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 RO-O-OKADEN 

Første blad i 2007. Da 
redaktøren jo som be-
kendt er deporteret kan 
han ikke følge med i 
hvad der foregår der-
hjemme, så de fleste ny-
heder på denne side har 
han selv fundet på! 
 
Man så ikke meget til 
Hillerødspillerne i Me-
sterklassen i NSU, men 
Henrik Holm og Langers 
præstationer var ret 
fornemme, da de vandt 
hver deres gruppe med 
4.5/5. Sofuses 4/5 var 
også flot, men jeg vil 
gætte på, at det piner 
ham at skulle nøjes med 
en andenplads. 
 
Før sidste runde i hold-
turneringen ser det ud 
til at nederlaget mod 
Fredensborg kommer til 
at koste tredjeholdet 
oprykningen. Det var med 
fælles afbud af begge 
Paulsen-drengene. Var 
det søndagskampene, der 
spøgte? 
 
Ellers kunne man jo tro, 
at der var tale om et 
bevidst valgt nederlag, 

ligesom når førsteholdet 
i sidste runde taber 
stort til Sydøstfyn for 
at sikre sig, at fynbo-
erne rykker ud af divi-
sionen! 
 
Med en runde tilbage af 
klubturneringen, er det 
partiet Ib-Esben, der 
kan afgøre alt eller in-
tet. Nu er Esben jo ikke 
den direkte velgørende 
type, og han har da før 
saboteret Ibs klubme-
sterskab med et godt 
sidste-rundes resultat, 
så jeg har faktisk slet 
ikke lyst til at spå om 
resultatet. 
 
Generalforsamlingen! Er 
det så forstået? Vi nær-
mer os stygt 100-års ju-
bilæet, så der skal 
snart til at træffes 
nogle store beslutnin-
ger. 
 
Og hvordan kan man bo i 
en millionby og stadig-
væk have en halv time i 
bil til nærmeste skak-
klub? Skammeligt. Det er 
jo forhold som i det 
gamle Rusland!? 
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Legehjørnet 

XABCDEFGHY  
8-+r+-trk+(  
7zp-+-wqpzpp'  
6-zp-+-+-+&  
5+-+l+-+-%  
4-+-+-+-+$  
3+PvL-+-+-#  
2PwQ-+-zPPzP"  
1tR-+-+RmK-!  
Xabcdefghy 

Sort trækker 
1. Og hvorfor er det her ikke 
bare remis? 
XABCDEFGHY  
8-+-+-+r+(  
7zppzp-+-+k'  
6-+-zp-wq-zp&  
5+-+PsnP+-%  
4-+-+-+-tR$  
3+-zP-+-+Q#  
2PzP-+-+P+"  
1+-+-tR-mK-!  
xabcdefghy 

Sort trækker 
3. Pres på h6. 

XABCDEFGHY  
8-+-wq-+k+(  
7vl-+-+pzpp'  
6L+-+-+-+&  
5+-+n+-+-%  
4-+-+-+-+$  
3+P+-zP-+-#  
2PwQ-+-zPPzP"  
1+-+-+-mK-!  
Xabcdefghy 

Sort trækker 
2. Der er mange hvide bønder. 
 
XABCDEFGHY  
8-+-+-tr-+(  
7zppzp-+-+p'  
6-+-zp-+-mk&  
5+-+-sn-zpq%  
4-+P+-+n+$  
3+P+-zP-zPP#  
2PvL-+-zPK+"  
1tR-+Q+R+-!  
Xabcdefghy 

Sort trækker 
4.Hvordan kommer man vide-
re? 

Det burde ikke være nødvendigt at kigge efter på side 17. 
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Formandens side

Sikke en juleafslutning! Et 
godt og feststemt fremmøde, 
æbleskiver og gløgg, Øsse og 
Dan (sidstnævnte kunne vi 
tage afsked med, da han nu er 
flyttet til Canada, hvorfra han 
dog stadig redigerer den udgi-
velse, du sidder med i hån-
den), sjov skak og konkurren-
cer, og så julesange på klaver 
og guitar, ved næstformanden 
og formanden. Jeg havde lavet 
følgende lejlighedssang. Du 
må selv gætte melodien: 
 
1. Dejlig er skakken 
Prægtige ideer 
Skønne kombinationer 
Gennem årtusinders riger på 
Jorden 
Er Caissa ikke til at slå 
 
2. Skakker skal komme 
Tidnød skal henrulle 
Slægt skal følge slægters skak 
Aldrig forstummer 
Lyden af ’Maaaat’ 
I Hillerøds forenede klub 
 
3. Englene spillede det 
Først med ham den onde 
Et rigtigt brandparti det blev 
Men hvem der vandt 

Det svar kan gives kun 
I hjertets allerdybeste rum. 
 
Det var en rigtig dejlig aften! 
Dem skal vi have nogle flere 
af! 
 
Bestyrelsen har i et stykke tid 
været på udkig efter et egnet 
vitrineskab til vores lokale, og 
så en dag gik Erik og Mogens 
ned til fotohandleren og på 
gangsteragtig maner overbevi-
ste ham om at hans ellers ud-
mærkede vitrineskab trængte 
til at blive udskiftet og oven i 
købet nærmest forære dem 
hans gamle skab, som nu står 
nede i hjørnet og venter på at 
blive fyldt op med ovenlysbe-
lyste pokaler og andre skak-
trofæer. Der er faktisk ved at 
blive helt pænt i lokalet. Tak 
til de to gangstere Erik og 
Mogens. 
 
Desuden har vi anskaffet os 
klubbens egen bærbare, fyldt 
op med fremragende skaksoft-
ware, og som kan bruges i for-
bindelse med vores sensor-
bræt og videokanon. Læg der-
til de nye brætter og brikker, 
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 vi er ved at anskaffe (således 
at vi udelukkende vil skulle 
spille med flotte brikker på 
fine træbrætter), og der tegner 
sig et billede af en klub, der 
velforberedt går sit 100-års-
jubilæum i møde i 2010. 
 
Der er en runde tilbage i klub-
turneringen, og det bliver et 
spændende opløb mellem 
Hans, Christopher og mig. Du 
må udholde spændingen til 
næste nummer! 

Om en måneds tid er der ge-
neralforsamling (se indkaldel-
se inde i bladet), og som Erik 
skriver, er der mødepligt! 
 
Derefter afholder vi vores tra-
ditionsrige byturnering (se 
indbydelsen inde i bladet). 
Meld dig til Hans! 
 
God vind til alle hold her in-
den sidste runde af holdturne-
ringen! 

Hillerød Byturnering Nordea Cup 2007 
 
For 21. gang indbyder Hillerød Skakklub til koordineret åbent by-
mesterskab i klubbens lokaler på Christiansgade 1, 3400 Hillerød. Tur-
neringen er røgfri og ELO-rates.  
Turneringsform: Der spilles alle mod alle i 8-mands-grupper, laveste 
gruppe dog eventuelt i en monrad-gruppe.  
Spilledage: 7 runder fordelt på 9 tirsdage: 17. april, 24. april, 1. maj, 8. 
maj (udsatte partier), 15. maj, 22. maj, 29. maj, 5. juni (udsatte partier) 
og 12. juni. Præmieuddeling efter sidste runde. Til alle gruppevindere 
vil der desuden være en pokal til eje sponsoreret af Nordea.  
Spilletid: 19.00 til 24.00. 2 timer til 40 træk, derefter ½ time plus op-
sparet tid til resten af partiet. Indskud: enhedspris kr. 200,-, som betales 
inden 1. træk i 1. runde. Tilmelding på hjemmesiden 
www.hillerodskakklub.dk, alternativt til Hans E. Jacobsen på tlf. 48 25 
50 64, senest 10/4. Husk navn, fødselsdato, tlf., klub og rating. Turne-
ringen indgår i NSU’s Grand Prix Cyklus og 5 kr. af indskuddet går 
hertil. 
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HILLERØD 

SKAKKLUB 

Indkaldelse til generalfor-
samling 
 

Tid: Tirsdag den 10. april 2007 kl. 19.00 
Sted: Vores lokaler (Christiansgade 1) 
 

1) Valg af dirigent 
2) Aflæggelse af beretning 
3) Aflæggelse af regnskab 
4) Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for sæsonen 

2007-2008 
5) Indkomne forslag 
6) Valg af   
 a) Formand, næstformand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer 
 b) 1 revisor 
 c) 2 suppleanter (fælles for punkt a-b) 
7) Valg af bladudvalg 
8) Valg af juniorudvalg 
9) Valg af jubilæumsudvalg 
10) Eventuelt 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Ib Hother Andersen 
Formand 

Ib Hother Andersen 
Løngangsgade 22 
3400 Hillerød 
tlf. 48244468      
e-mail: ia@melib.dk 
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1. holdet

Hillerød 1 mod Fa-
rum 1: den hvide 
mands absolutte 
nederlag 
af Ib Hother Andersen 
 
Den 10. december modtog 1. 
holdet Farum til en holdkamp 
i 3. runde i 1. division. Det 
skulle vise sig at blive den 
hvide mands absolutte neder-
lag: Sort vandt på alle brætter, 
hvilket må være lidt af en ku-
riositet. Ja, du har lagt to og to 
sammen nu og fundet ud af 
resultatet helt af dig selv: det 
blev 4-4, hvilket var godt nok 
til at holde skuden i vandet og 
drømmen om en plads i skak-
ligaen nogenlunde i live. 
 
Jeg skal vise den sorte hille-
rødmands triumfer. Jeg gider 
ikke vise noget som et andet 
hold har vundet. 
 
Jacob Høyer (2089) - 
Thomas Svenninggaard 
(2108) [A43] 
1.d4 g6 2.c4 !g7 3.e4 c5 
4.d5 d6 5.!d3 "f6 6."f3 

0-0 7.h3 #c7 8."c3 !d7 
9.0-0 b5?! A la Volga, men 
ikke godt, og kun nogle 
unøjagtige træk fra hvid 
gør at Thomas slipper gen!
nem midtspillet med skin!
det på næsen. 10.cxb5 
[10."xb5! #xb5 11.cxb5 c4 
12.$c2 %c8 13.#e2 a6 
14.b6 $xb6 15.#e3 $c7 
16.%ac1&] 10...c4 11.!c2 
[11.#e2! a6 12.b6 $xb6 
13.#xc4'] 11...a6 12.b6 
#xb6 13.!e3?! Det er godt 
nok testamentebonden, 
men det er også en fribon!
de for sort. [13.%b1 a5 
14.#e3 $c7 15.$d2 "a6 
16.#h6( ]  13.. .#xb2 
14.!d4 #b7 15.#e2 e5 
16.dxe6 Opgiver centrum, 
åbner for løberen på g7 og 
forærer sort en bedre løber 
end den på d7, bare for at 
skabe en svaghed i d!
linien, men det er stadig 3-
1. Thomas har mindst ud!
lignet. [16.%ab1 $c8 
17.#e3 "h5 18.%b4 "f4 
19.#xf4 exf4 20.%xc4 $d8 
21.%b1 og det er nok hvid 
der står bedst, selv om sort 
har muligheder for at lave 



- 7 - 

 rav i det, hvilket Thomas jo 
er notorisk for.] 16...!xe6 
17.e5?! Straks befrier hvid 
sort fra hans eneste tilbage!
værende svaghed, og for 
hvad? En løsere stilling? Ik!
ke god skakforståelse! 
17...dxe5 18.$ab1 #c8 
19."xe5 "bd7 20.f4 "xe5 
21.!xe5 #c5+ 22.%h2 $fd8 
23."a4 #a5 24.!c3 "g4+! 
25.hxg4 !xc3 Sort står me!
get godt nu. Han har inva!
deret den hvide stilling, givet 
ham en dobbeltbonde og en 
svag konge, og som trumf 
har han fribonden på c4. 
Hvid prøver et desparat 
træk, som straks taber! 
26.f5? $d2! 27.#e3 !d4! 
28.#e1 !d5 Gad vide om 
hvid havde visualiseret den!
ne stilling da han spillede 
f5? 29.!e4 !xe4 [Hvorfor 
ikke 29...%e8 Efter slaget 
står sort stadig til gevinst, 
men Te8 er meget mere 
overbevisende.] 30.#xe4 
#xa4 31.fxg6 hxg6 32.$b7 
#c2 33.#c6 $f2 34.$e1 
$e2 35.$f1 #e4 0-1 
 
Peter Thorsbro (2188) - 
Martin Rosenkilde Peder&
sen (2141) [E39] 

1.d4 "f6 2.c4 e6 3."c3 
!b4 4.#c2 0-0 5."f3 
[Hovedvarianten med 5.a3 
er bedre for hvid.] 5...c5! 
6.dxc5 "a6! Sort har udlig!
net. 7.a3 !xc3+ 8.#xc3 
"xc5 9.b4?! For løst efter 
min mening. Hvid åbner sig 
uden at have nogen særlig 
udvikling på dronningefløjen 
og tvinger sort til et træk, 
han alligevel gerne ville 
spille; et træk som ydermere 
tvinger hvid til at spilde end!
nu et træk på dronningen. 
9..."ce4 10.#d4 d6 11."g5 
e5! Tvinger hvid til endnu et 
træk med dronningen. Det 
er nærmest ved at udvikle 
sig til en farce for hendes 
majæstæt. 12.#b2 a5! Ud!
mærket, sætter straks hvids 
løse dronningefløj under 
angreb. 13.f3 "xg5 
14.!xg5 h6 15.!h4 axb4 
16.axb4 $xa1+ 17.#xa1 
g5?! Giver en løs kongestil!
ling og hvid muligheder for 
fusk (som han dog ikke ud!
nytter, til alt held for Martin). 
Bedre var: [17...$b6 18.$c3 
#e6'] 18.!f2 !e6 19.e4 
#c7 20.c5 [Fusk: 20.h4 
#xc4? (20...g4! 21.!c1 "h7 
22.#e3$) 21.hxg5 hxg5? 
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 (21...#xf1 22.gxf6 #b5 
23.#e3 !c2 24.!d1 !xd1+ 
25."xd1 %a8&) 22.$c1! %c8 
23.$xg5+ med hvid gevinst.] 
20..."d7 21.!b5 dxc5 
22.!xd7 !xd7 23.!xc5  
XABCDEFGHY  
8-+-+-trk+(  
7+pwql+p+-'  
6-+-+-+-zp&  
5+-vL-zp-zp-%  
4-zP-+P+-+$  
3+-+-+P+-#  
2-+-+-+PzP"  
1wQ-+-mK-+R!  
xabcdefghy 
23...!b5! 24.!xf8?? Argu!
mentet for Lb5 var netop at 
hvid ikke kan tillade sig det!
te. [24.)f2 %d8 25.%c1 Og 
hvid er stadig med i spillet.] 
24...#c2! 25.#d1 #xg2 
Sort står til gevinst. 26.!c5 
#xh1+ 27.%d2 #xh2+ 
28.%c3 #f4 29.!e7 #e3+ 
30.%b2 #e2+ 31.%c1 [Sort 
bør også vinde slutspillet 
efter 31.$xe2 #xe2 32.)c2 
#xf3 33.)d3 )g7 34.b5 )
g6 selv om det ikke er helt 
nemt med de uligefarvede 
løbere.] 31...!d3 32.!f6 
#e3+ 33.#d2 #xf3 

34.!xe5 #xe4 35.!f6 %h7 
36.!a1 #h1+ 37.%b2 #b1+ 
38.%c3 #xa1+ 39.%xd3 
#e5 40.%c2 #e4+ 41.%b3 
g4 0-1 
 
Carsten Juul Nielsen 
(2026) - Jan Montgomery 
(2060) [D02] 
1.d4 d5 2."f3 "f6 3.!f4 
Sådan spiller man med hvid, 
hvis man for enhver pris vil 
undgå hovedvarianter (med 
al den teori der er om disse), 
men samtidig må man sige 
at det er en opstilling der 
absolut intet opnår for hvid. 
Vil man noget, må man spil!
le 3.c4. 3...!g4 [Eller bare 
3...#f5 med en fuldstændigt 
lige stilling.] 4."e5 !h5 
5."d2 e6 6.c3 "bd7 7.#b3 
#c8 [7..."xe5 8.dxe5 
(8.#xe5 #d6 9.#xf6 !xf6 
10.!b5+ "e7 er fint for 
sort.) 8..."d7 9.$xb7 %b8 
10.$xa7 %xb2 11."b3 #g6 
12.#c1 %c2 er fint for sort.] 
8.e3 [8."xd7! "xd7 9.e4 
"f6 10.exd5 "xd5 11.#e5 
#g6 12.#c4 giver måske 
hvid et lille overtag.] 
8..."xe5 9.dxe5?! Ja, så!
dan spiller disse mennesker 
der spiller Lf4. Bare for at 
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 fordrive springeren fra f6 gi!
ver de sig selv en dobbelt!
bonde og en dårlig løber. 
Jeg synes at det er mangel 
på indsigt. 9..."d7 10.e4?! 
Dette var nok planen, og det 
havde også altsammen væ!
ret meget fint, hvis ikke det 
havde været for 10..."c5! 
11.#c2 !g6! 12.f3 dxe4 
13.fxe4 !e7 Ok, Jan, men 
det er nok mere sikkert at 
rokere langt her: [13...$d7 
14.0-0-0 0-0-0'] 14.!e2 0-0 
15.h4! Nu laver hvid rusk og 
får chancer. 15...h6 16.g4 
$d8 17.0-0-0 a5? Den for!
kerte bonde. Det skal gå 
hurtigt, og derfor [17...b5! 
18.h5 #h7 19.g5 hxg5 
20.#e3 $a6! 21.)b1? 
(21.#xc5 #xc5 22."b1 #e3 
23.%h3 #xd2 24.%xd2 !a4!
') 21...%xd2! 22.$xd2 
#xe4+ 23.)a1 "b3#] 
18.!e3? Hvid tager ikke sin 
chance. [18.h5! Instruktivt. 
Først skal angrebsmålet 
(h6) fastlægges, for hvis 
hvid (som i partiet) spiller g5 
uden at spille h5 først, så 
spiller sort netop selv h5 og 
forhaler hvids angreb, hvil!
ket rigeligt kompenserer det 
faktum, at h5!bonden nok 

går tabt efter Dd1, for gen!
nem denne forhaling får sort 
selv tid til sit angreb, og ved 
disse stillinger med modsat!
te rokader er hvert et an!
grebstempo guld værd. 
18...#h7 19.g5! hxg5 
20.#e3 b6 21.h6! og hvids 
angreb er farligst.] 18...#d7 
19.!d4?! [Igen er 19.h5 
bedst.] 19...#c6! En god 
plan. Godt set af Jan! Sort 
har store problemer nu. 
20.!f3 a4 21.%b1 $a5 
22.$de1 "d7 23.g5 h5 
24.#d1 "xe5 25.!xh5 
!xh5 26.#xh5 #b5 27.%a1 
a3! 28."b3 axb2+ 29.%xb2 
"d3+ 30.%b1  
XABCDEFGHY  
8-+-tr-+k+(  
7+pzp-vlpzp-'  
6-+-+p+-+&  
5trq+-+-zPQ%  
4-+-vLP+-zP$  
3+NzPn+-+-#  
2P+-+-+-+"  
1+K+-tR-+R!  
xabcdefghy 
30...$xa2! Hvid opgav, da 
han går mat. Superstærkt 
spillet angreb af Jan! 0-1 
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 Kasper Wilken Damm 
(2254) - Tim Jaksland 
(2300) [E62] 
1.c4 "f6 2."c3 g6 3.g3 
!g7 4.!g2 d6 5.d4 0-0 
6."f3 "c6 7.d5 "a5 8."d2 
c5 9.e4 a6 10.a4 e6 11.0-0 
exd5 12.cxd5 $b8 13.$e1 
"g4! Et stærkt træk i denne 
stilling, da det kan give hvid 
anledning til at svække sin 
kongestilling for ingenting: 
14.h3 "e5 15.!f1 [Han vil 
ikke have springeren ind på 
d3: 15.f4 "d3 16.%f1 b5'] 
15...c4! Meget stærkt spillet 
af Tim. Hvid er paralyseret. 
16.$e3 b5 17.axb5 axb5 
18.#c2 !h6?! Men dette er 
ikke den bedste plan. Bedre 
var [18...$b6 19."d1 f5 
med pres.] 19.f4 #b6 
20."d1 "d3 21.!xd3 cxd3 
22.#xd3 !xh3 23."f2 !d7 
24.b4 "c4 25."xc4 bxc4 
26.#xc4 $fc8 27.#b3 !g7 
28.e5 !f5 Men det er ikke 
en nem stilling for hvid. Selv 
om han har en ekstra (fri!)
bonde, er hans kongestilling 
(i skarp kontrast til sorts 
klippesolide kongestilling) 
noget løs. Stillingen er sik!
kert nogenlunde lige, men 
straks laver Kasper en 

unøjagtighed der igen giver 
sort overtaget. 29.!d2?! 
[29.#b2! ]  29. . .dxe5! 
30.$xe5? Kasper går i pa!
nik, da han ikke kan gen!
nemskue følgende meget 
komplicerede variant. You 
can't blame him! I en stilling 
med kongen sejlende rundt 
som en drunken sailor skal 
der findes en lang række 
only!moves. [30.fxe5 $d4 
(Endnu stærkere, men knap 
så kompliceret, er det fræk!
ke 30...#xe5! 31.%xe5 !d4 
32.%ee1 !xd2 33.%ad1 
!xb4) 31.%a2! #xe5 32.g4! 
#d7 (32...#xg4?! 33.%e4! 
#h2+ 34."g2 #h3+ 35."
xh3 !xf2 36.#f4! !xf4 
37.%xf4 #xf4() 33.%e4 #h2+ 
34.)g2 $f6 35.$f3 $xf3+ 
36.)xf3 f5 37.%e7 %c7 
38.gxf5 #xf5 39.%xc7 #xc7 
og remis!] 30...!xe5 31.fxe5 
#d4! 32.#d1? Men det her 
elendige hiv gør det bestemt 
ikke bedre! [32.%a2 $xe5 
33.g4 og hvid kan stadig 
kæmpe. Rent psykologisk er 
det dog forståeligt at hvid 
går under nu, da han er un!
der stærkt pres i en stilling 
uden nogen særlig beskyt!
telse til kongen.] 32...$c2 
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 33.!e1 #xe5 34.$a3 $bc8 
[34...%e8! 35.)f1 %e2! og 
hvid kan opgive, eller spille 
videre og fx opleve følgende 
36.#c3 %xf2+ 37.)xf2 $e3+ 
38.)g2 #e4+ 39.)f1 $xg3] 
35.%f1 $d8 [Igen er 
35...%e8 stærkere.] 36.g4 
[36."g4! $g7 37."e3 giver 
hvid lidt fusk, selv om han 
stadig bør tabe.] 36...$xd5 

37.#f3 !e6 38.$e3 #c7 
39.!c3 #c4+ 40.%g2 $d8 
41.#f6 Har hvid fusket sig til 
en gevinst? Næ, Tim har 
styr på det hele. Nyd hans 
gev inst før ing her f ra ! 
41...#xg4+ 42.%h2 $xf2+! 
43.#xf2 #h5+ 44.%g2 $d1 
45.!e1 $d4! 46.#e2 !d5+ 
Hvid opgav. 0-1 

Efter en godkendt indsats 
mod Odysseus i 1. runde 
(sejr 4!-3!) havde vi i 2. 
runde mod KS 
(Københavns Skakforening) 
leveret en lidt skuffende 
indsats (nederlag 3!-4!) 
for så i 3. runde at præste-
re en direkte pinlig kamp 
mod Farum (uafgjort 4-4 
passer meget godt med Dr. 
ELO´s forventning, men vi 
havde altså til sent i kam-
pen stillinger til minimum 6 
points!). Status før 4. run-
de var derfor, at vi havde 
scoret 50 % efter de første 
tre runder, hvor vi ifølge 
Dr. ELO havde mødt tre af 

de formodede svageste 
hold. 
 
Da vi i 6. og 7. runde skal 
møde de to oprykningsfa-
voritter BMS (Ballerup Må-
løv Skakforening) og Syd-
østfyn var det derfor op-
lagt, at kampene i 4. og 5. 
runde mod Frederiksberg 
og Tåstrup ville blive afgø-
rende for den samlede vur-
dering af holdets sæson-
indsats. Med et nederlag til 
Frederiksberg ville vi kom-
me i alvorlig nedrykningsfa-
re, og med endnu et neder-
lag til Tåstrup ville der reelt 
kun udestå den formelle 
jordpåkastelse. Alternativt 
ville vi med en sejr mod 
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 Frederiksberg tage et tiger-
hop væk fra nedryknings-
pladserne, og med endnu 
en sejr mod Tåstrup tilspille 
os muligheden for et lucky 
punch-kandidatur til Skakli-
gaen, hvor vi med det nu-
værende hold ville være 
fuldstændig over-matchet, 
men hvor vi med vores 
stærke holdmoral naturlig-
vis ville spille sæsonen til 
ende og tage nederlagene/
oplevelserne med oprejst 
pande. I modsætning til 
Føroyar´s beslutning i sid-
ste års divisionsturnering 
kan jeg slet ikke forestille 
mig, at Hillerød Skakklub 
skulle søge havn og forlade 
de øvrige både i utide, blot 
fordi sejladsen for vores 
vedkommende skulle byde 
på en smule storm. 
 
Tilbage til kampen mod 
Frederiksberg, hvor vi med 
en sikker sejr på 5-3 leve-
rede sæsonens hidtil bed-
ste præstation. Frederiks-
berg var rating-favoritter 
på de fire øverste brædder, 
så der spillede 4 remisser! 

Vi var favoritter på tre af 
de fire nederste brædder, 
så der tog vi to pinde 
samt et par halve! 
 
Tre af remisserne på de 
øverste brædder (Tim, 
Martin og Ib) kom hurtigt 
og let i hus, idet kun Jens 
mod den altid hårdt figh-
tende Dan Andersen var 
”tvunget” til at spille parti-
et fuldt ud. I dette parti 
var det imidlertid Jens, 
der var tættest på gevinst, 
men desværre for os red-
dede fighteren Dan Ander-
sen for 2. år i træk mod 
os et vanskeligt slutspil. 
Sidste år var han på span-
den mod vores Dan, så 
måske får vi ramt på ham 
næste år. 
 
På topbrættet havde Tim 
overhoved ingen proble-
mer som sort i en konge-
indisk mod Svend Ha-
mann. Efter ca. 12 teori-
træk spillede Tim yderlige-
re 10 træk, hvorefter han 
i en stilling med lille - men 
klar – fordel accepterede 
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 Svend´s remistilbud. 
 
På 3. brættet spillede Mar-
tin´s modstander Allan 
Poulsen den anti-sicilianske 
2.c3-variant. Den 
”åbningsfejl” spiller Martin 
selv med hvid, så han hav-
de ikke de store problemer 
med at sikre en hurtig re-
mis i blot 21 træk. 
 
Ib var på 4. brættet endnu 
hurtigere til at sikre remis-
sen. Efter 19 solide træk 
som hvid i en caro-kann 
havde Ib fået byttet en 
masse brikker af og tilmed 
sikret sig kontrollen over 
den eneste åbne tårnlinje. 
Det fik Henrik Sørensen til 
at tilbyde en remis, som Ib 
af hold-taktiske grunde 
godt kunne være bekendt 
at modtage. 
 
På 5. brættet førte Thomas 
mod Lars Bo Rasmussen de 
sorte brikker i en for sort 
forbedret kongeindisk stil-
lingstype (partiet er ved-
lagt, så det står enhver frit 
for at navngive barnet). 
Hvid troede fejlagtigt, at 

han kunne tillade sig at 
spille bønderne frem samti-
digt på begge fløje, hvilket 
Thomas dog med et beti-
meligt (det må være den 
danske oversættelse af 
”well-timed”) officersoffer 
(16…Sg4) viste, at det kun-
ne den hvide stilling slet 
ikke holde til. Hvids bukser 
revnede med et brag, og 
med en ”Drillo-norsk” dia-
gonal-bold (20…Lg4) spille-
de sort et par fribønder ind 
bag hvids højre back-kæde 
(kongefløjen), hvor off-
side-fælden kiksede fælt. 
Herefter var det spil til et 
mål, og hvid blev sat mat i 
37 træk. Thomas har nu 
fuldt hus efter fire runder – 
imponerende!  
 
Carsten spillede hvid på 6. 
brættet mod Erik Holstein, 
der valgte en hollandsk åb-
ning. Partiet indledes 
”planmæssigt” med et 
hvidt angreb på dronninge-
fløjen og et sort ditto på 
kongefløjen. Erik får op-
bygget en mægtig sort ar-
mada omkring hvids kon-
gestilling, men Carsten har 
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 is i maven og lader simpelt-
hen sin flåde omkring kon-
geskibet forblive i havn, dvs. 
han flytter ingen af sine 
kongebønder, og han bruger 
heller ikke tid på at overføre 
officerer til forsvar af mo-
narken. I stedet fortsætter 
han ufortrødent sit angreb 
på dronningefløjen, og det 
står hurtigt klart, at sort ikke 
kan forsvare dette frontaf-
snit. Eriks eneste – men ab-
solut heller ikke urealistiske 
– chance er at få bid i kon-
geangrebet ved hurtigst mu-
ligt at kyle nogle sorte 
”kamikaze-bønder” ind i den 
hvide kongestilling. Erik 
nænner imidlertid ikke næn-
ne at tage livet af de små 
stakler, og han vælger det 
forkerte alternativ at forsøge 
at forsvare sin ødelagte 
dronningefløj. Det burde ha-
ve kostet partiet for herefter 
opbygger Carsten en kæm-
pefordel, inden han uforstå-
eligt tager imod Eriks remis-
tilbud i 32. træk. Jeg kender 
ikke omstændighederne om-
kring fredsforhandlingerne, 
men måske var Carsten 
undtagelsesvis kommet i 

tidsnød? Det er i hvert fald 
tankevækkende, at Fritz 9 i 
slutstillingen vurderer afgø-
rende hvid fordel (+- 1,50). 
 
Jeg (Jan) spillede på 7. 
brættet sort for fjerde gang 
af fire mulige i denne hold-
sæson. Lidt usædvanligt da 
jeg statistisk kun plejer at 
spille sort i 65-70 % af mine 
partier. Min modstander 
Torben Schøller Larsen spil-
lede dog åbningen aldeles 
håbløst, så allerede efter 10 
træk havde jeg vundet en 
bonde og frarøvet ham ro-
kaderetten. Efter 22 træk 
havde jeg vekslet denne for-
del til en ”tyk” og tre bønder 
for to ”tynde”, men derefter 
gik der ”ged” i gevinstkon-
verteringen. Mit tunge artil-
leri stod solidt indespærret 
bag min egen bondekæde, 
mens hvids kavaleri befriet 
for bønder fik alt for meget 
plads at boltre sig på. I 26. 
træk fik jeg – og det så jeg 
også – med 26…Dxd2 en 
mulighed for at returnere 
lidt materiale mod til gen-
gæld at få en klar og let 
spillelig fordel. Jeg kunne 
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 dog ikke bekvemme mig til 
at skille mig af med lidt af 
mine møjsommelige opbyg-
gede materielle fordele. En 
karrighed der gjorde, at 
hvid fik unødigt meget 
modspil, og efter yderligere 
5-6 træk i spændetrøjen 
måtte jeg bide i det sure 
æble og indrømme min tid-
ligere fejlvurdering (på det-
te tidspunkt havde jeg så 
temmelig idiotisk brugt 20 
minutter af min betænk-
ningstid på at beregne, at 
det havde været bedre at 
spille anderledes, dengang 
jeg havde chancen for 5-6 
træk siden). Jeg besluttede 
da at ofre lidt af infanteriet 
(nogle bondekarle) for at 
skabe plads på slagmarken 
til mit tunge artilleri. En 
heldig beslutning for befriet 
for bonde-indflydelse var 
det med brug af de nu åb-
ne tårnlinjer ikke så van-
skeligt at etablere en ræk-
ke grimme – og til sidst af-
gørende - trusler mod den 
hvide monark. En lykkelig 
slutning men jeg skulle alt-
så først over åen efter 
vand! 

Rundens mest rodede og 
omskiftelige parti blev spil-
let på bræt 8, hvor Esben 
med de hvide brikker i en 
engelsk åbning mod Frode 
Benedikt Nielsen fik den 
første sætbold allerede ef-
ter 8 træk. Den blev gan-
ske symptomatisk for parti-
et ikke udnyttet. Til Esbens 
og Frodes forsvar skal det 
oplyses, at det var et me-
get kompliceret parti, men 
alligevel er det tankevæk-
kende, at Fritz 9 vurderer, 
at de to kombattanter i lø-
bet af partiet hver især 
missede ca. 5 sæt- og 5 
match-bolde, inden partiet 
blev taget remis i træk 46. 
Statistisk svarer et sådant 
partiforløb – hvor ingen af 
de to kombattanter ved et 
uheld kommer til at gøre 
skade på hinanden - vel til 
at til at udløse en klynge-
bombe i en tætpakket ven-
tesal uden personskade! 
Esben missede sidste sæt-
bold med hans næstsidste 
træk i partiet 45.Db8, som 
Fritz 9 giver tegnsætnin-
gen ??, kommentaren 
”ignoring the path to victo-
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 ry” samt en oplysning om 
at 45.Dg5 havde givet hvid 
stor fordel. Frode missede 
efterfølgende en match-
bold med sit svartræk 45…
Kg7, som Fritz 9 ligeledes 
giver tegnsætningen ??, 
kommentaren ”instead of 
simply winning the game” 
og en oplysning om at det-
te kunne være gjort med 
45…Kh7. 45…Kh7 får i øv-
rigt kommentaren ”makes 
sure everything is clear”. 
Ak ja – er der noget mere 
undergravende for selvtilli-
den end disse silicium-
befængte uvæsener, der 
kan få selv en verdensme-
ster til at gå ind i en skak-
mat i et træk? 

Jan 

Lars Bo Rasmussen – 
Thomas 
Lad mig advare jer, før vi 
går igang. Det her er noget 
feberskak. Men det virker 
jo for ham! 1.d4 g6 2.c4 
Lg7 3.Sc3 d6 Jeg konklu-
derer, at Thomas har ar-
bejdet med sin åbning og 
har fundet et alternativ til 
3. -,b6. 4.e4 e5 5.d5 Se7 

6.Le3?! Nu er det meget 
længe siden jeg har været 
varm i kongeindisk, men 
Se7 ligner et trick til at få 
f5 ind hurtigt, så er det ik-
ke feltet g5 Hvid bør forsø-
ge sig på? 6...f5 7.f3 0-0 
8.Dd2 f4 9.Lf2 Sd7 
10.g4?! Her er jeg igen 
utilfreds. Når først Hvid har 
spillet g4, kan han ikke 
længere spille g3, og kan 
derfor ikke mere tvinge 
Sorts kongestilling op. 
10...a6 11.h4 Sf6 11...h6 
havde for evigt slukket for 
Hvids kongefløjsplaner. 
12.Le2?! Øh, hvorfor? Er 
han bange for Lxg4? Hvis 
Hvid vil påstå han har no-
get her, bør han rokere 
kort, og så hører løberen 
næsten til på g2. 12...De8 
13.c5 Ld7 14.b4? Nej, 
nej og atter nej. Hvor skal 
kongen stå? Stillingen kan 
åbnes til hver en tid, og 
lige nu kan Hvid hverken 
rokere kort eller langt. 
14...Td8 15.h5 gxh5 Her 
må jeg jo så på hjemme-
holdets vegne antage at 
Thomas havde set resten 
af partiet. Sort slipper godt 
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   fra officersofferet, men var 
det strengt taget nødven-
digt? 15...g5 16.h6 Lh8 
17.Sh3 Dg6  
XABCDEFGHY  
8-+-trqtrk+(  
7+pzplsn-vlp'  
6p+-zp-sn-+&  
5+-zPPzp-+p%  
4-zP-+PzpP+$  
3+-sN-+P+-#  
2P+-wQLvL-+"  
1tR-+-mK-sNR!  
xabcdefghy 
16.g5 Sg4 17.fxg4 hxg4 
18.0-0-0 Dg6 19.Lc4 g3 
20.Le1 Lg4 21.Le2? Når 
man er under angreb og 
bagud i udviklingen, giver 
man materialet tilbage for at 
indhente tid. Man trækker 
ikke sine brikker tilbage. 
Især ikke når man taber 
materialet alligevel. 21...f3 
22.Lxg3 fxe2 23.Te1 
23.Sgxe2 Lxe2 og Hvid kan 
ikke dække både e4 og g5. 
23...c6 Her trækker Hvid 
b4-b2. 24.Th4 Lf3 25.De3 
cxd5! Thomas lader sig ikke 
distrahere. Her skal bare åb-
nes. 26.Sxf3 d4 27.Dxe2 

dxc3 28.Kc2 Df7! 29.Sg1 
dxc5? Hvor primitivt det 
end synes, vinder det simple 
29...Dxa2+ hurtigt og smer-
tefrit. 30.Kxc3 går endda 
mat efter 30...Sd5+ 
30.Kxc3 cxb4+ 31.Kb2 
Sg6 32.Th1 Sf4 33.Dh2 
Sd3+ 34.Kb1 Dg6! Vel vil 
jeg da ej have dit rådne 
tårn. Springeren på d3 er da 
meget bedre. 35.Te2 Tf1+ 
36.Kc2 Dc6+ 37.Kd2 Dc1 
og mat. 

Løsninger til Legehjørnet, side 2. 
1.) Olsen – Kristensen, NSU 
2007. 19. -,De4 og Sorts angreb 
kan faktisk ikke dækkes uden at 
tillade gaflen på e3 som napper 
løberen. 
2.) Ottosen – Østergaard, NSU 
2007. Første hvide bonde ryger 
efter 22. -,Sxe3! Her går 23. fxe3, 
Lxe3+ mat på Dd1. 23.De2 Sd1 
24.Kf1 Sxf2 og der røg den an-
den. 25.Lc4 Sd1 26.Df3 Se3+ 
27.Ke1 Sxc4 og Hvid opgav. 
3.) Stockflet-Paulsen, NSU 2007. 
35. -,Dxh4! og Hvid taber til fa-
milieskakken på f3. 
4.) Jakobsen – Strange, NSU 
2007. 20. -,Txf2+! 21.Txf2 Sxe3+ 
22.Kh2 Sxd1 23.Tf6+ Kg7 
24.Lxe5 dxe5 25.g4 Dh4 26.Tf1 
Sf2 og partiet var overstået. 
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 BMS 1 (Ballerup-
Måløv-Skovlunde) 
mod Hillerød 1: Op-
komlingen mod den 
gamle mester 
 
af Ib Hother Andersen 
 
Efter to gode sejre på 5-3 i 4. 
og 5. runde over henholdsvis 
Frederiksberg og Tåstrup, var 
turen nu kommet til topholdet, 
BMS, som lå 2½ point foran 
os. Ikke umuligt at hente, men 
efter at de tre klubber for nylig 
har slået sig sammen og har 
overtaget Skovlundes 1. divisi-
onsplads, er de stærkt besat på 
alle brætter, så oddsene var ik-
ke gode. Oven i købet havde 
vores topscorer, Jan, afbud, og 
så mod et hold som i hele sæso-
nen ikke har haft et eneste af-
bud. For mig personligt var det 
en speciel oplevelse at være 
tilbage i de gamle lokaler på 
Tapeten i Ballerup, hvor jeg 
som knægt udtrådte mine første 
skaksko. 
 
Det blev en meget jævnbyrdig 
kamp mellem opkomlingen, de 
unge knægte fra Vestegnen, og 
den gamle mester, de erfarne 

drenge fra Kongebyen. Des-
værre var de nok for stærke for 
os i bunden, men i toppen gav 
vi dem kam til deres hår. Og 
hvis ikke Jens havde sat sin 
dronning i slag i tidnøden mod 
junior Peter Skovgaard, der 
havde ofret en officer for et 
tvivlsomt angreb, så havde vi 
også vundet kampen. Nu blev 
det i stedet 4½-3½ til dem, 
hvilket er hæderligt, men her 
før sidste runde (som Martin 
allerede har meldt afbud til) 
skal der nu mere end almindeli-
ge mirakler til at give os opryk-
ning til Skakligaen (hvad skulle 
vi også der?, sagde ræven). 
Tim og jeg vandt et par gode 
partier (guderne skal vide at jeg 
havde brug for den gevinst!), 
som jeg viser nedenfor. Tho-
mas tog en hurtig remis mod 
Thomas Bach Nielsen; Hr. 
Svenninggaard kunne ikke hu-
ske Caro-Kann. Carsten var 
sløj og fik sig også en rimeligt 
hurtig remis mod Sven Peder-
sen, mens Martin måtte kæmpe 
sig til sin remis mod helten fra 
mine ungdomsår, Sigfred Hau-
bro. Reserve Lars Nilsson tabte 
mod en noget højereratet spil-
ler, Ib Skovgaard. Esben kan 
bare ikke få spillet til at rulle i 
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 denne sæson, og han tabte til 
Søren Peschart, som rullede 
ham i en advance Fransk. 
 
Og nu til de to gode gevinster: 
 

XABCDEFGHY  
8r+l+kvl-tr(  
7+-wqn+-zpp'  
6p+-+p+-+&  
5+-zppzP-vL-%  
4Pzp-+-+-+$  
3+-sN-+N+-#  
2-zPP+-zPPzP"  
1tR-+Q+RmK-!  
xabcdefghy  
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2. holdet

Hillerød 2 mod Hørsholm 1 i mesterrækken. 
 

2. holdet var kommet pænt fra start 
med sejre i de to første matcher og 
skulle nu kæmpe mod Hørsholm i 
en match, der vurderet alene ud fra 
ratingforskelle burde ende ca. 4-4. 

Det gjorde den slet ikke – det forstær-
kede hold med Dan på 1. bræt måtte 
ned med 2 ½ mod 5 ½, og vi kunne 
ikke engang sige, at vi var uheldige 
undervejs med disse resultater: 

1 Dan Erichsen (2126)  ½  (2064) Jesper Nielsen ½ 
2 Peter Willer Svendsen (2010) 0 (2065) Svend Hartling 1 
3 Lars Kjøller Nilsson (1990) 0 (1987) Henrik Andersen 1  
4 Christopher R. N. H. Pedersen (1782) 0 (1840) Ove Rytter Jensen 1 
5 Hans Endrup Jacobsen (1872) 1  (1878) Anders Bork Hansen 0  
6 Sofus Rønne Christiansen (1721) 0  (1885) Morten Poulsen 1  
7 Henrik Damgaard Hansen (1764) 0  (1722) Christian Rüdinger 1  
8 Frands Winther Lavrsen (1760) 1  (1454) Jacob Lomholt 0 

Dan med sort i et dronningebonde-
spil kom aldrig over remisgrænsen, 
og der blev da også taget remis i en 
stilling med uligefarvede løbere, 
hvor hvids randfribonde ikke kun-
ne udnyttes til gevinst. 
 
Peter fik hurtigt sat brand i bræt-
tet, da han droppede en kort rokade 
til fordel for et chancerigt angreb i 
h-linien, men efter afbytning af det 
meste af det tunge skyts stod sort 
med en merbonde og et initiativ, 
der desværre blev afgørende for 
udfaldet. 
 
Lars havde længe en lige stilling 
med sort, men blev presset til et 
kvalitetsoffer, der banede vejen for 
et helt point til modparten. 

Christoffer fik vanen tro et livligt 
parti med hvid i en Caro-Kann, hvor 
begge spillere valgte forviklinger i 
centrum frem for rokade; det gav 
først hvid en kvalitet for en bonde, 
men en meget aktivt placeret sort 
dronning fik vendt billedet, så hvid i 
stedet kom bagud med en bonde og 
blev løbet over ende. 
 
Hans forsvarede sig med is i maven 
mod hvids Trompowsky-kongeangreb 
og fik i stedet gaflet først én og så to 
bønder, mens hvids angreb løb ud i 
sandet, og han endte med at kombine-
re sig frem til en hel dronning og et 
helt point. 
 
Sofus spillede hvid mod spansk, hvor 
sort gav en bonde for udvikling og 
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 initiativ; i et vanskeligt forsvar for-
regnede hvid sig, hvilket kostede en 
kvalitet og senere en hel officer og 
partiet. 
 
Henrik havde med sort helt lige spil 
frem til et slutspil, hvor han for sent 
opdagede, at hans springer, der havde 
slået en bonde på h2, blev fanget, og 
det kostede hele pointet. 
 
Frands fik temmelig heldigt lov at 
demonstrere en kvalt mat på et tids-
punkt, hvor han som hvid i en Bird 
havde gjort flere fejltræk og faktisk 
stod til tab i en stilling, der fremkom 
efter 
 
1. f4, d5 2. Sf3, c5 3. e3, Sc6 4. Lb5, 
Sf6 5. 0-0, e6 6. b3, Le7 7. Lb2, 0-0 
8. Lxc6, bxc6 9. De1, La6 10. d3, c4 
11. Se5, Db6 12. Dg3, Tf-d8 13. Sd2, 
cxd3 14. cxd3, Ta-c8 Hertil er stillin-
gen helt lige 15. Tf3(?) – bedre er 
Tf2 15. -, Se8 16. f5? For aggressivt 
– det skal forberedes med Dg4 eller 
Dh3 16. -, exf5 17. Dh3? Den konse-
kvente fortsættelse er Txf5 17. -, Sd6 

18. Txf5? Det ser ikke godt ud i for-
vejen, og nu trænger hvid ind i stillin-
gen 18. -, Sxf5 19. Dx5, Dxe3+ 20. 
Kh1 

XABCDEFGHY 
8-+rtr-+k+( 
7zp-+-vlpzpp' 
6l+p+-+-+& 
5+-+psNQ+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+P+Pwq-+-# 
2PvL-sN-+PzP" 
1tR-+-+-+K! 
xabcdefghy 
 
20. -, f6?? Perfekt oplæg til kvalt mat 
i det virkelige skakliv. Tf8 eller Lf6 
ville have givet sort gevinststilling. 
21. De6+, Kh8 22. Sf7+, Kg8 23. 
Sh6+, Kh8 24. Dg8+, Txg8 25. 
Sf7++. 
 

Frands Lavrsen 

Kassererens skude
er vendt (om)!  Efter det ’vandede’ 
indlæg om Admiralen i forrige BF har 
man erkendt at det filosofiske motto:  
’Stå aldrig til søs, lad de andre 
stå’ (ækvivalent med:  ’De fleste pro-
blemer løser sig selv – bare man ven-
ter længe nok’) er rigtigt.  Ejendoms-
styrelsens ’ground crew’ (gartnerne) 
på Rendelækkerbakken har nemlig 
meddelt at de har fisket fem skak-
balkonbrikker op fra Slotssøen.      De 

stod majestætisk på række på en stor 
flad sten (sø-sten?) ud for et driv-
hus, da jeg afhentede dem.  Jeg kon-
verterede prompte hver brik med en 
øl (nej, ikke skibs-øl), som tak for 
hjælpen. Så mangler der kun en ’let 
officer’ (hvid løber), en hvid bonde 
samt tre sorte bønder før sættet er 
komplet igen (værdi 700 kr!).  Den 
omkostnings-bevidste kasserer ser 
frem til denne dag.  

Mogens 
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v. vor udskældte medarbejder Erik 
Hvalsøe 
 
NSU-turneringen er for de fle-
ste spillere en anstrengende 
men spændende oplevelse. Til 
gengæld er det sociale samvær 
ofte både underholdende og 
afslappende. 
  
I de tre spilledage holdt jeg til-
fældigvis frokostpause med en 
af topspillerne. Han kom fra 
Vestsjælland, men desværre 
husker jeg ikke hans navn. Han 
fortalte mig, at hans høje rating 
og internationale erfaring gav 
ham al mulig grund til at regne 
med en sikker førsteplads. 
  
Efter fredagens kamp spurgte 
jeg ham så, hvorfor han havde 
tabt, og han svarede: »Egentlig 
tabte jeg ikke. Min modstander 
spillede blot helt forkert med 
en tydelig mangel på grundlæg-
gende teoretisk kendskab. Jeg 
spillede Alzheimers sidegam-
bit; du ved, den Teichmann 
spillede mod Rabinowitsch i 

Karlsbad 1911. Den burde være 
kendt af enhver, men den unge 
mand jeg spillede mod fulgte 
slet ikke teorien. Og hvor er 
man så henne? Tænk, hvis alle 
bilister kørte rundt på gader og 
veje uden at følge teorien! Det 
ville blive det rene kaos. Jeg 
anbefalede ham stærkt at følge 
de teoretiske tirsdagsforedrag i 
jeres udmærkede skakklub, så 
kunne han måske lære at tabe 
et parti på den teoretisk korrek-
te måde. For ikke at skabe for 
meget kaos på brættet beslutte-
de jeg fra starten at lade ham 
vinde partiet. Vi var færdige kl. 
23.00 efter 93 træk. 
  
Lørdag ved frokosttid mødtes 
vi igen over et stykke laks og 
en bajer. Helt glad var han ik-
ke. 
  
»Jeg har været ude for noget 
ganske uretfærdigt og helt 
skandaløst«, råbte han. 
»Jeg kan godt lide at spille i 
jeres klub, men vi sidder alt for 
tæt sammen ved bordene. Det, 

NSU (?)

FEM UFORTJENTE NULLER
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der skete her til morgen var, 
at spilleren skråt over for 
mig trykkede på det forker-
te ur – altså min modstan-
ders knap. Da jeg havde 
opbygget en fantastisk stil-
ling med en stensikker ge-
vinst, og havde besluttet at 
sende partiet til Skakbladet 
og NEW IN CHESS til glæ-
de for alverdens spillere, 
meddelte min modstander 
mig, at jeg havde tabt på 
tid. Helt urimeligt; men da 
denne turnering næppe har 
international betydning – 
som de andre jeg deltager i 
– lod jeg nåde gå for ret. 
Lad os skåle trods alt.« 
  
Sent lørdag aften mødtes vi 
over dagens sidste bajer. 
Han startede med: »Ja du 
har jo allerede set, at jeg på 
en måde tabte. Der skete 
det, at jeg midt i mit uimod-
ståelige kongeangreb kom 
til at begå den samme lille 
fejl, som Kramnik begik 
mod Fritz for en måned si-
den. Men, det beviser blot, 
at Kramnik ikke spiller bed-
re end mig – eller omvendt. 

Jeg og Kramnik siger: »De 
stores fejl er de svages 
trøst.« 
  
Søndag morgen sad min 
ven allerede klar og tilsy-
neladende i krigshumør. 
Tre timer senere mødtes vi 
i kantinen. Jeg kunne se 
det var gået galt. Han hav-
de mord i blikket. 
»Forklaringen på mit tab – 
hvis man da kan kalde det 
et tab – er, at Hillerød 
Skakklub har tilladt en 
flok sikkert velmenende 
præster at holde en meget 
støjende demonstration her 
i Hillerød. Det var vidst 
noget med flygtninge og 
opholdstilladelser. Jeg vil 
skrive til jeres formand, til 
NSU, til DSU og evt. til 
FIDE at såfremt jeg til næ-
ste år igen vælger at kaste 
lys og glans over jeres tur-
nering ved at deltage, bør i 
forinden rette henvendelse 
til myndighederne for at 
sikre, at ingen protesterer 
mod noget som helst under 
turneringen.« 
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Søndag aften. Turneringens 
sidste parti var spillet, og 
min vens forklaring på et 
godt parti og et sidste tab 
var følgende: 
»Jeg kunne straks se, at min 
modstander var stærkt for-
kølet. Han fortalte mig, at 
han skulle cykle helt hjem 
til Helsingør med forkølelse 
og uden cykellygte – den 
havde han glemt. 
Da jeg nu var udenfor po-
dieplacering og den sæd-
vanlige medieomtale, be-
sluttede jeg mig for at give 
min modstander det hele 
point for ikke at blive smit-

tet og samtidig give ham 
mulighed for at komme 
hurtigt og sikkert hjem til 
Helsingør uden lys på cyk-
len. Jeg gav ham nådigt og 
overbærende sejren efter 89 
træk.« 
  
Inden vi skiltes tilbød jeg at 
fotografere ham og bringe 
hans portræt og et udvalgt 
parti i Bondefangeren. 
»Nej tak, det forbyder min 
beskedenhed mig, og jeg 
skal i øvrigt hjem og forbe-
rede mig på en stor interna-
tional turnering, men måske 
ses vi til næste år.« 
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Kassererens side

 
GODDAG TIL: 
Magnus Mencke 
Mads Paludan-Mørk 
Rasmus Iversen 
 
FARVEL TIL: 
./. 
 
TILLYKKE TIL: 
Flemming Madsen 60 år  29. mar 
Tim Jaksland          40 år    3. apr 
Peter Langer           55 år  18. apr 
Kim Alex Olsen     50 år  24. apr 
Mike Silva Larsen  10 år  24. apr 
Ejgil Nielsen           65 år  27. maj 
 
MEDLEMSTAL: 
 39 Seniorer 
   9 Pensionister 
 12 Juniorer 
 60 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 kontin-
genthalvår; 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. 
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 PASSIVT MEDLEMSKAB 
Som passivt medlem deltager man ikke i det almene klubliv, men vil 
fortsat modtage klubbladet Bondefangeren og evt anden generel med-
lemsinformation. 
Man bevarer det fulde medlemskab af DSU og derved retten til at modtage 
Skakbladet og deltage i koordinerede turneringer. 
 
JUBILÆUMSFONDEN 
I dette regnskabsår har Hillerød Boghandel bidraget med 300 kr, tak.  
Sidste år var bidraget på 1.042 kr!  Lad os prøve at få omsætningen 
op igen.  Støt jubilæumsfonden - gennem dine bogindkøb - jo større 
100 årsfest kan vi afholde den 3. februar 2010. 
 
BØGER 
Ved at placer dine bogindkøb hos Hillerød Boghandel v/ Bo Christi-
ansen (Sofus far) støtter du Hillerød Skakklubs Jubilæumsfond.  5% 
af salget til skaklubbens medlemmer overføres til fonden.  Se hjem-
mesiden: www.hilleroedboghandel.dk  Bestil på mailadressen: 
bc@hilleroedboghandel  Bøgerne leveres med girokort vedlagt i 
skaklokalet, hvis andet ikke er aftalt.   
 
REGNSKABSAFSLUTNING 
Køresedler, udlagte udgifter etc. bedes indleveret til kassereren ultimo 
marts. 
 
KONTINGENT 
Huskede du at betale inden 2. marts? 
Betal til tiden og undgå rykkergebyret på 20 kr. samt risiko for afbrydelse i leve-
ringen af skakblade. 

 

Kontingent pr halvår     
Betalingsdatoer 1/9 og 1/3 

Seniorer 
  o/20 år 

 Pensionister 
  (kun folke-) 

 Juniorer 
   u/20 år 

 Aktive 
 Passive 
 Sekundære (dobb. medl.) 

500 
415 
250 

250 
240 
125 

250 
240 
125 


