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Siden Sidst 
af Thomas H. Bech 
 
30. januar døde klubbens kære og populære æresmedlem Karl Sønderstrup i en alder af 88 år. I 
mindeartiklen på side 4 beretter Arne Fjordside om skakspilleren og mennesket Karl Sønderstrup. 
 
I denne udgave af klubbladet er der desværre ikke så meget parti-stof som i de seneste udgivelser, men 
det må vi så råde bod på næste gang. Jeg vil hermed opfordre til, at medlemmerne bidrager med 
spændende artikler af Jesper Mommeske og Torben Guldbergske dimensioner! 
 
Klubturneringen fik ikke overraskende Carsten Hellegaard som vinder af 2. halvdel. I finalen måtte han 
dog se sig besejret af den erfarne klubformand Bjarne Sønderstrup, der dermed vinder ”the double”, idet 
Bjarne også vandt hurtigskakmesterskabet efter en hæsblæsende finalesejr over Søren Andersen. 
 
Lynskakmester blev Iain Brodie, der viste sig helt suveræn, idet vi i år spillede turneringen med handicap, 
således, at man fik points alt efter, hvor meget man scorede i forhold til forventet score. 
 
Heller ikke i år lykkedes det 1.-holdet at rykke op i 1. division, men mon ikke det lykkedes i år!? Hugo 
Falberg blev bedste holdskakspiller med en flot score på 4½ points i 5 kampe. 
 
En simultanforestilling og foredrag med stormester Peter Heine Nielsen var også et af samlingspunkterne i 
foråret og så lykkedes det såmænd klubben at besejre hollandske Voorschooten for 3. gang i træk i en 
internetmatch. 
 
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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Karl Sønderstrup død 
af Arne D. Fjordside 
 
Karl Sønderstrup, Aalborg Skakforenings 
æresmedlem og formand gennem en 
menneskealder døde fredag den 30. 
januar, 88 år gammel, efter kort tids 
sygdom. Karl Sønderstrup var kendt og 
respekteret i hele skak-Danmark, men 
det var nordjysk skak, og i særdeleshed 
Aalborg Skakforening, der kom til at 
nyde godt af Karls store organisatoriske 
evner og brændende engagement og 
interesse for skakken. 
 
Karl Sønderstrup flyttede til Aalborg i 
1944, da han efter endt uddannelse ved 
politiet i København blev stationeret i 
byen. Skak interessen var allerede vakt, 
og Karl meldte sig straks ind i Aalborg 
Skakforening, hvor han forblev indtil sin 
død. Der skulle hurtigt vise sig, at blive 
brug for Karl’s organisatoriske evner. I 
1955 blev han første gang valgt som 
formand for klubben. I alt nåede Karl, at 
være formand for foreningen i 37 år, og 
havde han ikke frabedt sig genvalg 
1960, da han samtidig blev valgt som 
formand for hovedkredsen og fik plads i 
DSU hovedbestyrelse, kunne det være 
blevet til endnu flere år i formandsstolen! 
I Karl’s formandsperiode udviklede 
Aalborg Skakforening sig til en af landets 
største og mest toneangivende klubber 
inden for Dansk Skak Union. For sit 
store og uegennyttige arbejde for 
skakken blev Karl tildelt Dansk Skak 
Union’s hæderstegn. 
 
I 1985, forbindelse med sit 25 års 
jubilæum som formand for foreningen, 
blev Karl udnævnt som ÆRESMEDLEM 
af Aalborg Skakforening, men med den 
udtrykkelige klausul, at han skulle kunne 
genvælges som formand, hvad han 
heldigvis havde både lyst og energi til!  
 
Da Aalborg Skakforening i 1989, som en 
af landets ældste klubber, kunne fejre sit 
100 års jubilæum, var et af højdepunkt-

erne udgivelsen af jubilæumsbogen 
”Aalborg Skakforening i 100 år” af Karl 
Sønderstrup. 
 
Bogen repræsenterer et stykke dansk 
skakhistorie af de sjældne og fik meget 
fin omtale i Skakbladet og Politiken. I 
Skakbladet skrev Thorbjørn Rosenlund 
bl.a.: ”Allerede jubilarens høje alder lover 
et kig langt tilbage i dansk skakhistorie, 
men vidste man det ikke før, bliver man 
desuden under læsningen klar over, at 
udsynet næppe har været bedre noget 
sted i landet. En flot præstation af Karl 
Sønderstrup, som bør finde læsere i hele 
skak-Danmark”.  
 
I jubilæumsbogen fortæller Karl om de 
mange stormestre som har gæstet 
klubben (Bent Larsen, Taimanov, Keene, 
Simen Agdestein, Rainer Knaak og 
mange flere), om det gode samarbejde i 
Aalborg Skakring, de mange DM-
stævner i byen og om den sunde 
konkurrence med bl.a. Nørresundby 
Skakklub. Bogen er krydret med et væld 
af detaljer, anekdoter og morsomme 
episoder fra et langt skakliv og 
spændende fortalt. Karl var en god 
skribent, og skrev i en årrække også den 
lokale skakspalte i Aalborg Stiftstidende, 
ligesom han var en flittig bidragyder til 
Aalborg Skakforenings medlemsblad. I 
sine senere år havde han en artikel serie 
under titlen ”Minderne har man jo lov at 
ha’”. Nu har vi kun minderne tilbage, 
men de vil lyse længe på den nordjyske 
skakhimmel. 
 
Da Karl i 1997, som 81-årig, syntes, at 
nu trængte han til afløsning på 
formandsposten, nævnte han, at det at 
være formand for Aalborg Skakforening 
efterhånden var blevet en del af 
tilværelsen, men det havde aldrig været 
en sur pligt, og glæderne havde altid 
været i overtal. Det kan vi kun give ham 
ret i. Hans kone Eva Sønderstrup bidrog 
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også til den gode stemning og 
atmosfære i foreningen. I en årrække 
serverede Eva kaffe og hjemmebagt 
kringle på klubaftener, ved holdkampe 
og turneringer!  
 
Rektor Sven Caspersen, Aalborg 
Universitet takkede ved den lejlighed 
Karl for indsatsen med ordene: ”Flot – 
fornemt. Du har styret foreningen 
suverænt gennem gode og vanskelige 
år. Aalborg Skakforening har i din tid 
opnået mange resultater, som du altid 
har været begejstret for og stolt over når 
det lykkedes, men du var også glad for 
de beskedne placeringer, som en 
hæderfuld 5. plads. Du har som formand 
altid tilstræbt, at Aalborg Skakforening 
skulle være en bredt favnende klub, og 
ikke en elitær, der kun tænkte på toppen, 
og det har vi alle haft glæde af. Derfor 
var det også altid en særlig fornøjelse 
når vi kunne slå Nørresundby! Du har 
altid været præget af et enestående 
engagement og en interesse for klubben 
som helhed, men samtidig for hvert 
medlem fra den yngste til den ældste, og 
det har betydet utroligt meget for os 
alle”. 
 
Men det var ikke kun på det 
organisatoriske plan at Karl formåede at 
sætte sig varige spor. Karl var selv en 
fremragende skakspiller, som både 
nåede at vinde Aalborg Bymesterskab (i 
1968) og DM i veteranskak ved DSUs 75 
års jubilæumsturnering i Horsens i 1978, 
ligesom Karl også var med på klubbens 
hold i 1. division tilbage i 1960’erne. 
Klubmesterskabet vandt Karl 4 gange i 
alt fra 1956 til 1958 og igen i 1971, og 
det var i en periode, hvor stærke spillere 
som Jørgen Nielsen, Torben Kjeldsen, I. 
E. W. Gemzøe, Hans Villumsen og 
Claus Nørregård var med til at sætte sit 
præg på klubben. 
 
Karl havde mange interesser foruden 
skakken. Han var en dygtig 
orienteringsløber i sine unge år og 
sammen med sin kone Eva Sønderstrup 
var de sammen aktive i foreningen 

Fodslaw, hvor det blev til mange 
marcher i ind- og udland. Som pensionist 
gennemførte Karl Sønderstrup 
Hærvejsvandringen på 300 km fra 
Slesvig til Viborg. Interessen for litteratur 
og historie inspirerede i de senere år til 
talrige højskoleophold rundt i Danmark. 
 
Interessen for skakken forblev usvækket 
lige til det sidste. Selv under den sidste 
svære sygdom kom der lys i øjnene på 
Karl når snakken drejede sig om skak. 
Det varmede utrolig meget med de 
mange hilsener og blomster, som han 
modtog fra nær og fjern under sit 
sygdomsforløb. Han accepterede fuldt 
ud sin skæbne og kunne godt tåle at se 
døden i øjnene med tanke på det gode 
liv han havde levet. 
 
Den sidste gang vi så Karl i klubben var i 
december måned, da klubbens 2. og 3. 
division samt mesterrækkeholdet 
spillede hjemme samtidig. Aalborg 
Skakforening har med Karl Sønderstrups 
død lidt et smerteligt tab. Men midt i 
sorgen er vi også taknemmelige for alt 
det, som Karl har givet os og klubben.   
 
Eva og Karl Sønderstrup skabte 
sammen et godt og gæstfrit hjem, hvilket 
mange skakspillere igennem årene har 
nydt godt af. Karl efterlader sig, udover 
sin kone Eva Sønderstrup, sine tre 
sønner Esben, Bjarne og Tue, samt flere 
børnebørn og oldebørn. 
 
Æret være Karl Sønderstrups minde. 
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Formandens beretning 
af Bjarne F. Sønderstrup 
 

 
Alle vil vide, at denne beretning nok 
bliver den sværeste for mig at aflægge 
nogensinde. Året 2004 er jo det år hvor 
min kære far, Karl Sønderstrup, gik bort 
efter 88 gode og indholdsrige år. Arne 
har skrevet en flot nekrolog, der fik 
usædvanlig megen plads i Skakbladet, 
og det vidner jo om hvor stor en 
betydning min far fik for skaklivet i 
Danmark, specielt i Nordjylland og i 
særdeleshed i Aalborg. Nekrologen er 
også trykt her i klubbladet, så jeg vil ikke 
gentage den her i beretningen. Men jeg 
kan dog ikke undlade at fremhæve, at 
det uden tvivl er den person, der 
igennem foreningens nu 115 årige 
historie har betydet mest for klubben 
overhovedet, vi nu mangler her i blandt 
os. Min far kom til byen lige efter 
2.verdenskrig, så det er snart 60 år han 
fik lov at præge klubbens liv. Min far har 
lært mig alt hvad der har med skak at 
gøre. Ikke kun selve spillet, som man jo 
selv er med til at forme, men ligeså 
meget alt det, der følger med at være 
passioneret skak- og klubspiller, formand 
samt organisationsmand. For min far 
blev Aalborg Skakforening nærmest 
hans 5.barn. Der var ingen tvivl om, at 
klubbens ve og vel hele tiden lå ham på 
sinde. Hans humør kunne ligefrem 
afhænge af, hvordan det gik klubbens 
hold og enkelte spillere, unge som 
gamle, stærke som svage. Hans 
ansvarsbevidsthed overfor klubbens 
trivsel var enestående. Jeg beundrede 
hans evne til at knytte venskaber. Ikke 
kun til klubspillere, men også til andre 
uden for vore til tider snævre kredse. 
Hans hukommelse var legendarisk, han 
havde styr på alle nuværende og 
tidligere medlemmer. Anekdoter om 
personer og episoder væltede ud af 
ham. Hans beretninger til 

generalforsamlingerne var fyldige og 
levende, - intet blev glemt. Det er denne 
tradition jeg gerne vil levere videre. 
  
Da jeg fik kendskab til hans sygdom 
gjorde jeg noget måske usædvanligt, da 
jeg offentliggjorde denne viden via mail 
og breve til skakbekendtskabskredsen. 
Jeg mente jeg kunne tillade mig dette, 
da han selv var så afklaret med sin 
skæbne. Hilsenerne strømmede nu ind 
og jeg ved at de varmede ham til det 
inderste. Det vidnede om, at min far var 
et usædvanligt afholdt og respekteret 
menneske, og det må trods alt være rart 
at gå bort med denne forvisning. Jeg vil 
derfor bede forsamlingen om at rejse sig 
og mindes min far inden jeg går videre 
med resten af beretningen. 
 
Aalborg Skakforening er stadig en af 
landets største klubber. På den seneste 
ratingliste er der opført 78 spillere. 
Derudover har vi skoleskakspillere på tre 
skoler, og i det hele taget er vi en aktiv 
klub, der har plads til elite og bredde. 
 
I holdturneringen har vi stillet med hold i 
2.division, 3.division, mesterrække, samt 
3 hold i A-rækken. Desuden har vi haft 3 
juniorhold og ikke mindre end 5 hold 
med i pokalturneringen.  
 
Vore elitetropper stillede op i 2.division 
gr. 2 med visse forventninger om at 
kunne blande sig i topstriden. Men 
allerede i 1.runde indtraf en mindre 
”katastrofe”, idet 3 partier i tidnøden blev 
forvandlet fra gevinst til tab. En mulig 
sejr på 6-2 over Skolerne II blev dermed 
til et nederlag på 3-5, og det forvandt vi 
aldrig senere i turneringen. Vi fik dog 
rettet op på scoren gennem små sejre, 
uafgjorte kampe og beskedne nederlag. 
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Gruppen var utroligt jævnbyrdig, og det 
besynderlige var, at der skulle hele 4 
hold ned i 3.division, som følge af to 
nedrykkere fra 1.division. Det var hårde 
odds, og det var med betænkelige miner 
vi drog til Kjellerup i sidste runde for at 
spille slutkamp mod Læseforeningen. 
Her gjorde vi dog arbejdet færdigt og 
med en forholdsvis sikker 5-3 sejr 
sikrede vi os 29 points, en 4.plads og 
endnu en sæson i divisionen. Alt andet 
ville også have været ”urimeligt”. Vi 
mistede Ildar tidligt i sæsonen, men til 
gengæld fik vi Elena Steffensen senere, 
og hun gjorde det fint som reserve. Lars 
Venø scorede formidabelt 5½ af 7, heraf 
var to af kampene på 1.bræt. Som 
reserve (!) gjorde Torben Hjorth med 3½ 
af 4 også sit til at vi blev i divisionen. 
2.holdet gjorde det fint i 3.division gr. 5. 
Det blev til 30 points og en fornem 
3.plads. Kun et 2-6 nederlag til Randers 
gjorde, at vi ikke kunne blande os helt i 
topstriden. Men holdet kæmpede godt 
og især solide scorer af Carsten 
Hellegaard, 4½ af 7 på topbrættet, samt 
John Nyholm 5 af 7 og Sune Norman 
Hansen 5½ af 7 bidrog til det fine 
resultat. 
 
I hovedkredsens mesterrække stillede 
vores 3.hold op og her blev det med 18½ 
points til en hæderlig 4.plads. Rækken 
bestod fra start af kun af 7 hold, og da 
Brovst havde kludder i opstilling og 
”indstilling”, blev det kun til 6 hold, der 
fuldførte turneringen. 
 
I A-rækken havde vi 4., 5. og 6.holdene 
tilmeldt. Der spilles her med 6 spillere på 
holdene og 5. holdet var med i gruppe 1 
samt 4. og 6.holdene i gruppe 2. 5.holdet 
havde det svært i nordkredsen, og det 
blev kun til 10½ points og en sidsteplads 
i gruppen. 4.holdet gjorde det noget 
bedre, - ja med 24½ points blev det til en 
flot 1.plads og dermed oprykning til 
mesterrækken. Om muligt endnu mere 
imponeret var jeg dog af 6.holdet, der 
scorede 20 points og fik en 4.plads i 
gruppen. De unge, nye spillere anført af 
Thomas Høj i toppen bed godt fra sig. 

4.holdets fine resultat grundlagdes også 
af en fin score af Hugo Falberg på 
førstebræt. 4½ af 5 var også nok til at 
sikre klubbens topscorerpokal, - meget 
flot. 
 
Som noget nyt var der i år indført rating i 
hovedkredsens holdturnering. Jeg havde 
fornøjelsen af at indtaste alle partier og 
efter nogle tekniske genvordigheder 
lykkedes det at få ratet alle spillede 
partier. Jeg synes det er det eneste 
rigtige, og skal ikke undlade at nævne, at 
flere af vore spillere høstede stort ind. 
Sune Kovshøj forbedrede således sit 
ratingtal kraftigt, og har nu  imponerende 
1544, hvor han for nogle måneder siden 
havde under 1200. Samtidig med flotte 
præstationer i Nordjysk EMT og DM har 
vi derfor valgt at tildele ham årets 
fiduspokal! 
 
Til næste sæson er der bebudet 
ændringer i hovedkredsens 
holdturnering. I Mesterrækken skal der 
stilles 6-mandshold, og 
betænkningstiden sænkes til 4 timer. Det 
betyder, at kampene kan spilles på 
hverdagsaftener, hvorfor vi nu ikke rigtigt 
har et argument for ikke at stille 4.holdet 
op i mesterrækken, som vi tidligere har 
gjort, da det var for meget med 4 
søndagshold.. Nu får vi således kun 2 
søndagshold i divisionsturneringen, og 
det skal blive spændende at se hvordan 
3. og 4.holdene vil klare sig i 
mesterrækken. I A- og B-rækkerne 
spilles der med 4-mandshold, og det er 
da muligt, at vi kan stille med en del hold 
her, idet det nu kun er en bilfuld, der skal 
af sted til en kamp. 
 
I juniorturneringen havde vi som nævnt 
tre hold tilmeldt, og vi havde den store 
triumf, at vore to første hold vandt hver 
sin indledende gruppe, således at 
mesterskabet kunne afgøres i en 
indbyrdes match, hvor 1.holdet som 
forventeligt vandt, om end meget 
knebent. Lodtrækningen havde maget 
det således, at vores 1.hold var i gruppe 
med Jetsmarks 1.hold, og dette betød, at 
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2.holdet ”kun” skulle møde Skørpings 
førstehold. Bjarne Søndergaard fra 
Jetsmark skumlede lidt over dette, mens 
vi godtede os over, at det for en gangs 
skyld ikke var Jetsmarkerne, der skulle til 
landsfinalestævne i Nyborg! Her gjorde 
vores førstehold, der nu bestod af Bjarke 
Andreasen, Sune Kovshøj, Örn 
Agustsson og Kasper Antonisen, det 
meget flot ved at besætte en 3.plads 
efter de meget stærke hold fra Tåstrup 
og Tjele. 2.holdet med Evgenij Vitenson, 
Dima Danyluk, Emil Sønderstrup og 
Daniel Brodie gjorde det også meget fint. 
Som holdleder er det en stor fornøjelse 
at være med på turen til Nyborg. 
 
Pokalkampen mellem klubberne i 
Aalborg Skakring måtte vi desværre 
aflyse, da det kun var Nørresundby og 
Aalborg, der kunne stille hold. Jeg håber 
vi kan få en tilsvarende stormatch op at 
stå igen. 
 
Pokalturneringen i 7.hovedkreds blev 
afviklet som et endagsstævne 27.marts i 
vore lokaler. Vi stillede med 5 hold af i alt 
14. Eliteholdet sluttede som nr. 2, ½ 
point efter Nørresundby, men foran 
Jetsmark! Dette kvalificerede til 
finalestævnet pinsedag i Nyborg, hvor 
holdet dog ikke gjorde det store væsen 
af sig. Det tegnede ellers godt efter 3 
runder, men så det som om jeg fik et 
deja-vu fra divisionskampen mod 
Skolerne, hvor holdet kollapsede mod 
samme modstanderklub. Ved 
finalstævnet 2003 var vi også 
repræsenteret i slutrunden, men heller 
ikke her blev det til præmie. Næste år…! 
 
I de koordinerede turneringer har vi haft 
”normal” deltagelse, om end deltagelsen 
generelt er dalende i Nordjylland især. 
Himmerlandsturneringen 2003 havde 
ikke deltagelse fra os i øverste gruppe, 
men Thomas Bech og Hugo Falberg fik 
hhv. 1. og 2.præmie i 1.klasse, mens 
Kresten Andersen blev suveræn vinder 
af 3.klasse gr. B med 6 af 7. 
Byturneringen 2003 blev spillet i 
Nørresundby og havde skuffende kun 18 

deltagere, hvoraf de 8 var fra Aalborg. I 
basisgruppen vandt Søren Andersen 
foran Finn Simonsen og Per Jacobsen. 
Nordjysk EMT blev arrangeret af os i 
januar måned, og her var der 24  
deltagere, hvoraf de 8 var fra Aalborg 
Skakforening. I øverste gruppe fik Hugo 
Falberg en delt 3.plads, mens Per 
Jacobsen delte 1.pladsen i gruppe 3 og 
Sune Kovshøj blev nr. 2 i gruppe 4. Ved 
DM i Køge var det opmuntrende at nogle 
af vore unge spillere havde mulighed for 
at deltage for første gang. Foruden 
Nicolai i landholdsklassen og Per 
Jacobsen, deltog således det unge 
trekløver Sune Kovshøj, Örn Agustsson 
og Kasper Antonisen. Nicolai blev slået 
ud i kvartfinalen af kampen om DM efter 
det nye knockout system af Jens Ove 
Fries Nielsen, men det var først i 
lynomkampen. Per Jacobsen fik en flot 
5.præmie i sin gruppe, og Sune Kovshøj 
triumferede med en fornem 1.plads i 
basis 5. Næste år spilles DM igen i 
Køge. 
 
På eliteniveau har vore spillere også 
været aktive. Nicolai er flittig om 
sommeren og sidste år deltog han i det 
individuelle EM i Silivri i Tyrkiet. EM 
2003 var uhyre stærk besat, så det blev 
ikke til nogen topplacering denne gang. 
Derefter skuffede Nicolai også ved First 
Saturday i Budapest, men langt bedre 
gik det i Dieren i Holland, hvor det med 7 
af 9 blev til en udelt 2.plads efter den 
hollandske stormester Nijboer. Endelig 
skulle Nicolai forsøge at vinde igen i 
Kavala Open i Grækenland. Denne gang 
blev det trods 7 af 9 ikke til en 1.plads, 
men værre var, at det pga. for svag 
modstand ikke blev den 3. og sidste GM-
norm. Ildar Salakhutdinov, der nu er i 
USA, deltog i juli sidste år i Oberwart 
Open i Østrig med et meget fint resultat. 
Præstationsrating på 2520, IM-norm, 
hædersbevisning og pengepræmie for 
den ”bedste ikke titulerede spiller”.  
 
Juniorskakken går efterhånden meget 
solidt og godt her i Nordjylland. 
Grandprixturneringen er en fast 
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institution i de unge spilleres 
skaktilværelse, og vi markerer os 
efterhånden mere og mere også i de 
øverste rækker. Sune Kovshøj blev 
således samlet nr. 2 og Örn Agustsson 
nr. 4 i den øverste gruppe. I gruppe B 
blev Kasper Antonisen nr. 2 og Kristian 
Abildgaard nr. 4 og ligeledes i gruppe C, 
hvor Emil Sønderstrup blev nr. 2, 
Johannes Meyer nr.3 og Kenan 
Brackovic nr. 4. Hans Engen forestår 
juniorklubben herinde hver tirsdag i 
sæsonen, og vi arrangerer stadig 
skoleskak på Vejgård Østre Skole og 
Stolpedalsskolen (selvom det skranter 
lidt begge steder) og som noget nyt er 
Thomas Høj ved at opdyrke skoleskak i 
Aalborg Øst i fritidsklubben B-ørnereden. 
Jeg betragter som nævnt juniorarbejdet 
som livsvigtigt for vores forenings 
fremtid, og håber derfor vi kan fortsætte 
stilen. 
 
Sidste år blev der afholdt Ungdomslege i 
Aalborg, og her var vi også med på 
banen. Jakob Rathlev har skrevet et 
stort referat i klubbladet, og jeg vil gerne 
takke alle hjælperne og ungerne for det 
overdådige engagement. Det var en stor 
oplevelse at være med til. 
 
Hovedkredsen havde som noget nyt 
samlet et antal hurtigturneringer under et 
Grandprix system tilsvarende 
juniorernes. Dette er blevet en stor 
succes deltagermæssigt, idet ca. 70 
navne har deltaget i turneringerne rundt 
omkring i Nordjylland. Mange af dem var 
også fra Aalborg, og i det samlede 
regnskab triumferede Lars Meyer med 
en fornem 1.plads. Tillykke! 
 

I vore hjemlige rammer har Thomas 
Bech været primus motor i at arrangere 
et klubmesterskab i hurtigskak og i 
lynskak. Turneringerne skal finde sin 
form, men initiativet er godt, - tak for det! 
Thomas var også initiativtager til en 
aften med Peter Heine efter dennes 
fornemme optræden i Reykjavik 
(refereret i Skakbladet). Stormesteren 
underholdte først og spillede så simultan 
mod 29 og vandt 21½-7½. Og endelig 
var Thomas også bag ved 
internetmatchen mod vore gamle venner 
fra Voorschoten i Holland. Det blev som 
sædvanlig en fornøjelig aften, hvor vi 
trods brikflytning af Nicolai og Lars Venø 
var slemt på hælene, men trak det 
længste strå til sidst. 
 
Jo, jeg synes trods den dystre 
indledning, at det går godt. Det er også 
rart at andre påskønner det arbejde og 
den rolle vi udfylder i nordjysk skak. Ved 
delegeretmødet i påsken i Køge fik vi 
således overrakt Dansk Skak Unions 
initiativpræmie, og jeg vil læse 
begrundelsen op  
 
Foruden at være den klart største klub er 
Aalborg Skakforening en dynamo i 
nordjysk skak. Klubben har et stort 
juniorarbejde med skoleskak på flere 
skoler. Klubben er altid parat til at trække 
læsset, når der er behov for det. De 
seneste to år har den således arrangeret 
hovedkredsens nystiftede turnering, 
Nordjysk EMT, samt hovedkredsens 
pokalturnering, efter at denne blev gjort 
til et éndags-stævne. Også i forbindelse 
med de nyligt afholdte Ungdomslege i 
Aalborg markerede klubben sig stærkt. 
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Partier fra Karl Sønderstrup 
af Bjarne Sønderstrup 
 
Jeg har selvfølgelig arvet alle mine fars 
skakting, og deriblandt hans udvalgte 
partier. Selvom han spillede et utal af 
partier, så var det ikke alle han gemte. 
Enkelte blev dog sirligt skrevet ind på 
skrivemaskine og samlet i ringbind. Det 
var nok dem med den bedste kvalitet, 
eller dem, der havde en særlig historie. 
 
Jeg begyndte selv at spille i klub omkring 
1968. Det var på det tidspunkt min far 
nok var på det højeste rent skakligt. Han 
vandt således Aalborg Bymesterskab, og 
jeg tror godt man kan sige, at 
byturneringen i 1968 var hans livs 
turnering. Mesterklassen havde 
deltagelse af Erik Pedersen, 
Nørresundby, Hans Willumsen, Aalborg, 
Niels Kjærulff Jensen og Jørgen Birk 
Pedersen, Vejgård, med flere, så det var 
en stærk gruppe, hvor Karl som ikke-
mesterspiller var tiltænkt rollen som 
prügelknabe. Især Erik Pedersen var 
som elitespiller og mangeårig bymester 
uhyre stærk og på det tidspunkt aldeles 
enerådende i Aalborg. 
 
Jeg har fundet partiet fra dengang. 
Desværre kan vi jo ikke få det 
kommenteret, da både Karl og Erik er 
gået bort: 
 
Hvid: Erik Pedersen, Nørresundby 
Sort: Karl Sønderstrup, Aalborg  
 
Spillet 6/2 1968 på Vandrerhjemmet i 
Aalborg 
 
1.e4,e6 2.d3,d5 3.Sd2,c5 4.g3,Sc6 
5.Lg2,Sf6 6.Sgf3,Le7 7.0-0,0-0 
8.h3,Dc7 9.Te1,Td8 10.c3,b6 
11.Da4,Lb7 12.Sf1,d4 13.c4,e5 
14.a3,a6 15.Dd1,b5 16.b3,Lc8 
17.Sh4,g6 18.Sh2,Le6 19.S2f3,Sh5 
20.Sg5,Sg7 21.Tf1,Tac8 22.Ld2,Td7 
23.Dc1,Dd8 24.Shf3,bxc4 25.bxc4,Tb7 

26.Sxe6,Sxe6 27.Tb1,Txb1 
28.Dxb1,Tb8 29.Dc2,Db6 30.Da4,Sed8 
31.Sxe4 Smart, da der jo er en skak på 
e8, som sort måske har overset? 31.-
,Db3 32.Dxb3,Txb3 33.Lf4,Sxe5 
34.Lxe5,Sc6 35.Lxf4,Txa3 Men sort fik 
bonden tilbage, og denne skulle vise sig 
at være meget bedre! 36.Tb1,Sb4 
37.Lf1,Kg7 38.e5,a5 39.Kg2,a4 
40.Lc1,Ta2 41.Kf3,Ld8 42.Lb2,La5 
43.Ke4,Sc2 44.Kd5,Lb4 45.Le2,a3 
46.Ld1,Se3+ 47.fxe3,Txb2 48.opgivet 
 
Fra samme turnering har jeg følgende 
parti mod Hans Willumsen. Hans er nu 
måske kendt som værende far til Henrik 
Willumsen, der spiller i Nørresundby. 
Dengang var Hans 1.bræt for Aalborg 
Skakforenings divisionshold. Hans var 
og er en farverig spiller og kunne 
overraske mange stærkere spillere med 
en stor slagkraft. Således husker jeg at 
han som ganske undertippet vandt over 
stortalentet Bo Jacobsen fra Randers. 
 
Hvid: Karl Sønderstrup, Aalborg 
Sort: Hans Willumsen, Aalborg  
 
1.f4 Birds åbning, Karls yndede åbning 
på dette tidspunkt. 1.-,c5 2.Sf3,Sc6 
3.e3,d5 4.Lb5,Lg4 5.Lxc6+,bxc6 
6.b3,e6 7.Lb2,Sf6 8.0-0,Ld6 9.De1,Lf5 
10.d3,0-0 11.Sbd2,Lg6 12.Se5,Lxe5 
13.fxe5,Sg4 14.Sf3,c4 15.Dd2,Db6 
16.d4,Tfb8 17.La3,Db5 18.Ld6,Tb6 
19.h3,Sh6 20.g4,a5 21.Sg5,a4 22.b4,c3 
23.Df2,Te8 24.Kh2,Tb7 25.Kg3,a3 
26.h4,f5 27.exf6 ep, gxf6 28.Dxf6,De2 
29.Df8+, opgivet. Ganske smukt, der 
bliver mat efter 29.Txf8,Txf8+ 
30.Kg7,Se6+.
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Mesterklassen 
af Arne D. Fjordside 
 
Årets turnering i Mesterklassen fik ikke 
nogen optimal start i år. Kun 7 hold i 
rækken, det vil sige, at turneringen blev 
afviklet med oversidder, og så var Brovst 
endda rykket op. Vores 4. hold var 
egentlig kvalificeret til at deltage, men vi 
så os nødsaget til at trække 4. holdet fra 
Mesterklassen, da flere af vores spillere 
ikke kan spille på søndage. Med kun 7 
deltagere gav det en noget skæv 
afvikling af turneringen. Men det var ikke 
det værste. Brovst, som havde fået 
tilbudt en af de ledige pladser i klassen 
løb meget hurtigt ind i store, og 
selvskabte, problemer, som resulterede 
i, at holdet måtte trække sig midtvejs i 
turneringen. Det var ærgerligt for 
turneringen, men næsten forudsigeligt. 
 
I første runde var vi oversidder. Vejgård 
kom godt fra start med en sikker sejr 
over Nibe på 5½-2½ og også Aabybro 
vandt med samme cifre over oprykkerne 
fra Jetsmark 2. Det kombinerede hold fra 
Hobro/Hadsund fik en beskeden åbning 
med kun 4½-3½ sejr over Brovst.  
 
I 2. runde skulle vi spille mod det nye 
hold fra Brovst, som i mellemtiden var 
blevet forstærket med divisionsspillerne 
Søren Brautsch, Haderslev og John B. 
Nielsen, Nørresundby. Vi spillede faktisk 
en fin kamp. Thomas holdt remis mod 
John, og havde måske visse chancer da 
spillerne blev enige om at ryge 
fredspibe. Peter Wang, som vel at 
mærke spiller meget lidt, var kommet på 
en uriaspost mod Søren Brautsch, og 
måtte også kapitulere til sidst. Hans 
Peter spilede et fint parti mod Johnny 
Hvam, vandt en officer, og siden partiet. 
Thomas Søndergaard vandt ligeledes ret 
sikkert, selv holdt jeg remis mod Nils 
Jørn Andersen og Søren vandt et lidt 
vildt parti. Vi vandt kampen 5-3, men 
bagefter viste det sig, at Søren Brautsch 

ikke var spilleberettiget, så resultatet 
blev ændret til en 6-2 sejr til os. 
Fjordholdet fra Hobro/Hadsund kom 
også rigtig i gang i denne runde med en 
sikker 6-2 sejr over Jetsmark 2.  
 
I 3. runde skulle vi hjemme tage imod 
topholdet Hobro/Hadsund. Vi tabte 
matchen 3-5, hvilket var en streg i 
regningen, men vi kunne ikke indvende 
så meget mod resultatet. Thomas S. 
delte med Jesper Salomonsen, Jacob 
vandt lidt heldigt over Søren Hauge og 
Sune over Ole Carstensen. Søren 
skuffede ved at tabe til Mark Pedersen. 
Hermed var vi koblet af i topstriden, som 
mere og mere tegnede til en kamp 
mellem Vejgård og Hobro/Hadsund. Men 
det skulle gå endnu værre.  
 
I 4. runde skulle vi til Nibe. Vi plejer at 
spille jævnbyrdige matcher med dem. 
Nibe var blevet forstærket med Karl 
Henrik Hedegaard, som igen havde fået 
lyst/tid til at spille holdskak, og Flemming 
Bøgh Jensen, som valgte at skifte til 
Nibe forud for denne sæson. Flemming 
har længe boet ved Vegger, og har langt 
til Aalborg. Det blev en rigtig sort søndag 
for os. Vi løb ind i en rigtig øretæve med 
hele 7-1! Sejren var vel nok lidt i 
overkanten. Vi manglede vores topbræt 
Thomas Bech, som havde lagt sig syg, 
og Hans Peter. Det var mere end holdet 
kunne bære, selv om Thomas Høj som 
reserve gjorde det udmærket med en 
sikker sejr over Aage Andersen. Men 
herefter var der ikke noget at skrive hjem 
om. En kollektiv offday! I topstriden 
lagde Vejgård klart afstand til 
Hobro/Hadsund da det hjemme blev til 
en sikker sejr på 5½-2½. Aabybro vandt 
ligeledes en storsejr over Jetsmark 2 
med 6–2. 
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I runde 5 var det vores tur til hjemme at 
møde Jetsmark, som ikke havde fået 
nogen al for god sæsonstart. Men om 
det var efterveer fra forrige rundes store 
nederlag, eller blot et udtryk for 
spillestyrken, skal jeg lade være usagt. 
Vi tabte matchen med 3½ - 4½.  Hans 
Peter, Søren og Uffe vandt og Jacob 
spillede remis. I samme runde fortsatte 
Nibe med at imponere ved at vinde sin 
anden 7-1 sejr! Denne gang gik det ud 
over Brovst, som ikke formåede at stille 
rigtigt op efter styrkelisten, og på den 
konto mistede 2 points. Hobro/Hadsund 
havde også fået kridtet skoene og hev 
en storsejr i land ved hjemme at besejre 
Aabybro med 6½-1½. Topstriden var nu 
et anliggende mellem trioen Vejgård, 
Hobro/Hadsund og Nibe. 
 
I 6. runde fik vi endelig gang i scoringen, 
det blev til en meget sikker sejr over 
Aabybro med hele 7½- ½! Desværre 
kunne vi ikke bruge resultatet til så 
meget, udover at det naturligvis er sjovt 
at vinde. Brovst, som ikke kunne stille 
hold mod Vejgård, udgik af turneringen, 
hvilket heller ikke var specielt godt for 
os, da vi jo vandt den indbyrdes kamp 
ret stort. 
 
I sidste runde skulle vi spille mod 
topholdet Vejgård. Det blev til et knebent 
nederlag til os med 3½-4½. Jacob, 

Søren og Uffe vandt deres kampe og 
Hans Peter spillede remis. Med sejren 
sikrede Vejgård oprykning til 3. division. 
Matchen mellem forfølgerne fra 
Hobro/Hadsund og Nibe endte 4–4, 
hvilket ingen af holdene kunne bruge til 
noget. 
 
Slutstillingen i rækken blev: 
 
1. Vejgård 1 26½ points 
2. Hobro/Hadsund 24 points 
3. Nibe 22½ points 
4. Aalborg Skf. 3 18½ points 
5. Aabybro 14½ points 
6. Jetsmark 2 14 points 
7. Brovst (udgået)  
 
Topscorer på holdet blev Søren 
Andersen (4 af 5) – Hans Peter og Jacob 
(3½ af 5) -  Uffe (2½ af 4). På topbrættet 
havde Thomas Bech nok at se til. Det 
blev til 1½ points af 5, men modstanden 
taget i betragtning er det godkendt. 
Dårligst klarede holdlederen sig med en 
scoringsprocent på kun 25! 
 
Tak for fint fremmøde i år. Det bliver der 
også brug for i næste sæson, hvor vi 
skal stille med 4 søndagshold, hvis der 
ikke sker ændringer i turneringsformen 
på hovedkredsmødet den 21. marts 
2004.

 

Himmerlandsmesterskabet 2004 
af Thomas H. Bech 
 
I årets udgave af den traditionsrige 
Himmerlandsmesterskab i Aars, hvor 
hele 56 skakspillere deltog, stillede 
Aalborg Skakforening med 8 mand til 
start. Turneringen blev en pæn succes, 
idet 5 af de 8 Aalborg-spillere tog 
præmie. I 1. klasse vandt Hans Peter 
Rasmussen sammen med Søren 
Thomsen, Nibe med 4/7. Søren 
Andersen vandt 2. klasse med 5/7, hvor 
Arne Fjordside og en af de nye kometer, 
Kresten Andersen, delte 2. pladsen med 

4½/7 og med præcis samme korrektion. I 
3. klasse B fik Jens O. van de Weerd en 
flot 2. plads med 5½ points. Hugo 
Falberg i Mesterklassen scorede 2½ 
points, Thomas Bech 3½ points i 1. 
klasse og endelig opnåede Aage 
Sørensen 2½ points i 3 klasse A. 
 
Himmerlandsmester 2004 blev en god 
ven af Aalborg Skakforening, Niels Chr. 
Davidsen fra Skørping, som scorede 4½ 
af 7, samme score som Bent 



Christensen, Aars og Jørgen Jørgensen, 
Nørresundby. Niels Chr. Havde dog 
bedst korrektion, idet han havde spillet 
remis med Bent og besejret Jørgen. 
 
Et af turneringens absolut flotteste 
angrebspartier fandt sted i 2. klasse. 
 
Kresten Andersen kommenterer 
 
Partiet her er fra den netop afsluttede 
himmerlandsturnering i Aars. Igen i år 
havde jeg en god turnering og sluttede 
på en delt 2. plads med Arne. Partiet er 
fra 5. runde og min modstander er 
Søren, som senere vandt turneringen.  
 
Hvid: Søren Andersen 
Sort: Kresten Andersen 
 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 e6 
5.Lg5 h6 6.Lh4 Her er Lxf6 også godt, 
men jeg havde set Søren spille Lh4 på 
Internettet og derfor hjemme kigget på 
teorien i den variant vi spillede. 6.- dxc4 
7.e4 g5 8.Lg3 b5 9.Le2 Lb7 10.h4 g4 
11.Se5 h5 12.O-O Sbd7 Ifølge min 
computer har det været teori indtil nu. 
13. f3?! Svækker kongestillingen lidt. 
Dc2 er bedre. 13.- Sxe5 14.Lxe5 
 

 
 
Hvid har for en bonde fået et udviklings-
forspring. Min ”materialistiske” computer 
mener, at sort har lille fordel. Jeg 
kiggede på stillingen i ca. et kvarter før 

jeg spillede 14.- Sd7! som efterlader 
tårnet på h8 i slag. Søren smilte lidt, 
hvorefter han spillede 15. Lxh8? Det 
bedste for hvid er at spille løberen 
tilbage til g3 hvorefter sort kan spille 16.- 
Le7 og få initiativet og godt angreb. 15.- 
g3! med tempo. Smilet stivnede. Der 
truer nu Dxh4 efterfulgt af Dh2. Trods 
hvid fører med et tårn, har alle brikker 
med i spil og næsten alle sorte officerer 
står på deres oprindelige pladser, er hvid 
fortabt. Jeg troede, jeg ville vinde i få 
træk, men Søren fandt næsten det 
bedste forsvar og når lige og få lavet hul 
til kongen. Den bliver nu jagtet over på 
den modsatte side af brættet hvor den 
bliver sat mat. 16.Lxc4 giver et hul til 
kongen. 16.De1 efterfulgt af slag Dxg3 
er en mulighed men ikke særlig 
tiltrækkende. 16.- Dxh4 sidste mulighed 
for at undgå forceret mat er nu at ofre 
løber og tårn med 17.Tf2. efterfulgt af 
f.eks. 17.- gxf2+ 18.Kf1 bxc4 19.Ke2 O-
O-O som også vinder for sort. 17.Te1 
Der er nu forceret mat i alle varianter. 
17.- Dh2+ 18.Kf1 Dh1+ 19.Ke2 Dxg2+ 
20. Kd3 (20.Ke3 Df2+ 21. Kf4 Lh6 mat) 
20.- bxc4+ 21.Kxc4 (21. Ke3 taber på 
samme måde som før). Man bemærker, 
at løberen på f8 nu også deltager i 
angrebet. 21.- La6+ 22.Kb3 (22.- Sb5 
Dxb2 23. a4 cxb5+ 24.Kd3 b4+ 25.Ke3 
Lh6+ 24.f4 Df2 mat)(22.- Sb5 Dxb2 
23.Kd3 Lb5+ 24.Ke3 Df2+ 25.Kf4 Lh6 
mat)(22.- Sb5 Dxb2 23.Db3 Lxb5+ 
24.Dxb5 Dc2mat) 22.- Tb8+ 23.Ka4 
(23.Sb5 Txb5+ 24.Kc3 Dxb2+ 25.Kd3 
Tb3 mat) (23.Sb5 Txb5+ 24.Kc4 Txb2 
25.Kc3 Lb4 mat) 23.- Dxb2 24.a3 
(24.Db3 Txb3 25.axb3 Dxc3 26.Lf6 -
kunne være hvad som helst - Sb6 mat) 
(24.Ka5 Db4+ 25.Kxa6 Db6 mat) 
(24.Db3 Txb3 25.Ka5 Ta3+ 26.Sa4 Db5 
mat) (24.Db3 Txb3 25.Sb5 Lxb5 26.Ka5 
Da3 mat) 24.- Lb5+ 25.Ka5 (25. Sxb5 
Dxb5 mat) 25.- Dxc3 mat 
 
Senere fandt jeg 4 partier med diagram-
stillingen i chessbase’s online parti-
database. Alle 4 partier havde forskellige 
fortsættelser, og partiernes resultater var 
2 sejre til hvid og 2 remiser. GM Khenkin 
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fortsatte med 14.-Tg8, IM Bosboom 
spillede 14.-Lh6, WIM Chasovnikova 
valgte 14.-Le7. Det sidste parti var 
mellem 2 tyske juniorspillere og det 
fortsatte med 14.-Lg7. Jeg var spændt 
på at se, hvilket træk min computer ville 
vælge, så jeg startede den op og så til 
min tilfredshed, at den straks mente, mit 
Sd7 var det bedste. Jeg lod computeren 
stå og ”tænke” over stillingen i en halv 
time, hvorefter jeg vendte tilbage og 

desværre måtte konstatere, at nu var 
Tg8 bedst med -0.72, mens Sd7 var det 
næstbedste med -0.65. Tredje bedste 
træk mener computeren er Lh6 med kun 
-0.47. Men der er ingen tvivl om, at Sd7 
er det mest spektakulære.  
 
 
 
 

 
 
 
Klubturneringen 
af Thomas H. Bech 
 
34 spillere havde valgt at stille op til 
klubturneringens 2. halvdel. 
 
I Mester-klassen spillede man ikke som 
tidligere en knockout-turnering, men 
derimod en 7-runders alle mod alle. 
 
Vinderen blev ikke helt overraskende 
Carsten Hellegaard, der scorede 6 
points, ½ point foran Jan Nielsen. 
 
I finalen var Carsten naturligvis rating-
favorit mod Bjarne Sønderstrup, der var 
bedste Aalborg-spiller i turneringens 1. 
halvdel, hvor Tobias Hoffmann fra 
Jetsmark havde vundet. Derfor kom det 
som lidt af en overraskelse for mange, 
da Bjarne vandt omkampen og dermed 
er klubmester 2004 – til lykke med det!  

 
Basis 1 blev - måske ikke så 
overraskende endda - vundet af en af 
klubbens kometer, Søren Andersen, der 
vil befinde sig i Canada hele efteråret i 
forbindelse med studierne på Aalborg 
Universitet. Søren nærmer sig nu 
mestertitlen. 
 
Basis 2 blev meget tæt, men det blev 
Uffe Egeberg, der løb af med 
gruppesejren. 
 
I basis 3 sejrede Örn Agustsson flot med 
6½ points af 9 mulige. 
 
På de følgende sider kan man læse 
resultaterne fra samtlige grupper. 
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Aalborg Skakforenings Hurtigskakmesterskab 2004 
af Thomas Heine Bech 
 
Et af klubbens nye initiativer i sæsonen 
blev indførelsen af et officielt 
hurtigskakmesterskab. Via 3 
kvalifikationsturneringer havde 8 spillere, 
Bjarne Sønderstrup, Thomas Bech, 
Rene Rasmussen, Finn Winther, Søren 
Andersen, Arne Fjordside, Iain Brodie og 
Hugo Falberg kvalificeret sig til finalen, 
som spilledes som en knockout-turnering 
med 2 partier i hver runde. 
 
Finalen blev et spændende opgør 
mellem formand Bjarne Sønderstrup og 

en af klubbens unge kometer, Søren 
Andersen, der dog måtte kapitulere efter 
vistnok at have haft gode chancer 
undervejs. Til lykke igen til Bjarne! 
 
Flere spillere fra andre klubber deltog i 
kvalifikationsturneringen, og fra næste 
sæson bliver det også muligt for disse at 
kvalificere sig til finalen og dermed få sit 
navn indgraveret på den flotte 
vandrepokal, som klubben har indkøbt til 
formålet.

 
 

Aalborg Skakforenings Lynskakmesterskab 2004 
af Thomas Heine Bech 
 
Som endnu en nyskabelse indførte 
klubben et officielt Lynskakmesterskab. 
Denne gang blev turneringen spillet som 
en handicapturnering, hvor man scorer 
points ifht. sin forventede score, og alle 
lynturneringer spillet på klubaftener 
gennem sæsonen har talt med i 
regnskabet. 
 
Vinderen blev Iain Brodie, der altså er 
meget bedre til lynskak, end hans 
nærratingtal indikerer. Til lykke! 
 

 
Iain Brodie bliver dermed det første 
navn, der bliver indgraveret på endnu en 
flot vandrepokal, som klubben har 
erhvervet sig. 
 
Fra næste sæson vil det også være 
muligt for spillere udefra at komme i 
betragtning til titlen. Der vil ikke længere 
blive spillet med handicapregler, og 
turneringsformen bliver noget, der 
minder om hurtigskakmesterskabet, med 
kvalifikationsturneringer og finale. 

 

Stormesterbesøg 
af Thomas H. Bech 
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Tirsdag d. 30. marts havde klubben 
fornemt besøg. Den danske stormester 
Peter Heine Nielsen besøgte endnu en 
gang klubben – denne gang med en 
beretning fra den nyligt overståede lyn- 
og hurtigskakturnering på Island, hvor 
Peter Heine var i kamp med bl.a. 
verdens nr. 1, Gary Kasparov. Peter 
Heine fortalte med stor entusiasme om 
den spændende turnering, og efter 

foredraget stillede 29 spillere op til 
simultanskak mod stormesteren. 
 
Resultat blev som ventet en sikker sejr til 
Peter Heine på 21½-7½. Peter Heine 
skulle nå nattoget og videre til Paris, 
hvor han skulle spille holdskak, så 
måske var dette medvirkende til, at det 
ikke lykkedes at vinde alle partierne. 
 



Af de 29 spillere, der deltog, klarede 5 
spillere, Christian Volmer Nielsen, 
Kresten Andersen, Kaj Andersen, Jesper 
Momme samt Søren Hauge fra Hadsund 
remis og for 5 spillere lykkedes det at 
besejre stormesteren. Disse var Emil 
Sønderstrup, Carl Johan Andersen, Finn 
Winther Nielsen, Rene Rasmussen samt 
Niels Chr. Davidsen fra Skørping (for 3. 
gang træk i simultan mod Peter Heine!). 
 
En af dem, som skulle møde en GMer 
for første gang, var Emil Sønderstrup. 
 
Bjarne Sønderstrup beretter stolt 
 
Ved simultanforestillingen med Peter 
Heine fik min søn Emil (12 år) lov at 
prøve kræfter mod sin første stormester. 
I weekenden forinden havde Nicolai 
spillet urmatch i Gigantium (som optakt 
til Aalborg DHs håndboldkamp mod 
Viborg), og der blev det til en remis, da 
Nicolai skulle bruge kræfter andre steder 
for ikke at tabe. Jeg selv sad i denne 
kamp ved siden af sønnen, men tabte 
hurtigt. Jeg kunne derfor se til, at Emil 
trods en bonde bagud fik rettet stillingen 
godt op, og remissen var derfor ikke helt 
uretfærdig. Lidt sjovt at få en remis, når 
nu farmand fik grundige klø! 
 
Mod Peter Heine trak jeg mig selv pga. 
stor tilslutning. Jeg kunne så også holde 
øje med, at sønnen ikke faldt helt 
igennem: 
 
Hvid: Emil Sønderstrup 
Sort: Peter Heine Nielsen, simultant 
 
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 0-0 
5.Sf3 c5 6.e3 d5 7.a3 Lxc3 8.Dxc3 

cxd4 9.exd4 Sc6 10.Lg5 h6 11.Lh4? 
Her omkring var jeg ikke helt opmærk-
som på, hvad der foregik, men det er 
mildest talt ikke godt. Nå, vi holder gode 
miner til slet spil og håber på ikke at tabe 
alt for hurtigt. 11.- g5 12.Lg3 Se4 
13.Dc2 Da5 14.Sd2 Bob, bob.. 14.- 
Sb4? Peter spillede det ret hurtigt, da 
det ser ud til at være knusende. Slag på 
d4 var dog endnu mere afgørende. 
15.Db1 Sxd2 16.Kxd2 Sc6+ 17.b4 Vi 
lever endnu! 17.- Dd8 18.Dd3 dxc4 
19.Dxc4 Sxd4 20.Kc3 Sc6 21.Ld3 Ld7 
22.Td1 Tc8 23.Kb2 Df6+ 24.Ka2 Sa5??  

Her sidder Emil så og stiller dronningen 
skiftevis på e4 og g4, mens han kigger 
på alt andet end h7 - det plejer at virke i 
skoleskak. Det ender med 25.De4 
Lc6?? 26.Dh7+ mat! Men det virkede 
også her! Så var den aften reddet. Peter 
var stor nok til at anerkende nederlaget, 
selv om matten var plat. Men nu hænger 
der faktisk også en officer på a5. 
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3. Internetmatch mod Voorschooten 
af Thomas H. Bech 
 
Tirsdag d. 18. november 2003 spillede 
Aalborg Skakforening for 3. gang 
Internetmatch mod den hollandske klub 
Voorschooten. 
 
De 2 forrige gange var det lykkedes os 
at vinde, selvom det havde krævet en 
hel del held. Nicolai V. Pedersen og Lars 
Venø var ”brætførere”, så der var lagt op 
til, at Voorschooten nu skulle have klø 
for alvor. 
 
Så nemt gik det ikke, idet vi var i store 
problemer undervejs og nok burde have 
tabt. Partiet er medtaget uden 
kommentarer. 
 
Hvid: S.V. Voorschooten 
Sort: Aalborg Skakforening 
 
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Lf4 Lb7 
5.e3 På dette tidspunkt var Nicolai ikke  

 
ankommet endnu, men det lykkedes via 
mobiltelefon at komme i kontakt med 
ham. Nicolai fik forelagt stillingen, og han 
foreslog en plan med Sc6-e7-g6. Derfor 
5.- Sc6 6.a3 Se7 7.Sc3 Sg6 8.Lg3 Sh5 
9.e4 Le7 10.Se5 Sxg3 11.hxg3 Sxe5 
12.dxe5 d6 13.Dg4 O-O 14.0-0-0 Dc8 
15.f4 f5 16.Dh5 h6 17.Dg6 dxe5 
18.Txh6 Tf6 19.Dh7+ Kf7 20.Txf6+ Lxf6 
21.exf5 exf5 22.Le2 

 
Ja, det ser jo umiddelbart noget kritisk 
ud for sort. 22.- De6 23.Sd5 Lxd5 
24.cxd5 Dd6 25.Lh5+ Ke7 26.Dxf5 exf4 
27.Te1+ Kf8 28.Dg6 Dd7 29.d6 cxd6 
30.Dh7 Dc6+ 31.Kb1 Dc4 32.Dg6 Le5 
33.gxf4 Dxf4 34.Le2 Df7 35.De4 Tc8 
36.Tf1 Lf6 37.Th1 g6 38.Tf1 Kg7 39.g4 
Tc5 40.Ld3 Te5 41.Df3 De7 42.Lc4 b5 
43.Lb3 a5 44. Da8 Te1+ 45.Txe1 Dxe1+ 
46.Ka2 Dd2 47.Db7+ Kh6 48.Dh1+ Kg5 
49.Db1 Kh4 50.Lc2 Dd5+ 51.Lb3 De5 
52.Lc2 De6+ 53.Ka1 De3 54.Ka2 b4 
55.Dh1+ Kg3 56.axb4 axb4 57.De4 Dc1 
58.Dd3+ Kh4 59.Db3 Kg5 60.Dd5+ Le5 
61.Db3 d5 62.Ld3 Dd2 63.Lb1 Dd4 
64.Dc2 Kh4 65.Kb3 g5 66.De2 Dxb2+ 
67.Dxb2 Lxb2 68.Kxb2 Kxg4 69.La2 d4 
70.Kb3 Kf4 71.Kxb4 g4 72.Ld5 Ke3 
73.Kb3 d3 74.Kc3 d2 75.Kc2 Ke2 
76.Lc4+ Ke1 Pyha 0-1 
 
 
Det var 4. gang, vi spillede Internetmatch 
(3 sejre over Voorschooten og 1 
nederlag til Mindes klub i Lithauen). Hver 
gang har det været utroligt spændende, 
og alle har haft en mening om partiet. 
Jeg vil opfordre alle, der læser dette til at 
møde op, når klubben i den kommende 
sæson igen vil arrangere en Internet-
match. 
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Krydsordsopgave 
af Thomas H. Bech 
 

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

 

 Nr. 2 

 
Hoved-

del 
 

  12. 
bogst. 

Tabs-
udtryk Kingsley Navn Os 

Brik Sådan 
noget 

..! 
  Dyret Til 

fødder 
     

 
Gud 

 
 

    Top-
spiller     

Kan 
bæres GM     Binde-

ord Mønt-
enhed 

   

Brætspil Antal  
12. 

bogst. 
 

 
GM 

    Amin-
fugl 

Mødtes Bryghus 

Tændt          

 Begiv-
enhed Mund-

del   
Emne 

 Romer-
tal 

Navn 
   

 
Gigt 

 
        Hank 

Foder Fyn  
Pukle 

 
   Indenfor 

GM .. 
Hansen 

  
Løfte 

 

Aftaler 
½-½          

 
Mate-
riale 

 

   Brik      
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Aalborg Skakforenings Ratingliste 
 8. juni 2004 
 
   1 IM Nicolai V. Pedersen 2480 
   2 FM Lars Venø Jakobsen 2360 
   3 Ildar Salakhutdinov  2274 
   4 Carsten Hellegaard  2249 
   5 Lars August Meyer  2224 
   6 Torben Hjorth  2182 
   7 Jan Nielsen   2149 
   8 Steffen S. Nielsen  2118 
   9 Jørgen G. Nielsen  2091 
  10 Elena G. Steffensen  2091 
  11 Jan Stage   2069 
  12 Bjarne Sønderstrup  2067 
  13 Kim Houlberg  2057 
  14 Mads Alberg   2053 
  15 John Nyholm Hansen 2021 
  16 René Rasmussen  1996 
  17 Sune Normann Hansen 1991 
  18 Mads Jacobsen  1989 
  19 Jan Peter Lysberg  1987 
  20 Linda Burlan Sørensen 1948 
  21 Jørn Bach Hansen  1927 
  22 Hans Engen   1919 
  23 Jesper Momme  1906 
  24 Carl Johan Andersen  1905 
  25 Peter Wang   1903 
  26 Christian Volmer Nielsen 1897 
  27 Finn Winther Nielsen  1893 
  28 Thomas Heine Bech  1882 
  29 Thomas Søndergård  1872 
  30 Hugo Falberg  1867 
  31 Jacob Würtz   1861 
  32 Søren Andersen  1838 
  33 Hans Peter Rasmussen 1833 
  34 Gert Villumsen  1780 
  35 Thomas Høj Jensen  1769 
  36 Torben Guldberg  1752 
  37 Poul Ø. Andersen  1747 
  38 Allan Næs Gjerding  1705 
  39 Gert Westphal Poulsen 1677 
  40 Sune Ørbæk Hansen  1672 
  41 Arne Dan Fjordside  1653 
  42 Jan Øhlenschlager  1636 
  43 Brian Tranholm  1634 
  44 Thue Sønderstrup  1620 

  45 Bent Morvang Jensen 1615 
  46 Karl Henrik Laursen  1600 
  47 Peter Lindegaard  1584 
  48 Ib Skotte Henriksen  1573 
  49 Kim Møller   1572 
  50 Per Jacobsen  1570 
  51 Uffe Brixen Egeberg  1560 
  52 Johnny Stefan S. Nielsen 1557 
  53 Sune Kovshøj  1544 
  54 Peter J. Halgren Madsen 1540 
  55 Kaj Andersen  1523 
  56 Kresten Andersen  1512 
  57 Iain Brodie   1511 
  58 Leif Sørensen  1495 
  59 Hans Nielsen  1458 
  60 Troels Sander Poulsen 1416 
  61 Jacob Andersen  1367 
  62 Aage Sørensen  1359 
  63 Henning Mæng  1321 
  64 Örn Agustsson  1317 
  65 Finn Simonsen  1299 
  66 Anders Rasmussen  1254 
  67 Dima Danylyuk  1237 
  68 Mike Kandi   1229 
  69 Alexander Volodarski  1211 
  70 Kasper Antonissen  1199 
  71 Jens Ole van de Weerd 1159 
  72 Jens Olav Dahlgaard  1135 
  73 Uffe Kristensen  1122 
  74 Martin K. Diderichsen 1120 
  75 Erik Hald Nielsen  1079 
  76 Morten Risager  1075 
  77 Euginij Vitinson  1072 
  78 Niels Peter Sloth  1023



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Læs mere på www.dsus.dk
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http://www.dsus.dk/


 

 
 
 
 
 
 
 

Læs mere på www.teamnordjylland.dk
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http://www.teamnordjylland.dk/


 

 24


	 
	 

