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Nytårslyn 
__________________________________________________ 

 

Som noget nyt indledtes det nyt år 

denne gang med et miniforedrag af 

Bent Kølvig, der viste nogle opgaver 

fra en nytårsquiz i skak. Blandt andet 

viste han et par hjælpematter (hvor 

sort og hvid samarbejder om at sætte 

sort mat).  og et bevisparti (hvor man 

fra partistart skal nå frem til en be-

stemt stilling i et givent antal træk). 

De fleste havde dog svært ved at 

omstille sig fra et skakparti, hvor 

spillerne kæmper mod hinanden til en 

udfordrende opgave baseret på skak-

regler. Synd for dem! - mener redak-

tøren. 

 

 

 

 

 
hjælpemat i tre træk 

Der er to løsninger 

 

sort begynder i en hjælpemat og laver 

altså de dårligst tænkelige træk. Tænk 

på det som et puslespil. Selv om sort 

hjælper til, skal skakreglerne stadig 

overholdes.  

 

Selv om der er ganske få brikker, er 

det slet ikke nemt at få puslespillet til 

at gå op. 

Løsninger på næste side. 

 
hjælpemat i 4 træk 

 

 

Og så bevispartiet: 

 

 
a) nå frem til stillingen i 6½ træk 

b) nå frem til stillingen i 7½ træk 
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Nytårslyn 
__________________________________________________ 

 

Den første hjælpemat havde to løs-

ninger: 

 

 1. exd1L axb8L 

 2. Lxb3 Lxd6 

 3. Lg8 Le5# 

 

den anden er sværere at se 

 1. Lxe4 axb8D+ 

 2. Kh7 Df8 

 3. Lc2 Lxc2# 

 

Og så videre til den anden hjælpemat 

 1. Tb8 axb8L 

 2. h1T+ Lh2 

 3. Tb1 a7  

 4. Tb8 axb8D# 

 

I bevispartiet har sort har lavet 4 træk 

med springeren og ét med bonden. Vi 

mangler altså ét træk, men hvad er 

der blevet af sorts dame? Den må 

være blevet slået af hvid - og det må 

være sket på d7, ellers kan det ikke 

nås. Altså: 

 

 1. Sf3 d5  2. Se5 Dd7 

 3. SxD Sc6  4. Se5 Sd4 

 5. Sf3 Sf5  6. Sg1 Sh4 

 7. f3 

 

Men i 7½ træk går det ikke op. Hvids 

konge må ud og lave en trekant-

manøvre, på e3-d4-d3, g3-g4-f4 eller 

lignende: 

 

 1. f3 d5  2. Kf2 Dd6 

 3. Ke3 Df4+  4. Kxf4 Sd7  

 5. Kg4 Se5+  6. Kg3 Sg6 

 7. Kf2 Sh4  8. Ke1 

 

I begge tilfælde er K og S tilbage på 

plads som om intet var hændt, et 

almindeligt tema i bevispartier.

 

---- 

 

Bent blev en overlegen vinder af den efterfølgende lyn-turnering: 

 

Johnny 6 2 

Bjarne 3½ 8 

Franz 2 11 

Bendt 0 12 

Poul 4½ 4 

Bjørn 3½ 9 

Leif 3 10 

Knud Erik 3½ 7 

Nikolaj 6 3 

Bent Kølvig 8 1 

Peder 4 5 

Gisli 4 6 
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Forkert urindstilling, hvad 

gør man? af NikolajBenjamin O'hayv 
___________________________________________________ 

 
Nogle gange får man lov til at opleve, 

hvor indviklet et parti skak også kan 

være! Altså at omstændighederne 

uden for brættet absolut også har sin 

indvirkning. Nogle gange positivt, 

andre gange negativt. Forhistorien 

var, at jeg gerne ville spille en 

turnering om mandagen i AS04, et 

sted hvor Johnny Smidt også kommer 

ofte, samt hvor et tidligere Vanløse-

medlem Morten Ree som spiller er 

flyttet over til.  

I okt. 2010 kiggede jeg derfor efter 

opslag ang. turnering i Skakbladet og 

på KSU.DK uden held. Da jeg fjorten 

dage senere igen kiggede på 

internettet havde de så spillet første 

runde i en ny turnering. 

Da AS04 skulle spille holdkamp ude 

hos os i Damhus, måtte jeg jo beklage 

mig over, at de skjulte deres 

invitationer særdeles godt ang. 

kommende turneringer. Noget vi 

desværre også selv i Damhus har 

kommet til ved en fejl.  

Mit forslag er derfor, at klubber 

generelt annonceres i Skakbladet ved 

siden af internettet. Dette kan ske ved 

en simpel kort overskrift og 

henvisning til KSU og hjemmesiden. 

Det er gratis for de første korte linier 

i Skakbladet, og det vil udbrede 

kendskabet til div. turneringer. De 

mere konkrete forhold omkring 

turneringen / invitationen vil så 

kunne fremgå af internettet. 

Nuvel, jeg var heldig og kunne træde 

ind efter første runde, da en deltager 

lige var sprunget fra. Første kamp 

ville så være uratet, men selvfølgelig 

manglede jeg så et point / en kamp i 

forhold kampen om placering og 

præmier. Heldigvis var jeg i den øvre 

ende styrkemæssigt, og med lidt 

kampgejst kunne jeg alligevel blande 

mig i striden. Det gik også efter 

planen med tre sejre i træk, før en 

idiotisk åbningsfejl kostede mig 

kvaler og et tab.  

I sidste runde skulle jeg møde en gl. 

kending i et (for-)udsat parti. Vi var 

to personer, som ikke ku' spille på 

den fastsatte dato i AS04, og vi havde 

derfor begge givet turneringsledelsen 

besked i god tid herom. Det var 

ligeledes kart, at da vi var a point i en 

Monrad turnering, så ville det være 

perfekt, hvis vi evt. skulle møde 

hinanden.  

Det mente turneringsledelsen praktisk 

godt kunne klares ved at lægge 

runden ud fra dette hensyn, uden at 

det ville skabe problemer for resten af 

runden. Senere måtte de så omlægge 

runden efter en henvendelse / protest 

fra en anden spiller. Dette var så 

indledningen til en frustrerende, men 

lærerig farce. 

I god tro aftalte min modstander i 

sidste runde og jeg derfor at spille 

vores parti i Damhus om tirsdagen. 

Vi skulle møde 19:15, men desværre
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Forkert urindstilling 
___________________________________________________ 

 
lykkedes det mig først at være der 

19:30. Heldigvis så jeg gennem 

vinduet, at han var i gang med at 

indstille uret, med hjælp fra vores 

egen altid hjælpsomme Morten 

Møller Hansen. Så da partiet først 

skulle sættes i gang til sædvanlige 

19:30, var det - troede jeg - ikke 

noget problem, og vi hilste og gik i 

gang med partiet. Undervejs skulle 

jeg lige have en misforståelse ang. 

holdskak udredet i analyserummet 

med vores holdkoordinator, hvilket 

skulle vise sig at være en dårlig idé, 

da et andet medlem af Damhus følte, 

at jeg afbrød deres lynskak. 

Der udviklede sig et verbalt 

sammenstød, og til dette vil jeg 

foreslå, at ledere, koordinatorer, hold-

ledere osv. i vores klub tager det 

alvorligt, når medlemmer henvender 

sig med et ærinde. Med alvorligt 

menes: taler i enrum personen, enten 

ved henvendelsen eller giver besked 

om straks at vende tilbage, når der er 

tid til at afklare henvendelsen. 

Som amatører og folk, der bruger 

vores fritid på vores hobby, skak, er 

det vigtigt, at misforståelser bliver 

taget hånd om, som de løbende måtte 

opstå, så alle - både menige med-

lemmer og ovennævnte ledere 

- føler sig værdsatte. Ellers kan man 

jo lige så godt bruge sin energi på 

noget andet. Samt vi risikerer jo også 

bare, at man ikke gider gøre en 

indsats for klubben. Dette kostede 

naturligvis energi og tid, og da jeg 

samtidig skulle spille et pari skak, var 

det særdeles uheldigt. 

Tilbage til overskriften! Vi spillede 

derudad og jeg nappede en bonde og 

stod godt, kom desværre i voldsom 

tidnød, men ku' dog glæde mig over, 

at jeg da fik 30 sek. pr. træk i tillæg, 

dog med noteringspligt. 

Derefter ville jeg ved træk 40 få 15 

minutter oveni, og så skulle det nok 

gå. Jeg trak hurtigt og undrede mig ad 

flere omgange over, at jeg godt nok 

var blevet langsom, indtil vi begge 

konstaterede ved træk 34, at der 

simpelthen var noget galt.  

Vi besluttede straks at gå ind i 

analyserummet og prøve at få et over-

blik. Gudskelov kender min mod-

stander, Jan Mouritsen, og jeg 

hinanden igennem mange år, og 

derfor var frustrationen heldigvis 

udelukkende skaklig. Miséren var 

simpelthen, at han sammen med vores 

egen Morten havde fået indstillet uret 

forkert, så tillægstiden var 15 sek. pr. 

træk i stedet for 30 sek. pr. træk. Tro 

mig, når du samtidig skal notere 

trækkene, både sort og hvid, så er det 

meget lidt tid. 

Vi valgte at tage en remis, da der var 

uklarhed omkring, hvad vi skulle 

gøre desangående. Efterfølgende kom 

Morten ind i analyserummet og 

mente, at man nok måtte tildele den 

mgl. tid, og så til gengæld spille 

videre. Hvilket jeg absolut var uenig 

om, da skaden jo var stor pgr. forkert 

tidsindstilling. 

Nuvel, det måtte selvfølgelig under-

søges, hvad man skal gøre i sådanne 

tilfælde fremover. Jeg har foreløbig 

fået afklaret hoveddelen af problem-
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Forkert urindstilling 
___________________________________________________ 

 
stillingen. Pr. tlf. har jeg af to om-

gange haft en god og lang snak med 

AS04's turneringsledelse, ved Jacob 

Printzlau. 

Konklusionen er, at "Partiet vil blive 

dømt ugyldigt og derfor annulleret, 

såfremt én eller begge spillere kan 

sandsynliggøre, at den forkerte tids-

indstilling, i dette tilfælde tidstillæg, 

har haft afgørende indflydelse på 

partiet, uden reel mulighed for 

spilleren / spillerne at opdage dette i 

tide". Herefter vil der kunne dømmes 

omkamp, såfremt turneringsplanen 

tillader dette. Vi mangler stadig at 

afklare, om der vil være en forskel i 

mulighed for held i en protest, 

såfremt det oprindelige parti 

genoptages efterfølgende. I alle fald 

skal protesten afgives til kampleder / 

stedfortrædende kampleder samt en 

skriftlig protest skrives og afleveres 

til turneringsledelsen. 

Tilbage til det udsatte parti. Vi tog 

som sagt "en halv" og hev et par 

juleøl op af posen, som min 

modstander, Jan Mouritsen fra BSF, 

glædeligt konstaterede stadigvæk var 

dejligt kolde. Vi analyserede og var 

enige om, at Nikolaj (jeg) stod godt 

og at det derefter var uklart indtil vi 

nåede stillingen, hvor partiet var 

blevet stoppet. 

Herefter forsvandt farven fra først 

Jans og derefter mit ansigt. Jeg stod 

til dronningetab i ét træk! Noget 

ingen af os havde vidst ved 

afbrydelsen. 

I øvrigt viste Morten Møller Hansen 

os en utrolig snedig psykologisk 

remis, han havde tryllet frem i 

holdturneringen. Tydeligvis stolt 

over, at ingen andre fra hverken 

Odysseus II eller Damhus I, inkl. 

Bent Kølvig, havde set tricket. 

Faktisk havde Bent udtrykt en anelse 

skuffelse over, at Morten da bare 

havde foræret en gevinst væk! 

(Morten må naturligvis vise et 

diagram i fribonden på et tidspunkt). 

Nå, men Jan og jeg talte sammen pr. 

tlf. aftenen efter og var stadigvæk 

gode venner, omend vi begge havde 

været ekstremt frustrerede natten 

derpå! Men her er farcen ikke slut, 

for gudhjælpemig om ikke hele 

runden var blevet lagt om i 

mellemtiden og at partiet derfor blev 

erklæret ugyldigt under alle 

omstændigheder!  

Vi fik tildelt nye modstandere. Jan fik 

smæk, og mit parti kunne desværre 

ikke nå at blive afviklet, så jeg måtte 

inkassere et uratet tab også i sidste 

runde pgr. lovligt afbud. 
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Forkert urindstilling 
___________________________________________________ 

 
Efter alle disse alvorstunge ord skal 

der selvfølgelig også være et parti. 

 

 

hvid trækker 

Stillingen efter sorts 38. træk 

 

hvid: Nikolaj Benjamin O'hayv 1743 

sort: Jørgen Holmstrøm Nielsen 1616 

runde 3 AS04/KS åbne mesterskab 

2010/2011 

90 min. + 30 sek. pr. træk, + 15 min 

ved træk 40, noteringspligt i hele 

partiet 

 

 

 1. e4 Sf6  2. Sc3 d5 

 3. e5 Se4?!  4. d4 Sxc3 

 5. bxc3 e6  6. Ld3 c5 

 7. Sf3 cxd4  8. cxd4 Lb4+  

 9. Ld2 Lxd2 10. Dxd2 b6 

11. 0-0 La6 12. Tac1 Lxd3 

13. Dxd3 0-0 14. Tfd1 Sc6 

15. c4 dxc4 16. Txc4 Sa5? 

17. Tc3 Dd7?? 18. Sg5! g6 

19. Se4 Kg7 20. Sf6 Db7 

21. Dh3 Th8 22. Tdc1 h6 

23. Tb7!? Tac8! 24. Dc3! Txc7 

25. Dxc7 Dxc7 

 

resttid: 0:14 0:54 

 

26. Txc7 Td8 g3! Txd4?! 

28. Tc8 h5 29. h4 Sc4 

30. Tg8+ Kh6 31. Se8 Kh7 

32. Sf6?! Kh6 33. Th8+ Kg7 

34. Tg8+ Kh6 

Her ville sort eller hvid kunne påvise 

stillingsgentagelse!? 

 

35. Se8! Kh7 

 

 

hvid trækker 

 

Jeg har fået en god stilling og ini-

tiativ, men kan jeg vinde det?! Svaret 

er ja - med lidt hjælp fra min mod-

stander! 

36. Tg7+!?Kh8?? 

36.  - Kh6!  

 

37. Txf7 Sxe5 38. Txa7 g5?? 

se diagrammet øverst 

 

39. Sf6!  

opgivet 

 

resttid: 0:03 0:38 

 

Nikolaj 



9 

Frække damer af Bent Kølvig 
___________________________________________________ 

 

 
 
I vinterturneringen fik Leif Sørensen 

lejlighed til mod en ellers vel-

renommeret modstander allerede i 

femte træk at give en skak med dron-

ningen. Det var efter de indledende 

træk:  

 

 1. e4 c5  2. Sf3 Sc6  

 3. Lb5 Sd4  4.Sxd4 cxd4 

 5. d3? 

og nu  

 5.  - Da5+! 

 
 

Her kunne man godt have givet 

pote.... men Hvid valgte at fortsætte. 

Aftenen var jo stadig ung.....  

Og aftenen gik. Men officerstabet 

kunne ikke kompenseres af noget 

håndgribeligt, og Sort vandt efter-

hånden. Til lykke til Leif. 0–1. 

Vi tilskuere smilede lidt ad den 

velplacerede dameskak. 

 
 



10 

Frække damer  
___________________________________________________ 

 
Noget lignende er jo set før. F.eks. i 

det kendte(?) parti fra 1851(!) mellem 

Schumoff og Jänisch (Skt. Peters-

borg, 1851), hvor man efter  

 

 1. e4 c5  2. d4 cxd4 

 3. Sf3 e5  4. Sxe5? Da5+  

kom frem til stillingen 

 

 
 

Hvid valgte også dengang at fortsætte 

spillet. Men med andet udfald.  

 

 5. b4 Lxb4+  6. Ld2 Lxd2+ 

 7. Sxd2 Dxe5  8. Ld3 Sf6  

 9. 0–0 0–0 10. f4 Dc5 

11. e5 Sd5 12. Lxh7+ Kxh7  

13. Dh5+ Kg8 14. Se4 Dxc2 

15. Tae1 Se3   

 

 

16. Txe3! dxe3 17. Df5! De2 

18. Sf6+ gxf6 19. exf6 Dc2 

20. Dxc2 d5 21. Dd3 d4 

22. Db5 Td8 23. Tf3 Lf5 

24. Dxf5 Sc6 25. Dc5 

1–0.  

Det går jo bare ikke hver gang! 

 

Bent Kølvig 

 

 

 

 

 
 

http://www.fanpop.com/spots/betty-

boop/images/119268/title/betty-boop-

photo 

og 

... 119264... 
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Damhus I - Odysseus II: 6 - 2 
__________________________________________________ 

 

 

Damhus I  6 - 2 Odysseus II  

Morten Møller Hansen 2089 ½ - ½ Søren Berg (R) 2088 

Steen Schousboe 1996 1 - 0 Jesper Klausen 2001 

Bent Kølvig (R) 2153 1 - 0 Jesper Bruun 1944 

Benny Roland Petersen 1964 1 - 0 Brian Nielsen 1901 

Leif Jensen 1873 0 - 1 Thorleif Meyer 1872 

Jens Akhøj Nielsen 1844 1 - 0 Michael Marshall 1771 

Bjørn Rasmussen 1821 1 - 0 Steen G. Nielsen (R) 1713 

Jørgen H.G. Hansen (R) 1821 ½ - ½ Jerry Møller Jensen (R) 1629 

snit   1945    snit   1865 

forventet    4,87 - 3,13   

__________________________________________________ 

 
Til at begynde med ville vi gerne 

kunne blive i mesterrækken efter 

oprykningen sidste år. Men nu ser det 

da ud til, at der er gode muligheder 

for at vinde rækken! Holdet ligger på 

en solid førsteplads efter fire runder, 

3½ point foran nr. 2. 

Og de sidste runder ser ikke 

skræmmende ud: kampe mod de 

nuværende nr. 6, 8 og 3. 

Nærmeste forfølger skal tilsvarende 

møde nr. 4, 6, og 8. 

Bjørn 
 

 
 

 

Nogle få supplerende bemærkninger til den nye triumf. 

 

I storsejr nr. 2 var der kun få 

skuffelser. Navnlig i rækken med 

vore hvide partier gik det helt godt: 

3½ af 4, hvor navnlig Steen 

Schousboe efter en BenOni-åbning 

(1.d4 c5 2.d5 etc.) imponerede med 

flot springerspil og indtrængen i d-

linjen. Også Benny Roland Petersen 

gjorde det godt i en kongeinder. 

Ligeledes reserven Jørgen H. G. 

Hansen, der skaffede en halv. 

Jens Akhøj var som altid leverings-

dygtig. Men lad os gå til den sorte 

række og det eneste tabte parti, som 

foregik på brættet lige til højre for 

mig. Her var det Leif Jensen, som 

spillede de sorte brikker over for den 

kendte kombinationsspiller Thorlejf 

Meyer, og som i den franske frem-

stødsvariant gik lige ind i det gamle 

bonderovsspil: 
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Damhus I - Odysseus II: 6 - 2 
___________________________________________________ 

 

 
Sort trækker 

 

 9.  - Sxd4?! 

10. Sxd4 Dxd4 11. Sb5 Dxe5 

12. Te1 Db8 13. Df3 Sg6 

14. Lxg6 hxg6 15. Lf4      

 

og her så han ingen anden udvej end 

at give damen med 

 

15.  - Dxf4 16. Dxf4 Lxb5  

 

Det holdt naturligvis ikke en meter 

eller tre kvarters spil. 

Så var der mere sjov på syvende-

brættet, hvor Bjørn Rasmussens mod-

stander kom ud med den skotske 

gambit, lidet anende, at netop den 

spiller Bjørn selv til daglig!  

 

 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6  

 3. d4 exd4 4. Lc4 Lc5  

 5. 0–0 Sf6 6. c3 

 

Bjørn kender det her, undgik de 

værste Max Lange-varianter og 

tilbageleverede bonden: 
   

 
Sort trækker 
 

 6. - d3  7. b4 Lb6  

 8. e5 d5  9. Lb5 Se4  

10. Dxd3 0–0 11. Lxc6 bxc6  

etc. med fint spil og sejr. 

 

Jeg selv fik også en stilling, jeg 

kender godt. Nemlig den samme som 

jeg havde i foregående runde i 

Herlev. Med den ret store forskel, at 

jeg nu sad på den anden side af 

brættet! 

 

Efter 10 træk var vi nået frem til 

denne stilling: 

 

 
Sort trækker
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Damhus I - Odysseus II: 6 - 2 
___________________________________________________ 

 

 1. e4 c6  2. d4 d5  

 3. exd5 cxd5  4. c4 Sf6  

 5. Sc3 g6  6. cxd5 Lg7  

 7. Db3 0–0  8. Le2 Sbd7  

 9. Lf3 Sb6 10. Sge2   

 

Her spillede modstanderen i Herlev 

10. - Lg4. Blandt andet for afveks-

lingens skyld afveg jeg med 

 

10. Lf5      

og efter  

 

11. 0–0 Ld3 12. d6! exd6  

13. Lxb7      

var jeg stadig en bonde bagud, men 

havde noget trykspil. Modstanderen 

tilbød snart remis, som jeg afslog, og 

stressede ham så meget i det 

følgende, at han gav damen for tårn, 

løber og to bønder. Den materiale-

fordeling beholdt vi lige til den 

ganske kønne slutstilling efter mit 

træk Kg6-f5!: 

 

 
 

Men til venstre for mig stred Morten 

Møller Hansen mod et begyndende 

anfald på kongefløjen. Åbenbart kom 

han i tanker om sit foredrag sidste år 

om "kongens sikkerhed". For i stedet 

for 0-0 spillede han Kd7. Desværre 

kom den ikke i sikkerhed på højre 

fløj, men blev udsat for diverse 

skakker. Og det kom til at koste to 

bønder i et dronningslutspil. Det var 

helt håbløst, og ingen ville have løftet 

et øjenbryn, dersom Morten havde 

kastet håndklædet. 

Men pludselig skete der noget 

uventet. Damerne var afbyttede, den 

hvide konge stod ovre på h, og 

Mortens enlige a-bonde havde frit 

løb! I denne klare gevinststilling 

tilbød Morten i sit hjertes godhed 

remis. 

Dette gav anledning til diskussioner. 

Nogle – deriblandt undertegnede – 

holdt på, at hensynet til holdet bør 

komme før medlidenhed. Vi husker 

de foregående år, hvor netop et mang-

lende halvt point blev afgørende for 

en glippet oprykning. Og en mere 

kynisk-pragmatisk indstilling er helt 

OK. Heldigvis har vi i år råd til at 

være gentlemen. 

Bent Kølvig 
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Damhus I - Odysseus II: 6 - 2 
___________________________________________________ 

 

Morten var ualmindelig kold og kynisk til holdkampen! 

 

Foranlediget af Bents referat på 

hjemmesiden iler jeg med at bringe 

en berigtigelse. Det var i virkelig-

heden mig, der – helt som sædvanlig 

– var kold og kynisk under hold-

kampen. Desværre var Bent allerede 

gået, da jeg for det undrende 

publikum af venner og fjender lod 

bomben sprænge inde i analyse-

lokalet! Så han oplevede desværre 

ikke den fantastiske stemning, da det 

gik op for de forsamlede, at jeg havde 

snydt modstanderen, så vandet drev.  

Det som både Damhus og Odysseus 

tilskuerne troede, var at jeg stod tykt 

til gevinst efter at have "snydt" min 

modstander, men virkeligheden var 

faktisk en helt anden: jeg stod stadig 

helt og aldeles til tab – og jeg var den 

eneste, der havde set det! Min mod-

stander var helt fortvivlet og var blot 

få millisekunder fra at opgive i en 

klart vundet stilling.  

Desværre kunne jeg ikke fuldende 

triumfen og få ham til at opgive, men 

jeg ventede dog iskoldt på det i hele 

tre træk, vel vidende at jeg stod tykt 

til tab. Se, dét er cool…! Da han til 

sidst formåede at spille videre efter at 

have græmmet sig i hen ved 15 min. 

tilbød jeg så lidt nonchalant remis, 

hvilket blev modtaget med et kvart 

sekunds betænkning og dyb for-

undring hos alle. 

I analyserummet blev jeg mødt af stor 

forvirring, for alle troede at jeg havde 

vundet, men hvordan kunne det dog 

ende remis?? Havde jeg af mit hjertes 

godhed tilbudt remis til staklen, der 

lige havde brændt en gevinst af?  

Nej, lad os se nærmere på hvordan 

begivenhederne udfoldede sig. Vi 

kommer ind i kampen på et tidspunkt, 

hvor jeg i en kritisk stilling har 

bjerget mig over i et skidt dronninge-

slutspil. Remis-tendensen i disse slut-

spil er relativ høj, så det var den 

bedste praktiske chance jeg kunne se, 

da muligheden bød sig. Min modstan-

der spillede forholdsvis godt og 

sikkert, gav ikke mange chancer fra 

sig og fastholdt klar (dvs. næsten 

vindende) fordel gennem hele slut-

spillet. 

 

 
Søren Berg - MMH 

KSU-holdturnering 18. januar 2011 

sort trækker 

 
43. -, g5 en lille vits. Hvid truer med 

at vinde e-bonden med skak. Der må 

gøres noget, for Df5 er håbløst, idet 

c-bonden spadserer direkte ned til 

dronning. 44. Dd6+, Kf7 45. Dd7+, 
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Damhus I - Odysseus II: 6 - 2 
___________________________________________________ 

 

Kf8 og i denne stilling må hvid 

hjertens gerne slå på e6, hvilket 

besvares med Df4#! Der kom 46. 

Dd8+, Kf7 47. Dxg5, Dd3+ 48. 

Kg4?!, De2+ Hvid kunne have klaret 

ærterne nemt med 48. Kh2, Dd5 

(eneste for at holde den vigtige e-

bonde) 49. Dh5+, Kg8 50. Dg4+, 

Kh8 (ellers kommer Df3 med 

knusende dronninge-afbytning) 51. 

Dd4, Da5 52. Dd6 og sort er helt 

færdig! I partiet fik jeg derimod en 

slags praktisk modspilschance for at 

slå den hvide a-bonde, hvorefter det 

pludselig bliver meget vanskeligere at 

beregne, for nu ser det ud til, at sort 

kan vinde ved alle dronninge-

afbytninger! Altså 49. Kh4, De4+ 50. 

Kh5, Dxa4(!) Psykologisk set var 

dette en triumf for sort, da hvid nu 

skal bruge energi på at undgå 

dronningeafbytninger, idet den sorte 

a-bonde jo så drøner mod a1 og 

"vinder". Der fulgte: 51. Df6+, Ke8 

52. Dxe6+, Kd8 53. Dg8+??!!,- Det 

lykkedes! Hvid faldt i med begge ben 

– eller det lykkedes mig i hvert fald at 

bibringe ham dette indtryk. Vi får lige 

et diagram mere: 

 

 

I løbet af et splitsekund plantede jeg 

dronningen på e8. Skak og 

dronningeafbytning! Stakkels hvid 

slog sig fortvivlet i panden med 

begge hænder og begravede hovedet i 

hænderne, mens han "højlydt rystede 

på hovedet". Dér sad han så i hele 8-

10 minutter, mens jeg beklagende 

slog ud med armene, hver gang han 

sendte mig et bedrøvet tårevædet 

blik. Nu havde han stået til gevinst i 

de sidste 20 træk eller så, og nu var 

alt med ét træk smidt på gulvet. Det 

hører med til historien, at jeg på dette 

tidspunkt havde ca. 4 min., mens han 

havde hele 30 min. Det hører også 

med til historien, at Rybka i denne 

stilling proklamerer –11.50 bønder 

dvs. klart vundet for sort. Det tager 

den dog kun ca. 8-10 sekunder, så 

skifter den til +4,50 for hvid dvs. 

klart vundet for hvid! Nuvel, stadig 

med 20 min. på klokken, kunne jeg se 

– og det bekræftede han bagefter – at 

han var sekunder fra at opgive. Sort 

får jo dronning "flere træk" før hvid. 

Kun fordi det var holdskak, undlod 

han at smide håndklædet i ringen! Da 

hovedet med de røde kinder igen kom 

til syne over trøjekanten, trak han 

modstræbende 53. -, De8+ 54. 

Dxe8+, Kxe8 og atter gik han i koma. 

Jeg sad roligt med hele mit pokerface 

og ventede på, at han skulle opgive, 

men desværre kom der efter yder-

ligere 8-10 min. overvejelse, hvor han 

gennemgik hele følelsesregisteret, 

endnu et træk. 55. Kh6, a5 og 

nølende 56. Kxh7, a4 hvorefter jeg 

slog ud med armene og lidt over-
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Damhus I - Odysseus II: 6 - 2 
___________________________________________________ 

 
bærende tilbød remis! Da min hånd 

nærmest blev revet af i taknemme-

lighed og undren, gik jeg grinende 

hele vejen ind til analyselokalet. Hvid 

havde taget imod remis i en soleklar 

gevinststilling!  

Varianten er yderst simpel, men den 

snyder øjet og det synsbedrag havde 

han måtte døje med i 20 smertefulde 

minutter: 57. g4, a3 58. g5, a2 59. g6, 

a1D 60. g7, - og både på Db1+ og 

Da7 følger meget simpelt 61. Kh8 og 

derefter ny dronning – uden at sort 

kan gøre en pind. Både min mod-

stander og de omkringstående tilsku-

ere kontrolcheckede vantro varianten 

flere gange, indtil de måtte overgive 

sig og lykønske mig med "svindel-

nummeret". Alt endte således godt, 

og jeg sikrede Damhus en mirakuløs 

remis i en tabt stilling – og altså ikke 

som referenten Bent fik skrevet i en 

klart vundet stilling!  

 

Morten 
 

 

 

 
 

Morten tryller 

 

http://pakajunk.blogspot.com/2010/12/pepe-time-24.html
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1. holdet 

 
 

Lyngby-Virum I - Damhus I: 3½ - 4½ 

   

 Finn Vester 2144 ½ - ½  Søren Boeck Petersen 2238  

 Peter Lautrup Larsen 2017 ½ - ½  Steen Schousboe 1996  

 Mikael Larsen 2000 0 - 1  Bent Kølvig (R) 2153  

 Peter Hee Lindhardt 1970 0 - 1  Eivind Einersen 2099  

 Bjarne Nielsen 1957 0 - 1  Benny Roland Petersen 1964  

 Lars Hyldkrog 1915 ½ - ½  Leif Jensen 1873  

 Per Lunde Jensen 1874 1 - 0  Jens Akhøj Nielsen 1844  

 Hans Timmermann  1810 1 - 0  Bjørn Rasmussen 1821  

 snit   1961     snit   1999  

 forventet    3,60 - 4,40     

 

 
 

 

Damhus I - Vestegnen I: 6 - 2 
 

 Søren Boeck Petersen 2238 1 - 0  Mohammad Ali 2202 

 Morten Møller Hansen 2089 ½ - ½  Carsten Nielsen 2077  

 Steen Schousboe 1996 ½ - ½  Svend Kjems Hove 1981  

 Bent Kølvig (R) 2153 ½ - ½  Jesper Pedersen 1930  

 Eivind Einersen 2099 1 - 0  Brian Feldborg 1789  

 Leif Jensen 1873 ½ - ½  Flemming Grønager 1586  

 Jens Akhøj Nielsen 1844 1 - 0  Niels Morten Lauridsen 1469  

 Bjørn Rasmussen 1821 1 - 0  Christian Glerskov 1335  

 snit   2014     snit   1796  

 forventet    5,94 - 2,06     

 

Inden sidste runde ligger førsteholdet nu 2 point foran nr. 2, Øbro II, der imidler-

tid skal møde bundholdet, Vestegnen II, mens vi selv skal møde nr. 3, BMS II. 

Det kan blive en spændende sidste runde. Vi skal nok have 5-3 for at holde 

førstepladsen. 

Bjørn 
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Ishøj I - Damhus II: 3 - 5 
___________________________________________________ 

 
 Per Simonsen 1702 1 - 0  Jørgen H.G. Hansen 1821  

 Kim Palmus 1696 ½ - ½  Nikolaj Benjamin O'hayv 1740  

 Eskild Christoffersen 1537 0 - 1  Niels Møller Rendlev 1717  

 Jens Feldskov 1467 0 - 1  Tommy Lundsteen 1632  

 Arne Rasmussen (R) 1269 1 - 0  Knud Erik Helleshøj 1612  

 Kim Jørgensen 1188 ½ - ½  Leif Sørensen 1600  

 Johnny Magnussen 1291 0 - 1  Bjørn Enemark 1593  

 Flemming Rasmussen 1144 0 - 1  Ernst M. Hansen 1580  

 snit   1412     snit   1662  

 forventet    1,71 - 6,29     

__________________________________________________ 

 
I et gevaldigt regnvejr skulle vi finde 

spillestedet i Ishøj – og i et endnu 

voldsommere regnvejr skulle vi hjem. 

Jeg havde lovet at tage Leif med 

tilbage og selvfølgelig bliver jeg 

færdig efter en god time, mens Leif 

bruger hele sin tid... 

Det blev til en beskeden sejr over 

klassens nummer sidst. Skuffende. 

3/4 time efter min lette sejr fulgte 

Niller efter med endnu en sejr, 

mindre klart set udefra, men 

modstanderen opgav. Så fulgte Knud 

Erik med tab til Arne Rasmussen, 

som vi kender fra hans sideordnede 

medlemskab i Hvidovre. Til sidst 

blev det til L mod T, det kunne Knud 

Erik ikke klare. Ernst stod presset, 

men pludselig hørte jeg ham sige "Så 

tager jeg din konge!" Lykken var 

vendt, Ernst havde bragt sig foran 

med en løber og kunne føre en bonde 

ned. 

Tommy havde vundet en løber og 

endte med at føre en bonde ned. 

Jørgen kom i vanskeligheder mod en 

stærkt spillende modstander og hans 

brikker blev overbelastede. Nikolaj 

havde tabt en kvalitet og stod i 

underkanten, da modstanderen tilbød 

remis. Selv om Nikolaj lige over-

vejede det, så var han vist godt 

tilfreds med det resultat. Til sidst sad 

Leif, foran med en bonde, og prøvede 

at få gevinst ud af det. Men mod-

standeren snød ham! Med kun tre 

minutter tilbage fremtvang han på 

snedig vis evig skak med springer og 

løber! 

Bjørn 
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2. holdet  

___________________________________________________ 

 
 Damhus II  4½ - 3½  Lyngby Virum II   

 Jørgen H.G. Hansen 1821 0 - 1  Frank Iversen 1602  

 Nikolaj Benjamin O'hayv 1740 ½ - ½  Hans Raahauge 1520  

 Peter Rank 1755 1 - 0  Thomas N. Hansen 1602  

 Niels Møller Rendlev 1717 1 - 0  Hans G. Rasmussen 1541  

 Tommy Lundsteen 1632 1 - 0  Lars Ø. Kristensen 1436  

 Knud Erik Helleshøj 1612 0 - 1  Thomas Madsen 1412  

 Leif Sørensen 1600 1 - 0  Anker Boldt 1389  

 Bjørn Enemark (H) 1593 0 - 1  Sebastian Lavallé 1323  

 snit   1684     snit   1478  

 forventet    5,10 - 1,90     

__________________________________________________ 

 
Bagud var vi fra starten, hvor vi 

manglede tre spillere. To af dem 

dukkede op lidt senere, men Knud 

Erik så vi aldrig. Så den forventede 

score skulle nok justeres ned til 5,34 - 

2,66, men det nåede vi slet ikke. Min 

modstander spillede vildt aggressivt - 

og havde held med det. Så jeg fik 

ikke set meget af de andres partier, 

opdagede ikke en gang, at alarmen 

gik i gang. 

 

Jeg nåede dog at se Tommy slutte 

elegant af med en vindende 

kombination.  

Bjørn
 

--- 

Fra Tommy har jeg modtaget 

I de seneste år har jeg kun spillet holdskak. Af den grund er jeg en smule rusten 

og laver ind imellem nogle grove fejl som jeg ikke ville have gjort, da jeg var 

mere aktiv. I vores kamp mod Lyngby/Virum fik jeg dog lov at smage sejrens 

sødme. Bjørn kaldte det endog en elegant afslutning og opfordrede mig til at 

viderebringe det. Partiet er som følger: 

 

hvid: Lars Ø. Kristensen 1436 

sort: Tommy Lundsteen 1632 

 

 1. e4 e6  2. d4 d5 

 3. e5 c5  4. c3 Sc6 

 5. Sf3 Sge7  6. Ld3 Ld7 

 7. Lg5? Db6  8. Dc2 cxd4    

 9. 0-0 Tc8 10. Dd2 dxc3 

11. Sxc3 h6 12. Lf4 g5
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2. holdet  

___________________________________________________ 

 
Lidt vovet måske, men jeg ville gerne 

lokke ham til at spille 13. Le3  d5,  

14. Sa4 Db4. Sad samtidig og 

frygtede, at han ville ofre officer på 

mine 2 bønder. Det ville han dog ikke 

og spillede i stedet 

 

13. Lg3 Sb4 14. Le2 Sf5 

15. a3 Sc6 16. Tfd1 Sa5 

17. Tab1 Sb3 18. Dd3 Lc5 

 

 
 

19. Se4! 

Den havde jeg ikke set komme. Den 

før omtalte rust. 

 

19.  - Sxg3 20. hxg3 La4 

21. Sf6+ Ke7 22. Tf1 Sd4! 

23. Sxd4 Lxd4 24. b3 Lc6 

25. Sg4 h5 26. Tbd1 Lb2 

27. Sf6 Lxe5 28. Sxh5 

her overvejede jeg først 28. - Lb5 i 

håb om dronningeafbytning. Dernæst 

kom tanken at spille 28. - Txh5 

29.Lxh5 Lb5, men godt jeg ikke 

gjorde det, da hvid her har 30. Dh2 

 

28.  - a6 29. g4 Lb5 

30. Dd2 Lxe2 31. Dxe2 f6 

32. Tfe1 Tc3 33. g3 Txb3 

34. a4 Tb2 35. Df3 Tb3 

 

"Nu holder jeg op med at notere",- 

sagde han, da han med 5 min. 

betænkningstid tilbage spillede 

 

36. De2 

hans kommentar var signalet til mig 

om, at nu måtte det briste eller bære 

og så spillede jeg det træk, som havde 

ligget i luften i nogle træk: 

 

 

sort trækker 

 

36.  - Lxg3 

i håb om at han i sin tidnød ville 

hoppe på den. Det gjorde han! 

 

37. Sxg3? 

37. Txd5 ville have holdt spændingen 

på brættet, hvor alt kunne ske, da jeg 

også selv nærmede mig de sidste 5 

betænkningsmin. 

 

37.  - Txg3+  

Opg. 

Tommy
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2. holdet  

___________________________________________________ 

 
6. runde: Tårnby II - Damhus II: 3 - 5 
 

 Erling Jørgensen  1601 0 - 1  Bent Kølvig (R) 2153  

 Per Larsen (R) 1550 0 - 1  Jørgen H.G. Hansen 1821  

 Bjarne Mathiesen (R) 1477 ½ - ½  Peter Rank 1755  

 Svend Arnkilde  1505 1 - 0  Niels Møller Rendlev 1717  

 Morten Jørgensen 1459 1 - 0  Tommy Lundsteen 1632  

 Niels Chr. Jørgensen 1435 0 - 1  Knud Erik Helleshøj 1612  

 Karlo Havmand (H) 1352 0 - 1  Leif Sørensen 1600  

 Børge Hansen 1347 ½ - ½  Bjørn Enemark (H) 1593  

 snit   1466     snit   1735  

 forventet    1,52 - 6,48     
 

 

___________________________________________________ 

3. holdet  

___________________________________________________ 

 
6. runde: Damhus III - Hvidovre II: 5 - 3 
 

 Gisli Hardarson (R) 1646 ½ - ½  Steen Andersen 1203  

 Ernst M. Hansen 1526 1 - 0  Bjarne Håkonsson 1154  

 Ole Lergren 1547 1 - 0  Robert Christensen 1104  

 Hovhannes Tutundjan (R) 1543 ½ - ½  John W. Madsen (R) 1100  

 Sten Bauers 1499 0 - 1  Henrik Madsen 1100  

 Per Kühlmann 1441 0 - 1  Henning Gottfredsen (R) 1000  

 Poul Busk Sørensen 1417 1 - 0  Viktor Nielsen (R) 1000  

 Ejvind Funch Carlsen (R) 1397 1 - 0  Vagn Jensen (R) 1000  

 snit   1502     snit   1083  

 forventet    7,43 - 0,57     

 

En sejr til tredjeholdet, men langtfra overbevisende mod et modstanderhold, hvor 

vi bræt for bræt havde et plus på 400 ratingpoint! Men måske er det alligevel nok 

til at bevare førstepladsen inden sidste og afgørende runde. 

Bjørn 
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3. holdet 
__________________________________________________ 
 

Damhus III - Frederiksberg V: 5½ - 2½ 
 

 Gisli Hardarson (R) 1646 0 - 1  John Henningsen 1649  

 Ernst M. Hansen 1526 1 - 0  Peter Frahm 1604  

 Ole Lergren 1547 1 - 0  Michael Vedsø 1495  

 Sten Bauers 1499 ½ - ½  Henri Tolba 1458  

 Bjarne Røhder 1496 1 - 0  Rolf Ejlertsen 1389  

 Per Kühlmann 1441 ½ - ½  Poul Jakobsen 1254  

 Poul Busk Sørensen 1417 1 - 0  Leif Eriksen 1214  

 Jens Carl Hviid 1282 ½ - ½  Per Hattens 1152  

 snit   1482     snit   1402  

 forventet    4,85 - 3,15     

__________________________________________________ 

 
Posten I - Damhus III: 6½ - 1½  
 

 Jan Højer 1324 0 - 1  Bent Kølvig (R) 2153  

 Jens Christian Olsen 1558 1 - 0  Ernst M. Hansen 1526  

 Niels Egon Madsen 1489 1 - 0  Ole Lergren 1547  

 Bjarne Alstrup 1576 1 - 0  Sten Bauers 1499  

 Rasmus Blædel Larsen 1521 1 - 0  Bjarne Røhder 1496  

 Axel Kraft 1323 ½ - ½  Per Kühlmann 1441  

 Angelo Nielsen 1500 1 - 0  Poul Busk Sørensen 1417  

 Kim M. Pedersen 1500 1 - 0  Bjørn Gemzøe (R) 1280  

 snit   1474     snit   1545  

 forventet    3,83 - 4,17     

__________________________________________________ 

 

Vi har den noget rystende meddelelse at 3. holdet fik en på hatten af Posten. Man 

kan sige, at 3. holdet var underfrankeret, og sikken en strafporto vi har fået. Det 

var kun Kølvig, der vandt og så fik Kühlmann et ½. Status: et nederlag på 6½-1½. 

Ernst og Flemming 
 

De havde deres lavest ratede placeret på førstepladsen. Han mødte så vores super-

reserve, Bent, der vandt let. Det gav Bent en ratingfremgang på 0,00! Med 800 

rating-point til forskel SKAL man vinde. Samlet ligger vi fortsat på førstepladsen, 

men de fem points forspring er nu skrumpet til ½. 
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4. holdet 
___________________________________________________ 
 

AS04 IV - Damhus IV: 1½ - 2½ 
 

 Simon Stibolt Jensen 1583 0 - 1  Zoran Wisal 1404  

 Jonbert Jensen 1355 1 - 0  Jens Carl Hviid 1282  

 Per Langballe 1212 0 - 1  Bjørn Gemzøe 1280  

 Jens Amstrup 1166 ½ - ½  Søren Hansen 1300  

 snit   1329     snit   1317  

 forventet    2,06 - 1,94     

 
 

Det måtte jo ske. Nu har en fra 

fjerdeholdet prøvet at tabe! Det var 

Jens Hviid, der blev udsat for dette. 

Men AS04s fjerdeholdet er også en 

stærk modstander og de to øverste 

brætter ganske gode. Forventet 

resultat var 2-2, men fjerdeholdet 

fortsætter med at overraske positivt. 

 

Bjørn 
 

 

 

 

Damhus IV - Gladsaxe II: 2 - 2 
 

 Zoran Wisal 1404 0 - 1  Mogens Olsen 1464 

 Jens Carl Hviid 1282 1 - 0  Alex Madsen 1421   

 Bjørn Gemzøe 1280 0 - 1  Miroslaw Kozielski 1384 

 Søren Hansen 1300 1 - 0  Johnny S.Rasmussen 1067  

 snit   1317     snit   1334  

 forventet  1,88 - 2,12     

 
 

De to stærkeste hold i denne gruppe mødtes i sidste runde. Begge havde 9½ inden 

kampen, så det var nu det skulle afgøres. Og det blev det ikke! For resultatet blev 

uafgjort 2-2, og dermed sluttede begge på 11½ og måtte deles om førstepladsen. 

Et stort til lykke til fjerdeholdet, som har spillet solidt i sine fire kampe. Helt uden 

behov for reserver, i sig selv bemærkelsesværdigt. 

Bjørn 
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Øbro Nytår 2010 - en skak-

maraton af NikolajBenjamin O'hayv   
______________________________________ 
 
I slutningen af 2009 deltog jeg i en 

pragtfuld og vanvittig turnering på 

Østerbro. Pragtfuld pgr. god stemning 

og masser af gæve skakfolk samt 

intense og sindsoprivende partier. 

Vanvittig pgr. 7 runder nærskak for-

delt på fire dage fra 27. dec. 30. 

dec. Et tidspunkt, hvor normale men-

nesker nyder juleferien og forbereder 

sig til nytår.  

Jeg fik en elendig start, men kom så i 

gear og haltede hjem med 2½ af 7 

point. Tabte noget rating og var ble-

vet meget klogere omkring vigtig-

heden af at disponere energien rigtigt 

over alle fire dage. Jeg fik en trøste-

præmie som årets campist: jeg havde 

liggeunderlag, madpakke, skiftetøj 

osv. med. 

Nuvel i år, dvs. 2010, skulle jeg jo 

prøve en gang til og målet var 50% 

eller bedre. I disse store turneringer 

spiller man typisk efter schweizer-

modellen. Hvilket kort fortalt bety-

der, at man - hvis alt går efter for-

ventning - skiftevis møder stærke og 

mindre stærke spillere. Min plan var 

at slå de svage og undgå tab mod de 

stærke. Det er dejligt at vinde, men 

absolut også rart at undgå tab. Når 

man spiller mange runder efter hin-

anden er det utroligt vigtigt at finde 

en god rytme og en måde at lade op 

på ml. de forskellige runder. 

De spillere, som formår dette bedst 

har selvfølgelig også gode chancer 

for pæne resultater. Hertil kommer 

naturligvis forberedelser, skakforstå-

else og evne til at slå til og holde 

hovedet koldt, når det gælder. Et godt 

eksempel er den samlede vinder, som 

har en enkel tilgang om at vinde alle 

sine partier, så slipper han jo også for 

at regne på, hvornår remis kan betale 

sig. 

Vinderen blev svenske GM Johnny 

Hector med max. score 7/7. Nummer 

to blev IM Jens Kristiansen, som 

meget graciøst havde tilbudt GM 

Henrik Danielsen remis i en bedre 

stilling i sidste runde, som Danielsen 

fuldkomment vanvittigt afslog, hvor-

efter han glat tabte?! Ak, grådighed 

er roden til alt ondt. 

Masser af partierne var utroligt 

spændende at følge og efterfølgende 

at kigge over skuldrene på de stærke i 

deres analyser og tanker omkring et 

afviklet parti. 

Godt bevæbnet med Maosko, skifte-

tøj, liggeunderlag, madpakke og godt 

humør drog jeg af sted mod Østerbro 

den 27. dec. 2010. I første runde 

skulle jeg møde en 2100-mand, som i 

spansk lod hånt om sin positionelle 

bondestruktur for et aggressivt 

gennembrud på midten af brættet. Jeg 

kom til at stå til tab og i elendig 

tidnød solgte jeg så en officer og 

tabte. 

Anden runde mod en 1400-mand og 

Aljechins forsvar (1. e4 Sf6) og kon-
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staterede, at jeg ved absolut ingenting 

om denne åbning, kom til at stå 

presset, overså en smart udvej og 

tabte en bonde, fik mig dog fintet 

tilbage til et uligefarvet løberslutspil 

og modtog naturligvis remistilbudet 

med en bonde under. 

Efter partiet forklarede han mig 

venligt om åbningsmulighederne og 

temaerne inden for Aljechins forsvar. 

Godt gået af en mand, som have ca. 

400 mindre i rating end mig! Jeg 

roste ham i øvrigt for hans spil, noget 

vi glemmer alt for ofte, når vi selv har 

mistet point. Alt for ofte stikker folk 

hurtigt af, hvilket jeg har nævnt før er 

ærgerligt, da det er spændende at 

høre idéer og tanker fra ens mod-

spiller ang. partiet.  

Altså første dag 1½ af 2. Men var dog 

i gang og nød at hilse på gutterne og 

de to "gutinder", den ene med pragt-

fulde fyldige bryster. jeg mener abso-

lut, at flere kvinder skal spille skak! 

Anden dag var planen 1½ af to og 

dermed udligning og 50%. 

I det tredie parti (Tarrasch) nappede 

jeg en god bonde og bortset fra en 

tåbelig fejl i gensidig tidnød, som 

min modspiller heldigvis overså, så 

spillede jeg til ét mål og vandt 

absolut fortjent. 

Fjerde parti, Philidor forsvar (1. e4 

e5, 2. Sf3 d6), stillede min utroligt 

venlige og gemytlige modstander sig 

fuldkomment vanvittigt op med sort, 

og jeg kunne roligt kvase ham i et alt 

for langt parti. Det lykkedes mig at 

bevare koncentrationen trods at de to 

spillere ved siden af os spillede 

enormt hektisk under hele deres parti. 

Den ene, en storryger, trak samtidigt 

vejret som et damplokomotiv. 

Partiet blev alt for langt, da min mod-

stander absolut ville sættes mat, før 

han takkede for kampen. Undervejs 

med drama omkring da jeg ved 2 

timers vingefald stoppede uret for at 

bede turneringslederen give os til-

lægstid på ½ time. Næh.. uret skulle 

skam gå imens, mente han.  

Turneringslederen kom så og stop-

pede uret, som han naturligvis skal. 

Jeg vandt med 4-5 bønder, løber, 

springer og bondeforvandling til tårn 

mod konge. 

Positivt kan siges, at jeg formåede at 

bevare koncentrationen og udførte 

gevinst-teknikken pænt og princi-

pielt. Flere gutter tilkendegav efter-

følgende, at de syntes det var frækt at 

spille videre så længe, 15-20 træk og 

40 minutter, men jeg var mest 

ærgerlig over det fjollede omkring 

uret og tidskontrollen. Principielt må 

folk jo spille, så længe de overholder 

reglerne og i øvrigt er flinke! 2½ 

point af 4 mulige. 

5. runde, ½ hviledag og en flink gut 

på ca. 23 år med 2330 i rating. Jeg vil 

ikke vide, hvem jeg skal møde, 

aftenen før, da jeg restituerer bedst i 

uvidenhed, men selvfølgelig var der 

én, som sagde det, og så ku' jeg være 

nervøs den nat. Det lykkedes mig at 

komme for sent, hvilket jeg mira-

kuløst havde undgået ellers - den nye 

stil! 
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Han maste mig i skotsk og var 

utroligt rar også i efteranalysen, 

sådan bør folk være, når de spiller 

skak. I øvrigt var denne flinker fyr 

indirekte medvirkende til succes i et 

senere parti, da jeg ku' gentage et 

trick, han lærte mig. 

Fjerde og sidste dag. Jeg havde nu 

opnået 50% og var altså i god balance 

rent resultatmæssigt. 6. runde. Hvid i 

min absolutte hovedopstilling i lukket 

siciliansk. Jeg har en rigtig fin score 

her, som jeg tillægger den megen 

rutine, som jeg har i denne åbning. 

Man burde blot investere i at få rutine 

i forskellige åbninger på samme 

måde. Min erfaring er, at mange folk 

trækker upræcist, inden vi når til træk 

10, og så får jeg initiativ og samtidigt 

også en stilling, som jeg kan lide. Et 

godt råd: "Spil stillinger, som du kan 

lide!"  

Min modstander havde næsten 2000 

og er relativt stærk. Han lavede et par 

fejl, og jeg stod klart bedst og vandt 

eksemplarisk. Han var svært utilfreds 

med, at jeg var begejstret, og har 

efterfølgende forklaret mig, at com-

puteren siger, at han stod bedst flere 

gange. Men nu var det jo ikke en 

2600+ computer, men et menneske, 

jeg mødte, og her trak jeg altså det 

længste strå! 

7. og sidste runde, 3½ af 6 point, og 

jeg vidste, at nu spillede jeg om 

ratingpræmier, som jeg mente, at 

mindst en ½ ville give. Jeg udførte 

mine forskellige gøremål: spise, tøj-

skift, hvile osv. og var nu klar. En 

bøn gik i opfyldelse, og min 

modstander var heldigvis en flink 

mesterspiller på ca. 1950 i rating. 

Ikke nogen pseudo-IM'er, som har 

haft en skidt turnering, til mig. 

Efterfølgende sad jeg i øvrigt hele 

natten og kiggede partier igennem 

med netop en næsten IM'er med 2394 

i rating. Flink fyr, (oprindelig) russer, 

som hed Igor på ca. 25 år. 

Det sidste parti startede godt med 

hurtig udligning med sort. Desværre 

missede jeg en chance for fordel, men 

stod da pænt. Lige pludselig tog 

pokker ved min modstander og i en 

stilling en smule i underkanten gik 

han "all in". 

 

hvid: Martine Reib Petersen 1929 

sort: Nikolaj Benjamin O'hayv 1743 

 

 1. Sf3 d5  2. g3 Sf6 

 3. Lg2 e6  4. 0-0 c5 

 5. d4 cxd4!  6. Sxd4 e5! 

 7. Sf3 Sc6  8. Lg5?! 

 8. c4   

 

 8.  - Le7  9. Se1 Le6 

10. Sd2 0-0 11. e4?! d4?! 

11.  - Sxe4! 

 

12. Sd3! Tc8 13.Lxf6! Lxf6 

14. a3 Sa5 15. Tc1 b6 

16. Sb4?! 

16. f4  

 

16.  - Le7 17. Dh5!? f6 

18. Lh3! Lxh3!? 

18.  - Lf7 
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19. Dxh3 Dd6! 20. Sf3?! Sc4! 

21. Sh4?! 

21. Sd3 

 

21.  - g6 22. Dg4  

 

 

sort trækker 

 

22.  - Kf7!! 23. Sd5?! 

23. Sd3  

 

23.  - f5!! 24. f4?? 

 

 

sort trækker 

 

24.  - Dxd5!! 

25. Sxf5 Dc6! 

Træk 20-25 kostede 24 min. Men gav 

en teknisk vundet stilling, som jeg 

heldigvis kørte helt hjem. 

 

26. Sd6?! Sxd6 27. fxe5+ Kg7 

28. Txf8?! 

28. exd6 

 

28.  - Lxf8 29. exd6 Lxd6 

30. e5 Lxe5 

 

Resultatet blev fantastiske 4½ af 7 

point og en 12.-14. plads. Jeg var 

seedet 46 ud af 64 skakspillere. Der 

blev klappet og taget billeder og jeg 

hjemtog 1. ratingpræmie udelt for 

bedst under 2000 i rating, og hele 

2000, - kr. i en kuvert med påskriften 

NBO - Damhus Tivoli! 

Nu er jeg så mesterspiller i Elo og er 

på 1800 i DK. Samtidig er jeg i rigtig 

god skakform og arbejder med for-

bedringer af forskellige mangler og 

svagheder, så at mit erklærede mål 

om mesterspiller også i DK rating 

kan opnås. Som førnævnt sad Igor og 

jeg og analyserede og grinte af 

utrolige stillinger og held, f.eks. 

overså hans modstander udækkelig 

mat, men kiksede. Jeg sov hele den 

31. dec. og stod blot op00:15 for at 

hoppe ned af min lænestol og ind i 

det nye år 2011. Og hermed ønskes I 

alle et pragtfuldt skaknytår 2011. 

 

Nikolaj
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Indtægter:      

 

1. Kontingenter 

Kontingenter ialt:  47.674 

 

2. Turneringsindskud 

EMT 3.120 

Vinterturneringen 1.450 

Forårsturneringen 850 

Vestvold (også 3 hold med fra RS) 500 

Turneringsindskud ialt: 5.920 5.920 

 

3. Indskud nye medlemmer  0 

 

4. Kommunetilskud (1.000 kr. for Dansk Mesterskab) 13.000 

 

5. Renteindtægt  66 

 

6. Sponsortilskud  500 

 

7. Diverse (Vanløse Skakklub)   489 

      Samlede indtægter:  67.650 

 

Udgifter: 

 

1. Kontingenter KSU 

Januar kvartal 8.781 

April kvartal 8.443 

Juli kvartal 8.288 

Oktober kvartal 8.415 

Holdturnering (ex. 2009) 150 

Kontingenter KSU ialt: 34.077 34.077 

 

2. Turneringspræmier 

Damhus-EMT 3.550 

Vinterturneringen 1.425 

Forårsturneringen 825 

Lynskak, forår 0 

Turneringspræmier ialt: 5.800 5.800
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3. Særlige arrangementer: 

Sommerafslutning -336 

Juleafslutning -272 

Vestvoldturnering 750 

Rødovre-centret 407 

Kulturnat 249 

Damhus-mesterskab/EMT (afgift+annonce) 1.309 

Diverse (deltagelse i foreningsfest) 625 

Særlige arrangementer ialt: 2.732 2.732 

 

4. Administration m.v. 

Husleje 0 

Porto 1.663 

Gebyrer 662 

Web-hotel 1.110 

Telefon mm.(formand/holdledelse) 0 

Revision 0 

Generalforsamling 37 

Fribonden 880 

Diverse (F1-aftale + girokort) 400 

Kontorhold 1.558 

Bestyrelsesmøder 156 

Administration m.v. 6.465 6.465 

 

Samlede udgifter:  49.074 

 

 

Driftsresultat 

 

Samlede indtægter  67.650 

Samlede udgifter  -49.074 

 

Driftsresultat  18.576 
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STATUS PR. 31. december 2010   Kassebeholdning og egenkapital 

 

Egenkapital pr. 31.12.2010 30.596 

Driftsresultat for 1.1 - 31.12.2010 18.576 

Evt. yderligere gammel gæld til KSU 

  (Vanløse) -3.992 

Afskrivning af gæld -390 

Egenkapital pr. 31.12.2010 44.790 

 

Formuen fordeler sig således: 

 

Aktiver 

Indestående i Danske Bank 48.892 

Kontant beholdning 2.767 

Tilgodehavende 2.200 

Aktiver i alt 53.859 

 

Passiver 

Kortfristet gæld -1.345 

Evt. gammel gæld til KSU (Vanløse) -3.732 

Evt. yderligere gammel gæld til KSU  

 (Vanløse) -3.992 

Passiver i alt -9.069 

 

Egenkapital pr. 31.12.2010 44.790 

 

Frederiksberg den 6. marts 2011 

 

  

Forelægges til godkendelse 

på generalforsamlingen den 16. marts 2010 

 

 

Bjarne Røhder, kasserer 

 

 

(Ovenstående regnskab er dog endnu ikke godkendt af revisor Bendt Breinholt)  
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Damhus Skakklub ønsker 

 

 

21. april 

Knud Hornhaver 

til lykke 

med de 70 år 

 

 

10. juni 

Gyula Szücs 

til lykke 

med de 70 år 

 

 

21. april 

Eigil Asanta 

til lykke  

med de 60 år 

 

 

25. juni 

Søren Boeck Petersen 

til lykke 

med de 40 år 
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2. kvartal 2011 Lokaler 
 

 19. marts lørdag, kl. 13:00, Tapeten, Magleparken 5, Ballerup 

   1. holdet ude mod BMS II 

   2. holdet hjemme mod Borgen I 

   3. holdet ude mod Brøndbyerne II 

 

 22. marts Generalforsamling  EH 

 

 29. marts Forårslyn   EH 
    

 5. april Skaksnakcafé  BK 

 7. april torsdag, Vestvold I, Leragergaard, Glostrup 

 

 12. april Skaksnakcafé  BK 

 14. april torsdag, Vestvold II, Leragergaard, Glostrup 
 

 21. maj lørdag, arrangement i Rødovre Centrum 

 

 19. april Forårsturneringen, 1. runde  BE  
 

 26. april Forårsturneringen, 2. runde  SB 
 

  3. maj Forårsturneringen, udsatte kampe  efter aftale 
 

 10. maj Forårsturneringen, 3. runde  BR 
 

 17. maj Forårsturneringen, udsatte kampe  efter aftale 
 

 24. maj Morten Møller Hansen spiller et parti blindt 

   mod de fremmødte  MMH 
 

 31. maj Forårsturneringen, 4. runde  PK  
 

 7. juni Sæsonafslutning  EH 
 

   LynmixGrandPrix  BK 


