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Generalforsamling
Skakforeningen Caïssa Gladsaxe indkalder til ordinær generalforsamling

tirsdag den 30. maj 2017 kl. 19:30
i foreningens lokaler, Til Jernbanen 20, Bagsværd.

Indkaldelsen sker i henhold til klubbens vedtægter, jf. § 4.
Dagsordenen har følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Protokol (se referat i Caïssa nr. 372 fra september 2016)
3. Formandens beretning
4. Regnskab 
5. Indkomne forslag
6. Valg (jf. § 6 og sammenslutningsaftalen pkt. 12)
7. Eventuelt 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 8 kalenderdage før generalforsamlingen og fremlægges på  
generalforsamlingen.

Ad punkt 5: Bestyrelsen har følgende forslag til ændring af vedtægterne.

Ændring til § 6
Antal bestyrelsesmedlemmer udvides fra maksimum 5 til maksimum  6 medlem
mer. § 6 lyder herefter (ændring markeret med blå tekst):

§ 6  Valg
På den ordinære generalforsamling foretages valg til bestyrelsen, som består af 
formand, kasserer og yderligere 2, 3 eller 4 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, 2. og evt. 4. 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.

Caïssa Gladsaxe
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Siden sidst

Det er cirka 5 måneder siden, at forrige nummer af Caïssa udkom. Og lidt er der 
da sket siden da.
I KSU's holdturnering havde vi 2 hold med, idet vore nye medlemmer med rating 
over 2000 udgjorde grundstammen på førsteholdet. Øvrige interesserede med
lemmer udgjorde andetholdet. På begge hold var det glædeligt at se, at mange 
juniorer spillede med. Førsteholdet var som forventet suverænt, vandt rækken og 
havde allerede inden sidste runde sikret sig oprykning til 1. række (se også artik
len 'En slags status'). Stort tillykke til førsteholdet! Andetholdet overraskede ved at 
klare sig rimelig godt og endte på en godkendt fjerdeplads. Se også næste side.
Juniortræningen bliver varetaget af Per Steenstrup under Carinas 'orlov'. Skønt 
det kan være svært at styre de unge mennesker, kører træningen rigtig godt.
Samarbejdet med Helge Neesgård-Madsen, der bragte sin juniorklub ind i vores 
forening i juni 2014, er ophørt, hovedsageligt på grund af store samarbejds
problemer.
Vores kasserer har været ramt af stort arbejdspres og sygdom, hvilket har givet 
nogle udfordringer, især omkring kontingentbetalingen.
Af andre aktiviteter kan nævnes klubmesterskabet, en hurtigskakturnering, 
juleafslutning med julelyn og en træningssession med Tommy Schmidt fra 
førsteholdet.
Vores nye medlemmer med rating over 2000 har klubaften om onsdagen. Grup
pen, der har valgt at kalde sig Caïssa Gladsaxe 2000, er kommet rigtig godt i 
gang med træningsaftener med prominente skakspillere og med udvikling af et 
godt og ambitiøst skakmiljø. Der er oprettet en åben Facebook-gruppe (hedder  
Caïssa Gladsaxe 2000), og man er i gang med at etablere egen hjemmeside.

Juleafslutning
Den 20. december 2016 blev den traditionelle juleafslutning afholdt i klubben med 
æbleskiver og gløgg eller sodavand, efterfulgt af den ligeså traditionelle julelyn. 4 
hold med 4 på hvert hold kæmpede om sejren. 2 hold stod lige efter dysten, så 
der skulle omkamp til, inden hold 4 endte som sejrherrer. På billedet herunder 
modtager Nikolaj, Alexander og Allan præmierne fra formanden. Casper, der 
spillede førstebræt, var gået, inden billedet blev taget.

Skakforeningen
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KSU's holdturnering

   Nienke van den Brink plus familien Trier (Oliver, Alexander og far Jakob) 
   i Tapeten på bræt 5-8 ved Caïssa Gladsaxe 1's sidste holdkamp 

Caïssa Gladsaxe



Side 6 Caïssa Maj 2017

Klubmesterskab
Til årets klub- og juniormesterskab over 7 runder havde 9 medlemmer tilmeldt sig, 
heraf 3 juniorer. Det blev en ret lige affære, hvor placeringerne først blev afgjort i 
sidste runde.

Klubmester 2017 er Leif Hahn med en score på 5½/7.
Juniorklubmester 2017 er Andreas Cort Hansen med en score på 4½/7.
Vi ønsker de to mestre tillykke med titlen. 

Hurtigskak
Over tre tirsdage i september-oktober 2016 afviklede vi 12 runder i en hurtigskak
turnering med 10 deltagere. Der blev spillet 4 runder hver gang, både hvid og sort 
mod én modstander, dernæst hvid og sort mod en ny modstander. En spiller hav

de 15 minutter til et parti, så en 
runde tog maksimalt 30 minutter.
Vindere blev Erik Poulsen og 
Ingolf Gaard, begge med 10 
points; Erik vandt dog deres 
indbyrdes partier med 1½ - ½ 
point.
I ratinggruppen under 1600 
vandt Alex Madsen med 5½ 
points, medens Nienke van den 
Brink og Johnny S. Rasmussen 
delte 2.-pladsen, begge med 4 
points.

Skakforeningen

Georg Jørgensen mod Ingolf Gaard
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Træning ved Tommy
Tirsdag den 14. februar 2016 stod klubbens højst ratede spiller, Tommy Schmidt, 
for en aften klubtræning. Datoen var desværre ikke særlig velvalgt, da den lå i 
skolernes vinterferie. Vi var dog 7-8 medlemmer, der var mødt op til en meget 
givende aften, hvor Tommy engageret gennemgik og kommenterede en stribe af 
sine partier.
Efter den teoretiske del spillede Tommy en runde simultan mod alle.

PppPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp

En slags status
af Jan Kaya-Mortensen

Den 12. marts 2017 op til sidste runde i KSU's holdturnering skrev holdlederen for 
Caïssa 2-holdet følgende til  sit hold:
Først og fremmest – TILLYKKE med oprykningen, som er sikret, uanset hvad 
sidste runde byder.
Næste års første række er vi også kæmpefavorit, så lad os bruge næste år til at 
bygge god klub- og holdånd op, spise før kampene, analysere osv., sidst på Cafe 
Alex var altså rigtig hyggeligt!
Vi finder en sommerdag at feste og fejre oprykningen, da vi skal have flest mulige 
med, og for mit vedkommende kræver det fri dagen(e) efter til at komme mig 
(tja… jeg kan godt mærke, jeg ikke er 20 år længere …). Om vi også fejrer en 
tirsdag i moderklubben hører jeg formanden om, det kunne være hyggeligt!
Fællesrunden er ellers oplagt til at fortælle om GSF Caïssa 2000-konceptet – jeg 
tror sagtens, vi kan så nogle frø og få flere ind i klubben!
HUSK vores aftalte værdigrundlag – man er velkommen til at kigge ned på de 
aftener, hvor vi ikke har træning, og vil man klubben, vil man det 100% dvs. fuldt 
medlemskab af GSF Caïssa, holdskak og det hele.
Vi er ret tydelige omkring vores grænser (selv rejserne er Club members only).

Caïssa Gladsaxe

Tommy Schmidt 6 til simultan
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De reaktioner og henvendelser, der sker i skaklandet, synes jeg vidner om, at vi 
har fat i noget, og jeg kan kun se vores klub gå fremad i takt med, at vi lærer 
hinanden bedre at kende, får erfaringer og får strukturen på plads!
Næste år bliver meget bedre skakligt og socialt, det er jeg sikker på, og jeg 
glæder mig til det – især at bruge tid på udvikling og fremdrift – gode ting for 
konceptet og klubben, for hold nu op hvor har vi måtte bruge megen tid på 
”nonsens, ævl og kævl”  (her tænkes især på Helge, Orla, Frode, ASK, Hillerød 
osv. … alt sammen uproduktiv energi)! 
Jeg finder al vores brugte energi på forventningsafstemning og koncepttiltag som 
produktiv, uanset hvor uenige vi til tider har været, har vi fundet et fælles fodfæste 
og vigtigst af alt – ALLE viser et engagement og en tro og vilje på konceptet! 
En af vores unikke styrker er netop, at vi hver især har en stemme. DU er med til 
at sige, hvad DU ønsker klubben skal give DIG – indholdet bestemmer DU, så det 
er 100% styret af os selv og ikke nogen, der tror de ved, hvad topspillerne vil 
have, eller endnu værre bare køber sig til tingene, for alle kan se, at det går kun 
godt, så længe pengene rækker.
Det er så FEDT, og jeg glæder mig til mere af det, for vi har unikke muligheder og 
potentiale, som ingen andre kan tilbyde – for pokker, hvor er der mange ting vi 
skal/kan lave!
Hillerøds aggressivitet får ikke mig til, at ryste på hånden, tværtimod, for en af 
grundpillerne til at få dette koncept til at lykkes er en bestyrelse og medlemsskare 
– der bakker os op, sørger for interaktion med den øvrige klub, men også giver os 

frie tøjler og vores 
helt egen klubaften - 
den opbakning har vi 
i GSF Caïssa ved 
Poul, Alex, Jakob 
osv.
Poul så muligheder
ne fra første sam
tale, og bestyrelsen 
har ikke siden veget 
fra vores side, og de 
kampe, der har 
været, er færdig
kæmpet, og det 
skaber en god 
fremtid for alle, 
Caïssa Gladsaxe, 
Caïssa Gladsaxe 
2000 og os som 
spillere og venner.

Skakforeningen

Jan Kaya-Mortensen (th) mod Leif Jensen, Damhus 2,
gav kun remis (KSU's holdturnering, sidste runde)
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DM i skoleskak
af Jakob Trier

Ifølge skak.dk har Caïssa Gladsaxe p.t. 53 medlemmer. 11 af dem var i aktion i 
weekenden den 21.-23. april 2017, hvor der blev afholdt DM i skoleskak for 4-
mands hold i Nordjylland.
I alt 46 hold stillede til start i tre grupper.
Gruppe A for elever i 0.-9. klasse
Gruppe B for elever i 0.-6. klasse
Gruppe C for elever i 0.-3. klasse
De 11 Caïssa Gladsaxe-medlemmer var fordelt ud over 5 hold således:

Stengård skole gruppe B (Nr. 1 af 14)
1. bræt: Oliver Trier (5½ af 7 point)
2. bræt: Tobias Brødsgaard (7 af 7 point) Topscorer
3. bræt: Malte Dreves Erikstrup (4½ af 7 point)
4. bræt: Andreas Schou (3 af 7 point)

Atheneskolen gruppe B (Nr. 12 af 14)
1. bræt: Silas Høyerup (6½ af 7) Topscorer
3. bræt: Rebecca Brinck-Jensen (2 af 7)
4. bræt: Oscar Brinck-Jensen (1 af 7)

Tranegårdskolen gruppe C (Nr. 3 af 24)
1. bræt: Andreas Philip Cort Maleeva Hansen (12 af 13) Topscorer
2. bræt: Daniel Alexander Cort Maleeva Hansen (8½ af 13)

Atheneskolen Gruppe A (Nr. 1 af 8)
3. bræt: Nienke van den Brink (6½ af 7) Topscorer

Tranegårdskolen gruppe B (Nr. 3 af 14)
1. bræt: Casper Yukun Liu (6 af 7 point)

Som det kan ses af ovenstående, så var der Caïssa Gladsaxe-deltagere på 2 af 
vinderholdene. Oliver, Tobias, Malte og Andreas i gruppe B og Nienke i gruppe A. 
De er alle kvalificerede til det nordiske mesterskab i skoleskak, der afholdes i 
Island i september i år hvor 6 nordiske hold kæmper om titlen som Nordisk Mester 
i hver gruppe.
Stengård skoles hold i gruppe B bestod udelukkende af elever, som på skak.dk er 
listet som værende medlemmer af Caïssa Gladsaxe.
Ved kvalifikationsstævnet i Hvidovre tidligere på året var de blevet nr. 2, efter 
Tranegådskolen men foran Atheneskolen. 
Målsætningen før stævnets start var en placering i den bedste tredjedel af feltet 
(top 5) så strategien var at få en masse point i hus mod de svagere hold, vi 
forventede også deltog. Fra tidligere lignende arrangementer vidste vi, at de 
københavnske hold normalt var ret stærke.

Caïssa Gladsaxe
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Lodtrækning var god for Stengård skoles hold, idet de i første runde skulle op mod 
Krarup der endte med at blive nr. 9 af de 14 startende hold.
Der var lidt startvanskeligheder da skakurene var blevet sat til 60 timer per spiller i 
stedet for de tilsigtede 60 minutter. GM Allan Stig Rasmussen som sammen med 
bl.a. IM Jesper Thybo begge agerede dommere ved turneringen hjalp til, og inden 
længe var urene sat korrekt, og spillet kunne begynde.
Alle spillede på gevinst, især Andreas på 4.-brættet spillede et mindeværdigt parti, 
hvor han efter at havde spillet 1. e4 flyttede dronningen i de efterfølgende 12 træk!
DM i skoleskak for hold – Jetsmark – 24. april 2017 – Runde 1
Hvid: Andreas Schou
Sort: Kasper Kruse
1. e4 e5 2. Qh5 g6 3. Qxe5+ Be7 4. Qxh8 Bf8 5. Qxg8 Qe7 6. Qxh7 d6 7. Qh8 
Bd7 8. Qc3 f6 9. Qb3 Be6 10. Qxb7 f5 11. Qxa8 Kf7 12. Qxb8 Qh4 13. Qxc7+ og 
yderligere ca. 13 træk: 1-0
De andre tre på holdet vandt også deres første parti, og så var Stengård skoles 
hold godt i gang med max. point efter første runde.
Kun et andet hold havde også fået maksimum point i første runde, nemlig Vest
fjendsskolen med Marius Bøss Sørensen på førstebrættet. 
Kampen mellem Stengård skole og Vestfjendsskolen blev vist på livebrætter. 

Allerede efter 10 træk havde Tobias på 2. brættet en 
gylden mulighed for at bringe sig afgørende i front 
efter at hans modstander har spillet 10. h3 (se 
diagram til venstre).
Han spiller dog ikke det 
gode Lxh3, men deri
mod det lidt mere forsig
tige Le6.
I stedet kommer hvid 
langsomt til at stå bedre 
og bedre og partiet sy

nes tabt, men efter hvid fejlbedømmer konsekvenser
ne af en afdækkerskak, da han spiller 38. e6+, og nu 
er der pludselig mat i 5 til sort i denne stilling pga. 

den gode placering af løber og dronning (se diagram 
til højre). Tobias ser dog ikke denne mat i 5, men 
kører alligevel en sejr hjem. Flot kæmpet og en vigtig 
sejr. 
Oliver vinder på 1.-brættet over Marius efter næsten 
to timers spil og sikrer 2-2 mod det hold, der senere 
skulle vise sig at blive nr. 2 i turneringen. Efter 24. 
Dc7 (se diagram til venstre) havde Marius faktisk 
muligheden for at fremtvinge en remis, men med 
meget lidt tid tilbage på uret (under to minutter) fandt 

Skakforeningen
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han ikke De1 og spillede i stedet for Tb8, og så var der en mat i 2, som Oliver 
hurtigt fandt (13 sekunder tog det ham).
Herefter fulgte sejre mod Hornslet og Peterskolen. Nu var det pludseligt realistisk 
at sigte mod en top 3-placering. 
Stengård havde endnu ikke mødt Tranegård, der havde slået dem ved Køben
havnsmesterskaberne, men Atheneskolen var gået helt ned og var ikke længere 
en trussel. Køge Private Realskole havde derimod klaret sig godt og var en 
faretruende modstander i 5. runde. 
Det gik dog overraskende godt. Spillet bølgede frem og tilbage på flere af bræt
terne, og da Andreas på 4. brættet "fumlede" lidt med at få sat mat med materiel 
overvægt, havde Køges træner svært ved ikke at blande sig og blev af dommeren 
smidt uden for døren. Andreas fik dog sat mat og udtalte bagefter noget a la "Det 
er noget tid siden, jeg har spillet på topplan, så det tog mig lige lidt tid at huske, 
hvordan jeg skulle sætte mat".
Tobias var igen presset, men formåede igen at bide sig fast og finde de rigtige 
træk, når chancerne bød sig, og det gjorde de. Igen hev han en fornem og meget 
vigtig sejr hjem mod en sønderknust Køgespiller, der helt klart havde forventet at 
få mere med hjem.
Olivers parti var igen meget langtrukket og nede på 6 minutter tilbød han remis, 
hvilket blev accepteret i en stilling, han godt kunne havde vundet, hvis der havde 
været mere tid. Men 3½ point mod et hold, de to timer tidligere havde drømt om at 
få remis mod, var helt fantastisk. Nu lå Stengårds hold pludselig klart i front, før de 
to sidste partier skulle spilles dagen efter.
Søndagens første modstander var Tranegårdskolen som havde vundet Køben
havnsmesterskaberne foran Stengård skole. Ved KM vandt Stengård skole på 2.- 
og 3.-brættet. Det blev igen tilfældet. Malte på 3. brættet havde virkeligt spillet sig 
varm, og efter en lidt svær start på turneringen satte han modstander på modstan
der mat. Især en mat med en springer husker jeg som værende meget smuk. 
Desværre tabte Stengård også på 1. og 4. brættet præcis som ved KM, men 2-2 
resultatet var bestemt ikke dårligt og sikrede, at holdet fortsat var på 1. pladsen 
før turneringens sidste runde.
I sidste runde ventede Stensballe, som nu var rykket op på anden pladsen. De 
havde dog ikke mødt mange af de gode hold på deres vej til andenpladsen, så det 
var med en vis ro at Stengård skoles hold gik ind til turneringens sidste runde.
Stensballe var helt oppe at køre over at være kom
met fra baghjul til nu reelt at have chancen for at 
snuppe mesterskabet. 
De blev dog hurtigt sat på plads, først af Malte, så af 
Tobias. Oliver spillede som sædvanligt et langt parti, 
og selvom Stengård skole var sikre på sejren i tur
neringen, spillede han for at vinde, og det gjorde han 
da også til sidst. Partiet var det sidste, der blev 
færdigspillet i B-rækken, og det fik stor applaus, da 
han satte mat og hans modstander havde indset det.

Caïssa Gladsaxe
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I denne stilling går det galt for hvid, idet han spiller dronningen til c3 (se diagram 
på forrige side). Oliver er ikke sen til at spille Lb4 og partiet er reelt afgjort.

Typisk for mange af partierne i denne turnering var 
det dog ofte reglen, at man spillede videre til den 
bitre ende - det skete også en del gange, at den part 
der stod til tab fik reddet ½ eller et helt point hjem.
Først efter 40. træk (se diagram til venstre), hvor hvid 
spiller Tf8, finder Oliver det flotte træk Se1, der truer 
mat i 1:
Det gik op for os på sidstedagen, at sejr i gruppe A 
og B betød kvalifikation til det nordiske mesterskab, 
som i 2017 afholdes i september måned i Island. Det 
blev fejret med en stor is på vej hjem til København.

Skakforeningen
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Fra venstre:
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OLIVER I ORANGUTANGENS FAVN
Ved Kaare Vissing Andersen

Styrken hos vore juniorer stormer derudad (deropad), som det hører sig ungdom
men til – og som det må være resultatet af den gode undervisning, de får i Caïssa 
Gladsaxe. I det følgende parti lader Oliver Trier det gå ud over en modstander 
med 240 mere i rating. Den unge Oliver lader sig ikke kyse af, at hvid indleder 
med det højst utraditionelle 1. b4, men svarer igen med et yderst modent åbnings
spil.

Orangutang – Sokolski
Spillet i KSU’s holdturnering 2016-2017, 2. række
Til Jernbanen 20, Bagsværd, den 28. februar 2017
Hvid: Hans Glavind Rasmussen, Lyngby (ELO: 1762)
Sort: Oliver Trier, Caïssa Gladsaxe (ELO: 1522)
1.b4 Et af den russisk-polsk-franske stormester Savielly Tartakowers pudsige 
bidrag til den hypermoderne skak, der blomstrede i 1920’erne. Faktisk blev 
trækket spillet gentagne gange allerede af den østrigske mester Berthold Englisch 
(1851-1897), men det var først, da Tartakower (1887-1956) anvendte det i den 
berømte turnering i New York i 1924, at man begyndte at tage det bare lidt 
alvorligt. Med sin særlige sans for humor kaldte han åbningen Orangutang – 
inspireret af et besøg i New Yorks Zoo under den nævnte turnering. Åbningen er 
aldrig slået helt igennem i stormesterkredse, og den nævnes end ikke i Raymond 
Keene og Eric Schillers bog ”Winning With The Hypermodern”, 1994. Åbningen er 
dog ganske udmærket, og den sovjetiske stormester A. P. Sokolski (1908-1969) 
gjorde den til sit særlige varemærke. Således ofrede han ni sider på den i sit værk 
”Lehrbuch der Schacheröffnungen”, 1965 – næsten lige så meget som den langt 
mere anerkendte og spillede åbning Engelsk. Sokolski deltog tre gange i det altid 
uhyggeligt stærke sovjetiske mesterskab, og han vandt det ukrainske mesterskab 
i 1947 og 1948. I dag husker man ham dog bedst for at have lagt navn til den her 
spillede åbning – med rette grundet hans teoretiske arbejde og hans brug deraf i 
turneringspraksis. Selv om åbningen spilles sjældent blandt stormestre, er den 
sund nok til at spilles i de bedre kredse, og den er god som overraskelsesvåben. 
Det kan den vel også være mod en purung fyr som Oliver!? 
1… Sf6 2. Lb2 d5 3. e3 Lf5 Stampartiet Tartakower – Marockzy, New York 1924, 
der endte remis efter 57 træk, indledtes med 1. b4 e6 2. Lb2, Sf6 (Max Euwe har i 
sit værk ”Aabningsspillet”, bind 7 fra 1940’erne 1… Sf6 og 2… e6) 3. b5 d5 4. e3 
Le7 5. f4 0-0, hvor sort lader sin dronningeløber spærre inde med trækket e7-e6. 
Olivers Lc8-f5 inden e7-e6 er langt stærkere.4. b5 e6 5. Sf3 Ld6 6. c4 c5! I det 
nævnte værk af Euwe, bebrejder han Maroczy for ikke at spille c5 i den lignende 
stilling, der fremkom i stampartiet (at der blev spillet c6-c5 i partiets 37. træk er en 
anden historie). I partiet Scherbicki – Begun, USSR 1961 (dog ikke det sovjetiske 
mesterskab), spillede sort det svagere 6… Sbd7, men havde stort set lige spil 
efter 7. d4 dxc4 8. Lxc4 0-0 9. 0-0 Le7. Det er interessant at bemærke, at Oliver 
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åbenbart behandler åbningen bedre end de to mestre Marockzy og Begun!
7. Sc3 0-0 8. Le2 Sbd7 9. 0-0 Sb6 10. cxd5 
exd5 11. Sh4 Dd7 12. f4 Tfe8 13. Sxf5 Dxf5 
14. g4? Begyndelsen på hvids vanskelighe
der. Selvom sort ikke har sin hvidfeltede løber 
til at udnytte de med teksttrækket opståede 
hvide huller i den hvide kongestilling (f3, g2, 
h1 og h3), så er denne nu så åben som en 
ladeport.
14… Dg6 15. a4? Hvid farer frem på begge 
fløje, hvorfor sort nu har dobbelt grund til at 
efterleve den gode gamle regel om, at et fløj
angreb så vidt muligt skal besvares med et 
modangreb i centrum. Oliver slår nu med to 
dybe stød og et uppercut sin modstander 
groggy. 
15… d4! 16. exd4 cxd4 17. Sa2 d3! 18. Lf3 
Forsøget på med 18. f5? at true dronningen og spærre for dens dækning af 
bonden på d3 strander på mellemtrækket 18… dxe2. Bondetrækkene 15… d4! og 
17… d3! var de dybe stød. Nu kommer uppercutten.
18… Sxg4! Kun et skinoffer, da sort efter 19. Lxg4 h5 vinder officeren tilbage med 
voldsomt angreb.
19. Kh1 Kongen må naturligvis ud af den åbne g-linje. Det er let at se, at hvids før 
så solide kongeborg nu ligger i ruiner. Mere interessant er det at bemærke, at 
sorts bonde på d3 ved at blokere hvids bonde på d2 lægger en tung, kvælende 
dyne over den hvide stilling, der er splittet i to dele, som ikke kan samarbejde. 
Egentlig er der tale om et paradoks: En af idéerne med 1. b4 er at lette fremstødet 
d2-d4 ved at hindre sort i c7-c5. Men det ses ofte, at hvid ikke får sin d-bonde 
frem på banen i Orangutang – dog sjældent så fatalt som her. 
19… Sf6 Sort har spillet såvel åbningen som midtspillet fremragende og står til 
klar gevinst. Han kunne derfor et par gange nøjes med det næstbedste træk og 
vinde alligevel. Smukt var 19… Te2!, der totalt lammer hvids stilling. 20. Lxe2 
besvares med 20… De4+ 21. Lf3 (21. Kg1 Lc5+ 22. Tf2 Lxf2+ 23. Kf1 Dh1#) 21. 
Dxf4 med afgørende mattrussel på h2.
20. Lxb7 Te2! 21. Lxf6 På 21. Lxa8 svarer sort mest enkelt 21… Sxa8, hvorefter 
han truer både 22… Dg2# og 22… De4+.
21… Dh6! 22. Lg2 gxf6! 23. Sc3 Tae8 24. Tg1 Svigter dækningen af bonden på 
f4 for at oprette et batteri mod sorts konge på den åbne g-linje.
24… Lxf4!? Med rette frygter sort ikke en afdækkerskak. Lidt bedre var dog 24… 
Dxf4!
25. h3 Lidt bedre, men langt fra nok var 25. Lh3+ Kh8 26. Tg2 Txg2 27. Kxg2 
Tg8+ og videre for eksempel 28. Kf3 Dxh3+ 29. Kxf4 Dh4+ 30. Kf5 Tg5+ 31. Kxf6 
Df4+ 32. Ke7 De5+, og mat i højst to træk. Teksttrækket sætter en fæl fælde.
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25… Kh8! Endelig ikke 25… Dxh3+?? med 
idéen 26. Lxh3 Th2#. Trækket 26. Lxh3 er 
nemlig med SKAK!, hvorfor sort har tabt en 
dronning uden at kunne nå at sætte mat og 
derfor kan opgive! Med den sorte konge i det 
muntre hjørne har hvid derimod intet middel 
mod truslen.
26. Ta2 Dxh3+ 27. opgivet. Alternativet var 
27. Lxh3 Th2#. Et særdeles modent gennem
ført parti spillet af en ganske ung knægt!

0 – 1
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FELTET D4 I KONGEINDISK – OG DE ANDRE SORTE FELTER
Ved Kaare Vissing Andersen

Aperitif
Det er altid rart at vinde det stille slag om åbningen og få ført sit spil ind i den rette 
bane, hvormed partiet dog langtfra er vundet. I det her bragte parti begår hvid en 
lille unøjagtighed allerede i sit sjette træk – i grundstillingen i Den klassiske Variant 
i Kongeindisk, men først skal vi have en lille aperitif (som i min fremmedordbog 
bl.a. oversættes til ”åbningsdrik”): 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6 5. f3 
Sämisch-varianten. 5... 0-0 6. Le3 Sc6!?  Det moderne System. 7. Ld3 Ser natur
ligt ud og er da heller ikke dårligt, men på d3 blokerer løberen for dronningens 
dækning af d4. 7… e5 8. Sge2?  Bedre er 8. d5 Sd4! I Kongeindisk er det som 
hovedregel godt for sort at få plantet en springer på d4, også selv om det efter 
afviklingen Le3xd4, e5xd4 skulle koste en bonde. Spillet kommer nemlig i høj grad 
til at foregå på de sorte felter, og da kommer hvid til at savne sin sortfeltede løber 
langt mere end sort sin bonde. 8… Sg4! Med dette skinoffer slår sort ikke alene 
den hvide bondestilling i stykker – hans løber på g7 får tillige luft under vingerne. 
9. fxg4 exd4 og sort står klart bedst. 
Når en aperitif smager godt, snupper man gerne en til: 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 
Lg7 4. e4 d6 5. Ld3 Om dette træk siger en af åbningens største eksperter, Evfim 
Geller, i sin bog Königsindische Verteidigung: ”Således holder hvid feltet e2 frit til 
sin springer. Men på d3 står løberen kun tilsyneladende mere aktivt end på e2. I 
virkeligheden bliver feltet d4 svækket (KVA: Da dronningen nu ikke dækker det), 
og sort kan uden besvær gribe initiativet.” Og Geller angiver derefter en brav 
kamp om feltet d4, hvor sort er villig til at ofre en bonde for at få spil på de sorte 
feltet: 5… Sc6 6. Sge2 e5 7. d5 Sd4! 8. Sxd4 exd4 9. Sb5 0-0, og sort får rigelig 
kompensation for bonden i form af udviklingsforspring og spil på den lange diago
nal a1-h8.
Dermed skulle vi have samlet appetit til hovedretten! 

Hovedret
Kongeindisk (Den klassiske Variant).
KSU’s holdturnering, 2. række, 1. bræt. 
Spillet i Til Jernbanen 20, Bagsværd, den 13. januar 2015.
Hvid: Ulrik Jarlskov Larsen (rating: 1655 – ELO: 1746), Amager II.
Sort: Kaare Vissing Andersen (rating: 2091 – ELO: 2197), GSF-Caïssa I.
1. d4 Sf6 2. Sf3 g6 3. c4 Lg7 4. Sc3 0-0 5. e4 d6 6. Ld3?!  Normalt og rigtigt er 
6. Le2, der dækker springeren og fortsat lader dronningen dække d4. Teksttræk
ket ser naturligt ud, men betragtes – lidt arrogant og upædagogisk – af teoretiker
ne for så svagt, at kun nogle få af dem nævner det. Således finder man hverken 
trækket hos Evfim Geller eller i det store værk Moderne Schacheröffnungen fra 
1980’erne. Personligt måtte jeg til en kommentering af partiet ty til det nu stærkt 
forældede 12-bindsværk ”Aabningsspillet” af Dr. Max Euwe fra 1940’erne for at 
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finde trækket omtalt. Det sker med de første ti træk af et parti fra åbningens 
barndom, George Marshall Norman – Milan Vidmar, Hastings 1925-26, idet der i 
den opståede stilling skete: 6… Lg4 7. h3 Lxf3 8. Dxf3 Sc6 9. Le3 Sd7 10. Se2? 
Sde5!”og sort vinder mindst to bønder”, anfører Euwe og fortsætter: ”Hvids 
afgørende fejl var naturligvis 10. Se2? Hvad enten han ville eller ej, måtte der 
spilles 10. d5.” Euwe angiver derefter 10… Sce5 11. De2 Sxd3+ 12. Dxd3 med 
godt spil for sort. Jeg fandt det samme svar på hvids sjette træk som Vidmar, vel
vidende at feltet (bonden) d4 skulle angribes, efter at Ld3 spærrer for dronningens 
dækning deraf.
6… Lg4 Binder den springer, der dækker d4. Også hvids og sorts næste træk 
handler om d4.
7. Le3 Sc6 8. Tc1?!  Men dette er svagt, fordi hvid dermed fraskriver sig selv 
muligheden for lang rokade.
8… e5 9. d5 Sd4!  Springerens drømmestilling! Med 10. Lxd4 exd4 11. Sb5 kan 
hvid arbejde på at vinde bonden, men det har så kostet ham hans sortfeltede 
løber, hvorfor sort får rigelig kompensation i form af spil på de sorte felter.
10. h3 Lxf3 11. gxf3 Sh5 Efter at have slået hvids kongefløj itu er der til de sorte 
felter til den sorte løber føjet støttepunkterne f4 og h4 til den sorte springer. 
Konklusion: Stillingen synes strategisk vundet for sort – hvilket dog langtfra er 
ensbetydende med, at partiet allerede er vundet.
12. Lxd4?!  Hvid må ikke frivilligt afvikle sin vitale sortfeltede løber, idet sort nu 
nærmest får monopol på de sorte felter – halvdelen af brættet! Den generende 
springer på d4 kunne ganske vist ikke fjernes med 12. Se2?, der strander på 
12…. Sxf3+, men alternativet 12. Sb5!? var en mulighed.
12… exd4 13. Se2 Df6 14. Sg3 Sf4 15. b3?!  For passivt! For at hindre kampen i 
at udvikle sig til et spil mod ét mål, hvids, måtte hvid søge sin chance i med b2-b4 
at få spil på dronningefløjen. Også selv om dette indebærer en risiko for, at det 
bliver sort, der bedst udnytter en åbning af denne fløj. Man skal nemlig huske på, 
at der i modsætning til hvids tårne er 
forbindelse mellem de sorte.
15…. Lh6!  Med dette tematiske 
diagonalskifte truer sort allerede Sxd3+ med 
tårngevinst.
16. Tc2 Sg2+ 17. Kf1 Sh4 Som sorts løber 
har fundet en ny diagonal, har hans springer 
fundet et nyt støttepunkt. Bonden på f3 er 
truet, men hvid når lige at dække den.
18. Le2 Lf4 19. Kg1 Et alternativ hertil var 19. 
Tg1!? med drillepinden 20. Sh5!
19… De5 Lægger yderligere pres på Sg3 og 
åbner for f-bondens fremmarch.
20. Kh2 Tae8 21. Te1 f5 22. Ld3
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22… fxe4!? Idet forsøget på at binde den nævenyttige bonde på e4 med 23. Tce2 
strander på både 23… Sxf3+ og 23… e3!?, og der truer 23…. Sxf3+, må hvid slå 
tilbage på e4 med det samme. Og jeg havde skam regnet det hele ud!?
23. Txe4! Det rigtige svar! 23. Lxe4? koster en kvalitet efter 23… Lxg3+ 24. fxg3 
Sxf3+ 25. Lxf3 Dxe1 og dermed ret let vundet slutspil. Og 23. fxe4? koster lige
ledes en kvalitet, her efter 23… Lxg3+ 24. fxg3 Sf3+ og 25… Sxe1 ligeledes med 
ret let vundet slutspil (hvids løber er kold). På teksttrækket havde jeg en genistreg 
i ærmet.
23… Lxg3+ 24. Kh1?  Med denne finurlige undladelse af at slå tilbage gav Ulrik 
Jarlskov Larsen mig et chok! Især da jeg opdagede, at 24… Df5 med truslen 25… 
Dxh3# kunne pareres med 25. Txh4! Rigtigt var det dog at slå tilbage, hvorpå min 
”genistreg” så ville blive effektueret: 24. fxg3 Sxf3+ 25. Kg2 Dh5! med pointen 26. 
Txe8 Sh4+ 27. gxh4 Dxd1 28. Txf8+ Kxf8 29. Tf2+ Kg7, og sort bør vinde med 
dronning og fribonde for tårn og løber, f.eks. 30. Le2 Dc2! 31. Lg4 d3! Hvid må 
holde bondens forvandlingsfelt d1 med begge sine officerer, og imens gnasker 
dronningen mindst bonden på a2. Hvad der særligt tiltalte mig ved denne kombi
nation, er udførelsen af temaet switchback fra problemskak: Efter at en officer er 
gået til et felt, går den tilbage til det felt, den kom fra med mat eller gevinst til 
følge. Her ser vi, at springeren i 24. træk gik fra h4 til f3 med skak og i 26. træk, 
da hvids dronning stod udækket på d1, gik tilbage til h4 med skak, hvorefter 
dronningen faldt, dog for tårn og springer. Alt var såre godt, og da jeg kom hjem 
nød jeg at lege med varianter som 26. g4 (i stedet for 26. Txe8) Sh4+ 27. Kg3 
Dg5 28. Txe8 Txe8 29. Te2 Te3+! 30. Txe3 Dxe3+ 31. Kxh4 Df2+ 32. Kg5 Kg7 
(Truer både h6# og Df6#) 33. Lxg6 Df6+ 34. Kh5 hxg6#. Et par dage efter – mens 
jeg sad og så TV-2-News om morgenen – slog det mig pludselig: Hvid kan vel 
bare spille 26. De2! På dette har jeg ikke fundet bedre end 26… Txe4 27. Lxe4!? 
(Bedre end 27. Dxe4?! Se1+! 29. Dxe1 Df3+ 30. Kh2! Dxd3, og sort har en lille 
fordel i form af sin merbonde på d4) 27… d3 28. Lxd3 Se1+ 29. Dxe1 Df3+ 30. 
Kh2! Dxd3 med samme stilling som efter varianten i parentesen, men nu uden 
bonden på d4 og derfor med sandsynlig remis til følge. Med 24. fxg3 Sxf3+ 25. 
Kg2 Dh5 26. De2! synes hvid altså at ville have klaret sig. Og dermed måtte jeg 
erkende, at sejren ikke var så stilren endda. Og tilbage står spørgsmålet: Var 
stillingen efter sorts 11… Sh5 alligevel ikke ”strategisk vundet”, eller har sort fejlet 
undervejs. Nå, efter hvids undladelsessynd ved ikke at slå igen på g3 gik det 
hurtigt.
24… Dh5! 25. opgivet. Også dette overraskede mig – men chokerede mig 
naturligvis ikke. Sort var vist mør, men var reelt færdig. Han må have sin officer 
igen, men på 25. Txe8 Txe8 26. fxg3 Sxf3 afgør dobbelttruslen 27… Te1+ & 27… 
Dxh3+ 29. Th2 Dxh2#, f.eks. 27. Lf1 Te1 28. Dd3 Dxh3+ osv. På 27. Kg2 er vor 
ven switchbacken 27... Sh4+ efterfulgt af Dxd1 helt afgørende. Eller 25. fxg3 Sxf3 
26. h4 (26. Df1 Txe4 27. Lxe4 Sg5 28. Dg2 Dd1+ osv.) 26… Df5! Med dobbelt
truslen 27… Txe4 & 27… Dh3+ 28. Th2 Dxh2#. Hvid har kun 27. g4, hvorpå sorts 
dronning finder en ny vej til h-linjen. 27… Df6 28. Txe8 (28. g5 Df5 forhaler kun 
hvids lidelser) 28… Dxh4+ 29. Kg2 Dh2+ 30. Kf1, hvorefter hvid kan vælge 
mellem 30... Dg1+ 31. Ke2 Dg2# og 30... Sd2++ 31. Ke1 Df2#.
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Dessert               
Inden vi tager taxaen hjem, må vi lige gøre måltidet komplet. Vi må have 
desserten med – hele det ovennævnte gamle parti Norman – Vidmar, Hastings 
1925-26:
1.d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. Sf3 0-0 5. 
e4 d6 6. Ld3?! Lg4!  Alle veje fører til Rom. 
7. h3 Lxf3 8. Dxf3 Sc6 9. Le3 Sd7 Vidmar 
er villig til at retirere – så meget betyder det 
for ham at lægge pres på d4. 
10. Se2? En lærerig fejl! I bestræbelserne 
på at dække d4 overser hvid en taktisk 
finesse baseret på, at han har afskåret 
forbindelseslinjerne mellem sin dronning og 
hvidfeltede løber.
10… Sde5!  I sit åbningsværk (på dansk) 
anførte Euwe lidt upræcist 10… Se5, hvorfor 
jeg fandt hele partiet på nettet – og dermed 
fik en god oplevelse!
11. dxe5 Sxe5 12. Dg3 Sxd3+ 13. Kf1 c5! 
Vidmar vælger ikke at snuppe bonde nr. 2 med Sxb2, men spiller på kongeangreb 
– med udgangspunkt i vor gamle traver: beherskelsen af d4.
14. h4 Dd7 15. h5 De6 16. Th4 Dækker bonden på e4, men det var nu en anden 
sort havde i sigte.
16… Dxc4 17. hxg6 fxg6 18. Dh3 Sxf2 19. Lxf2 Ld4! 20. opgivet.
Smukkere afslutning på vor lille gennemgang af de sorte felters, især d4’s 
betydning i Kongeindisk kan ikke tænkes: Øjestenen i sorts åbning, Lg7, går til d4 
med afgørelse af partiet til følge. Der kunne videre ske 20. Txh7 Txf2+ 21. Kg1 
Tf3+ 22. Sxd4 (helten lader livet for sejren) 22… Txh3 23. Txh3 Dxd4+ osv. 
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KIRSEBÆRPARTI NR. 11
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.

Debut mod den firdobbelte forbundsmester John Tornerup  
Et af mit efterhånden lange livs bedste oplevelser – både turistmæssigt og skak
mæssigt – fik jeg ved DM i Flensborg i påsken 1970. Jeg var blevet dansk 
mesterspiller i januar-februar 1969 ved at opnå 6½ point af 7 mulige i 1. klasse i 
Københavnsmesterskabet, og nu godt et år efter var det så min beskedne ambi
tion at kæmpe for at blive i mesterklassen. Det var naturligvis helt forkert som 21-
årig ikke at have nogen ambition om at komme videre. Nå, det gik over al forvent
ning. Jeg scorede 5 point af 7 mulige, hvilket lige netop var nok til at blive ”dansk 
elitespiller”. Mindre end et år efter debuterede jeg så i Eliteklassen, der i dag 
svarer til Kandidatklassen, bortset fra at førstnævnte var en klasse, man kunne 
spille i på et hvilket som helst tidspunkt – ikke kun i påsken. 
Der var tale om Frederiksberg Skakforenings Forårsturnering 1971, så erantisser 
og vintergækker må være sprunget tidligt ud det år, for runderne blev afviklet 20. 
januar – 3. marts. Der deltog otte spillere, hvoraf de fire var fra den arrangerende 
klub: de tidligere stjerner John Tornerup og Palle Ravn samt de ganske unge 
Steffen Zeuthen og Erik Jarlnæs, som markerede sig på hver sin vis under begi
venheden – Steffen blev en flot turneringsvinder med seks sejre og et enkelt 
nederlag, og Erik, som kort forinden havde sat dansk rekord i 400 meter hække
løb, sprang og sprintede som turneringsleder op og ned ad trapperne fra det ene 
lokale til det andet i Studenterforeningen på H.C. Andersens Boulevard. At han 
blev sidst med bare 2 point var reelt turneringens bedste præstation!
Endvidere deltog Allan Jensen, SK, stortalentet Per Auchenberg, Albertslund, og 
Allan Poulsen fra Gladsaxe Skakforening. I første runde mødte jeg John Tornerup, 
der kom lidt for sent til partiet. Den store, flotte, midaldrende herre gjorde sin entré 
som lidt af en verdensmand – dog langt fra arrogant, men venligt undskyldende 
sin forsinkelse. Han var vant til det miljø, som jeg nu fik min debut i. Sin rutine til 
trods blev han nok lidt overrasket over min åbning.

Grobs Angreb
Frederiksberg Skakforenings Forårsturnering 1971, Eliteklassen, 1. runde
Spillet i Studenterforeningen den 20. januar 1971
Hvid: Kaare Vissing Andersen, BSF
Sort: John Tornerup, Frederiksberg Skakforening   

1.g4!?  Turneringens første sensation! Jeg havde gennem længere tid studeret 
denne åbning i bogen Henry Grob: Grob’s Angriff 1. g2-g4, Zürich 1969. Åbningen 
indeholder en lang række fælder og fiduser, som sort kan hoppe i. Jeg havde 
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suppleret læsningen med et utal af løse partier og lynpartier, så jeg var godt inde i 
åbningens karakter, ikke mindst de svækkelser trækket giver hvid på kongefløjen. 
Så selv om jeg ikke før havde set sorts 1. træk, blev jeg ikke slået ud af stilen.
1… h5!? 2. g5 En af de strategiske fiduser er med g4-g5 at jage en sort springer 
væk fra feltet f6. Men lige nu befinder der sig ikke nogen springer på nævnte felt, 
hvorfor sort i stedet for med manøvren Sg8-e7-f5 kan gøre brug af hullet på f5, 
ifald hvid ikke kan hindre dette med en bonde på e4. 
2… e5 3. d3 Grob anbefaler 3. h4, der forhindre sorts næste træk for stedse. 
3… h4 4. Lh3 d5! Med afbytningen af de hvidfeltede løbere bliver svækkelsen af 
de hvide felter på hvids kongefløj mærkbar. 
5. Lxc8 Dxc8 6. e4!? Med dette træk får hvid kontrol over både f5 og g4. Springe
ren på g1 tager sig smukt af felterne f3 og h3, hvilket dog har den hage, at den – 
og tårnet på h1 – jo gerne skulle ud at arbejde. 
6… dxe4 7. dxe4 Sc6 Lidt bedre synes 7… Lc5!?, som hindrer Lc1-e3. Hvid kan 
nu dårligt imitere sort med trækket 8. Sc3, da 8… 
Lb4 i så fald opretter en generende binding. Hvid 
savner vitterligt sin hvidfeltede løber.
 8. Le3 De6! Herfra behersker dronningen maje
stætisk de hvide felter til begge sider – i fred for 
modstanderens hvidfeltede løber. 
9. c3 Hindrer springerudfald til b4 eller d4. 
9… Td8 10. Sd2 f5!? Grundet sin sundere posi
tion åbner sort stillingen. Spiller hvid nu 11. gxf6 
e.p., vil sort med 11… Sxf6 få et kolossalt udvik
lingsforspring. Dertil truer teksttrækket f5-f4 med 
løberfangst, men hvid kan nu udnytte, at sorts 
dronning står udækket.
11. Db3! Dxb3 Tvunget, da der truede både på 
b7 og e6. 11… Dc8? ville strande på 12. exf5. Men med dronningernes exit er de 
hvide svagheder ikke længere afgørende. Og med springerens tilbageslag sikres 
løberen ikke bare en retræte, men mere aktivt feltet c5.
12. Sxb3 f4 Vinder terræn og isolerer bonden på g5 på pudsig vis. Med trækkene 
3… h5-h4 og 12… f5-f4 har sort inddæmmet Grob-bonden, der ikke formelt, men 
reelt er en isoleret bonde. Med 12… fxe4 kunne sort kun midlertidigt have vundet 
en bonde, da hvid råder over manøvren Sb3-d2xe4, hvorefter hvid endda står 
bedst.
13. Lc5 Sge7 14. Ke2!? Sådan noget kan man jo gøre, når dronningerne er borte.
14… b6 15. Lxe7 Med sine sidste to træk har sort sikret sig at få hvids løber for 
en springer. Retræten 15. Lb4?! Sxb4 16. cxb4 serverer sort støttepunktet d4, og 
retræten 15. La3?! Sa5 efterfulgt af 16… Sc4 synes også at være i sorts favør. 
Hvid må altså af med sin gode løber. Til gengæld har han så i et eventuelt slutspil 
en springer mod en dårlig løber.
15… Lxe7 16. Sf3 Td6! Et træk med et par gode fremtidsmuligheder: Enten Kf7 

Caïssa Gladsaxe

Stillingen efter sorts 10. træk



Side 22 Caïssa Maj 2017

efterfulgt af Thd8 med spil på d-linjen eller Tg6 og Th5 med tryk på hvids frembru
sende bonde.
17. Thg1 Kf7?! Bedre var 17… h3. Nu spiller hvid sin bonde til h3, hvorefter sorts 
bonde på h4 kan angribes via g4.
18. h3 a5 19. Tg4 g6 20. Tag1 Tdd8! Et fint forsvarstræk! Retræten frigør feltet d6 
til løberen, og tårnet selv kan siden trykke hvid på h-linjen. Gad dog vide, om man 
både kan karakterisere 16… Td8-d6 og siden 20… Td6-d8 som stærke træk, når 
de tilsammen udgør status quo!? Læs: ”hen til kommoden og tilbavs igen!”
21. Sc1! a4 22. Sd3 Ganske vist har hvid en svag bonde på g5, men sort har hele 
to svage bønder – på e5 og h4. Da det er strengt nødvendigt for sort at dække 
bonden på e5, må hans løber nu opgive trykket på g5.
22… Ld6 23. Txh4 Txh4 24. Sxh4 Th8 25. Tg4 b5 26. a3!? Kg7 27. Kf1 Td8! 28. 
Ke2 Der truede 28… Lxa3!
28… Th8 29. Kf1 Td8 30. Remis. Stillingen er fastlåst – I hvert fald nok til, at to 
fredeligt indstillede personer kan tænde fredspiben.
½ – ½.

Grobs Angreb – schweizerost med huller
Efter partiet fortalte Tornerup mig, at han selv spillede Grobs Angreb af og til. Det 
har jeg dog endnu ikke fundet noget eksempel på. Selv havde jeg min viden fra 
bogen Henry Grob: Grob’s Angriff – 1. g4, 2. oplag, Zürich 1969. Henry Grob 
(1904-1974) var en schweizisk maler og boghandler, som blev international 
mester i skak i 1950. Han opnåede især i midten af 1930’erne en række smukke 
internationale resultater, hvoraf her blot skal nævnes en delt 1.-3. plads i Ostende 
1937 med stjernerne Paul Keres og Reuben Fine. Fra 1940 og 33 år frem spillede 
han 3614 korrespondancepartier mod læserne af Neue Züricher Zeitung med 
resultatet +2703, =481, -430. I disse partier anvendte han hyppigt Grobs Angreb, 
og sin høje score kan han uden tvivl takke en masse ret svage modstandere for. 
Derfor er hans bog noget forførisk, ikke mindst fordi dens først præsenterede 
varianter er optimale for hvid. Trækket 1. g2-g4 er i bund og grund usundt, da det 
giver fæle huller på hvids kongefløj. Det spilles derfor yderst sjældent i stormester
kredse, men det var godt nok for mig i 1970’erne, især som overraskelsesvåben i 
hurtigskak. Dertil skal føjes, at Michael Basman med en vis succes har anvendt 
idéen, endda med sort (altså g7-g5) og skrevet en bog derom: ”The Killer Grob”, 
1991.

Skakroser med torne
Op gennem 1980’erne lærte jeg for alvor John Tornerup (3/9-1914 – 6/1-2005) at 
kende. Det skete ved de månedlige møder i Dansk Skakproblem Klub (DSK). Han 
blev aldrig nogen dybt vidende opgaveforfatter, men med sit enorme taktiske 
talent, skærpet gennem partiskak mod de bedste, skabte han alligevel en række 
særdeles seværdige problemer med fordringen ”mat i 2 træk”. Og han vidste i 
hvert fald dengang mere end jeg om de strenge krav, der stilles til en konstrueret 
skakopgave. Eksempelvis forbedrede han en af mine opgaver, som vi dermed 
begge kom til at stå som forfattere af.

Skakforeningen
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Dertil skrev Tornerup manuskriptet til en bog om sin strålende karriere inden for 
turneringsskak – en bog med et væld af smukke kombinationer. Han var nu heller 
ikke nogen hr. hvem-som-helst. Således vandt han mesterskabet inden for Dansk 
Arbejder Skak Forbund fire gange (1944, 1949, 1952 og 1953), som dengang var 
meget stærkt besat. Han kunne da også fint hamle op med de bedste inden for 
Dansk Skak Union, og blandt sine skalpe kan han tælle danmarksmestrene H. 
Norman-Hansen, Jens Enevoldsen, Bjørn Nielsen, Eigil Pedersen og Palle Ravn. 
DSK havde i et halvt hundrede år den internationale mester i problemkomposition, 
Walther Jørgensen, som medlem. Han udgav meget idealistisk en snes bøger 
med skakopgaver, og selv om Tornerups manuskript hovedsageligt gjaldt parti
skak, så lovede Walther at udgive det. Da Walther døde i 1989, syntes Tornerups 
meritter at skulle gå i glemmebogen. Men jeg valgte så at udgive bogen – med 
titlen ”Skakroser med torne” i 1990. Det blev starten på Vissings Forlag, der til 
dato har udgivet syv bøger, deraf de seks om skak – og med et underskud på 
godt 10.000 kr. pr bog! Nå, det kunne trækkes fra et overskud andetsteds. Under 
vores arbejde på bogen blev vi naturligvis nært forbundne, og jeg havde rigt ud
bytte af at besøge ham i Ballerup, næsten til hans sidste åndedrag, ligesom det 
faldt i min lod at skrive nekrologen over ham i Skakbladet 2005, nr. 2.    
Nærmest verdensberømt blev John Tornerup for sin sejr i 1947 over det unge 
canadiske stortalent Daniel Abraham Yanofsky, som året forinden havde besejret 
selveste Michael Botvinnik, verdens dengang bedste spiller, selv om han måtte 
vente til 1948 med at blive officiel verdensmester. Partiet bringes her med Torne
rups titel og noter ”Skakroser med torne”. 

”I Marshalls fodspor”
Spansk – Marshall-varianten
Spillet i Frederiksberg Skakforenings internationale turnering 1947
Hvid: A. Janofsky, Canada
Sort: John Tornerup, Frederiksberg 
Skakforening
1.e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6 
5. 0-0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 0-0 8. c3 d5!? 
Den amerikanske mester Frank Marshall var 
flere gange blevet besejret af Capablanca. I 
1918 mødtes de atter. Hjemme på ”værkste
det” havde Marshall gjort en del forberedel
ser. I det spanske åbningssystem havde han 
brygget en giftig variant sammen, som han 
serverede for sin berømte modstander. 
Partiet blev dramatisk, men trods Marshalls 
ihærdige anstrengelser sejrede Capablanca 
endnu en gang.
9. exd5 e4! Mere almindeligt dengang var 
9… Sxd5 10. Sxe5 Sxe5 11. Txe5 Sf6 eller 11… c6.
10. Sg5 Ld6?! Næppe korrekt. Bent Larsen har i sine kommentarer til partiet i 
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Ekstra Bladet nævnt 10… Lg4 som det stærkeste.
11. Sxe4 Sxe4 12. Txe4 Lf5 13. Te3 Se5 14. h3 Dh4 15. Lc2
15… Sg4! Hvis hvid nu slår springeren, vinder sort således: 16. hxg4 Dh2+ 17. 
Kf1 Dh1+ 18. Ke2 Lxg4+ 19. f3 Dxg2+ 20. Kd3 Lf5+ 21. Kd4 c5+ 22. dxc6 e. p. 
Lxc2 23. Dxc2 Tad8! og sort sætter mat i få træk.
16. Te2 Lxc2! Med dette træk øjnede jeg den følgende slutning.
17. Dxc2 Tae8 18. d4 Lige netop det træk jeg havde håbet på.
18… Dxf2+!! 19. Txf2 Te1+ 20. Opgivet. Der ville følge 20. Tf1 Lh2+ 21. Kh1 
Txf1#. Partiet blev belønnet med turneringens skønhedspræmie og aflivede en 
variant i Spansk.
0 – 1
D. A. Yanofsky (1925 - 2000) blev født i Polen af russiske forældre på vej til 
Canada. Som 14-årig scorede han 84,4% på 2. bræt for Canada ved OL i Buenos 
Aires i 1939. Han blev IM i 1950 og GM i 1964, vandt i perioden 1941-65 det 
canadiske mesterskab otte gange og deltog i perioden 1939-80 elleve gange i OL. 
Han havde helt sikkert haft en endnu smukkere skakkarriere, hvis han ikke 
primært havde koncentreret sig om kommunalpolitik og eget advokatfirma. 

Tartakower i København
I december 1948 besøgte den franske stormester Tartakower Danmark. Der var 
tale om noget langt mere end en fransk visit, idet han spillede ikke færre end ti 
simultanforestillinger, tre ur-simultan-matcher og fem opvisningspartier mod nogle 
af Frederiksberg Skakforenings fremmeste medlemmer, hvoraf han bankede de 
tre, deriblandt Palle Ravn, spillede remis mod John Tornerup og tabte til en yderst 
inspireret spillende Harald Enevoldsen. Dertil fik besøget historisk betydning, idet 
den aldrende stormester tabte en match med 2½ – 3½ mod Jens Enevoldsen, 
som derved blev Danmarks første internationale mester! Lademanns Skakleksi
kon daterer fejlagtigt matchen til at have fundet sted i 1949 (Se Skakbladet, januar 
1949)). Her er det dog Tornerups remis mod berømtheden, der interesserer os. 
Det bringes her med Tornerups titel og noter fra ”Skakroser med torne”.  

”På gyngende grund” 
Skotsk firspringerspil 
Opvisningsparti i Frederiksberg Skakforening, december 1948 (Det må være en 
fejl, når det i bogen hedder, at partiet blev spillet i 1949)
Hvid: S. Tartakower, Frankrig
Sort: John Tornerup, Frederiksberg Skakforening
1.e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Sc3 Sf6 4. d4 exd4 5. Sxd4 d6 Passivt, men spilleligt. 
Måske er 5… Lb4 bedre.
6. Lb5 Ld7 7. 0-0 Le7 8. b3 0-0 9. Lb2 Te8 10. f4 Lf8 11. Sxc6 bxc6 12. Ld3 Sg4 
På tale kom straks 12… d5.
13. De1 d5 14. Dg3 h5 Har man sagt A, må man også sige B.
15. h3 dxe4 16. Sxe4 Lf5 17. Tae1 Den hvide stilling er nok at foretrække. Sort 
udfører nu en kombination, der er chancerig, men ikke korrekt.

Skakforeningen
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17… Lxe4 18. Lxe4 Lc5+ 19. Kh1
I denne stilling spiller sort så det træk, som 
skulle klare paragrafferne på en besnærende 
måde. Den franske stormester finder ikke den 
bedste mulighed for gevinst. Og med lodder og 
trisser klarer sort sig igennem de største 
vanskeligheder.
19… Lf2!? Sorts pointe er 20. Txf2 Txe4 21. 
Txe4? Dd1+, men selvfølgelig går den slags 
ikke mod en stormester. Hvid kunne dog med 
21. Tff1 (i stedet for 21. Txe4?) bibeholde sin 
fordel.
20. Dc3 Df6 21. Dxf6 Sxf6 22. Lxc6 Lxe1 23. 
Lxa8 Lg3 24. Lf3 h4 Hvid har foreløbig vundet 
en bonde, men hans tårn er bundet til 1. 
række.
25. Le5 Te7 26. Td1 Kh7 27. c4 Kg6 28. Tf1 
Tartakower må have fået en idé, som skulle løse problemerne.
28… Kf5 29. Ld1 Se4 Sort lader sig ikke afskrække. På 30. Lc2 vil han svare 
30… f6.
30. Lxg7 Sf2+ 31. Kg1 Sxd1 32. Txd1 Te2 33. Le5 Txa2 34. Lxc7 Tb2 35. Le5 
Txb3 36. c5 Hvid har en merbonde i form af en rimeligt fremskudt c-bonde, men 
gevinstchancerne er små, da hans tårn stadig er bundet til forsvaret af 1. række.
36… Lxf4 37. Lxf4 Kxf4 38. Tf1+ Kg5 39. Txf7 Tc3 40. Txa7 Txc5 41. Tg7+ Kh6 
42. Tg4 Kh5 43. Te4 Kg5 44. Kf2 Tc3 45. Te3 Tc8 46. Te5+ Kg6 47. Kf3 Tc3+ 
48. Te3 Tc4 49. Remis. Tartakower indså, at han ikke kunne vinde og tilbød 
remis, hvilket jeg modtog. Et interessant møde med en af skakhistoriens store 
gamle kæmper.
½ – ½
Savielly G. Tartakower (1887-1956) født af østrigsk-polske forældre i Rusland, 
spillede OL for Polen seks gange, men opholdt sig fra begyndelsen af 1920’erne i 
Frankrig. Siden 1906 tilhørte han verdenseliten, og han er en af de mest originale 
og humoristiske repræsentanter for den hypermoderne skole, der i årene efter 1. 
verdenskrig fornyede især åbningsteorien markant. Morsom er anekdoten om 
hans besøg i New Yorks Zoo, hvor en orangutang inspirerede ham til navnet på 1. 
b4, som han derpå spillede mod Maroczy. Mere seriøst har han givet navn til 
”Tartakower-varianten” i Dronninggambit. 
Når man her på sine gamle dage tænker på sin remis mod John Tornerup i 1971 
og hans remis mod Tartakower i 1948 og på, at sidstnævnte siden 1906 og et 
halvt hundrede år frem har tilhørt verdenseliten og spillet mod alle de store – 
Tarrasch, Lasker, Capablanca, Aljechin og Euwe osv. – så mærker man virkelig 
skakhistoriens vingesus!
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SKAKOPGAVEN
ved Kaare Vissing Andersen

John Tornerup – en praktiker skaber problemer
Andetsteds i nærværende nummer har jeg portrætteret John Tornerup (3/9-1914 – 
6/1-2005) udførligt i forbindelse med mit turneringsparti imod ham i 1971. Siden 

skulle jeg stifte nærmere bekendtskab 
med ham i Dansk Skakproblem Klub, 
hvor han grundet sit hurtige blik for 
taktiske finesser var særdeles inspi
rerende. Da jeg i begyndelsen af 
1990’erne takket være en artikel af Leif 
C. Schmidt blev stærkt fascineret af det 
indiske problem opfundet af den engel
ske præst H. A. Loveday i 1845, skabte 
jeg et par skakopgaver med denne idé, 
hvor en officer overskrider et såkaldt 
kritisk felt, og hvor en anden officer så 
spærrer for den – for at undgå pat. Når 
så den spærrende brik atter flytter, sæt
ter den spærrede officer mat – uden at 
røre en finger. Med denne instruktion 
skulle man kunne løse de to første 
opgaver.

Opgave 28 Opgave 29
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Fra et sommermøde i Dansk 
Skakproblem Klub, vistnok 2001. Fra  

venstre ses den kendte problem
komponist Leif C. Schmidt, daværende 
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Arne Johannesen og John Tornerup.
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Jeg havde dengang ikke ret meget begreb om de strenge krav til en konstrueret 
opgaves nøgletræk (hvids førstetræk), og nr. 29 måtte jeg da også revidere en lille 
smule – for nøgletrækket måtte ikke fratage den sorte konge noget felt, i hvert fald 
ikke uden at give den et nyt. Nr. 30 måtte også revideres, og det sørgede John 
Tornerup for! Da han viste mig sit ændringsforslag, blev jeg begejstret og overtalte 
ham – med noget besvær – til at stå som medforfatter. Jeg var pave stolt over at 
danne par med den gamle, berømte mester! Dertil bragte opgaven mig min første 
udmærkelse som komponist, en ”2. rosende omtale”.

Opgave nr. 30 Opgave nr. 31

Da jeg i 1990 oprettede Vissings Forlag alene for at udgive John Tornerups bog 
”Skakroser med torne”, var han meget taknemmelig. Og vores samarbejde om 
skakopgaver blev udvidet til også at gælde dansk skakhistorie. Bogen, der er på 
144 sider, handler naturligvis først og fremmest om hans mesterlige partier og 
kombinationer (side 13-128), men som rosinen i pølseenden bringer den 16 af 
hans opgaver, deraf 15 med fordringen ”mat i 2 træk” og en enkelt med fordringen 
”mat i 3 træk” (side 131-140). Nr. 16 var såmænd en originalopgave. Den må vi 
se: opgave nr. 31!
Der er bogpræmier fra Vissings Forlag til samtlige tapre løsere – men den 
største præmie er naturligvis glæden ved at finde løsningen på opgaverne! 
For at komme i betragtning skal man være medlem af Caïssa Gladsaxe, og 
løsningerne må være sendt til klubblad@gladsaxeskak.dk senest den 1. juni 
2017. 
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Program

2017 Kl. Emne Specifikation

16.05. 19:00 Klubaften

23.05. 19:00 Komedien "Små tragedier i et spil om livet" - 
et skakshow med quiz ved Kaare Vissing Andersen 

30.05. 19:30 Generalforsamling Mød op!

6.06. 19:00 Klubaften

13.06. 19:00 Klubaften

20.06. 19:00 Lynskakturnering 'God Sommer' Lynskak for alle

27.06. Lukket Sommerferie

Juli. Lukket Sommerferie

1.08. 19:00 Klubaften

På klubaftener er der ikke planlagt særlige aktiviteter, men mød op til lidt hygge
skak og samvær. Lejlighedsvis arrangerer vi små lynskakturneringer, hvor vi 
spiller alle mod alle for de fremmødte.
Ovenstående program går kun til 1. august, så følg med på klubbens hjemmeside 
eller vores opslagstavle i klubben, hvor vi annoncerer kommende aktiviteter.
Bemærk: 27. juni og hele juli måned har klubben lukket.

Undervisning for juniorer
Tirsdage kl. 17:00-18:30  Undervisning ved Per Steenstrup, som også informerer 
om, hvornår undervisningen begynder igen efter skolernes sommerferie.

Herunder: Fra 2.-holdets kamp mod Posten 7.11.2016
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