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Så prøver vi med et 
klubblad igen! 
 
Du sidder nu og læser i Aalborg 
Skakforenings klubblad for 
august 2011. Det er næsten 
uendeligt længe siden, der sidst 
har været skrevet et klubblad, 
men nu prøver vi at puste lidt liv 
i klubjournalistikken på ny! Vi 
håber og tror på, at et klubblad 
kan medvirke til at styrke 
sammenholdet og aktivitets-
niveauet i klubben på sigt, og så 
har vi frem for alt lyst til at gå i 
krig med udfordringen. 
Ambitionen er, at det nye 
klubblad skal udkomme seks 
gange årligt – tre gange i 
efterårssæsonen og tre gange i 
forårssæsonen. Hvorvidt det 
lykkes, må tiden vise. Det 
kommer nok først og fremmest 
an på vores tid og energi samt 
klubmedlemmernes villighed til 
at bidrage med indhold til 
bladet. Så hvis du ligger inde 
med gode ideer til klubbladet; 
hvis du har spillet skakpartier, du 
brænder for at dele med andre; 
hvis du er holdleder og gerne vil 
berette om dit holds store 
bedrifter i holdturneringen; eller 
hvis du blot har et eller andet 
skakligt på hjerte, så skriv til 
redaktionen. Næste nummer 
udkommer (om alt går vel) 
medio oktober! 
 
Det er egentlig tanken, at 
klubbladet udelukkende skal 

være elektronisk. Det bliver 
tilgængeligt på internettet, og de 
personer, der alligevel 
foretrækker at læse på papir 
fremfor på skærme, kan så selv 
printe bladet ud. De første par 
numre udkommer dog både 
elektronisk og på print for PR-
værdiens skyld. Med til dette 
tiltag hører egentlig også en 
tiltrængt opdatering af klubbens 
hjemmeside, men dertil er vi 
endnu ikke nået, idet vores 
begrænsede tid og vore 
forholdsvis ringe IT-tekniske 
evner langsommeliggør 
processen. 
 
Så, ærede læser - vi håber, du vil 
nyde det forhåndenværende 
klubblad. Sørg nu for at få det 
hele med. Hvis du læser flittigt 
og omhyggeligt, vil du på de 
følgende sider erfare: 
 

 hvem der synes, at bridge er 
et værre kællinge-spil 
 

 hvem der mener, at Jesper 
Salomonsen var lidt vattet i 
juni måned 
 

 hvordan man ikke bør spille 
mod Farajowicz gambitten 

 

 hvornår der er sidste 
tilmelding til by- og 
klubturnering 
 

 at ’onde ånder’ ikke kun er 
noget fra fantasiens verden 

 

 hvordan selv en 
mesterspiller kan konstruere 
en selvmat i et simpelt 
tårnslutspil 
 

 at det er noget skidt, hvis 
man som sort overser hvids 
Lxh7 

 

 hvordan en Himmerlands-
mester forbereder sig til sine 
partier 

 
Med til et klubblad hører også en 
læserkonkurrence. Klubbladets 
redaktion udlover i dette 
nummer en særdeles attraktiv 
præmie til den bedste besvarelse 
– læs mere på side 10. 
 
Ris og ros til bladet modtages 
gerne. Rigtig god fornøjelse! 
 

Jacob Würtz og Mads Leth 
 

INDHOLD 
 

Vinder af sæsonens  
fiduspokal: Per Jacobsen s. 2 
 
Himmerlands- 
mesterskabet 2011  s. 5 
 
Klubturneringen,  
forår 2011  s. 8 
 
Læserkonkurrence             s. 10 
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Interview med vinder af sæsonens fiduspokal: Per Jacobsen 
Af Mads Leth 

Han møder op til stort set samtlige klubaftener året rundt. Han er den spiller i klubben, der spiller klart mest 
turneringsskak – i seneste sæson har han 
eksempelvis spillet 70 koordinerede partier foruden 
en stor portion hyggeskak. Han er en af de få ikke-
mesterspillere, der har et ELO-tal. I lynskak giver 
han ofte højlydt udtryk for sin utilfredshed eller 
tilfredshed med trækkene og stillingen på brættet 
foran ham. Yndlingspåklædningen er en FC 
Barcelona-trøje og favorit-drikken er Coca Cola 
Zero. Han har deltaget i Politiken Cup de seneste 8 
år i træk, og han var den først tilmeldte spiller til 
årets DM i Odense (20 minutter efter, at online-
tilmeldingen på turneringens hjemmeside var 
åbnet). Og sidst men ikke mindst er han holdkaptajn 
på det vel nok eneste hold i klubben, der 
overpræsterede i den netop overståede hold-
turnering og rykkede op fra B-rækken til A-rækken. 
Navnet er naturligvis ’ Per Jacobsen’, og på 
klubbens seneste generalforsamling fik han 
velfortjent tildelt fiduspokalen for sæsonen 2010/11. Klubbladet bringer her et portræt af spilleren bag 
Barca-trøjen.  
 
Hvordan startede du med at 

spille skak? 

Som barn gik jeg på en 

specialskole for handicappede, 

og jeg kan huske, at vi i 

matematiktimerne ikke lavede 

særligt mange regnestykker eller 

geometri. Vi spillede skak i 

næsten hver time! Det var fedt, 

og jeg kom til at holde meget af 

spillet. Da jeg var 8 år omkring 

1972 startede jeg så i Vejgaard 

Skakklub. Her spillede jeg så i 6-7 

år, men da jeg blev teenager og 

begyndte i gymnasiet fik jeg 

travlt med andre ting og lagde 

klubskakken på hylden i en 

årrække. I 1987 begyndte jeg i 

Aalborg Skakforening, og der har 

jeg så været siden! 

Hvad holdet du mest af ved at 

spille skak? 

Jeg kan vældig godt lide 

fordybelsen og beregningerne – 

de taktiske elementer. Det er 

sjovt at sidde og studere skak 

med en god skakbog. Jeg bruger 

ikke computer så meget i skak. 

Det er kedeligt at sidde og spille 

direkte mod Fritz eller et andet 

computerprogram, for man kan 

jo ikke få softwaren til at svede 

og stønne over problemerne på 

brættet. Ens modstander skal 

være af kød og blod. 

Hvad er din største styrke som 

skakspiller? 

Det er svært at sige, men jeg 

tror, jeg er god til at spille lidt 

afventende og tålmodigt i 

starten af et parti, hvorefter jeg 

så kan straffe min modspillers 

eventuelle fejl eller uforsigtighed 

på taktisk vis. 

Hvad er din største svaghed? 

Hvis du har tænkt dig at skrive 

det i bladet, er jeg ikke sikker på, 

at jeg vil fortælle det… Nå, men 

jeg går somme tider i panik, når 

jeg bliver presset hårdt – specielt 

hvis jeg møder en aggressiv 

spiller. 

Har dit fysiske handicap haft 

betydning for dit skakspil? 

Ikke så meget direkte. Det kan 

være lidt besværligt med 

toiletbesøg, når tidskontrollen 

nærmer sig, og tidnøden presser 
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på. Men ved klubaftener plejer 

Uffe nu at være en rigtig god 

hjælp i den slags situationer. 

Det er vist ingen hemmelighed, 

at Larsens Åbning 1.b3 er én af 

dine favoritåbninger. Hvorfor er 

den det? Er det ikke lidt pivet 

ikke at gribe direkte fat i 

centrum med 1.e4 eller 1.d4, når 

man spiller hvid? 

Nej, det synes jeg ikke, men det 

hænger nok også sammen med, 

at jeg kan lide at spille tålmodigt 

og afventende i åbningen. Jeg 

synes, det er meget dynamisk at 

udvikle løberen med fianchetto-

opstillinger. I starten af min 

”skakkarriere” spillede jeg som 

regel 1.g3, men for ca. 5 år siden 

prøvede jeg Larsens åbning i 

turneringspartier for første gang, 

og det er som om 1.b3 giver et 

endnu bedre pres mod centrum 

med min spillestil. 

Løberdiagonalen a1-h8 er 

fantastisk i mange stillinger. 

Hvilken skakpersonlighed er du 

fan af? 

Hmm – der er mange gode 

skakspillere at vælge imellem. 

Jeg holder meget af Jørgen 

Hvenekilde og den måde, han 

spiller og betragter skak på. Jeg 

har mødt ham og talt med ham 

flere gange i forbindelse med 

Politiken Cup, og hver gang 

bliver jeg fascineret af hans evne 

til at huske adskillige skakpartier 

udenad, når han analyserer. Det 

er imponerende, og jeg er altså 

ikke sikker på, at jeg nogensinde 

når dertil. Men i det hele taget 

synes jeg, at skakspillere er 

yderst behagelige mennesker at 

være sammen med. Der er 

næsten altid en god stemning og 

gode snakke henover bordet ved 

klubaftener og turneringer. 

Hvad er din største oplevelse 

som skakspiller? 

Der var et år i Politiken Cup, hvor 

jeg kom usædvanligt godt fra 

start og havde 2½ ud af 3. I 

fjerde runde mødte jeg en IM’er, 

som jeg ikke kan huske navnet 

på. Og jeg stod egentlig meget 

pænt i midtspillet, men endte 

desværre med at tabe. Hvis jeg 

havde vundet skulle jeg have 

mødt Korchnoi i 5. runde. Det 

ville have været fantastisk! 

Hvor tror du, Aalborg 

Skakforening er om 10 år? 

I skakligaen! 

Der bliver talt meget om 

medlemstilbagegang i skakken, 

og i Aalborg har vi da også 

mærket, hvordan medlemstallet 

er faldet gennem en årrække. 

Hvad tror du, man kan gøre ved 

den uheldige tendens? 

Jeg forstår ikke helt, hvor alle de 

medlemmer bliver af. Hvad laver 

de? Spiller skak på nettet? Spiller 

bridge? Ingen af delene er til at 

forstå. Efter min bedste 

overbevisning er bridge et værre 

kællinge-spil! Spøg til side – jeg 

tror bare der skal nogle gode 

initiativer til på lokalt plan. 

Kæmpeskak ved havnen. 

Undervisnings/foredrags-aftener 

i klubben eller 

simultanforestilling mod Mads 

Andersen – hvad ved jeg? Gode 

aktiviteter skaber flere og glade 

medlemmer, men det kræver 

selvfølgelig både tid og mand-

skab at få arrangeret den slags. 

7. holdet, som du jo er holdleder 

for, er rykket op fra B- til A-

rækken. Tillykke med det. Hvad 

er ambitionen for holdet i 

sæsonen 2011/12? 

Først og fremmest må det være 

at slå Nørresundby, og hvis de 

ikke er med i årets A-række, er 

vores ambition at slå Leif 

Sørensens hold og ende over 

dem i tabellen! Sekundært håber 

jeg selvfølgelig, at vi kan bevare 

vores plads i A-rækken. 

Til slut skal vi se tre udvalgte Per 
Jacobsen-partier alle fra 
forskellige udgaver af Politiken 
Cup. Først et glimrende 
angrebsparti fra 2005, hvor Per i 
bedste FC Barcelona stil udnytter 
et svagt forsvar og nedspiller 
modstanderen positionelt på 
trods af, at denne har over 350 
ratingpoint mere på kontoen: 
 

Politiken Cup 2005, 6. runde 

Claus Marcussen, Fredericia (1741)- 

Per Jacobsen, Aalborg (1383) 

Birds Åbning 

1.f4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.e3 ¥g7 

4.d4 0-0 5.¥d3 c5 6.c3 cxd4 

7.exd4 ¤c6 8.¤bd2 d6 9.¤e4 

¤d5 10.h3 e5 11.fxe5 dxe5 

12.dxe5 ¤xe5 13.¤xe5 ¥xe5 

Sort er kommet lidt bedre fra 

åbningen, og det er vanskeligt 

for hvid nu at få kongen placeret 

solidt og beskyttet.  

14.0-0 £b6+ 15.¢h1 ¤e3 

16.¥xe3 £xe3 17.¦f3 £b6 
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18.£e2 ¥d7 19.¦af1 f5 

20.¥c4+ ¢g7?! 21.¤g3? 

Det må her være bedre for hvid 

her at spille aktivt i d-linjen med 

21. ¦d1 eller måske 21. ¤g5 

med mindst lige spil. Nu får sort 

initiativet: 

21…¦ae8 22.£d2 ¥c6 23.¦d3 

£c7 24.¦ff3?? 

 

Sort i trækket 

En afgørende fejl i en stilling, 
hvor hvid allerede står i under-
kanten. Sort kan naturligvis ikke 
slå tårnet på f3 med løberen 
straks pga. 25. ¦d7+, men hvis 
kongen blot flyttes først, er hvid 
helt fortabt:  
 
24...¢h8 25.¦fe3 f4 26.¦xe5 

£xe5 27.¤f1 f3 28.g3 £e2 

29.£c1 £g2#  0–1 
 

Politiken Cup i 2007 startede 

lovende for Pers vedkommende. 

I første runde var modstanderen 

den dobbelte Københavnsmester 

og FM Eric Brøndum. Det blev til 

en højst overraskende men 

velfortjent remis: 

Politiken Cup 2007, 1. runde 

FM Eric Brøndum, K41 (2180) – 

Per Jacobsen, Aalborg (1730) 

Trompowskys Åbning 

1.d4 ¤f6 2.¥g5 ¤e4 3.¥f4 d6 

4.e3 ¤c6 5.¥d3 ¤f6 6.c4?! 

 

Sort i trækket 

6…e5! 

Sort straffer et lidt tvivlsomt 

hvidt træk her. Pointen er, at 

sort efter 7.dxe5 dxe5 8. Lg3 h5 

står rigtig pænt, så hvid vælger i 

stedet at ofre d-bonden og 

spiller: 

7.¥g3 exd4 8.exd4 ¤xd4 

9.¤c3 £e7+ 10.¤ge2 ¥g4 

11.0-0 ¤xe2+ 12.¤xe2 g6 

Hvid har et udviklingsforspring 

og fornuftig kompensation for 

bonden. 

13.¦e1 ¥g7 14.h3 ¥e6 15.¤f4 

0-0-0 16.£b3 £d7 17.¤xe6 

fxe6 18.c5 

Bonde nummer to ofres, men 

sort forsvarer sig fortrinligt:  

18…dxc5 19.¥c4 ¤d5 20.£a3 

¢b8 21.£xc5 b6 22.£a3 ¥f8 
23.£b3 ¥c5 24.¦ac1 ¦hf8 

25.¥e2 ¥d6 26.¥g4 ¥xg3 

27.fxg3 ¦de8 28.¦e2 ½–½.  

Sort står nok lidt i overkanten, 

men mod en modstander med 

450 mere i rating, virker remis 

som en vældig fornuftig 

beslutning fra Pers side. 

Ved den netop overståede 

Politiken Cup 2011 skulle det 

vise sig, at historien er fuld af 

gentagelser. I første runde sad 

Brøndum og Jacobsen på ny 

overfor hinanden, og denne gang 

fik FIDE-mesteren i den grad 

’revanche’, idet han med sort 

bankede Per i 14 træk i Larsens 

Åbning. Rulle-Barca vendte dog 

stærkt tilbage i turneringen og 

efter remis i både 2. og 3. runde 

mod langt højere ratede mod-

standere, var der lagt i kakkel-

ovnen til runde 4. Følgende parti 

er et skoleeksempel på, hvordan 

hvid ikke bør spille mod den 

berygtede Farajowicz Gambit: 

Politiken Cup 2011, 4. runde 

David Maagaard, Randers (1645) 

- Per Jacobsen, Aalborg (1563) 

Farajowicz Gambit 

1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤e4 

4.¤f3 ¤c6 5.¤bd2 ¤c5 6.b3? 

 
Hvid har næppe tid til denne 
form for udvikling. Det drejer sig 
om at få rokeret i en fart, så 
bedre er eksempelvis 6.g3. Nu 
griber sort initiativet og får 
lynhurtig udvikling: 
 
6…d6 7.exd6 ¥xd6 8.g3 £e7 
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Et klassisk matbillede i Farajowizc Gambitten – sort 

truer 9…¤d3#, så hvid må handle straks. Det 

bedste træk i stillingen er temmelig sikkert 9.¥g2, 

hvorefter 9…¤d3+ 10.¢f1 ¤xc1 11.¦xc1 giver 

sort glimrende kompensation for bonden. Hvid 

finder heldigvis noget langt dårligere, og Per kaster 

sig elegant over manden, som når Lionel Messi med 

kattepoten prikker bolden i mål for Barca: 

9.£c2?? ¤b4 10.£c3 ¤cd3+ 0-1. 

Hvid er færdig og gav op. Det koster dronningen at 

forhindre matten: 11.¢d1 ¤xf2+ 12.¢e1 ¤bd3+ 

13.£xd3. 

Ved årets Politiken Cup endte Per Jacobsen på 3½ 

point, og med en forventet score på kun 2,1 svarer 

det til en ganske pæn ratingfremgang – tillykke 

med det! 

 
Per i færd med at smadre hvids forsvar mod 

Farajowicz gambitten (FOTO: Thomas Larsen)  

Aalborg Skakrings Byturnering 2011 
 

Husk at melde dig til årets byturnering! 7 runders 
koordineret skak i Aalborg og Nørresundby på 

udvalgte tirsdage og torsdage fra d. 23. august til 
den 15. september. Tilmelding senest søndag den 

21. august på: www.bytur11.skakteam.dk 

Klubturnering, Efterår 2011 
 

Efterårets klubturnering starter medio september, 
når byturneringen er færdigspillet. Husk tilmelding 

på klubbens hjemmeside: 
www.aalborgskakforening.dk/ 

Hvis du er bange for ikke at have råd til 
klubturneringens indskud, er der hjælp forude – 

læs om bladets læserkonkurrence bagerst i bladet! 

 

Himmerlands-
mesterskabet 2011 

Af Jacob Würtz 
 

Årets Himmerlandsmesterskab, 
der blev afviklet i maj-juni i Aars, 
havde deltagelse af 39 spillere – 
heraf 9 spillere fra Aalborg 
Skakforening. 2 af klubbens 
spillere blandede sig i 
topplaceringerne; I 
Mesterklassen opnåede Finn 
Winther Nielsen en delt 3. plads 
med 3½/7, og i 1. klasse kom 
Hans Peter Rasmussen på en flot 
delt 1. plads med 4½/7.  
Himmerlandsmester 2011 og 
vinder af Mesterklassen med 
5½/7 og 1 points forspring til 
nummer to blev Niels Henrik 
Willumsen fra Nørresundby 

Skakklub. Klubbladets udsendte 
stillede 5 hurtige spørgsmål til 
den nybagte Himmerlands-
mester: 
 
Hvad var dit mål med 
turneringen? 
Det var at vinde. Det, synes jeg, 
ikke var et urimeligt krav at stille 
som forsvarende mester. 
 
Havde du nogen 
turneringsstrategi? 
Jeg plejer at sige: Et parti af 
gangen. 
 
Forberedte du dig til 
turneringen og/eller de enkelte 
partier? 
Ja, jeg forberedte mig på det 
enkelte parti. Og i den for-

bindelse tænker jeg meget over, 
hvem jeg skal møde. Eksempelvis 
spillede jeg 2. b3 mod dig i 
fransk, fordi jeg ikke gad spille 
mod det, du plejer at spille. 
 
Har du nogen betragtninger 
over turneringsforløbet? 
Jeg var tæt på at tabe til Carl 
Johan, og remis mod Benny var 
mindre end forventet. Men så 
spillede jeg bare videre. Sidste 
runde var vattet af Salomonsen; 
Han skal bare vinde et enkelt 
parti for at blive Himmerlands-
mester, men han tog ikke sin 
chance og var tilfreds med remis. 
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Vinder du igen næste år? 
Det kan jeg jo ikke love - det 
er også Jens Jørgens tur.  
 
Læs mere om årets 
Himmerlandturnering på: 
www.aarsskakklub.dk/  

 
 

Topopgør i sidste runde af 
Mesterklassen:  

Willumsen-Salomonsen 
(FOTO: Jacob Würtz) 

 

 
 

Fra bedst placerede Aalborg-

spiller i Mesterklassen ved 

Himmerlandsmesterskabet, Finn 

Winther, har klubbladet 

modtaget følgende gevinstparti: 

Himmerlandsmesterskabet 2011 
7. runde (Mesterklassen): 
 
Benny Grønhøj, Aars (1947) - 
Finn Winther Nielsen, Aalborg 
(2016) 

 
Philidors Forsvar 
 

1.e4 e5 2.¤f3 d6 3.d4 exd4 

4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 ¥e7 6.¥c4 

0-0 7.0-0 a6 8.a4 ¦e8 9.¥e3 

¤bd7 10.¤f5 ¥f8 11.f4 ¤c5 

12.¤g3 d5 13.¥xd5 c6 14.b4 

¤cd7 15.¥b3 ¥xb4 16.£d4 

£a5 17.£c4 ¥xc3 18.£xf7+ 

¢h8 19.¤f5 £xf5 20.exf5 

¥xa1 21.¥f2 ¥b2 22.¦d1 

¥a3 23.¥h4 ¦f8 24.£c4 ¤b6 

25.£d3 ¥c5+ 26.¢h1 ¤bd5 

27.h3 ¤e3 28.¦e1 ¥xf5 

29.£c3 ¤e4 30.£e5 ¦ae8 

31.£c7 ¥d6 32.£xb7 ¥xf4 

33.£xa6 ¤g3+ 34.¢g1 ¤d5 

35.¥xg3 ¥xg3 36.¦f1 ¤e3 

37.¦f3 ¥b8 38.£xc6 ¥a7 

39.¢h2 ¥b8+ 40.g3 ¥a7 41.a5  
 

¥g6 42.c4 ¦xf3 43.£xf3 ¥d3 

44.h4 ¥f5 45.c5 ¤g4+ 46.¢h3 

¤e3+ 47.¢h2 ¥xc5 48.¥d5 

¥g4 49.£f2 ¦f8 50.£e1 ¤xd5 
0-1 

 

Undertegnede deltog efter nogle 

års skak-pause også i Aars, 

hvilket blandt andet resulterede 

i følgende angrebsparti. 

 

Himmerlandsmesterskabet 2011 
3. runde (Mesterklassen): 
 
Jacob Würtz, Aalborg (2020) – 
Jesper Salomonsen, Aars (2031) 
 
Owens Forsvar 
 

1.d4 b6 2.e4 ¥b7 3.¥d3 ¤f6 

4.£e2 ¤c6 

 

Philidor a la Finn Winther 

http://www.aarsskakklub.dk/


 
 

7 
 

Ideen med sorts spil er at få 

stillinger frem, som han kender 

mere til end hvid, og som er 

yderst anderledes, end hvad 

man normalt ser. Samtidigt er 

det selvfølgeligt ganske 

provokerende, hvad der nemt får 

hvid til at forløbe sig, har jeg 

erfaret, efter Jesper og jeg 

spillede en del partier i denne 

variant på nettet for en 4-5 år 

siden. Resultatet blev 

hovedsageligt en lang række af 

gevinster til Jesper, dette skyldes 

dog ikke åbningen, men mere 

det faktum at han spiller bedre 

lyn end mig. Minusset er så, at 

det ikke er helt sundt. Ideen med 

4…¤c6 er bla. ¤b4 og aflivning 

af ¥d3. Derfor: 

5.c3 e5 6.d5 

Måske lidt usædvanligt. Et 

alternativ, der virker ganske 

fornuftigt er 6. ¤f3 exd4 7.0-0 

og fremad for Rom! Men lysten 

kom bare over mig, og jeg havde 

en plan. 

6…¤b8?!  

6...¤e7 med ideen ¤g6 og 

senere ¤f4 virker bedre og er 

mere normalt i denne type af 

stillinger, men Jesper havde 

åbenbart også sine egne planer. 

7.f4 exf4 8.¥xf4 ¥e7 9.¤f3 0-0 

10.¤bd2 ¦e8 11.c4?! 

Sort slår på d5, hvis hvid rokerer 

kort, og jeg troede, at 11.0-0-0 

førte til fornuftigt spil for sort 

efter 11…¥c5 men 12. ¥g5 

¥xd5 (12…h6 13.¥xf6 £xf6 

14.e5 £f4 15.b4! med 

forrygende angreb for hvid – for 

eksempel: 15…¥d3 16.g3 

¥xd2+ 17.¦xd2 £g4 18.h3 

£xg3 19.¦g1 £xh3 20.£e3 

efterfulgt af ¦h2) 13.e5 ¤c6 

14.¦he1 d6 15.¥e4 ¥xe4 

16.¤xe4 og truslen b4 med 

løberfangst sikrer hvid fordel. 

11…¤a6 12.0-0?! 

12.e5 kan faktisk spilles og bør 

spilles allerede nu: 12…¥c5 

13.¥g5 ¤b4 14.¥f5 h6 15.¥xf6 

gxf6  16.¤e4 fxe5 17.a3 

efterfulgt af slag på d7 og hvid 

fordel. Hvis løberen tages følger 

¤f6+. Grunden til at jeg ikke 

spillede e5 var, at jeg vurderede, 

at sort kunne ofre springeren og 

få kompensation via den åbne e-

linje, men efter 12…¤b4 13.exf6 

¥xf6 14.¥e3 £e7 15.¢f2 er 

det svært at se hvordan sort skal 

komme videre. Med andre ord: 

hvid vil ved korrekt spil i 

længden hævde sin materielle 

fordel. 

12…b5!?  

Ideen er at overbelaste d5. En 

sjov Fritz variant ser således ud: 

13.cxb5 ¥c5+ 14.¥e3, ¤xd5 

15.bxa6 ¤f4 16.¥xc5 ¤xe2+ 

17.¥xe2 ¥xe4 18.¤xe4 ¦xe4 

19.¥d3 med noget, som Fritz 

mener, er lige, og jeg ikke aner, 

hvad jeg skal mene om. At jeg 

ikke slog skyldes ikke at jeg så 

ovennævnte variant men 

derimod en praktisk beslutning: 

Hvis det skal være taktisk skal 

det være på mine betingelser, og 

hvorfor al besværet med at 

beregne disse uklare varianter, 

når man bare kan spille ...  

13.b3 ¤b4 14.¢h1 ¤h5?! 

Sort har med sit fantasifulde spil 

fået frembragt en stilling der 

bedst kan beskrives som underlig 

og uklar, men det her er ved at 

være en tand for meget.  

15.¥e3 ¥f6  

 

Hvid trækker 

16.e5 ¥xe5? 

Der skal selvfølgeligt slås på d3, 

men hvid har fordel nu. 

16…¤xd3 17.£xd3 ¥xe5 

18.¤g5 f5 (18…¤f6 19. ¦xf6 

¥xf6 (19…£xf6 20.£xh7+ ¢f8 

21. ¦f1) 20.£xh7+ ¢f8 

21.£h8+ ¢e7 22.¥c5+ d6 

23.¦e1+ ¢d7 24.£h3+ med 

mat i 15 ifg.Fritz) 19.£xf5 ¤f6 

med initiativ og angreb til hvid. 

17.¥xh7+  

Og spillet er ovre.  17…¢xh7 18. 

¤g5+,¢g6 19. £g4 truer ¤e6+ 

og £f5+ fulgt af £h7++ 

17...¢f8 18.¤xe5 ¦xe5 

19.¥c5+ d6 20.£xe5 £h4 

21.¥xb4 ¦d8 22.¤f3 1-0 

 

Himmerlandsmesterskabet var 

den første turnering, jeg spillede 

i nogle år, så jeg var ikke videre 

ambitiøs med resultatet til at 

begynde med, men efter 

ovenstående parti fra 3. Runde 
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og en efterfølgende remis mod 

Finn, lå jeg pludseligt fornuftigt 

til med 2½ point på en delt 3. 

Plads sammen med Salomonsen 

et halvt point efter Willumsen og 

Finn. Et fornuftigt resultat mod 

Willumsen og derefter gevinster 

mod de to lavest ratede ville give 

mig gode chancer for 

Himmerlandsmesterskabet. 

Desværre viste det sig, at den 

forestilling, og min ide om, at jeg 

efterhånden havde spillet mig i 

form, var helt hen i vejret. De 

sidste tre runder resulterede i et 

halvt point og en masse 

uinspireret skak og dårlige træk. 

Imens blev Willumsen igen en 

fuldt fortjent 

Himmerlandsmester. 

 
 

Holdskak 2011/12 
Til oktober starter 

holdturneringen for både 
divisionsholdet og de af 

klubbens hold, der skal deltage i 
7. Hovedkreds’ holdturnering. I 
den forbindelse er der brug for 

netop dig! Kontakt Bjarne 
Sønderstrup, hvis du har lyst til 
at være fast spiller på et hold 
eller reserve. Læs mere på: 

www.divisionsskak.dk 
og 

www.7hk.dk 
 

 
Klubturneringen,  
forår 2011 

Af Mads Leth 

 
Forårsafdelingen af sæsonens 
klubturnering endte med 
følgende topplaceringer: 
 
Mesterklassen: 
(Ratingsnit: 2050) 
1-2 Finn Winther Nielsen og 
Bjarne Sønderstrup, 4½/7 
3 John Nyholm Hansen, 4/7 
 
Omkamp om førstepladsen:  
Finn Winther Nielsen – Bjarne 
Sønderstrup 2-0 
 
Da Bjarne vandt 
klubturneringens første afdeling i 
efteråret 2010, blev det 
besluttet at dele titlen som 
Klubmester for sæsonen 

2010/11 mellem Winther og 
Sønderstrup. Tillykke med det! 
 
Basis 1: 
(Ratingsnit 1871): 
1 Sune Kovshøj, 5/7 
2 Ole Knudsen , 4½/7 
3 Thomas Søndergaard, 4/7 
 
Basis 2: 
(Ratingsnit 1292): 
1 Kasper Antonisen, 7½/9 
2 Finn Bjørn, 7/9 
3 Leif Sørensen, 6½/9 
 
 
Om ’onde ånder’: 
 
Det danske fodboldlandsholds 
’onde ånd’ er som bekendt 
Spanien, der har stoppet 
Danmarks succes ved adskillige 
kvalifikationer og slutrunder. 
Komplekset er personificeret i 
spilleren Emilio Butragueño, der 
scorede hele fire gange mod de 
rød-hvide i det forsmædelige 1-5 
nederlag ved VM i Mexico i 1986. 

 
Fodboldlandsholdets ’onde ånd’ 
 

Bent Larsens ’onde ånd’ var 
Bobby Fischer (11 nederlag, 1 
remis og kun 2 sejre), der jo 
smadrede danskerens VM-
forhåbninger med en knusende 
6-0 sejr i Kandidat-semifinalen i 
Denver i 1971. 

 
Bent Larsens ’onde ånd’ 

 
Og nu er den seneste tilføjelse til 
listen over ’onde ånder’ og 
sportslige komplekser er muligvis 
klubformand Bjarne Sønderstups 
forhold til Finn Winther. 

 
Formandens ’onde ånd’ 
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Her følger i hvert fald tre partier 
fra forårets klubturnering og 
omkamp, som understøtter 
hypotesen: 
 
 
Klubturneringen, Forår 2011, 
Mesterklassen 
 
Bjarne Sønderstrup (2080) - 
Finn Winther Nielsen (2016) 
 
Dronninggambit 
 

1.c4 c5 2.g3 ¤c6 3.¥g2 ¤f6 

4.¤f3 e6 5.0-0 ¥e7 6.d4 d5 

7.cxd5 exd5 8.¤c3 0-0 9.¥g5 

¥e6 10.¦c1 b6 11.¤e5 ¤xd4 

12.e3 ¤f5 13.g4 ¤d6 14.¤c6 

£d7 15.¤xe7+ £xe7 16.¤xd5 

¥xd5 17.¥xd5 ¦ad8 18.£f3 

¤de8 19.¥b3 £e5 20.¥f4 

£e4 21.£xe4 ¤xe4 22.¦cd1 

¤8f6 23.g5 ¤h5 24.¥d5 ¤xf4 

25.exf4 ¤d6 26.¦fe1 ¤f5 

27.¥e4 ¤d4 28.¢g2 g6 

29.¦e3 ¤f5 30.¦ed3 ¦xd3 

31.¦xd3 ¤d4 32.h4 ¦e8 

33.¦e3 ¢f8 34.h5 ¦d8 35.¢g3 

¢g7 36.h6+ ¢f8 37.¢g4 a5 

38.f5 b5 39.f4 ¦e8 40.fxg6 fxg6 

41.¦c3 ¦xe4 42.¦xc5 ¦xf4+ 

43.¢g3 ¦f5 44.¦c8+ ¢e7 

45.¦c7+ ¢e6 46.¦xh7 ¦xg5+ 

47.¢f4 ¦h5 48.¦a7 ¤c6 

49.¦b7 ¦xh6 50.¦xb5 ¦h4+ 

51.¢g3 ¦b4 52.¦c5 ¢d6 

53.¦c2 ¢d5 54.b3 ¤e5  
 
 
 

55.¦d2+ ¦d4 56.¦f2 ¦d3+  

57.¢g2 ¢e4 58.¦f8 ¦d2+ 

59.¢g3 ¦xa2 60.¦a8 ¦a3 

61.¢f2 ¦a2+ 62.¢g3 ¦a3 

63.¢f2 ¤d3+ 64.¢e2 ¤c5 

65.¦g8 ¦xb3 66.¦xg6 a4 

67.¦g8 ¢d4 68.¦d8+ ¢c3 

69.¦a8 a3 70.¢d1 ¢b2 0-1 

 
Omkamp om førstepladsen,  
1. parti 
 
Finn Winther Nielsen (2016) - 
Bjarne Sønderstrup (2080) 
 
Colles System 
 

1.d4 ¤f6 2.¤f3 b6 3.e3 ¥b7 

4.¥d3 c5 5.c3 e6 6.¤bd2 ¥e7 

7.0-0 0-0 8.e4 c4 9.¥c2 b5 

10.e5 ¤d5 11.¤e4 f5 12.exf6 

¥xf6 13.¤fg5 g6 14.£g4 £e7 

15.¥d2 ¤c6 16.¦ae1 ¦ae8 

17.h4 ¥g7 18.¤c5 ¥c8? 
 

 
Hvid trækker og vinder 

 

19.¤xh7! ¦f5 20.£xg6 1-0 

 
 
 

Omkamp om førstepladsen,  
2. parti 
 
Bjarne Sønderstrup (2080) - 
Finn Winther Nielsen (2016) 
 
Katalansk 

 
1.¤f3 d5 2.g3 ¤f6 3.¥g2 c5 

4.0-0 ¤c6 5.d4 e6 6.c4 dxc4 

7.£a4 £a5 8.£xc4 £b4 

9.£xb4 ¤xb4 10.¤a3 ¥e7 

11.¥d2 ¤bd5 12.¦ac1 cxd4 

13.¤xd4 0-0 14.¤c4 ¥d7 

15.¤e5 ¦fd8 16.¥a5 b6 

17.¤dc6 ¥xc6 18.¤xc6 bxa5 

19.e4 ¤b4 20.¤xe7+ ¢f8 21.e5 

¤fd5 22.¤xd5 ¤xd5 23.¦c5 

¦ab8 24.¦xa5 ¦xb2 25.¦d1 

¦c8 26.¥xd5 exd5 27.¦xa7 

¦c5 28.¦d4 ¦e2 29.¦f4 f6 

30.exf6 g5 31.¦f5 g4 
  

 
 

Hvid trækker og taber med 
øjeblikkelig virkning 

 

32.¦xh7?? ¦e1+ 33.¢g2 

¦cc1 0-1 

Klubblad for Aalborg Skakforening af 1889 
 
Redaktion og layout: Jacob Würtz og Mads Leth 
Næste nummer udkommer: tirsdag d. 11. oktober 2011; 
Deadline: fredag d. 7. oktober 2011 
Indlæg og kommentarer sendes til: lethmads@gmail.com 
eller: Mads Leth, Magsvej 6, 9000 Aalborg 
 
Aalborg Skakforenings bestyrelse:  
Bjarne Sønderstrup (formand), Carl Blocksvej 27, 9000 
Aalborg, Tlf. 98 12 58 42, E-mail: bfs@stofanet.dk 
Arne Fjordside (kasserer), arne@gvdnet.dk 
Hans Engen (juniorleder), HTE@ramboll.dk  
Hjemmeside: www.aalborgskakforening.dk 

Aalborg Skakforening af 1889 er en af 
Danmarks største og ældste skakklubber. Vi 
spiller hver tirsdag kl. 19 til 24 i Aalborg 
Universitets lokaler på Strandvejen 12-14, 
4.sal (lokale 413/414). Undervisning for 
juniorer og andre interesserede starter kl. 
17:30 (fra første tirsdag i september). 
 
Du er altid velkommen til at besøge klubben 
for at se, om skak er noget for dig.  
- hvis du ønsker at lære at spille skak, 
- hvis du har spillet før, kan du altid finde en 
modstander 
- og hvis du mener, at du er god, kan vi 
også finde én, der kan give dig modstand.  
Vi har spillere med rating fra 1000 til 2400. 
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Klubbladets læserkonkurrence i august: Skakbilledquiz 
 

Klubbladets redaktion udlover følgende præmie til den bedste besvarelse af nedenstående konkurrence: 
 

Gratis deltagelse i Aalborgs Skakforenings klubturnering for efteråret 2011 
 
Hvis konkurrencen er for vanskelig modtages ’halve’ løsninger også gerne. Såfremt flere deltagere besvarer 
opgaven lige fornemt, findes vinderen ved lodtrækning. Svaret på konkurrencen sendes pr. mail til Mads 
Leth på: lethmads@gmail.com senest tirsdag d. 20. september 
 

I cellerne i tabellen er 
afbildet 11 skak-
personligheder. 
Forbogstaverne i de 11 
personers fornavne er et 
anagram for en kendt 
skakspillers fornavn – hvem? 

  

   

   

   

 

mailto:lethmads@gmail.com

