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Siden Sidst 
af Thomas H. Bech 
 
Så er det atter tid til et klubblad! Denne gang er der en hel del parti-stof, bl.a. Nicolais turneringer i 
sommers og fra Ildars triumf med IM-norm i Østrig. Derudover et forsinket holdreferat fra René 
Rasmussen, som redaktøren desværre glemte af få med i sidste nummer. Der er også beretning fra 
bymesterskabet, hvor det desværre ikke blev en Aalborg-spiller, der løb af med titlen. Som aftalt ved 
seneste generalforsamling bringer vi også årsregnskabet for 2002/2003 i klubbladet. 
 
Siden sidst har klubben fået tilgang af 4 nye medlemmer, nemlig Jan Nielsen, Lars Meyer, Sune Normann 
Hansen og Brian Tranholm. Velkommen til(bage)! 
 
Klubturneringen er i fuld gang, og 32 spillere deltager denne gang. De 16 højstratede spiller, som sidste 
sæson, efter knockout-systemet. For at forbedre betingelserne for især travle, hårdtarbejdende 
familiefædre, har vi denne gang forkortet betænkningstiden en smule, således, at vi nu spiller 4 timer, med 
1 time og 45 minutter til de første 40 træk, og derefter 15 minutter plus opsparet tid til færdiggørelse af 
partiet. 
 
Derudover har klubbens 2 nye initiativer, handicaplynmesterskabet og hurtigskakmesterskabet vist sig at 
være en succes. 12 spillere deltog i den første hurtigskakturnering og 37 spillere har indtil videre deltaget i 
lynturneringen. Vi vil dog gerne opfordre endnu flere til at deltage i disse spændende turneringsformer. 
 
Nye tiltag i den kommende sæson bliver bl.a. en simultanforestilling med stormester Peter Heine Nielsen 
samt endnu en internetdyst mod vores hollandske venner i Voorschooten. 
 
Hvis du selv har nogle ønsker til arrangementer m.m., skal du blot henvende dig til et af 
bestyrelsesmedlemmerne - så vil vi gøre, hvad vi kan! 
 
 

God fornøjelse!
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Himmerlandsmesterskabet i Kæmpeskak 
af Arne D. Fjordside 
 
Traditionen tro blev der igen i år afholdt 
Himmerlandsmesterskabet i kæmpeskak 
i Terndrup Centret en af de første 
lørdage i august, i år i strålende solskin. 
Tur-neringen markerer startskuddet til 
den nye skaksæson, og som sædvanlig, 
fristes man til at sige, blev det til en rigtig 
herlig skaklørdag i Østhimmerland. I år 
var der ud over kæmpeskakturneringen, 
som spilles med 10 minutters 
betænkningstid, hvilket stiller visse krav 
til overblik og benarbejde, en 
sideløbende lynturnering, som det ikke 
er helt nemt at være turneringsleder for, 
når spillerne også skal ha’ tid til at spille 
simultan, få sig en lille tår og meget 
andet. I år havde arrangørerne fået fat i 
den regerende Danmarksmester og for 
tiden Danmarks stærkeste spiller, GM 
Peter Heine Nielsen. Peter Heine 
Nielsen spillede simultan mod 24 
deltagere, og afgav kun en enkelt remis 
mod Bent Christensen, Aars Skakklub!! 
  
Kæmpeskakturneringen krævede i år 
også lidt ekstra af arrangørerne. De 
sædvanlige spil havde måttet lade livet 
som følge af Brugsens udvidelse, så 
gode råd var dyre. Men dette problem 
blev løst ved at bruge fibertex, som der 
blev malet felter på!! Det fungerede 
udmærket.  
 
Til turneringen. Himmerlandsmester i 
kæmpeskak 2003 blev Poul Erik Jensen, 
Skørping/Nordkalotten som i finalen slog 
troldmanden fra Skørping, Niels 
Christian Davidsen. I semifinalen vandt 
Poul Erik over Jan Nielsen, Nørresundby 
(nu Aalborg Skakforening) og Niels 
Christian slog sin klubkammerat Steen 
Møller, Skørping. Så der var tale om 
magtdemonstration fra Skørping Skak-
klub side! En af forhåndsfavoritterne, 
Peter Mikkelsen fra Hadsund, tabte 
allerede i 1. runde til Niels Christian, dog 
først efter remis i kæmpeskak og flere 

lynpartier! Aalborg Skakforening var 
repræsenteret ved Hans Peter 
Rasmussen og undertegnede. Vi måtte 
ud i 1. runde. Hans Peter tabte til Jan 
Nielsen og jeg selv til Lars Meyer, som 
på dagen repræsenterede Aars 
Skakklub. Poul Erik slog på sin vej til 
finalen desuden Regnar Simonsen, 
Skørping og Lars Meyer. Niels Christian 
slog desuden Henning Larsen, Aars. 
 
Lynturneringen, gruppe 1 blev vundet af 
Peter Mikkelsen, Hadsund foran Lars 
Meyer. Gruppe 2 blev overraskende 
vundet af Jonas Bilstrup, Terndrup og 
gruppe 3 af unge Bjarke Carstens fra 
Hadsund. Her deltog også Kasper 
Antoniussen fra Aalborg Skakforening, 
og jeg mener, det blev til en 2. plads til 
Kasper. 
 
Efter simultanmatchen viste Peter Heine 
Nielsen sit parti mod Luke McShane fra 
Politiken Cup samt en partistilling fra 
EM-turneringen. Efter demonstrationen 
var der lejlighed til at stille spørgsmål til 
Peter, og der var stor spørgelyst. Peter 
fortalte åbenhjertigt om sine skakplaner. 
Næste store turnering, han deltager i, 
bliver Samba Cup i Skanderborg, hvor 
han mod sædvanen ikke er blandt 
forhåndsfavoritterne. Det bliver spæn-
dende at følge Peter i turneringen. 
 
Men tak til arrangørerne for en herlig 
skaklørdag i Terndrup-Centret. 
 
Skak og løb 
Netop hjemvendt fra Lundbyløbet i 
perfekt sensommervejr, hvor jeg sled 
mig igennem 10 km lige under en time 
(til undskyldning skal det med, at jeg løb 
15½ km træningsløb i går!), er det dejligt 
at kunne berette om triumf for Aalborg 
Skakforening i Lundbyløbet! Og det er 
ikke formanden, jeg vil skrive om. Jeg så 
ham ikke, selv om onde tunger påstår, at 
han indimellem er at finde iført løbesko. 



Vores unge komet, Thomas Høj Jensen 
gjorde det fremragende på 5. km di-
stancen, hvor han blev nr. 3 blandt 
mændene i tiden 18 min. 13 sek.  
(ca.)!! Selv om vi har fortalt om 
Skørpings magtdemonstration i årets 

Himmerlandsmesterskab i kæmpeskak, 
så gror træerne ikke helt ind i himlen. 
Deres løberes Patrick Lemonnier måtte 
bøje sig for Thomas, selv om 4. pladsen 
bestemt også er flot! 

Aalborg Bymesterskab 2003 
af Thomas Søndergaard 
 
Aalborg Bymesterskab blev i år afholdt 
af Nørresundby Skakklub i Kulturhuset 
ved Gl. Lindholm skole med start sidst i 
august. Spilleforholdene var 
udmærkede, og der var en fin lille 
kantine med kaffe, slik, madder osv. Det 
var efter min mening et fint arrangement. 
Man kunne måske bare godt have 
ønsket, at lidt flere end 18 deltagere 
havde fundet vej til turneringen. Der var 
ikke nogen præmier til spillere fra 
Aalborg Skakforening i mester-klassen 
på trods af, at vi havde fire spillere med. 
Det flotteste resultat af vores egne 
spillere blev vel egentligt leveret af 
Torben Guldberg, der vandt næsten 40 
ratingpoints. Mesterklassen blev vundet 
af Niels Henrik Willumsen med 
maksimum-point og kandidat-resultat! 
Det flotte resultat kan tilskrives en 
portion held, kreativitet og gode taktiske 
evner. Helt uovervindelig burde han nu 
ikke være. Jeg noterede mig at han 
vandt tabsstillinger mod under-tegnede, 
Thomas Bech og Kasper Rasmussen 
(Vejgaard Skakklub). Præmierne blev 
fordelt som følger: 
1. Niels Henrik Willumsen, 7 
2. Benny Grønhøj, 4 
3. Jens Jørgen Christiansen, 3½ 
 
Fra et Aalborg-synspunkt så det lidt 
bedre ud i basisgruppen, hvor Aalborg-
spillere tog tre ud af fire præmier. De fire 
første pladser var som følger: 
1. Johan Holmstrøm (NS), 6½ 
2. Søren Andersen, 5 
3. Finn Simonsen, 4½ 
4. Per Jacobsen, 4½ 
 
Torben Guldberg kommenterer: 

 
Hvid: Torben Guldberg 
Sort: Thomas H. Bech 
Aalborg Bymesterskab 2003, 4. runde. 
  
1.Sf3 Sf6 2.b3 g6 3.Lb2 Lg7 4.g3 d5 
5.Lg2 0-0 6.0-0 Sbd7 7.c4 En anden 
mulig opstilling her er 7.d3 Te8 8.c4 c6 
9.cxd5 cxd5 10.Sbd2, men jeg 
foretrækker som regel at udvikle 
springeren til c3. Jeg har spillet åbningen 
en del gange i nogle turneringspartier på 
internettet med ganske gode resultater. 
Ofte er det endt med indbrud på c-linien, 
før den sorte mand opdager, hvad der 
foregår 7.- c6 8.cxd5 cxd5 9.Sc3 e5 
Muligt er også 9.- b6 10.d4 Lb7 11.Se5 
Sxe5 12.dxe5 Se4: Foygel-Rey, 1987. 
10.d3 Te8 11.Dc2 11.Tc1 er selvfølgelig 
også udmærket, med samme hensigt 
som 11.Dc2, nemlig at lægge pres på i 
c-linien. 11.- Sb6? 
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Sort står uheldigt i c-linien, og 11.- a6 er 
jo heller ikke for kønt, da det svækker de 
sorte felter.Men 11.- Sb8 for at få 



springeren til c6 var værd at overveje. 
12.Sb5 Skyder med skarpt mod både c7 
og d6, som det sker i partiet. Hvid står 
allerede noget bedre her. 12.- e4 
13.Sfd4 Ld7 13.- Te7 var en overvejelse 
værd: dækker c7 og undgår: 14.Sd6 Te7 
15.Sxb7 Så røg der en bonde ned i 
kasseapparatet. 15.- De8 16.Sd6 Db8 
17.S6b5. Her var 17.La3 også godt. 
F.eks. 17.- Se8 18.S6b5 Lxb5 19.Sxb5 
Lxa1 20.Lxe7 med hvid fordel. 17.- a6 
18.La3?! Bedre var måske 18.Sc3 Sg4 
19.e3 18.- axb5? 18.- exd3 19.exd3 Te8 
skulle forsøges. 19.Lxe7 Med klar fordel. 
19.- Sg4 20.Lc5 e3 21.f3 Sf2 Thomas 
forsøger sædvanen tro (ihvertfald mod 
mig), at skabe komplikationer, når 
stillingen er kritisk. Denne gang slipper 
han dog ikke af sted med det. 22.Tac1 
Mere direkte var måske 22.Sc6 De8 
23.Se7+ 22.- Sh3+ 23.Lxh3 Lxh3 
24.Sc6 Db7 25.Se7+ Kh8 26.Tfd1 Sd7 
Bedre var nok 26.- Sc8 27.Sxc8 
Txc8 27.Lxe3 Se5? Nødvendigt var her 
27.- Te8 f.eks. 28.Kf2 Txe7 29.Dc8+ 
Dxc8 30.Txc8+ Sf8, og sort kan stadig 
kæmpe. Men tiden var knap for sort her 
med 7 min. tilbage til træk 40. 28.Dc7 
Dxc7 29.Txc7 Txa2 29.- d4 30.Lf2 Txa2 
31.Tb7 hjælper heller ikke sort. 30.g4 Nu 
er Lh3 i farezonen. Sort har nok at se til i 
tidnøden. 30.- h6 30.- h5 kunne lige så 
godt spilles straks. 31.Kf2 h5 32.Sxd5 
hxg 33.f4 Sxd3 Desperation. 34.Txd3 
g5 35.Sb4 Ta1 36.Kg3 Tf1 37.Sd5 Kh7 
38.Txf7 Kg6 39.Tb7 b4 40.f5+! Lukker 
og slukker. 40.- Kh5 

 
Og mens jeg sad og overvejede 
41.Txg7, greb Thomas løberen og 
spillede 41.-Le5+?!?, hvilket under alle 
omstændigheder var en finurlig måde at 
opgive på. 1-0 
 
Thomas Heine Bech kommenterer: 
 
Efter katastrofale partier mod Torben 
Guldberg (11.- Sb6??) og Benny 
Grønhøj skulle jeg i 6. runde forsøge at 
redde lidt af æren ved at besejre Henrik 
Willumsen. Henrik Willumsen havde 
forinden vist visse svagheder ved at stå 
til tab mod Kasper Rasmussen og mod 
Thomas Søndergaard var der sågar en 
mat i 2, som Thomas desværre ikke så. 
Jeg var derfor ved godt mod, og partiet 
blev bestemt ikke uinteressant. 
 
Hvid: Henrik Willumsen 
Sort: Thomas Heine Bech 
Aalborg Bymesterskab 2003, 6. runde. 
 
1.e4 c6! 2.d4 d5 3.Sd2 dxe4 4.Sxe4 Sf6 
5.Sxf6+ gxf6 6.Le2 Dette træk kendte 
jeg ikke meget til 6.- Lf5 7.Sf3 e6 8.O-O 
Ld6 9.c4 Tg8 10.Kh1 h5 11.Le3 Lg4 
12.d5 Dc7 13.h3 Sd7 14.Sd4 e5 
15.dxc6 exd4 16.cxd7+ Lxd7 17.Lxd4 
O-O-O 18.Lf3 Sorts stilling er lidt kritisk, 
så jeg forsøger at komplicere 18.- 
Lxh3?! 19.Da4  
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19.- Txg2?! Har man sagt “a“... 20.Lxg2 
Lxg2+ 21.Kxg2 Lc5! 22.Tfe1 Df4 
23.Te8 Lxd4 24.Txd8+ Kxd8 25.Dc2 
Kc8? Her havde jeg set 26.Td1 Lxf2 
27.Dxf2 Dg4+ og 28.- Dxd1, men idet jeg 
trak, så jeg, at hvid i stedet kan spille 
27.Dd3 med gevinst. I stedet for 
teksttrækket havde sort evigskak med 
25.- Dg4+ 26.Kf1 Dh3+ 27.Ke2 Dg4+ 
28.Kd3 Df5+ 29.Kd2 Dg5+ osv. Den 
burde jeg have fundet! 26.Td1 Dg4+ 
27.Kf1 Dh3+ 28.Ke1 De6+ 29.Kd2 Lxf2 
30.Kc1 Le3+ 31.Kb1 f5 32.Te1 f4 
33.Dh7? Dg6+ Her bør sort stå til 
gevinst 34.Dxg6 fxg6 35.Kc2 h4 36.Kd3 
g5 37.Th1 Kd7 38.Ke4 Ke6 39.b4 Kf6 
40.c5 Kg6 41.a4 Kh5 42.Kf5 a6? 
Unødvendigt! Men sort står stadig klart til 
gevinst! 43.a5 g4 44.Td1 h3? 44.- g3! 
Vinder hurtigt Eks. 44. Td7 (truer mat på 
h7) 44.- f3! og løberen kan gå imellem. 
Jeg havde under partiet også set dette, 
men af uvisse årsager spillede jeg 
desværre forkert. 45.b5 h2 46.bxa6 
Lxc5 47.axb7 La7 48.Td8 Kh4 48.- Kh6 
er bedre, idet sort stadig har 
fuskerchancer. 49.Kxf4 Kh3 50.b8D 
Lxb8+ 51.Txb8 Kg2 52.Th8 1-0 Tæt på, 
men under alle omstændigheder en flot 
præstation af Henrik Willumsen, der med 
7/7 lavede kandidatresultat. 
 
Hans Peter Rasmussen, som jeg vandt 
over i 1. runde, spillede en turnering på 

det jævne, men i 3. runde fik han 
skovlen under Benny Grønhøj. Det 
foregik således: 
 
Hvid: Hans Peter Rasmussen 
Sort: Benny Grønhøj 
Aalborg Bymesterskab 2003, runde 3 
 
1.Sf3 c5 2.c4 Sc6 3.Sc3 e6 4.e3 Sf6 
5.Le2 d5 6.cxd5 exd5 7.d4 På 
www.chessbase.com fandt jeg 1059 
partier med denne stilling 7.- Lf5?! men 
dette træk blev kun spillet i 20 af disse 
partier, så måske er det en fejl!? Mere 
normalt er 7.- cxd4 (341 partier), 7.- Le7 
(287 partier) eller 7.- Ld6 (185 partier) 
8.a3 Af de førnævnte 20 partier blev 
8.a3 kun spillet i 2 tilfælde. 1 parti endte 
remis og det andet vandt sort 8.- Se4 
men i begge tilfælde spillede sort 8.- c4 
9.O-O Sxc3 10.bxc3 c4 11.Sd2 Ld6 
12.e4 Lxe4 13.Sxe4 dxe4 14.Lxc4 0-0 
15.Dg4 Te8 16.Te1 Df6 Herfra går det 
stærkt – ned ad bakke - for sort, og HP 
kører sikkert sejren i hus. 

17.Txe4 Sa5 18.La2 h5 19.De2 Tec8 
20.Dxh5 Sc4 21.Th4 g6 22.Dh7+ Kf8 
23.Lxc4 Ke7 24.Te4+ Kd7 25.Dxf7+ og 
her, nede med 3 bønder og en løber, 
valgte sort endelig at opgive. 1-0 
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Holdskak i 3. Division 
af René Rasmussen 
 
Sidste sæson formåede 2. holdet at blive 
i 3. division (Viby rykkede op med 35 
points, mens Aalborg 2 sluttede på 4. 
pladsen med 30 points) efter en del 
sæsoner som elevatorhold. Målet for 
denne sæson var da også at fortsætte 
de gode takter og i hver tfald undgå 
nedrykning. De skulle vise sig at blive 
lettere sagt end gjort.  
 
Nytilkomne i 3 division var Skolerne 2, 
Nordthy, Hadsund samt Nordre 2. 
Nordre 2 var nedrykker med et habilt 
hold. Skolerne 2 og Nordthy var begge 
oprykker, men kigger man på spillerne 
på deres hold, så skulle man tro det var 
2. divisionshold! Nordthy har for 
eksempel to 2400 spiller, og Skolerne 
blev ved sæsonstart velsignet med fire 
+2400 spiller på deres 1. hold hvilket og 
konsekvenserne heraf forplantede sig til 
2. holdet, således at skolerne ved 
sæsonstart var klar oprykningsfavorit 
med et stærkt og bredt hold med et 
gennemsnit omkring 2150. Hadsund 
som også var oprykker var gruppens 
mest oplagte nedrykningskandidat med 
spiller fra 2050 til 1300. 
 
1. runde, som blev spillet forskudt, var 
lokalopgøret ude mod Nørresunby. På 
forhånd ville uafgjort være 
tilfredsstillende, men med fire afbud gik 
det galt, og vi tabte noget misvisende 
2½-5½. Torben Gulberg og Gert 
Willumsen lavede 2 points og Peter 
Lysberg den halve. 
 
2. runde var udekamp mod stærke 
Randers anført af eks-Aalborgspiller 
Hans Tanggaard.  Også her tabte vi 
misvisende 2½-5½ trods flere gode 
stillinger undervejs. Pointscorerne bliv 
undertegnede, Kim Houlberg og Finn 
Winther, hvor Finn scorede den halve. 
 

3. runde var hjemmekamp mod Aars. På 
papiret var vi svagt favoritter med de 
skulle vise sig at holde hårdt. Men med 
hiv og sving kom sejen i land i 6. time 
(jeg satte mat med få sekunder tilbage 
på uret) og vi vandt 4½-3½. Pointene 
blev derudover gevinster til Jørn Bach, 
Finn Winther og Hans P. Rasmussen 
samt remis til Peter Lysberg. Stillingen i 
gruppen var efter 3. runde en 7. plads 
eller en nedrykningsplads, så der skulle 
altså flere point på kontoen hvis vi skulle 
klare frisag. 
 
4. runde ude mod Nordre 2 skulle vise 
sig at blive en nøglekamp for hvem der 
siden hen skulle rykke ned. Vi havde 3 
afbud og Nordre havde 2, så på papiret 
var kampen helt lige. Heldigvis gjorde de 
hvide brætter (Jørn Bach, Finn Winther, 
undertegnede samt Thomas 
Søndergaard) det godt og vandt alle 
mens Mads Jacobsen og Hans P. 
Rasmussen holdt remis med sort så 
slutresultatet blev 3-5. Thomas havde i 
øvrigt debut i 3. division og gik 
uimponeret til værks og taktisk 
udspillede sin modstander til et vundet 
slutspil. 
 
I 5. runde var svage Hadsund på 
programmet og kravet var en sejr på 6-2 
eller derover. 6-2 blev da også 
slutresultatet. Gevinster faldt til Mads 
Jacobsen, Finn Winther, undertegnede, 
Jesper Momme, Hans P. Rasmussen og 
Hugo Falberg.  
 
I 6. runde stod udekamp mod Nordthy på 
programmet. Her hører en lille sjov 
historie med. Nordthy sponsoreres af 
Nordthy Bryghus – hvilket udmøntede 
sig til fri øl og vand under kampen – lad 
os endelig få flere af sådanne 
udekampe! Stillingsmæssigt var 
situationen følgende før kampen: vi lå på 
en 6. plads med 20½ point, Nordre 2 
havde 16 point på 7. pladsen og på 
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sidstepladsen var Hadsund med 10½ 
point.  Der ville sikret blive to nedrykker, 
så vi skulle holde Nordre under os. Men 
Nordre havde et noget bedre program 
tilbage end vores to svære kampe mod 
Nordthy og Skolerne 2. Vi holdt stand og 
undgik et kæmpenederlag, idet Nordthy 
vandt 5-3, men da Nordre 2 samtidigt 
overraskende kun fik 1½ point mod 
Nørresundby var nedrykningsspillet i 
realiteten afgjort. Pointene fordelt sig 
med gevinst til Hans P. Rasmussen og 
Christian Volmer samt remis til Peter 
Lysberg og Thomas Søndergaard.  
 
Før 7. runde var oprykning og 
nedrykning i realiteten afgjort. Skolerne 
vil rykke op og Nordre 2 samt Hadsund 
ville rykke ned. Vi skulle spille mod 
Skolerne og målet var at gøre så meget 
modstand som muligt. Resultatet blev 
2½-5½ til skolerne, hvilket må siges at 
være acceptabelt – vores forventede var 
faktisk kun 2,15. John Nyholm vandt 
overraskende over nykårede Århus 
mester Casper Rasmussen, mens Mads 
Jacobsen, Jesper Momme samt Hans P. 
Rasmussen holdt remis. Slutstillingen 
blev dermed  
 
1. Skolerne, 40 

2. Randers, 34 
3. Nordthy,32 
4. Nørresundby 2, 31 
5. Aars, 28½ 
6. Aalborg 2, 26 
7. Nordre 2, 21½ 
8. Hadsund, 11 
 
Samlet må man sige, at Skolerne 2 har 
været suveræne og fortjener at rykke op 
– godt vi slipper for dem i år. På 
nedrykningssiden må man sige, at 3. 
division var for stor en mundfuld for 
Hadsund. I kampen om at undgå den 
anden nedrykningsplads endte sorteper 
ved Nordre 2 – lidt tragisk taget i 
betragtning, at Nordre 3 rykkede ned 
sidste år.  Topscorer på holdet blev delt 
mellem undertegnede og evig trofast 
reserve Hans P. Rasmussen, begge 
med 4/7. Desuden har Jørn Bach, Mads 
Jacobsen og Finn Winther også gjort det 
godt på svære topbrætter.  
 
Den kommende sæson forestiller jeg mig 
en jævnbyrdig 3. division. Viby kommer 
tilbage efter et år uden succes i 2. 
division og fra Mesterrækken rykker 
Hjørring op. Hvis vi kan undgå for mange 
afbud, kan jeg godt forstille mig vi kan 
spille med om topplaceringerne.  

 

Hvordan Man Vinder Internationale Turneringer 
af Ildar Salakhutdinov 
 
Oversat fra russisk af Alexander 
Volodarski 
 
 ”Klubbladet” (Aalborg) udgav i maj 2003 
det første kapitel af historien med 
samme overskrift. (den gang vidste jeg 
endnu ikke, at fortsættelsen følger) Det 
første kapitel gik ud på hvordan man 
vinder over ”svage” modstandere 
derunder inkl. FM under internationale 
turneringer. Jeg ser nu frem til følgende 
meget naturlige spørgsmål fra den 
nysgerrige læser: ”...men der kommer 
ikke blot spillere med rating under 2150 
til internationale turneringer. Der kommer 

så sandelig også Internationale Mestre 
og Stormestre! Hvad gør man så?” Det 
er et godt spørgsmål og det vil jeg her 
give et bud på. 
 
I perioden 5 – 13 juli 2003 deltog jeg i en 
international turnering i Oberwart, Østrig. 
Tre af mine modstandere var spillere 
med rating under 2150. Disse partier 
kunne med fordel støtte tankerne i det 
første kapitel af historien, der var skrevet 
i maj måned. Det er dog ikke formålet 
med dette kapitel og jeg vil her kun 
nævne, at det lykkedes mig at vinde de 
tre partier. I anden runde af Oberwart 
turneringen mødte jeg IM M. Manik fra 



Slovakiet (2471). Jeg kom ud af 
åbningsspillet med en god stilling og 
fortsatte med at øge fordelen. Under den 
senere analyse af partiet har Manik givet 
en præcis karakteristik af sin egen 
stilling på russisk: ”hujovaja”, som vel til 
dansk kan oversættes som ”meget 
dårlig”. Men ... i stedet for stille og roligt 
at fortsætte med at øge trykket, kom jeg 
til at forhaste mig. Det viste sig 
desværre, at stillingen endnu ikke var 
moden til taktiske løsninger. Jeg fik 
hurtigt en dårlig stilling og til sidst tabte 
jeg partiet. Det var en ubehagelig start, 
men dog kun en begyndelse. De næste 
to runder ”hvilede” jeg ud med spillere 
under 2150. I den 5. runde mødte jeg 
østrigeren IM Mahdy (2423). Det blev til 
et virkelig spændende parti! Jeg gættede 
rigtigt under åbningsspillet (jeg kiggede 
tilfældigvis på systemet en time 
forinden.) Partiet blev livligt og kampen 
var hård fra begge sider og det blev et 
remis. Resultatet kan formentlig kaldes 
for positivt, men man kan ikke vinde 
internationale turneringer med lutter 
remiser!  
 
I 6. runde mødte jeg GM Balinov fra 
Bulgarien. For blot nogle år siden var 
han en forholdsvis stærk GM med 2560, 
men så gik det noget ned ad bakke for 
ham og lige nu er hans styrke kun det 
”miserable” 2417. Der var uden tvivl 
forudsætningen for, at jeg havde en god 
chance!  
 
Hvid: Ildar Salakhutdinov (2276) 
Sort: GM Balinov (2417) 
25. Oberwart Open 2003, runde 6 
 
1.e4 c5 2.Sf3 b6 3.c3 Lb7 4.Ld3 Sf6  
Systemet er forholdsvis sjældent. Jeg 
valgte det af hele tre årsager. For det 
første, har jeg ikke haft den store lyst til 
at spille en ”pindsvin” åbning (min 
modstander har spillet en hel del af 
dem). For det andet har jeg temmelig 
ofte (og ikke uden en vis succes) spillet 
systemet: 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.c3 med 
efterfølgende 4. Ld3. Den tredje årsag vil 
jeg gemme til lidt senere. Jeg kan 

bemærke, at det typiske centerangreb 
4.- c4 dur ikke her, pga. 5.Lc4 Le4 
6.Lf7!. Det er altid rart når der er 
sådanne muligheder i stillingstypen. Og 
ikke kun fordi modstanderen kan risikere 
at havne i fælden (selvom det jo også 
sker), men bestemt også fordi det er et 
faktum, at fælden er der. Det alene 
peger på, at brikkerne ”står rigtigt”. 
 5.De2 e6 6.0-0 d5 7.Lb5+ Sc6 8.e5 
Sd7 9.d4 a6 10.La4 b5 11.Lc2 b4 
12.dxc5!? Og her har vi så den tredje 
årsag! Jeg har aftenen før kigget flere 
hundrede af Balinovs partier igennem og 
har opdaget, at Balinov aldrig spiller 
fransk forsvar med sort og kun nogle få 
systemer i ”fransk” med hvid. Denne 
stilling viser en typisk ”fransk” variant og 
den er jeg vant til at spille både med hvid 
og med sort. 12.- Lxc5 13.Lf4 a5 14.Te1 
La6 15.Ld3 Db6 16.Lg3 h6 17.Sbd2 
bxc3 18.bxc3 Lxd3 19.Dxd3 Da6 Hvid 
ønsker naturligvis ikke at bytte dronning. 
For det første af hensyn til bonde c3; for 
det andet er manglen på rokade i 
slutspillet nærmest til en fordel for 
sort. 20.c4 Lb4 21.Dc2 Lxd2 22.Sxd2  

 
 
Her tog min modstander en lang 
tænkepause. Jeg vil mene, at han ikke 
tænkte så meget på de forskellige 
muligheder i selve spillet. Det er mere 
sandsynligt, at han overvejede om han 
skulle spille for at vinde eller for at holde 
remis. Efter alt at dømme valgte Balinov 
at satse på en gevinst. Og her kommer 
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en vigtig pointe. Det giver faktisk en stor 
fordel at have en lille rating ved 
internationale turneringer. Jeg forestiller 
mig Balinovs tanker som følger: ”Min 
stilling er lidt ringere - måske burde jeg 
spille for at holde remis, men min 
modstander har kun 2276 – jeg bliver 
derfor nødt til at gå efter gevinst i 
partiet.” Det er en meget udbredt fejl. En 
fejl, der forekommer på alle 
styrkeniveauer og den er meget svær at 
undgå. Selv prøver jeg da også altid at 
vinde partier over ”svagere” 
modstandere, men kun når jeg ser de 
rigtige forudsætninger. De forudsæt-
ninger kan så skyldes mit gode spil eller 
modstanderens fejl. (det sidste er i øvrigt 
beskrevet i kapitel 1) Hvis det ikke lykkes 
at få en passende fordel, må man jo tage 
til takke med en retfærdig remis.  22.- 
Sb4 23.Da4!? Hvid vil hermed gerne 
gøre opmærksom på, at sort endnu ikke 
har rokeret. I denne del af partiet spiller 
hvid for det meste med dronningen, men 
altså ikke uden succes.  23.- Sd3 24. 
Teb1 Sc5 25. Dd1! d4? 26. Dg4 Min 
modstander har åbenbart overset dette 
træk. Jeg vil mene, at det er her Balinov 
viser manglende viden om fransk. 
Dronningen til g4 er mere end en typisk 
fortsættelse og man bør altid tænke på 
den mulighed. 26.- 0-0 27. Dxd4 Dc6 28. 
Lh4 Tfe8 Her burde man måske spille 
29. Sb3!? og bytte springere. For det 
første er det altid bedre at bytte brikker 
når man har materiel fordel; for det andet 
vil sort have svært ved at blokere feltet 
c5. 29. Tb5 a4! 30. Tab1 Tac8 31. f3 
Dc7 32. Te1 Sf8 33. Se4 Hvid vælger en 
alternativ måde at bytte springere på. 
Det er værd at bemærke, at tårnet på e4 
ikke blot dækker bonden på c4, men har 
også udsyn til kongefløjen. Det 
”negative” er, at sort nu har mulighed for 
en vis aktivitet. 33.- Sxe4 34. Txe4 g5 
35. Le1 Ted8 36. De3 Td1 37. h4!  

 
Sort var i stand til en vis aktivitet, men 
har da også betalt med svagheder på 
kongeflanken. h4! er en utvetydig 
påmindelse.  37.- Dd8 38.hxg5 
hxg5 Det går naturligvis ikke med 
39.Dg5 fordi 40.Tg4 39.Tg4 Sg6 40.Kh2 
Kg7 41.Tb7 Dh8+ 42.Kg1 Tcd8 
43.Dxg5! Sort kan ikke tage løberen: 
efter 43.- Txe1+ 44.Kf2 og sort har ikke 
svar på en del trusler inkl. 45.Dg6! 43.- 
Kg8! 44.De3 Dh5 45.Te4 Kg7 46.Kf2 
Df5?? Det blev den afgørende fejl. Det 
kan så siges, at det er nemt at lave 
dårlige træk når stillingen er dårlig. Det 
er muligt, at min modstander forsøgte at 
svare på truslen 47.Da7. I alle fald er to 
overskydende bønder mere end en god 
forudsætning for en sejr. 47.g4 1-0 Det 
er altid rart at vinde. Men når man 
tænker på, at det var min første sejr over 
en stormester i turneringssammenhæng 
(foruden lynskak og hurtigskak) så var 
sejren dobbelt så sød. Naturligvis er GM 
Balinov på ”retur”, men en stormester er 
nu en gang en stormester. Min 
modstander blev måske noget rystet 
over denne dyst, fordi han rejste hjem 
efter partiet. Min næste modstander var 
IM Joseph Rukavina fra Kroatien. Hans 
navn blev verdenskendt i 1973, da han 
deltog i en ”zone – turnering” i Leningrad 
(Skt. Petersborg). Han vandt ikke 
ligefrem turneringen, men det lykkedes 
ham dog at besejre spillere som Mikael 
Tal og Viktor Korchnoj. (det skal med 
her, at Korchnoj tog 13.5 point ud af 17 
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mulige ved denne turnering). For mig var 
det dog en ”stor trøst”, at Rukavina i 
turneringens indledende parti tabte til 
Bent Larsen (slutkombinationen i dette 
parti kom ind i næsten alle taktik-
lærebøger).  Jeg så derfor frem til denne 
nye udfordring med en ”vision” i 
tankerne. Når det lykkedes mig at blive 
Aalborg Skakforeningens mester 50 år 
efter Bent Larsen, så hvorfor ikke at 
vinde over Rukavina 30 år efter?! 
Ligesom Bent Larsen spillede jeg sort, 
hvilket jo ikke umiddelbart gjorde tingene 
nemmere. Naturligvis var min 
modstander bestemt ikke blevet yngre, 
men han er stadigvæk farlig. Som 
forberedelse til kampen gennemlæste 
jeg de af Rukavinas partier, som jeg 
kunne finde. Og jeg mener, jeg fandt ud 
af hvorfor det egentlig aldrig lykkedes 
ham at blive stormester. Sagen er, at 
åbningsspillet aldrig blev hans stærke 
side. Derfor skulle jeg spille en åbning 
hvor jeg hørte hjemme og kunne derfor 
være sikker på en stilling med 
interessante muligheder. Jeg vil her 
understrege, at en stilling med 
”muligheder” er ikke nødvendigvis den 
”bedste” stilling. Det betyder bare, at det 
er en stilling med interessante 
muligheder for en rigtig fight. Det ville da 
også være svært at forestille sig, at 
Rukavina kunne være interesseret i at 
”tørre partiet ud” og spille efter remis.  
 
Hvid: IM J. Rukavina (2408) 
Sort: Ildar Salakhutdinov (2276) 
25. Oberwart Open 2003 , runde 7 
 
1.Sf3 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.d4 d6 
5.h3 0-0 6.Lf4 Sfd7 7.e3 e5 8.Lh2 Te8 
9.Le2 e4 10.Sd2 Sf6 11.Dc2 De7 
12.g4!? Den første overraskelse! Jeg 
ventede et længere tovtrækkeri, men 
min modstander valgte at gå lige til 
sagen. 12.- h5!? Objektivt set er det 
muligvis ikke det bedste træk for 
stillingen, men et meget principielt træk. 
Dette træk viser, at sort er parat og er 
ikke bange for en tvekamp. Skak er ikke 
blot ideernes kamp, det er så sandelig 
også et spørgsmål om personlighed og 

karakter! 13. Tg1 hxg4 14.hxg4 g5 
15.0-0-0 a6 16.Kb1 c6 Her overvejede 
jeg længe angrebet b7-b5. Jeg blev dog 
enig med mig selv om, at partiets træk er 
mere fleksibelt. Men der blev dog ikke tid 
til at vise den store fleksibilitet – med det 
næste træk gik hvid ind i ”nærkamp”.  
17.f3!? exf3 18.Lxf3 Dxe3 19.Lxd6 
Sbd7! Bonden på d4 lokkede, men efter 
19.- Dd4 20.Sde4 Dc4 21.Sf6 Lf6 22.Th1 
- er sorts konge i uvejr. Men nu 
forekommer bondegevinsten mere reel. 
 20.d5 cxd5 21.Lxd5 Sb6!  

 
Løberen udgør en reel trussel, som bør 
neutraliseres. Endvidere er den sorte 
dronning på e3 meget ubehagelig, men 
hvid kan ikke rigtig gøre noget ved det: 
sort er parat til at ”give” dronningen væk 
naturligvis ikke uden en god 
kompensation. F.eks. 22.Tge1 De1 eller 
22.Tg3 Sbd5!. Måske burde hvid presse 
sort med 22.Th1... Hvids næste træk 
forekommer uheldig. Det lykkes hverken 
at holde bonden g4 eller at beholde 
løber på hvidt felt. 22.Lf3?! Sxc4! 
23.Sxc4 Dxf3 24.Le5 Sxg4!  Vi er slet 
ikke bange for spøgelser! 25.Tdf1 Dc6 
26.Lxg7 Kxg7 27.Dd2?! Man kan godt 
forstå Rukavinas ønske om at 
komplicere spillet mest muligt, men 
27.Dd3 ville nok være bedre. Fordelen 
med to bønder er nu en gang en fordel 
med to bønder, men hvid har stadig et 
vist pres. Det forekommer heller ikke helt 
så simpelt for sort at realisere sin fordel.  
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27.- Dxc4 28.Dxg5+ Kf8 29.Th1 Dd4 
30.Sd5 De5!  

 
Her er der mange måder at vinde på. 
Måske ville det være nemmere at gøre 
mig færdig med min udvikling med 30.- 
Ld7. Jeg valgte en anden vej og jeg skal 
forklare hvorfor. Under forberedelsen til 
kampen gennemgik jeg en række af 
Rukavinas partier. Jeg blev klar over, at 
min modstander var en snu og 
opfindsom taktiker. Derfor valgte jeg den 
mulighed for fortsættelse, der indeholdt 
afvikling af mest materiel. Så begrænser 
man modstanderens taktiske friheder og 
finesser.   
 
Den taktiske begrundelse for det træk, 
som jeg valgte, er som følger: jeg brugte 
lang tid på at regne på hvad en ofring af 
tårnet 31.Tf3 ville medføre. Jeg blev til 
slut overbevist om, at ofringen ikke var 
farlig. Efter 31.- Kf7 32.Th7 Ke6 33.Sc7 
Kd6 34.Se8 De8 undgår den hvide 
konge skak ved at nærme sig 
”angriberen” – en metode, der er typisk 
for slutspillet: 35.Dd2 Ke5 36.De2 Kf4! 
Pointen er, at den sorte dronning er 
indirekte beskyttet – 36.De8 Lf5. Det ville 
ikke hjælpe med en skak 36.Tf7 fordi 
36.- Lf5. Skak med tårnet på et andet felt 
ændrer ikke ved sagen – kongen flygter 
fra skak på en mere traditionel måde: 
32.Tf1 Ke6 33.Sc7 Kd6 34.Se8 De8 
35.Dd2 Kc7. 31.Dxe5 Txe5 32.Sb6 Se3 
33.Sxa8 Lf5+ 34.Txf5 Txf5 Sort har 
stræbt efter denne stilling – bytning af 

endnu et par brikker er ikke til at undgå 
og det lover godt for sort. Hvid kan ikke 
aktivere sit tårn som f.eks. 35.Th8 Kg7 
36.Tb8 fordi der er simpelthen mat: 36.- 
Tf1#. 35.Sb6 Ke7 36.Tc1!? Sikke en 
snu ræv! Med det meget begrænsede 
materiel, der er til rådighed, er Rukavina 
stadig i stand til at opstille fælder. 
Bytning af tårn ved 36.- Tf1 fører til tab 
pga. 37. Sd5. Jeg fik her endnu en 
bekræftelse på, at min beslutning om at 
gå over til slutspillet var rigtig. Til forskel 
fra Korchnoj og Tal i 1973 vidste jeg nu 
hvem jeg var op imod. 36.- Kd6! Nu er 
det muligt at bytte tårne som f.eks. 37.a4 
Tf1 38.Sc4 Sc4 39.Tf1 Sd2. Hvid 
beslutter at bytte springere, men 
situationen bliver ikke væsentlig 
anderledes. 37.Sc4+ Sxc4 38.Txc4 
Td5! Udbyttet af hele operationen for 
sort er ”kun” en overskydende bonde. 
”Kun” er i citationstegn. I stedet for en 
vanskelig ”mittelspiel” med en opfindsom 
modstander, fik sort et fordelagtigt 
slutspil – jeg brugte kun få minutter på 
resten: 39.Tc8 Tc5 40.Td8+ Ke7 41.Td1 
f5 42.b4 Tc7 43.Kb2 Ke6 44.Kb3 f4 
45.b5 axb5 46.Kb4 Tc2 47.a3 Ta2 
48.Td8 Ke5 49.Tb8 Td2 50.Kxb5 f3 
51.Te8+ Kf4 52.Tf8+ Ke3 53.Te8+ Kd3 
54.a4 f2 55.Td8+ Ke2 0-1 Det var en 
svær sejr, som gav et håb om at vinde 
turneringen. Semjon Dvojris førte 
turneringen med 6 point af 6 mulige. Han 
fik med store vanskeligheder et remis 
mod Pavlovich (der i øvrigt blev min 
modstander i sidste runde). Det blev nu 
klart, at stormesteren fra Cheljabinsk 
hellere ville forsvare føringen end at 
satse på at øge afstanden til de andre. 
Det blev derfor sandsynligt, at 7.5 ud af 
9 mulige netop var nok til førstepladsen. 
Jeg var klar over, at jeg ville komme op 
imod stærke modstandere. Men hvis det 
lykkedes var guleroden en 
stormesternorm.  
  
Min næste modstander var formelt ikke 
en stormester, men det gjorde ikke 
tingene nemmere. En spade er en spade 
og 2560 er nu en gang 2560. Han er lige 
nu er den stærkeste skakspiller i Østrig. 
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Der var derfor stor opmærksomhed 
omkring vort bord og det gav et endnu 
større incitament til at vise tilskuerne 
hvad de kom efter, altså en værdig 
forestilling.  
 
Hvid: Ildar Salakhutdinov (2276) 
Sort: N. Stanec (2560) 
25. Oberwart Open 2003, runde 8 
  
1.e4 c6 2.Sf3 d5 3.Sc3 Lg4 4.h3 Lxf3 
5.Dxf3 e6 6.d3 Sf6 7.Dg3 g6 8.Ld2 Lg7 
9.Le2 0-0 10.f4 dxe4?! Til forskel fra 
andre modstandere var det ikke muligt at 
forudsige åbningssystemet. Modstand-
erens tidligere partier viste en stor 
bredde i forbindelse med valg af 
systemer. Jeg anså det derfor ikke 
ulejligheden værd, at forberede noget 
konkret til vort parti. 10.- dxe4?! er dog 
uheldig. Åbningssystemets idé for sort er 
nemlig den, at spillet er forholdsvis 
lukket. Det levner ikke mange 
muligheder for hvids løbere. Det er 
svært, at kalde trækket for den 
afgørende fejl, men fra dette øjeblik 
kommer sort ud i en række problemer, 
som han altså ikke formår at vikle sig ud 
af. 11.dxe4 Db6 Muligvis har min 
modstander regnet med 12.0-0-0 Se4!. 
Men spille-fælde-stilen ”à la Kim 
Pilgaard” virker ikke altid i mit tilfælde. 
Kim Pilgaard vandt partiet i Nyborg fordi 
jeg kom i alvorlig tidsnød. Men 
turneringen i Oberwart var ikke 
hurtigskak og der var lidt mere tid til 
rådighed. 12.e5! Sd5 12.- Dxb2 går 
naturligvis ikke pga. 13.Tb1 Se4 
14.Dd3! 13.0-0-0 Sa6 14.Se4 Sc5 
15.Sxc5 Dxc5 16.Kb1 b5 Hvid truer 
med at tilbagevise sorts angreb: c2-c4 
og Ld2-e3. 17.h4 Tab8 18.h5 b4  

 
19.Th3! Stillingen virker strategisk meget 
gennemsigtig. Vi forsøger begge at 
sætte modstanderen mat – ”hvem 
kommer først!” - og samtidig prøver selv 
at undgå mat. Hvids sidste træk løser to 
ting på en gang (altså både angreb og 
forsvar): sort kan nu ikke give skak på 
c3; samtidig skabes der plads til det 
andet tårn på h1. 19.- Tfd8 Sort 
forbereder flugtvejen til kongen. Truslen 
ses af følgende: 19.- a5 20.hxg6 hxg6 
21.Tdh1 a4 22.Th8! Lh8 23.Dh4 – med 
uundgåelig mat til følge 20.hxg6 hxg6 
21.Tdh1 Kf8 22.Ld3!? Det kan måske 
undre nogen – lige før har hvid med held 
forsvaret sig mod skak på c3 - nu 
”inviterer” hvid til skak?! Der er dog en 
logisk forklaring. Hvids hovedopgave lige 
nu er at sikre, at den sorte konge ikke 
flygter. Denne opgave er ikke nem at 
løse når hvid har for mange kræfter i 
forsvaret. Derfor flytter den hvide konge 
der, hvor det er muligt at forsvare den 
med færre midler. Der er en anden 
årsag: efter at sort konge bliver presset 
ud til centrum, vil stillingen blive ganske 
anderledes. Hvid søger nu at placere 
brikkerne ”rigtigt” i overensstemmelse 
med den nye situation. 22.- Sc3+ 
23.Kc1 Da5 24.Dg5! Et vigtigt træk! Der 
er mattrussel i 3 træk – sort konge må 
flygte: det går ikke 24...Kg8 pga. 
25.Th7!. 24.- Ke8 25.Le1! Sxa2+ 
26.Kd1 Kd7 Den sorte konge er sluppet 
ud i centrum, men hvid har nu indtaget 
stilling til det afgørende angreb. Sort har 
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vundet en bonde, men har betalt dyrt for 
det: Den sorte springer er havnet i 
”offside”. 27.Th7 Tg8  

 
Det regnes for at være sikkert og vist i 
vore dage, at PCen er blevet meget 
bedre end mennesket til ”regnings-
mæssige” situationer. Men altså ikke 
altid! Jeg satte min ”Fritz” på opgaven i 
denne stilling. ”Han” ville i første omgang 
prøve at overbevise mig om, at det 
stærkeste her ville være 28.Lg6 med lille 
fordel til hvid. Jeg var faktisk nødt til at 
hjælpe Fritz med det næste træk. Fritz 
tænkte længe med sin rustne 
hjernemasse – ca. 10 min. - og til sidst 
gav den ”dumme maskine” langsomt 
efter. Mit næste træk blev afgjort det 
bedste også efter Fritzes synspunkter.  
Vores mange tilskuere må være mine 
vidner – jeg brugte ikke mange sekunder 
på at overveje mit næste træk. Det var 
ikke muligt at regne på alle muligheder 
(der var mange), men jeg var nu heller 
ikke indstillet på det – intuitionen ”førte 
sværdet”. Dejligt, at mennesket stadig 
kan overvinde computeren! 28.f5!! Dd5  
Efter 28.- De5 følger 29.Lg3!. Hvis 29.- 
Db2 30.fxe6 fxe6 (i tilfælde 30.- Ke6 
bruger hvid sin sidste reserve – 31.Te1) 
31.Dc5! - som med dolkestød 
gennembores sort stilling: der er trussel 
32.Dd6 med mat efter 32.- Kc8 33.Dc7# 
eller 32.- Ke8 33.Lg6#. Sort kan undgå 
mat ved 31.- Sc3. Efter 32.Kd2 Se4 
33.Le8 Dc3 34.Dc3 bxc3 35.Ke3 er det 

formelt lige – 3 bønder for en officer. 
Men sikke bønder!!!   

 
Jeg har aldrig seriøst dyrket træner-
gerningen. De få gange, jeg har prøvet 
at forbedre andres spil har jeg altid 
forsøgt at indføre princippet om 
”fornemmelse for en brik”. Det drejer sig 
om at se om brikkerne står rigtigt. Denne 
stilling (og hele partiet i øvrigt) er et godt 
eksempel. Bemærk her den gode 
placering af tårnet på h7: hvis f.eks. 
29.Lg3 Df6 30.fe6 kan sort ikke spille 
30...fe6 pga. 31.Df6. 29.f6! b3!? Det 
sidste forsøg på at skabe ”rørte vande”. 
Hvis 29...Lf8 stormer hvids tårne den 7. 
horisontal med frygtelige følger for sort. 
30.Dd2! Dxe5 31.Txg7 Txg7 32.fxg7 
Dxb2 33.cxb3 Dxg7 Til 33.- Da1 er der 
skak 34.Bb1. I øvrigt er sorts springer 
alligevel ikke til at redde. 34.Dxa2 1-0   
 
Jeg kan vel ikke skjule min store 
tilfredshed med dette parti – det viste sig 
da også, at tilskuerne syntes, at det var 
en meget underholdende forestilling.  
Situationen var nu som følger: Dvojris 
førte med 7 point, på andenpladsen en 
hel gruppe af forfølgere bestående af 
hele 9 stormestre, IM Manik (min 
modstander i anden runde) og så en 
repræsentant fra Aalborg Skakforening 
af 1889. Det stod klart, at det blev svært 
for Dvojris at vinde med sort over en så 
”erfaren ulv” som Thomas Luther. Derfor 
var chancen om en delt førsteplads med 
7.5 point indenfor rækkevidde.  
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Dog ligesom til turneringen i Werther, 
lykkedes det mig ikke at vinde det sidste 
parti. Muligvis bør artiklen hedde 
”Hvordan vinder man egentlig de 
internationale turneringer?” – netop fordi 
opgaven ikke lykkedes for mig. Men jeg 
valgte dog at bibeholde titlen som 
overfor. 
 
Umiddelbart efter min første artikel i maj 
udkom der et interview med Peter Heine 
Nielsen i ”New in chess”. En af 
overskrifterne i interviewet var ”The point 
is to win tournaments”. Peter Heine har 
her fortalt om en bemærkelsesværdig 
dialog med Bent Larsen. Bent Larsen 
beklagede ved en lejlighed, at Peter 
Heine var tilfreds med femte plads ved 
en turnering og ikke forsøgte at vinde 
den. ”Det er latterligt at spille til 

turneringer blot for at få et par point til 
sin rating. Turneringer skal vindes!” 
Bravo Bent Larsen! Det er virkelig et 
rigtigt medlem af Aalborg Skakforening!   
Jeg ved, at Bent Larsen ikke kan li´ at 
blive sammenlignet med en viking. Jeg 
vil alligevel tillade mig at sige, at hans 
indstilling til tingene er som hos en ”ægte 
viking” og ikke en ”rullepølse-spiser”.  
 
Det er ikke lykkedes at vinde 
turneringen, men jeg ville virkelig gerne. 
Jeg kan måske ikke være helt utilfreds 
med resultatet: rating - præstation 2520, 
IM-norm, hædersbevisning og penge-
præmie for den ”bedste ikke titulerede 
spiller”.  
 
Til sidst et godt råd i Bent Larsens ånd - 
deltag i internationale turneringer og 
vind!

 

Sommerskak 
af Nicolai V. Pedersen 
 
Dieren Open, Holland 
 
Det åbne hollandske mesterskab blev 
afholdt i slutningen af juli med knapt 500 
deltagere, deriblandt Jakob Bjerre 
Jensen, Peter Husted og undertegnede. 
Øverste gruppe var med en 
ratinggrænse  på 2000, hvilket er ganske  
fornuftigt. Jakob Bjerre, spillede en fin 
turnering og lå en overgang pænt i feltet. 
Peter Husted havde ikke sin bedste 
turnering denne gang.  For mit eget 
vedkommende var det, efter et nederlag 
i 5 runde mod Nijboer, påkrævet at vinde 
de 4 sidste. Efter gevinster i 6-7 runde 
skete følgende: 
 
Hvid: Nicolai V. Pedersen (2528) 
Manuel Bosboom (2440) 
Dieren Open 2003, 8. runde 
 
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 
5.Le2 0-0 6.Sf3 e5 7.0-0 exd4 8.Sxd4 
Te8 9.f3 c6 Mine forberedelser gik mest 
på 9.- Sc6 som han tidligere har spillet.  

10.Kh1 Sh5 Provokerende, men en 
slags standardmanøvre i denne stilling. 
Sort satser på, at de hvide bønder bliver 
svage, idet de kommer for langt frem. 
11.g4 Sf6 12.Le3 h5 13.g5 Sh7 14.f4 
Sa6 15.Dc2 Sc5 16.Lf3 Overdækning af 
centrum 16.- De7 17.Tae1 a5 18.Tg1 
Sf8 19.Te2 a4 20.Dd1 Dc7 21.f5 Le5 
Nødvendigt, ellers kommer f6 22.Lxh5! 
Et korrekt offer, det ville også være 
underligt andet med alle de tunge brikker 
mobiliseret omkring den sorte konge.   
22.- gxh5? 23.Teg2 Lg7 Tillader 
følgende offer, men sort har det svært 
f.eks. 23.- h4 24.Dh5 h3 25.Tg4 Lg7 
26.Th4 d5 27.f6 eller 23.- b6 24.Dxh5 
La6 25.f6 24. Sdb5!  



 
Ud over en tabt stilling er Manuel også i 
kraftigt tidsnød, med kun 7 minutter på 
uret. 24.- Dd8 24.- cxb5 25.Sd5 Dd8 
26.Sf6+ (ideen med 24.Sb5!) 26.- Lxf6 
27.gxf6+ Sg6 28.Dxh5 med afgørende 
hvid fordel. 25.Sxd6 Lxc3 26.g6! f6 
27.Dxh5 Dxd6 28.g7 Le6 29.Dh8+ 
hurtigere er 29.Tg7 29.- Kf7 30.Lxc5 
Dxc5 31.g8D+ Ke7 32.fxe6 Sxe6 
33.Dhh7+ Kd6 Fide-uret viste her 1 
sekund til sort. Desuden er det vel muligt 
at skabe noget med 2 dronninger og to 
tårne i angrebet . Opgivet 1-0 
 
Det unge hollandske talent L´Ami havde 
i 8. runde vundet over Tiviakov, og med 
en gevinst i den afsluttende runde kunne 
han opnå en delt førsteplads og dermed 
omkamp med Nijboer om en plads i det 
hollandske mesterskab, hvor præmie-
niveauet i øvrigt er 8-10 gange så højt 
som til DM.  
 
Hvid: Erwin L'Ami (2439) 
Sort: Nicolai V. Pedersen (2528) 
Dieren Open 2003, 9. runde 
 
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6 5.b3  
Lb4+ 6.Ld2 Le7 7.Lg2 c6 8.Lc3 d5 
9.Se5 Sfd7 10.Sxd7 Sxd7 11.Sd2 0-0 
12.0-0 Sf6 13.e4 b5 14.Te1 dxe4 
15.Dc2 Tc8 16.Tad1 Sd5!? Et 
springeroffer, som hvid fornuftigt ikke 
tager imod. 17.Lxe4 Sxc3 18.Dxc3 Lf6 
19.c5 Erwin havde heromkring ikke brugt 

mere end et minut. 19.- Lxd4 19.- Dxd4? 
20.Da5 Lb7 21.Dxa7 efterfulgt af Sc4 
20.Dc2 f5 21.Lg2 Stadig uden at bruge 
nogen tid. Selv havde jeg på dette 
tidspunkt brugt omkring 1 time og 15 
min. 21.- Da5! En nyhed, ifølge min 
database 21.- Df6 tiltalte mig ikke under 
partiet pga. 22.b4 hvorefter løberen på 
a6 er ude af spillet. Sådan fortsatte 
partiet Karpov – Ehlvest, Japfa 2000 i 
øvrigt, med gevinst til Karpov. Ideen med 
Da5 er at fortsætte med b4 hvorefter 
begge løbere forbliver i spillet 22.Txe6 
b4! 23.Sf3 Lc3 24.Sd4 24.Se5!? Tce8! 
25.Sxc6 Dxc5 26.Txe8 Txe8 27.Sd8!? 
Te5 med uklart spil 24.- Dxc5 25.Sxc6 
Tce8 26.Tde1? Txe6? Jeg var lidt 
presset på tiden og overser her 26.- Ld3! 
27.Dc1 Le4! og springeren på c6 er tabt.  
27.Txe6 f4 28.Le4 Kh8 29.Se7?  Meget 
optimistisk 29.- fxg3 

 
30.hxg3 Txf2! Med afgørende fordel 
31.Dxf2 Ld4 32.Dxd4 Dxd4+ 33.Kg2 
Dd2+ 34.Kh3 Lf1+ 35.Kg4 g6 36.Sd5 
Le2+ 37.Kh3 Lf1+ 38.Kg4 Kg7 39.Sf4 
Le2+ 40.Kh3 Lf1+ 41.Kg4 Le2+ 42.Kh3 
g5 43.Sxe2 Dxe2 44.Lf5 Dxa2  0-1 
 
Dermed blev det til en udelt andenplads 
med 7 af 9 mulige i følgende slutstilling: 
1. GM Nijboer, 7½ 
2. IM Nicolai V.Pedersen 7.0 
3-7 IM L´Ami, IM Ernst, IM Van Der 
Werf, IM Bosch, Wiersma alle 6½ 
8-16 GM Tiviakov m.fl. 6 
... 45-62 Jakob Bjerre Jensen m.fl. 

 17



.63-73 Peter Husted. 
 
I alt 4 GM’ere og 11 IM’ere. 
 
Kavala Open 
 
Efter en uges pause stod den, lige som 
sidste år, på Kavala Open i Grækenland 
(Skakbladet nr. 10, 2002). Som nævnt 
en god mulighed for at kombinere en 
ferie i Grækenland med lidt skak. Sidste 
år blev det til 7½ af 9 og et halvt point 
over GM-normen. I år blev det til 7 af 9 
og knapt 2600-præstation, men ikke den 
3. og sidste norm, idet jeg ikke mødte 
nok GM’ere. Af mangel på bedre 
undskyldning skyldes de 7 point og ikke 
7,5 vel, at hotellets swimmingpool var 
ude af funktion i år.  Thorbjørn Bromann 
og Jacob Carstensen deltog også. 
Thorbjørn var tæt på IM-normen, men 
formøblede to gode stillinger mod GM 
Dhzumaev og IM Zsabo Szolt til 
henholdvis tab og remis. Jacob 
Carstensen havde en turnering på det 
jævne. 
 
Fra sidste runde: 
 
Hvid: Nicolai V. Pedersen (2528) 
Sort: Andreas Tzermiadianos (2418) 
Kavala Open 2003,  9. runde 
 
1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 b5 Volga-gambit, 
et valg der passede mig glimrende, idet 
jeg også skulle vinde. 6½ af 9 kan man 
normalt ikke bruge til det store i en 
Open. 4.cxb5 a6 5.bxa6(!) Efter 
nederlaget mod Van Wely i Lost Boys-
turneringen 2002 (efter 5.b6) spurgte jeg 
ham til råds om, hvordan man skulle 
spille mod Volga-gambitten og fik 
anbefalet denne variant normalt fulgt op 
af et senere Tb1  5.- g6  6.Sc3 Lxa6 
7.g3 d6 8.Lg2 Sbd7 9.Sf3 Sb6 10.b3 
For at forhindre et senere Lc4   10.- Lb7 
11.Sh4 h6 12.0-0 Dd7 13.e4 Lg7 
14.Ld2 0-0 15.a4 Meget tematisk i 
denne stillingstype. a- og b-bonden tager 
felter fra modstanderens officerer. Den 

anden hovedplan i denne stillingstype er 
fremstød i centrum med e5. 15.- La6 
16.Te1 Tab8 17.Sf3 Db7 18.Dc2 Sbd7 
19.Tab1 Sg4 20.Lf1 Sge5 21.Sxe5 
Sxe5 22.Kg2 Lxf1+ 23.Txf1 f5 Meget 
forpligtende, idet det svækker den sorte 
kongestilling kraftigt.  24.Sb5 Sd7?! 24.- 
fxe4! 25.Dxe4 e6 26.Sxd6 Dxd5 med lille 
hvid fordel var værd at forsøge. Men sort 
gambler og satser på at vinde d5-
bonden 25.Kg1 Kh7 26.Tbe1 fxe4 
27.Dxe4 Tf7 28.Lc3! Lxc3 29.Sxc3 
Tbf8 30.Dc2, Tb8 31.Te6! Sf8 32.Te3 
Dxb3 33.De2 e5? En klart bedre praktisk 
chance var her e6, men efter 34.Tb1, 
Dxb1+ 35.Sxb1 Txb1+ 36.Kg2 exd5 
37.Te7 Kg7 38.a5 er den sorte stilling 
kritisk. 34.Tb1 Dxb1+ 35.Sxb1 Txb1 
36.Kg2 Tc7 Eneste chance var her 36.- 
Ta7 37.Da6 Td7 38.Dc8 1-0 

 
Slutstilling  
1.-2. GM Kotronias , GM Avrukh 7,5   
3.-9. (GM) Gershon, (IM) Dobrov, (IM) 
Nicolai V. Pedersen, (IM) Stajonoski, 
Kapnisis, (IM) Mastrovasilis, (GM) 
Malakhov  alle 7 point.... 
23.-38. Thorbjørn Bromann m.fl  6  39.-
60 Jakob Carstensen m.fl. 5,5  
Ialt 10 GM’ere og 17 IM’ere deltog. 
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Aalborg Skakforenings Hurtigskakmesterskab 2003/2004 
af Thomas Heine Bech 
 
Som en nyt initiativ har Aalborg 
Skakforening for sæsonen 2003/2004 
indført et klubmesterskab i hurtigskak. 
Der spilles 7 runder i 1 stor monrad-
gruppe og betænkningstiden er 20 
minutter pr. spiller til hele partiet. 
 
Turneringen afvikles med 4 kvalifika-
tionsturneringer gennem sæsonen, 
hvorfra de 2 bedstplacerede fra hver 
turnering kvalificerer sig til en knockout-
finaleturnering, som afvikles i foråret 
2004. I august deltog 12 spillere i den 
første kvalifikationsturnering. De 2 
vindere blev Bjarne Sønderstrup og Ildar 
Salakhutdinov.  
 
Vinderen af hurtigskakmesterskabet får 
sit navn indgraveret på en ny 
vandrepokal og får titlen ”klubmester i 
hurtigskak”. Næste turnering spilles 9. 
december (3 runder) og 6. januar (4 
runder). 
 
I første turnerings 4. runde skulle jeg 
møde Ildar, og partiet blev særdeles 
underholdende – især for mig. 
 
Hvid: Thomas Heine Bech 
Sort: Ildar Salakhutdinov 
Hurtigskakmesterskabet 2003/2004 
 
1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Le3 c6 4.c3 d5 5.f3 
dxe4 6.fxe4 Sf6 7.Sd2 e5 8.Sgf3 exd4 
9.Lxd4 0-0 10.Le2 Te8 11.Ld3 Sxe4 
12.Sxe4 f5 13.0-0 Lxd4+ 14.Sxd4 fxe4 
15.Lc4+ Kh8 16.Tf7 Sd7 17.Se6 Db6+ 

18.Kh1 Se5 med trussel mod både f7 og 
c4. Heldigvis for hvid havde Ildar overset 
hvids gevinsttræk 

 
19.Df1! med afgørende fordel 19.- Sg4 
20.Txh7+!(?) Som Torben Guldberg har 
påpeget via e-mail, ville det naturligvis 
være nemmere med 20.Tf7+ Txf7 21. 
Dxf7 mat, men jeg havde kun øje for 
tårnofferet 20.- Kxh7 21.Df7+ Kh6 
22.Dg7+ Kh5 23.Dh7+ Sh6 24. Le2+ 
med mat i næste træk. 1-0 
 
Desværre tabte jeg i 5. runde til Bjarne, 
og kvalifikationen røg desværre på 
gulvet – denne gang. Der er stadig 3 
turneringer tilbage at kvalificere sig i, og 
jeg vil hermed opfordre alle medlemmer 
til at deltage i næste turnering, som 
spilles 9. december (3 runder) og 6. 
januar (4 runder). 
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Resultat af 1. kvalifikationsturnering i hurtigskak: 

 

 

Aalborg Skakforenings Handicaplynmesterskab 2003/2004 
af Thomas Heine Bech 
 
Som endnu en nyskabelse har Aalborg 
Skakforening indført en 
handicaplynturnering. Man scorer points 
i turneringen ved at score over sin 
forventede score, og alle lynturneringer 
spillet på klubaftener gennem sæsonen 
tæller med i regnskabet. 

 
Der belønnes med bonuspoints for 
deltagelse og for at vinde turneringen. 
Udover handicappokalmestertitlen er der 
også præmier til den spiller, der har 
vunder flest turneringer og til den spiller, 
der har spillet flest lynpartier gennem 
sæsonen. 

 
Pr. 30. september 2003 er stillingen: 
 
1. Iain Brodie, 21.19 
2. Søren Andersen, 17.24 
3. Jacob Würtz, 16.22 
4. Arne Dan Fjordside, 10.85 
5. Per Jacobsen, 10.39 
6. Thomas Heine Bech, 6.79 
7. Kresten Andersen, 5.29 
8. Bjarne Sønderstrup, 3.91 
9. Niels Peter Sloth, 3.00 

 
10. Frank Andersen, 2.73 
11. Finn Winther Nielsen, 2.45 
12. Vladimir, 2.31 
13. Richard ?, 2.25 
14. Mads Alberg, 1.74 
15. Alexander Volodarski, 1.71 
16. Ildar Salakhutdinov, 1.64 
17. René Rasmussen, 1.15 
18. Arne Hove, NS, 0.64 
19. Kasper Rasmussen, Vejgaard, 0.57 
20. André Lavrinenko, 35 
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21. Dimitrij, 0.06 
22. Svend ?, 0.03 
23. Gunnar Emanuel, Sverige, -0.32 
24. Maksim, -0.44 
25. Erik Hald N. ?, -0.52 
26. Brian Tranholm, -0.92 
27. Torben Guldberg, -1.09 
28. Mads Jacobsen-1.15 
29. Jens Kristensen, -1.28 

30. Aleksey, -1.44 
31. Mogens Pedersen, NS, -1.89 
32. Uffe Kristensen, -2.82 
33. Hans Peter Rasmussen, -3.14 
34. Hans Engen, -3.33 
35. Peter Lindegaard, -6.11 
36. Hugo Falberg, -12.62 
37. Thomas Søndergård , -27.03 
 

 

2 Partier fra Vesterhavsturneringen 2003 
af Thomas Søndergaard 
 
Efter at have været meget tæt på at tabe 
i holdturneringen mod Finn Andersen 
(Nordthy) da han spillede Morra-gambit 
(det endte remis) havde jeg været 
hjemme og forberede mig lidt på denne 
åbning. Chancen for at spille den igen 
med sort i et seriøst parti bød sig i 
Vesterhavsturneringen 2003. Følgende 
kan efter min egen mening bruges som 
et rimeligt bud på hvordan man kan 
spille åbningen med sort. 
 
Hvid: Leszek Kwapinski 
Sort: Thomas Søndergaard 
Vesterhavsturneringen 2003 
 
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3. c3 dxc3 4. Sxc3 
Sc6 5. Sf3 d6 I denne åbning skal sort 
hele tiden være opmærksom på om hvid 
kan starte et farligt angreb med e5. Sort 
vil gerne aflive springeren på f3 med Lg4 
og Lxf3 for at gøre det vanskeligt for hvid 
at spille e5. 6.Lc4 a6 Sort kan ikke flytte 
løberen på c8 pga 7.Db3 med 
dobbelttrussel (eller 6.- Lg4 7.Lxf7+) 
Trækket 6.- a6 er en forberedelse af 7.- 
Sf6. Se, hvor galt det kan gå, hvis 
springeren spilles til f6 med det samme, 
f.eks. 6.- Sf6 7.e5 Sxe5 8.Sxe5 dxe5 9. 
Lxf7 med dronningegevinst eller 7.e5 
dxe5 8.Dxd8 Sxd8 9.Sb5. 7.0-0 Sf6 8. 
h3 Hvid forhindrer at sort spiller løberen 
til g4 og afliver springeren. 8.- e6 9. Lf4 
Le7 10. De2 0-0 11. Tfd1 Se8 (forsvarer 
mod 12. e5) 12. Td2 b5 Trækket 
forstyrrer hvids trussels-opbygning i d-
linien (13.Lb3 Sa5 14.Lc2 Sc4) 13. Ld3 

Lb7 14. Tad1 Db8 Her står sorts 
dronning udmærket. Den er kommet ud 
af de farlige åbne linier og holder på 
centrum. Sort truer endvidere med at 
stoppe hvids angreb med ... Se5. Et 
bedre forsøg for hvid på at bevare et 
angreb end det følgende kunne være at 
spille e5 her. 15. g4 Se5 16. Lxe5 dxe5 
17. Kh1 Hvid flytter kongen lige ind i min 
løbers diagonal. Det straffes om et par 
træk. 17.- Sf6 18. Tg1 Td8 19. Sh2 b4 
20. Sb1 Txd3 21. Txd3 Lxe4+ 22. f3 
Lxd3 23. Dxd3 Sd5 24. Sd2 Sf4 25. Df1 
Lc5 26. Tg3 Ld4 27. b3 Db5  

Hvid kan ikke bytte dronninger og åbne 
sorts a-linie. Herved blev hvid lokket til at 
spille springeren til c4 istedet for e4 hvor 
den ville dække f2 28. Sc4 Dc5 29. g5 
Sd5 30. Sg4 Se3 31. Sf6+ Desperation 
31. Kh8 32. Dd3 gxf 33. gxf6 Tg8 34. 
Txg8+ Kxg8 35. De4 Dd5 0-1 
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Der var selvfølgeligt også tabspartier i 
sommerens turneringer. Her er et hvor 
jeg blev overrumplet af en kombination 
som kan tjene som en lille skakopgave 
for læseren. 
 
Hvid: Thomas Søndergaard 
Sort: Martin Koch Clausen 
Vesterhavsturneringen 2003 
 
De første mange træk gives uden 
kommentarer da det er kombinationen 
jeg vil vise. 1. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 
Dxd5 4. d4 e6 5. Sf3 Sc6 6. Le3 Sf6 7. 
a3 cxd4 8. cxd4 Le7 9. Sc3 Dd6 10. 
Lc4 o-o 11. o-o a6 12. b4 b5 13. La2 
Lb7 14. De2 Sg4 15. Se4 Db8 16. Sc5?  
Her havde jeg den opfattelse at nu fik jeg 
en fin springer på c5 som efter evt. 
afbytning ville blive omsat til en farlig 
fribonde. Men inden jeg spillede 
springeren til c5 burde jeg have gjort 

noget ved springeren på g4. Hvad er 
sorts næste træk? 
 

 
Svar side 25 

 

De Internationale Ungdomslege 2003 
af Jakob Rathlev 
 
I perioden 30. juli til 4. august blev årets 
udgave af International Youth Games 
afviklet i Aalborg under navnet 
Ungdomslegene eller bare UL. Sidste år 
foregik UL i den hollandske by Almére, 
og afviklingen i netop Holland fik den 
heldige konsekvens, at skakken 
dengang blev inviteret med, da det ædle 
spil har en noget højere status i 
hollænderes bevidsthed, end vi er vant til 
herhjemme. Hollænderne er ikke ene om 
at have svært ved at forstå den danske 
sondring mellem idræt og sport, så i år 
tog UL selv initiativ til at invitere skakken 
med igen. 
 
UL 2003 blev afviklet med i alt over 2000 
deltagere og ledere fordelt på 23 
forskellige idrætter og sporter fra 26 
venskabsbyer verden over. Et sådan 
arrangement tiltrækker selvsagt en del 
opmærksomhed internationalt, og årets 
UL havde opnået en 
bemærkelsesværdig anerkendelse, idet 

Den internationale Olympiske Komité var 
protektor. 
 
Ideelle rammer 
UL-skakken blev afviklet i ideelle rammer 
i Haraldslund, som til daglig er et 
samlingssted, hvor der er adgang til bl.a. 
svømmehal, motionscenter, bibliotek, 
internetcafé og mødelokaler. Vi blev 
installeret i en netop tilbygget sal med 
flotte vinduespartier og dør ud til det fri. 
Samtidig havde vi adgang til eget 
køkken, toiletter samt gode borde og 
stole. Haraldslund er nabo til Aalborg 
Stadion, og dermed fik vi beliggenhed 
lige i hjertet af UL-byen. 
 
Ved årsskiftet havde fem byer meldt sin 
ankomst til UL-skak: Almére (Holland), 
Varna (Bulgarien), Fredrikstad (Norge), 
Kaliningrad og Pushkin (begge Rusland). 
Imidlertid meldte Varna og Kaliningrad 
siden hen fra. Til gengæld lykkedes det 
at stille to hold fra Aalborg Skakforening, 
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så deltagerantallet kom op på 22, hvilket 
var det samme som i Almére sidste år. 
Trods afbudene var det ikke glade børn 
der manglede. Den årlige Skakskole i 
Aalborg blev afviklet parallelt i nabosalen 
til UL-skakken, hvor Torsten Lindestrøm 
og Jacob Würtz i tre dage lærte 20 
nybegyndte børn at spille skak. 
 
Internetdækningen savnede heller ikke 
noget, da en engageret Kresten 
Andersen flere gange daglig opdaterede 
UL-skakkens hjemmeside på adressen 
www.aalborgskakforening.dk/ul2003 
med resultater og billeder til stor glæde 
for både nysgerrige danskere og på 
vores gæsters hjemmefronter. 
 
Olympisk ild 
Onsdag aften den 30. juli blev der 
afholdt åbningsceremoni på Aalborg 
Stadion. Foruden velkomsttaler blev der 
tændt olympisk ild, og med en 
faldskærmsudspringer samt anden 
underholdning manglede der ikke noget. 
Tidligere på dagen var deltagere og 
ledere fra Almére og Fredrikstad 
ankommet og indlogeret privat hos 
værtsfamilier. Delegationen fra Pushkin 
var ankommet allerede om tirsdagen og 
fik dermed lejlighed til at give en forsmag 
på deres kunnen ved at udradere 
lynturneringen i Aalborg Skakforening. 
 Første disciplin på 
programmet om torsdagen var lynskak. 
Som forventet var russerne meget 
dominerende, men firkløveret blev 
udfordret af Tobias Kabos (Almére), der 
overraskende gik i semifinalen efter et 
tæt indledende heat, hvor han lige 
akkurat kom foran Vladimir Frolochkin 
(Pushkin). Den senere vinder, Dmitri 
Vorobjev (Pushkin), var sågar på hælene 
i sin semifinale mod Tobias, men klarede 
skærene og vandt siden finale 2-0 over 
Maksim Serov (Pushkin), der havde 
vundet sin semifinale mod Alexey 
Skrublov (Pushkin). Så spænding var 
der alligevel, selvom alle medaljerne 
faldt i Pushkins hænder. 
 
 

Medaljefordeling, lynskak: 
GULD: Dmitri Vorobjev, Pushkin 
SØLV: Maksim Serov, Pushkin 
BRONZE: Alexey Skrublov, Pushkin 
4. Tobias Kabos, Almére 
I alt 22 deltagere. 
 
Resten af torsdagen og fredag 
formiddag blev der afviklet hurtigskak 
med 45 min. betænkningstid. Fredag 
eftermiddag fik et mere uformelt forløb, 
da alle deltagerne blev inddelt i fire 
blandede hold, hvorefter vi introducerede 
’kondiskak’ (holdskak på ét bræt efter 
stafetprincippet, hvor spillerne skiftes til 
at løbe 10 meter hen til brættet og 
trække, og tilbage igen og trykke på uret) 
til stor overraskelse for specielt russerne. 
Ikke desto mindre blev det en god måde 
at styrke det sociale fællesskab på. 
 
Levende skak 
Fredag aften blev skakken for alvor 
synliggjort under UL. Dansk Skole Skaks 
flotte dragter og kæmpebræt var blevet 
lånt til ’Skak med levende brikker’, der 
kom til at foregå i UL-caféområdet, der 
var åbent hver dag i tidsrummet 16-23 
for alle interesserede. To lokale 
byrådspolitikere, Thomas Kastrup-
Larsen og Niels Tvilling Larsen, styrede 
med god udsigt fra dommertårne (lånt fra 
tennis) begivenhedernes gang i et 
dramatisk parti, hvor førstnævnte trak sig 
sejrrig ud. Per Andreassen fra 
Nørresundby leverede underholdende 
kommentarer, og det var en massiv 
publikumssucces. I øvrigt havde UL-
caféområdet hver aften en velbesøgt 
skakcafé med ’kom-og-gå-skak’. 
 
Lørdag var fridag i UL. Vores gæster fik 
set både tivoli, zoo og natur i 
Nordjylland, mens andre fik lejlighed til at 
sove længe oven på den officielle UL-
lederfest fredag aften. Om aftenen 
mødtes alle deltagere, værtsfamilier og 
ledere i Hans Engens have til en 
hyggelig aften med grill, kroket og 
keglespil. 
 
 

http://www.aalborgskakforening.dk/ul2003
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Dramatisk holdkonkurrence 
Oven på fridagen bød søndagen på den 
prestigefyldte holdkonkurrence, hvor der 
blev kæmpet i tre discipliner: hurtigskak, 
lynskak og kondiskak. Tvivl om guldet 
var der aldrig, og Pushkin afgav da også 
kun to remisser. Til gengæld var kampen 
om placeringerne 2.-5. tæt til det 
allersidste parti, der sågar var kondiskak. 
Det lykkedes Aalborg I at klemme sig et 
mulehår foran konkurrenterne og snuppe 
sølvet. Til gengæld måtte der 
lynomkamp til mellem Almére og Aalborg 
II før bronzen kunne afgøres. Første 
omkamp ændrede ikke på noget, og i 
anden omkamp var nerverne meget 
markante, da Aalborg II hev en smal og 
lidt tilfældig 2½-1½ sejr hjem og dermed 
sikrede sig bronzen. Af hensyn til at få et 
lige antal hold deltog et uofficielt hold fra 
Jetsmark, der faktisk løb med 
andenpladsen ½ point foran Aalborg I, 
men uden mulighed for at snuppe 
medaljer. 
 
Medaljefordeling, holdkonkurrencen: 
GULD: Pushkin, Rusland 49 p. 
SØLV: Aalborg I, Danmark 23 p. 
BRONZE: Aalborg II, Danmark 22 p. 
I alt 6 deltagende hold. 
 
Russisk dominans 
På sidstedagen mandag blev 
hurtigskakken afgjort. Før sidste runde 
førte Maksim Serov (Pushkin) med 5½/6 
foran Alexey Skrublov (Pushkin) med 
5/6. Der var lagt op til den store finale 
med Alexey som hvid, men lidt 
overraskende valgte de at ryge 
fredspiben efter få træk, så vi blev snydt 
for et dramatisk finaleopgør. Alexeys 
forsigtighed bragte faktisk hans sølv i 
fare, da han efter helt lige korrektion 
måtte ud i omkamp med Vladimir 
Frolochkin (Pushkin) om sølvet. Vladimir 
viste sig dog at have de dårligste nerver 
og endte dermed med bronzen. 
 
Medaljefordeling, hurtigskak: 
GULD: Maksim Serov, Pushkin 6 p. 
SØLV: Alexey Skrublov, Pushkin 5½ p. 

BRONZE: Vladimir Frolochkin, Pushkin 
5½ p. 
4. Dmitri Vorobjev, Pushkin 5 p. 
5. Tobias Kabos, Almére 4½ p. 
6. Örn Agustsson, Aalborg 4 p. 
I alt 22 deltagere. 
 
Som afrunding på en flot uge med UL-
skak gav FM Lars Venø Jakobsen fra 
Aalborg Skakforening en simultan-
opvisning mandag eftermiddag. Lars 
kom lige fra arbejde – og på arbejde! Af 
det 22 mand store felt vandt Vladimir 
Frolochkin (Pushkin), Dmitri Vorobjev 
(Pushkin) og Evgeny Vitenson (Aalborg), 
mens Maksim Serov (Pushkin), Emil 
Sønderstrup (Aalborg) og Dima Daniluk 
(Aalborg) opnåede remis. Trods sved på 
panden undervejs blev facit således en 
komfortabel sejr på 17½-4½ til Lars. 
 
Festlig afslutningsceremoni 
Til afslutningsceremonien mandag aften 
kan man roligt sige, at skakken stjal en 
del af opmærksomheden. Vi havde taget 
chancen og iklædt alle skakdeltagerne 
dragterne fra Dansk Skole Skak. Det 
vakte selvsagt en vis nysgerrighed, da 
22 levende skakbrikker kom driblende 
ind på Aalborg Stadion. Forrest gik 
Bjarne Sønderstrup med et stort banner 
med det skakpiktogram, der var blevet 
designet af Claus Qvist Jessen til 
lejligheden. Hele optoget blev knipset 
flere gange, og vi endte da også i 
Nordjyske Stiftstidende. Under 
ceremonien blev Tobias Kabos (Almére) 
hædret, da han var blevet valgt til 
skakkens ’fair play’-spiller. Desuden 
vandt en af skakkens værtsfamilier 
lodtrækningen om en rejse. 
 
Efter mange timers forberedelse og et 
stævne, som bare klappede, kunne 
arrangørgruppen for UL-skakken, der 
bestod af Bjarne Sønderstrup, Hans 
Engen, Mads Jacobsen og 
undertegnede, ånde lettet og meget 
tilfreds op. UL 2004 flytter til Tyskland, 
hvor Rendsburg bliver værter. I 
skrivende stund er det dog fortsat uklart 
om skakken er med, da der endnu ikke 



er nogen skakklub, der har meldt sig på 
banen som arrangør. Til gengæld er 
skakken allerede blevet sikret deltagelse 
i UL 2005, der kommer til at foregå i 
engelske Lancaster. Af hensyn til 

skakkens fodfæste i UL er det dog værd 
at kæmpe for deltagelse i Rendsburg, så 
vores naboer kan vente sig et prik på 
skulderen.

 
Svar fra opgave side 22: 16.- Sxd4! 

 
 

 
Ungdomslegene 2003 i Aalborg blev en stor succes! Her spiller FM Lars Venø Jacobsen 
simultanskak mod 22 deltagere. Lars vandt simultankampen 17½-4½. 

Foto: Hans T. Engen
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Årsregnskab 2002/2003 
af Arne Dan Fjordside 
 
Aalborg Skakforening af 1889 

Resultatopgørelse for perioden 1.4.2002 - 31.3.2003 

Indtægter             2002/03              2001/02 

Kontingent, klubben 34.165 31.965 
Kontingent, skoleskak 5.900 6.300 
Tilskud Aalborg Kommune 25.797 21.206 
Tilskud i øvrigt 4.739 172 
Indskud, turneringer 15.140 4.170 
Gavekort, præmier holdturneringen 1.800 600 
Renter 540 1.107 
Tilskud Dansk Skak Union 4.000 4.000 
Overskud kaffekasse mv. 4.972 0 
Salg af skakbøger 1.100    
 0_ 

Indtægter i alt 98.153 69.520 

Udgifter 

Kontingent, Dansk Skak Union og 7. hovedkreds 22.786 22.965 
Tab, afskrevet kontingent 1.455 1.960 
Skole-skak 8.476 19.849 
Pokalturneringen 3.388 1.854 
Indskud, holdturneringer 1.340 1.480 
Rej se- og kørselsudgifter 8.713 8.728 
EMT-afgift, klubturneringer 2.740 1.600 
Præmier og graveringer 11.495 5.081 
Gaver 190 728 
Dansk Skak Unions Støtteforening 200 300 
Tilskud, internationale turneringer 10.800 7.900 
Materialer 480 400 
Kontorartikler 709 185 
Julefrokost 171 355 
Klubcafeen 0 981 
Porto 1.243 932 
Gebyrer og diverse 1.086 594 

Udgifter i alt 75.272 75.892

Årets resultat 22.881 6.372 
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Aalborg Skakforening af 1889 

Balance pr. 31.3.2003 

Aktiver 

Kassebeholdning 0 
Girobeholdning 1.188 
Sparekassen Nordjylland 31.179 
Kontingent tilgode 20.364 
DM-indskud tilgode 110 
Mellemregning med Dansk Skaksalg ApS 5.801 
Forudbetalt kontingent til Dansk Skak Union og 7. hovedkreds 5.851 
Tilgodehavende aktivitetstilskud 25.797 

Aktiver i alt 90.290 

Passiver 

Forudbetalt kontingent 2001/2002 0 
Skyldig udgifter vedr. skoleskak 2.180 
Skyldig juniorfonden 11.411 
Diverse 229 

Passiver i alt 13.820 

Kapital ultimo 76.470

Der fremkommer således: 
Egenkapital primo 53.589 
Årets resultat 22.881

Egenkapital pr. 31.3.2003 76.470 

Juniorfonden 

Formue placeret hos Aalborg Skakforening pr. 1.4.2002 22.719 
Forbrug på juniorer i regnskabsåret 2002/2003 
 -11.308

Formue placeret hos Aalborg Skakforening pr. 31.3.2003 11.411 
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Aktivitetsoversigt, Efterår 2003 
af Bjarne F. Sønderstrup 
 
Dato og åbningstid Aktivitet Kommentar 
Tirsdag 9/9, 17.30-24 Juniorklub og tilmelding til klubturnering   
Søndag 14/9 Udflugt til NM i Århus Kontakt Thomas Bech, ingen 

aktivitet i lokalerne. 
Tirsdag 16/9, 17.30-24 Juniorklub og klubturnering 1.runde 

 
Klubturnering starter 19.30 
1 time og 45 minutter til 40 
træk, 15 min til resten. 

Tirsdag 23/9, 17.30-24 Juniorklub og 2.runde af klubturnering  Klubturn. kl. 19.30 – 23.30 
Tirsdag 30/9, 17.30-24 Juniorklub og udsatte partier i klubturnering  
Tirsdag 7/10, 17.30-24 Juniorklub og 3. runde af klubturnering  Klubturn. kl. 19.30 – 23.30 
Tirsdag 14/10, 17.30-24 Juniorklub og udsatte partier i klubturnering (efterårsferie) 
Tirsdag 21/10, 17.30-24 Juniorklub og 4.runde af klubturnering  Klubturn. kl. 19.30 – 23.30 
Lørdag 25/10, 9.00 - 17 Junior GP i Aars Ingen aktivitet i lokalerne 
Tirsdag 28/10, 17.30-24 Juniorklub og 5.runde af klubturnering Klubturn. kl. 19.30 – 23.30 
Onsdag 29/10, 19 – 24 Pokalmatch med 15-mandshold hos os  
Søndag 2/11, 11–19.30 Aalborg I hjemme mod Skolerne II, Århus 

Aalborg II hjemme mod Hjørring 
Aalborg III ? 

2.division gr. 2 
3. division gr. 5 
Mesterrækken 

Tirsdag 4/11, 17.30-24 Juniorklub og udsatte partier i klubturnering  
Tirsdag 11/11, 17.30-24 Juniorklub og 6.runde af klubturnering 

Aalborg VII hjemme mod Jetsmark IV 
Klubturn. kl. 19.30 – 23.30 

Lørdag 15/11, 9 -17 Juniorhold GP i Aalborg   
Søndag 16/11 11-19.30 Aalborg I ude mod Kjellerup  

Aalborg II ude mod Viborg 
Aalborg III ? 

2.division gr. 2 
3. division gr. 5 
Mesterrækken 

Tirsdag 18/11, 17.30-24 Juniorklub og udsatte partier af klubturnering   
Tirsdag 25/11, 17.30-24 Juniorklub og 7.runde af klubturnering Klubturn. kl. 19.30 – 23.30 
Tirsdag 2/12, 17.30-24 Juniorklub og 8.runde af klubturnering  Klubturn. kl. 19.30 – 23.30 
Fredag 5/12, 17.30-24 Holdturneringsforberedelse ..med lidt julehygge! 
Lørdag 6/12,  9-17 Junior GP i Jetsmark Ingen aktivitet i lokalerne 
Søndag 7/12, 11-19.30 Aalborg I hjemme mod Sydøstfyn 

Aalborg II hjemme mod Randers 
Aalborg III ? 

2.division gr. 2 
3. division gr. 5 
Mesterrækken 

Tirsdag 9/12, 17.30-24 Juniorklub og udsatte partier i klubturnering, 
3 runder i hurtigskakmesterskabet 

 

Tirsdag 16/12, 17.30-24 Juniorklub og udsatte partier i klubturnering. Juleafslutning, God Jul! 
Tirsdag 6/1 2004, 17.30-
24 

Juniorklub og 4 runder hurtigturnering, tilmelding 
til klubturnering. 

 

 
Herudover planlægger vi en internetmatch mod Hollandske Voorschooten. Dette 
arrangement bliver sandsynligvis afholdt 4. eller 18. november. Samtidig har vi inviteret 
stormester Peter Heine Nielsen til at komme og spille simultan i klubben. Dette 
arrangement er endnu ikke datofastsat, men en foreløbig dato er tirsdag d. 13. januar 
2004. 
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Krydsordsopgave 
af Thomas H. Bech 
 

 
Lidt tidsfordriv til en kølig efterårsaften. Der er ingen præmier, men prøv alligevel – den er 
ret nem! 

 

 Straffe 
 

Stirre 
 

  
Klub: 

Aalborg 
.. 

2 Vride Vigtigt 
område Cirkel 

Musik-
genre Enhed   Gudinde 
3 ens 

     

 
Eks-VM 

 
 

        Stor-
mester 

Finsk 
forening Led Tårn 

(eng.)     Første 
række Bryghus 

   

Brætspil Antal  
Østrig 

 
 

Net 
    

Hest 
  

 
Pode Nummer   

 
Kaffe 

 
Ål (eng.) Anbe-

falet 

 
 
 

   

Løb 
(eng) Be-

holdere      
For-

ening 

   

 
Kasse 

 
    Brik     

Dansk 
GM: . . 
Hansen 

Anbe-
falet 

 
Arm-

strong 
 

    

Stedord 

  

Ujævn 

 

Fugle 
Spanien  Anbe-

falet Belgien For-
holdsord

    Mester 

 
Syg-

doms-
lokale 
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Aalborg Skakforenings Styrkeliste 
for sæsonen 2003/2004 
 
Nr. Række Nr. Navn Rating

1 2.div. 1 Nikolaj V. Pedersen          2524
2 2.div. 2 Lars Venø Jakobsen 2334
3 2.div. 3 Ildar Salakhutdinov 2283
4 2.div. 4 Lars August Meyer 2221
5 2.div. 5 Jørgen Gustav Nielsen   2178
6 2.div. 6 Steffen S. Nielsen      2149
7 2.div. 7 Bjarne Sønderstrup 2075
8 2.div. 8 Jørn Bach Hansen 2001
9 3.div. 1 Carsten Hellegaard 2229

10 3.div. 2 Jan Nielsen 2128
11   Torben Hjorth     2183
12   Kim Houlberg 2069
13 3.div. 3 Finn Winther Nielsen 2033
14   Mads Alberg  2065
15 3.div. 4 René Rasmussen 1998
16 3.div. 5 Mads Jacobsen 1983
17 3.div. 6 John Nyholm Hansen 1976
18 3.div. 7 Chr.Volmer Nielsen 1936
19 3.div. 8 Sune Normann Hansen 1975
20   Jan Stage 2069
21   Jan Peter Lysberg  1985
22   Hans Engen  1943
23   Jesper Momme 1906
24   Peter Wang     1906
25   Carl Johan Andersen  1905
26 M 1 Thomas Heine Bech  1856
27 M 2 Thomas Søndergaard 1859
28 M 3 Hans P. Rasmussen  1849
29 M 4 Jacob Würtz 1817
30   Flemming Bøgh Jensen 1810
31   Gert Villumsen 1780
32   Torben Guldberg  1744
33   Steffen Lauritzen  1741
34 M 5 Arne Dan Fjordside 1724
35 M 6 Sune Ørbæk Hansen 1712
36 M 7 Søren Andersen 1665
37   Sven Caspersen         
38   Allan Næs Gjerding  1705
39   Gert Westphal Poulsen 1677
40 M 8 Uffe Egeberg 1530
41   Poul Ø. Andersen   1747
42   Thue Sønderstrup  1620

43   Peter Lindegaard 1584
44 A1 1 Hugo Falberg   1942
45 A1 2 Karl Henrik Laursen  1564
46 A1 3 Brian Tranholm 1676
47 A1 4 Bent Morvang Jensen 1622
48 A1 5 Leif Sørensen 1564
49   Kaj Andersen 1539
50 A1 6 Peter J. H. Madsen 1567
51 A2 1 Per Jacobsen  1443
52 A2 2 Johnny S. Nielsen  1512
53 A2 3 Kim Møller 1588
54   Ib Skotte Henriksen 1603
55 A2 4 Troels Sander Poulsen 1452
56 A2 5 Henning Mæng 1239
57 A2 6 Anders Rasmussen 1254
58 A3 1 Thomas Høj Jensen  1713
59 A3 2 Iain Brodie 1400
60 A3 3 Finn Simonsen 1437
61 A3 4 Kresten Andersen 1278
62   Kristian Thorisson 1400
63   Aage Sørensen 1366
64 A3 5 Dima Danylyuk 1237
65 A3 6 Jacob Andersen 1216
66   Karl Sønderstrup 1304
67   Hans Nielsen 1458
68   Mike Kandi 1229
69   Jens Ole van de Weerd 1209
70   Örn Agustson 1208
71   Alexander Voldarski 1179
72   Jens Olav Dahlgaard 1135
73   Uffe Kristensen 1119
74   Morten Risager 1075
75   Euginij Vitinson 1072
76   Sune Kovshøj 1057
77   Niels Peter Sloth 1000
78   Kristian Abildgaard 1000
79   Kasper Antonissen 1000
80   Emil Sønderstrup 1000
81   Kenan Brackovic 1000
82   Kasper Houlberg 1000
83   Jens Kristensen 1000
84   Johannes Meyer 1000
85   Simon Mæng 1000

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Læs mere på www.dsus.dk
 
 

 
 

Læs mere på www.teamnordjylland.dk
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