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Godt nytår! 

Velkommen til det første 

klubblad for Aalborg 

Skakforening i 2012. 

Bladet fokuserer denne 

gang på den netop 

overståede efterårs-

afdeling af klubturne-

ringen samt de tre første 

runder af divisions-

turneringen og hoved-

kredsens holdturnering. 

På de følgende sider 

bliver du blandt andet 

meget klogere på: 

- Hvordan Kasparov fejrer 

jul 

- Hvad der eventuelt 

kunne ske til klubbens 

125 års jubilæum 

- Hvordan man med 

sikkerhed vinder en 

gruppe i klubturneringen 

- Hvem der har over- og 

underpræsteret i 

holdturneringen 

- Hvorfor du skal sørge for 

at holde fredag d. 20/1 

ledig i din kalender 

- Hvordan en 

dronningegevinst i 

sjældne tilfælde kan være 

en skønhedsplet 

- Hvad klumpfisk og 

Oceanarier har med 

skakklubben at gøre 

- Hvornår du skal bruge 

en søndag eftermiddag 

på at heppe på 

førsteholdet 

… og du får som 

sædvanligt en 

læseropgave. 

God fornøjelse med 

bladet. Må 2012 blive et 

særdeles rating-

indbringende år for netop 

dit vedkommende! 

 

Jacob Würtz og Mads Leth 

NYTÅRSKUR 
Aalborg Skakforening gør som de kongelige: Vi holder Nytårskur! Sæt kryds i 

kalenderen ved fredag aften d. 20. januar. Vi spiser god mad sammen, spiller 

skak, og der vil desuden være LIVE-transmission fra årets første superturnering: 

Tata Steel Chess i Holland (Wijk aan Zee), hvor den absolutte verdenselite mødes. 

Tilmelding sker i klubben eller ved at kontakte et medlem af bestyrelsen! 

Arrangementet foregår hos Arne Fjordside, Vissebakkegård 16, 9210 Aalborg SØ. 
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Kasparov i medierne 
 

Ved adskillige lejligheder i løbet 

af november og december i det 

forgangne år optrådte den 

russiske eks-skakverdensmester 

Garry Kasparov i medierne 

verden over. Selv i de danske Tv-

nyheder den 24. december fik 

den tidligere suveræne 

verdensetter og rating-

rekordholder fra Baku tildelt 

usædvanligt mange sekunder af 

sendetiden. 

Som bekendt trak Kasparov sig 

desværre tilbage fra skakkens 

verden i år 2000 for at 

beskæftige sig med andre ting, 

og grunden til superstor-

mesterens medieomtale 

juleaftensdag var da heller ikke 

skaklig men derimod politisk. 

Anledningen var det russiske 

parlamentsvalg, der blev afholdt 

i starten af december 2011, hvor 

Premierminister Vladimir Putin 

og Præsident Dmitry Medvedev 

tilsyneladende sikrede sig endnu 

en periode på taburetterne. 

Oppositionen i Rusland, som 

Kasparov er et fremtrædende 

medlem af, mener dog at have 

beviser for omfattende 

valgsvindel, og derfor var der i 

løbet af julen arrangeret 

omfattende demonstrationer i 

blandt andet Moskva. 

 
Oppositionslederen Kasparov 

begejstrer tusinder af tilhørere i 

Moskva juleaftensdag 2011. 

 

Det er jo langt fra første gang, 

Kasparov får 

verdensomspændende 

medieomtale ved juletid. Første 

gang det for alvor skete, var i 

1985, da han som 22 årig 

sensationelt besejrede Karpov 

med 13-11 og dermed blev 

skakhistoriens yngste 

verdensmester. 

 
Skakspilleren Kasparov begejstrer 

tusinder af skakspillere verden over i 
december 1985.  

 

Hvorvidt Kasparov og den øvrige 

politiske opposition i Rusland får 

succes med deres aktioner mod 

Putin og Co. er nok tvivlsomt, så 

vi må nøjes med en smagsprøve 

på én af Kasparovs utallige 

succeser ved skakbrættet: Den 

fabelagtige sejr over Topalov ved 

Wijk aan Zee Turneringen i 1999. 

Det følgende parti er flere steder 

kåret som det bedste skakparti i 

nyere tid. Bedøm selv. Kommen-

tarerne er en forkortet version af 

FM Graham Burgess’ fra bogen 

The World’s Greatest Chess 

Games (2004). 

Wijk aan Zee 1999 

Garry Kasparov, Rusland (2812) – 

Veselin Topalov, Bulgarien (2700) 

Pircs Forsvar 

1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 

4.¥e3 

Et fleksibelt træk, der er 
temmelig populært for tiden. 
 
4.-¥g7 5.£d2 c6 6.f3 b5 

7.¤ge2 ¤bd7 8.¥h6 ¥xh6 

9.£xh6 ¥b7 10.a3 e5 11.0-0-0 

£e7 12.¢b1 a6 13.¤c1  
 

Springeren skal til b3. 
 
13.-0-0-0 14.¤b3 exd4 15.¦xd4 

c5 16.¦d1 ¤b6 17.g3 ¢b8 

18.¤a5 ¥a8 
 

Sort skal naturligvis beholde sin 
stærke løber på brættet. 
 
19.¥h3 d5 20.£f4+ ¢a7 

21.¦he1 d4 22.¤d5 ¤bxd5 

23.exd5 £d6 

 
Hvid trækker og skaber 

 problemer for sort 
 

24.¦xd4!? 
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Et modigt offer, der bliver 
starten på en sensationel 
trækfølge. 24.-cxd4? 
 
Topalov beslutter sig for at teste 
Kasparovs idé af, men trækket 
viser sig at være en afgørende 
fejl. Sort skal spille 24.- ¢b6 
med omtrent lige spil.  
 

25.¦e7+! Tårnet kan ikke tages 
(overvej selv, hvorfor!), så sorts 
konge må på vandring. 
 
25.-¢b6 26.£xd4+ ¢xa5 

27.b4+ ¢a4 28.£c3 £xd5 

29.¦a7! ¥b7 30.¦xb7! £c4 

31.£xf6 ¢xa3 32.£xa6+ ¢xb4 

33.c3+! ¢xc3 34.£a1+ ¢d2 

35.£b2+ ¢d1  
 

Vi har nået en berømt stilling. 
Sorts konge har vandret hele 
vejen ned ad brættet, og 
umiddelbart virker det som om 
hvids brikker mangler lidt 

koordination. Kasparov finder 
imidlertid følgende geniale 
trækfølge: 

 
Hvid trækker og vinder 

36.¥f1! Den sorte dronning er 
overbelastet. På 36.-£xf1 følger 
37.£c2+ ¢e1 38. ¦e7+ og mat 
i næste træk. 
 
36.-¦d2 37.¦d7! Binding og 
afledning koster sort damen.  
 
37.-¦xd7 38.¥xc4 bxc4 

39.£xh8 ¦d3 40.£a8 c3 

41.£a4+ ¢e1 42.f4 f5 43.¢c1 

¦d2 44.£a7 1–0 
 

Som et lille kuriosum kan vi 

oplyse, at Kasparov ikke har 

trukket sig 100 % tilbage fra 

skak, idet han stadig giver 

simultanforestillinger. På hans 

personlige hjemmeside 

www.kasparovagent.com/ kan 

man hyre eksverdensmesteren 

til en privat simultan-forestilling 

for op til ca. 40 spillere. Prisen er 

uvis, men rygterne siger, at det 

koster i omegnen af 50,000$, 

men så er mesterens rejse og 

ophold til gengæld inkluderet i 

prisen. Måske var det en ide til 

et jubilæumsarrangement, når 

klubben fylder 125 år i 2014? 

 

Af Mads Leth

 

Klubturneringen, Efteråret 2011 
Efterårets klubturnering løb 

over 7 runder fra september 

til december. De 32 deltagere 

var fordelt i fire 8-mands alle 

mod alle grupper: en 

Mesterklasse samt tre 

basisklasser.  

Mesterklassen 
Slutstillingen i toppen af 

Mesterklassen blev: 

1. Jacob Würtz 5½ 

2. Jørn Bach Hansen 4½ 

3. John Nyholm Hansen 4 

En meget overraskende og 

flot udelt sejr til Jacob Würtz, 

der ellers ifølge ratingtallene 

var næstnederste spiller i 

Mesterrækken! 

Sejren i Jacobs comeback 

efter et par års skakpause 

kom i hus på en meget 

overbevisende måde, idet 

Würtz i sine fire første partier 

scorede maksimum 4/4, 

hvorefter han ’slappede af’ og 

sluttede turneringen af med 

remiser i de tre sidste partier, 

hvoraf de to af remispartierne 

var mod anden- og  

Jacob Würtz. Overraskende sikker 

vinder af Mesterklassen 

tredjepladsen: Jørn Bach og 

John Nyholm.  
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Mere overbevisende kan det 

vist ikke gøres.  

Basis 1 

Slutstilling i toppen: 

1.-2. Bo Torpegaard Jensen 5½ 

         HP Rasmussen 5½ 

3. Torben Winkler 4 

I Basis 1 var der spænding 

indtil sidste runde, idet 

kaffebryggeren, 

brætopstilleren og 

julefrokostfrikadellemesteren 

Hans Peter Rasmussen 

præsterede det ene flotte 

resultat efter det andet - 

blandt andet en sejr over én 

af ratingfavoritterne Bo 

Torpegaard Jensen. Resultatet 

blev dog i sidste ende, at Bo 

og HP deltes om førstepladsen 

med halvandet points 

forspring ned til 

tredjepladsen: Torben 

Winkler, der blev medlem af 

klubben i løbet af 

forsommerens transfervindue, 

da Vejgaard Skakklub jo 

beklageligvis opløstes. 

 

Basis 2 

Slutstilling i toppen: 

1. Mads Leth 6 

2. Kasper Antonisen 5 

3. Per Jacobsen 4 

I Basis 2 gik 1. pladsen til den 

højest-ratede Mads Leth og 

andenpladsen til den 

næsthøjest-ratede Kasper 

Antonisen. På tredjepladsen 

kom fiduspokalindehaveren 

Per Jacobsen.  

Basis 3 

Slutstilling i toppen: 

1.-2. Martin F. Nielsen 6 

         Ellen Kakulidis 6 

3.-4. Uffe Kristensen 4½ 

         Finn Simonsen 4½ 

Basis 3 stod i juniorernes tegn, 

idet Martin Fredsted Nielsen 

og Ellen Kakulidis suverænt 

satte sig på en delt førsteplads 

med 6 point og 1½ points 

forspring til Uffe og Finn 

Simonsen på 3.-4. pladsen. 

Både Ellen og Martin afgav 

kun to halve undervejs, og det 

bliver spændende at se, om 

de kan følge efterårets succes 

op i anden del af sæsonen. 

 

Hvad kan man så lære af 

resultaterne i efterårets 

klubturnering? Måske at det 

kan betale sig at lave 

klubblad!? I hvert fald 

lykkedes det for begge 

redaktører at vinde deres 

respektive grupper i 

klubturneringen. Hermed skal 

der derfor lyde en varm 

opfordring til alle 

klubmedlemmer om at skrive 

til bladet. Det giver 

turneringssejre ikke bare i det 

lange løb men også på den 

korte bane .  

Om sin overraskende 

turneringssejr skriver Jacob: 

Mine forventninger til 

Klubturneringens 1. del var 

rimeligt begrænsede, da jeg 

anså gruppen for 

problematisk; 5 af spillerne 

havde jeg aldrig slået før i et 

seriøst parti, og fire af disse 

havde jeg en negativ score 

imod. Så strategien var at tage 

det stille og roligt, og se hvad 

der ville ske ved det. Egentlig 

forberedelser til de enkelte 

partier havde jeg ingen af, 

hvis man ser bort fra 

overvejelser om 

modstandernes stil og 

åbningsrepertoire. 

At jeg på denne baggrund 

formåede at vinde, skyldes 

primært, at jeg var heldig, at 

flere af mine modstandere 

havde dårlige dage (Michael 

Øe spillede formodentligt det 

dårligste parti, som han har 

spillet i mange år mod mig) og 

at jeg har en stor bevidsthed 

om egne styrker og 

svagheder. 

Eksempel: Som skakspiller kan 

jeg lidt af det hele, men er 

ikke en ørn til noget. Mine 

største mangler er vel mit 

åbningsspil, der er lidt blødt – 

hvad der kan ses af, at jeg i 
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tidernes morgen startede med 

e4, derefter skiftede til b3 og 

siden d4 og nu er ved at ende 

ved Sf3. Og Sf3 kan vel bedst 

beskrives som sidste stop før 

plejehjemmet. 

Heldigvis har jeg udviklet den 

vane, at når jeg støder på et 

skakparti, læser jeg det, så 

langt som jeg kan i hovedet. 

Derigennem har jeg fået et 

bredt og forbavsende 

funktionelt kendskab til 

åbninger. Jeg støder 

selvfølgeligt på masser af ting, 

jeg aldrig har prøvet/set før. 

Ex. Michael Øes 1.d4,d5 2. 

c4,Lf5!!??, men med 

fornuftigt spil, og det 

indebærer fx mod en 

angrebsspiller af Michaels 

type, at jeg hellere vil give 

ham en bonde end initiativet, 

slipper jeg godt fra det meste. 

Faktisk er det forbavsende så 

lidt konkret åbningsteoretisk 

viden, der skal til for at klare 

sig i mesterklassen, hvis man 

bærer sig bare en lille smule 

fornuftigt ad. Ovenstående 

medfører at jeg som regel 

spiller udelukkende på, hvad 

jeg mener, er min 

modstanders svagheder eller 

alternativt forsøger at få dem 

til at spille planer, der er imod 

deres natur. Dermed også 

indirekte sagt, at hvis jeg 

endelig har en styrke, er det 

vel at forstå min modstander 

og bruge denne viden. 

Herunder følger et gevinst-

parti fra Jacobs ’triumf’: 

Aalborg Skakforenings 

Klubturnering, Efterår 2011 

Mesterklassen 

Jacob Würtz (2008) – 

Finn Winther Nielsen (2041) 

Siciliansk/Engelsk-hybrid 

Jacob Würtz kommenterer: 

 
Traditionen tro vil jeg vise min 
gevinst mod Finn: Mit 
åbningsspil i dette parti drejer 
sig primært om, at lokke Finn 
ind i noget han ikke kender. 
Det lykkes vist meget godt. 
 
1.¤f3 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 c5 
4.e4! 

 
Udråbstegnet gives på 

baggrund af, at jeg med dette 

træk anser min åbnings-

strategi for lykkedes. 

4.-d6 

(4.-d5? 5.cxd5 exd5 6.e5 
¤e4 (6.- ¤fd7 7.d4±) 
7.¤xe4 dxe4 8. £a4+ ±)  

5.¥e2 ¥e7 6.0-0 0-0 7.d4 

cxd4 8.¤xd4 ¥d7 9.¥e3 a6 

10.£d2 ¤c6 11.f4 £c7 

12.¦ac1 ¦ac8 13.a3² TN   

Sort står så trist og passivt at 

Fritz foreslår 13.-h5!?  

13.-¤a5 14.b4 e5  

(14.-¤xc4 15.¥xc4 £xc4 
16. ¤b1! (16.¤d5? exd5 17. 
¦xc4 dxc4=) 16.-¤xe4 
17.¦xc4 ¤xd2 18. ¤xd2±)  

15.bxa5 exd4 16.£xd4?!  

(16.¥xd4 £xa5 17.¦b1±)  

16.-£xa5 17.¦fd1 ¥g4 

18.¥xg4 ¤xg4 19.¤d5 ¥d8  

(19.- ¥h4 20.¥d2 £xa3 
21.¥b4 £b3 22. ¦f1 ¦fd8 
23. ¦f3 £a2 24.h3 a5 
25.¥a3 ¥f2+ 26.¦xf2 £xf2+ 
27. £xf2 ¤xf2 28. ¤e7+ ¢f8 
29.¤xc8+-)  

20.¥d2 £xa3 21.¥b4 £a4 

22.¥xd6 ¦e8 23.e5 ¥h4 

24.g3?  

(24.¦f1 Truende f5 og ¤b6 
er endnu bedre)  

24.-¥d8 25.h3 ¤h6 26.£d3 

£d7 27.¢h2.  

Vil undgå g4, ¤xg4 fulgt af 

£xg4+ og have mere.   

27.-£e6  

27.-f6 ± ligner et bedre forsøg 

på at overleve.  

28.g4 ¦c6 Det er svært at 

komme op med et fornuftigt 

træk for sort.  

(28.-f6 29.f5 £d7 30.¥a3 

fulgt af e6. Bemærk: der truer 

¤xf6 fulgt af £xd7(30.e6? 
£xd6+)  
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29.¤b4 

Kan vel kun forklares med en 

blanding af idioti og sadisme, 

da der ikke er nogen grund til 

at jage med tårnet- det står 

dårlige alle vegne, og 

springeren alligevel står bedre 

på d5  

29.-¦c8 30.f5 £d7 31.¤d5 

£a4  

Sort har ingen gode træk, så 

frem med dronningen. Måske 

kan der opstå et eller andet 

med evigskak.  

32.¢g3 lidt unødvendigt  

32.-¦c6 33.c5 ¦c8 34.¦c4 

£c6  

 

Hvid trækker og strammer garnet 

og kvæler Winther-barnet! 

35.f6! truer b.la. g5 med 

springergevinst  

35.-gxf6 36.exf6 ¢h8  

(36.-¦e6 37.£d2 ¥xf6 
38.£xh6 ¥e5+ 39.¥xe5 
¦xh6 40.¤e7++-).  

37.£d2 ¤g8 38.£g5 ¤xf6 

39.¤xf6  

Ifølge Fritz er det bedste nu 

39.-¦e3+, da alt andet fører 

til mat i maximalt 19 træk.  

39.-£b5 40.£h6  

40.¥e5 er hurtigere. Resten 

forbliver ukommenteret. 

40.-£b3+ 41.¢h4 ¥xf6+ 

42.£xf6+ ¢g8 43.£g5+ ¢h8 

44.¥e5+ ¦xe5 45.£xe5+ 

¢g8 46.£g5+ ¢f8 47.¦cd4 , 

opgivet. 1-0. 

Og en miniature fra den 

anden klubbladsredaktørs sejr 

i Basis 2: 

Aalborg Skakforenings 

Klubturnering, Efterår 2011 

Basis 2 

Mads Leth (1629) – 

Aage Sørensen (1314) 

Colles System 

Mads Leth kommenterer: 

1.d4 d5 2.¤f3 e6 3.e3 
 

Det er ret nyt for mig at spille 
1.d4 med hvid, og jeg har i 
den forbindelse haft en del 
problemer med at finde en 
åbningsstrategi, der passer 
mig godt. Jeg har ikke rigtig tid 
og lyst til at studere åbnings-
teori, så indtil videre har jeg 
ofte kastet mig over system-
skak a la Colles System - 
måske lidt kedeligt, men til 
gengæld ret solidt.  
 

3.-¥b4+?! 
 

Trækket virker ikke logisk, 
men det passede mig fint, da 
jeg jo i forvejen havde planer 

om at stille en bonde på c3, 
som man ofte gør i Colle, så: 
 

4.c3 ¥d6 5.¥d3 ¤f6 6.0-0 

c5 7.¤bd2 ¤c6 8.¦e1 0-0 

9.e4 dxe4 10.¤xe4 cxd4?  
 

Dette træk er en afgørende 
fejl. Bedre må være: 10.- 
¤xe4 11.¥xe4 cxd4 12.cxd4 
med kun en lille hvid fordel. 
Nu går det imidlertid helt galt 
for sort efter: 

 
Hvid trækker 

11.¤xf6+! 
 

Selvfølgelig. Sort kan jo ikke 
slå igen med dronningen, da 
den så pudsigt nok bliver 
fanget efter: 11.-£xf6 

12.¥g5! Derfor er sort 
tvunget til at smadre sin egen 
kongestilling, og der følger:  
 
11.-gxf6 12.¤xd4 e5(?)  
 

Ikke noget godt træk, men det 
er svært at finde noget 
brugbart for sort med den 
åbne kongestilling. 12.-¤xd4 
besvares eksempelvis med 
13.¥xh7+  
 

13.£h5 f5 14.¤xf5 ¦e8 

15.£g4+, opgivet. 1-0. 
 
Der er mat i næste træk. 
 

Af Jacob Würtz og Mads Leth  



 
 

7 
 

Holdturneringen 2011-2012 

Divisionsholdet 

Aalborg Skakforenings 

førstehold rykkede som 

bekendt ud af 1. division i 

sæsonen 2010/11, og må altså 

i denne sæson kæmpe i 2. 

division. I 2. division gruppe 4 

er holdet blevet parret med: 

Kjellerup (der også rykkede ud 

af 1. division i sidste sæson), 

Randers, Thy, Holstebro, Aars 

Nibe samt Århusholdene SK 

1968 2 og Nordre 2. Kaster 

man et blik på klubbernes 

styrkelister i stærkeste 

opstilling, var det på forhånd 

ventet at kampen om 

oprykning ville stå mellem SK 

1968 2 og Aalborg med 

Randers som outsider. 

En blød start: 

I første runde lagde Aalborg 1 

ud på hjemmebane mod Thy, 

men på trods af favoritrollen 

måtte holdet nøjes med 

uafgjort 4-4, hvilket rent 

faktisk var lidt heldigt set i 

lyset af stillingerne på 

brætterne undervejs i 

matchen.  

I anden runde ventede Aars 

Nibe, og også her var Aalborg-

holdet storfavorit. Endnu 

engang kneb det dog med at 

leve op til rollen, og på trods 

af en forventet score på 5½  

 

 

måtte klubbens førstehold 

atter nøjes med uafgjort 4-4.  

Oprejsning: 

I tredje runde ventede så en - 

efter ratingtallene at dømme - 

meget lige kamp mod 

Randers. Her følger et referat 

fra Finn Winther: 

Den 4. december tog vi til 

Randers for at spille mod det 

lokale divisionshold. Randers 

er stærkt besat i toppen, 

mens den nederste del er lidt 

tyndere. Vi snakkede i bilen 

om at 50 % på de 4 øverste 

brætter ville være et godt 

udgangspunkt for, at vores 

stærke bund kunne gå efter 

de hele point. Det kom til at 

passe meget godt i kraft af 2-2 

på de 4 første brætter (remis 

til Kim Houlberg og John 

Nyholm, nederlag til Torben 

Hjort på 1. bræt men sejr til 

Finn Winther) og herefter 3½-

½ på de 4 sidste brætter (sejre 

til Jacob Würtz, Peter Lysberg 

og Søren Andersen samt remis 

til Jørn Bach i hans 

divisionsparti nummer 250!). 

Alt i alt en fornem 5½-2½ sejr, 

som er den første i mands 

minde til Aalborgs førstehold. 

Den seneste ligger knap 2 år 

tilbage i Skakligaen (5-3 over 

Næstved). 

 

 

De 5½ point var samtidig 

første gang i lang tid, at vi har 

scoret over forventet (+0,7), 

og det tager jeg som et godt 

tegn inden de afgørende 

kampe sætter ind i det nye år. 

SK 1968 2 har lagt sig klart i 

spidsen med 19½; point 6 

point foran en trio bestående 

af Aalborg, Thy og Randers 

med 13½. 6 point er meget, 

men SK 1968 mangler alle de 

nærmeste forfølgere, så 

måske kan der blive lidt 

spænding i rækken. 

 

En nærmere beskrivelse af de 

enkelte partiers forløb kan 

læses i Finn Winthers fulde 

kampreferat på klubbens 

hjemmeside. Herunder følger 

to af de flotte gevinstpartier 

fra sejren over Randers: 

Divisionsturneringen 2011-

12, 2. division, gruppe 4, 

Randers 

Aage D. Olsen, Randers (1951)  

- Finn Winther, Aalborg (2041) 

Philidors Forsvar 

Finn Winther kommenterer: 

1.e4 e5 2.¤f3 d6  

 

Philidor efter en kort 
overvejelse.  
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Vi spillede den i vores eneste 
indbyrdes møde i 2003, hvor 
jeg tabte i 24 træk, men jeg 
vurderede at jeg siden da nok 
havde spillet varianten en del 
oftere end Aage. 
 
3.¥c4 ¥e7 4.d4 exd4 
5.¤xd4 ¤f6 6.£e2 0-0 7.0-0 
a6 8.a4 ¦e8 9.¤c3 c6 10.h3 
¤bd7 11.f4  
 
For sorgløst, nu får sort 
mulighed for at tage initiativet 
med et par veltimede 
modstød. 

 
Sort trækker 

11.-d5! 12.exd5 ¥c5 
13.£f2?!  
 

Bedre er £d3  

 

13...¤b6 14.¥a2 ¤bxd5 
15.¤xd5 cxd5 16.c3 ¥f5  

 

Jeg synes bedre om trækket 
end Fritz gør, nu skal løberen 
måske til e4 eller d3 hvis hvid 
tillader det.  
 
17.¥b1?  

 

Løberafbytningen er ikke den 
bedste mulighed, nu griber 
sort for alvor initiativet  
 

17.-¥xb1 18.¦xb1 ¤e4 
19.£e3 £f6 20.¦d1 ¦ac8 
21.£f3 ¥b6 22.¢h2 ¦c4 
23.¤e2 £e6 24.¦a1 ¤f2!?  

Med en masse lumske 
hensigter, blandt andet spil 
mod en svag baglinje  
 
25.¤d4?  
 
Et tabstræk ¦d2 var det 
rigtige  
 
25.-¥xd4 26.¦xd4 ¦xd4 
27.cxd4 

 
Sort trækker 

27.-£e1 28.£xd5 £h1+?  

 

En lille skønhedsplet. Jeg 
havde nu set en dronninge-
gevinst, og havde derfor 
skyklapperne på... der er mat i 
3 med ¤g4+.  
 
29.¢g3 ¤e4+ Opgivet, 0–1. 
 
30.¢f3 £f1+ eller 30.¢h4 
£e1+  
 
Søren Andersen har lagt sin 

kommenterede gevinst i 

Randers-matchen på nettet. 

Den følger her: 

Divisionsturneringen 2011-

12, 2. division, gruppe 4, 

Randers 

Søren Andersen, Aalb. (2017) 

– Oluf Øe, Randers (1954) 

Dronninggambit, Cambridge-

Springs varianten 

Søren kommenterer: 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 

4.¥g5 c6 5.¤f3 h6 6.¥h4 

¤bd7 7.e3 £a5 8.cxd5 

¤xd5 9.£d2 ¥b4 10.¦c1 

 

Sort trækker 

Efterhånden, normal stilling i 
Cambridge-Springs varianten.   
 
10.-¤xc3. 
 
Aldrig spillet før - med god 
grund - hvid får nemt spil i 
centrum.  
 
11.bxc3 ¥a3 12.¦b1 0-0 

13.¥g3  
 
Ideen er at forhindre sort 
modspil med e5, og løberen er 
ret irriterende for sort der.   
 
13.-¤f6 14.¥d3 b5 15.0-0 a6 

16.c4 £xd2 17.¤xd2 ¥e7 

18.¦fc1 ¥d7 19.a4?!  
 

Meget kreativ ide: angreb 
mod b5. På 19.c5 følger ¦a7.  
 
19.-bxa4?  
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Alt for samarbejdsvilligt. Der 
skal spilles b4: 19.-b4 20.a5 
(20.c5 a5 21.¥d6 ¦fe8 
22.e4 ¥c8) 20.-c5 21.¤b3 
cxd4 22.¤xd4 ¦fc8 23.¤c2 
¦c5 24.¦xb4 ¦xa5 25.¦b7.  
 

20.c5 ¦a7 21.¦a1 ¤h5 

22.¦xa4?!  
 
22.¥d6! er bedre. Jeg havde 
godt set, at trækket var godt, 
jeg mente at opgaven var 
lettere og mere velkendt for 
mig i partiet, men 22.¥d6! er 
klart stærkere - f.eks. 22.- 
¥xd6. Jeg tror ikke han havde 
spillet ¦e8 som nok er bedre, 
men så har man mere klar 
fordel, når sort ikke har 
løberparret i forhold til partiet 
23.cxd6 ¤f6 24.¦c5! 
forhindrer c5 24.-¦b8 
25.¦xa4 ¢f8 26.g3 
positionelt vundet for hvid 
26.- ¢e8 27.¢g2 (27.¦ca5 
c5) 27.-¥c8 28.e4 ¦ba8 
29.¤c4+-. Cirka sådan her vil 
jeg gerne have spillet.  
 
22...¤xg3 23.hxg3 ¦b8  
 

Bonden kan ikke holdes: 23.-
a5 24.¤c4 ¦fa8 25.¦ca1 
¥d8 26.¤b6 fører til samme 
stilling som 23.-¦fa8 24.¤c4 
¥d8 25.¦ca1 a5 26.¤b6 
¥xb6? 27.cxb6 ¦b7 
28.¦xa5+- Og sort kan ikke 
forsvare mod både b6 bonden 
og mat i bunden.  
 
24.¦xa6 ¦xa6 25.¥xa6 

¥d8 26.¥d3 ¥c7 27.¤c4 

¦b7.  
 

Fritz synes det er meget dumt 
at bytte tårne, men kan 
egentligt alligevel godt lide 
det, så går man ikke mat.  
 

28.¦b1 ¦xb1+ 29.¥xb1 

¥c8 30.¥e4 ¥b7 31.f4  
 

Jeg viste ikke om sort kunne 
lave en blokade efter det 
direkte ¤e5, så jeg ville åbne 
kongefløjen lidt op, men det 
koster også lidt svækkelser af 
bondestillingen. 31.- ¤e5 
¥xe5 32.dxe5 ¢f8 33.g4 ¢e7 
34.f4 ¢d7 35.¥d3 ¢e7 
36.¢f2 ¢d7 37.¢f3 ¢e7 
38.¢e4 ¢d8 39.¢d4 ¢d7 
40.g3 ¢e7 41.¥c4 Det var 
sådan noget her, jeg ville 
undgå, hvid har svært ved at 
nedbryde fortet, hvis sort ikke 
foretager sig noget, derfor 
åbnes stillingen lidt først.  
 
31.-f5 32.¥f3 g5 33.fxg5 

hxg5 34.g4 ¢f7 35.¢f2 ¢e7 

36.¥d1 ¥a6 37.¤e5 ¥xe5 
38.dxe5 

 

Sort trækker 

Min flotte bondekæde fra f2-
e3-d4-c5 er ikke for køn 
længere, men nu har sort for 
mange svækkelser: c6 er svag, 
og der kan ske en af to ting, 
enten får han en svag e6 
bonde efter fxg4 eller jeg får 
en fribonde efter et veltimet 
gxf5. I modsætning til en af 
mine holdkammerater under 
partiet, anser jeg stillingen for 
let vundet her (red. :Bisse!).  
 

38.-¥c4 39.¢e1 ¥d5 40.g3 

¢d7 41.¢d2 ¥g2 42.¢c3 

¥f1 43.gxf5 exf5 44.¥b3! 

¥e2 45.¢b4 ¥b5 46.¢a5 

¥d3 47.¢b6 ¥e4 48.¢b7 

¢e7.  
 
Sort kan ikke undgå partiets 
gevinstplan, da jeg bare spiller 
¥a4 og så ofrer e6 bonden 
for c6 bonden alligevel.  
 
49.¥a4 ¢e6 50.¥xc6 ¥c2 

51.¥f3 ¢xe5 52.c6 g4 

53.¥g2 opgivet. 1-0. 
 

 
Søren i aktion i den netop 

overståede San Sebastian Chess 
Festival. Foto fra 

www.chessbase.com 

 

Læs mere om stillingen i 

divisionsturneringen på: 

www.divisionsskak.dk. 

Mesterrækken: 

Aalborg 2, 3 og 4 
Aalborg Skakforenings 2., 3. 

og 4. hold befinder sig i denne 

sæson alle i 7. Hovedkreds’ 

Mesterrække. De øvrige fem 

hold i rækken er: Skørping 1 

og Skørping 2, Jetsmark 3, 

Nørresundby 2 samt Sæby.  
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På forhånd var det ventet, at 

Aalborg 2 skulle spille med i 

oprykningskampen med sidste 

sæsons nedrykker fra 2. 

division Skørping 1 som 

værste konkurrent. 

Status efter 3 af 7 runder er 

da også lidt som ventet: 

Aalborg 2 og Skørping 1 ligger 

som i spidsen - begge hold 

med 14 point. Aalborg 3 har 

overpræsteret og ligger godt 

til på en 3.plads med 12½ 

point. Aalborg 2 og Skørping 1 

mødes for øvrigt i 7. og sidste 

spillerunde, så her er der lagt 

op til en regulær opryknings-

finale til 2. division. Aalborg 4 

ligger efter 3 runder på 6. 

pladsen med 6½ point og ser 

ud til at kunne holde sig ude 

af nedrykningsstriden – 

specielt fordi de har overstået 

kampene mod de to øvrige 

Aalborg-hold.  

Udvalgte Aalborg-partier fra 

Mesterrækken bringes i næste 

nummer af klubbadet. 

Læs mere om stillingen i 

Mesterrækken på 

hovedkredsens hjemmeside: 

www.7hk.dk. 

A-rækken: 

Aalborg 5, 6 og 7 
I A-rækken er Aalborg 

Skakforening også 

repræsenteret med hele 3 

hold, da 7. holdet rykkede op 

fra B-rækken i sidste sæson. I 

A-rækken var det ventet at 

oprykningskampen ville 

komme til at stå mellem Aars 

Nibe 2 og Nørresundby 3 med 

Aalborg 5 og 6 som 

interessante outsidere. 

Efter de første tre runder 

ligger Nørresundby 3 

suverænt i spidsen med 10½ 

point. De har allerede 2½ 

points forspring til Aalborg 5 

på 2. pladsen, så selvom 

turneringen ikke engang er 

halvvejs bliver Nørresundby-

holdet svære at hente. 

Aalborg 6 og Aalborg 7 er 

begge kommet skidt fra start 

og må nøjes med 4½ point 

efter tre runder. 

Det indtil videre suveræne 

Nørresundby-hold har i 12 

partier vundet 10, spillet et 

remis og tabt et enkelt. 

Naturligvis var det en Aalborg-

mand, der tilføjede ’holdet 

under broen’ deres eneste 0. 

Vi skal se partiet her, hvor Karl 

Henrik Laursen nedspiller og 

matsætter Nørresundbys 

Søren Dyhr i fornem 

positionel stil. 

7. Hovedkreds’ 

Holdturnering 2011-12, A-

rækken 

Karl H. Laursen, Aalb. (1612) 

Søren Dyhr, Nr. Sundby (1732) 

Siciliansk, Alapin-varianten 

 

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.c3 d5 

4.e5 ¥g4 5.¥b5 £b6 

6.¥xc6+ £xc6 7.h3 ¥xf3 

8.£xf3 e6 9.0-0 ¤e7 10.d4 
h6 11.dxc5  
 
Fritz siger, at der her er 
omtrent lige spil.  
 
11.-£xc5 12.¤d2 ¤g6 

13.¦e1 ¦d8 14.¤b3 £c7 

15.£g3 ¥e7 16.¤d4 0-0?  
 
Nu taber sort materiale 16.-
£d7 var en bedre mulighed.  
 
17.¤xe6 fxe6 18.£xg6 £b6 

19.¥e3  
 
Hvid lader sort gå på 
bonderov, men det betyder 
intet, når man har masser af 
angreb!  
 
19.-£xb2 20.¦ab1 £xc3 

21.£xe6+ ¦f7 22.¦ec1 £a3 

23.¦xb7 d4 24.¥d2 ¦f8 

25.¦cc7 ¢h8 26.¦xe7 ¦xf2 
 

 
Hvid trækker og sætter mat i 3 
 

 27.£xh6+!  
 

En smuk afslutning på et 
stilrent parti. Hvid lukker 
sækken, og sort udviser god 
sportsman-ship og lader ham 
sætte matten:  
27.-gxh6 28.¦h7+ ¢g8 

29.¦bg7# 1-0. 
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Karl Henrik Laursen optrådte 

for øvrigt en del i nordjyske 

medier ved juletid, da han 

blev udpeget som ny direktør 

for Nordsøen Oceanarium og 

Forskerpark i Hirtshals. Et 

stort tillykke med jobbet skal 

lyde fra klubbladets 

redaktion! 

 
Karl Henrik Laursen, God figur for 
Aalborg i holdturneringen og ny-
udnævnt direktør for Oceanariet i 

Hirtshals. Nordjyske, Arkivfoto 

 

Man må i hvert fald erkende, 

at Karl Henrik fik fanget Søren 

Dyhr godt og grundigt i nettet 

i ovenstående parti. I den 

følgende runde i A-rækken var 

det imidlertid Karl Henrik selv, 

der optrådte i ’klumpfiskens’ 

rolle, da han indkasserede 

følgende øretæve mod Kasper 

Antonisen i det interne 

klubopgør mellem Aalborg 5 

og Aalborg 6. 

Forårets 
klubturnering 

starter tirsdag d. 
17/1. Tilmeld dig i 
klubben eller på 
hjemmesiden! 

7. Hovedkreds’ 

Holdturnering 2011-12, A-

rækken 

Karl H. Laursen, Aalb. 6 (1612) 

Kasper Antonisen, Aalb. (1613) 

Caro-Kann 

Afbytningsvarianten 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 
4.¥d3 ¤f6 5.c3 ¤c6 6.¥g5 
¥g4 7.f3 ¥h5 8.¤e2 ¥g6 
9.¤f4 ¥xd3 10.£xd3 h6. 
 
Fritz siger lige spil.  
 
11.¥xf6 gxf6 12.£b5.  
 

Hvid truer to bønder på en 

gang, og de kan ikke begge 

forsvares, men er 

testamentebonden mon 

forgiftet?  

 

12.-£d7 13.£xd5.  

 
En anden mulighed var: 
13.¤xd5 0–0–0 14.¤e3 h5 
med klar hvid fordel.  
 
13.-e6 14.£e4  

 

14.£xd7+ ¢xd7 15.¤d2 
¦d8 giver stadig hvid en god 
fordel.  
 
14.-¥d6 15.¤h5 f5 16.£e3 

£c7 17.¤f6+  
 

Måske var 17.f4 bedre her!?  

 

17.-¢f8 18.¤d2?  
 
Hov, her går det galt for hvid. 
18.¤h5 var nødvendigt.  
 

18.-£e7 19.¤c4 ¥c7 

20.¤e5 ¦d8 21.¤h5?  

Nu er det for sent at redde 
springeren. 21.¤fd7+ ¦xd7 
22. ¤xd7+ £xd7 23.f4 var 
hvids eneste chance for at 
opretholde balancen. 

 
Sort trækker 

 
21.-£h4+ 22.¤g3 f4 23.£e4 

¤xe5 24.dxe5 ¦d5 25.0-0? 

Det holder ikke, men spillet er 
allerede ude for hvid.  
 

25.-¦xe5 26.£b4+ ¢g7 

27.¦ad1 ¥b6+ 28.¢h1 ¥c5 

29.£c4 b5 30.£xb5 fxg3 
31.h3  
 
Det er slemt at blive tvunget 
til at sætte sin konge i sådan 
en stilling.  
 
31.-¦f5 32.£b7 £c4 

33.¦fe1 ¥f2 34.¦e4  
 
Hvid forsøger en sidste gang 
med en modoffensiv, men 
sort har modtrækket! 

 
Sort trækker og  
vinder elegant! 
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34.-¦d8! 35.¦de1 ¥xe1 

36.¦xc4 ¦d1 37.£b3.  
 
Kan hvid klare sig ud af 
kniben? 
 

 
Sort trækker 

37.-¦a1 Nej, tårnet gemmer 
sig bare i hjørnet!  
 
38.¦d4 ¥d2+. Opgivet. 0-1 

Topscorerlisten 

efter tre runder 
Efter tre afviklede runder af 

divisionsturneringen og 

hovedkredsens holdturnering 

har 8 Aalborg-spillere en score 

på 100 %. Det drejer sig om: 

 Søren Andersen (3/3 på 

divisionsholdet) 

 

 Peter Lysberg (2/2 på 

divisionsholdet og første 

Mesterrækkehold) 

 

 René Rasmussen (3/3 på 

første Mesterrækkehold) 

 

 Jens Johan Christensen 

(3/3 på første 

Mesterrækkehold) 

 

 Georg Sigaard (2/2 på 

andet Mesterrækkehold) 

 

 Johan Holmström (1/1 på 

første Mesterrækkehold) 

 

 Thomas Høj Jensen (3/3 

på tredje 

Mesterrækkehold) 

 

 Kasper Antonisen (2/2 på 

første A-rækkehold).  

 

Rent holdmæssigt har de syv Aalborg-hold scoret således i forhold til det forventede: 

 

Den største positive overraskelse har indtil videre været Aalborg 3, hvorimod Aalborg 6 og Aalborg 1 har 

underpræsteret mest. Holdturneringen fortsætter i uge 2 2012. 

Af Mads Leth 

Kom og se Divisionsholdet i aktion på hjemmebane! 

Søndag d. 15/1 mod prügelknaben Kjellerup 
Søndag d. 29/1 mod topholdet SK 1968 2 

Begge søndage er der kampstart klokken 12 i klubbens lokaler 
Alle er velkommen! 

 

Hold Matcher Partier Brætpoint Forventet +/- % 

Aalborg I 3 24 13,5 15,26 -1,76 56 

Aalborg II 3 18 14 13,76 0,24 78 

Aalborg III 3 18 12,5 9,53 2,97 69 

Aalborg IV 3 18 6,5 6,78 -0,28 36 

Aalborg V 3 12 8 7,81 0,19 67 

Aalborg VI 3 12 4,5 6,28 -1,78 38 

Aalborg VII 3 12 4,5 3,51 0,99 38 
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Opgavehjørnet - Januar 2012 

Studie af G. Husserl, Israel 1966 

 

I stillingen ovenfor er alle 9 brikker farvet hvide. 

Angiv hvilken farve hver af brikkerne nødvendigvis må have haft før omfarvningen. 

Fredagslyn i det københavnske 
 
Fredage i ulige uger med start kl. 20 holder den københavnske skakliga klub K41 
fredagslyn. Alle er velkomne til at deltage! Den sidste fredag i november 
prøvespillede klubbens udsendte medarbejder (Jacob W) turneringen med en 
turneringssejr til følge! 
 
Lynturneringen anbefales derfor af redaktionen på det kraftigste, hvis man en 
fredag aften skulle befinde sig i hovedstadsområdet og have lyst til at spille skak. 
Deltagerfeltet består typisk af en flok mennesker, der skaber en god stemning, der 
er næsten lige så hyggelig som i Aalborg Skakforening. Modstanden er endda en 
anelse hårdere, end vi er vant til (en top 100 mand + to fra kvindelandsholdet 
deltog blandt andet den pågældende fredag). 
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Løsning på opgavehjørnet i oktober 2011: 

Opgave A: 

 
Sort trækker og vinder 

 

Sort trak: 18.- ¦xb2! Sort vinder hvids dronning, da 
hvid kan ikke slå igen på b2 med løberen, da sorts 
springer i så fald giver en familieskak på e3. 
Antonisen-Leth, Klubturneringen E2011, Basis 2 

Opgave B:

 
Hvilke tre skakspillere ses på ovennævnte foto?  

I hvilken anledning er fotoet taget? 
 

Billedet er taget ved Junior-VM i Tyskland, 1980. 
Garry Kasparov (i midten) vandt foran Nigel Short 
(til højre) og den chilenske IM’er Ivan Morovic (til 
venstre). 

Opgave C: 

 
Hvid i trækket. 

Angiv de to seneste træk i stillingen 

Den sorte konge er kommet til h2 via feltet g1, hvor 
majestæten modtog en skak fra det hvide tårn på 
d1. Hvis vi antager, at sort som svar på skakken har 
trukket 1.-Kh2? kunne hvids foregående træk 
måske have været: 1.0-0-0. 
 
Det kan imidlertid ikke være tilfældet, da sorts 
konge i så fald aldrig kunne være kommet til g1, 
fordi hvids konge nødvendigvis har stået på e1 i 
hele partiet indtil rokaden! 
 
Der er derfor kun én mulighed for de seneste to 
træk i stillingen: 1.Sf1-h2, Kg1xh2. 
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Nordjysk Grand Prix i hurtigskak 2011-12 

 

Der resterer 4 afdelinger af hovedkredsens Grand Prix turnering i 

hurtigskak: 

 

 Lørdag d. 21. januar i Tranum 

 Lørdag d. 4. februar i Aars 

 Lørdag d. 18. februar i Jetsmark 

 Lørdag d. 10. marts i Skørping 

 

Tilmelding til de enkelte afdelinger via hovedkredsens hjemmeside: 

www.nordskak.dk Betænkningstiden er 20 minutter pr. spiller pr. parti. 

 

Efter de fire første afdelinger ligger Aalborgs Peter Lysberg 

suverænt i spidsen af Mesterklassen: 

 

 Peter Lysberg, Aalborg 51 Grand Prix point 

 Peter Mikkelsen, Skørping 27 Grand Prix point 

 Bjarne Hansen, SK 1968 25 Grand Prix point 

 

  

http://www.nordskak.dk/
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Skakvarianter: 

Skak findes i et utal af afarter: baskisk skak, Fischer-skak (eller Skak960), baby-skak, simultan-skak, bonde-

skak, ’først af brættet’. Herunder yderligere et par forslag til udvikling af det gamle spil: 

 

Klubblad for Aalborg Skakforening af 1889 
 
Redaktion og layout: Jacob Würtz og Mads Leth 
Næste nummer udkommer: tirsdag d. 27. marts 2012; 
Deadline: fredag d. 23. marts 2012 
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 tirsdag d. 10. januar 2012). 
 
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. 

 


