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Forsiden

Onsdag 7.9.2016: Træning med IM Silas Esben Lund (nederste billede) og 5 fra 
Caïssa 2000: Michael Madsen, Christian Altenburg Eriksson, Tommy Schmidt, Jan 
Elkjær Frantsen Montgomery og Peter Birk Petersen (øverste billede).
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Siden sidst

Forrige nummer af klubbladet udkom sidst i marts. Siden da er der sket en del i 
klubben. På generalforsamlingen i maj fik vi nyt navn; vi hedder nu Caïssa 
Gladsaxe, se referat og de ændrede vedtægter sidst i bladet. Adressen til vores 
hjemmeside er ændret til caissa-gladsaxe.dk, men den gamle adresse kan indtil 
videre stadig bruges.
Der har også været noget debat omkring en gruppe af nye medlemmer, der har en 
seriøs og ambitiøs tilgang til skakspillet. De vil nu udgøre hovedparten af vort før
stehold, der i sidste sæsons holdturnering rykkede ned i 2. række. Planen er en 
hurtig oprykning til 1. række, Mesterrækken osv.!
Juniortræningen har nogle udfordringer i den kommende sæson. Juniorlederen, 
Helge Neesgård-Madsen, er sygemeldt, og juniortræneren, Carina Jørgensen, har 
orlov til næste sæson. Carina skriver:
”Kære juniorer og forældre! Næste sæsons juniortræning starter op for alvor 13. 
september, hvor programmet ser således ud:
Tirsdage kl. 17-18:30 med Poul Erik Harders og Per Stenstrup som instruktører.
Jeg selv kan desværre ikke undervise pga. jeg har mit sidste år på kandidat
graden samt tre studiejobs, der ikke levner tid til det. Men jeg håber at genoptage 
træningen med Peter som medinstruktør om et års tid, når jeg har afsluttet nogle 
af disse pligter.”

Holdturneringen – tilmeld dig nu!
Vi har i øjeblikket 2 hold i KSU's holdturnering. Hvis der er opbakning hertil, vil vi 
gerne stille med 3 hold, hvor det tredje hold godt kan være et 4-mandshold. Hvis 
du vil være med, må du lige kontakte 
Poul Erik Harders:  email: peharders@webspeed.dk  (tlf.: 2876 7575) eller
Alex Madsen:  email: alex@amigro.dk (tlf.: 4118 3136).

Klubmesterskab
Årets klubmesterskab begynder tirsdag den 25. oktober og slutter 7. februar 2017. 
Ca. 14 dage før start åbner vi for tilmelding i DSU's turneringssystem. Spilledage 
fremgår af bagsiden af bladet. 

Juniorer – rejsetilskud
Flere af vore dygtige juniorer rejser til turneringer i udlandet. Klubben yder et 
rejsetilskud, som bevilges efter ansøgning.

Caïssa 2000 – elitegruppen
Elitegruppen, Caïssa 2000, træner om onsdagen. Denne træning, der i øvrigt 
betales af dem selv, er lagt tilrette for skakspillere på et tilpas højt niveau, som er 
sat til en rating på 2000 og derover.

Caïssa Gladsaxe
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KIRSEBÆRPARTI NR. 10
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.

Bølger over Øresund
Den 23. november 1969 indledte Brønshøj Skakforening en række gemytlige 
venskabsmatcher med Kirsebergs Schackklubb hinsidan Øresund. Som regeren
de klubmester fik jeg den ære at spille 1. bræt, hvilket skete med en sejr over Åke 
Andersson. Da jeg i årene derpå gentog bedriften med sejre over Arne Wallenberg 
i 1970 og Sigurd Danielsson i 1971, må svenskerne have ment, at det måtte være 
nok, og så troppede de op med Lars Grahn fra Linhamn på 1. bræt året efter. 
Lidet anende hans veletablerede navn som en af Sveriges, ja Nordens store skak
mæssige kulturpersonligheder, gik jeg uimponeret til sagen med en åbning, som 
jeg spillede med stor forkærlighed i begyndelsen af 1970’erne og siden har taget 
op med jævne mellemrum.

Budapestergambit
Venskabsmatchen BSF – Kirsebergs Schackklubb den 14. maj 1972, 1. bræt
Spillet på Tuxensvej 2 i Brønshøj
Hvid: Lars Grahn, Kirsebergs Schackklubb
Sort: Kaare Vissing Andersen, BSF
1. d4 Sf6 2. c4 e5  Der er stort set tale om et skinoffer. I hvert fald får hvid svært 
ved at hævde den erobrede bonde. Der pågår nu en kamp for sort om at angribe 
den og for hvid om at forsvare den.
3. dxe5 Sg4 4. Lf4 Sc6 5. Sf3 Lb4+ 6. Sc3  Alternativet 6. Sbd2 er udmærket, 
men kan i værste fald føre til en kort tragedie for hvid i form af en af åbnings
teoriens bedst kendte fælder: 6… De7 7. a3 Sgxe5 8. axb4?? Sd3# eller forskudt 
et træk 8. Sxe5 Sxe5 9. axb4?? Sd3#.
6… De7 7. Dd5  Dermed er den forslugne farmer på e5 angrebet af tre sorte 
officerer og forsvaret af tre hvide. Det ser ud til, at hvid beholder den, og den 
lægger unægtelig et tryk på sorts muligheder for udvikling. Til gengæld kan sort 
mod at afstå løberparret give hvid en isoleret dobbeltbonde på c-linjen.
7… Lxc3+ 8. bxc3  Her fortsætter hovedvarianten med 8… Da3 9. Tc1! f6!, men 
jeg ville hellere have min dronning stående på e7 frem for at få den på afveje på 
den fjerne dronningefløj. 
8… f6!? 9. exf6 Sxf6  Systemets grundstilling! Den hvide dronning kan nu gå ud 
af truslen på diverse måder.

Skakforeningen



Nr. 372 Caïssa Side 5

10. Dd3  I Vestvoldturneringen 1972 spillede Ole 
Wium 10. Db5 mod mig, hvorefter der skete 10… 
a6! 11. Db3 d6 12. e3 Se4, og sort havde en godt 
posteret springer, der kunne støtte fremstødet 
g7-g5 og besvare angrebet Lf1-d3 ved at gå til 
det gode støttepunkt c5. Sort vandt efter et halvt 
hundrede træk. I det løse parti mod min gode ven 
Otto Olsson spillede hvid 10. Dg5, hvad der kom 
et sjovt parti ud af (se nedenfor!).
10… d6 11. g3 Se4!? 12. Lg2 g5!?  Denne 
manøvre er ikke helt fremmed for den, der har 
sat sig ind i Budapestergambit. Der er tale om en 
udvikling af ungareren Abonyis idé: 1. d4 Sf6 2. 
c4 e5 3. dxe5 Sg4 4. Lf4 g5?!         
13. Le3!  Her gik spillerne til frokostpause! Hvid synes at stå bedst. Løberen på e3 
lukker e-linjen gedigent og dækker både f2 og d4. Dertil har sort en bonde mindre, 
og hans konge er som et åbent sår. Men et godt måltid kan som bekendt ændre 
meget!?
13… Tf8!? 14. Sd4?!  Truer direkte på e4 og indirekte på c6. De sorte springere 
synes at være i problemer. Alligevel er trækket en fejl.
14… Sc5!  Nu strander 15. Sxc6? på mellemskakken 15… Sxd3+. Hvid foretager 
derfor det alternative slag på c6, men svækker derved de hvide felter g2 og h3 på 
kongefløjen.
15. Lxc6+?! bxc6  Den nu åbne b-linje bliver snart sorts bedste trumf. 
16. Dc2 Ld7 17. Sf3 Se4!  Dækker g5 ved at gå til sit optimale felt, hvorfra den 
trykker på f2, d2 og c3.
18. Sd2 Lf5!  Nu strander 19. Sxe4? på 19… Lxe4 med dobbelttruslen Lxc2 & 
Lxh1. 
19. Da4?!  Dronningen går ud af de maskerede trusler 19… Sxf2 og 19… Sxg3, 
men bringer sig tillige væk fra begivenhedernes gang.
19… Kd7!  Dækker c6 og bringer forbindelse mellem tårnene.
20. Sxe4?! Dxe4!  Det blev dyrt for hvid at fjerne sorts generende springer på e4, 
for nu truer der på h1, og 21. 0-0? strander på 21… Lh3 22. f3 Dxe3+ osv. På den 
anden side set behersker den centralt placerede dronning felterne b1 og c2.
21. Tg1 Tfb8!  Da den hvide konge nu ikke længere kan søge ly på kongefløjen, 
sætter sort dødsstødet ind på dronningefløjen via den åbne b-linje. 
22. Td1 Tb2!  Sort indleder sit angreb mod hvids konge ad 7. række.
23. Ld2?!  Lukker ganske vist for det sorte tårns vej til e2, men åbner for dronnin
gens, som nu får assistance af løberen. Mere sejt var 23. Td4!? Tb1+ 24. Kd2!
23… Lg4! 24. Le3 Txe2+ 25. Kf1 Txe3  Eller 25… Dxe3 26. fxe3 Tf8#.
26. Td4 Te1 mat.

Caïssa Gladsaxe

Stillingen efter sorts 9. træk



Side 6 Caïssa September 2016

Forret til fodbold
I 1970’erne besøgte jeg så godt som hver lørdag min gode ven Otto Olsson 
(1912-1985). Han var blandt stifterne af Brønshøj Arbejder Skakklub i 1935, den i 
dag så succesrige Brønshøj Skakforening. Der er i øvrigt det pudsige at sige om 
stiftelsen af denne klub, at den ganske vist skyldtes nogle unge socialdemokrater i 
Brønshøj, men at den fik en fortrinlig fødselshjælp af folk fra netop Søborg Skak
klub, i dag ”Caïssa Gladsaxe”. Når jeg så besøgte Otto, stod den altid på et par 
løse skakpartier samt kaffe & brød serveret af hans søde kone. Og bagefter gjaldt 
det så lørdagens engelske fodboldkamp. Otto var en af sin tids mange solide 
socialdemokrater – med et temperament og indignation over for især social 
uretfærdighed. Og så var han kendt for nogle sjove sætninger, f.eks. kunne han 
som en af Storm P’s gemytlige personer udbryde: ”Det var en ”majet” stor 
fornøjelse!” – når han havde vundet et skakparti. 

Budapestergambit
Løst parti.
Spillet på Stenhuggervej 4, Nordvest, den 11. november 1972.
Hvid: Otto Olsson
Sort: Kaare Vissing Andersen
1. d4 Sf6 2. c4 e5 3. dxe5 Sg4 4. Sf3 Sc6 5. Lf4 Lb4+ 6. Sc3 De7 7. Dd5 Lxc3+ 
8. bxc3 f6! 9. exf6 Sxf6  Variantens grundstilling – se diagrammet i det foregåen
de parti.
10. Dg5?!  Lægger tryk på kongefløjen og agter at besvare det sorte springer
udfald Sf6-e4 med dronningeafbytning, hvorefter hvid med en bonde mere går ind 
i et udmærket slutspil.  Teksttrækkets svaghed er, at det fjerner dronningen fra 
dronningefløjen, som derved bliver sårbar.
10… d6 11. Sd4?!  Hvid burde fuldende sin udvikling med e2-e3.
11… 0-0 12. Sxc6?! bxc6  Hvid begår med denne afbytning den samme fejl som 
Lars Grahn i det ovennævnte parti. I modsætning til hvids svage, isolerede bonde 
på c-linjen, er sorts dobbeltbonde på den samme linje stærk, fordi den behersker 
vigtige felter i centrum i et godt samarbejde med bonden på d6, hvortil kommer, at 
den åbne b-linje er i sorts favør, da han i modsætning til hvid har fået sin konge 
væk fra farer i centrum.
13. e3 De4!  Punktet e4 er det helt centrale omdrejningspunkt, enten for en sort 
springer eller som her for en sort dronning. På e4 hindrer dronningen hvids Lf1 i at 
nå sit mest aktive felt d3, og den truer med indfald via feltet c2. 
14. Le2 Dc2!  Truer Dxc3+ efterfulgt af Dxa1. 
15. Da5  Den bortløbne dronning haster hjem for at hjælpe sin trængte gemal. 
Men ydmygende er det for hende at blive reduceret til gemen bondeoppasser 
(Bc3), for andre gøremål gives hende ikke.
15… Se4  Så er det springerens tur til fra e4 at true den hvide stilling. Den trykker 
godt på f2, d2 og c3.
16. Td1 Lg4!  Med dette skinoffer truer sort mat på e2. Modtagelsen af offeret 
(Lxg4?) strander naturligvis på Dxf2 mat. Men hvid har jo også en gaffel.

Skakforeningen
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17.f3 Txf4!  Partiets højdepunkt, som fortjener et diagram.
Sort har ikke færre end tre officerer i slag, men 
under yderst gunstige forhold – hvortil kommer, 
at han jo lige nu har en officer mere. Varianterne 
er: a) 18. fxe4?? Dxe2 mat. b) 18. fxg4? Tf2! Med 
afgørende angreb. c) 18. 0-0 Tf5! Vinder tid ved 
at true dronningen på a5. 19. Dxc7 Dxe2 og 
videre 20. fxe4 Lh3! (Truer mat på g2) 21. gxh3 
Tg5+ 22. Kh1 Dg2 mat eller 20. fxg4 Dxe3+ 21. 
Kh1 Txf1+ 22. Txf1 Sf2+ efterfulgt af kvalt mat 
eller mat i bunden. I partiet valgte hvid det endnu 
ikke nævnte slag af en af de tre sorte officerer”. 
Så førte han da i det mindste for en stund med 
en kvalitet.
18. exf4 Sxc3  Truer atter mat på e2.
19. Td2?!  Bedre var 19. 0-0 Sxe2+ 20. Kh1 Sxf4 21. Td2 Dxc4 22. Te1, men med 
to lette officerer og en bonde for tårn bør sort vinde uden besvær.
19… Dc1+ 20. Td1 De3 21. Td2 Tb8!  Så kom den, sorts trumf! Truslen 22… 
Tb1+ kan ikke afværges.
22. opgivet. Det var en ”majet” stor fornøjelse!

Philidors Forsvar er ”grahngivligt” et angreb
At Lars Grahn, der ofte gæster Danmark, kan optræde som en farlig angriber – 
endda med det yderst passive Philidors Forsvar, viser denne miniature.

Philidors Forsvar – Larsen varianten (C41)
Spillet i Politiken Cup 2000
Hvid: Henrik Damgaard Hansen, Danmark
Sort: Lars Grahn, Sverige
1. e4 e5 2. Sf3 d6  Philidors Forsvar gælder generelt for at være for passivt, så 
selv om det er bund solidt, spilles det kun sjældent på højeste plan. Men den 
kontroversielle Bent Larsen brugte det med jævne mellemrum.
3. d4 exd4 4. Sxd4 g6  Som god ven af Bent Larsen kan det ikke overraske, at 
Lars spiller åbningens Larsen variant. Blandt den danske stormesters utallige 
bidrag til åbningsteorien kan nævnes trækkene g7-g6 og Lf8-g7 i Spansk og 
Aljechins Forsvar. I 1971 udgav Larsen bogen ”Why Not the Philidor Defense?” på 
bare 34 sider, hvori han også slog til lyd for en fianchettering af sorts kongeløber.  
5. Sc3 Lg7 6. Le3 Sf6 7. h3?!  Hvid ønsker at skærme sin løber på e3 mod 
springerudfaldet Sf6-g4, men når han alligevel snart spiller f2-f3, burde han have 
gjort dette nu i stedet for. At foretrække var dog den hurtige sikring af kongen 
gennem lang rokade efterfulgt af en opstilling à la Sämisch varianten i Konge
indisk: 7. Dd2! 0-0 8. 0-0-0 Te8 9. f3 Sc6 10. h4 Sxd4 11. Lxd4  Le6 12. h5!? c6, 
hvorefter hvid med 13. g4! b5 14. Dh2 ville have haft gode angrebschancer på 
kongefløjen i partiet Radulow – Uussi, Tallinn 1970.

Caïssa Gladsaxe
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7… 0-0 8. Dd2 Te8 9. f3?!  Noget nær et nødvendigt onde, idet forsvaret af bon
den på e4 med 9. Ld3 ser lidt klodset ud. Men teksttrækket svækker de sorte 
felter på kongefløjen og tager en dækning fra løberen på e3. Det havde været rart 
for hvid, om han havde spillet 0-0-0 i stedet for h2-h3?!, jævnfør stillingen efter 
hvids 9. træk i ovennævnte variant. 
9… d5!  Åbner den for hvid uhyggeligt sårbare e-
linje.
10. Sxd5 Sxd5 11. exd5 Lh6! 12. Se6!?  Et 
finurligt forsvar, idet e-linjen bliver lukket, og der 
både truer Sxd8 og Lxh6. Med en ret enkel afvik
ling vinder sort dog alligevel en officer.
12… Lxe3 13. Dxe3  Eller 13. Sxd8 Lxd2++ 14. 
Kxd2 Txd8, og sort vinder sågar d-bonden, så 
han er en ren officer forud.
13… Dxd5 14. opgivet. Springeren på e6 falder.
En smuk sejr – det kunne godt betale sig at være 
ven med den store Larsen!

Revanche!?
Næsten 30 år efter min sejr over Lars Grahn i 1972 mødte jeg ham igen i et 
turneringsparti – i sidste runde i en stort anlagt turnering på Bornholm. Skulle det 
lykkes ham at få revanche, endda i den samme åbning? Jeg havde stort set spillet 
skidt i de otte første runder, hvor jeg kun havde scoret 4 point mod et klart mindre 
ELO-gennemsnit end mit eget på 2265. 

Budapestergambit
Spillet i Rønne Skakforenings 100-årsjubilæumsturnering, 9. runde
Den 30. juli 2001
Hvid: Lars Grahn, Sverige (ELO: 2100)
Sort: Kaare Vissing Andersen, Danmark (ELO: 2265)
1.d4 Sf6 2. c4 e5 3. dxe5 Sg4 4. Sf3 Sc6 5. e3  Hermed afviger Lars Grahn fra 
sin i 1972 benyttede opstilling (5. Lf4).
5… Sgxe5 6. Le2 d6  Skarpere er 6… g6!?, der kommer det forventede hvide b2-
b3 tidligere i møde. Efter 7. b3 Lg7 strander både 8. Lg2? og 8. Sc3? således på 
8… Sxf3+ med officerstab. I partiet Sosonko – Ree, Amsterdam 1982 skete videre 
(efter 6… g6!?): 7. Sc3 Sxf3+ 8. Lxf3 Lg7 9. Dd2 d6 10. b3 Se5 11. Lb2! med lige 
chancer. Med 11. Le2 i stedet for ville spillet efter 11… Dg5! komme ind i samme 
baner som det her skildrede opgør. 
7. b3 g6 8. Lb2 Lg7 9. Dd2 Sxf3+ 10. Lxf3 Se5 11. Le2 Dg5! 12. g3  Hermed 
truer hvid med gaflen 13. f4, som det også ville være tilfældet efter 12. Lf1!? Ifølge 
Lars ville straks 12. f4? strande på 12… Dxg2 13. Tf1 Sd3+!
12… Df6!?  Truer springerskak på d3 eller f3 med erobring af tårnet på a1 til 
følge.
13. Lc3!?  Mere naturligt synes 13. Sc3. Med teksttrækket placerer hvid løberen 

Skakforeningen
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på et felt, der er garderet to gange på den lange og for begge parter kritiske 
diagonal. 
13… Sf3+ 14. Lxf3 Dxf3 15. Dd5 Lg4 16. Dxf3 Lxf3 17. Remis. Efter 17. Lxg7 
Tg8 18. Tg1 Txg7 er ligevægten oprettet. 
En kort, men taktisk righoldig remis. Hvad selve partiet angår, fik Lars således kun 
halv revanche. Men han kunne glæde sig over at ende som nr. 42 – to pladser 
bedre end mig – i den meget stærke turnering, der talte syv stormestre og seks 
IM’er i det 77 mand store felt. Set i bakspejlet har jeg så siden kunnet trøste mig 
med, at jeg som nr. 44 scorede et halvt point mere end en vis Magnus Carlsen 
(ELO: 2064), der blev nr. 47. Han var dengang ti år!

Skakskribenten Lars Grahn
Når jeg har en score på 1½ – ½ mod Lars Grahn, skyldes det nok, at jeg har 
kunnet udnytte min ungdom. Han blev født den 5. september 1948, jeg fire dage 
senere. Sin kærlighed til det gamle  brætspil har han især ladet komme til udtryk i 
det skrevne ord. Dette er først og fremmest sket i det fortrinlige magasin Schack
nytt, som han søsatte i 1970, og hvis redaktør han var i 20 år. Siden blev han 
redaktør for SSKK-bulletinen/Korrschack og Tidskrift för Schack (2004-2008).
Historien om Schacknytt står ikke tilbage for eventyret om Den grimme Ælling. 
Lars startede udgivelsen i efteråret 1970, og de to første årgange var stencilere
de. De første år havde han kun 60 abonnenter og det andet år kun 120, hvorfor 
den kendte svenske IM Erik Lundin skrev i Dagens Nyheter, at Schacknytt højst 
kunne få værdi som supplement til Tidskrift för Schack (det officielle svenske 
skakblad). Men i 1974 lykkedes det Lars at knytte Bent Larsen som medarbejder 
til sit blad. Snart skød antallet af abonnenter kraftigt i vejret, og i ca. 1980 havde 
”supplementet” flere læsere end TfS. Da Lars i 1990 overlod bladet til andre, var 
det et særdeles velrenommeret magasin, men dels kom det med årene til kort 
over for det engelsksprogede ”New in Chess Magazine”, dels udkom det for 
uregelmæssigt. Således udkom nr. 7-8/2005 som det sidste – i 2007!
Lars havde da fået meget andet at rive i – causør i Sveriges Radios Karlavagnen 
og programleder i Maliciösa Salongen i Radio Malmöhus – ligesom han har 
skrevet stykket Kärleksfunktionen for det svenske radioteater og har været 
involveret i andre teaterprojekter.
Bøger er det også blevet til. Sammen med Jostein Westberg: Stormästare, 1979. 
Sammen med Sixten Johansson: Schacknytts jubileumsturnering, 1980. Og 
endelig alene: ”När Bent mötte Boris – och sista dansen med Lizzie”, 2014. Den 
sidste bog handler om kandidatmatchen i Malmø 1968 mellem Larsen og Spas
sky. Lars fortæller spændende om, hvad der foregik før, under og efter matchen, 
og GM Peter Heine Nielsen kommenterer udførligt partierne. Denne svenske bog 
er et vægtigt bidrag til den danske skakhistorie.
I sommeren 2015 blev Lars Grahn interviewet af den kendte svenske skaksamler 
Calle Erlandsson fra Lund. Artiklen afslørede ikke bare Lars som sit lands ”främste 
schackjournalist”, men også som en yderst initiativrig organisator af turneringer. 
Naturligt konkluderede Calle derfor, at  Sveriges Schackförbund ”borde ha utsett 
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Lars Grahn till hedersledamot för länge sedan”.

Lars Grahn besøger jævnligt skak
stævner i Danmark, således de 
seneste år den store internationale 
turnering på LO-skolen i Helsingør. 
Så får jeg gerne en snak med ham 
– sommeren 2016 gjaldt det fæno
menet ”Palle Ravn”, hvis enorme 
talent og bohemeagtige liv har 
fascineret Lars så meget, at han 
nu arbejder på en bog om ham. I 
den forbindelse stødte han over 
nettet på min artikel om Palle Ravn 
i GSF-Nyt, nr. 365, december 
2013: Kirsebærparti nr. 4 – så 
Gladsaxes skakblade bliver også 
værdsat uden for landets grænser!

PppPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp

Skakforeningen

Fra Politiken Cup på LO-skolen i Helsingør 
2015. Fra venstre ses den islandske skak
samler Gunnar Finnlaugsson, Lars Grahn og 
stormesteren Jens Kristiansen.

Skakshow 31. maj 2016 ved Kaare Vissing Andersen
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Bo Damgaard-Sørensen  (10. juni 1948 – 7. september 2016) 
Mindeord ved Kaare Vissing Andersen

Caïssa Gladsaxe skulle kun få glæde af Bo 
Damgaard i godt seks år. Og bortset fra hans 
mange dyder som menneske og skakspiller 
kom næsten alle foreningens medlemmer kun 
til at se ham som en person med et stadig 
svagere helbred. Anderledes forholder det sig 
for den, der har kendt Bo i hans unge år.
Jeg lærte Bo at kende i 1965, da vi startede i 1. 
g på Statsgymnasiet Schneekloths Skole, som 
dengang lå på Frederiksberg. Vi havde begge 
valgt den matematiske linje, men gik i hver sin 
klasse. Når vi allerede lærte hinanden godt at 
kende det første år, skyldtes det, at skolen 
havde en stærk skakklub. Så i årene frem til 
studentereksamen i 1968, sås Bo og jeg så 
godt som hver lørdag efter ugens sidste lektion 
til skak i skolens bibliotek, ligesom vi begge 
spillede på skolens gymnasiehold. Grundet en utålelig matematiklærer i 1. g, 
valgte både Bo og jeg den naturfaglige linje i 2. g. Dermed fik vi nogle fag 
sammen – og en anden matematiklærer! 
Det var under arbejdet med matematikopgaver, at jeg for alvor lærte Bo at kende. 
Jeg og et par andre kom hver uge hjem til Bo og hans forældre på Eskjærvej i 
Vanløse. Han var et stærkt socialt menneske – og der var altid musik til arbejdet, 
især The Beatles! Dertil var han en usædvanlig problemknuser, som med stor 
entusiasme gik i gang med at finde løsningen på de opgaver, som vi andre tre 
syntes håbløse. Og han jublede som et lille barn, når løsningen dukkede op. En 
så umiddelbar glæde over tankens skønhed, som den Bo kunne udvise, har jeg 
ikke oplevet hos noget andet voksent menneske.
Dette gjaldt også skakspillet, hvor han ustandseligt udbrød: ”Genialt!” – når han 
stødte på særligt smukke træk i litteraturen. Jeg mindes især Jens Enevoldsens 
bøger: ”Verdens bedste skak”, bind 1 og 2 samt ”Hyg Dem med skak”. Med sit 
begavede blik for smukke træk blev Bo en af skolens bedste spillere, men det 
hæmmede ham naturligvis, at han ikke var etableret klubspiller, at han var en 
sorgløs romantiker, og at han havde andre talenter. Schneekloth havde dengang 
et af landets bedste håndboldhold – og store, stærke Bo var lige en gut, man 
kunne bruge!
Efter studentereksamen læste vi begge en overgang matematik sammen på 
Københavns Universitet, men faget var for svært for mig, og det kastede Bo over i 
en beskæftigelse som programmør – og så blev bekendtskabet skyllet ud af 
tidens strøm.
Der skulle gå fyrre år, inden vi så hinanden igen. Jeg var i kontakt med Erik 
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Bo aflægger regnskab på 
generalforsamling 24.6.2014
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Poulsen fra Gladsaxe Skakforening, og han kunne i 2011 fortælle mig, at Bo – 
takket være sin nabo Ib Møller – var blevet medlem af foreningen. Telefonnumre 
blev udvekslet – og stor var gensynsglæden den 24. august, da vi efter de mange 
år mødtes i min kolonihave. Bo fik snart mig ind i GSF, og jeg fik ham ind i Dansk 
Skakproblem Klub. Begge steder havde vi en række gode stunder sammen, så 
længe Bos helbred tillod ham at troppe op, og utallige er de lørdag eftermiddage, 
hvor vi efter en god frokost serveret af hans uvurderlige kone, Jannie, 
analyserede skakpartier og så på skakopgaver.

Bo må være blevet medlem af 
GSF, nu Caïssa Gladsaxe, 
omkring nytår 2009/10, idet han 
ikke er med på DSU’s ratingliste 
pr. 1. januar 2010, men pr.  1. 
april 2010 optræder med tallet 0. 
Pr. 1. januar 2011 er dette berig
tiget til 1380, og i GSF-Nyt nr. 357 
er han nævnt med et ratingtal på 
1464 samt som en suveræn 
vinder af basisklassen. Dermed 
synes hans styrke at være kulmi
neret. Den var givetvis steget 
yderligere, hvis ikke sygdommen 
havde sat en stopper derfor. Men 
så sent som i klubmesterskabet 
2013 spillede han et pragtparti 
mod den senere mester, Jan 
Flemming Jensen, så denne ”kun” 
opnåede 8½ point af ni mulige. 
Grundet sin sygdom blev det ikke 
til stort mere i selve klubben, men 
han fortsatte ihærdigt for denne i 
E-skak, hvor det indtil et halvt år 
før hans død blev til adskillige 
skønhedspartier.

Den 17. maj 2011 blev Bo valgt som klubbens kasserer, men den 26. maj 2015 
måtte han trække sig på grund af sygdom.
Bo var helt til det sidste et usædvanligt positivt og optimistisk menneske – og 
skønhedssøgende! Lad et par af hans pragtpartier demonstrere dette. Hans første 
modstander var dengang en af landets mest lovende juniorspillere.

Gymnasieturneringen for København 1967
Spansk
Spillet i Studenterforeningen den 27. januar 1967, 3. bræt
Hvid: Bo Damgaard-Sørensen, Schneekloth  
Sort: Erik von Essen, Aurehøj

Skakforeningen

Kaare Vissing: Bo Damgaard-Sørensen, til 
højre, og mig i min kolonihave den 24. august 
2011, efter at vi ikke havde set hinanden i 
fyrre år.    Foto: Lis Kragh.
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1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6 5. 0-0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 d6 8. c3 0-0 
9. h3 Te8 10. d4 exd4 11. cxd4 d5 12. e5 Se4 13. Sbd2 Sxd2 14. Lxd2 Lb4 15. 
Lxb4 Sxb4 16. a3 Sc6  De to spillere har behandlet åbningen udmærket – hvid 
dog betydeligt bedre end sort, der er svag på den halvåbne c-linje, ligesom hvid 
dominerer i centrum.
17. Tc1! Lb7 18. Dd3!? Se7 19. Te3 Sg6 20. Sh2 f6 21. e6!?
Typisk Bo, der med det friske pust for en stund hæmmer sorts spil. Men risikerer 
bonden ikke at gå fallit?
21… Lc8 22. Tce1 Sf4 23. Df5!  Dækker bonden og angriber springeren.
23… Dd6  Dækker springeren og truer bonden. Centrum står i brand.
24. Sg4 Lxe6 25. Lxd5!  Udnytter, at sort er svag i bunden.
25… Sxd5 26. Txe6 Txe6 27. Txe6 Dd7 28. 
De4!  Går ud af bindingen ved selv at oprette en 
binding af sorts springer.
28… Kf7
29. Te5!!  Angriber springeren, der ved at flytte 
prisgiver tårnet på a8. Både efter garderingerne 
29… c6 og 29… Td8 samt efter det mere spekta
kulære 29… Sb6 får hvid stærkt angreb indledt 
med 30. Dxh7! med truslen 31. Sh6+ Kf8 32. 
Dg8#. Sort befriede sig fra sine trængsler med 
noget endnu værre.
29… fxe5? 30. Sxe5+ opgivet

Eventyret E-skak
Da Bo ikke længere kunne klare en hel aftens turneringsparti, blev E-skakken til 
stor glæde for ham – ikke mindst fordi den gav ham tid til fordybelse i yderst 
interessante stillinger. Med hvid spillede han gerne den romantiske Kongegambit, 
og fik han selv denne åbning i hovedet, svarede han med den endnu mere vilde 
Falkbeers Modgambit.  

Den 25. holdturnering i E-skak
Falkbeers Modgambit  
Spillet i 6. division i tidsrummet 18/1-8/2-2015
Hvid: Vegard Garmark (rating: 1659), Folle Sjakkforening
Sort: Bo Damgaard-Sørensen (rating: 1555), Gladsaxe Skakforening
1.e4 e5 2. f4 d5!  Falkbeers Modgambit! Den sovjetiske stormester og teoretiker 
A.P. Sokolski gav trækket udråbstegn i sit værk ”Lerhbuch der Schacheröffnun
gen”.
3. Sf3  Af Sokolski anset for bedre end 4. exd5.
3… Lg4!?  En teoretisk nyhed!? Hverken Sokolski eller Euwe skænker trækket en 
tanke i deres værker, og sort finder ikke gendrivelsen på det i dette parti.
4. exd5?! e4! 5. h3?  Nødvendigt var 5. De2, der binder den angribende bonde. 

Caïssa Gladsaxe

Stillingen efter sorts 28. træk
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Med teksttrækket svækker hvid diagonalen e1-h4.
5… Lxf3! 6. gxf3 Dh4+  Jager hvids konge ud på en kedelig rejse.
7. Ke2 Lc5  Der truer allerede 8… Df2#.
8. d4 exd3 e.p.+ 9. Kxd3 Sc6!  Hurtig udvikling ved hjælp af et skinoffer. 10. 
dxc6? strander naturligvis på 10. 0-0-0+ med dronningegevinst.
10. De2+  For at dxc6 så kan ske bagefter uden tab af dronningen. 
10… Sge7 11. dxc6 0-0-0+ 12. Kc4 Td4+!  Endnu et officersoffer! 
13. Kc3  Bedre synes det at gå til biddet med 13. Kxc5, men da vinder sort med 
13… Df6!, som dækker tårnet på d4 og truer med dronningeangreb ad 6. række. 
Helt galt for hvid er da videre 14. cxb7+? Kb8!, og sort har intet mod truslen 15… 
Db6#.
13… Sd5+ 14. opgivet  Efter 14. Kb3 Tb4+ 15. Ka3 Txf4+! kommer dronningen 
med i angrebet, f.eks. 16. b4 Txb4 17. Le3 Tb3++! 18. Kxb3 Db4#.
Da jeg kom hjem fra analyserne hos Bo, skrev jeg partiet ned med denne ene 
kommentar: ”Ren Morphy!”. En anden gang, da jeg kom hjem efter at have set 
nogle af hans partier, noterede jeg mig, at han var noget mere end ”romantiker” – 
han var ”Bomantiker”!

Ved hans død går mine tanker til hans familie, især hans tapre kone Jannie!

Og lad mit ære været hans minde slutte med titlen på en af de Beatles-sange, han 
spillede for mig og sine andre venner i ungdommens glade dage: Strawberry 
Fields Forever!
Bo bisættes fra Herlev Kirke onsdag den 14. september kl. 14.30. 

pPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp

SKAKOPGAVEN
ved Kaare Vissing Andersen

Man bedes endelig ikke lade sig afskrække af den første opgaves mange træk. 
Kender man en af spillets mest berømte kombinationer, dukker idéen til løsningen 
nok op. Egentlig er der her mere tale om en kombinationsøvelse end et egentligt 
skakproblem. At den anden opgave har fordringen hjælpemat skal man heller ikke 
lade sig afskrække af. Man skal immervæk blot finde halvandet træk eller tre 
halvtræk. Mere præcist skal man først finde det hvide træk, derefter det sorte træk 

Skakforeningen
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og endelig det andet hvide træk, der tilsammen sætter sort mat. Begge opgaver er 
tilegnet mindet om Bo Damgaard-Sørensen, som afgik ved døden den 7. 
september. I den anden opgave relaterer de brikker, der flyttes sig til hans navn. 
Hvad mener jeg egentlig med dette?

Opgave 26 Opgave 27

Løsning på opgaverne i Caïssa nr. 370

Opgave nr. 16 Opgave nr. 17

Caïssa Gladsaxe
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Løsning på nr. 16
1. Sbd4!  Træktvang! 1… c6 2. dxc6#. 1…c5 2. dxc6 e.p.#. 1… e6 2. dxe6#. Og 
1... e5 2. dxe6 e.p.#. Bemærk, at 1. Sfd4? ikke fører til målet, da sort efter 1… e6! 
eller 1… e5! har flugtfeltet e7.

Løsning på nr. 17
1.Da1!  Truer både 2. Dxa8# og 2. Dxh8#. Forsvaret 1… Txa1 strander på 2. 
Tb8#. I konstruerede opgaver, hvor det ikke kan bevises, at man ikke må rokere, 
er dette tilladt. I den her bragte opgave er der intet til hinder for at sort må rokere, 
men det hjælper ham ikke: 1… 0-0-0 hindrer reelt ikke den nævnte trussel. Hvid 
svarer 2. Da8#. Derimod hindrer 1… 0-0 truslen, men det tillader 2. Dg7#. I sit 
praktiske spil er det godt at vide, at man af og til med et offer (1. Da1!) kan trække 
en sort brik væk fra dækningen af 8. række (1… Txa1), så man kan sætte mat i 
bunden (2. Tb8#).

Løsning på opgaverne i Caïssa nr. 371

Opgave nr. 18 Opgave nr. 19

 
Idet jeg henviser til definitionen på hjælpemat i nr. 371, skal jeg hertil blot føje, at 
man ved notering af trækkene i løsningen angiver de sorte træk på hvids plads og 
omvendt. Vi ser, at brikkerne i diagramstillingen til opgave nr. 18 viser et E for 
Erik. Men efter løsningen 1. Kxa4 Kc4 2. Sb3 Sxc3# tegner brikkerne et P for 
Poulsen. Der er her tale om en ret stilren ændring fra E til P. Helt så let var det 
ikke for mig at skabe en stilling fra P til E. Således angiver diagrammet til opgave 
nr. 19 et noget skævvredet P tilføjet kunststykket Lc1, der skal angive et punktum 
(forkortelsestegn). Efter løsningen 1. Lb1 Tb4 2. Ta2 Txb3# tegner brikkerne et 
lige så skævvredet E – snarere det græske bogstav Epsilon. Efter at have sendt 

Skakforeningen
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opgaverne til bladets redaktør Alex Madsen fik jeg da også en venlig forespørgsel, 
om ikke der var trykfejl i det andet diagram!

De andre seks opgave blev alle bragt under overskriften ”Opgaver tilegnet E. P.”, 
der ikke kun henviste til Erik Poulsen, men også til trækket en passant. Som det i 
et konstrueret problem forholder sig med rokade, at det er tilladt, hvis man ikke 
kan bevise, at det er illegalt, forholder det sig omvendt med en passant. Her skal 
man ved retrograd analyse bevise, at der må slås en passant – man må kende til 
den opståede stillings nærmeste fortid. Det forstås vist bedst, hvis vi kaster os ud i 
opgaverne. I øvrigt henviser jeg til omtalen i nr. 371.

Opgave nr. 20 Opgave nr. 21

Løsning på nr. 20
Sorts bonde siger skak, ergo er sorts sidste træk blevet gjort med den, men den 
kan hverken være kommet fra a6, b6 eller c6, hvor der jo står brikker. Stillingen 
ville derfor være illegal, hvis fordringen havde lydt på ”mat i et træk”. Men når den 
lyder på ”mat i et halvt træk”, må hvid jo allerede have udført et halvt træk, men 
hvilket? Jo, halvdelen af et en passant slag a5xb6 e.p., efter at sort forinden har 
spillet b7-b5. Hvid mangler bare at udføre den sidste halvdel af sit en passant 
slag, nemlig at fjerne bonden på b5, hvorefter sort er mat! Opgavens paradoks er 
yderligere, at hvid sætter mat i et halvt træk uden at røre nogen af sine egne 
brikker!

Løsning på nr. 21
Her viser retrograd analyse, at sort enten har flyttet sin konge eller sit tårn. I så 
fald kan han ikke rokere, og da er løsningen 1. Ke6, hvorefter sort ikke kan hindre 
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2. Td8#. I modsat fald må sort have flyttet sin bonde, men den kan ikke være 
kommet fra f6 eller h6, hvor der står brikker, eller fra g6, hvor den ville have haft 
hvids konge i skak. Ergo må den være kommet fra g7, men dette tillader en 
passant, hvormed løsningen bliver 1. hxg6 e.p. Også her truer hvid 2. Td8#, men 
her kan sort afværge truslen med 1… 0-0. Dog kun for at hvid så kan spille 2. h7#.

Opgave nr. 22 Opgave nr. 23

Løsning på nr. 22
Hvis sort har trukket sin bonde på e5, må det være sket med e7-e5. Da bliver 
løsningen 1. dxe6 e.p., der truer 2. Dh8# samt åbner den lange diagonal for 
dronningen, hvormed paraden 1… 0-0-0 besvares med 2. Da8#. Hvis den sorte 
bonde ikke har gjort sorts sidste træk, må dette være sket med kongen eller 
tårnet, hvormed han ikke kan rokere. Da er løsningen 1. Ke6!, og sort har intet 
forsvar mod truslen 2. Dh8#.

Løsning på nr. 23
Her kan man ved retrograd analyse vise, at sort som sidste træk enten må have 
spillet c7-c5 eller e7-e5. I det første tilfælde er løsningen 1. bxc6 e.p., der truer 2. 
c7#. Ergo må bonden slås, men da sker 1… bxc6 2. Sxc6#. Tilsvarende sker der i 
det andet tilfælde 1… fxe6 e.p.!, der truer 2. e7#. Ergo 1… fxe6 2. Sxe6#. 

Løsningerne på opgaverne nr. 24 og 25 fylder en del og udskydes derfor til næste 
nummer.

PppPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp

Skakforeningen
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Referat af Generalforsamling 24. maj 2016

1. Valg af dirigent
Formanden bød velkommen til årets generalforsamling, hvorefter Kaare Vissing 
Andersen blev foreslået og valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

2. Protokol
Der var ingen kommentarer til mødereferatet fra sidste generalforsamling, 
offentliggjort i Caïssa nr. 370, oktober 2015.

3. Formandens beretning
Formanden, Poul Erik Harders, gennemgik sin beretning:
”Det sidste år har ikke været et ubetinget godt år. Det var svært at samle spillere 
til holdturneringen. Især var det vanskeligt  med 1.holdet, da flere af de bedste 
spillere meldte fra .  1. holdet  endte sidst i rækken og rykkede ned. 2. holdet 
klarede sig noget bedre. De blev nr. 2 og rykkede op. 1. og 2. holdet  skal nu 
begge spille i 2. række.
Vi har haft flere EMT + en hurtigturnering.
Vi har også afholdt klubmesterskab, som blev vundet af Jan Jensen.
Juniorafdelingen går godt. Der er mange nye juniorer.
Vi har juniortræning tirsdag med Carina Jørgensen og onsdag med Per 
Steenstrup. Desuden har Helge juniorerne om mandagen på Stengårdsskolen.
Med hensyn til fremtiden er vores projekt med elite-spillerne nu gået i gang. Alle i 
klubben som har mere end 2000 i elo-rating kan være med. Vi håber, at det kan 
betyde at medlemstilbagegangen hos seniorerne kan stoppes. Rent sportsligt har 
vi også en forhåbning om, at vi med tiden kan rykke op i divisionerne.
Jeg vil gerne takke Kaare Vissing Andersen for det fine klubblad. Desuden har 
Alex Madsen som sædvanligt lavet et kæmpe arbejde for klubben.”
Herefter uddelte formanden præmierne for klubmesterskabet:
1. præmie: Jan Flemming Jensen. Jan er hermed ny klubmester.
2. præmie: Michael Thorleif Olsen
1. ratingpræmie: Tobias Brødsgaard
2. ratingpræmie: Ib Christian Møller
Topscorerpræmien for holdturneringen deles mellem de to juniorer Nikolaj 
Brødsgaard og Silas Høyerup.
Formandens beretning blev herefter godkendt.

4. Regnskab
Kassereren meddelte, at regnskabet for GSF for 2014 nu også var godkendt af 2. 
revisor, Jesper Høyerup Thygesen. Jesper bemærker dog, at regnskabet omfatter 
alene GSF, som fusionerede med Skakforening Caïssa, Gladsaxe i 2014, og at 
der derfor bør aflægges separat regnskab for Skakforening Caïssa, Gladsaxe for 
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2014.
Kassereren fremlagde herefter regnskabet for GSF-Caïssa for 2015. Det havde 
fået følgende påtegning af revisorerne:
”Regnskabet omfatter ikke hele foreningen GSF-Caïssa, idet den ophørte 
Skakforening Caïssa, Gladsaxes egenkapital er ukendt og ikke overført til GSF-
Caïssa, og GSF-Caïssas kasserer har ikke adgang til Skakforening Caïssa, 
Gladsaxe konti. Der foreligger ikke regnskab for Skakforening Caïssa, Gladsaxe 
for 2014. Det er uklart, om der også i 2015 har været afholdt indtægter og udgifter 
i regi af den ophørte ”Skakforening Caïssa, Gladsaxe”.
Det er min opfattelse at regnskabet for 2015 ikke giver et fuldstændigt billede af 
foreningens 
resultat og balance for 2015.”
Det blev diskuteret, hvad bestyrelsen kunne gøre for at få de manglende 
regnskaber, men man var enige om, at problemet skulle være løst inden for det 
kommende år.
På grund af bl.a. manglende tegningsrettigheder var kontingentopkrævningen 
blevet forsinket, så kun første halvår var med i regnskabet; til gengæld vil 
regnskabet for 2016 indeholde tre halvår.
Kassereren kunne også meddele, at medlemstallet for juniorer var stabilt, medens 
det for seniorerne var faldet, da en del havde meldt sig ud.
Regnskabet blev herefter godkendt med 11 stemmer for og 1 imod.

5. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde fremsat an række forslag til vedtægtsændringer, som alle blev 
godkendt. Da de fylder en del, er disse lagt sidst i mødereferatet som punkt 8.

6. Valg
På grund af overgangsbestemmelserne i forbindelse med sammenslutningen i 
2014 var alle på valg i år. I henhold til de ændrede vedtægter medførte det, at der 
skulle vælges formand for 2 år, da formanden vælges i lige år, kasserer for 1 år, 
da kassereren vælges i ulige år, 2. bestyrelsesmedlem for 2 år (vælges i lige år) 
og 1. og 3. bestyrelsesmedlemmer for 1 år (vælges i ulige år). Desuden vælges 
en bestyrelsessuppleant, to revisorer og en revisorsuppleant (vælges hvert år).
Følgende blev valgt, alle med akklamation:
Formand: Poul Erik Harders valgt for 2 år
Kasserer: Jan Flemming Jensen valgt for 1 år
1. bestyrelsesmedlem: Carina Jørgensen valgt for 1 år
2. bestyrelsesmedlem: Alex Madsen valgt for 2 år
3. bestyrelsesmedlem: Jakob Trier valgt for 1 år
Bestyrelsessuppleant: Kaare Vissing Andersen valgt for 1 år
Revisor: Jesper Høyerup Thygesen valgt for 1 år
Revisor: Per Steenstrup valgt for 1 år
Revisorsuppleant: Ingen kandidater
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7. Eventuelt 
Johnny S. Rasmussen præsenterede skitser til nye logoer. Der blev udtrykt 
tilfredshed med vort nuværende logo (tegnet af Helge Hau, foreningens navn 
tilføjet af Alex Madsen). Johnnys forslag tages op af bestyrelsen.
Carl Aage Pedersen spurgte til vores deltagelse i Gladsaxedagen. Vi er indirekte 
repræsenteret ved Gladsaxemesterskabet i skoleskak, som Helge Neesgård-
Madsen står for. Vi udlåner bræt, brikker og ure til formålet; måske kunne vi lave 
en lille folder som reklame for foreningen og til uddeling til evt. interesserede.
Kaare Vissing Andersen kontakter Helge Neesgård-Madsen og Jan Løfberg vedr. 
Gladsaxedagen den 27. august 2016.
Generalforsamlingen sluttede som traditionen byder med at formanden udbragte 
et Leve! for foreningen.

8. Ad. 5. Indkomne forslag
Alle bestyrelsens seks ændringsforslag blev godkendt med de nødvendige 2/3 
flertal. Resultatet af hvert enkelt ændringsforslag fremgår af punkterne herunder.

8.1  Ændring til § 12
Nuværende ordlyd:

§ 12
Formanden repræsenterer foreningen over for offentlig myndighed og leder dens 
virksomhed i overensstemmelse med vedtægterne.
§ 12 udvides med stk. 1-3. Ny ordlyd:

§ 12 Tegningsregler og hæftelse
Formanden repræsenterer foreningen over for offentlig myndighed og leder dens 
virksomhed i overensstemmelse med vedtægterne.
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst to 
yderligere bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af formanden og kasseren i 
forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes 
foreningen af den samlede bestyrelse. 
Stk. 2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder 
indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren og formanden 
kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens 
konti, samt indgå aftale herom.
Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de 
forpligtelser, der påhviler foreningen.
Begrundelse:
I øjeblikket kræver alle bankforretninger den samlede bestyrelses underskrifter. 
De gamle tegningsregler var faldet ud ved en fejl.
Ændringsforslaget vedtaget enstemmigt.

8.2  Ændring til § 11
§ 11 tilføjes 'Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er 
til stede'. Den lyder herefter således:
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§ 11 Foreningens ledelse
Bestyrelsen optræder på foreningens vegne og kan, under ansvar overfor 
generalforsamlingen disponere til foreningens bedste og formålets fremme. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. 
Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, idet formandens stemme er 
afgørende ved stemmelighed. Når en foreliggende sag angår formanden 
personligt, skal han vige sit sæde, hvis flertallet kræver det, eller hvis han selv 
ønsker det.
Begrundelse:
Sammenslutningen af 24. juni 2014 blev vedtaget med en klausul om at der skal 
være mindst 3 til stede for at bestyrelsen er beslutningsdygtig. Hermed sikres i en 
vis grad imod udemokratiske beslutninger. Desuden indebærer det, at 
medlemmerne skal være fysisk til stede ved bestyrelsesmøder.
Ændringsforslaget vedtaget enstemmigt.

8.3  Ændring til § 1
Foreningens navn foreslås ændret til Caïssa Gladsaxe. § 1 lyder herefter:

§ 1 Navn, hjemsted og formål
Foreningens navn er Caïssa Gladsaxe, og dens hjemsted er Gladsaxe kommune. 
Foreningens formål er at udvikle og fremme kendskabet til skakspillet.
Begrundelse:
Foreningens navn GSF-Caïssa blev ved sammenslutningen antaget som et 
overgangsnavn. Bestyrelsen foreslår navnet ændret til Caïssa Gladsaxe. Andre 
forslag er velkomne.
Carl Aage Pedersen foreslår, at vi bibeholder vort nuværende navn 'GSF-Caïssa'.
Michael Thorleif Olsen foreslår herefter 'Gladsaxe Caïssa'.
Begge forslag er begrundet i ønsket om, at Gladsaxe skal stå forrest i navnet.
Ved afstemning om Michaels ændringsforslag  stemte 1 for, 8 imod og 3 undlod at 
stemme. Forslaget blev hermed forkastet.
Ved afstemning om Carl Aages ændringsforslag  stemte 3 for, 5 imod og 4 undlod 
at stemme. Forslaget blev hermed forkastet.
Bestyrelsens ændringsforslag kom herefter til afstemning og her stemte 9 for, 2 
imod og 1 undlod at stemme. Dette forslag blev således vedtaget.

8.4  Ændring til § 3
Der tilføjes, at generalforsamlingen beslutter kontingent. § 3 i sin helhed:

§ 3 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og 
er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Her træffes bestemmelse om kontingent, ligesom der behandles spørgsmål, som 
er af almindelig interesse for foreningen.
Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af de forhold, 
der nævnes i § 9 (vedtægtsændringer), § 10 (eksklusion) og § 14 (foreningens 
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opløsning og sammenslutning med andre foreninger). Ved stemmelighed er 
formandens stemme afgørende. Medmindre nogen forlanger skriftlig afstemning, 
anvendes håndsoprækning.
Stemmeret har ethvert  medlem, som er fyldt 15 år. Medlemmer under 15 år 
repræsenteres af én af medlemmets forældre.
Normalt 2 uger før en generalforsamling kan der afholdes et medlemsmøde for 
fortrinsvis yngre medlemmer. Her orienteres om betydningen af den kommende 
generalforsamling.
Begrundelse:
Sammenslutningen af 24. juni 2014 blev vedtaget med en klausul om at 
kontingentet skal godkendes på generalforsamlingen.
Ændringsforslaget vedtaget enstemmigt.

8.5  Ændring til § 6
Revisorer og revisorsuppleant vælges af generalforsamlingen, men ikke til 
bestyrelsen som det ellers står i vedtægterne. Juniorleder udgår som en 
bestyrelsespost. Ny ordlyd:

§ 6
På den ordinære generalforsamling foretages valg til bestyrelsen, som består af 
formand, kasserer og 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer. Valgbar til bestyrelsen er 
alle  medlemmer, der er fyldt 18 år. Medlemmer under 18 år kan repræsenteres af 
dets forældre. En person, der er medlem af en konkurrerende skakforenings 
bestyrelse, kan ikke være medlem af bestyrelsen.
Medlemmerne vælges enkeltvis således:
Formand og 2. bestyrelsesmedlem i lige år.
Kasserer, 1. bestyrelsesmedlem og  evt. 3. bestyrelsesmedlem i ulige år.
Hvert år vælges en bestyrelsessuppleant.
Der vælges hvert år 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Ved frafald i bestyrelsen indtræder suppleant. Kun hvis bestyrelsen ikke kan 
kompletteres ved hjælp af suppleant, kan bestyrelsen konstituere et nyt medlem.
Et bestyrelsesmedlem, der udmeldes af foreningen, udtræder samtidigt af 
bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, der er forældrerepræsentant, udtræder ved 
barnets udmeldelse.
Juniorleder, klubbladredaktør og webmaster udpeges af bestyrelsen.
Begrundelse:
Ved en fejl var paragraffen formuleret, så revisorer skulle vælges til bestyrelsen. 
Sekretærtitlen udgår. Juniorleder er ikke en bestyrelsespost, men et hverv på linje 
med klubbladredaktør og webmaster.
Ændringsforslaget vedtaget med 10 stemmer for, 1 imod og 1 undlod at stemme.

8.6  Sammenslutningsaftalen bortfalder
Begrundelse:
Sammenslutningsaftalen mellem Gladsaxe Skak Forening og Skakforeningen 
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Caïssa Gladsaxe bortfalder i sin helhed, da overgangsperioden nu er afsluttet.
Ændringsforslaget vedtaget med 10 stemmer for, 0 imod og 2 undlod at stemme.

I generalforsamlingen deltog følgende 12 medlemmer:

Carl Aage Pedersen Michael Thorleif Olsen Johnny S. Rasmussen

Jesper Høyerup Thygesen Ib Christian Møller Peter Røder

Kaare Vissing Andersen Poul Erik Harders Jan Flemming Jensen

Carina Jørgensen Jakob Trier Alex Madsen

Gladsaxe 28. maj 2016

Poul Erik Harders Kaare Vissing Andersen Alex Madsen
Formand Dirigent Referent

Logoet er tegnet af Helge Lau
og tilrettet til Caïssa Gladsaxe

af redaktøren

Skakforeningen

Fra generalforsamlingen 24. maj 2016



Nr. 372 Caïssa Side 25

Vedtægter for Caïssa Gladsaxe 
Stiftet 8. maj 1933

§ 1  Navn, hjemsted og formål
Foreningens navn er Caïssa Gladsaxe, og dens hjemsted er Gladsaxe kommune. 
Foreningens formål er at udvikle og fremme kendskabet til skakspillet.

§ 2  Medlemmer, ind- og udmeldelse
Som medlem kan optages enhver, der kan støtte foreningens formål (se § 1). 
Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren eller formanden, og den 
skal for at være gyldig fra førstkommende kvartal være modtaget en måned før 
kvartalsskift.
Ved kontingentrestance ud over 3 måneder kan et medlem slettes, men skal 
forinden tilskrives herom med en måneds varsel.

§ 3  Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og 
er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Her træffes bestemmelse om kontingent, ligesom der behandles spørgsmål, som 
er af almindelig interesse for foreningen.
Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af de forhold, 
der nævnes i § 9 (vedtægtsændringer), § 10 (eksklusion) og § 14 (foreningens 
opløsning og sammenslutning med andre foreninger). Ved stemmelighed er 
formandens stemme afgørende. Medmindre nogen forlanger skriftlig afstemning, 
anvendes håndsoprækning.
Stemmeret har ethvert  medlem, som er fyldt 15 år. Medlemmer under 15 år 
repræsenteres af én af medlemmets forældre.
Normalt 2 uger før en generalforsamling kan der afholdes et medlemsmøde for 
fortrinsvis yngre medlemmer. Her orienteres om betydningen af den kommende 
generalforsamling.

§ 4
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i april kvartal. Den indvarsles 
skriftligt til alle medlemmer og skal være medlemmerne i hænde mindst 14 dage 
før. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent
2. Protokol
3. Formandens beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts og 
fremgå af den ordinære indkaldelse til generalforsamlingen. Andre forslag, som 
ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.
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§ 5
Forhandlingsprotokollen omfatter referat af generalforsamlingen og 
bestyrelsesmøder. Den underskrives af formand og referent og ved 
generalforsamlinger tillige af dirigenten.

§ 6  Valg
På den ordinære generalforsamling foretages valg til bestyrelsen, som består af 
formand, kasserer og 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer. Valgbar til bestyrelsen er 
alle  medlemmer, der er fyldt 18 år. Medlemmer under 18 år kan repræsenteres af 
dets forældre. En person, der er medlem af en konkurrerende skakforenings 
bestyrelse, kan ikke være medlem af bestyrelsen.
Medlemmerne vælges enkeltvis således:
Formand og 2. bestyrelsesmedlem i lige år.
Kasserer, 1. bestyrelsesmedlem og evt. 3. bestyrelsesmedlem i ulige år.
Hvert år vælges en bestyrelsessuppleant.
Der vælges hvert år 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Ved frafald i bestyrelsen indtræder suppleanten. Kun hvis bestyrelsen ikke kan 
kompletteres ved hjælp af suppleant, kan bestyrelsen konstituere et nyt medlem.
Et bestyrelsesmedlem, der udmeldes af foreningen, udtræder samtidigt af 
bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, der er forældrerepræsentant, udtræder ved 
barnets udmeldelse.
Juniorleder, klubbladredaktør og webmaster udpeges af bestyrelsen.

§ 7  Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan med normalt varsel indkaldes af bestyrelsen 
eller skal indkaldes, når mindst 1/4 af foreningens  medlemmer eller disses 
forældrerepræsentanter ved skriftlig henvendelse til formanden fremsætter 
anmodning herom med angivelse af årsagen.

§ 8
Der kan aldrig afholdes generalforsamling i skolernes sommerferie eller perioden 
20. december - 10. januar.

§ 9  Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan  ske på en generalforsamling med mindst 2/3 flertal af 
afgivne stemmer. Ændringer, der er krævet af offentlige myndigheder, KSU eller 
DSU, kan foretages af bestyrelsen.

§ 10  Eksklusion
Bestyrelsen kan på stedet  udelukke et medlem, der optræder forstyrrende, 
 bringer skakspillet eller foreningen i miskredit eller modarbejder foreningens 
interesser. Bestyrelsen kan efterfølgende vurdere, om der skal ske en eksklusion, 
hvilken uden opsættende virkning kan forelægges en generalforsamling og her 
konfirmeres med 2/3 flertal af afgivne stemmer. Et ekskluderet medlem kan kun 
genoptages på en generalforsamling.
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§ 11  Foreningens ledelse
Bestyrelsen optræder på foreningens vegne og kan under ansvar overfor 
generalforsamlingen disponere til foreningens bedste og formålets fremme. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. 
Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, idet formandens stemme er 
afgørende ved stemmelighed. Når en foreliggende sag angår formanden 
personligt, skal han vige sit sæde, hvis flertallet kræver det, eller hvis han selv 
ønsker det.

§ 12  Tegningsregler og hæftelse
Formanden repræsenterer foreningen over for offentlig myndighed og leder dens 
virksomhed i overensstemmelse med vedtægterne.
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst to 
yderligere bestyrelsesmedlemmer i forening eller af formanden og kasseren i 
forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes 
foreningen af den samlede bestyrelse. 
Stk. 2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder 
indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren og formanden 
kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens 
konti, samt indgå aftale herom.
Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de 
forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 13  Regnskab
Kassereren opbevarer foreningens likvide midler. Den daglige beholdning må kun 
overskride 8.000 kr. i 3 dage. Regnskabsåret er 1/1 - 31/12. Foreningens 
årsregnskab underskrives af formand, kasserer og revisor.

§ 14  Foreningens opløsning og sammenslutning med andre foreninger
Foreningens sammenslutning med andre foreninger eller opløsning kan med 
mindst 5/6 af de afgivne stemmer vedtages på en generalforsamling.
Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af de afgivne stemmer beslutte, at 
foreningens aktiviteter forinden en opløsning stilles i bero en periode.
Foreningens totale ophævelse kan ikke ske, hvis 7 aktive medlemmer 
tilkendegiver, at de ønsker at videreføre foreningen.

§ 15
Ophæves foreningen helt, fordeles dens likvide midler og materiel efter sidste 
generalforsamlings nærmere bestemmelse.

§ 16  Fortolkning
Om fortolkningen for nærværende vedtægter henvises til bemærkninger til de 
pågældende paragraffer, hvor sådanne forefindes.
Vedtaget i Søborg 24. juni 2014
med ændringer af 24. maj 2016
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Program

2016 Kl. Emne Specifikation

13.09. 19:00 Hurtigskak Runde 1-4

20.09. 19:00 Hurtigskak Runde 5-8

27.09. 19:00 Hurtigskak Opsamling

4.10. 19:00 Hurtigskak Runde 9-12

11.10. 19:30 Klubtræning

18.10. 19:30 Efterårslyn

25.10. 19:00 Klubmesterskab 1. runde

1.11. 19:00 Klubmesterskab 2. runde

8.11. 19:00 Holdturnering 1. runde i uge 45

15.11. 19:00 Klubmesterskab 3. runde

22.11. 19:00 Holdturnering 2. runde i uge 47

29.11. 19:00 Klubmesterskab Opsamling

6.12. 19:00 Holdturnering 3. runde i uge 49

13.12. 19:00 Klubmesterskab 4. runde

20.12. 19:30 Juleafslutning Julelyn

27.12. Lukket

2017

3.01. 19:00 Klubmesterskab 5. runde

10.01. 19:00 Klubmesterskab Opsamling

17.01. 19:00 Holdturnering 4. runde i uge 3

24.01. 19:00 Klubmesterskab 6. runde

31.01. 19:00 Holdturnering 5. runde i uge 5

7.02. 19:00 Klubmesterskab Opsamling

14.02. 19:00 Klubtræning

21.02. 19:00 Klubmesterskab 7. og sidste runde

28.02. 19:00 Holdturnering 6. runde i uge 9

...

18.03. 13:00 Holdturnering – Afslutning i Tapeten Lørdag i uge 11

Undervisning for juniorer

Tirsdage kl. 17:00-18:30  Undervisning ved Poul Erik Harders og Per Steenstrup.
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