
Caïssa
Medlemsblad for GSF-Caïssa

Oktober 2015   67. årgang  nr. 370
tTtTtTtTtTtTtTtTtTtTtTtTtTtTtTt

ACM Oliver Trier



Side 2 Caïssa Oktober 2015

Skakforeningen GSF – Caïssa

Klublokaler: Til Jernbanen 20, 2880 Bagsværd
Telefonnr.: 44 44 70 73

Bestyrelse m.m.

Funktion Navn Tlf.nr. E-mail-adresse
Formand Poul Erik Harders 4494 1965 formand@gladsaxeskak.dk

Kasserer Jan Fl. Jensen 2149 1306 kasserer@gladsaxeskak.dk

Juniorleder Helge Madsen 4447 1144 juniorleder@gladsaxeskak.dk

Sekretær Alex Madsen 4118 3136 alex@gladsaxeskak.dk

Juniortræner Carina Jørgensen 2563 1061 Carina@gladsaxeskak.dk

Best.medlem Jakob Trier j@kobtrier.dk 

Suppleant Kaare Vissing Andersen 3889 0125 kaare@gladsaxeskak.dk

Klubbladet
Caïssa

Alex Madsen, ansvh. 
Kaare Vissing Andersen

4118 3136
3889 0125 

klubblad@gladsaxeskak.dk

Hjemmeside Per Steenstrup 4444 2327 webmaster@gladsaxeskak.dk

Hjemmesider

Forening Hjemmeside
GSF-Caïssa www.  gladsaxeskak.dk

GSF-Caïssa Juniorafdeling www.caissa-skak.dk

KSU, Københavns skak Union www.ksu.dk

DSU, Dansk skak Union www.  skak.dk

DSU's turneringssystem turnering.skak.dk

Klubbladet Caïssa
Tryk: GPV (Gladsaxe Pædagogiske Viden- og dokumentationscenter)
Oplag: 70
Red.slut: 5.10.2015.

Deadline for næste nummer kendes ikke endnu.
Indlæg kan dog altid sendes til klubblad@gladsaxeskak.dk

Skakforeningen

http://www.gladsaxeskak.dk/
http://www.skak.dk/
http://www.skak.dk/
http://www.gladsaxeskak.dk/


Nr. 370 Caïssa Side 3

Klubmestersimultan

Kom og spil mod vores klubmester, Per Steenstrup, i en mestersimultan

tirsdag den 13. oktober 2015, kl. 18:30! 

pPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp

OBS!
Husk at melde dig til holdturneringen nu!

JULEAFSLUTNING 15.december 2015.

Bemærk, at klubben har lukket 22. og 29. december 2015.

pPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp

Forsiden

Vi har fået en FIDE-titelholder i foreningen: ACM Oliver Trier. Det er en 
ny titel, som FIDE har indørt i forbindelse med deres online satsning, 
kaldet FIDE Online Arena. ACM står for Arena Candidate Master, og 
næste grad, som Oliver nu går efter, er AFM, Arena FIDE Master.
Vi siger tillykke til Oliver!

pPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp

Hurtigskak-turnering for alle

I efteråret planlægger vi forsøgsvis en turnering i hurtigskak med 15 
min. til hver spiller og dobbeltrunder. Disse aftener indledes med 
undervisning ved Carina kl. 18:30–19:30. Kl. 19:30 begynder selve 
turneringen. Her spiller man to partier mod samme modstander, hvor 
man har henholdsvis Hvid og Sort. Turneringen begynder tirsdag den 
20. oktober. Afhængig af antal tilmeldte afvikles turneringen herefter på 
følgende datoer: 20.10., 17.10., 10.11., 17.11. og 1.12.2015.

Turneringen er også tænkt som en mulighed for, at både juniorer og 
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seniorer kan komme til at spille mod hinanden og dermed lære hinan
den lidt bedre at kende .

Tilmelding kan ske til Alex Madsen, Carina Jørgensen eller Poul Erik 
Harders.

pPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp

Juniortræning i GSF-Caïssa

Den nye sæson af undervisning i GSF-Caïssa er startet. Vi kan nu til
byde træning både tirsdag og onsdag til vores juniorer og for den sags 
skyld også voksne, hvis forældre eller andre klubmedlemmer har lyst 
til at træne med.

Henning Lauritsen tilbyder undervisning onsdage fra kl. 16:00 – 17:00
Carina Jørgensen tilbyder undervisning tirsdage fra kl. 17:00 – 18:30. 

Reportage fra en træningseftermiddag med Carina
Billede fra tirsdagstræningen med Cas
per (mørkhårede dreng) og hans kam
merat Elias. De spiller mod Jan, Michael 
og Peter Röder, der er en stærk spiller 
på 2110 elo. Han er gæsteinstruktør for 
tiden og åbner træningen med at vise et 
af sine turneringspartier. I dag viste han 
sit parti fra en simultan mod GM Jonny 
Hector på 2490 elo. Det blev spillet i sid
ste uge og Peter fik remis. Bagefter lave
de Elias seks mat-i-én opgaver, mens 
Peter og Casper arbejdede på mat-i-to 
opgaver. Senere kom Jan til, og da Elias 
havde mod på at prøve mat-i-to opga
ver lavede vi mat-i-to alle fem i de 
næste 20 minutter. Snart kom Michael 
til, og så havde vi spillere nok til en 
omgang seks-mands-babyskak. Jeg 
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spillede på hold med Casper og Elias i første kamp, hvor vi vandt ved, 
at jeg satte Peter mat som vist på billedet.

Derefter byttede Casper og Mi
chael plads, da Peter gerne ville 
spille på hold med Casper, som 
han har opdaget er et stort skak
talent. I denne næste runde 
vandt Peters hold så ved at sætte 
mig skakmat. Til afslutning spil
lede Casper lynskak med Peter. 
Klokken var ved at nærme sig 7, og vi stopper jo officielt 18:30, så Elias 
sagde tak for denne gang og på gensyn næste tirsdag.

Hilsen Carina

pPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp

Juniorer i internationale turneringer

Vi har i år haft flere juniorer med til internationale turneringer. Nienke 
van den Brink var til Ungdoms-NM på Færøerne, Oliver Trier og 
Nienke var med til Ungdoms-EM i Kroatien, og  senere skal tre af vore 
juniorer med til Ungdoms-VM i Grækenland. Bestyrelsen har besluttet 
at give alle vore deltagere et tilskud til rejserne på 1.500 kr. hver.

Nienke van den Brink 
hilser på sin modstan
der ved Ungdoms-EM 
i Poreč , Kroatien.

Oliver Trier deltog 
også, se billedet på 
forsiden.

GSF-Caïssa
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 KIRSEBÆRPARTI NR. 9
af 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.

Rønne 2001
Ved indgangen til det nye årtusind fejrede Rønne Skakforening sit 100-
årsjubilæum med et brag af en åben international turnering. Der deltog 
77 spillere, deriblandt syv stormestre og syv internationale mestre. Jeg 
havde spillet skidt på Brønshøjs 1. hold i 1. division (dengang landets 
bedste række) i den forgangne sæson og søgte med min deltagelse i 
Rønne at få et comeback på ratinglisten. Og det gik da også rigtigt godt 
i 1. runde, hvor jeg som Sort besejrede mesteren for Hviderusland! 
Denne konstatering må dog præciseres, idet det drejede sig om Elena 
Tairova, der blev sit lands champion for piger under 14 år – selv var 
hun kun ni år!

Det er altid morsomt for almindelige dødelige skakspillere at møde en 
berømt mester, naturligvis helst en stormester. Det fik man i de gode 
gamle dage stort set kun lejlighed til ved simultanforestillinger, men i 
de seneste ti-år har man tillige fået mulighed for det i de enormt store 
åbne internationale turneringer. I Danmark er det bedste eksempel her
på den årlige Politiken Cup (også kaldet Copenhagen Open), men som 
det fremgår af ovenstående, var Rønne 2001 også en sådan begivenhed, 
og allerede i 2. runde fik jeg ”chancen” for at spidde en stormester – 
endda en fra det store dominerende skakrige i øst.

Kongeindisk Angreb (Via Fransk)
Rønne Skakforenings 100-årsjubilæumsturnering,
2. runde, spillet den 25. juni 2001

Hvid: Kaare Vissing Andersen, Danmark (ELO: 2259)
Sort: GM Petr Kiriakov, Rusland (ELO: 2546)

Skakforeningen
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1. e4 e6  2. d3 d5  3. Sd2 Sf6  4. Sgf3 c5  5. g3 Sc6  6. Lg2 Le7  7. 0-0 0-0   
8. Te1 b5  9. e5  Et af den spillede åbnings tematiske træk. Spydspidsen 
på e5 giver terrænovervægt i centrum og på K-fløjen og er derfor 
avantgarden i hvids (forhåbentligt!?) kommende kongeangreb. Det 
sorte modspil består dels i et angreb på den dristige bonde, dels i en 
bondestorm på D-fløjen.

9… Sd7  10. Sf1 a5  Se diagram.

En af grundstillingerne i Kongeindisk An
greb. I stedet for teksttrækket kunne sort 
også vælge at angribe e5 med 10… Dc7, 
hvorpå hvid må vælge at gardere sin far
mer med 11. De2 eller 11. Lf4, eller på 
ægte fransk manér med 10… f6!?, som 
John Emms foreslår i sin bog ”starting 
out: king’s indian attack”. Stillingen efter 
10… a5 opstod i det – for dyrkere af den 
spillede åbning – berømte parti Bobby 
Fischer – Miagmasuren, Sousse 1967, hvor det amerikanske fænomen 
med 11. h4! lagde op til en af perlerne i sin righoldige skatkiste af smuk
ke angreb. Men den idé var åbenbart ikke god nok til mig. Efter fire 
minutter besluttede jeg mig for at imødegå sorts fremmarch på D-fløjen.

11. a4?!  Bedre var det, som Fischer gjorde i det nævnte parti, at komme 
i gang med sit kongeangreb med 11. h4! b4 12. Lf4 a4 for så først da 
med 13. a3! at sige ”Stop lige en gang!”. Teksttrækket (11. a4?!) må 
kaldes en TN (= Teoretisk Nyhed), men den har vist ikke gjort det store 
indtryk blandt mestre og teoretikere. John Emms, 2005, og Neil 
McDonald, 2014, nævner end ikke trækket i deres respektive bøger – 
måske fordi den hvide bondes dobbeltskridt godt nok bremser den 
sorte lavine, men også giver sort mulighed for at åbne b-linjen for siden 
at føre et angreb igennem dér. At jeg dertil spiller skidt i fortsættelsen, 
har jo heller ikke gjort nogen god PR for denne TN.

11… La6!  Kiriakov var otte minutter om at finde et svar på min 

GSF-Caïssa
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“nyhed”, altså dobbelt så længe som jeg var om at udføre den – men 
hans træk med tryk på d3 er også mindst dobbelt så godt. 

12. h4 bxa4  13. Txa4 Sb4  Sætter bønderne på c2 og d3 under tryk.

14. S1h2 Lb5  15. Ta1 a4  16. Lf1  Det er noget af en indrømmelse at gøre 
åbningens stolthed, den fianchetterede kongeløber, til gemen bonde
oppasser.

16… Sb6  17. c3  Jager den generende springer væk, men svækker d3 
kronisk.

17… Sc6  18. Sg5 De8!  En snedig ”fremtidig” parade.

19. Dh5 Lxg5  20. hxg5?  Et gyseligt træk og formentlig den afgørende 
fejl – i hvert fald begyndelsen til enden. Min sortfeltede løber kommer 
nu til at lide af åndenød, ligesom jeg med trækket overså en banal 
taktisk finesse.

20… f5!  Hvis hvid havde drømme om et angreb, så er disse pist borte 
nu, idet hvids dronning står i slag, så der ikke bliver tid til at slå den 
sorte f-bonde en passant. Der bliver nu tale om spil til et mål.

21. Dh4?!  Givetvis bød slutspillet uden dronninger på bedre forsvars
muligheder!? 

21… Sa5  22. Le3 Sb3  23. Ta3 De7  24. Sf3?!  Med Sf3's og snart også 
Lf4's dækning af den svage bonde på e5 forpligtes hvids to lette 
officerer til ulidelig passivitet. Bedre var den alternative gardering 24. 
f4, selvom den hvide løbers virkefelt da ville blive yderligere indskræn
ket og kongestillingen mere luftig.

24… Tad8  25. Lf4 d4!?  Fikserer svagheden d3.

26. c4 Lc6  27. Lg2 g6  28. Dh1!?  Hvids trængsler hindrer ham i det 
mindste ikke i en vis humor. Med dronningen i det muntre hjørne 
styrkes diagonalen h1-a8, og hun kan via h1 overføres til centrum og D-
fløjen.

28… Dd7  29. Sd2 Sa5  30. Lxc6 Sxc6  Indikerer, at Kiriakov var glad for, 
at jeg undlod at bytte dronninger i det 21. træk.

Skakforeningen
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31. Sf3 Sb4  32. Te2 Ta8  33. Kg2 Db7  34. Dd1!?  Med denne fremtidige 
dækning af Sf3 fritages kongen fra denne bundne opgave.

34… Ta6  35. Td2  Herfra dækker tårnet begge de svage bønder i 
”venstre” halvdel af brættet, b2 og d3. 

35… Tfa8  36. De2  Hvid er totalt uden modspil, men er det lykkedes at 
bygge en fæstning, så spillet bliver remis? I hvert fald står de hvide 
forsvarsstyrker nu så optimalt, at hvid i den nærmeste fremtid kan 
flytte sin konge frem og tilbage og håbe på det bedste.

36… Sd7!  37. Kg1 Sc6!  Med sine to sidste springertræk har sort indledt 
en manøvre, der fører til et dobbelt angreb på hvids svage e5-bonde.

38. Kh2 Tb6  39. Kg1 Tb3  40. Kh2 Txa3!?  Transformerer den hvide 
bondesvaghed b2 til en ditto på a3 samt åbner b-linjen, ad hvilken det 
sorte angreb skal føres.

41. bxa3 Tb8  42. Ta2 Db1  43. Kg2 Tb3  44. Se1 Sd8  45. Dd2 Sf7  
46. De2 Tb8!  47. Sf3 Db7  Aha, tænkte jeg. Sort alias stormester 
Kiriakov kunne ikke bryde igennem min betonmur og retirerer! Skulle 
jeg mon forbarme mig og tilbyde remis!? Det havde han jo nok besvaret 
med et ”Njet spasiba!” – for i virkeligheden er han i færd med at foreta
ge en net lille omgruppering af sine tunge officerer på b-linjen. Det 
første angreb ad b-linjen var de første små bølgeskvulp. Nu trækker 
vandet sig tilbage, inden den dræbende tsunami skyller ind over hvids 
sårbare strande.

48. Kh2  Det ville såmænd ikke nytte at lade kongen stå på g2 og 
forsvare springeren på f3, så dronningen ikke var bundet til denne 
opgave.

48… Da8!  Sort omgrupper sine to tunge officerer på b-linjen uden at 
lade sin dronning slippe taget i den lange diagonal med tryk på eller 
binding af hvids springer på f3. Selv med hvids konge på g2 kunne 
hvid ikke gendrive teksttrækket med 49. Tb2?, som ville strande på 
49… Txb2 50. Dxb2 Sfxe5! Eller 50… Sdxe5!

49. Kg1?  Giver sort mulighed for via en skak at fremskynde sin sejr, 
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som det bedre 49. Kg2!? dog ikke kunne hindre.

49… Tb1+  50. Kh2 Db7  Se diagram. 

Gennem sine gedigne omgrupperinger har 
sort opnået en idealstilling, der baserer sig 
på angrebet på tre hvide bønder: a3, d3 og 
e5. Dermed har han bundet de hvide offi
cerer til ynkelig passivitet. Løberen og 
springeren skal dække e5, tårnet skal 
dække a3, og den mest mobile officer, 
dronningen på e2 er overbelastet som en 
husmoder i 1950'erne – hun skal både 
dække Be5, Bd3 og Sf3 samt hindre ind
trængen via b-linjen og 1. række. Endelig 

kan den hvide konge bidrage til dækningen af Sf3 fra g2, men så bliver 
springeren lammet af bindingen på den lange diagonal. 

51. Sg1 Db3  Trykker på både a3 og d3. Der truer således 52… Td1 med 
bondegevinst, hvormed det hvide korthus ramler.

52. Td2?  Plaget af tidnød og truslen mod d3 overser hvid den endnu 
mere synlige trussel mod a3.

52… Dxa3  53. Opgivet.

I Euwe & Kramers værk om midtspillet i 12 bind (oversat til dansk) 
ofrer de to hollændere et helt bind på ”kunsten at lavere”. Kiriakovs 
gevinstføring i dette parti er et strålende eksempel på denne kunst: Han 
bearbejder hvids svagheder på D-fløjen og overfører gennem en 
afbytning på a3 en hvid svaghed på b2 til en svaghed på a3, men 
smukkest er overførelsen af springerne til d7 og f7 og den lille nette 
omgruppering af hans tårn og dronning på b-linjen.

0 – 1

Petr Kiriakov
Mit nederlag til den russiske stormester var til at leve med. Det samme 
gjaldt ikke mine to senere tab i turneringen mod spillere med langt 
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mindre i rating end jeg selv. Turneringen blev en stor succes for min 
klubkammerat i Brønshøj, den dynamiske, svenske stormester Tiger 
Hillarp-Persson, som sejrede suverænt med 7½ point af 9 mulige. 
Umiddelbart efter fulgte en gruppe på seks spillere med en score på 6½ 
point. Med en korrektion på 38 blev Jonny Hector nr. 2, mens Petr 
Kiriakov med en korrektion på 34,25 blev nr. 5. Selv havnede jeg i det 
slagne felt som nr. 44 med en score på 4½ point. Jeg kunne dog trøste 
mig med at blive tre pladser bedre placeret end en vis Magnus Carlsen 
– han var dengang ni år! Men det tæller skam i mit CV, at jeg blev bedre 
placeret end den senere verdensmester! Ærgerligt at jeg ikke mødte 
knægten, som dengang havde et ELO på 2064. Måske havde jeg banket 
ham – så skulle I bare se kirsebærtræet blomstre! 

Et kortfattet portræt af Petr Kiriakov må være på sin plads. Han blev 
født den 11. januar 1975 i den sibiriske by Krasnoyarsk i Rusland. Han 
lærte at spille skak som syvårig og blev Russisk Junior 
Champion i 1989 (for spillere under 15 år) og igen i 1993 
(nu for spillere under 20 år). Året efter blev han IM, og i 
1998 blev han GM. Det må dog siges, at hans karriere 
ikke har overstrålet ret mange andre af de utallige stor
mestre, som Sovjetunionen og dennes stater har produ
ceret i det sidste halvt hundrede år. Blandt hans skalpe kan nævnes 
Ponomariov (Yalta Open 1995), Savon (Sochi 1997), Kholmov (Chigorin 
Memorial Open 2000), Baburin (10. Monarch Assurance 2001), Karjakin 
(Canaries en Red Final Playoff 2004) og mig (Rønne 2001). 

Erindring, erkendelse og erfaring

Jeg erindrer svagt, at Kiriakov og jeg ikke så på partiet bagefter. Men 
lettere omtåget efter partiet indså jeg, at 20. hxg5? måtte være årsag til 
katastrofen. Og jeg var også i stand til at forstå Kiriakovs smukke 
manøvre med rokaden af sit tårn og dronning på b-linjen. Derimod 
forstod jeg ikke rigtigt hans overførsel af springerne til d7 og f7 (Sb6-d7 
og Sa5-c6-d8-f7). Den har jeg først fattet 14 år efter, da jeg i september 
2015 skulle analysere partiet til nærværende artikel.

GSF-Caïssa
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Denne oplevelse har givet mig eller rettere bestyrket mig yderligere i 
erfaringen om den store betydning af analysen af egne partier, ikke 
mindst dem man har tabt. Først er det vigtigt at analysere med sin 
modstander umiddelbart efter et givent turneringsparti, og dernæst er 
det vigtigt at skrive partiet ned med kommentarer. Det er tifold mere 
lærerigt end at terpe (åbnings-)teori – og meget sjovere! 

pPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp

SKAKOPGAVEN
Ved Kaare Vissing Andersen

De nye opgaver
Ligesom ”Den spejlvendte tvilling”, der blev bragt i det foregående 
nummer, byder de to nye originalopgaver på en vis symmetri, dog 
ikke mellem to opgaver som i nr. 15, men i hver sin opgave. I nr. 16 
turde symmetrien være åbenbar med d-linjen som spejlingsakse, 
men man bemærker nok også den lille forskel. Og i nr. 17 er der da 
den symmetri, at sort kan rokere til begge sider.

Opgave nr. 16 Opgave nr. 17 

Skakforeningen
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Løsning på opgave nr. 15 (i Caïssa nr. 369)

Den spejlvendte tvilling

Kaare Vissing Andersen, Caïssa nr. 369

Tilegnet Bo Damgaard-Sørensen, 50 års venskab

A B

Der var naturligvis ingen idé i en sådan tvilling, hvis løsningerne til de 
to opgaver også var symmetriske, men dette er da heller ikke tilfældet. 
Pointen er, at hverken hvid eller sort kan rokere i opgave 15A, mens de 
begge kan rokere i 15B. For at kunne løse opgaven skal man kende til 
den konvention, der siger, at man i en konstrueret opgave kan rokere, 
hvis det ikke kan bevises, at man ikke kan! Og i 15B er der intet, der 
taler for, at hvid og sort ikke kan rokere. Dermed får vi løsningerne:

15A: 1. Le2!  Ophæver Lg4’s binding af den hvide dronning og truer 
derfor 2. Df8 mat. Hvid kunne også være kommet ud af bindingen med 
1. Kc1? eller 1. Ke1?, men begge disse træk strander på 1… cxd2+! Det 
bombastiske 1. Txg4? truer både 2. Df8 mat og 2. Tg8 mat, men strander 
på 1… Lxd6! Efter nøgletrækket (1. Le2!) kan hvid hindre dronningen i 
at komme til f8 ved 1… Lxf3 eller 1… Lf5, men i begge tilfælde åbnes 
der for Tg3, hvilket tillader hvid at spille 2. Tg8 mat.

GSF-Caïssa
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15B: Her kan hvid ikke spille det træk, 1. Ld2?, der svarer til 1. Le2! i 
15A, idet sort har paraden 1… 0-0! Hvid kan heller ikke spille 1. Kd1? 
eller 1. Kf1?, der begge strander på 1… fxe2+! Og 1. Txb4? fører heller 
ikke til målet, idet sort har paraden 1… Lxe6! Alt sammen ganske 
analogt med de angivne varianter i 15A. Men i modsætning til 15A kan 
hvid i 15B rokere, og det giver os løsningen: 1. 0-0! Da kongen nu er ude 
af bindingen fra Lb4, truer der 2. Dc8 mat. Diverse sorte forsvar, der 
svarer til dem i 15A, duer ikke, men sort har en enkelt parade, som han 
ikke havde i 15A, nemlig 1… 0-0, men nu ser vi, hvorfor hvids løber på 
h6 ikke skulle til d2, men blive stående og trykke på g7: 2. Dxg7 mat.

pPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp

Veteran-DM 2015 i Svendborg
af Kaare Vissing Andersen

Jeg kommer li’ fra Svendborg af …

Årets DM i Skak fandt traditionen tro sted i påsken – denne gang i den 
hyggelige sydfynske by Svendborg, nærmere bestemt på Hotel Svend
borg, hvor min kone Lis og jeg boede i dagene 1. til 7. april på et godt 
værelse, som dog havde det noget alarmerende nummer 112. Samlet set 
talte årets stævne godt 250 spillere fordelt i et væld af klasser. I den ene 
af disse dystede 25 mere eller mindre gamle gubber om Veteran DM – 
kun spillere på 60 år eller derover kunne deltage her. Som GSF-Caïssas 
eneste deltager i Svendborg deltog jeg i denne klasse, endda som dark 
horse til at vinde mesterskabet.

Pouelsten Grabow, Skakklubben Evans i Vejle, var med et dansk rating 
på 2143 og et ELO på 2111 favorit til at vinde titlen, mens jeg med et 
dansk rating på 2080 og et ELO på 2197 var tippet til at blive nr. 2. Langt 
efter i rating fulgte nr. 3, nordmanden Oystein Johnsen med et ELO på 
2006 og derfor sat i dansk rating på det samme. En nordmand bør i 
øvrigt ikke kunne vinde en DM-titel!? Når Grabow reelt var langt større 
favorit end jeg, skyldtes det, at han har været yderst aktiv i længere tid, 
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mens jeg har været så godt som ikke spillende i et par år. Dog har jeg i 
2015 ageret 1. bræt på GSF-Caïssas 1. hold i KSU's klubturnering med 
en udmærket score på 3 af 4, to gevinster og to remiser – dog mod klart 
ringere folk hvad rating angår. Så lidt af rusten var banket af.

Videre med hvid
Det gik, som man kunne forvente: Grabow kørte bare derudad og vandt 
turneringen med maksimum 5 point. Selv spillede jeg godt med hvid og 
vandt smukke sejre i 1., 3. og 5. runde. Men jeg var for blød med sort, 
som jeg spillede remis med i 2. og 4. runde. Dette betød, at jeg ikke kom 
til at møde Grabow – det var måske heldigt for os begge!?

Jan Bauner fra Skakklubben K41 i Valby, der var seedet som nr. 4, vandt 
fire partier og tabte kun til Grabow, hvilket skete i 4. runde. Kun Bauner 
og jeg opnåede 4 point, men da han havde været med helt fremme i 
længst tid, scorede han fortjent 2. præmien, mens jeg fik 3. præmien. 

Lad mig en passant nævne min næsten helt blinde ven, Henning Niel
sen, Sydøstfyn, der var seedet som nr. 16. Han tabte i 1. runde mod 4. 
seedede Bauner, men kom stærkt igen med tre sejre og kun et nederlag. 
Sejren i sidste runde var over John 
Zachariassen, Faxe Skakklub, der 
var seedet som nr. 5. Dermed 
sluttede Henning Nielsen smukt 
som nr. 8.

Til trods for at jeg missede titlen, 
er jeg godt tilfreds med min 
indsats. Jeg spillede ret sikkert og 
altså stærkt med hvid. Og det 
bløde spil med sort mod folk på 
godt et par hundrede mindre i ra
ting end jeg bør der kunne rådes 
bod på med et bedre åbnings
repertoire for sort.

Lad mig endelig nævne det 
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sociale og turistmæssige. Det var dejligt at få hilst på gamle venner – 
nogle havde jeg ikke set i mange år. Og det var dejligt at lære nye 
(ældre!) skakspillere at kende – hvad det angår var jeg heldig hen over 
brættet at træffe tre jyder og to fynboer: Erling Rasmussen, 
Læseforeningens Skakklub, Odense, Frode Meldgaard, Skive Skakklub, 
Søren Rud Ottesen, Tranum Skakklub, Max Erik Hansen, Skakklubben 
Evans, Vejle, og Ove Matras, Fåborg Skakklub.

Når tiden tillod det, var det udbytterigt at overvære Per Andreasen & 
Co. analysere partierne i Landsholdsklassen, mens disse var i gang. Og 
at besøge Dansk Skaksalg med de mange fristende bøger svarer til at 
lukke børn ind i en slikbutik. Endelig bød påsken på solidt solskin, som 
gjorde den hyggelige by med de mange skæve gader og skønne gamle 
huse om muligt endnu smukkere end ellers.

Næste års DM i påsken bliver efter al sandsynlighed også arrangeret på 
Hotel Svendborg – og den oplevelse kan jeg på det bestemteste anbefale 
mine klubkammerater.  

Og så til sagen! Mine angrebspartier i første og sidste runde:

Veteran-DM i Svendborg, Påsken 2015
1. runde, spillet den 2. april 2015 på Hotel Svendborg
Kongeindisk Angreb (Den hollandske Variant)
Hvid: Kaare Vissing Andersen, GSF-Caïssa (dansk rating: 2080 / 

ELO: 2197)
Sort: Erling Rasmussen, Læseforeningens Skakklub 

(dansk rating: 1689 / ELO: 1839)

1. Sf3 f5  2. g3 d6  3. d4  Jeg ynder at spille d2-d3, men kan godt slå over 
i en helt anden opstilling med d2-d4. 

3… Sf6  4. Lg2 c6  5. 0-0 Dc7  Sort lægger op til at gennemføre e7-e5 for 
eventuelt snart efter at fortsætte med e5-e4 med indsnævring af hvids 
stilling. Jeg brugte nu en del tid på mit næste træk, der gik ud på at 
kontrollere feltet e4 for at få et modstød sat ind dér. 

6. Sc3!? e5  7. dxe5 dxe5  8. e4!  Med dette skinoffer bremser hvid den 
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sorte bondefremmarch. Da sorts konge stadigvæk befinder sig på 
midten, er det farligt for ham at få åbnet spillet for meget. Han fort
sætter derfor sin officersudvikling med henblik på at få rokeret. 

8… Ld6?!  Erling Rasmussen var efter partiet utilfreds med dette træk. 
Han mente, at det var bedre at spille løberen til e7. 

9. exf5 Lxf5  10. Sh4 Lg4  Bemærk, at denne løber her agerer den 
jagende brik, mens hvids dronning er den jagede. 

11. Dd3!  Med feltet d3 som springbræt kommer hvids dronning snart 
til at sprudle. 

11… 0-0  Endelig er kongen kommet i sikkerhed, eller hvad?  

12. Se4!  Truer på d6. Sort kan dårligt slå springeren, for efter 12… Sxe4 
13. Lxe4! truer hvid på h7 og fremkalder derved en svækkelse i sorts 
kongestilling. Bemærk således, at 13… g6? strander på 14. Lxg6! hxg6 
15. Dxg6+, og hvis sort vil dække den truede løber på g4, må han spille 
15… Dg7, men så falder løberen på d6. Sort valgte derfor at retirere med 
sin løber fra d6 til e7. 

12… Le7?  Se diagram.

Hvid udnytter nu, at sort har hele tre svag
heder: 1) Lg4 er udækket, hvis Sf6 er væk; 
2) Kongen befinder sig på den åbne diago
nal b3-g8; 3) Dronningen på c7 står på et 
udækket felt. Bemærk nu, at varianten 13. 
Sxf6+? Lxf6? 14. Dc4+ koster sort løberen 
på g4, men at sort med 13… Txf6! På 14. 
Dc4+ har paraden 14… Le6! Hvid må altså 
finde på noget andet, og det sker med et 
tresidet øksehug! 

13. Dc4+!   Udnytter alle de tre ovennævnte for sort uheldige omstæn
digheder. Således besvares 13… Kh8 med 14. Sxf6 efterfulgt af 15. Dxg4. 
Heroisk finder sort en midlertidig parade. 

13… Sd5  På dette har hvid dog et paradoksalt angreb klar i form af en 
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retræte!

14. Sc3!  Dermed er rollerne byttet om på hvids dronning og sorts løber 
på g4. Nu er dronningen den jagende brik og løberen den jagede. Der 
truer ikke alene Dxg4, men også Sxd5, fordi Dc7 står udækket, og den 
sorte c-bonde derfor er bundet! Bemærk, at selv 14… Le6 derfor koster 
en officer. Sort finder dog atter heroisk en parade, som i det mindste 
redder officeren. 

14… Dd7!  Dækker på både d5 og g4 og bringer dronningen ud af den 
fatale binding på c-linjen. Hvid får dog to bønder og står derefter til 
gevinst. 

15. Sxd5 cxd5  16. Lxd5+?!  Nogle dage efter foreslog den tidligere 
landsholdsspiller Kaj Rossell 16. Dxd5+, der tillige vinder en kvalitet. 

16… Kh8  17. Lxb7 Dxb7  18. Dxg4 Sc6  19. c3 Lxh4  20. Dxh4   
Stillingen er nu rimeligt afklaret og strategisk vundet for hvid, som 
fører med to bønder. Planen går ud på stille og roligt at føre disse i mål 
på b- og c-linjen. Sort ser dog sin modchance i et desperado-angreb 
mod hvids konge, og så kommer det hele til at gå meget hurtigere. 

20… Tf3  21. De4!  Centraliserer dronningen, binder Sc6 og truer tårnet 
på f3.  

21… Taf8  22. Le3!?  Jeg lod mig ikke friste til kvalitetsgevinsten 22. 
Lf4?!, hvorefter hvids kongestilling ville blive revet op. 

22… Dc8!  Bringer dronningen ud af bindingen og truer ubehageligt 
med at fortsætte til h3. 

23. Kg2  Der er ingen grund til at lukke sorts dronning ind i hvids 
kongestilling. 

23… De6  24. Tad1 T3f5  25. f3 Th5  26. g4 Th4  Har man sagt A, må 
man også sige B, men tårnet forvilder sig dermed ind i dyndet med tab 
af kvalitet til følge. 

27. Lg5 Tf4?!  En sidste desperado! 

28. Lxf4 opgivet.
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Sort undlod dermed at spille på finten 27… Txg4+!?! 28. fxg4, Dxg4+ 29. 
Lg3?? Dxe4+. Morale: Skak er lettere at spille, når man spiller sundt. 
Sort tabte materiale, fordi der var åbent ind til hans konge, og et par 
officerer stod for dårligt dækkede. Og hvid realiserede relativt hurtigt 
sejren, fordi sort forsøgte sig med et desperado-angreb.

1-0. 

Veteran-DM i Svendborg, Påsken 2015
5. runde, spillet den 6. april 2015 på Hotel Svendborg

Kongeindisk Angreb (Kongeindisk Forsvar)
Hvid: Kaare Vissing Andersen, GSF-Caïssa (dansk rating: 2080 / 

ELO: 2197)
Sort: Ove Matras, Fåborg Skakklub (dansk rating: 1767 / ELO: 1853)

1. Sf3 d5  2. g3 c5  3. Lg2 Sc6  4. d3 e5  5. Sbd2 Le6  Her frygtede jeg 
mere 5… f5!? – Firebondeangrebet i baghånden – med den ubehagelige 
trussel e5-e4, som jeg mente at måtte imødegå med enten e2-e4, som 
efter afbytninger på e4 ville tillade dronningeafbytning på d1, eller 0-0, 
som efter e5-e4 ville fordrive Sf3 til e1.

6. e4 d4  Så var jeg godt tilfreds – Klassisk Kongeindisk i forhånden og 
dermed en for mig velkendt stilling med et tempo mere.

7. 0-0 b5  8. a4! bxa4?!  8… Da5?! for at binde hvids a-bonde og derefter 
eventuelt vinde den ville blive besvaret med 9. Sb3! med angreb på 
dronningen og dækning af tårnet på a1, hvorefter hvid kunne spille 
axb5. Men det enkle 8… a6!? var værd at overveje. Med teksttrækket 
opgiver sort kampen om det tematisk vigtige felt c4.

9. Txa4 Le7  10. Sc4 f6  Med denne stort set påtvungne dækning af 
bonden på e5, får hvid mulighed for at få sin springer til det gode felt 
h4 uden at få revet sin kongestilling i stykker. Dertil hindrer bonden på 
f6 tillige Sg8 i at komme til dette for denne naturlige felt. 

11. Sh4 g6  Med teksttrækket har sort spillet to bønder frem på sin 
kongefløj – så hans konge har nu ikke mere noget solidt hus at flytte ind 
i.
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12. f4 Lxc4?!  En svær beslutning! Springeren stod ideelt på c4, men 
med den foretagne afbytning bliver sort nu uhyggeligt svag på de hvide 
felter.

13. Txc4 Ld6  14. f5 Kf7  På 14… g5 har hvid kvalitetsgevinsten: 15. 
Dh5+ Kd7 16. Sg6 De8 17. Lf3! efterfulgt af 18. Sxh8.

15. fxg6+ hxg6  16. Dg4!  Angriber sorts sårbare bonde eller måske 
rettere felt g6. Mest standhaftigt var nu 16… Sce7!?, som dækker g6 og 
stadigvæk lader Sg8 stå og dække f6, ligesom springeren fra e7 dækker 
c8, så 17. Lh3?! ville kunne besvares med 17… Dc8!, hvorefter hvid må 
affinde sig med dronningeafbytning og dermed tab af 
angrebsmuligheder, da Lh3 i modsat fald vil gå tabt.

16… Txh4?  Desperation! Med den dårligste stilling generelt betragtet 
og nu også kvalitet bagud har sort intet at trøste sig med.

17. Dxh4 Kg7  18. Ta4 De8?!  Truer indirekte tårnet og dermed 19… Sb4 
med dobbelttruslen Dxa4 & Sxc2, men trækket svigter dækningen af de 
sorte brikker på d6 og f6. Med de følgende træk konsoliderer hvid sin 
stilling, inden han slipper gækken løs.

19. b3 Sb4  20. Tf2  Dækker bonden på c2 samt overlader på længere 
sigt feltet f1 til det andet tårn med henblik på angreb ad f-linjen. Men så 
langt kommer det nu ikke.

20… c4?!  Se diagram.
Desperation! Som tvinger eller inspirerer 
mig fra konsolidering til aktion! Med tekst
trækket søger sort naturligvis et gennem
brud, men det opgiver bondens dækning 
af Sb4. Denne er godt nok dækket af løbe
ren, men den bliver snart overbelastet.

21. Lh6+!  Udnytter, at springeren ved bå
de at skulle dække f6 og h6 er overbelastet, 
og at Ld6 efter sorts 18… Dd8-e8 står 
udækket.
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21… Kf7  Eller 21… Sxh6 22. Dxf6+ efterfulgt af 23. Dxd6, hvorefter 
sorts kongestilling ligger i ruiner, og hans springer på b4 er truet.

22. Lg5!  Med dobbelttruslen Lxf6 og Dh7+.

22… Le7  23. Dh7+ Kf8  Hvorledes kan hvid nu udnytte, at to af sorts 
officerer er overbelastede, idet Le7 skal dække både b4 og f6, og Sg8 
skal dække både f6 og h6?

24. Txb4! cxd3  Thi tårnet på b4 er tabu, idet 24… Lxb4 strander på 25. 
Txf6+ Sxf6 26. Lh6 mat.

25. cxd3 Tc8  26. Tc4 Txc4  27. bxc4 a5  28. Lh3 a4  29. Le6 opgivet.

1 – 0.
Det er altid rart med gode minder fra en rejse til et smukt sted som 
Svendborg, og for en skakspiller er de bedste minder nogle smukke 
partier – og idet alt jo er relativt, efter hvor stærk man er, så tillader jeg 
mig at betragte disse to partier som mine bedste minder fra mit første 
besøg i den skønne sydfynske by. 

pPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp

Referat af Generalforsamling 26. maj 2015

1. Valg af dirigent
Formanden bød velkommen til årets generalforsamling, hvorefter Jakob 
Trier blev foreslået og valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt 
via medlemsbladet.

2. Protokol
Der var ingen kommentarer til mødereferatet fra sidste generalforsam
ling, offentliggjort i Caïssa nr. 367, september 2014.

4. Regnskab
Kassereren var trods sygdom mødt op, så punkt 4 blev flyttet frem. 
Regnskabet var delt ud til de fremmødte. Kassereren, Bo Damgaard-
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Sørensen, oplyste, at regnskabet balancerede, når udestående kontin
genter blev betalt, hvilket der ville komme styr på. 

Regnskabet blev herefter godkendt.

Bo meddelte, at han trækker sig som kasserer på grund af sygdom. 
Formanden takkede ham for hans store indsats for foreningen.

3. Formandens beretning
Formanden, Poul Erik Harders, gennemgik sin beretning:

Nu er det første år gået siden sammenslutningen. Det har været et rime
ligt godt år. Juniorerne gør det godt. Klubbens store navn i år har været 
Nienke van den Brink, som har lavet virkelig fine resultater. Bl.a. blev 
hun nr. 5 i det nordiske mesterskab. Hun kvalificerede gennem en sik
ker 2. plads ved DM. 

Hun har nu en rating omkring 1400, hvilket er meget flot for en 9-årig. 

De øvrige juniorer gør det også godt. Der har været mange turneringer 
og de bliver stadig bedre.
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Vi har også haft en pæn tilgang af nye juniorer.

I seniorafdelingen har aktiviteten ikke været helt så stor. Der var et lidt 
skuffende lav tilmelding til vores vinterturnering. Der må gøres en 
ekstra indsats for at få nye aktive spillere.

Holdturneringen: 1.-holdet rykkede sikkert op. Det var godt at se, at 
vores rutinerede spillere stillede op, da der var brug for det. Helge 
Neesgård-Madsen blev sikker topscorer med 6/7.

Nu håber vi at oprykningen kan gøre lidt for at tiltrække nye spillere.

2.-holdet gav først og fremmest de unge spillere erfaring. Topscorer 
blev Silas Høyerup 3/5

I juniorturneringen blev Tobias Brødsgård og Casper Liu topscorere 
med hver 4 points. Holdet blev nr. 7 ud af 19 hold.

Vinterturnering: Per Steenstrup blev sikker vinder med 9/9 og blev 
derved klubmester.

Fremtiden: Som det er nu, er det lidt som om vi har to klubber i klub
ben - juniorer og seniorer - tirsdag og onsdag. Der må gøres en indsats 
for at integrerer de to dele. Vi har dog et berettiget håb om, at det vil 
ske.

Vores kasserer, Bo Damgård-Sørensen, har besluttet at træde tilbage. Vi 
skylder ham en stor tak, fordi han trådte til, da var mest nødvendigt, og 
han har bl.a. lavet et mailsystem, som gør det let at sende mail til alle 
medlemmer.

Til sidst vil jeg bede om 1 min stilhed til ære for John Jønsson og Frank 
Marsengo, der gik bort tidligere på året.

Specielt  John Jønsson gjorde en stor indsats for klubben. Var altid villig 
til hjælpe, når det var nødvendigt. Jeg husker specielt, at han påtog sig 
posten som kasserer, da ingen andre ville påtage sig det.

Æret være deres minde.

Formandens beretning blev herefter godkendt.
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5. Indkomne forslag
Michael Olsen havde fremsendt forslag til vedtægtsændringer:

ÆRESMEDLEM : Æresmedlemmer udnævnes normalt af generalfor
samlingen efter forslag fra bestyrelsen. Dog kan en enig bestyrelse i 
særlige tilfælde uden forelæggelse for generalforsamlingen udnævne et 
mangeårigt medlem til æresmedlem, når den pågældende ved sit virke 
og gøremål har udført et særligt påskønnelsesværdigt arbejde for 
foreningen. En af bestyrelsen foretaget udnævnelse af æresmedlem 
meddeles ved førstkommende generalforsamling.

Æresmedlemmer er kontingentfrie.

Subsidiært forslag – kun aktuelt i tilfælde af at primært forslag ikke 
vedtages:

Forslag om at begrebet ”æresmedlem” tilføjes og beskrives i vedtægter
ne med anden sigende tekst, end den jeg selv har forfattet. Bestyrelsen 
kan stå for dette.

Formanden redegjorde for bestyrelsens holdning til forslaget. Bestyrel
sen fandt, at forslag til æresmedlem skulle komme fra medlemmerne 
selv eller eventuelt fra bestyrelsen; i alle fald skulle generalforsamlin
gen tage stilling til hertil. Herefter trak Michael sit forslag, inkl. sit 
subsidiære forslag.

6. Valg
I henhold til sammenslutningsaftalens punkt 12 var ingen 
bestyrelsesmedlemmer på valg i år. Men da 2 medlemmer var udgået af 
bestyrelsen, skulle der nyvalg til. Som ny kasserer blev Jan Flemming 
Jensen valgt, og som nyt menig medlem blev Jakob Trier valgt, begge 
valgt med applaus. Herefter ser bestyrelsen således ud:

Poul Erik Harders, formand.
Jan Flemming Jensen, kasserer.
Helge Neesgård-Madsen, juniorleder
Alex Madsen, sekretær
Carina Jørgensen, juniortræner

Skakforeningen



Nr. 370 Caïssa Side 25

Jakob Trier, menigt medlem
Kaare Vissing Andersen, bestyrelsessuppleant

Den afgåede kasserer ønskede at bibeholde en forbindelse til sit gamle 
job og blev med applaus valgt til posten som revisorsuppleant. Dette 
giver følgende revisorer:

Per Steenstrup, revisor
Bo Damgaard-Sørensen, revisorsuppleant

7. Eventuelt 
Formanden oplyste, at præmier vil blive uddelt efter sidste runde af en 
turnering, bortset fra vinterturneringen, hvor præmier uddeles ved 
generalforsamlingen.

Formanden nævnte også, at der nok vil komme en kontingentforhøjelse 
til næste generalforsamling for at skabe en mere rimelig balance mellem 
kontingent for juniorer og seniorer.

Michael Olsen foreslog, at man opdaterede opslaget i klubhusets vin
due. Johnny S. Rasmussen tilbød at lave et nyt opslag.

Michael Olsen ville også høre om øl og slik, hvor mindst holdbar til-
datoen var overskredet. Formanden kunne berolige spørgeren med, at 
det hvad øl angår ikke var sundhedsskadeligt, men at det godt kunne 
gå lidt ud over kvaliteten.

Michael Olsen spurgte sluttelig om man overvejede et 3-points-system a 
la fodbold. Formanden ville gerne overveje dette, hvis behovet skulle 
opstå, men han syntes ikke, at turneringerne viste nogen tendens til at 
spille på remis.

Formanden opfordrede en passant medlemmerne til at melde sig til 
holdturneringen. Dette kunne ske via mail til formanden eller ved at 
skrive sig på den i klubben fremlagte liste.

Johnny S. Rasmussen forslog, at man i stedet for pengepræmie fik en 
pokal som gevinst. En hurtig opinionsundersøgelse blandt de tilstede
værende viste et stort flertal til fordel for pengepræmier. 

GSF-Caïssa



Side 26 Caïssa Oktober 2015

Generalforsamlingen sluttede som traditionen byder med at formanden 
udbragte et Leve! for foreningen.

I generalforsamlingen deltog følgende 15 medlemmer:

Erik Poulsen Carl Aage Pedersen Andrzej Marczyk

Per Steenstrup Johnny S. Rasmussen Mogens Olsen

Jan Flemming Jensen Jakob Trier Allan Hansen

Michael Olsen Hans van den Brink Henrik Mortensen

Poul Erik Harders Bo Damgaard-
Sørensen

Alex Madsen

Gladsaxe 15. juni 2015

Poul Erik Harders Jakob Trier Alex Madsen
Formand Dirigent Sekretær
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Hjemmesider
Foreningen har 2 hjemmesider – i hvert fald indtil videre:

GSF's gamle hjemmeside: www.gladsaxeskak.dk

Caïssas gamle hjemmeside: www.caissa-skak.dk
Denne sidste bruges fortrinsvis til information for vore juniorer.

Turneringssystemet
Alle nye turneringer oprettes i DSU's nye og rigtigt gode turnerings
system. Vi prøver at lægge links hertil ind på vore egne hjemmesider. 
Samtidig prøver vi at fortsætte med også at lægge dem op i KSU's 
turneringssystem, men med link til DSU's, hvor tilmeldingen foregår.

Fra  DSU's hjemmeside vælger man 'Turneringer'. Herefter kan man 
vælge mellem 'Indbydelser' og 'Aktuelle turneringer'. På disse sider er 
der et søgefelt. Søg fx på 'GSF', og vupti - vises vore turneringer.

Skakforeningen

http://caissa-skak.dk/
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GSF-Caïssa Høst-turnering
Vores Høstturnering er ved at være slut. Desværre måtte Jan Fl. Jensen 
trække sig inden sidste runde, så Henrik Mortensen, Horsens, er stor
favorit til at vinde.

Billeder fra Høst-turneringen

GSF-Caïssa
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Program
2015 Kl. Emne Specifikation

13.10. 18:30 Klubmestersimultan

14.10. 17:30
18:00
17:00

Efterårs junior max 1300 EMT
Efterårs junior max 1800 EMT
- partier, hvor en spiller er under 14 år 

1. runde
1. runde

20.10. 18:30
19:30

Undervisning ved Carina
Hurtigskak-turnering 1. runde

21.10. 17:30
18:00
17:00

Efterårs junior max 1300 EMT
Efterårs junior max 1800 EMT
- partier, hvor en spiller er under 14 år

2. runde
2. runde

27.10. 18:30
19:30

Undervisning ved Carina
Hurtigskak-turnering 2. runde

28.10. 17:30
18:00
17:00

Efterårs junior max 1300 EMT
Efterårs junior max 1800 EMT
- partier, hvor en spiller er under 14 år

3. runde
3. runde

03.11. Holdturnering 1. runde

04.11. 17:30
18:00
17:00

Efterårs junior max 1300 EMT
Efterårs junior max 1800 EMT
- partier, hvor en spiller er under 14 år

4. runde
4. runde

10.11. 18:30
19:30

Undervisning ved Carina
Hurtigskak-turnering 3. runde

11.11. 17:30
17:00

Efterårs junior max 1300 EMT
Efterårs junior max 1800 EMT
- partier, hvor en spiller er under 14 år

Opsamling
Opsamling

17.11. 18:30
19:30

Undervisning ved Carina
Hurtigskak-turnering 4. runde

18.11. 17:30
17:00

Efterårs junior max 1300 EMT
Efterårs junior max 1800 EMT
- partier, hvor en spiller er under 14 år

5. runde
5. runde

24.11. Holdturnering 2. runde

01.12. 18:30
19:30

Undervisning ved Carina
Hurtigskak-turnering 5. runde

08.12. Holdturnering 3. runde

15.12. 18:30 Juleafslutning

22.12. Lukket

29.12. Lukket

Skakforeningen


