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Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

tirsdag den 24. juni 2014 kl. 19:30
i klubbens lokaler, Til Jernbanen 20, Bagsværd

Indkaldelsen sker i henhold til klubbens vedtægter, jf. § 4.

Dagsordenen har følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Protokol
3. Formandens beretning
4. Regnskab 
5. Indkomne forslag 
6. Valg (jf. § 6)

Formand og 1. bestyrelsesmedlem er på valg
Evt. 2. bestyrelsesmedlem er på valg
2 revisorer og 1 revisorsuppleant er på valg

7. Eventuelt 

Angående punkt 5: Forslag til vedtægtsændringer er vedlagt.

Andre forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
være bestyrelsen i hænde senest 8 kalenderdage før generalforsam
lingen og fremlægges på  generalforsamlingen.

Mød frem og vær med!

Der serveres gratis kaffe.

Bestyrelsen

Skakforening
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Kassereren meddeler Af Bo Damgaard-Sørensen

Bjarne Frørup har meldt sig ud pga. flytning til Nykøbing Sjælland.

Kassereren vil fremover bestræbe sig på (som minimum) at være i 
klubben den første tirsdag i måneden mellem 19:00 og 21.00. Dette 
gælder dog ikke i sommermånederne juni, juli og august.  Jeg håber 
dette initiativ vil tage lidt af trykket for utålmodige kontingent-
indbetalere :o) 

Husk! Betaler I via netbank, så sørg for at udfylde modtagerens 
tekstfelt på en sådan måde, at jeg kan hitte rede i, hvem betalingen 
kommer fra.

Vinterturneringen – GSF Open 3 Af Alex Madsen

Årets vinterturnering, GSF Open 3, blev vundet af turneringens ene
ste gæst udefra, Michael Madsen, i suveræn stil med 8 sejre og en 
remis. Stort tillykke til Michael. Nr. 2 blev Per Steenstrup, der heller 
ikke tabte en eneste kamp. Per er dermed som bedst placeret GSF'er 
vor nye klubmester. Også stort tillykke til ham.

Resultat:

Turneringen havde som det ses 12 deltagere, hvilket er det mindste 

Gladsaxe

Plac. GSF Open 3 Rating ELO Po Korr.
1   1. Michael Madsen (Allerød ) 1977 0 8½ 36,5
2   2. Per Steenstrup (GSF)   1988 2049 7½ 37
3   3. Jan Flemming Jensen (GSF) 1900 2043 7 36,5
4   5. Allan Hansen (GSF) 1800 0 6½ 38
5   4. Ib Strømberg Hansen (GSF) 1554 0 4½ 39
6 12. Allan Keller (Ingen) 1400 0 4 41
7   6. Poul Erik Harders (GSF) 1531 1709 4 34,5
8 10. Henrik Mortensen (GSF) 1448 1605 3 33
9   7. Alex Madsen (GSF) 1452 0 2½ 39

10   9. Ib Christian Møller (GSF) 1266 0 2½ 32
11   8. John Jönsson (GSF) 1271 0 2 37
12 11. Johnny S. Rasmussen (GSF) 1241 0 2 31,5
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antal hidtil. Fra 2008/09 til nu har der år for år deltaget følgende antal:

22 – 20 – 17 – 14 – 16 – 12

Som det ses  - en temmelig nedadgående kurve.  En tilgang af nye 
aktive medlemmer er tiltrængt.

Påskelyn
Den 15. april var 9 friske medlemmer mødt op til en gang påskelyn. 3 
mand kæmpede om førstepladsen: Georg Jørgensen, Per Steenstrup 
og Allan Hansen. Resultatet af den drabelige dyst blev, at Allan vandt 
med 7½ points ved kun at afgive et halvt points, idet hans parti mod 
Per endte remis. Per blev nr. 2 med 6½ points, idet han tabte til Georg, 
der blev nr. 3 med 6 points. Georg tabte til Allan, men måtte herud
over lide et forsmædeligt nederlag til Alex Madsen!

Udover de fire nævnte deltog Ib Møller, Henrik Mortensen, Johnny S. 
Rasmussen, Poul Erik Harders og John Jönsson.

Allan overskuer situationen!

Skakforening
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KSU's Holdturnering
GSF's førstehold led voldsomt under fraværet af nogle af vore bedste 
spillere. Resultatet blev da også som frygtet – GSF rykker ned i 2. 
række. Et lys i mørket var det dog, da Erik Poulsen blev skiftet ind 
som reserve i sidste runde, der blev spillet i Tapeten. Her mødte han 
på første bræt en ung mand på 14 år med kandidatresultat (!), som 
måtte se sig sat mat i 14 træk. Se partiet med Eriks kommentarer i 
artiklen '14 træk til skafottet'.

Resultat:

1. række, grp. 2
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1 BMS 3  4½ 6 6 5 6½ 7½ 6 41½ 14 34,71

2 Damhus 1 3½  5½ 3½ 5 6½ 6½ 6½ 37 10 42,01

3 Odysseus 2 2 2½  4½ 5 7½ 7½ 5½ 34½ 10 40,53

4 Seksløberen 1 2 4½ 3½  4½ 5½ 6 7 33 10 29,19

5 Nørrebro 3 3 3 3 3½  4½ 5 6 28 6 20,96

6 Herlev 2 1½ 1½ ½ 2½ 3½  5 6 20½ 4 23,74

7 Frederiksberg 4 ½ 1½ ½ 2 3 3  6½ 17 2 19,69

8 Gladsaxe 1 2 1½ 2½ 1 2 2 1½  12½ 0 13,17

Gladsaxe

Fra holdafslutningen i Tapeten 15.3.2014
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14 træk til skafottet Af Erik Poulsen
Efter et års pause fra turneringsskak var jeg efterhånden godt skak
sulten og stillede med glæde op som reserve i sidste runde på 1. bræt 
mod BMS 3, som vandt vores gruppe ganske overlegent. Det er altid 
vældig hyggeligt at deltage i disse fællesafslutninger på Tapeten i 
Ballerup, hvor man som regel får sig en snak med skakvenner fra 
gamle dage.

Jeg havde set, at min modstander havde lavet kandidatresultat ved at 
score 5 af 5 indtil da, så det var ikke med de helt store forventninger, 
jeg satte mig til brættet.

Hvid: Erik Poulsen, GSF (1943)
Sort: Mikkel M. Jacobsen, BMS
Caro-Kann / B12
Spillet den 15.3.2014
1. e4 c6  2. d4 d5  3. f3
Gambitvarianten – mit 
favoritvåben mod Caro-
Kann.
3... dxe4  4. fxe4 e5 
5. Sf3 exd4?!
Sådan spiller mange, 
men efter
6. Lc4
er stillingen farlig for sort, som let kommer bagud i udvikling.

6... Lb4+  7. c3 dxc3
7... La5 er bedre, men her gik det op for mig, at sort var på ukendte 
stier og havde fået øje på en tilsyneladende gunstig afvikling.
8. Lxf7+!
Denne stilling havde jeg allerede haft i 1986 i vinterturneringen mod 
Thorkil Braagaard, som trak det eneste: 8... Ke7 og efter 9. Dxd8 Kxd8 
havde jeg en lille fordel og vandt. Teorien foretrækker i øvrigt her 9. 

Skakforening
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Db3 cxb2+ 10. Dxb4+ Kxf7 11. Lxb2, og 
hvids angreb vejer klart tungere end det 
ubetydelige tab af materiale (Karpov). Til 
min store overraskelse trak min unge 
modstander imidlertid
8... Kxf7??  9. Dxd8 cxb2+  10. Ke2 bxa1D
og havde dermed stor materiel fordel. 
Heldigvis var det ikke svært at se
11. Sg5+ Kg6  12. De8+ Kh6  13. Se6+ g5 
14. Lxg5+ mat

Ikke overraskende har dette parti adskillige ens forgængere, første 
gang Tartakower-anonym, Paris 1932 iflg. mine teoribøger.

 Juleafslutning

Juleafslutningen begyndte som traditionen byder med gløgg og 
æbleskiver. Derefter var der skak-quizz ved Helge Neesgaard, der var 
med som gæst fra Caïssa. Georg Jørgensen vandt denne konkurrence 
der bestod af 13 skak-historiske spørgsmål.

Efterfølgende stod den på holdkonkurrence i lynskak. De heldige 
vindere ses med deres præmier på billedet herover.

Gladsaxe

Slutstilling
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GSF-nyt på internettet
På vor hjemmeside, http://gladsaxeskak.dk/, kan du nu se de seneste 
4 numre af GSF-Nyt i pdf-format. Klik på knappen Info og Links.

Der er desuden direkte links til følgende hjemmesider:

Københavns Skak Union: KSU
Dansk Skak Union: DSU
Spil lynskak online på: DSU´s skakserver
Dansk internet skakklub med k-skak: eskak
The Internet Chess Club - online chess: ICC
playchess - online chess: Playchess
GM Henrik Danielsen: Train like a Grandmaster
IM Jens Kristiansens blog: Skak og skakspillere 

KIRSEBÆRPARTI NR. 5
af Kaare Vissing Andersen

Når man ikke selv er blevet en stor skakspiller, må man  
trøste sig med at have spist kirsebær med dem, der blev det.

Nordensmesterens skalp – norske Ragnar Hoen i fransk uføre 
Da Norges bedste skakspiller, Magnus Carlsen, besejrede den indiske 
verdensmester Vishy Anand i Chennai i efteråret 2013 og dermed 
overtog dennes titel, gik mine tanker tilbage til sommeren 1986, da jeg 
besejrede Norges bedste skakspiller. Javel, ikke Carlsen, for han blev 
først født 14 år senere, og heller ikke Norges bedste dengang – men 
dog en nordmand, Ragnar Hoen, som både havde vundet sit lands 
mesterskab tre gange og det nordiske mesterskab en enkelt. Det er 
nok en messe værd – han er i hvert fald! Men lad os traske længere 
tilbage ad annalernes stier, til før tidens tand begyndte at gnave i 

Skakforening

http://gladsaxeskak.dk/
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såvel Ragnar Hoens som min egen spillestyrke.

I årene omkring 1960 havde Brønshøj Arbejder Skakklub (i dag Brøns
høj Skakforening) et muntert og hyggeligt samarbejde med Tiede
manns Sjakklubb i Oslo. TS var udsprunget af Tiedemanns Tobaks
kompagni, som dengang – i lighed med mange af datidens danske 
arbejdspladser – havde en velfungerende skakklub. Desværre ophørte 
samarbejdet kort efter, at jeg i november 1961 blev medlem af BAS, så 
den fornøjelse gik jeg glip af.

Siden fik Tiedemanns Sjakklub dog igen en dansk venskabsklub – 
den gennem årtier meget driftige B&W Skakklub, hvis primus motor 
både som spiller og organisator i et halvt hundrede år var den stærke 
mesterspiller Einar Auchenberg (1916-2008). I 1946 vandt han eksem
pelvis mesterskabet for Dansk Arbejder Skak Forbund – dengang en 
meget stærkt besat turnering. Til højt oppe i alderen bevarede han en 
solid spillestyrke. Han kunne dog ikke hamle om med 1. brættet for 
Tiedemanns Sjakklub. Her sad nemlig i årtier selveste Ragnar Hoen 
(født 5/10-1940). Af hans meritter kan nævnes tre Norgesmesterskaber 
(1963, 1978 og 1981) og det nordiske mesterskab i 1967. Titlen kom i 
hus ad to omgange. I Nordisk Turnering, august 1967, opnåede han 
7,5 point af 11 mulige og delte dermed 1. pladsen med landsmanden 
Paul Svedenborg og islændingen F. Thorbergsson. I januar 1968 
spillede disse tre så omkamp om den fine titel på vulkanøen, hvor 
Hoen var bedst til at holde hovedet koldt og gejsten oppe under den 
kogende varme fra de nærliggende gejsere. Med 3,5 point af 4 vandt 
han suverænt omkampen og kunne dermed bidrage til titlen på 
nærværende artikel.

Dertil kan nævnes, at han har deltaget på det norske hold ved samt
lige OL i årene 1960-1982, det vil sige tolv gange, da den nævnte 
turnering spilles hvert andet år. Lige så stabil har han været som 
senior, således har han vundet samtlige Norgesmesterskaber for 
denne aldersklasse i årene 2002-09. I radioskaklandskampe har han 
besejret såvel Sveriges Zandor Nilsson (1969) som Danmarks Svend 

Gladsaxe
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Hamann (1971), hvortil kommer et par pæne, men ikke prangende 
placeringer i diverse internationale 
turneringer. At han aldrig er blevet 
international mester, men ”kun” FIDE-
mester skyldes helt sikkert, at han har 
koncentreret sig om en ledende stilling 
på Tiedemanns – og ellers har 
”nøjedes” med at gøre det godt i Norge 
og ikke mindst for Norge.

I midten af 1980'erne opnåede jeg et par 
pæne resultater, og da min klub 
Brønshøj Skakforening havde gode, 
sociale forbindelser til især AS04, 
Hvidovre Skakklub og B&W Skakklub, 
blev det til en række hyggelige rejser med disse. Da B&W Skakklub 
således stod ud af Københavns havn med færgen Dana Gloria den 13. 
juni 1986 med kurs mod Oslo, var der ikke færre end fem BSF'ere med 
samt min kæreste, Gitte. Det blev en herlig tur – undervejs kunne vi 
på tv se det danske landshold banke Vesttyskland ved VM i Mexico. 
Og næste dags morgen nød jeg indsejlingen til værternes hovedstad 
gennem Oslo Fjord – hvor morgensolen forgyldte de mange smukke 
klippeskær. Alt tydede dog på, at jeg ikke selv skulle klare skærene 
senere på dagen.  I hvert fald blev jeg under færgefarten tudet ørerne 
fulde om, hvordan Ragnar Hoen plejede at maltraktere stakkels Julle  
alias Einar Auchenberg, der vist blot havde fået en enkelt remis under 
sine mange års ophold i den norske skærsild.

I det første parti gik det da også, som man kunne frygte. Jeg havde 
hvid og spillede dengang en hjemmebrygget åbning, som jeg kaldte 
Philidors Angreb: 1. e4 e5  2. d3  og derpå så vidt muligt f2-f4. Jeg 
havde vundet en del gode sejre med den, men skulle også lide et par 
katastrofale nederlag dermed, blandt andet mod Jonny Hector i 1984 
og nu mod Ragnar Hoen – så holdt jeg op med det eventyr! Åbningen 
forfører let hvid til at spille lallende latterligt, og det skete netop mod 

Skakforening

Ragnar Hoen
Norgesmester for seniorer 2006
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de to herrer. En anden sandhed er måske, at jeg vandt med Philidors 
Angreb, fordi jeg var bedre end mine modstandere og tabte med 
åbningen mod dem, der var bedre!?

Efter mit nederlag var der frokost med et lækkert tagselvbord. En 
oase af velsmagende fiskeretter, deriblandt mange slags laks – og 
dertil lokkende lune snaps! Lettere bedugget af det inspirerende 
norske kildevand satte jeg mig ved brættet til en rar revanche mod 
Ragnar Hoen – min skræk for denne hærgende Lodbrog var forsvun
det som dug for solen.

Fransk
Matchen Tiedemanns Sjakklub – B&W Skakklub, 2. runde
Spillet den 14. juni 1986

Hvid: Ragnar Hoen, TS (Oslo)
Sort: Kaare Vissing Andersen, B&W (Brønshøj)

1. e4 e6  2. d4 d5  3. Sc3 Lb4  4. Ld3  
Det almindelige er her 4. e5, der tager trykket væk fra e-bonden og 
erobrer terræn i centrum. Til dette fremstød findes dog en række 
anerkendte alternativer, men teksttrækket er ikke synderligt ambi
tiøst. Jeg har siden læst, at åbningsteori ikke er nordmandens 
stærkeste side.

4… c5  5. a3 Lxc3+  6. bxc3 c4!
Mod at afgive løberparret har sort fået svækket hvids bondestilling.

7. Le2
Her kom 7. Lf1!? på tale med idéen 7… dxe4  8. Dg4  med angreb på 
både e4 og g7.

7… Sc6!?
Sort foretrækker at holde stillingen lukket for ikke at lade hvids 
løberpar sprudle. B. Slotnik angiver  her blot 7… dxe4  8. Lxc4 Dc7  
9. De2 Sd7  10. Lb2 Sgf6  11. f3 b5!  med sort initiativ (Iljin-Schenewski 
– Ragosin, Leningrad, 1930).

8. Lf3 Sge7  9. Se2 Sg6

Gladsaxe
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Der kæmpes en stund om feltet f4.

10. g3!
Med det dobbelte formål at gardere f4 og få den kluntet placerede 
løber ned på g2 (fianchettering ad omveje). Hvid vil derefter kunne 
støde frem med f2-f4.

10… 0-0  11. 0-0 dxe4!
Det kan synes uheldigt at åbne stillingen, jævnfør noten til sorts 7. 
træk, men sort får en springer stærkt posteret på d5.

12. Lxe4 Sce7  13. a4 Sd5  14. La3
Hvids manøvre med at føre sin løber til diagonalen a3-f8 er almin
delig i denne stillingstype, men her er hvids beherskelse af de sorte 
felter i sorts stilling et slag i luften.

14… Te8  15. Dd2 Ld7  16. Lxd5?!
En alvorlig positionel fejl, thi nu åbnes e-linjen for sorts tårn på e8. Og 
med den hvide løbers bortgang fra begivenhederne træder de hvide 
huller på h3, g2 og f3 fælt frem – da jo sort stadig har sin hvidfeltede 
løber.

16… exd5  17. f4?
Den afgørende positionelle fejl. Nu bliver e2 et for hvid tragisk ind
faldspunkt – et fikspunkt for sorts løber (diagonalen d1-h5) og for de 
tunge officerer (e-linjen). Sort tager straks tyren ved hornene. Svæk
kelsen af feltet e3 er også trist for hvid.

17… Lg4  18. Tae1 Dd7!
Damer i højhælede sko kan kun tage små skridt, men de har stor 
virkning! Teksttrækket medfører en række alvorlige konsekvenser for 
hvid: Her og nu forhindres fremstødet f4-f5, og bonden på a4 trues. 
På lidt længere sigt er dronningen parat til at gribe ind på de hvide 
felter på K-fløjen, og ved at gå fra 8. række forberedes en tårnduble
ring på den åbne e-linje.

19. f5?!
Fortvivlet søger hvid at få luft med et positionelt bondeoffer, men 

Skakforening
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med trækket kommer han fra asken i ilden.

19… Lxf5  20. Sf4 Sxf4  21. Dxf4 Lh3! 
Sort anvender svækkelsen af de hvide felter i hvids kongestilling til at 
erobre e-linjen.

22. Txe8+ Txe8  23. Tc1
For passivt. Bedre var straks 23. Tb1, men slaget var tabt for hvid.

23… f6!
Sort skal lige have luft til kongen, hvorefter det svære skyts i ro og 
mag kan føres frem ad e-linjen. Hvid har intet forsvar.

24. a5
Eller 24. Dd6!? Df5! (Dækker bonden på d5 og truer 25… Df3 efter
fulgt af mat på g2) 25. Df4 Dxf4  26. gxf4 Te2, og trods uligefarvede 
løbere gør sorts merbonde og initiativ udslaget. 

24… Te6  25. Tb1
Eller f.eks. 25. Db8+ Kf7  26. Tb1 Kg6  27. Dxb7 Te1+  28. Kf2 Tf1+  
29. Ke3 De6+  30. Kd2 Tf2+  31. Kc1 De4  og mat i få træk.

25… De8  26. Opgivet.

Slutstillingen fortjener et diagram.

Sort truer alvorligt med 26... Te1+ med 
snarlig mat. På træk som 26. Dd2 og 26. 
Df2 er 26… Te2 knusende. Selv despe
radoflugten 26. Kf2 fører efter 26. Te2+ 
27. Kf3 g5! til hurtig mat.

0 – 1. 

Nachspiel – sat mat af et spørgsmål!?

Ragnar Hoen var og er en særdeles 
sympatisk fyr. Under sammenkomstens afsluttende kaffebord, der 
fandt sted i en gårdhave med solen som begejstret deltager, holdt han 

Gladsaxe

Slutstilling
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en tale, hvor han roste mit stærke spil. Jeg kroede mig i mit stille 
indre, men fastholdt dog ydmyghedens maske. På sejlturen hjem få 
timer senere var jeg dagens mand i skysovs. Bedst af det hele var dog 
det anerkendende smil fra min lille Gitte – der er ingen beundring 
som en kvindes!

Vi havde ikke besøgt en tobaksfabrik for intet. Hver dansker fik tre 
pakker 20-styks cigaretter som afskedsgave – Gitte fik mine. Jeg 
havde rigeligt med hjem i bagagen – et relikvie, den nordiske mesters 
skalp!

I tiden derefter koketterede jeg gerne med beretningen om, hvordan 
jeg først tabte til den nordiske mester, men så efter en frokost med 
adskillige snaps gik til brættet og bankede ham. Først da jeg efter et 
års tid fortalte mit heltekvad for 117. gang, var der en som stilfærdigt 
spurgte: ”Joeh, men hvor mange snaps havde din modstander fået?”

SKAKOPGAVEN
Ved Kaare Vissing Andersen

De nye opgaver
Den 5. marts 2014 fyldte Erik Bremer 60 år. I en 
menneskealder har han tilhørt eliten inden for 
dansk blindeskak og deltaget ved adskillige OL 
for blinde, bl.a. i Spanien, Brasilien og Indien. 
Det er gennem tiden blevet til adskillige top
placeringer ved det årlige DM for blinde i 
Fuglsangcentret ved Fredericia, men mester
skabet har han aldrig fået bragt i hus. 

Erik Bremer har ydet en enorm indsats på det 
organisatoriske plan. Siden 1995 har han været formand for 
Danmarks Blindeskak, og siden 2000 har han været formand for 
Blindes Skakklub i København. Sine to hverv har han udført med en 
sjældent set entusiasme krydret med hans velkendte humør og 

Skakforening

Erik Bremer
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humor. Via Skaklisten sender han hver dag skakstof til en forkælet 
læserskare, og hvert år er han primus motor for Blindes Skakklubs 
koordinerede turnering, der har deltagelse af både blinde og seende 
spillere, og som ofte er vundet af Helge Neesgaard fra Caïssa. Bremer 
deltager naturligvis selv i turneringen, som han gør det i så mange 
andre. Således er han et kendt ansigt i Øbro, Lyngby og K41 i Valby. 
Det er især gennem hans indsats, at man må konstatere, at dansk 
blindeskak viser landets seende skakorganisatorer vejen fremad.

At Erik Bremer er værd at hylde i Gladsaxe Skakforening skyldes, at 
en række spillere herfra har deltaget på Brumbassernes hold i de 
seneste års Solsorteskakmatcher mod Blindebukkene.

I sit civile liv er Erik Bremer organist og korleder ved Luthers Kirke 
på Østerbro. Og han er en dygtig komponist, som dog har ofret sit 
talent herfor på skakkens alter.

Lad mig hylde fødselaren med to opgaver. Den ene bringes som 
originalopgave. Rent skakmæssigt er der ikke tale om den store 
kunst, men prøv alligevel at tage den helt bogstaveligt! Den anden er 
komponeret af den blinde svenske problemkomponist Sven Ekström, 
der især i 1940'erne skabte en række fremragende opgaver med ”mat i 
2 træk”.

Gladsaxe

GSF mod Damhus 18.2.2014
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Opgave nr. 9 Opgave nr. 10

 

Løsninger på opgaverne i nr. 364

Opgave nr. 5
1.Td6!  Truer 2. Th6#. De tematiske 
varianter består i at spærre vejen 
for det truende tårn: 1… e6 2. Sf7#, 
for bonden på e6 spærrer nu for 
Lb3’s adgang til f7. Og 1… Le6 2. 
Lb2#, for løberen på e6 spærrer nu 
for Be7’s adgang til e5. To sådanne 
varianter med gensidig spærring 
mellem løber og bonde kaldes 
pickabish. Det tredje forsvar består 
banalt i at slå den truende brik, 
altså 1… exd6. I denne ikke-

tematiske variant svarer hvid 2. Lb2#. Pickabish er en sammentræk
ning af pickaninny, der betyder lille barn, især negerbarn, og bishop, 
der som bekendt er det engelske ord for skakbrikken løber. 

Skakforening
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Pickaninny er selv et tema i problemskak, idet det betegner summen af 
fire forskellige træk med samme sorte bonde (forsvarsbonde), f.eks. 
de fire træk med Be7: 1… e6, 1…, e5, 1… exd6 og 1… exf6. 
Tilsvarende beskriver temaet albino summen af fire forskellige træk 
med samme hvide bonde (angrebsbonde), f.eks. de fire træk med Be2: 
1. e3, 1. e4, 1. exd3 og 1. exf3.

Opgave nr. 6
1.Ld6!  Åbner diagonalen a1-h8 
for hvids dronning, som dermed 
truer 2. Dg7#. Vigtigt er det, at 
løberen med sit træk garderer 
feltet f8, da sorts konge ellers kan 
anvende dette som flugtfelt efter 
at have slået springeren på e6. 
Varianterne er 1… Sd8xe6 2. Lxe6# 
og 1… Sc5xe6 2. Lxe6# samt 1… 
Txg6 2. Dh8# og 1… Th7+ 2. 
gxh7#.

Opgave nr. 7
På et møde i Dansk Skakproblem Klub først i 2013 viste Steffen 
Slumstrup Nielsen en fantastisk studie, hvor to forbundne hvide 
bønder på 7. rækker truer to sorte løbere på de samme linjer. Dermed 
holder hvid på mirakuløs vis remis. Den nævnte idé søgte jeg at 
udnytte i en såkaldt direkte opgave. Det blev så den nærværende 
langt mere beskedne kreation, som bestemt ikke har til hensigt at 
konkurrere med den nævnte studie, som er i absolut verdensklasse. 
Ja, Steffens studie vandt endda suverænt 1. præmien i ”Jan Timman 
60 Jubilee Tourney” (Se Skakbladet 2013, nr. 4). Da jeg jo havde 
”hugget” den nævnte idé fra Steffen, ventede jeg artigt med at 
offentliggøre min opgave, til hans var blevet det, ligesom jeg mente 

Gladsaxe
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det rigtigst at tilegne ham mit beskedne bidrag. Og så til løsningen: 

1. Db1!  Tager kraften af sorts 
trussel Tg6+ og  truer 2. De4+.

1… Txb1 At modtage offeret udgør 
den direkte parade, men trækket 
fjerner tårnet fra indflydelse på 
begivenhedernes gang. Alternativet 
er 1… Ld5 2. gxh8(D)+ Tg8 3. De4! 
og mat i næste træk (Ikke 3. Dh1? 
f3!).

2. h7!  Truer 3. hxg8(D)#. Sort kan 
højst udskyde matten med et træk.

Opgave 8
Denne opgave er et godt eksempel 
på det romerske tema, hvor hvids 
plan ikke umiddelbart kan føres ud 
i livet. Der må en såkaldt forplan til, 
der henleder eller bortleder en gene
rende sort brik. Således strander 
prøvespillet 1. Dd5? med truslen 
2. Dd8# på 1… Lxg5, der garderer 
feltet d8. Ergo må sorts løber på c1 
bortledes. Det sker med 

1. Dh1!  Truer 2. Dh8#. Sort imøde
går nu dette med 

1… Lb2. Men dermed kan hvid realisere sin oprindelige plan. 

2. Dd5 Lf6. Også her ser vi løberen hindre truslen Dd8#, men denne 
gang spærrer løberen for Tc6’s binding af Se6, som dermed er blevet 
frigjort. 

Skakforening
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3. Sxc7#. I tilknytning til det romerske tema taler man om det romerske  
parallelogram. Dette beskrives af de felter, som den henledede brik kan 
gå til eller vitterligt går til. Her er der tale om sorts løber og felterne 
g5-c1-b2-f6. 

Ved at sende løsningerne på opgave 9 og 10 på min e-mail-adresse 
kaare@gladsaxeskak.dk inden GSF-Nyt nr. 367 udkommer, deltager man i 
konkurrencen om diverse skakbøger udgivet på Vissings Forlag. God 
fornøjelse!

Program

24. juni 2014: Generalforsamling

Øvrige tirsdage i sommerperioden: Klubaften 

Gladsaxedagen

Lørdag den 23. august 2014 har vi en stand på Gladsaxedagen. Der er 
brug for frivillige til at bemande den. Er du interesseret skal du blot 
henvende dig til formanden.

Gladsaxe


