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Legehjørnet 

XABCDEFGHY  
8-+ktr-tr-+(  
7zpp+-+-zpp'  
6-+p+psn-+&  
5+qsN-wQ-+-%  
4-+-zP-+-+$  
3+-+-+-+P#  
2PzPP+-+P+"  
1+-+R+RmK-!  
xabcdefghy  ��� � �� � � �	 
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XABCDEFGHY  
8r+-+-+r+(  
7+-wq-vlpzpk'  
6-+-+p+-+&  
5+p+-zP-+P%  
4n+-sNpwQ-+$  
3+-+-vL-+-#  
2lzPP+N+-+"  
1mK-+-+-tRR!  
xabcdefghy  � �� �����	
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XABCDEFGHY  
8r+-+-mkr+(  
7+-+qzppvlQ'  
6psn-zp-zp-+&  
5+p+P+-+L%  
4-+-sN-zP-+$  
3+P+-+-+-#  
2P+P+-+PzP"  
1tR-+-+R+K!  
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XABCDEFGHY  
8-+ktr-vl-tr(  
7zpp+-+-zp-'  
6-+p+qzp-+&  
5+-+-zP-+p%  
4-+-+-+-zP$  
3+-+lwQP+-#  
2PzPP+-+PvL"  
1+-mKR+-+R!  
xabcdefghy  � �� � � �������� 
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Igen er det Hvids pligt at trække først i alle opgaverne. 
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Formandens side

2008! Det tager mig altid et 
par måneder eller tre før det 
nye årstal bundfælder sig; jeg 
ved ikke om I også har det 
sådan. Jeg er altid lige ved at 
sige 2007. Og så er det jo og-
så en nedtælling til 2010, som 
man måske ubevidst skyder 
foran sig. Det gode er at jubi-
læumsudvalget er godt i gang 
med planlægningen, og det 
forlyder at de satser på at af-
holde DM, hvilket jo er en 
kæmpe opgave, men en som 
klubben (måske i samarbejde 
med omegnsklubberne) sik-
kert godt kan løfte. DM 2008 
(nu skulle jeg lige til det 
igen!) står jo for døren, da på-
sken kommer tidligt i år. 
Klubben har to spioner, nem-
lig undertegnede og Peter 
Svendsen (måske er der flere, 
så ved jeg det bare ikke end-
nu) som tager over og finder 
ud af nogle hemmeligheder 
om hvordan de gør. Selv skal 
jeg spille i kandidatklassen for 

første 
gang i 
mit 
liv, så det glæder jeg mig eks-
tra meget til. 
 
Ude i den store verden er 17-
årige norske Magnus Carlsen 
ved at vinde en masse hjerter 
til skakken, og det tror jeg da 
også vi kommer til at mærke 
til i Danmark. Eller det håber 
jeg. Magnus vandt den super-
stærke Corus-turnering i Hol-
land, hvor Palle Skov også var 
nede og flot vandt sin gruppe, 
og efterfølgende på en klubaf-
ten kom og fortalte om nogle 
af oplevelserne dernedefra.. 
Samtidig med Corus var der 
en Open i Gibraltar, hvor Pe-
ter Svendsen, Tim Jaksland og 
vores egen udenlandsdansker, 
redaktør Dan Erichsen (som 
var hjemme i Europa på jule-
ferie) deltog, men resultaterne 
har jeg fået besked om ikke at 
nævne, så det gør jeg her: Tim 
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og Dan scorede egentlig 
pænt og fik begge 50% (5 af 
10) og Peter Svendsen fik 4 
af 10. Trods de lidt middel-
mådige resultater tror jeg de 
havde en god tur. Turnerin-
gen blev i øvrigt vundet af 
kinesiske Xiangzhi Bu på 
korrektion foran amerikan-
ske Hikaru Nakamura. I skri-
vende stund ligger Magnus 
Carsen lige i hælene på ver-
densmester Vishy Anand i 
den interkontinentale super-
turnering Morelia/Linares. 
Spændende og forfriskende 
nyt for skakken.  
 
I vores egen klubturnering 
ligner Esben Sørensen efter-
hånden en vinder. Han vandt 
over mig med sort i 17 træk 
med en giftig dragekombina-
tion (det er jeg ikke helt 
kommet mig over endnu!), 
og har kun afgivet en enkelt 
remis. Nu her med kun to 
runder igen er det kun Hans 
og Wojciech der kan gøre 
noget ved ham. Skulle Esben 
vinde, bliver det ikke første 
gang. Esben vandt også i bå-
de 2002 og 2003. I gruppe 2 
spillede Stig Lenskjær og 
Poul Pedersen remis i deres 

indbyrdes parti om førertrø-
jen, så nu ligger de side om 
side med hver 4 af 5. I tilfæl-
de af ligestilling har bestyrel-
sen besluttet at vinderen i de 
forskellige grupper i klubtur-
neringen for fremtiden skal 
findes ved en mini-match 
over to hurtigpartier (25 min 
+ 10 sekunder pr træk), ved 
fortsat ligestilling ved to lyn-
partier (5 minutter pr. spil-
ler), og ved fortsat ligestil-
ling ved et sudden-death-
lynparti med 6 minutter til 
hvid og 5 minutter til sort, og 
hvor sort vinder i tilfælde af 
remis. Dette gælder naturlig-
vis også i gruppe 1, hvis det 
skulle lykkes nogen at snige 
sig op på siden af Esben. 
 
I holdturneringen ser det ud 
til at førsteholdet overlever 
og ikke rykker ned fra 1. di-
vision efter at vi slog BMS 
5-3 i den udsatte kamp sidste 
søndag. På søndag skal vi 
spille næstsidste runde mod 
bundholdet KS, og så er vi 
oven i købet blevet forstær-
ket med IM Nikolaj Borge på 
førstebræt. Det MÅ ikke gå 
galt. Andetholdet startede 
flot i mesterrækken med en 
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6½-1½ sejr over Allerøds an-
dethold, men siden er det gået 
ned ad bakke, og efter to store 
nederlag på henholdsvis 1½-6½ 
til Helsinges andethold og 1-7 
til Hørsholms andethold er vore 
drenge ikke uden for nedryk-
ningsfare. Tredjeholdet havde 
to flotte sejre på 5½-2½ over 
Rudersdals andethold og Alle-
røds fjerdehold, men de øvrige 
tre kampe har de tabt. Allerøds 
fjerdehold ligger dog så langt 
tilbage, at vore drenge bør være 
uden for nedrykningsfare. Alt i 
alt må det vist siges at alle vore 
tre hold skal have arbejdshand-
skerne frem i de to sidste run-

der! 
 
Venskabsmatchen mod Allerød 
blev, i Christopher Pedersens 
ord, en bragende succes med en 
god stemning og klubben fyldt 
op med glade skakspillere, og vi 
vandt matchen, om end knebent. 
Det er et nyt initiativ som vi nok 
bør forsøge om kan blive en tra-
dition. 
 
Her afslutningsvist vil jeg blot 
minde om generalforsamlingen 
den 22. april og Byturneringen 
som starter umiddelbart efter. 
Indkaldelsen er på næste side. 
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Næstved mod 
Hillerød�. � � � + �$"# �  *"#�" 
 
Den 4. november, på min fød-
selsdag, tog førsteholdet til 
Næstved for at forsøge at ban-
ke afhopperen Schyberg og 
hans forræderiske hold. Det 
første lykkedes og det andet 
kun delvist, da kampen blev 
uafgjort. Nu i bakspejlet, hvor 
det ser ud til at det bliver 
Næstved der rykker op i Skak-
ligaen, ser dette resultat lidt 
bedre ud. 
 
Min mor bor i Næstved, og 
hun kom forbi med varm ka-
kao og hjemmebagte boller, 
og det gør hende vist til ver-
dens bedste mor, synes jeg. 
Det tror jeg i hvert fald ikke at 
der var nogen af os der havde 
oplevet før. 
 
Vi tabte i toppen og i bunden. 
Tim mod IM Mikkel Anton-
sen (Tim gik med begge ben i 
IM’erens forberedelse) og 
Christopher (i sin debutkamp 

for førsteholdet) mod en næ-
sten 300 ratingpoint højere 
rated modstander. De skal 
begge være undskyldt. Imel-
lem disse to var der fire remi-
ser (til Jens, Ib, Carsten og 
Peter), mens Martin vandt 
over en anden Martin 
(Hansen) og Thomas som sagt 
over Schybbe. Det sidste skal 
vi selvfølgelig se. 
 
Brian Schyberg – Thomas 
Svenninggaard 1.e4 c5 2.	f3 	c6 3.d3 
Tøsedreng! Efter sådan et 
tøsehiv fortjener man at 
tabe! 3...g6 4.g3 �g7 
5.�g2 d6 6.0-0 	f6 7.c3 
c4!? [7...0-0 8.�e1 e5 9.a3 
h6 10.b4 $e6 er hovedva−
rianten, og det er vel nær−
mest sort der står bedst 
allerede! Men Thomas' 
træk er også godt og inte−
ressant.] 8.�e1 Schyberg 
kender det ikke og vælger 
den næstbedste variant. 
Bedre var [8.dxc4 2xe4 
9.2d4 2xd4 10.cxd4 2f6 
11.2c3 med rimelig balan−
ce i tingene.] 8...cxd3 
9.�xd3 0-0 10.	a3 �b8 

1. Holdet 
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11.c4?! [11.h3 måtte spil−
les, med en balanceret stil−
ling.] 11...	g4! Sorts brik−
ker står bedst. Sa3 er off−
side og Lg2 er ikke meget 
værd. I mellemtiden får sort 
en stærk springer på e5. 
12.�e2 	ge5 13.h3 	xf3+ 
14.�xf3 �e6 15.�e2 �c8 
[15...7d7 16.8h2 b5!? 
17.2xb5 2e5 18.2a3 7c7 
19.�b1 2xc4 20.b3 2xa3 
21.$xa3 7a5 22.$b2 7xa2 
23.$xg7 7xe2 24.�xe2 8
xg7 er også en mulighed.] 
16.�h2 	a5 17.�g5 
[17.$e3 2xc4 (17...�xc4? 
18.�d2 giver sort proble−
mer.) 18.�ac1 b5 19.b3 
7a6 20.bxc4 7xa3 21.cxb5 
7a5 22.$f1 $d7 giver også 
sort problemer.] 17...�e8 
18.�ac1 �c5! Den er på 
vej til b4 med materialege−
vinst. 19.�e3 �b4 20.�c2 
�xb2! 21.�xb2 �xa3 Og 
det var én! 22.�c2 	c6 
23.f4 [Han må prøve noget, 
men 23.c5 var et bedre 
forsøg.] 23...	b4 24.�b2? 
�bc8? [24...$xc4! vinder 
på stedet da der ryger en 
kvalitet. Mærkeligt at hver−

ken Thomas eller Schybbe, 
der ellers begge er nogle 
hajer til det taktiske, ikke så 
dette.] 25.�b3 �a4 26.�b2 
�xc4 Og det var to! 27.e5 
[Igen: Hvis han vil prøve 
noget, var 27.f5 et bedre 
forsøg.] 27...d5 28.�b1 
�c2! Godt set! 29.�a3 
�xa3 30.�xa3 	c6 
[Udmærket, men der var 
også en taktisk løsning: 
30...d4! 31.$xd4 $d5 
32.�g1 �d8 33.$e3 �xg2+ 
34.�xg2 $xg2 35.8xg2 
2c2 36.�c3 2xe3+ 
37.�xe3 �d2+ 38.8f3 �xa2 
vinder let.] 31.�g1 b6 
32.g4 	a5 33.�d3 h5 
34.�f3 [Alt taber, fx er  
34.�c1 �ec8 35.�xc2 �xc2 
36.$xd5 $xd5 37.�xd5 
hxg4 38.hxg4 �xa2 jo hel−
ler ikke noget ordentligt 
forsvar.] 34...hxg4 35.hxg4 
	c4 36.�f2 	d2! Hvids 
stilling braser sammen. 
37.�b5 	xf3+ 38.�xf3 
�xa2 39.f5 �d7 40.�b4 
�a4?! Unøjagtigt! [40...�c8 
med total dominans og ini−
tiativ var selvfølgelig det 
rigtige.] 41.�xa4 �xa4 
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42.�a3 �d1 43.�xa7 �xg4 
44.fxg6 fxg6 45.�xb6 �f7 
46.�c5 �c8 47.�f2 �e6 
48.�e3 �xe5 49.�xe7+ 
�xe7 50.�xe7 Så har vi et 
uligefarvet løberslutspil med 
to fribønder, som ved kor−
rekt spil fra hvids side dog er 
remis, men det er selvfølge−
lig svært ikke at begå nogen 
fejl, særligt når man er 
presset af tiden, så i praksis 
har sort gode gevinstchan−
cer her. 50...d4+ 51.�e2 
�a6+ 52.�f3 �d5 53.�f6  
�c4 54.�e2 �c3+ 55.�e1 
�d3 56.�f2 �e4 57.�d8  
�f4 58.�c7+ �g4 59.�b6 
d3 60.�e3 �h4 61.�d2 g5 
62.�g2 �b7+ 
XABCDEFGHY  
8-+-+-+-+(  
7+l+-+-+-'  
6-+-+-+-+&  
5+-+-+-zp-%  
4-+-+-+-mk$  
3+-+p+-+-#  
2-+-vL-+K+"  
1+-+-+-+-!  
xabcdefghy 
63.�f2?! En unøjagtighed 
der gør forsvaret sværere. 
Bedre var [63.8h2! g4 

64.$e1+ 8g5 65.$d2+  
8f5 66.8g3 $f3 67.8f2  
8e4 68.$c3 8d5 69.$d2 
8c4 70.8e3 $e2 71.$e1 
og det er svært at se 
hvordan sort kommer vi−
dere.] 63...g4 Dette er det 
sidste træk der giver no−
gen mening på Thomas' 
noteringsliste, så resten af 
partiet har jeg måttet re−
konstruere ud fra min hu−
kommelse, og jeg mener 
at der skete noget i ret−
ning af: 64.�f1 �h3 65.�
g1? Der kom den afgø−
rende fejl. Korrekt var: 
[65.$e3 $d5 66.8f2 g3+ 
67.8e1! (Eneste træk!) 
(67.�g1? �g4 68.�f1 �
f3 69.�d2 �c4! og vinder.) 
67...8g2 (67...g2 68.�g1 
�g4 69.�d2 �c4 70.�e3 
�g3 71.�d2 �f3 72.�c5 
og sort kommer ikke vide−
re.) 68.$f4 8f3 69.$c7 
$e4 70.$b6 og igen kom−
mer sort ikke videre.] 
65...g3! 66.�a5 �g4 
67.�d2 �f3 68.�f1 �c8 
69.�g1 �h3 70.�c3 �e2 
71.�e1 �xe1 72.�h1 d2 
73.�g1 �e2 74.�h1  
d1�#
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Lidt før jul skulle vi have arve-
fjende-opgøret mod Furesø 
(Farum), som efterhånden er 
blevet lidt af en klassiker. Og 
hvis min selektive hukommelse 
ikke svigter alt for meget, så er 
vi lidt ovenpå i det samlede bil-
lede, men man må aldrig under-
vurdere Søren Bogø og co. Også 
i år blev det et close race – og 
det uafgjorte resultat var nok 
meget retfærdigt. 
 
Tim spillede et nydeligt positio-
nelt parti, og udspillede Mikkel 
Strange med sort i en bird (1.f4). 
Tim vandt en bonde og kørte 
derefter usvigelig sikkert partiet 
hjem. Virkelig en fornøjelse at 
se. 
 
Øsse kom også godt fra start 
mod Kasper Damm, der virkede 
forbavsende bovlam i betragt-
ning af at Øsses hvide opstilling 
ikke var specielt revolutioneren-
de. Sorts lidt for friske åbning 
blev udmærket og stille og roligt 
straffet, og partiet kom ikke til at 
vare mere end 23 træk.1-0. 
 
Et interessant nyt kort på holdet 

er Christopher Laursen, en 
Espergærde-mand, som jeg 
kender fra de gamle junior-
skak dage i sen-firserne. Chri-
stopher har været fra skakken 
i mange år, så det var lidt af 
en mundfuld at starte ud med 
en formstærk Bogø. Det blev 
meget skarp sovs i en variant, 
hvor man skulle kende 
(huske) sin teori, hvilket Chri-
stopher ret tydeligt ikke gjor-
de. Så kom han ud i et dårligt 
slutspil, hvor Christopher 
kæmpede godt og længe, men 
Bogø kunne alligevel køre den 
rimelig sikkert hjem til sidst. 
Men når rusten bliver banket 
af, er Christopher en helt an-
den modstander. 
 
Martin burde have kommet 
bedst fra åbningen, men tillod 
modstanderen at udligne. Se-
nere i partiet fik jeg en beha-
gelig stilling og stærke an-
grebschancer, da jeg først of-
rede en bonde og senere fulgte 
op med at ofre en kvalitet, på 
trods af kraftig tidsnød. På 
afstand så det lovende ud med 
en farlig afdækkerskak, men 

Hillerød – Furesø   4-4
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det var faktisk kun godt nok 
til remis. Min happy-go-
lucky modstander valgte 
dog fuldstændig vildt at 
spille noget helt andet og gå 
efter en gevinst i min krafti-
ge tidsnød. Derefter faldt 
hans stilling fuldstændig 
sammen, jeg klarede træk 
40 med 3 sekunder igen (!) 
og 2 træk efter var han mat, 
så 1-0. Se afslutningen bag-
efter. 
 
Svenninggaard vil nok 
helst glemme alt om dagens 
parti. Lad os gøre det kort: 
efter 14 træk havde han tabt 
dronningen, og var på vej 
op efter s-toget… Jeg har 
aldrig set Thomas gøre no-
get lignende, og har også 
hørt rygter om at han var 
rigtig træt på dagen. Kom 
igen Thomas, vi ved at du 
kan gøre det meget bedre. 
 
Erland var gevaldig presset 
i dagens parti – og burde 
nok have tabt, men et sejt 
forsvar gav pote og mod-
standeren opgav til sidst at 
kæmpe videre. En klog re-
mis! Godt holdt af Erland. 

 
Svenne kom skidt fra åbningen 
og burde nok have tabt hurtigt. 
Han fik dog en ekstra chance, da 
modstanderen tillod ham at 
komme ud i et vanskeligt slut-
spil i stedet for. Her var der lige 
præcis en redning, men den var 
meget vanskelig at finde. Sven-
ne spillede naturligt nok noget 
andet og tabte. 
 
Christopher har i år fået chan-
cen for at vise farverne på 
1.holdet, men har haft det svært 
med at score points, da han i alle 
partier er meget lavere ratet end 
sine modstandere. Dagens parti 
var dog et lyspunkt, da Christo-
pher kom godt fra åbningen og 
fik et klart bedre dronningløst 
midtspil. Der var mange gode 
muligheder undervejs, men til 
sidst var det dog helt lige, og en 
remis blev resultatet. 
 
Martin Rosenkilde – Peter 
Thorsbro, Farum 
 
Vi kommer ind efter sorts friske 
22… Sa5-c6, som jeg syntes var 
et meget provokerende træk, der 
måtte straffes. Jeg står bedst, 
men sorts stilling virker solid. 



� �� �

XABCDEFGHY  
8r+-+-trk+(  
7zpl+-+pvlp'  
6-zpn+p+p+&  
5+-+-zP-+-%  
4-wq-zPL+-+$  
3+-sN-+N+-#  
2PzP-+Q+PzP"  
1+-+RtR-+K!  
xabcdefghy  

23. d5!? Et bondeoffer, der 
starter løjerne, men i det føl-
gende forsvarer Peter sig godt. 
23. Sb5! er en stærk og mere 
sikker positionel mulighed 
23...Sxe5 24. Sxe5, Lxe5 25. 
Lxg6 Slår hul på kongestillin-
gen. Der var også andre spæn-
dende angrebsfortsættelser her 
og nok at regne på. 25…
hxg6!? Fritz kan bedre lide 
25…Lg7 26.Lb1, men det er 
svært at spille sort her.   
25...Lxc3? taber derimod hur-
tigt efter 26. Lxh7+, Kxh7 
27.Dh5+, Kg8 28. bxc3, Dxc3 
29.Te5 26. Dxe5 Lxd5 

XABCDEFGHY  
8r+-+-trk+(  
7zp-+-+p+-'  
6-zp-+p+p+&  
5+-+lwQ-+-%  
4-wq-+-+-+$  
3+-sN-+-+-#  
2PzP-+-+PzP"  
1+-+RtR-+K!  
xabcdefghy  
27. Txd5!? Fristende i tidsnø-
den, det ser unægtelig lovende 
ud. Jeg ventede mig meget af 
den kommende afdækkerskak. 
Men 27. Td3! er stærkt her. 
Lad os se:  27…Dxb2 med 
mattrussel på g2 som jeg ikke 
brød mig om: 28. Sxd5, Dxe5 
29.Se7+ Kg7 30. Txe5, Kf6 31. 
Sc6 (så lidt shaky ud) dog: 
31… Tac8 32. Tf3+, Kg7 
33.Tc3, Tfd8 34.Te1, Td2 35. 
a3 er Fritz’ lange og overbevi-
sende variant, der bør vinde. 
27…exd5 28. Sxd5, Dc5 
29.b4, Df2! 30.Sf6+, Kh8 30…
Kg7 taber efter 31. Sg4+ f6 32. 
De7+ Tf7 33. Dxf7+ Kxf7 
34.Sxf2 med officer mere.  
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XABCDEFGHY  
8r+-+-tr-mk(  
7zp-+-+p+-'  
6-zp-+-sNp+&  
5+-+-wQ-+-%  
4-zP-+-+-+$  
3+-+-+-+-#  
2P+-+-wqPzP"  
1+-+-tR-+K!  
xabcdefghy  
Denne stilling havde jeg forud-
set da jeg ofrede kvaliteten 
uden at nå til en klar konklusi-
on. Da jeg nåede frem til stil-
lingen blev jeg dog skuffet 
over, at der ikke var bedre end 
31. Da1! Eksempelvist 31. 
Sg4+ f6 klarer ærterne for sort. 
Nu truer der derimod Sg4+. 
Vingen var nu et par minutter i 
12. 31… Df5?? Helt vildt at 
spille på gevinst her. Jeg troede 
egentlig at 31..Tfd8? var træk-
ket (med ideen Dd4), på hvilket 
jeg legede med ideen 32.Te3?, 
Dxe3 33. Sd5+ men 32…Td1+  
33.Dxd1 Dxe3 vinder en kvali-
tet selv om der kan kæmpes 
efter 34. Da1.  
31..Tfd8 taber dog efter 
32.Te8+!, Txe8 33. Sg4+ eller 
32. Te8+!, Kg7 33.Tg8+!, Kh6 
34.Sg4+ alt sammen med dron-

ninggevinst. Måske havde jeg 
nået at se det, måske ikke! 
Den er dog ikke særlig van-
skelig, så det havde jeg nok 
set. 
Derfor er det rigtige træk 
31…Tad8! Hvorefter f.eks. 
32. Sd7+, Kg8 33.Sxf8 er død 
remis. Peter havde set det, 
men gamblede i min tidsnød. 
Nu taber han så bare i stedet 
for… 32. Te3, Kg7 33. Se8+, 
Kh6 34. Dg7+, Kh5 35. Sf6+, 
Kg5 36. Tg3+, Kf4 37.Tf3+, 
Kg5 38.h4+, Kxh4 39. Txf5 
Der røg dronningen. 39…Th8 
40. Sh7, Opgivet. Der er mat 
i et par træk. � %# � ! 

- Jeg kræver bedre belysning! 



� �� �

REDNING ! 
Efter den på alle måder glim-
rende kamp mod BMS havde 
1 holdet alle muligheder for at 
spille os i sikkerhed mod 
bundproppen KS. 
Propper kan som bekendt godt 
være drilske og kræve både 
behændighed og råstyrke at få 
has på og det var netop hvad 
der skete den første søndag i 
marts. 
Det så ikke lovende ud efter 
2-2½ time men i bagklogska-
bens lys var det nok et spørgs-
mål om at det tog lidt tid in-
den ratingforskellene gjorde 
sig gældende 
på f.eks. bræt 3,4 og 7 
 
Nikolaj spillede sit første par-
ti i vist flere år men helt glemt 
det har han ikke og sejren blev 
kørt sikkert hjem efter  
at have udspillet Bent Vester-
gaard i midtspillet. 
Jeg håber at vi får set mere til 
Nikolaj på holdet i fremtiden. 
 
Tim fik ikke ret meget ud af 
sine sædvanlige fupperier 
mod siciliansk og tog en hur-
tig halv. 
Spil som det der kørte storta-

lentet Nikolaj Mikkelsen helt 
over kan man ikke forvente 
hver gang. 
 
Undertegnede fik i dagens 
anledning fornøjelsen af et 3 
bræt hvilket dog ikke kunne 
ses på stillingen efter åbnin-
gen hvor jeg fik stillet mig 
temmelig forkert op mod Lon-
donsystemet, Noget særligt 
angreb fik hvid dog ikke og i 
begyndende tidnød hoppede 
han med begge ben i havnen 
med en selvarrangeret tårn-
fangst. 
 
På bræt 4 var det derimod 
Martin der var paa vej udover 
kanten efter at have givet sort 
en megastilling efter en mildt 
sagt elendig bondeafbytning i 
centrum der ruinerede en el-
lers klart fordelagtig stilling 
efter åbningen. 
Pludselig fik sorts officerer 
masser af plads men han tog 
sig heldigvis for god tid med 
et kongeangreb og hvid kunne 
kaste så meget sand på banen 
at det i tidnøden gik galt for 
sort i det taktiske spil hvor 
ratingforskellen tydeligt gjor-
de sig gældende. 
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Ikke uheldigt men 4½/6 er 
et kandidatresultat og det på 
udelukkende hvide partier !. 
Ingen på holdet kan mindes 
hvordan Martin spiller med 
sort men vi frygter det vær-
ste…….. 
 
Ib spillede minsandten den 
velkendte Berlinervariant 
og det var sikkert teori for 
det ligner for mit utrænede 
blik en remis hele vejen og 
det endte det da også med. 
Udmærket holdskak at spil-
le en solid remis med sort 
mod en jævnbyrdig mod-
stander. 
 
Carsten har i al ubemær-
kethed  fået spillet sig på +2 
efter dagens parti hvor sort 
stille og roligt blev skubbet 
rundt i manegen i en dron-
ningegambit. 
Beskeden som han jo er 
(!?!) vil Erland sikkert ikke 
prale med fordelenes for-
vandlingsevne osv. men 
modstanderens fejl blev ud-
nyttet med en blanding af 
positionelle og materielle 
trusler. Pres på en isoleret 
d-bonde kombineret med en 

binding af en Sd7 og Te8 
med Lb5, det var lige efter 
enhver drejebog. 
Efter en kvalitetsgevinst 
blev gevinsten kørt sikkert 
hjem hvis man ser bort fra 
den obligatoriske tidsnød. 
 
Svenne var naturligvis (!??) 
også i tidnød og med en 
noget trang stilling var der 
optræk til krise i fanklub-
ben. Heldigvis var det dog 
nærmere Gert Werner der 
lod sig påvirke af tidnøden 
med ringe spil og en masse 
snak og øvrige forsøg på at 
distrahere. Som den tid-
nødhaj han er udnyttede 
Svenne det perfekt og da 
røgen lettede stod hvid 
overfor udækkelig mat. 
 
Christoffer betaler mange 
lærepenge på sidstebræt 
mod stærke(re) modstande-
re men skakforståelsen fej-
ler intet. I dagens runde 
lærte han hvordan man ikke 
skal spille mod gxf6 varian-
ten i CaroKann  
Selvom han kæmpede flot 
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var der ikke meget at stille op 
efter åbningen. 
 
6-2 og dermed skal der kun et 
halvt point til i sidste runde før 
en ny sæson i 1 division er sik-
ret. Flot klaret af et hold der af 
vores mange højlydte kritikere 
( ingen nævnt, ingen glemt ! ) 
blev udnævnt som sikre ned-
rykkere inden sæsonen.  
 
Bortset fra kampen mod Læse-
foreningen ( vi kan tilsynela-

dende ikke spille mod fyn-
ske hold ) hvor vi blev 
snydt så vandet drev har vi 
haft en god sæson hvor bl.a. 
Næstved slap billigt. Kun 
mod Frederiksberg fik vi 
mere end vi nok burde. 
 
Samtidig med 1 holdets 
redning klarede 2 holdet sig 
også fri af nedrykning så 
absolut en god dag for den 
gamle skakklub. 
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I skal ikke snydes for et par 
partier fra den turnering der 
skaffede mig mit første kandi-
datresultat, jeg nu skal over og 
udnytte til DM i Silkeborg. 
 
Der er tale om et par miniaturer 
fra de to første runder. Nogle 
gange er det utroligt hvor hur-
tigt man kan vinde, selv i en 
mestergruppe.  
 
Det første parti er jeg nødt til at 
vise for at skabe lidt balance i 
regnskabet, for i næste nummer 
af dette blad kan du sikkert se 
det parti fra klubturneringen 
hvor jeg taber i 17 træk til ham 
jeg her basker i 16: 
 Ib Hother Andersen - Es−
ben Lauge Sørensen 
Hillerød Open (1), 
02.10.2007 
1.e4 g6 2.d4 c5 3.	f3 �g7 
4.c4 d6 5.	c3 cxd4 6.	xd4 
�b6?! Et åbningseksperi−
ment som straks bliver 
straffet 7.	db5! 	a6 [7...a6 
8.2d5] 8.�e3 �xc3+ 
9.	xc3! 

XABCDEFGHY  
8r+l+k+ntr(  
7zpp+-zpp+p'  
6nwq-zp-+p+&  
5+-+-+-+-%  
4-+P+P+-+$  
3+-sN-vL-+-#  
2PzP-+-zPPzP"  
1tR-+QmKL+R!  
xabcdefghy 
9...�xb2? 10.�d4 e5 
[10...2b4 11.�b1 2c2+ 
12.8d2 7xb1 13.7xb1 
2xd4 14.2d5 2e6 15.7b2 
f6 16.f4 2h6 17.$d3+−] 
11.�b1 �a3 12.	b5 �a5+ 
13.�c3 �d8 14.	xd6+ �e7 
15.	xc8+ �xc8 16.�xb7+ 
1-0 
 
Den anden miniature er mod 
en tidligere klubkammerat 
fra Ballerup: 
 
Michael Tandrup - Ib 
Hother Andersen 
Hillerød Open (2), 
09.10.2007 
1.d4 	f6 2.	f3 e6 3.c4 b6 
4.g3 �b7 5.�g2 �e7 6.	c3 
	e4 7.	xe4 7...�xe4 8.0-0 

Hillerød Open 2007 
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0-0 9.	d2 �xg2 10.�xg2 
d5 11.�b3?! En unøjagtig−
hed som straks bliver straf−
fet! 11...	c6! 12.e3 	a5 
13.�c3 dxc4 Han opdager 
nu til sin rædsel at han ikke 
kan slå bonden pga. Dd5+! 
14.e4 �f6 15.e5?! Endnu 
en unøjagtighed, for nu kan 
han jo stadig ikke slå bon−
den. Bedre var:15.2f3 c5 
16.$e3 cxd4 17.$xd4 $xd4 
18.2xd4 7c7G 15...�e7 
16.	f3 �d5∓ Dominans! 
Og så den afgørende fejl i 
en svær stilling: 17.�f4? 
Bedre var: 17.$d2 g5 18.8
g1 g4 19.2e1 �fd8∓] 

XABCDEFGHY  
8r+-+-trk+(  
7zp-zp-vlpzpp'  
6-zp-+p+-+&  
5sn-+qzP-+-%  
4-+pzP-vL-+$  
3+-wQ-+NzP-#  
2PzP-+-zPKzP"  
1tR-+-+R+-!  
xabcdefghy 
17...g5! Han ser nu til sin to−
tale lamslåelse at han bliver 
nødt til at slå denne bonde, 
da den ellers går videre til g4. 
18.�xg5 �xg5 19.h4 �h6 
20.�h3 �ad8 21.�ad1 c5 
22.�c2 0-1 

Corus 2008 

Overskriften lyder måske lige 
lovlig flot. Men den er sand. 
Hvis man med udtrykket tur-
neringssejr også accepterer, at 
man kan vinde en af de i alt 
61 undergrupper, der var i for-
bindelse med Corus-
stormesterturneringen i Hol-
land i januar. Det er den, der 
for nogle år siden også var 
kendt som Højovnsturnerin-

gen. 
 
Stormestergruppen med ver-
densmesteren Anand i spidsen 
for et felt med blandt andre 
Aronian, Kramnik, Topalov og 
Carlsen som outsidere gav en 
hård GM-gruppe A. Men også 
et felt, der gjorde, at når man 
har besluttet sig for at spille en 
turnering i udlandet, for både 

Turneringssejr i Wijk an Zee uden nederlag 
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jeg nøjes med at skrive, at 
Magnus Carlsen fik (endnu) et 
gennembrud, ved at dele før-
stepladsen med Aronian. 
 
Corus-turneringerne afvikles 
udelukkende i grupper. Grup-
pevinderne rykker en række 
op, så vinder af GM-B rykker 
op i A. Vinder af GM-C ryk-
ker op i B, og vinder af den 
almindelige gruppe et, hvor 
folk skal betale indskud og 
har fra cirka 2200 i ELO og 
opefter, rykker op i GM-C, og 
får altså mulighed for at spille 
en lukket stormesterturnering. 
Det tiltrækker selvsagt gode 
folk, så en tysk og en hol-
landsk IM tog sig af hver sin 
gruppe et med 8,5 og 8 points 
og rykker altså ind i den fine 
afdeling. 
 
Jeg selv var med i en af de 
undergrupper der havde et fi-
retal. Altså ikke GM, men 4G. 
Og da jeg vandt gruppen, har 
jeg altså ret til at spille i grup-
pe tre næste år, og i princippet 
kunne det betyde at jeg i 2012 
er med i den laveste af stor-
mestergrupperne. Sådan er 
systemet, men sådan går det 
nok ikke. 

selv at spille, og studere de 
store mestre, så kunne det 
godt være i Holland. For at 
sætte styrken lidt i relief, var 
vinderen af sidste års Politi-
ken Cup, Krasenkov, ikke 
stærk nok til A-gruppen i 
Wijk an Zee, men han deltog 
dog i den næststærkeste stor-
mestergruppe og scorede om-
kring 50 procent. 
 
Man kan se detaljer og fotos 
fra stormestergrupperne på 
internettet, 
www.coruschess.com, og jeg 
har også skrevet et par refera-
ter til Hillerøds hjemmeside, 
som tilsammen er meget lan-
ge. Webmaster Hans skriver 
venligt,at man kan læse mine 
"udførlige" beretninger. Så 
ved man godt, man har været 
lidt lang i spyttet. 
 
Men andre gode kræfter, der 
tog fotos ved et desværre ikke 
særlig velbesøgt, men eksklu-
sivt arrangement i klubben 
efter jeg var kommet hjem, 
mente, at der også skulle stå 
lidt i klubbladet. 
 
Så for at gøre historien om de 
stærkeste noget kortere, vil 
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Det begyndte ellers med, at 
jeg spurgte turneringsledel-
sen om jeg med mine 1913 i 
dansk rating virkelig skulle 
spille i en gruppe hvor ingen 
havde over 1900 i hollandsk 
rating. Og det mente de var 
rigtigt nok, da jeg hverken 
havde ELO eller hollandsk 
tal. ELO havde syv af delta-
gerne i gruppen, og tre af 
dem havde over 1900, og de 
havde også alle mere end 
mig. Det skulle nok blive 
spændende, og hvis alle par-
tier blev spillet vile jeg få et 
ELO-tal efter turneringen. 
 
Fint nok, det var blandt andet 
det, jeg var kommet for! 
Men en spiller blev syg, og 
dermed tæller ELO på en 
anden måde. Så med hjem i 
kufferten har jeg et del-ELO-
resultat på syv partier, så der 
skal tre mere til. De kommer 
nok til sommer i Politiken 
Cup. 
 
Første runde en rolig remis 
med sort, anden runde var 
måske mit bedste parti. Det 
mente Jacob Woge, min rej-
sekammerat, (tidligere Hille-
rød-klubmester) som scorede 
4 af 9 i en stærk gruppe 2. 

Her mit parti fra 2. runde, hvid 
Palle Skov, sort Jan Rot, Hol-
land (1953 ELO, gruppens på 
papiret stærkeste). 
1.c4 e5 2.Sc3 Sf6 3.Sf3 Sc6 4.e3 
Le7 5.d4 exd4 6.Sxd4 0-0 
7.Sf5? Jeg havde fået en idé om 
at jeg ville have løberparret. 
Men der går for meget tid med 
denne manøvre. Dog bliver 
hvids løbere ret stærke om 
lidt...det vender vi tilbage til. 
7...Lb4 8.Dc2 g6 9.Sg3 Te8 
10.Ld2 d6 Det må være galt. I 
forvejen er g6 tvivlsomt, men 
den sortfeltede løber kunne dog 
rykkes baglæns og forsvare kon-
gestillingen evt. fra g7. Nu får 
sort problemer 11.a3 La5 12.b4 
Sd4 Hov, kunne han det? Hel-
digvis er det ikke farligt 13.Db2 
Lb6 14.0-0-0 Sc6 15.Sa4 De7 
16.Lc3 Se4 17.Lh8 (!) f5 
18.Sxe4 fxe4  
XABCDEFGHY  
8r+l+r+kvL(  
7zppzp-wq-+p'  
6-vlnzp-+p+&  
5+-+-+-+-%  
4NzPP+p+-+$  
3zP-+-zP-+-#  
2-wQ-+-zPPzP"  
1+-mKR+L+R!  
xabcdefghy
Hvad trækker hvid her?  
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19.c5 Le6 De hvide løbere 
kunne rigtig have foldet sig ud 
efter 19...dxc5 20.Lc4+ Le6 
21.Lxe6+ Dxe6 22.Dg7# er 
sort mat, og på 20.-Kf8 er den 
sorte dronning fanget efter 21. 
Lf6! 20.cxb6 axb6 21.Lb5 
Her fortalte Fritz 11 bagefter, 
at jeg godt kunne have spillet 
det træk, jeg egentlig helst 
ville, nemlig Sc3. På Kxh8 
har hvid Sd5 men det forka-
stede jeg pga. Dg7 og begynd-
te at regne på om Lb5 gik. 
Men på Dg7 kan jeg jo slå på 
g7 og på c7 bagefter eller 
Sxc7 direkte. Elementært. Lb5 
er dog også udmærket. 
21...Tf8 22.Ld4 Sxd4 
23.Txd4 c6 24.Sxb6 cxb5 
25.Sxa8 Txa8 26.Txe4 Tc8+ 
27.Kd2 her står kongen sik-
kert, men der skal lige pareres 
diverse trusler mod c2 og så 
skal man undgå at sorts dron-
ning på anden måde trænger 
ind i stillingen 27...Df7 
28.Tf4 Lf5 29.Tc1 Dd5+ 
30.Td4 Dxg2 31.Txc8+ Lxc8 
32.Db3+ Kg7 33.Tf4 Lf5 
34.Dc3+ Kg8 35.Db3+ Kg7 
en enkelt trækgentagelse for at 
komme tættere på de 40 træk, 

da jeg havde mindst tid 36.Dc3+ 
Kg8 37.Dd4 Dc6 38.e4 Le6 
39.Df6 De8 40.h4 d5 Stillingen 
falder helt sammen nu.  
 
 
Tredje runde spillede jeg helt 
forfærdeligt i åbningen med sort, 
men vi brugte begge meget tid, 
og materielt holdt jeg så meget 
sammen på mit forsøg på endnu 
en dronningeinder, at det blev 
remis. Nu to af tre. 
 
Min modstander, van Rijkom, 
var rystet, Fritz viste bagefter 
klar gevinst til ham. Han var dog 
ikke mere rystet end at han 
vandt næste runde, men så blev 
han syg til runde fem og seks. 
Og efter fridagen mellem 6. og 
7. runde håbede jeg, at han kom 
tilbage, dels fordi man selvføl-
gelig altid håber det bedste for 
folk, dels fordi jeg nu blev be-
kymret over, om turneringen 
ville blive internationalt ratet, 
når alle partier ikke blev spillet. 
Det blev den altså ikke. 
 
Fjerde runde igen gevinst og nu 
tre points af fire - partiet ligger 
på klubbens hjemmeside, så det 
kan man springe over her. Men 
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mine dejlige hvide centrum-
bønder på d6 og e6 nød jeg! 
 
Femte runde remis efter jeg 
var kommet lidt underligt ud 
af en Reti med sort mod en 
forsigtig mand, der med en 
placering som delt 5-6 fik 
præmie! En god ide, synes 
jeg, at give præmier til halv-
delen af deltagerne, især i en 
ni-runders-turnering. Så er der 
stadig noget at spille for, selv 
om man kommer skidt fra 
start. 
 
Sjette runde igen hvid. Indtil 
nu virkede planen godt: Ge-
vinst med hvid, remis med 
sort. Nu kom der kludder i 
det, da jeg i endnu et slavisk 
parti med hvid fik givet sort 
en isoleret d-bonde, som jeg 
så havde tænkt mig at erobre 
og vinde i tårnslutspil. Jeg fik 
bonden, men min modstander 
fik også en af mine. 4 af 
6,ingen nederlag, og nu fri-
dag, som blev brugt i Amster-
dam, som med bus og tog lig-
ger omkring tre kvarter fra 
Wijk an Zee. 
 
Efter fridagen var der topop-
gør. Min unge modstander 

Jelle Wiering havde spillet fint 
og havde fem af seks, han fik i 
vores indbyrdes parti sit eneste 
nederlag. Han var næsten græ-
defærdig bagefter, ikke over at 
tabe til mig, men fordi han hav-
de vunder over van Rijkom, 
som nu trak sig helt fra turne-
ringen. Da v. Rijkom kun hav-
de spillet 4 partier af 9, altså 
under halvdelen blev alle resul-
tater slettet, og dermed førte 
jeg nu pludselig gruppen med 
et halvt point inden de to sidste 
runder. Og vandt altså topopgø-
ret med sort.  
 
(Partiet ligger på nettet, men 
slutningen tåler vel at blive 
gentaget. Palle har sort. –red.) 
XABCDEFGHY  
8-+-+-trk+(  
7zpl+-+pzpp'  
6-zp-+-+-+&  
5+-trP+-+-%  
4-sn-+-+-+$  
3+-+-+N+-#  
2P+-tRLzPPzP"  
1+-+R+-mK-!  
xabcdefghy
20.d6, Sd5 21. Se5, Td8 22. 
d7? bedre Sd3 Sc3 23.Sd3, 
Tg5! Nu er det meget svært, 
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formentlig umuligt for hvid at 
klare den. 24. Tc1, Txg2+ 25. 
Kf1, Txh2 med mat på h1 
hvis hvid tager på c3 26. f3, 
Th1+ 27.Kf2, Txc1 Nu skal 
sort bare passe på ikke at af-
vikle så hvid får et tårn ind på 
e8 28. Sxc1, Sxe2 29. Kxe2, 
La6+ 30. Ke3, Lb5 31. Tc2, 
Lxd7 og så gad hvid ikke me-
re. 0-1. 
 
Fra at have fem af syv havde 
jeg nu fire et halvt af seks. 
Men altså i spidsen. 
Ottende runde sort igen, og en 
caro-kann, hvor hvid ikke 
havde set mit 4.træk (Sf6) før. 
Han spillede skræmt Sg3, jeg 
fortsatte med -h5 som Nimzo-
witsch anbefalede, fik dog 
ingen synderlig fordel men 
remis var ingen katastrofe, da 
Jelle også spillede remis. 
 
Det betød, at inden sidste run-
de var jeg et halvt foran. 
I 9. og sidste runde mødte jeg 
den handelsrejsende HJ Plant-
feber, som man ofte så iført 
besynderligt farvede plastic-
briller i færd med at tiltrække 
sig opmærksomhed for at sæl-
ge sine varer. Dog ikke i par-
terne, der var han seriøs. Men 

da jeg efter en rolig åbning be-
gyndte at stå uldent, ville jeg 
tilbyde remis. Men Plantfeber 
var forsvundet, formentlig ude at 
sælge et eller andet. Så jeg måtte 
trække og så dukkede han op, og 
tog uden videre imod uden at se 
hvad jeg havde rykket. 
 
Han var godt klar over at han 
nok stod lidt bedre, men jeg hav-
de jo spillet en fin turnering, så 
han var fint tilfreds med remis! 
Jelle vandt sit parti, og vi havde 
dermed begge fem et halvt af 
otte. Pengepræmierne deltes, 
men jeg står som gruppevinder. 
Selv om gruppen ikke var vold-
somt stærk, er det da en stor til-
fredsstillelse at spille i udlandet, 
og i det hele taget gennemføre ni 
partier i en lukket turnering uden 
nederlag (det har jeg ikke prøvet 
siden en klubturnering i 1.klasse 
i Centrum Esbjerg for 23 år si-
den). 
 
 
 
En fin afslutning i et stort telt 
var gratis for deltagerne. Her 
bød arrangørerne på light jazz 
orkester, håndmadder, den loka-
le ærtesuppe, som under hele 
turneringen både kunne lugtes 
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og høres fra de mange der 
slubrede den i sig, øl, vin 
og vand. 
 
Afslutningen bød også på 
laser-lysshow, taler og 
præmieuddeling i storme-
stergrupperne. Jeg kan ik-
ke dy mig for også her at 
nævne, at den tidligere 
verdensmester Anatolij 
Karpov, der var special 
guest nogle dage under 
turneringen, ved afslut-
ningsfesten dukkede op og 
hyldede turneringen, med-
bringende en stor vase i 
russisk porcelæn, som den 
lille mand knapt kunne 
løfte. Et pudsigt syn, som 
ikke blev mindre forbløf-
fende, da den kvindelige 
medarrangør af turnerin-
gen takkede - og tog imod 
vasen med een hånd! 
 
Årets Wijk an Zee-
turnering vil blive husket 
for at Nordens nye stor-
spiller, Magnus Carlsen, 
fik en form for gennem-
brud, selv om Korchnoi 
lidt frækt i den hollandske 
avis de Volkskrant siger, 

at Carlsen ikke havde for-
tjent at vinde. 
 
Arrangørerne bemærkede 
også ved afslutningen, at 
turneringen også vil blive 
husket, fordi den pludselig 
fik hele verdenspressens 
bevågenhed. Det var fordi 
meddelelsen om Bobby 
Fischers død kom, lige da 
vi almindelige spillere 
skulle til at rykke første 
træk i første runde. Alle 
mulige og umulige medier 
ville tale med især Anand 
men også andre, om hvad 
Fischer havde betydet for 
dem og for skakken. 
 
Når man som jeg for alvor 
begyndte i skaklub i tiden 
kort efter Fischer-
Spasskij-matchen, blev 
skaktankerne sendt helt 
tilbage til 1972 i det mi-
nut, da vi omkring 700 
skakspillere fra hele ver-
den rejste os, umiddelbart 
inden første runde og min-
dedes en af vores ædle 
hobbys allerstørste mestre. 
 � %��"
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med Special Guest 
Star: Bull 
 
Da jeg havde taget imod 
tilbuddet om at blive i Ca-
nada (beklager, folkens!) 
kunne jeg godt se, at det 
ville vare noget tid, før jeg 
igen ville få en chance for 
at spille en nogenlunde 
hæderlig turnering igen. 
Så da jeg var en kort stund 
i Danmark, sørgede jeg for 
at finde en ordentlig turne-
ring (farvelturnering?) at 
spille. Valget faldt så på 
Gibraltar. En åben turne-
ring med ratingpræmie til 
bedste spiller under 2600? 
Helst havde jeg jo lidt hå-
bet på om ikke man kunne 
have været så heldig at 
komme til at møde Ale-
xander Grischuk, som var 
tilmeldt turneringen. Han 
meldte dog så fra, så det 
kunne man altså ikke. 
 
Hvad jeg så siden fandt ud 
af, var at en af klubbens 

tidligere stjerner, Steen 
Skovlund Larsen, boede i 
Linea de la Concepçion, 
som er lige på den anden 
side af Gibraltars mikro-
skopiske grænse. Han hav-
de så inviteret ligeledes 
tidligere Hillerødmand, 
Henrik ’Bull’ Mortensen 
ned til en visit. Denne hav-
de så igen fået trukket Tim 
og Svenne med sig derned, 
og pludselig var det fra at 
være en solo-turnering ble-
vet en hel delegation. 
 
Gibraltar er ikke større end 
man kan spytte hen over 
den. Den er dog spærret i 
midten af en stor klippe, 
og af et militærområde på 
den ene side, så det områ-
de man kunne komme 
rundt på, formede et ’C’ 
omkring klippen. Hotellet 
lå i den ene spids af C’et, 
og Gibraltar by lå i den 
anden, så der har nok væ-
ret en del der har boet på 
hotellet, der slet ikke har 

Gibraltar Masters 2008 
FRA EN NORSK KRYBBE 
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bemærket, der var en by 
på den anden side af klip-
pen. Bull boede hos Steen, 
så hver dag vadede han ind 
fra Spanien. Dette indebæ-
rer at gå hen over Gibraltar 
lufthavns landingsbane! 
Det er heldigvist kun ét fly 
om dagen, og trafiklys på 
hver side til at advare, om 
det er sikkert. Tim og Pe-
ter boede på hotellet, mens 
jeg som eneste deltager 
havde valgt ”The Rock” 
som lå i den fjerneste ende 
af byen. Det fortrød jeg 
dog ikke, da det tilsynela-
dende også var eneste ho-
tel med internetservice in-
kluderet i prisen. Gibraltar 
telecom havde sponseret 
turneringen, og det var 
ganske tydeligt at de for-
ventede at få sponsorpen-
gene tilbage i internetud-
lejning. 
 
Nu lå turneringen oveni 
Corus (se side 18), så su-
per-super-eliten var ikke 
til stede. Til gengæld var 
der et bundt top-kinesere, 
og de var godt nok interes-
sante at se på. Deres spil-

lestil var meget agressiv 
og materialistisk 
(Fritzisk?). De kunne sid-
de med en kvalitet mindre 
og alligevel spille som om 
de forventede at vinde par-
tiet. Bu Xiangzi førte tur-
neringen med 7.5/8 men 
præsterede alligevel at bli-
ve indhentet og overhalt i 
sidste runde af Hikaru Na-
kamura. 
 
To grupper til gjorde sig 
bemærkede ved turnerin-
gen. Den første var kvin-
derne, af hvilke der var en 
hel del til stede. Dette er 
utvivlsomt bundet til det 
store antal ret pæne penge-
præmier der var udloddede 
(£2000 til bedste u. 2550, 
2450, 2350, 2250 og 2150) 
Meget snedigt påfund, 
egentligt. Gad vide, hvor-
for ingen har tænkt på det 
før? 
 
Den anden gruppe var 
nordmændene. Nu er Nor-
ge jo som bekendt et tred-
jeverdensland, hvor flerko-
neri er tilladt, så den nor-
ske stormester, Simen Ag-
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destein, har tolv koner og 
femogtyve børn, som alle 
spiller skak. Dette var 
ihvertfald det indtryk, man 
fik. Nogen påstod, at han 
styrer et 
’eliteidrætsakademi’ som 
tilbyder skak, og at de var 
på en slags lejrskole. Nu er 
skak jo som bekendt ikke 
en idræt, så den må man jo 
selv om man tror på. I 
hvert fald var der ret man-
ge af dem. Tydeligvist er 
det ikke åbningerne, de 
bruger deres tid på. En 
skotte klagede til mig over 
at han havde haft spillet 5 
caro-kanner mod nord-
mænd, og hver gang fik 
han noget nyt underligt. 
Min personlige favorit var: 
1. e4, c6. 2. Sf3, d5. 3. 
exd5, cxd5. 4. Se5. Den 
må I godt bruge, men kom 
ikke og brok jer til mig, 
hvis den ikke virker. 
 
For de danske spillere var 
turneringen ikke en udpræ-
get succes. Hele bundet 
klarede sig under hvad 
man kunne have håbet på, 
med undtagelse af Dan, 

som klarede sig fuldstæn-
digt forfærdeligt. Det var 
ret tydeligt, at jeg var yn-
keligt ude af form, hvilket 
var lidt synd, for det betød 
at i stedet for at få bank af 
2500’erne, sad jeg og fik 
bank af 2100’erne. 
 
Den eneste gode ting ved 
det, var at turneringen var 
delt op i to sektioner: De 
øverste to tredjedele sad 
klemt sammen i to små 
rum; den nederste tredje-
del sad i brede, magelige 
stole i et rum med lækker 
udsigt. Dette gjorde Peter, 
Henrik og jeg god brug 
af!. 
 

De spillede en falsk-seedet 
schweizer, dvs. at i første 
runde fik alle over 2400 2 
points lagt til og alle mel-
lem 2200 og 2400 fik et 
enkelt point lagt til, hvil-
ket giver lidt mere rod i 
systemet, men gør det 
praktisk taget umuligt for 
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1600’erne at møde 
2600’erne. I anden runde 
blev det ene point så fjer-
net og fra tredje runde var 
det en almindelig schwei-
zer. 
 
1. runde: 
Tim – Manuel Leon 
Hoyos 2495. Tims mod-
stander ofrede damen lidt 
halvtvivlsomt, men til 
sidst var der desværre ikke 
nok træ på brættet til at 
Tim kunne køre den hjem. 
Trist, det havde ellers væ-
ret en god måde at starte 
turneringen på. ½-½. 
Peter – Tamas Vasvari 
2174. Svennes modstander 
manglede et sikkert sted at 
stille kongen, og så blev 
han altså kørt over. Se ne-
denfor. 
John Hickman 2009 – 
Dan. Dan kom egentligt 
pænt fra start men over-
spillede så sin stilling og 
påtog sig et par strukturel-
le skader, der straffede sig 
selv. 1-0 
Bull – Rudy van Keme-
nade 2029. Henrik kom 

ind i et helt lige slutspil, men 
hans modstander kendte ikke 
vendningen ‘den ældste spiller 
vinder’ og begyndte at smide 
sine bønder væk. 1-0 
XABCDEFGHY  
8-+ktr-+-tr(  
7zp-+n+p+p'  
6-+pvlpzp-+&  
5wq-+-+-+l%  
4-+-zP-+-+$  
3+LzPQ+N+P#  
2P+-+-zPP+"  
1tR-vL-tR-mK-!  
xabcdefghy 
Sort har lige rokeret langt og 
håber på noget i g-linjen. 
16.Sd2 Lb8 17.Se4 Thg8 
18.Lc4 Kb7 Hvids plan er ikke 
så svær at se, så Sort forsøger 
at barrikadere sig i hjørnet. 
19.Tb1+ Ka8 20.La6 Sb6 
21.Sc5 Ld6 22.De4! c6 er også 
svag. Nu må Sort afgive mate-
riale. 22.-,Tc8 23.Lb7+ Kb8 
24.Lxc8 Txc8 25.Tb2 Lxc5 
26.dxc5 Dxc5 27.Le3 Dxc3 
28.Db1 Lg6 29.Txb6+! Ka8 
30.Db4 1-0 Der mangler et helt 
tårn. 
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2. runde. 
Emmanuel Amigues 2378 – Bull 
(1). Henrik havde to løbere mod 
tårn og to bønder og med mere 
tid på uret, burde resultatet nok 
være gået den anden vej. 1-0. 
Gary Quillan 2362 – Peter (1). 
Svenne vadede lige ind i et kon-
geangreb og gik hurtigt ned. 1-0 
Tim (½) – Line Jin Jin Jørgen-
sen 1867. Tims modstander var 
en af de norske juniorer. Som 
navnet angiver, var der jo nok 
lidt asiatisk i hendes blod, hvor-
for Bull hårdnakket påstod, at 
hun var grønlænder. Deraf et nyt 
zatrikiologisk begreb; se neden-
for. 
Dan (0) – Daniel Yarur 1845. 
Her kunne selv Dan følge med. 
Han rokerede modsat og tog alle 
sine modstanders brikker. 1-0 
XABCDEFGHY  
8rsn-+-trk+(  
7zppwq-+pzpp'  
6-+pvl-sn-+&  
5+-+-+-+l%  
4-+LzP-+-+$  
3+-sN-+N+P#  
2PzP-+-zPP+"  
1tR-vLQtR-mK-!  
xabcdefghy  

Tim keder sig, og langer 
hårdt ud. 12.g4!? Lg6 
13.Se5 Sfd7 14.f4 Sxe5 
15.dxe5 Lc5+ 16.Kg2 h6 
17.f5 Lh7 Løberen på h7 
kompenserer klart for 
hvids åbne kongefløj. En 
sådan løber er hermed 
d ø b t  e n 
’grønlænderløber’. 18.Df3 
Kh8 19.Lf4 b5 20.Lb3 
Db6 21.Tad1 a5 22.a4 
Ta7 23.Te2 b4?! Nu vil 
hun nok opdage, at hun er 
ved at løbe tør for sorte 
felter.  24.Se4 Ld4 
25.Txd4 Dxd4 26.Td2 
Db6 27.Le3 Dc7 28.Lc5 
Sd7 29.Txd7 Dxd7 
30.Lxf8 Dd4 31.Lc5 
Dxb2+ 32.Df2 Dxf2+ 
33.Kxf2 Td7 34.Sd6 Lg8 
35.Ke3 Te7 36.Kf4 
Txe5!? Ser desperat ud, 
men gør vel ingen forskel. 
Sc4 ville have været lige 
så slemt. 37.Kxe5 f6+ 
38.Kd4 Lxb3 39.Lb6 
Lxa4 40.Lxa5 h5 41.gxh5 
Ld1 42.h6 b3 43.hxg7+ 
Kxg7 44.Lc3 Kh6 45.Ke4 
Kh5 46.Lxf6 b2 47.Lxb2 
Kh4 48.f6 Lb3 49.Ke5 
Kxh3 50.f7 Lxf7 51.Sxf7 
c5 52.Sd6 c4 53.Kf4 c3 
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Hun tror ikke på, Tim kan 
sætte mat med S+L? Ingen 
respekt for alderdommen... 
54.Lxc3 Kg2 55.Se4 Kh2 
56.Kf3 Kg1 57.Sf2 Kh2 
58.Le5+ Kg1 59.Ld6 Kf1 
60.Lh2 Ke1 61.Se4 Kf1 
62.Sd2+ Ke1 63.Ke3 Kd1 
64.Kd3 Ke1 65.Lg3+ Kd1 
66.Lf2 Kc1 67.Sc4 Kd1 
68.Sb2+ Kc1 69.Kc3 Kb1 
70.Kb3 Ka1 71.Le3 Kb1 
72.Lf4 Ka1 73.Sc4 Kb1 
74.Sa3+ Ka1 75.Le5 mat 
1-0 
 
3. runde 
Efter de to første runde fjer-
nede de den falske seedning 
og så var der ellers dømt 
bunny-bashing. Her var 
bunnierne desværre alle-
sammen fra Hillerød. Det 
hjalp ikke at biskoppen 
kom forbi og velsignede os 
alle før runden. På nogle 
mennesker er den slags 
åbenbart spildt. 
Simen Agdestein 2589 – 
Tim (1½). Tim gik for hur-
tigt frem på kongefløjen 
med sort i en kongeinder, 
og kom hurtigt i problemer, 
da hvid bare rokerede langt. 

0-1 
Mikhail Gurevich 2607 – Dan 
(1). Dan gik ned med et brag. Se 
nedenfor. 
Peter (1) – Emmanuel Amigues 
2378. Peter spillede et halvsløjt 
officersoffer og fortrød det hur-
tigt. 0-1 
Bull (1) – Aloma Vidal 2393. 
Henriks modstander fik sig en 
ret grim fri merbonde. Det virke-
de som lidt tidligt at Henrik gav 
op, men ned ville han jo nok væ-
re kommet. 0-1 
 
1.c4 c6 2.Sf3 d5 3.d4 Sf6 4.Dc2 
dxc4 5.Dxc4 Lf5 6.Sc3 e6 7.g3 
Sbd7 8.Lg2 Le7 9.0-0 0-0 
10.Te1 Lg6 11.e4 b5 12.Dxc6 
b4 13.e5 bxc3 14.exf6 cxb2 
15.fxe7 bxa1D 16.exd8D 
Taxd8 17.Lg5 Db2 18.Lxd8 
Txd8 19.d5 Sf8  
XABCDEFGHY  
8-+-tr-snk+(  
7zp-+-+pzpp'  
6-+Q+p+l+&  
5+-+P+-+-%  
4-+-+-+-+$  
3+-+-+NzP-#  
2Pwq-+-zPLzP"  
1+-+-tR-mK-!  
xabcdefghy 
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Åbningen så jo ret vild ud, 
men det var teori altsam-
men. Jeg havde denne stil-
ling på brættet derhjemme, 
og tænkte, at den kunne 
han da ikke vinde!? Han 
fortalte mig bagefter (han 
var egentligt en ret flink 
fyr) at denne stilling havde 
han haft givet til sine ele-
ver – dvs. det tyrkiske 
landshold, for hvem han er 
spillende træner – og bedt 
dem om at finde ud af 
hvordan Hvid vinder. Så 
dette parti var teoretisk ret 
vigtigt, hævdede han. Jo, 
tak, goddaw do!? 20.Se5 
Dd2 21.Dc1 Dxc1 
22.Txc1 exd5 23.Sc6 Td7 
24.Lxd5 h6 Hvid er bare 
mere aktiv nu. 25.Tc5 Se6 
26.Ta5 Kh7 27.h4 Sc7 
Sort forsøger desperat at 
aktivere sit tårn. 28.Lb3 
a6 29.Se5 Td6 30.Sxf7 
Tb6 31.h5 Ld3 32.Tc5 
Se6 33.Tc8 g6 34.Se5 Lf5 
35.g4 Lb1 36.Sd7 Txb3 
men ned kom jeg til sidst. 
Så ved jeg hvordan aberne 
på øen havde det, når jeg 
gik og gloede på dem. 

’Næ, sikke en sød lille abe. 
Gad vide, om man må fodre 
den…?’ 1-0 
 
4. runde 
Tim (1½) – Daniel Larsson. 
Tim fik en af de snusgum-
lende svenske juniorer ved 
turneringen. Et tårnløft blev 
til et kongeangreb blev til et 
tårn mere. 1-0 
Pavel Dimitrov 2448 – Bull 
(1). Bull fik storebroren til 
Peters modstander. Henriks 
stilling var egentligt ud-
mærket, men hans modstan-
der var lige lidt mere aktiv, 
hvilket var nok til et helt 
point. Trods at Bull taber, 
viser jeg partiet nedenun-
der. 
Radoslav Dimitrov 2341 – 
Peter (1). Peters modstan-
der var bulgarer og havde 
allerede gjort sig bemærket 
ved at nægte at trykke hæn-
der med folk indtil han blev 
truet med at blive smidt ud 
af turneringen. Hvis man 
har noget imod briter, skal 
man da ikke tage til Gibral-
tar? Peter fyrede endnu et 
officersoffer af, der ikke 



� �� �

holdt vand. 0-1 
Dan (1) – Fredrik Aunan Lind-
søe 2001. Dan kom egentligt 
strålende fra åbningen mod sin 
nordmand, men pressede alt for 
hårdt og tabte alle sine bønder. 
0-1 
 
XABCDEFGHY  
8-+-tr-trk+(  
7zpp+-+pzp-'  
6-+p+-snp+&  
5+-+-vl-vL-%  
4-zPP+-+-zP$  
3zP-+-+-zP-#  
2-+-+KzP-+"  
1+LtR-+-+R!  
xabcdefghy 
Dette her skulle man da ikke 
tro, Sort kunne tabe? Men be-
mærk hvorledes de forskelligt-
farvede løbere betyder aktivitet 
i angrebet med tårnet fremfor 
remis. 26.Tcd1 Lb2 27.a4 
Tfe8+ 28.Kf3 a6 29.Txd8 
Txd8 30.Te1 Lc3 31.Te7 
Lxb4 32.Txb7 c5 33.Lxf6 gxf6 
34.Le4 Td4 35.Ld5 a5 
36.Lxf7+ Kf8 37.Ld5 Td3+ 
38.Ke2 Ta3 39.Tf7+ Ke8 
40.Txf6 Ke7 41.Te6+ Kf8 

42.Lc6 Kf7 43.Te3 Ta2+ 
44.Kf1 Tc2 45.Kg2 Kg7 
46.Lb5 Lc3 47.Kf3 Ld4 
48.Te2 Tc3+ 49.Kg4 Kf6 
50.Kf4 Tc1 51.Kf3 Tc3+ 
52.Kg2 Tc1 53.g4 Tc3 
54.g5+ Kf7 55.Lc6 Kg7 
56.Ld5 Ta3 57.Te7+ Kh8 
58.h5 gxh5 59.g6 1-0 
 
5. runde 
Krisztian Szabo 2500 – Tim 
(2½). I en stilling med modsat 
rokade kom Tim ganske en-
kelt ingen steder, og gik til 
sidst bare mat. Med mere tid 
på uret, var det nok endt som 
en kedelig remis. 1-0 
Adrian Joseph 1958 – Dan 
(1). Dan kom bedst ud af åb-
ningen men lukkede så stillin-
gen og fik pludseligt proble-
mer omkring sin konge. 1-0 
Maria Pitz Jacobsen 1799 – 
Bull (1). Henrik stod ganske 
fornuftigt mod sin unge nord-
kvinde, men kunne ikke for-
bedre sin stilling. Eller også 
tabte han bare koncentratio-
nen. Hvad ved jeg? ½-½ 
Peter(1) – Peter Hughes 
~1700. Svenne tog bare hvad 
der bød sig: 
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XABCDEFGHY  
8-+-+rtrk+(  
7+p+l+pvl-'  
6-wq-zppsnpzp&  
5zp-snP+-+-%  
4-+-+PzP-vL$  
3+-sN-+N+P#  
2PzP-wQ-+P+"  
1+LtR-+R+K!  
xabcdefghy 
18.e5 Sxd5 19.Sxd5 exd5 
20.Lf2! Garanterer at hvid be-
holder initiativet i centrum. 20. 
-,Da6 21.Dxd5 Lc6 Nu har 
hvid en sund merbonde. 
22.Dxd6 Lxf3 23.Lxc5 Lc6 
24.Dd3 Lb5 25.Df3 Lxf1 
26.Txf1 Db5 27.Lxf8 Lxf8 
28.b3 b6 29.Td1 Dc5 30.Le4 
Lg7 31.Td7 Te7 32.Td8+ Kh7 
Med kongen på h7, markerer 
g6 sig som et nemt mål. 33.h4 
Dc7 34.Td6 Dc1+ Desperat, 
men Sort har virkeligt ingen 
måde at dække g6 på. 35.Td1 
Da3 36.h5 Tc7 37.hxg6+ fxg6 
38.Dg4 Tc1 39.Dxg6+ 1-0 
 
6. runde 
Jaime Montalvan 2170 – Tim 
(2½). Tim vandt en bonde, men 

modstanderen fik aktivitet 
for den, og det var ikke tyde-
ligt at Tim nogensinde havde 
noget. ½-½ 
Peter (2) - Vinas Guerrero 
2129. Peter gik kold omkring 
træk tredive og manglede 
pludseligt to bønder. 0-1 
Bull (1½) – Daniel Larsson 
2003. En hævnskak på bag-
linjen var nok det mest sinds-
oprivende i en meget kedelig 
remis. ½-½ 
Dan (1) – Geir Aagedal 
1839. Dan fik en nordmand 
over 20, som var fulgt med 
sin søn til turneringen. Jeg 
havde her sagt mig selv, at 
nu måtte jeg tage det roligt 
og ikke overspille denne her 
stilling også. Han eksperi-
menterede med at stille en 
springer på e6 i en drage, og 
så gik det som det jo måtte. 
1-0 
 
7. runde 
Tim (3) – Fritz Obers 2094. 
Tims modstander fik skudt 
d5 ind i en sicilianer og så 
var der vist aldrig helt noget. 
½-½ 
Daniel Larsson 2003 – Dan 
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(2). Dans modstander fik en 
dækket fribonde, men fik ikke 
forsvaret den ordentligt, og stil-
lingen ebbede ud til ingenting. 
½-½ 
Ian Marks 1919 – Bull (2). Hen-
rik blev udødeliggjort, da hans 
modstander glippede kombien 
nedenfor. Dagen efter var den 
sendt verden rundt i et internet 
skakugeblad. 
Line Jin Jin Jørgensen 1867 – 
Peter (2). Peter overså et mel-
lemtræk og fik sig et tabt slut-
spil. 1-0 
XABCDEFGHY  
8r+l+-tr-mk(  
7+-+-+-zpp'  
6pzp-zp-+-+&  
5+-+Pzppwqn%  
4-zPP+-+-+$  
3+QsN-+P+-#  
2P+-+-+PzP"  
1+-tRR+LmK-!  
xabcdefghy  
20.-,De3+ 21.Kh1 Sg3+ 
22.hxg3 Tf6 0-1 
 
8. runde 
Ben Lazarus 2143 – Tim (3½). 
Tim fik sig en grønlænderløber, 

men fik den aktiveret og indkas-
serede hele pointet. 0-1 
Bull (3) – Andrew Smith 2208. 
Bulls modstander dukkede ikke 
op, så han fik en reserve i stedet, 
der spillede e5 og Df6. Bull 
valgte i frustration at fyre et 
skinoffer af, der endte med at 
koste hele officeren. 0-1 
Dan (2½) – Ingar Edvardsen 
1972. Dan rullede sin unge nord-
mand. Se nedenfor. 
Ian Marks 1919 – Peter (2). Pe-
ters modstander gik ind i en me-
get elementær gaffel. 0-1 
 
XABCDEFGHY  
8-+r+-trk+(  
7+p+-wqpzpp'  
6p+-+-+-+&  
5sn-+lzpP+-%  
4P+-+-+-+$  
3sN-+L+-+-#  
2-zPP+-+PzP"  
1tR-+Q+R+K!  
xabcdefghy  
En stilling, der spiller sig selv. 
19.f6 gxf6 19.-,De6. 20. Lxh7+ 
Kxh7. 21. Dh5+ Kg8. 22. Dg5 
20.Lxh7+! Kg7 21.Dg4+ Kxh7  
At undlade at slå hjælper ikke. 
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Tårnet kommer til h5 alli-
gevel. 22.Tf5 Lxg2+ 
23.Kxg2 Tg8 24.Th5 mat 
1-0 
 
9. runde 
Tim (4½) – Mohamat Al 
Sayed 2486. Tim reagerede 
for langsomt på at hans 
modstander rokerede mod-
sat, og befandt sig hurtigt 
på den gale ende af et kon-
geangreb. 0-1 
Øystein Aagedal Skage 
1919 – Dan (3½). Et bizart 
parti, der endte med at Dan 
havde et tårn mod fire bøn-
der. Kunne være, jeg skulle 
have haft spillet videre, 
men jeg havde ikke selvtil-
lid nok. ½-½ 
Morten Lilleoren 2065 – 
Bull (3). Bull tabte et par 
bønder, og ned kom han. 1-
0 
Peter (3) – Gilles Suez-
Panama 2099. Peter overså 
en elementær mellemskak 
og gik pludseligt mat. 0-1 
 
10. runde 
David Spence 2198 – Tim 
(4½). Tim lagde op til det 

helt store, men hans mod-
stander turde ikke lege med 
og forcerede trækgentagel-
se. ½-½ 
Dan (4) – Joar Gullestad 
Pettersen 2026. Dan fejlede 
i sit forsøg på at gendrive 
modstanderens gale åb-
ningsspil og kom under 
pres. Så spillede hans mod-
stander et skinoffer og 
glemte at slå officeren tilba-
ge. 1-0 
Bull (3) – Klaus Kuenitz 
1645. Bulls modstander 
burde egentligt have haft 
vundet midtspillet, men 
Henrik slap helskindet ud i 
slutspillet. Hans modstan-
der troede vist stadig at han 
var ved at vinde, og opda-
gede først for sent, at det 
var han ikke. 1-0 
Sigge Reichard 1967 – Pe-
ter (3). Peters modstander 
satte en officer i slag uden 
nogen  synlig grund. 0-1 
 
Da de satte resultatet op, 
udregnede de ikke korrekti-
on, men satte os bare i alfa-
betisk rækkefølge, hvilket 
ret grinagtigt anbragte mig 
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som højstplacerede dansker, 
til trods for at jeg var på top 
ti listen over værst relativ 
ratingpræstation. Vi bør 
også lige nævne, at Ole Ja-
kobsen også fik 5 point. 
Personligt fik jeg også dæk-
ket mit behov for norske 
juniorer for en tid. 
 
På sidste aften havde de 
galla-middag hvor alle 
sponsorerne kunne holde 
tale om hvor dejlige, de 
selv syntes, de var. Eneste 
lyspunkt var da hovedspon-
soren overrakte præmie til 
turneringsvinderen 
’Nakumara’. Vild jubel i 
salen. 
 
Hvad der hævede niveauet 
var side-arrangementerne, 
der foruden GM-
kommentar og live-
dækning af toppartierne og-
så inkluderede gratis per-
sonlig træning med GM 
Rogers, hvis man kunne 
finde en tom plads i hans 
program. Jeg ved, Bull fik 
sig en session. 

Der var så også et par hyg-
gearrangementer, som i stor 
grad tilhørte den lettere me-
sterspillergruppe, da de tun-
gere vist hellere ville sidde 
og forberede sig til næste 
runde, eller sidde og spille 
internetpoker… 
 
Selv deltog jeg i en omgang 
tandemlyn. Fidusen var at 
to spillere skulle sidde og 
skifte til at rykke — forestil 
jer rundt om bordet med 
kun to deltagere på hvert 
hold og et enkelt bræt, så er 
I der nogenlunde. Med en 
maks ratingsum på 4600, 
var det nok ikke optimalt af 
mig at spille med en 1700-
mand, men sjovt var det 
alligevel. 
 
Oveni det kom at det var i 
Januar, og man kunne spise 
frokost på fortovscaféerne. 
Så det var egentligt en me-
get lækker turnering. Men 
man skal vist præstere lidt 
mere end nogen af os gjor-
de, hvis man ikke bare vil 
spille med nordmænd og 
grønlændere. - % 
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Medlemskartotek 
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GODDAG TIL: 
Nikolaj Borge 
Christopher  H. Laursen 
Bertil Borum 
Jonas Skaarup 
Wojciech Z. Pawlak 
Steffen M. Kristensen 
 
FARVEL TIL: 
Mogens Demant 
Kim Alex Olsen 
Jan Montgomery 
Emil Middelboe 
 
TILLYKKE TIL: 
Hans Henrik Hviid   60 år  
10. jan 
Aksel Gasbjerg         60 år    
1. feb  
 
MEDLEMSTAL: 
 36 Seniorer 
 10 Pensionister 
   9 Juniorer 
 55 I alt 
 
MEDLEMSKARTOTEK 
(bør læses ved ændr. i 

medlemskabet) 
Husk omgående at med-
dele, hvis du flytter, ænd-
rer e-mail, tlf-nr eller 
navn, samt hvis du øn-
sker at udmelde dig. Ud-
meldelse skal ske skrift-
ligt, 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 Nord-
sjællands Skak Union 
(halvdelen af kontingentet 
går til disse organisatio-
ner). 
 
SEKUNDÆRT MED-
LEMSKAB 
Sekundære er dobbeltmed-
lemmer, dvs, medlemmer 
af en anden klub, hvor-
igennem de betaler til 
DSU. 
 
PASSIVT MEDLEM-

Kassererens sider
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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 

SKAB 
Som passivt medlem delta-
ger man ikke i det almene 
klubliv, men vil fortsat mod-
tage klubbladet Bondefange-
ren og evt anden generel 
medlemsinformation.  Man 
bevarer det fulde medlem-
skab af DSU og derved ret-
ten til at modtage Skakbladet 
og deltage i koordinerede 
turneringer. 
 
BØGER 
Ved at placer dine bogindkøb 
(ikke kun skakbøger, men alle 
slags bøger) hos Hillerød 
Boghandel v/ Bo Christiansen 
(Sofus far) støtter du Hillerød 
Skakklubs Jubilæumsfond.   
5% af salget til skakklubbens 

medlemmer overføres til fon-
den.   
Se hjemmesiden: 
www.hilleroedboghandel.dk   
Bestil på mailadressen: 
bc@hilleroedboghandel.dk  
Bøgerne leveres med girokort 
vedlagt i skaklokalet, hvis an-
det ikke er aftalt. 
 
KONTINGENT: 
Trods gentagne rykkere er der 
fortsat et medlem i restance.   
Medlemmet er nu eksklude-
ret.   
Dette er meddelt DSU, som 
sørger for at vedkommende 
ikke kan blive medlem i an-
den skakklub, før gælden er 
indfriet til Hillerød Skakklub. 


