Sort bør
allerede nu være glad.
10.Lxg4 Lxg4 11.Dxg4
Sxd4 12.0-0-0 Sc6 13.f4
Da5 14.Td5 Da6 15.De2?
Lxc3! Bondegevinst.
16.Dxa6 Lxb2+ 17.Kxb2
bxa6 18.h4?! Nogengange
kan man også være for konsekvent. Der er ikke mere
nogen mat på kongefløjen.
Hvids kongefløjsbønder er
svage, så han må hurtigt
stable noget på benene med
sine tårne. Direkte e5 kan
komme på tale. På den anden side ved vi jo, at Sort
altid vinder slutspillet i siciliansk. 18...Tab8+ 19.Kc1
Tb4 20.e5 Te4 21.Kd2
dxe5 22.fxe5 e6 23.Td7
Sxe5 24.Txa7?? Den blev
vist bare slået af ren hævn.
a7 havde ingen værdi i sig
selv, så han burde have
brugt mere tid på at se efter

om ikke løberen kunne være i
fare.

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7tR-+-+p+p'
6p+-+p+p+&
5+-+-sn-zP-%
4-+-+r+-zP$
3+-+-vL-+-#
2P+PmK-+-+"
1+-+-+-+R!
xabcdefghy

24...Td8+ 25.Ke2 Sc4
26.Th3 Td2+ 27.Ke1 Txc2
28.Kd1 Txe3! Tårnet på c2
er i slag, men hverken
29.Kxc2 Txh3 eller 29.Txe3
Sxe3+ virker. 29.h5! Kunne
jeg nok også selv have fundet på. Der er ikke mere at
spille om. 29...Td2+ 30.Kc1
Te1 mat
Søren Berg 2083 – Thomas
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4
cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 e6
6.Sdb5 Lb4 7.a3 Lxc3+
8.Sxc3 d5 9.exd5 exd5
10.Ld3 Lg4 11.Se2 Db6
12.0-0 0-0 13.Kh1 Se5
14.f3 Ld7 15.Sf4 Tac8
16.b4 La4! Thomas finder
brættets eneste gode felt til
- 14 -

en dårlig brik. 17.Lf5 Tcd8
18.Lb2 d4 Hvid skal blokere
d3 nu, og det kan ikke gå hurtigt nok. 19.Se2?


8-+-tr-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-wq-+-sn-+&
5+-+-snL+-%
4lzP-zp-+-+$
3zP-+-+P+-#
2-vLP+N+PzP"
1tR-+Q+R+K!
xabcdefghy

19…d3! Som en kniv gennem

Førsteholdet i julehumør
Hillerød 3.5 – KS 4.5
Efter et OK resultat i første runde,
skulle førsteholdet have KS, som
plejer at stille med nogle svage
bundbrædder og være generøse
med pointene. De havde forstærket med en stormester i toppen,
men så mange points burde det
ikke have givet. Førsteholdet havde ganske enkelt en dårlig dag.
Det der får mig til at sige det, er

blødt smør. Nu punkterer
Hvids stilling. Og kommentatoren taler i klichéer.
20.Lxe5 Lxc2 Mellemtrækket, Hvid nok ikke havde
fået med. Nu kan han ikke
bare slå igen på e2. 21.Dd2
dxe2 22.Dxc2 exf1D+
23.Txf1 Hvids løberpar ser
jo OK ud, men Sort har stadigvæk initiativet. 23...Db5
24.Te1 Tfe8 25.f4 g6
26.Lh3 Sd5 27.Tc1 Se3
28.Df2 Sd1 29.Dg1 De2
30.Dxa7?? Ser intet ondt,
hører intet ondt. 30...Df1+
31.Dg1 Sf2 mat Ups!?
at Hillerød var spilstyrende over
hele linjen (med mig selv som
mulig undtagelse), så resultaterne var ganske enkelt selvforskyldte! Man kan snakke om
uheld, men der var faktisk ikke
noget held involveret i KSs sejr.
Vi spillede bare ikke godt på
dagen.
Tim havde Sort mod Davor Palo. Da GM’en ikke syntes at
ville noget, gambitterede Tim
friskt en bonde (som man jo
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gør). Davor tog den og beholdte den. Tims terrænkompensation syntes ikke rigtigt at vise
sig, og til sidst måtte han forsøge et desperado-offer for at få
noget spil, og den gik altså ikke. 0-1
Øsse skal nok have sig en bog
om pindsvinet i julegave, for
han kunne vist ikke finde en
plan (Redaktøren kan godt lide
at skubbe e- og f-bønderne!).
Først spillede han brikkerne
lidt frem, så spillede han dem
lidt tilbage, og så tog han remis. ½-½
Dan var indsat som reserve i
dagens anledning. Han kom
under lidt pres, men presset
fordampede og pludselig sad
han med et klart vundet slutspil. 1-0
Ib spillede et friskt kvalitetsoffer på 2 tynde for tårn + 2. Det
så ret godt ud, men Ib løb i tidnød, begyndte at spille unøjagtigt, og blev derpå rullet af en
modspiller, som ret beset spillede det ret godt. 0-1
Thomases modstander forstod
vist ikke helt, hvor skidt han
stod og spillede på små planer.

Thomas dominerede ham derpå
ud af brættet. 1-0
Erland ofrede en bonde for
spil mod modstanderens konge.
Der var utvivlsomt kompens,
men så kom han i tidnød, og
pludseligt gik det hele i skoven.
0-1
Jan rokerede modsat, men da
han kunne se, at han var ved at
nå i mål som nummer to, søgte
han en trækgentagelse og fik
den. ½-½
Esben fik isoleret sine bønder
lidt for effektivt, og kunne nok
heller ikke have håbet på mere
end remis i den stilling. Det er
vist efterhånden nogle ratingpoint, Esben har sat til mod den
fyr. ½-½
Så alt i alt et spinkelt nederlag,
der anbringer holdet på en ren
50%. Nåja, første division er da
også meget hyggelig? (Og desuden hørte jeg i radioen at en
kriminel drengebande var blevet anholdt i Tåstrup, så hvem
mon Jacob Kaaber så kan stille
med i stedet for?)
Bent Vestergaard 2216 – Dan
1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 3.c4 c6
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4.Sc3 a6 5.a4 Absolut på min
liste over mest irriterende træk.
I det mindste ryger bonden i
træk 29. 5...e6 6.e3 Sbd7
7.Ld3 Ld6 8.0-0 0-0 9.e4 dxe4
10.Sxe4 Sxe4 11.Lxe4 Jeg er
før blevet taget med bukserne
nede her. Jeg sad allerede her
og så en konge på g6. Tid til
noget drastisk. 11...f5 12.Lc2
e5 13.Sg5 Sf6 14.c5 Lc7
15.dxe5 Lxe5 16.De2 Et godt
praktisk træk. Sort har her hele
7 kandidater, hvoraf ingen helt
er tiltrækkende. Jeg brugte også
en halv time. 16...Te8 16...Dc7
17.f4 Ld4+ 18.Kh1 og Sorts
løber hænger og dingler mod
truslen Dc4.;
16...De8 17.Te1 Lc7 18.Lb3+
Kh8 19.Sf7+; 16...De7 17.Te1
Te8 18.Lf4 Ld6 19.Dc4+;
16...h6 17.Dxe5 hxg5 18.Lxg5
osv. osv. 17.Lb3+ Sd5 18.Dh5
h6 h6 og f5 er som bekendt
urolige sengekammerater, men
her er jo ligesom ikke noget
valg. 19.Sf7!? Jeg havde vel
forventet 19.Df7+ Kh8 20.Sf3
med tanken 20...Le6??
21.Sxe5! 19...De7 20.Sxe5
Dxe5 21.Lf4 De7 22.Ld6?!
Allerede her er Hvid ved at gå
galt i byen. Man snakker om
nøglepositioner i et parti. Dette
er en af dem, og Hvid er ved at

glippe den. Jeg tror, han ikke
havde fattet, at hans fordel var
fordampet. Lxd5 med (ret) lille
hvid fordel havde været sundt.
22...Df7 23.Df3 Le6 24.Tae1?
Det yder måske ikke dette træk
retfærdighed kun at give det et
enkelt spørgsmålstegn.
24...Sb4! Hvid har nu en tabt
stilling! Han kan ikke undgå
afbytningen, da 25.Ld1 møder
25...Lc4 Herfra kan Sorts initiativ ikke bremses, da enhver
afbytning af tunge brikker er til
Sorts fordel. Resten er, som
man siger, teknik 25.Lxe6
Txe6 26.Dc3 Sd5 27.Dd2
Tae8 28.b4 Te4 Jamen, skak er
da nemt! At give en rand-bonde
er en mindre kamel at sluge
end at give feltet e2. 29.b5
Txa4 Så kan han lære ikke at
spille a4 mod mig. Sort sidder
nu med alle trumfer. Hvids stilling er så ubehjælpelig som servicen i et byggemarked.
30.bxc6 bxc6 31.Txe8+ Dxe8
32.Tb1 Faktisk et forsvarstræk,
som dækker mod Te4. 32...De4
33.Te1 Ta2 34.Dd1 Dc2
35.Df3 Sf6 36.Tf1 De4
37.Db3+ Dd5 38.Db8+ Kh7
39.h4 Hvis Hvid kan få g6 til
damen, kan han spille på point
igen. 39...Se4 40.Dc7 Sxc5
41.De7 Sd3 42.h5 f4 43.Lc7
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Selvom stillingen er klart vundet, kan man vel godt lige
trylle lidt. 43...Sxf2! 44.Txf2
Ta1+ 45.Tf1 Dd4+ 46.Kh2
Txf1 47.Lb6 47.Le5 Dg1+
48.Kh3 Dh1+ 49.Kg4 Dxg2+
og Sort skal nok klare sig.
47...Dd3 opg. Det kunne
f.eks. have sluttet 48.Dh4 Db1
Finn Bonnez 2017 – Thomas
1.d4 g6 2.Sf3 Lg7 3.e3 b6
4.Ld3 Lb7 Så tag dig dog
sammen, menneske! Thomas
hævder, at det virker for ham i
lyn. Derfor skal han alligevel
ikke overføre sine dårlige lynvaner til almindelig skak.
5.Sbd2 Sf6 6.De2 c5 7.c3 0-0
8.0-0 d5 Kunne selvfølgelig
også være spillet i træk 1.
9.Se5 Sbd7 10.f4 Se4 Den
effektive tilbagevisning af et
stonewall angreb. Hvis Hvid
bliver for flabet, spiller Sort f6
og e5 og åbner centrum.
11.Sxe4 dxe4 12.Lc4 Tc8
13.a4 Dc7 14.Sxd7 Dxd7
15.b3 Ld5 16.Lb2? Sådan
kan man ikke spille skak! Den
løber har ingen fremtid på b2.
Hvid skulle i stedet have søgt
at undgå afbytningen med
f.eks. Lb5. 16...Lxc4 17.bxc4
e6 18.Tfd1 Db7 19.a5 Tfd8

20.axb6 axb6 21.Ta4 Ha, nu
dobler vi og erobrer den åbne linje. 21...Ta8 22.Txa8? Og dog
nej, det er jo kun jul en enkelt
gang om året! 22...Dxa8 23.Dc2
Da2 24.De2

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+-+-+pvlp'
6-zp-+p+p+&
5+-zp-+-+-%
4-+PzPpzP-+$
3+-zP-zP-+-#
2qvL-+Q+PzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Hvid ser her en naiv plan om at
fange Sorts dronning. Han burde
have indset, at det kritiske ikke er
Sorts dronnings stilling, men
Hvids løbers. 24...Db3 25.Ta1 b5
26.cxb5 c4! b-bonden ryger jo
nok. Det vigtige er at dominere
løberen. 27.Ta5 Lf8 28.Kf2 Tb8
29.La1 La3 30.Ke1 Kg7 31.h3
h5 32.Kf2 Txb5 33.Txb5 Dxb5
34.Dc2 Db3 35.Dd2 Db1 36.De1
Lc1 Her burde Hvid være blevet
glad, da Sort befrier ham for hans
møgløber, men han valgte overraskende nok at opgive i stedet.
Dan
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2. holdet
Så er vi i gang!
To kampe, to sejre til Hillerød 2 i Mesterrækken:
Ålsgårde – Hillerød 2

3-5

1 Jørgen Wimo (1736)(1990) Lars Kjøller Nilsson
0-1
2 Preben Nielsen (1809) (1938) Palle Skov ½-½
3 Kristian Bjørneboe (1870)
- (1782) Christopher R. N.
H. Pedersen ½-½
4 Svend Erik Førby Sørensen
(1887) - (1872) Hans Endrup
Jacobsen 1-0
5 Jens Bo Mølholm (1716) (1721) Sofus Rønne Christiansen 0-1
6 Nicolai Dahl (1698) (1764) Henrik Damgaard
Hansen 0-1
7 Svenn Jensen (1648)(1745) Børge Seidenfaden
1-0
8 Michael Mæchel (1624) (1733) Frands Winther Lavrsen 0-1
Hillerød 2 – Helsingør 2
4½-3½

1 Peter Willer Svendsen
(2010) - (1949) Claus Molin
0-1
2 Lars Kjøller Nilsson
(1990) - (1795) Steen Larsen
1-0
3 Christopher R. N. H. Pedersen (1782) - (1755) Lasse
Henningsen 1-0
4 Hans Endrup Jacobsen
(1872) - (1718) Flemming
Jensen 1-0
5 Henrik Damgaard Hansen
(1764) - (1699) Marianne
Izaura Nielsen 0-1
6 Frands Winther Lavrsen
(1760) - (1698) Erik Hedegård Hansen ½-½
7 Laurids Paulsen (1706) (1605) Maynard Needham
1-0
8 Peter Langer (1398) (1561) Casper Støchkel 0-1
Vi er kommet godt fra start i
Mesterrækken. Det er nok
ikke de forventede tophold vi
har mødt – dem har vi heldigvis til gode til senere når
skakformen bliver bedre.
Spillet har nemlig langt fra
været prangende. Ved gennemspilning af partierne er
- 19 -

det slående hvor mange fejl
der er blevet begået fra begge
sider. Man skal lede længe
efter helstøbte partier, som
ikke er skæmmet af mange
grove fejl.
Men fejl er selvfølgelig en
vigtig del af skak og det er en
rigtig god evne at kunne vente
og udnytte fejlene. Det bedste
eksempel er Lars der ubesværet har vundet begge sine første partier uden at have foretaget ret mange træk, der kan
have kostet noget særligt på
klokken, men Lars har taget
imod alle de gode gaver som
modstanderne har givet ham
og det har været mange!
Christopher har spillet en udmærket gang skak uden dog at
få ret meget ud af åbningerne.
Mod Ålsgårde mødte han en
god modstander der ikke tillod Christopher at overskride
remisgrænsen. Mod Helsingør
vandt Christopher let fra en
helt lige stilling med tårne og
uligefarvede løbere. Der var
bare klasseforskel!
Sofus og Henrik har heller
ikke vist den bedste form endnu! Begge var svineheldige
mod Ålsgårde, men de tog

imod de officerer der blev sat i
slag. Mod Helsingør gik den dog
ikke for Henrik. Efter at have
vundet en bonde blev Henrik
kørt ud af banen af Marianne
Nielsen.
Frands derimod virker i god
skakform. Frands har i begge
partier spillet nogle halsbrækkende åbninger, som vi kender
det, men er begge gange sluppet
levende fra det og i midtspillet
er Frands jo lynende farlig.
Peter spillede et rigtigt dårligt
parti mod Claus Molin fra Helsingør og det samme gjaldt undertegnede mod Svend Erik Førby. Mod Helsingør var det derimod mig selv der tog imod en
foræring og en nem gevinst!
Og så til reserverne - Palle, Laurids og Langer har gjort det godt
og solidt. Laurids vandt en meget sikker sejr i kampen mod
Helsingør. Laurids oplevede et
højst usædvanligt udslag af
holdkampmoral fra sin modstanders side. Laurids var foran med
kvalitet, bonde og god stilling
da modstanderen, som det naturligste i verden, tilbød remis!!
Det blev venligt afslået, og få
træk senere måtte han opgive.
Og så til almindelig opbyggelse
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og afskrækkelse en række fadæser/foræringer fra mesterrækken 2006:
Lars Nilsson - Steen Larsen


++ +

+++
+++
!++++"
#+$%++&
'(((+Q(((*
+,%+,-./
0123456789
Sort trak 13. – Te8?? Lars
svarede prompte: 14. Lxg5
opgivet !
Nicolai Dahl – Henrik Damgaard


++++
++
++ +
+(+Q+
!(++++"
#+$++(&
'++((+*
+++,+-./
0123456789
Hvid trak 31. Dxf7?? Henrik
svarede selvfølgelig med 31. –
Te1+ ! 32. Txe1 Dxf7 og sort
vandt let!

- Så er det godt med jer. Kan I så
komme tilbage til arbejdet!

Sofus Christiansen – Jens Bo Mølholm


++ +
++++
+-++
++(
!+++,"
#+(+$+(&
'((+$+.+*
+++,++/
0123456789

Hvid har netop spillet 31. Ta-d1
og sort spiller sorgløst 31. –
b5.?? Efter 32. Txe4 vågnede
sort brat op og opgav partiet!
Hans E. Jacobsen
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NEKROLOG
Holger Christiansen (81 år)
afgik ved døden onsdag den
8.nov. Han blev dårlig under
en holdkamp mod Ølstykke/Stenløse, opgav partiet og
måtte af sted i ambulance til
sygehuset, hvor han døde onsdag formiddag af en blodprop.
Holger boede - siden
1950’erne - overfor sit fødested; ’Kildebakkegård’ i Gadevang, hvor han var den
yngste af ti børn. Her havde
slægten boet i mere end 200
år. Han har skrevet om sin
families historie, siden dens
forfar i 1787 slog sig ned i
Gadevang. Dette inspirerede
Holger til at skrive bogen
”Gadevang – en skovbys historie 1768-1996”
Med Holger har klubben
mistet en af sine mest positive, venlige og trofaste medlemmer – et stort og smerteligt tab for skakklubben.

Holger, vi vil savne dig og dit
altid varme smil.
Æret være dit minde.
EPILOG
Holger blev bisat fra Gadevang kirke torsdag den 16.
nov. kl. 12 – en smuk efterårsdag, hvor solen skinnede
ind gennem alle kirkens vinduer.
Evald Eskildsen, Erik
Hvalsøe og Mogens Demant
mødte op med en bårebuket
fra Skakklubben og deltog i
højtideligheden i kirken og
efterfølgende i forsamlingshuset.
Bagefter måtte vi en tur
forbi ’Kildebakkegården’ og
huset hvor Holger havde boet.
Interesserede kan låne Holgers bog om Gadevang hos
Mogens Demant.
Mogens
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Skakkens Dag
Af Mogens
Lørdag den 26. aug var vi tilstede med de store brikker på
torvet, lige foran
´Pølsekarusselen´, så folk simpelthen ikke kunne undgå os
(uden at falde over os).
Ligeledes havde vi opstilles
balkonbrikkerne på det stationære skakbræt nede ved søen
til fri rådighed.
Det var heldigvis en solrig
formiddag, så mange kom, deltog og så på - selv medlemmer
kom. Tak til dem, for deltagelse og hjælp med afrydning.
Vores kanonfotograf Erik
Hvalsøe var også tilstede og
tog sædvanligvis igen nogle
glimragende billeder, som nu er

ophængt i vores spillelokale (i
A4-format).
Kom og nyd dem. Der er bl. a.
et billede af Evald, hvor skakbrættet fremtræder i begge hans
solbrilleglas – det er lige til en
fotokonkurrence, men beskeden
som han er, vil han ikke gøre
det. Det ligner ellers ikke Erik
at være beskeden, han er jo godt
skåret for tungebåndet. Jeg mindes endnu, da han i sin tid søgte
stilling som pressemedarbejder
hos Borgmester Finn Hansen i
Skævinge kommune og fik brev
fra dennes kontor: ”Deres ansøgning er fyldt af overdrivelser,
misforståelser, halve sandheder
og løgne. Kan De begynde til
den første?”

Kassererens skude
Stå aldrig til søs, lad de
andre stå!
Af Erik Hvalsøe
Opmærksomme
hillerødborgere – der findes
stadig nogle – og undrende
turister kunne nogle dage efter

den store kulturfestival i
Hillerød se en ensomt roende
ªadmiral´ midt på Slotssøen.
De indfødte har sikkert funderet
over, om ªadmiralen´ havde
tænkt sig at starte en
skakturnering midt på bølgen
den blå, eller om han måske
havde forestillet sig, at han
kunne gå på vandet, nogle
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skakspillere er jo temmelig
optimistiske. Turisterne har
sikkert på postkort – eller email – sendt deres
landsmænd en meddelelse
om, at de havde overværet en
af den danske marines
flådeøvelser.
Jeg oplyste en af dem om, at
han roligt kunne fotografere
dette tilsyneladende militære
motiv uden at blive anholdt
for spionage.
ªDanmark er et meget
fredeligt land´ fortalte jeg
ham. ªDer vil næppe blive
hverken revolution eller
borgerkrig her i landet, fordi
vejret er for dårligt og der er
for kort tid mellem
måltiderne. Her i Danmark
vil vi hellere drikke en god
frokost og spille et parti
skak´.
Admiral Demants
redningstogt
I forbindelse med årets
kulturfestival havde Hillerød
Skakklub opstillet et sæt
skakbrikker på Torvet til
glæde for de, der evt. ville
slappe af med et parti skak i
stedet for at svinge
plastikkortet i byens mange

æbne forretninger. Nogle
urolige sjæle havde
tilsyneladende misforstået
klubbens venlighed og i
stedet smidt alle brikkerne i
Slotssøen! Da vores altid
aktive kasserer –
ªAdmiralen´ – som bekendt
varetager klubbens økonomi
med en nærmest grisk omhu,
drog han dagen efter
festivalen uforfærdet til søs
for at indsamle konge,
dronning, officerer og
bønder. Om operationen er
lykkedes vides endnu ikke,
men jeg mener, vi bør takke
admiralen for hans dristige
og modige felttog.
Løsningerne til Legehjørnet på side 2
1.) Bernstein – Amatør, Paris 1927.
9.Dd6, Dxc3+ 10.Kd1, Dxa1+ 11.Kd2
og Sort opgav frem for at se 11. -,Kd8
12.Df8+, Kc7 13.Ld6+, Kb6 13...Kb7,
14.La6+ 14.Dd8+, Kb7 15.Dc7 mat
2.) Powers – Amatør, Florida 1934.
14.Sf6+!! gxf6 14...Kh8 15.De4, g6
16.Dh4, h5 17.Dg5 15.Dg4+, Kh8
16.exf6, Tg8 17.Dh5, Tg6 18.Lxg6,
fxg6 19.Dh6 opg.
3.) Muhin – Cecelyan, Moskva 1972.
16.Lb5+!! Kf8 16...Tc6 17.Dc8 mat
17.Dxh6+, Kg8 18.exd5 og hvis 18. ,Dxb5 19.Td3 og Tg3.
4.) Saharov- Feldman, korr. 1977.
15.Scxb5, axb5 16.Lxb5+, Ke7
17.Dg3! og Sort falder sammen.
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Medlemskartotek
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Kassererens side
GODDAG TIL:
Jens Rathsack
FARVEL TIL:
Holger Christiansen
Martin S Nielsen
Christian G Olsen
Michael Bertelsen
Kim Alex Olsen
TILLYKKE TIL:
Laurids Paulsen 40 år 24. okt
Svend Dahl
75 år 9. nov
Henrik Holm 40 år 26. nov
Carsten Hansen 50 år 28. dec
Henrik Friis Pontoppidan
10 år 4. mar
Esben Lauge Sørensen
40 år 11. mar
MEDLEMSTAL:
38 Seniorer
9 Pensionister
9 Juniorer
56 I alt
MEDLEMSKARTOTEK
Husk omgående at meddele,

Kontingent pr halvår
Betalingsdatoer 1/9 og 1/3

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 modtage 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.

Seniorer Pensionio/20 år ster
(kun folke-)

Aktive
Passive
Sekundære (dobb. medl.)

500
415
250
- 28 -

250
240
125

Juniorer
u/20 år

250
240
125

