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Bestyrelsen meddeler Af Alex Madsen

Bestyrelsen må desværre meddele, at Mikael Dræger har trukket sig 
som formand og samtidig meldt sig ud af foreningen. Mikael, der har 
gjort et meget stort arbejde for klubben, skriver, at han ikke føler sig 
rask nok til at lede den.

Næstformanden, Poul Erik Harders, er herefter ny formand. Ved et 
kort bestyrelsesmøde har bestyrelsen suppleret sig med Johnny Svej-
gaard Rasmussen. Posten som næstformand står indtil videre tom.

Kassereren meddeler, at Thomas Gjedde har forladt klubben (med 
udgangen af 3.kvartal). Det er jo rigtigt ærgerligt, da klubben dermed 
mister en solid spiller på 1. holdet.

Kassereren opfordrer alle medlemmer til at give ham deres e-mail-
adresse. P.t. har ca. halvdelen af medlemmerne oplyst deres e-mail-
adresse. Det burde være muligt at få flere med. Ring evt. til ham på 
3035 1306 eller mobilnr. 2149 1306.

Også betaling via netbank vil kassereren gerne notere - det er både 
billigere for medlemmerne og for GSF. Girokort kan så undværes!! 

Nøgleholdere: Skulle der opstå behov for adgang til klublokalerne 
uden for åbningstiden, kan man prøve at få fat i en af nøgleholderne. 
Disse er: Poul Erik Harders, Bo Damgaard-Sørensen, Alex Madsen, 
Johnny S. Rasmussen og Ib Møller.

Husk at tilmelde dig

HOLD-turnering og

Vinterturnering, GSF Open 3

GSF Open 3 kan tilmeldes via KSU's hjemmeside

Skakforening
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50 år ved skakbrættet II
af Henrik Mortensen

Ret hurtigt efter min klubentré skabte et nyt 
energisk medlem et 2. hold, som startede i 
KSU's 5. rk. - ja, der var dengang faktisk 
også en 6. rk. - endda med to puljer af hver 7 
hold! I sæsonen 1965/66 havde GSF hold i 
begge disse rækker. Tante Berlinger havde i 

samtiden en stærk og energisk skakjournalist, der hed Svend Bing, 
som sørgede for, at samtlige resultater og stillinger samledes og 
bragtes efter hver runde. Der var således søvnløse stunder efter en 
spilleaften; thi man kunne som holdleder ikke gå til ro, før Bing 
havde ringet for indhentning af resultater.

Jeg nåede at deltage i et par juniormesterskaber inden jeg faldt for 
aldersgrænsen - bl.a. det københavnske i 1966, som spilledes hos 
KFUK (!) i St. Kannikestræde med den rigtigt gamle Schöller Larsen 
som turneringsleder. Jeg tror nok, han var præst. Af uransagelige 
årsager husker jeg også her alkoholforbuddet. Til gengæld kunne 
man støde på enlige mødre, når man for vild i de gamle gange! Junior 
2, hvori jeg spillede var tæt besat af GSF-ere: Jan Weimann, som vandt 
gruppen, Ib Strømberg, der som undertegnede fik 5/7, Helge Nees-
gård, Carl Åge Pedersen samt Peter Døllner og et par stykker til. Mit 
eneste tabsparti var i øvrigt mod netop Neesgård. I det første åbne 
DM for juniorer i Roskilde i 1967 måtte jeg "nøjes" med 3 points i 
junior-1, da jeg efter gevinst i 1. runde mødte tre i træk, der senere 
blev stærke elitespillere. Også i denne turnering mødte jeg Neesgård. 
Efter et bondetab tidligt i åbningen opdagede jeg, at vi havde forbyt-
tet farverne! og TL erklærede, at vi skulle begynde forfra med de 
planlagte farver, hvorefter jeg dog fik en remis hjem. Roskilde 
Tidende bragte dagligt samtlige enkeltresultater og stillinger. 

KM i Folkets Hus på Enghavevej (nu spillestedet Vega) var en stor,  
årligt tilbagevendende begivenhed med mange deltagere. Debuten 
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gav 5 points i 3. kl. Det kunne måske være blevet bedre, idet en kvin-
delig deltager snød mig for ½ point, idet hun erklærede, at hun ikke 
kunne se sin tidsoverskridelse. Da jeg stod bedst fortsatte jeg uden 
TL-hjælp og måtte nøjes med remis. Det var dengang "Sporvejene" 
eksisterede og "Foreningen af 1860", som spillede i Nørre Voldgade - 
lige ved Nørreport St.

Tro det eller ej jeg havde dengang tid og tålmodighed også til K-skak, 
hvor jeg faktisk nåede  mindst 4 landskampe! (Ja, der var jo ganske 
vist fri tilmeldning). Jeg deltog endvidere på et LVS divisionshold, 
efter at DSU's K-holdturnering var kommet i gang. I en EMT spillede 
jeg bl.a. mod Nissen fra Grønland! Det var tidsmæssigt noget af en 
udfordring, da han boede i Angmagssalik på østkysten, og i de 9 
måneder vinteren varede deroppe dengang, befordredes posten med 
hundeslæde! - tror jeg nok.

Det sidste år af min læretid (som gartner altså!) henslæbte jeg nord for 
Odense, hvor jeg indmeldte mig i "Læseforeningen", der dengang var 
en stor og stærk klub med hold i alle tre divisioner. Her fik jeg plads 
på 4.-holdet i Mesterrækken, men fik også et par reservetjanser på 3.-
divisionsteamet. Pokalstævner var som al skak populært på Fyn den-
gang. Utroligt at overvære vinderholdets jubel ved pokaloverræk-
kelsen - som havde det været fodbold! Flere fynske landsbyklubber 
spillede på den tid i Divisionsturneringen: Vejle-Allested, Indslev og 
Kauslunde.

Efter aftjent værnepligt vendte jeg tilbage til Lyngby, som var ved at 
blive en stor klub pga af DTU's udbygning. Det fine, gamle menig-
hedshus blev privatiseret og Lyngby-Taarbæk Kommune forlangte et 
tvangsægteskab med Virum Skakklub for at skaffe nye lokaler i Stads-
bibliotekets kantine. Snærende lukketider førte os videre til Lyngby 
Storcenter, hvis store sal kom til at danne rammen om en kortvarig 
genoptagelse af Nordre Birk-turneringen i samarbejde med GSF og 
især dennes/vores klubs legendariske formand, Hans E. Gregersen 
(1913-85), som havde stor energi og stærke meninger. Klubbens 
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Pondus Cup i hurtigskak med undertegnede som medarrangør blev 
rigtig stor og samlede på sit højeste mere end 400 deltagere med hele 
den sjællandske elite i kamp om de 4-cifrede kontantpræmier - og så 
naturligvis pingvinsparebøsserne fra Danske Bank.

Som bilejer kunne jeg udvide min spilleradius til Hillerød, hvor jeg 
flere år i træk deltog i klubbens EMT. Et år blev jeg næsten mester-
spiller. Datidens unge, stærke løver i Hillerød Skakklub havde åben-
bart Kongegambit som klubåbning! Jeg modtog offeret hver gang og 
beholdt bonden, til jeg kom sejrrigt i mål. Efter 6 runder havde jeg 5 
points og havde mødt alle de stærke. I sidste runde mødte jeg Aksel 
Roos' søn, Richard, som med kun 3 points intet kunne nå; men han 
spillede formentligt sit livs parti, idet han ofrede 2 lette i åbningen og 
satte mig mat midt på brættet. Jeg kom aldrig senere i nærheden af 
titlen, og Richard hørte jeg aldrig mere til.

I 1977 indtrådte jeg i avlsarbejdet, hvilket bevirkede, at jeg i en årræk-
ke måtte give afkald på teoristudier og turneringsskak. Sommer-
ferierne i Nykøbing S var dog en behagelig undtagelse, idet jeg fik lov 
til at deltage i den lokale sommer-EMT. Det første år vandt jeg 2. kl. 
med 6 points. Oprykningen gav naturligvis hårdere modstand og mit 
hidtil længste nærskakparti i alt 9 3/4 time - mod en lokal skønhed. 
Hængepartiet genoptoges 2 gange, hvorefter jeg ridderligt satte min 
hvide ganger til rådighed og tabte, og jeg nåede i LVS medlemsblad at 
skrive, at "damen havde et velskabt hængeparti". Enkelte medlemmer 
mente ikke, man kunne meddele sig således om navngivne personer; 
men faktisk var det en formulering, jeg havde stjålet fra nogle erind-
ringer, hvori en københavnsk skakspiller spørger Harald Enevoldsen, 
hvordan det går med hans hustru, Antoninas, hængeparti! I Nykø-
bings nu hedengangne Solvognsturnering har jeg to gange vundet 
Solvognsplatten.

Omkring denne tid (ca. 1982) blev LVS landets største skakklub med 
ca. 110 medlemmer; men klubånd og hygge fulgte ingenlunde med. 
Ingen gad fx at brygge kaffe, og i 1982 fik jeg nok. Samarbejdet med 
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Gregersen, venskabskampe mod GSF med 17 på hvert hold og natur-
ligvis den korte afstand til Halbjørnsvej gjorde mit valg af GSF som 
ny klub let, og jeg har aldrig fortrudt dette valg.

GSF vinterturnering 1985
(Noter er - bortset fra den første - ved Ken Jørgensen)

Hvid: Ken Jørgensen
Sort: Henrik Mortensen

1. d4 b5  Som jeg dengang skrev i noterne til partiet: "Når Miles kan 
banke Karpov med dette træk, så...!”

2. e4 a6  3. Lf4 Lb7  4. Dd3 Sf6  5. Sd2 e6  6. Sgf3 Lb4  7. c3 La5  
8. Le2 0-0  9. Sg5 g6  10. e5 Sd5  11. Dh3 h5  12. g3  Et absolut hoved-
løst tårnoffer, men efterfølgende analyser har nu vist, at det ikke er så 
hovedløst endda; men det forudsætter, at hvid kan spille skak!

12... Sxf4  13. gxf4 Lxh1 14. Lxh5 Kg7  
Her anså jeg partiet for tabt og fandt i 
stedet en absurd remisvariant. I dag 
havde jeg spillet på gevinst!

Se diagram

15. Sxf7  (15. Lxg6!  Th8  Tvunget. 16. 
Lh5 De7  17. Ke2! Ld5  18. Dg4 og hvids 
angreb slår igennem!)

15... Kxf7  (… Txf7!)

16. Lxg6+  Remisen er i hus.

16... Kxg6  17. Dg4+ Kf7  18. Dh5+ Ke7  19. Dg5+  Ke8  20.  Dg6+

½-½

tDt

Skakforening
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KIRSEBÆRPARTI NR. 3
Ved Kaare Vissing Andersen

Når man ikke selv er blevet en stor skakspiller, må man  
trøste sig med at have spist kirsebær med dem, der blev det.

Henrik Danielsen!!
Til skakspillerens sorger hører ærgrelsen over nederlag eller endda 
remis'er efter at gode stillinger som følge af smukt spil er blevet sat 
over styr på dumme fejl. Jeg har min helt egen terapi mod sådanne 
ærgrelser – jeg tænker på mine to turneringssejre over Henrik Daniel-
sen! Derfor de to udråbstegn i overskriften. Man må jo vende det 
negative til det positive for at holde livet ud – og nok kalder man 
skakspillet de tusinde sorgers spil, men ih, hvor har det givet sine 
udøvere mange glæder.

Min første sejr over Henrik Danielsen fik jeg i den stærkt besatte 
Tårnby Open 1987, hvor jeg scorede 5 point af 9 mulige, deraf 2½ 
point af 6 mod folk med et ELO-gennemsnit på 2343. Eksempelvis 
spillede jeg remis mod danmarksmesteren fra 1975, Gert Iskov, i 1. 
runde. Resultatet forhøjede min rating med 64. Frem for alt husker jeg 
dog turneringen for sin gode atmosfære.

Henrik var tidligere på året blevet Københavnsmester. Siden har han 
opnået en lang række smukke internationale resultater, og i 1997 blev 
han udnævnt til stormester. DM-titlen har han aldrig vundet, og det 
er et spørgsmål, om han nogensinde får den, idet han for få år siden 
blev islandsk statsborger. Han er dog en flittig gæst i turneringerne i 
sit gamle land – og er kendt verden over som en kreativ og socialt 
engageret skaktræner.

Gladsaxe
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Kongeindisk (Sämisch via h3-systemet)

Spillet den 29. maj 1987
Tårnby Open, 7. runde

Hvid: Henrik Danielsen (dansk rating: 2406 og Elo: 2405)
Sort: Kaare Vissing Andersen

1. d4 Sf6  2. Sf3 g6  3. c4 Lg7  4. Sc3 0-0  5. e4 d6  6. h3  Et af mange 
huller i mit daværende åbningsrepertoire: h3-systemet.

6… e5  7. d5 Sbd7  8. Le3 a5  Først her afviger jeg fra hovedvarianten, 
der angiver Sc5. På teksttrækket er nu 9. Ld3 Sh5! ubehageligt for 
hvid.

9. Sd2 Sc5  10. g4 Ld7?!  Via trækomstilling var vi kommet tilbage til 
hovedvarianten, men her afviger jeg – af uvidenhed. Taimanov 
angiver i Moderne Eröffnungstheorie (bd. 17) 10… Se8 11. h4 f5 12. 
gxf5 gxf5 13. De2! Sxe4, og sort står udmærket. Selv fandt jeg i 1990 
på vittigheden 13… Se6!? 14. dxe6 f4, og sort vinder løberen på e3 og 
dermed sin officer tilbage. 15. Sd5 med gaffeltruslen e6-e7 besvares 
banalt med Lxe6. Sagen er en videre analyse værd.

11. Le2 c6 12. h4 Dc8!?  Dette træk syntes Henrik mindre godt om. 
Det har dog den fordel, at det fremtvinger f2-f3, hvorved Le2’s tryk på 
feltet h5 er væk.

13. f3  Dermed har hvid opnået den frygtede Sämisch-opstilling.

13… h5  14. g5 Se8?!  Med rette anså Henrik dette for en fejl. Han 
anbefalede i stedet for Sh7!, der i forbindelse med f7-f6 lægger et 
betydeligt tryk på g5 – sorts eneste mulighed for modspil. Nu bliver 
jeg trængt i defensiven.

15. a3  Indleder den traditionelle bondestorm på D-fløjen. En anden 
mulighed var 15. Lxc5 dxc5 16. Sa4 cxd5 17. Sb6 Dd8 18. Sxa8 d4, og 
sort har modspil for kvaliteten.

15… Dd8  16. b4 axb4  17. axb4 Sa6  18. Db1 c5  19. bxc5 Sxc5  20. 
Txa8 Dxa8  Med nød og næppe har sort holdt sin svage b-bonde. 
Hvid beslutter sig nu for at sende sit kongetårn over på D-fløjen, 

Skakforening
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hvilket imidlertid giver sort visse modchancer på K-fløjen.

21. Kf2 Da5  22. Db2 f6  23. Ta1 Dc7  24. Sb3 Sxb3  25. Dxb3 Lc8  Sort 
fører et desperat forsvar med sine tropper trængt tilbage på 8. række.

26. c5 fxg5 27. hxg5 Dd7 28. Th1  Thi efter 28. c6 Dh3 29. cxb7 Dh4+ 
har sort mindst remis ved evig skak.

28… De7!?  Truer i forbindelse med det 32. træk på g5!

29. c6 Kh7  30. Ta1 bxc6  31. Ta7 Dd8  32. dxc6 Tf4!!  Et særdeles 
chancerigt kvalitetsoffer, som hvid da 
også vælger at afslå, selv om tårnet da 
blokerer for Le3’s dækning af bonden på 
g5. En modtagelse ville vække den inde-
stængte Lg7 til dåd. Der kunne f.eks. ske 
33. Lxf4?! exf4 34. Ke1 Dxg5 (Med truslen 
35… Dg1+ efterfulgt af Dxa7) 35. Df7 
Dg1+, hvorefter 36. Lf1 strander på Lh3, 
og 36. Kd2 strander på Dd4+ efterfulgt af 
Dxc3. I stedet for at modtage kvalitets-
offeret spillede hvid nu sin trumf ud.

33. Db8! h4  Sort har intet andet modspil end at håbe på sin h-bondes 
hurtighed samt det helt aktuelle støttepunkt for dronningen på g3 
mht. en modoffensiv på K-fløjen.

34. Lf1?  Her mente Steen Clausen fra K41 m.fl., at 34. Td7 vandt for 
hvid. Dette troede jeg ikke rigtigt på under analyserne umiddelbart 
efter partiet, men jeg fandt siden en ganske klar gevinstvariant på 
grundlag af dette træk, der da også er den logiske konsekvens af 
hvids manøvrer med tårn og dronning på 7. og 8. række. Altså: 34. 
Td7! Dxg5 35. Lxf4 exf4 36. Txg7+! Sxg7 37. Dxc8 Dg3+ 38. Kf1 h3 39. 
Dg4!, og hvid vinder. Eller 36… Kxg7!? 37. Dxc8 Dg3+ 38. Kf1 Sf6 39. 
Db7+ Kh6 40. c7 h3 41. c8(D), og hvid vinder. Efter teksttrækket får 
sort nu gennem en enkel afviklingskombination indledt med et 
pseudotårnoffer alvorlige modchancer.

Gladsaxe
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34… Txf3+!  35. Kxf3  Hvid opnår intet ved blot at gå med kongen til 
et af de fire frie felter.

35… Lg4+  36. Kxg4 Dxb8  Sort har ved at give tårn og løber for 
dronningen kun vundet lidt materiale, men ved at likvidere hvids 
stærkeste brik har sort slået tænderne ud på sin modstanders angreb.

37. Sd5?  Den afgørende fejl! Thi nu trænger den sorte dronning 
drastisk og definitivt ind i den hvide stilling. Men det er vanskeligt at 
se, hvorledes hvid forhindrer den sorte dronning i at boltre sig. 
Således truede der alvorligt 37… Dc8+ efterfulgt af slag på c6. Måske 
var det bedste 37. Lb5, der dels lukker b-linjen for dronningen og dels 
dækker den vigtige bonde på c6. Efter teksttrækket fører sort 
konsekvent med en serie stærke dronningetræk sine tropper til sejr.

37… Db1!  Truer ikke alene både Lf1 og Be4, men også mat på g3 via 
e1.

38. c7 De1!  39. Kf3 Dxf1+  40. Lf2 Dd3+  Puha – tidnøden er 
overstået! Til de sidste 11 træk havde jeg kun haft elleve minutter. 
Men med paradoksalt held har nogle af disse træk været ”tvungne 
angrebshiv”! Nu kunne jeg i ro og mag gennemtænke, hvorledes jeg 
skulle realisere min gevinststilling. Først skal dronningen lige over og 
beherske felterne c8 og g5.

41. Le3 Df1+  42. Lf2 Dh3+  43. Ke2 Dg4+  44. Kd3 h3  Efter at have 
konsolideret sin stilling spiller sort sin trumf – bonden skal ned på h1, 
så der er to dronninger at gøre godt med! På længere sigt åbner 
trækket en kattelem for den nuværende dronnings tilbagevenden til 
forsvaret af kongen.

45. Lg1  Eller 45. Sf6+ Sxf6 46. gxf6 h2, og hvid kan opgive, da det 
oven i købet er sort, der har fiduserne, f.eks. 47. Ta8 Dxe4+! eller 47. 
fxg7 h1(D) 48. g8(D)+ Kxg8 49. Ta8+ Kh7 50. c8(D) Dhd1+ efterfulgt af 
51… Dc1+ og Dxc8.

45… Sxc7  46. Txc7 Dxg1!  Min oprindelige plan var her 46… Dxg5, 
men jeg regnede nu ud, at hvids springer-tårn matnet ikke kunne 
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strammes afgørende om min konge.

47. Sf6+ Kh8  48. Tc8+ Lf8  49. Tc7  Eller 49. Txf8+ Kg7 osv.

49… Dg3+  50. Kc4 Dh4  Den før omtalte kattelem ad hvilken 
dronningen dækker feltet h7 og derved definitivt slår hvids angreb 
tilbage.

51. Kd5  Hermed bliver der i bogstaveligste forstand tale om et hvidt 
kongeangreb. Henrik har indset, at hans springer og tårn ikke gør det 
alene, og han forstærker derfor sit angreb med en modig indsats af 
majestæten.

51… h2  52. Tc8  Eller 52. Ke6 h1(D) 53. Kf7 Dh7+ 54. Sxh7 Dxh7+ 55. 
Kxf8 Dxc7 – og feltet e8 hindrer hvid i at være pat!

52… h1(D) 53. Opgivet.

Slutstillingen på dette komplekse og 
fascinerende parti fortjener et diagram!

Partiet blev få dage efter bragt i Politiken 
af Svend Novrup med mine kortfattede 
kommentarer. Jeg forsynede da vistnok 
trækket 32… Tf4 med tegnet ”!?” og 
afslørede også med ord, at jeg ikke 
havde den fulde forståelse af trækkets 
styrke. I Brønshøj Skakforenings 
klubblad, juni 1987, anvendte jeg atter tegnet ”!?”, men viste da i mine 
mere udførlige noter, at jeg nu fattede den nævnte styrke, der ligger i, 
at hvids modtagelse af kvalitetsofferet (33. Lxf4?! exf4) ville give Lg7 
en opblomstring på de sorte felter. Og det er nok en kvalitet værd, 
især fordi hvid har givet sin sortfeltede løber for tårnet. Derfor er 
tegnet ”!” det objektivt rigtige at forsyne trækket med.

Gladsaxe
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Men hvorfor har jeg så givet det to udråbstegn 
her? Det har jeg af den subjektive grund, at 
netop dette træk åbnede en ny verden for mig 
– det jeg kalder ”det sovjetiske kvalitetsoffer”! 
Med dette træk fik jeg øjnene op for, hvad 
langt større ånder – først og fremmest David 
Bronstein – havde vidst i godt og vel fyrre år, 
nemlig at den sorte fianchetterede løber på g7 
under visse omstændigheder til fulde er et tårn 
værd, især hvis hvid har taget dette i bytte for 
sin sortfeltede løber. Så kommer sort som 
oftest i afgørende grad til at dominere de sorte 
felter. Jeg udbyggede min viden gennem Bronsteins analyser, hans og 
Kasparovs partier samt fremragende bøger om Kongeindisk, først og 
fremmest ”Mastering the King’s Indian Defence”, 1990, af Robert 
Bellin & Pietro Ponzetto – en bog jeg fik tilsendt som gave af Bellin, 
efter han og hans kone havde boet hos mig under Politiken Cup, 
vistnok i 1990.

TdeT

Mestersimultan

Spil mod

klubmesteren

1. oktober 2013  kl. 19:30

Skakforening

Henrik Danielsen
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PARTI FRA KLUBMESTERSKABET – GSF OPEN 2
Ved Kaare Vissing Andersen

Når man betragter turneringstabellen for GSF Open 2 på side 18 i 
GSF-Nyt nr. 363 (april 2013) og konstaterer Jan Flemming Jensens 
suveræne score på 8½ point af 9 mulige, er det næppe helt fair af mig 
netop at bringe hans remisparti. Dette er der dog to gode grunde til: 
For det første var det min helt gode ven Bo Damgaard-Sørensen, som 
det lykkedes at fravriste den da kommende klubmester det halve 
point. Og for det andet indeholder slutspillet en interessant og lærerig 
pointe – den der kunne have sikret Jan Flemming en fornem score på 
100% i turneringen. Endelig kunne den her bragte remis måske 
provokere vor nye klubmester til at bringe et eller flere af sine 
gevinstpartier.

Grünfeldindisk

Spillet den 22. januar 2013 i GSF
Klubmesterskabet. GSF Open 2, 2012-13.

Hvid: Jan Flemming Jensen, 1874
Sort: Bo Damgaard-Sørensen, 1415

1. d4 Sf6  2. Sf3 g6  3. c4 d5  4. Sc3  Ad en lille omvej er vi kommet ind 
i Grünfeldindisk med 4. Sf3, der bl.a. indleder Smyslov-varianten, 
hvor hvid dog ikke fianchetterer sin kongeløber, som det sker i dette 
parti.

4… Lg7  5. g3 0-0  6. Lg2 c6  De to sidste træk viser, at kampen står om 
bonden på d5.

7. 0-0 Sa6  Atter med tanke på en dækning af d5, idet der kan følges 
op med Sa6-c7. Her kunne sort dog definitivt ændre strategi med 7… 
dxc4!?, hvorefter det ifølge Lasha Janjgava er vanskeligt for hvid at 
tilbageerobre bonden. Ganske vist giver hvids stærke centrum en vis 
kompensation, men i hvert fald ikke mere end til ligestilling, mener 
den georgiske ekspert på området ”hvid fianchetto mod Kongeindisk 
og Grünfeldindisk”. Janjgava giver fem og Aleksei Suetin to 

Gladsaxe
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eksempler på spil efter 7… dxc4. Særligt interessant synes jeg, at ma-
nøvren Lc8-e6-d5 er, f.eks., 8. e4 b5!? 9. e5 Sd5 10. a4 Sxc3 11. bxc3 Le6 
12. h4 Ld5 13. h5 Te8 14. hxg6 fxg6 15. Lh3 Sd7 med remis i partiet 
Bagaturov – Novik, Bratislava 1992. Den så ofte ulykkelige Lc8 er 
kommet uden for bondekæden og står smukt og dominerende på 
støttepunktet d5.

8. Lf4  Eller 8. Lg5 med indirekte tryk på d5, så hvid siden med Lxf6 
kan fjerne en af d5’s forsvarere. Idéen med teksttrækket er at lægge 
tryk på især c7, hvilket kan forstærkes med Tc1 og cxd5, så også 
tårnet deltager i denne strategi.

8… h6  9. Tc1 e6  Styrker yderligere d5, men sort får nu den tradi-
tionelt dårlige løber på c8, som vi også kender den fra Ortodoks 
Dronningegambit og Fransk. 10. a3  Med 10. Dd2 Kh7 kunne hvid 
forsinke, men ikke forhindre det kommende springerudfald.

10… Sh5!?  Med d5 solidt dækket kan den generende løber på f4 
angribes uden risiko.

11. Dd2 Sxf4  12. Dxf4 Sc7  13. c5!?  Hvid letter sit tryk mod d5 for i 
stedet at trykke på c6 via en bondestorm på D-fløjen. Teksttrækket 
har endvidere til hensigt at indsnævre sort.

13… Se8  14. b4 Sf6  15. a4 Sd7  16. b5 e5!  Sort kan ikke bare se pas-
sivt til og spiller efter devisen: Et fløjangreb imødegås bedst ved et 
modstød i centrum. Bondeofferet er kun midlertidigt.

17. Sxe5 Sxe5  18. dxe5 Te8  19. bxc6 bxc6 
20. Tfd1!

Truer ubehageligt e2-e4 med fornyet an-
greb på d5. Der forestår en interessant 
kamp om d5 med udgangspunkt i 
spørgsmålet: Kan hvid vinde bonden på 
dette felt? Stillingen fortjener derfor et 
diagram.

Sort trækker:

Skakforening
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20… Txe5  21. e4 g5  22. Dd2 Le6  Sort forsvarer med næb og klør 
bonden på d5, thi falder den, bliver hvids løber på g2 uhyggeligt 
stærk. Men teksttrækket blokerer for den naturlige retræte for Te5, 
som hvid derfor logisk nok går efter.

23. f4! gxf4  24. gxf4 Th5  25. Lf3!  Tvinger det trængte tårn væk fra 
dækningen af d5.

25… Th4  26. exd5 Lxc3  Med denne afbytning fjerner sort en af de 
officerer, der angriber d5, men tæller man de brikker, der angriber d5, 
og dem der forsvarer bonden, går regnestykket alligevel ikke op for 
sort.

27. Txc3 Lxd5 28. Lxd5 Dxd5 29. Dxd5 cxd5

← Diagram efter sorts 29. træk

30. Txd5?  Dermed vinder hvid endelig 
den efterstræbte bonde, men han tager 
den fatalt for tidligt. Teksttrækket taber 
et vitalt vigtigt tempo. 30. c6! ville vinde, 
fordi det ville tvinge sort til at tabe et 
tempo med Ta8-c8 for at blokere den 
fremstormende c-bonde, f.eks. 30… Txf4 

31. c7 Tc8 32. Txd5, og sort kan intet stille op mod truslen 33. Td8+, 
f.eks. 32… Te4 33. Td8+ Te8 34. Txe8+ Txe8 35. c8(D).

30... Txf4  31. c6 Kh7!?  Bo Damgaard spiller slutspillet særdeles 
snedigt. En anden mulighed var 31… Te4 32. c7 Tee8, hvor vi ser, at 
sort har vundet et tempo i forhold til den ovenfor angivne variant, 
fordi han ikke har skullet bruge tid på Ta8-c8.

32. c7 Tg8+!  Hovsa! En ærlig Jan Flemming sagde efter partiet, at han 
ikke havde set denne skak med den uhyggelige konsekvens 33. Kh1?? 
Tf1#, men var heldig at kunne sætte et tårn imellem på g-linjen dæk-
ket af en bonde.

33. Tg3 Txg3+  34. hxg3 Tc4  Dermed når sort den fremskredne hvide 

Gladsaxe
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c-bonde, og et tårnslutspil med lige mange bønder på hver side bør 
være remis, hvis ikke der gør sig noget helt særligt gældende – og det 
synes ikke at være tilfældet.

35. Td7 Kg6  36. Kf2 Kf6  37. Ke2 Ke6  38. c8(D)  For det første er 
dette tvunget, og for det andet kan hvid nu spille på gevinst ud fra 
devisen: Den fjerneste fribonde er en fordel.

38… Txc8  39. Txa7 Kf6  40. a5 Tc5  41. a6 Ta5  42. Ta8 Kf5  43. a7 h5  
Da sorts konge er i ly af sin f-bonde, kan hvids tårn ikke give skak 
efterfulgt af a8(D) med gevinst. 

44. Kd3 f6  45. Kc4 Ta1  46. Kc5 Ta2  47. Kd6  På 47. Kb6 giver sort en 
tårnskak. Det eneste gevinstforsøg består i at få den hvide konge til f-
linjen.

47… Td2+  48. Ke7 Ta2  49. Kf7 Ta1  50. Remis. Hvid indså, at 
metoden med at føre kongen til f7 heller ikke førte til gevinst. Set i 
bakspejlet var stillingen stangremis efter sorts 34. træk.

Bo Damgaard har stor ære af partiet – og det har Jan Flemming også, 
idet vi ser bort fra den lille svipser med den store virkning i hvids 30. 
træk. De to kombattanter viste med al tydelighed, at de forstår den 
helt centrale strategi i Grünfeldindisk: Kampen om d5! Hvid vandt 
denne kamp, men forstod ikke at realisere det vundne slutspil, der 
kom ud deraf.    
½ – ½

fFrFf

HUSK
1. oktober 2013 kl. 19:30

Simultanskak mod 

klubmester

Jan Flemming Jensen

Skakforening
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SKAKOPGAVEN
Ved Kaare Vissing Andersen

Løsninger på opgaverne i nr. 362 og 363
Husk, at man i en hjælpemat (H#) og i en hjælpepat (H=) angiver sorts 
træk først! Diagrammerne til opgave 1 og 2 er kopier af diagrammer-

ne, der blev bagt i GSF-Nyt, Januar 
2013, nr. 1 (362).

Opgave nr. 1
1. Ta2 Th1 2. La1 Th8 3. Kb2 Tb8 
mat. Sort blokerer felterne a1 og a2 
for sin egen konge, og det hvide 
tårn foretager noget af en rundrejse: 
Ta1-h1-h8-b8 med virkning ned 
mod kongen på b2.

Opgave nr. 2
1. Ta3 bxa3 2. La1 Th8 3. b2 Txh1 
pat. Opgaven er inspireret af Paul 
Morphy’s puzzle (skakopgave). 
Amerikaneren Paul Morphy (1837-
1884) besejrede i 1858-59 under en 
rejse i Europa hele den gamle 
verdensdels elite – dem der turde 
møde ham. Han er tillige 
skakhistoriens første vidunderbarn, 
og den eneste skakopgave, man 
kender til fra hans hånd, 
komponerede han netop da han 
kun var ti år gammel. I notation ser 
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den således ud: Hvid: Kc8 Ta1 Bb6 + Sort: Ka8 Lb8 Ba7 Bb7. Fordringen 
lyder ”Mat i 2 træk”. Og løsningen er 1. Ta6! Sort er i træktvang. Flytter 
løberen svarer hvid 2. Txa7#, og på 1… bxa6 sker 2. b7#. Den her bragte 
hjælpepat i 3 træk eller rettere dennes førstetræk er inspireret af Paul 
Morphy’s puzzle. Det er i det hele taget sådan, problemskak udvikler 
sig – en enkel idé videreudvikles ved at indgå i en større helhed.

Opgave nr. 3 
1. Lh7  Løberen vil til e4, hvorfra 
den kan standse den sorte h-bonde.

1… Kxd5  På 1… Ke5 sker 2. d6 h2 
3. d7 h1(D) 3. d8(D), og sort kan 
ikke vinde. 

2. Lf5 h2  Den truede bonde må 
naturligvis gå.

3. Lc8  Nu strander 3… h1(D) på 4. 
Lb7+, og dronningen falder.

3… Kc6  Nu kan hvid ikke hindre 
sorts bonde i at gå i dronning, og 
han kan vel at mærke ikke vinde 

den bagefter. Alligevel er der en redning.

4. Lg4 h1(D) 5. Lf3+! Dxf3 pat! En klassiker i slutspilstudiernes 
smukke univers!

Opgave nr. 4  (Diagram næste side)

Hvid synes ikke at kunne hindre sorts a-bonde i at gå i dronning. 
Alligevel har han en redning. 

1. Lh4 a2 2. Lf6 a1(D) 3. Lxe5+ Dxe5 4. Sg4+!  En familieskak! 
Springeren må slås, hvis ikke dronningen skal gå tabt. Altså

4… fxg4 pat! Thi ved at forlade f5 har sorts bonde åbnet for løberens 
vej til g6 og h7 samt for dronningens vej til g5 og h5. Derimod ville 
1. Sxf5? ikke føre til målet på grund af 1… Lxf5 2. d3 Lxd3 3. Lb4 a2 4. 

Skakforening
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Ld6 a1(L)!, og så opnår hvid ikke pat ved at slå på e5.

Bemærk, at hvid i denne variant 
heller ikke opnår remis med 3. Lc3 
e4! 4. Kg5 Kg3, og hvids løber kan 
kun hindre en af bønderne i at gå i 
dronning, ikke dem begge – og pat 
er der ikke noget af. 

P. A. Larsen er givetvis den største 
danske studiekomponist nogensin-
de, men vort land har nu heller ikke 
gjort sig særligt inden for denne 
genre – i modsætning til skakopga-
ver med fordring om mat eller pat i 
et givet antal træk, hvor Danmark 
har haft utallige komponister gen-

nem det seneste halvandet hundrede år. Hans yndlingstema var 
studier med pat, og dette behandlede han så godt, at man taler om 
”Larsen-temaet”, som hans to her viste opgaver hører ind under.

NYE OPGAVER
Denne gang er der hverken tale om kryptiske hjælpematter og 
hjælpepatter eller sindrige studier, men om noget så forholdsvis 
enkelt som direkte matter. En fordring som ”mat i 2 træk” skulle da 
være til at have med at gøre. Nr. 5 er inspireret af temaet Pickabish, 
men det vil jeg først forklare, når jeg i næste nummer bringer 
løsningen! Opgaven er tilegnet min gode ven René Rose i anledning 
af hans 70-årsfødselsdag i august 2013, men den offentliggøres altså 
her og nu. Jeg komponerede den blindt under mit ophold på LO-
skolen under Politiken Cup, hvor GSF'eren Carl Åge Pedersen blev 
den første, der fik lejlighed til at løse den. Nr. 6 er tilegnet Ib Christian 
Møller, der som min trofaste chauffør sørger for, at jeg ikke kommer 
alt for sent hjem til Brønshøj, når jeg har været i GSF.

Gladsaxe
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Opgave nr. 5 Opgave nr. 6

 

Ved at sende løsningerne på min mail kaare@gladsaxeskak.dk inden 
GSF-Nyt nr. 365 udkommer, deltager man i konkurrencen om diverse 
skakbøger udgivet på Vissings Forlag. God fornøjelse!

Carl Aage Pedersen viste GSF-flaget ved Copenhagen Chess Festival, 
Politiken Cup. Han havde startnr. 238 og blev nr. 177 (sammen med 
38 andre).  Godt gået!

Skakforening
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Bagsværd Søborg Bladet 17. juni 2013

Der kom (selvforskyldt?) en meget kort artikel i Bagsværd Søborg 
Bladet, og så var billedteksten endda forkert.

Mestersimultan Af Alex Madsen

I sommers var jeg til et privat arrangement, hvor seniorverdens-
mesteren Jens Kristiansen var inviteret til foredrag og simultanskak. 
Af de 28 partier (2 runder mod 14 modstandere) han spillede, tabte 
han et og spillede et remis. Og da det var mig, der fik remisen, tillader 
jeg mig at prale lidt af det her i bladet.

Gladsaxe
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Simultanparti spillet den 1. juni 2013 i Liseleje

Hvid: Alex Madsen
Sort: Jens Kristiansen, GM og Senior-VM

1. Sf3 g6  2. d4 Lg7  3. c4 d6  4.Sc3 Sf6 
5. e3 0-0  6. Le2 Sbd7  7. 0-0 e5  8. dxe5 
dxe5  9. Dc2 c6  10. a4 a5  11. Se4 Sxe4 
12. Dxe4 Sc5 13 Dc2  Lf5  14. Dd1 De7 
15. h3 Tad8  16. De1 Sd3  17. Dxa5 e4 
18. Sh2 Sxc1  19. Taxc1 Lxb2  20. Tb1 Le5  
21. Sg4 Lb8  22. Sh6+ Kh8  23. Sxf5 gxf5 
24. Dxf5 Td2

Se diagram:

25. Txb7 Dxb7  26. Df6+ Kg8  27. Dg5+ Kh8
Hvid tager evig skak: Remis. (Måske lidt fejt, men en mulighed for 
remis mod verdensmesteren var en fristelse, jeg ikke kunne modstå).

Skakforening

GM Jens Kristiansen med 6 af de 14 modstandere

Hvid trækker
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Referat af Generalforsamling 14. maj 2013
1. Valg af dirigent
Formanden Mikael Dræger blev valgt som dirigent. Han kunne 
herefter konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt i overens-
stemmelse med foreningens vedtægter.

2. Protokol
Der var ingen kommentarer til mødereferatet fra sidste generalfor-
samling, offentliggjort i GSF-Nyt nr. 361, september 2012.

3. Formandens beretning
Formanden gennemgik sin beretning:

”Vi har haft en sæson med tre åbne koordinerede turneringer: 

GSF Sommerhede med 10 deltagere, 5 udefra og med Georg Jørgen-
sen som sikker vinder.

GSF Open 2, klubmesterskabet. Præmierne vil blive uddelt inden 
debatten om beretningen.

GSF 80 år med 14 deltagere, 5 udefra. Mesterklassen blev vundet 
sikkert af Per Steenstrup. Basisklassen fik delt 1. præmien imellem 
Andrzej Marczyk og Alex Madsen.

De skakspillere, der kom udefra, satte pris på de korte turneringer. 
For klubbens medlemmer har de også betydet et større sportsligt 
udbytte. Derfor vil jeg vende tilbage med idéen om at lade klub-
mesterskabet afgøres ved to korte kvalifikationsturneringer med en 
afsluttende omkamp.

Vi har også selv været repræsenteret i andres turneringer. DM - Politi-
ken Cup - Øbro nytår og i BMS og LVS. Endvidere i mange hurtig-
turneringer. Solsorteturneringen imod og med de blinde var igen en 
fornøjelse, som andre gerne må opleve. Kaare Vissing Andersen 
gjorde også juleafslutningen anderledes interessant, ligesom feber-
redningerne den 19. marts.

Holdturneringen startede med store forventninger. Heldet svigtede, 
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men vi landede godt.

Andetholdet vandt en suveræn førsteplads.

Det positive, der er sket, er redaktørskiftet, som Alex Madsen har 
løftet særdeles fremragende.

Samarbejdet med Kaare har fungeret godt og kulminerede med en 
rost turneringsbulletin.

Vi kan samtidig takke Thomas Larsen for hans langvarige indsats, 
som han har givet videre.

Per Steenstrup har overtaget vores hjemmeside betryggende.

Arbejdet med at fusionere med Caïssa gjorde mig syg. Derfor beslut-
tede bestyrelsen at droppe det.

Jeg håber at blive frisk til den nye sæson. Hvis der skal arrangeres 
noget i sommer, må andre gøre det.”

Den nye klubmester, Jan Flemming Jensen, fik overrakt Gladsaxe 
Skakforenings vandrepokal for klubmesterskaber. Vedrørende øvrige 
præmier henvises til oversigten efter referatet.

Efter debatten, hvor Carl Aage Pedersen stillede spørgsmål om den 
opgivne fusion og om en artikel i lokalavisen, der ikke blev til noget, 
kunne beretningen godkendes.

Skakforening

Klubmesteren modtager 
vandrepokalen
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4. Regnskab
Kassereren Bo Damgaard-Sørensen orienterede om det omdelte 
regnskab, der viste et lille overskud på 191 kroner. Han opfordrede 
til, at medlemmerne betalte kontingent elektronisk. Man skal blot 
oplyse e-mailadressen til kassereren.

Der var solgt 4 af de 6 T-shirts, der var fremstillet med GSF's logo bro-
deret på ryggen.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Kasseren, der også administrerer medlemslisten, kunne berette, at fire 
medlemmer var udmeldt og tre nye medlemmer var tilkommet.

5. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde 2 forslag, der begge blev vedtaget:

- Poul Erik Harders udnævnes til æresmedlem på grund af et stort, 
langvarigt og betroet arbejde for klubben.

- Redaktøren af GSF-Nyt gøres kontingentfri på grund af diverse 
udgifter i forbindelse med hvervet.

6. Valg
Poul Erik Harders genvalgt som næstformand
Bo Damgaard-Sørensen genvalgt som kassereren
Kaare Vissing Andersen valgt som bestyrelsesmedlem  for 1 år
Mogens Olsen og Per Steenstrup valgt som revisorer.
Jan Flemming Jensen valgt som ny revisorsuppleant.

7. Eventuelt 
Carl Aage og Poul Erik stiller gerne op på Gladsaxedagen; det er for 
sent i år, så det bliver dog først i 2014.

Generalforsamlingen sluttede som traditionen byder med at forman-
den udbragte et Leve! for Gladsaxe Skakforening.

Gladsaxe



Nr. 364 GSF-Nyt Side 27

Præmier
Holdturnering Samlet topscorer – 5 point Per Steenstrup 100 

kr.

Topscorer 1. holdet – 5 point Per Steenstrup 200 
kr.

Topscorer 2. holdet – 3½ point Johnny S. Rasmussen 200 
kr.

GSF-Open 2 Nr. 1 – 8½ point:  Klubmester Jan Flemming Jensen 400 
kr.

Nr. 2 – 7½ point Per Steenstrup 200 
kr.

Nr. 3 – 6½ point Mikael Dræger 100 
kr.

Delt 1.+2. ratingpræmie < 
1630

Andrzej Marczyk
Poul Erik Harders

105 
kr.
105 
kr.

1. ratingpræmie < 1430 Alex Madsen 150 
kr.

Delt 2. ratingpræmie < 1430 Bo Damgaard-
Sørensen
Johnny S. Rasmussen
John Eschel Jønsson

20 kr.
20kr.
20 kr.

GSF 80 år - Se resultat i Bulletin nr. 6

Skakforening
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Program

2013 Kl. Emne Specifikation
 1.10. 19:30 Mestersimultan Klubmester Jan Flemming stiller op

 8.10. 19:15 GSF Open 3 1. runde

15.10. 19:15 GSF Open 3 2. runde

22.10. 19:15 GSF Open 3 Opsamling

29.10. 19:00 Holdturnering 1. runde

5.11. 19:15 GSF Open 3 3. runde

12.11. 19:00 Holdturnering 2. runde

19.11. 19:15 GSF Open 3 4. runde

26.11. 19:15 GSF Open 3 Opsamling / Klubmesterskab i lynskak

3.12. 19:15 GSF Open 3 5. runde

10.12. 19:00 Holdturnering 3. runde

17.12. 19:15 Juleafslutning Holdturnering i lynskak

24.12. - Juleaften Lukket

31.12. - Nytårsaften Lukket

2014

7.01. 19:15 GSF Open 3 6. runde

14.01. 19:00 Holdturnering 4. runde

21.01. 19:15 GSF Open 3 7. runde

28.01. 19:00 Holdturnering 5. runde

4.02. 19:15 GSF Open 3 Opsamling

11.02. 19:15 GSF Open 3 8. runde

18.02. 19:00 Holdturnering 6. runde

25.02. 19:15 GSF Open 3 Opsamling

4.03. 19:15 GSF Open 3 9. runde

11.03. 19:15 Klubaften

18.03. 19:15 Klubaften
 

H U S K   A T

T I L M E L D E   D I G   T I L 

T U R N E R I N G E R N E
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