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Turneringer

Holdturnering
HUSK at melde dig til holdturneringen. Vi skulle gerne have 2 hold i 
år. Skriv dig på den fremlagte liste eller giv besked til Poul Erik 
Harders eller Alex Madsen.

GSF-Caïssa Efterårs-EMT
Meld dig til den 6 runders åbne turnering, der spilles i perioden 7. 
oktober til 2. december 2014. Tilmelding kan ske på KSU's hjemme
side eller til en fra bestyrelsen.
Spilletidspunkt: Kl. 18:30 på nedennævnte datoer. Det er tilladt  at 
komme op til en halv time senere. 
Spilledage: Tirsdagene 7.10. / 21.10 / 4.11. / 11.11. / 25.11. / 2.12.2014
Betænkningstid: 90 min. + 30 sek. pr. træk for hver spiller og parti.
System: Alle i én gruppe. De første 5 runder er der mulighed for afbud 
op til 2 gange, hvor spilleren i så fald udgår af rundelægningen og 
noteres for et halvt point på turneringstavlen. Afbud skal ske 
senest søndag kl. 12:00 inden runden lægges. I løbet af mandagen 
offentliggøres rundelægningen, og herefter kan der ikke længere 
meldes afbud efter denne regel. Evt. afbud skal meddeles til Poul Erik 
Harders, peharders@webspeed.dk, 2876 7575. 
Betaling: Kr. 150 ved starten af første runde.
Præmier: Indskud minus EMT-afgift fordelt i ratinggrupper.
Bemærk: Maks. 24 deltagere.
Tilmelding: Senest 1. oktober

GSF-Caïssa Efterårs Junior Max 1300 EMT 1 OG 2
Skakforeningen GSF-Caïssa indbyder alle juniorer med et ratingtal 
under 1300 til to 5-runders ratede turneringer. Det eneste, der kræves, 
er, at man kan notere partierne.
Spilletidspunkter: 

EMT 1: Onsdagene 8-15-22-29/10 og 5/11; udsatte partier 
tirsdagene 28/10 og 4/11.

GSF-Caïssa
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EMT 2: Onsdagene 12-19-26/11, samt 3. og 10/12; udsatte partier 
tirsdagene 2/11 og 9/12.

Bemærk: Start kl. 17:30. Det er tilladt at komme ½ time for sent.
Betænkningstid: 1 time pr. spiller pr. parti. 
Gruppeinddeling: Tre 6-mandsgrupper, evt. Monrad. Max 18 deltagere.
Afbud: Skal 24 timer inden rundestart være meddelt til turnerings
lederen samt til modstanderen.
Betaling: Kr. 130. Præmier: Pokaler
Sted: Til Jernbanen 20, Bagsværd
Tilmelding: EMT1: Senest 3. oktober. EMT2: Senest 5. november. Oplys 
navn, klub, fødselsdag, ratingtal (har du intet ratingtal, skriv da 1000) 
og tlf. nr. på KSU's hjemmeside: EMT1 hhv. EMT2.

Gladsaxe Mesterskabet i Skoleskak 2014
Gladsaxe Mesterskabet i Skoleskak blev, som det er tradition, afholdt 
udendørs ved Gladsaxe Rådhus. I år var vejret blandet med både 
regn, hagl og heldigvis også en del sol. Ligesom i Wimbledon var det 
derfor nødvendigt at lave enkelte afbrydelser i skakpartierne, men 
reaktionen fra spillerne var ikke at vejret var et problem, men om de 
ikke snart måtte spille videre!

Resultaterne i turneringen blev:

Gruppe D (født 2002-2003)
1. Nikolaj Brødsgaard, Stengård Skole 
– Gladsaxemester i Skoleskak 2014
2. Mikala Høyerup, Udenfor Gladsaxe
3. Alexander Trier, Stengård Skole

Gruppe E (født 2004-2005)
1. Nienke van den Brink, Atheneskolen 
– Gladsaxemester i Skoleskak 2014
2. Silas Høyerup, Udenfor Gladsaxe
3. Tobias Brødsgaard, Stengård Skole

Skakforening

2 Gladsaxemestre:
Nienke og Nikolaj
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4. Hannibal Valeur Jaques, Udenfor Gladsaxe
5. Sebastian Brødsgaard, Stengård Skole
6. Mathias Boe Fischer, Gladsaxe Skole
7. Kaia Ryberg, Bagsværd Skole 

Gruppe F (født 2006-2007)
1. Abel Semsey, Søborg Skole – Gladsaxemester i Skoleskak 2014
2. Noah Wahlgreen, Udenfor Gladsaxe
3. Malte Dreves Erikstrup, Stengård Skole
4. Malthe Brynning Andersen, Buddinge Skole
4. Marcus Lind, Gladsaxe Skole
6. Eva Hansen, Kvikmarkens Privatskole 

Gruppe D og E spillede sammen en Monrad turnering over 5 runder, 
hvor Nienke van den Brink vandt alle sine 5 partier. I gruppe F blev 
der spillet alle-mod-alle og her vandt Abel Semsey også alle sine 
partier. Flot!

GSF-Caïssa

Skoleskakmesterskabet afgøres på Gladsaxedagen
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Referat af Generalforsamling 24. juni 2014

1. Valg af dirigent
Henning Lauritsen blev valgt som dirigent. Han kunne konstatere, at 
generalforsamlingen var rettidig indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Protokol
Der var ingen kommentarer til mødereferatet fra sidste generalfor
samling, offentliggjort i GSF-Nyt nr. 364, september 2013.

3. Formandens beretning
Formanden, Poul Erik Harders, gennemgik sin beretning:

”Det har været et turbulent år som formand, da jeg overhovedet ikke 
havde tænkt, at jeg skulle være formand. Da Mikael så forlod klubben 
var der ingen vej udenom.

Status for klubben er, at medlemstallet daler, og dem, der er tilbage, 
bliver ældre og ældre. Hvis klubben skulle overleve, var det nødven
digt, at der skulle ske noget nyt. Derfor besluttede jeg at kontakte 
Helge Neesgård på ny for at høre, om Caïssa stadig var interesseret i 
sammenlægning. Det førte efter lange forhandlinger til, at vi nåede 
frem til de lovændringer og betingelser, som er nødvendige for sam
menslutningen, og som I har modtaget med indkaldelsen. Det vil i 
første omgang ikke give de store forandringer, men på sigt skulle det 
helst medføre en øget aktivitet og større engagement i klubben, plus 
at vi får forynget klubben med en juniorafdeling. Der vil også komme 
flere turneringer, som jeg håber medlemmerne vil støtte op omkring.

Klubmesterskabet (GSF Open 3) blev med en andenplads vundet af 
Per Steenstrup ½ point foran sidste års mester Jan Flemming Jensen, 
idet han var den bedst placerede GSF-spiller. Turneringen blev dog 
vundet af Michael Madsen fra Allerød.

Holdturneringen endte med nedrykning til 2. række hvilket ikke var 
så overraskende, da holdet havde det laveste ratingsnit.

Jeg vil gerne takke specielt Alex Madsen for den kæmpeindsats, han 

Skakforening
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har gjort for klubben det sidste år med bl.a. at åbne klubben, sørge for 
klubblad + meget mere. Desuden er jeg meget glad for, at Bo Dam
gaard vil tage en tørn mere som kasserer.”

Erik Poulsen spurgte, om det var 
formanden, der tog initiativ til gen
optagelse af af forhandlingerne med 
Caïssa. Dette kunne formanden 
bekræfte. Erik spurgte desuden, om 
Caïssa havde haft generalforsamling. 
Formanden kunne her svare, at 
Caïssa havde haft denne tidligere på 
dagen, men at han ikke kendte resul
tatet.

John Jönsson syntes, at det var 
uheldigt, vi ikke kendte Caïssas 
beslutning.

(Senere, inden afstemning om de nye vedtægter, ringede formanden 
til Helge Neesgård og fik oplyst, at Caïssa havde vedtaget sammen
slutningen.)

Formandens beretning blev herefter godkendt.

4. Regnskab
Regnskabet var delt ud til de fremmødte. Kassereren, Bo Damgaard-
Sørensen, oplyste vi havde skiftet regnskabsår, så det følger kalender
året. Dette års regnskab dækker således kun 9 måneder. Underskud
det på 2.218 kr. skulle ikke bekymre, da det vil blive reguleret ind 
igen.
Foreningens medlemsantal ligger ret konstant på ca. 32.
Kassereren havde fundet regningen på trykning af klubblad noget lav 
og var ved at få undersøgt, om det passede. Klubbladets redaktør, 
Alex Madsen, oplyste, at vi havde fået en udgivelse trykt gratis, da 
trykkeriet ikke syntes, at kvaliteten var god nok.

GSF-Caïssa

Der var ledige pladser ved 
generalforsamlingen
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Da kassereren forsøger at passe på vore penge, gør han, hvad han kan 
for at spare på omkostningerne, herunder diverse bankgebyrer. Det 
blev aftalt, at optælling af mønter fra vores kaffekasse ville Poul Erik 
tage sig af (via Nordea hvor optællingen er gratis).
Erik Poulsen spurgte til kontingentrestancerne, som kassereren kunne 
berolige os med, at dem var der styr på.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Kassereren fandt nu tidspunktet egnet til at uddele præmier for  
vinterturneringen, GSF Open 3. De fordelte sig således:

Hovedpræmier
1. præmie 300,- Michael Madsen, Allerød (allerede betalt)
2. præmie 190,- Per Steenstrup

Ratinggruppe 1400-1600
1. præmie 200 kr. Ib Strømberg Hansen
2. præmie 130 kr. Poul Erik Harders

Ratinggruppe under 1400
1. præmie 160 kr. John Jönsson
2. præmie 100 kr. Ib Møller

Som bedst placeret GSF'er er Per Steenstrup klubmester 2014.

Herefter var der 10 minutters rygepause.

Skakforening
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5. Indkomne forslag
For at muliggøre sammenslutning med Caïssa havde bestyrelsen 
fremlagt forslag til nye vedtægter og en sammenslutningsaftale. Disse 
var samtidig til godkendelse i Skakforeningen Caïssa Gladsaxe. Der 
kunne derfor ikke ændres i disse, bortset fra evt. mindre sproglige 
ting, som ikke ville have indflydelse på selve indholdet.

Der fulgte nu en længere debat om konsekvenserne af sammenslut
ningen.

Carl Aage Pedersen ville vide, hvornår evt. vedtagne ændrede ved
tægter skulle gælde fra. Formmanden svarede, at de skulle gælde så 
hurtigt som muligt.

Carl Aage Pedersen spurgte om alle kunne have glæde af GM Stellan 
Brynell. Dette kunne formanden bekræfte, skønt han primært tog sig 
af juniorerne.

Til sidst ville Carl Aage Pedersen gerne vide, hvor mange penge, 
Caïssa kommer  med. Formandens svar var ca. 10.000 kr.

Alex Madsen undrede sig over, at der kun vælges 1 menigt medlem 
(§ 6), men at Caïssa skal udpege 2 (pkt. 12 i sammenslutningsaftalen). 
Formanden mente, at det var en fejl, og at der i § 6 manglede, at der 
skulle vælges et menigt medlem også i lige år. 

Kaare Vissing Andersen påpegede, at der i § 6 står, at revisorer og 
revisorsuppleant vælges til bestyrelsen. Dette skal omformuleres ved 
en kommende generalforsamling.

Kaare Vissing Andersen kunne ikke acceptere, at kontingentet kunne 
besluttes alene af bestyrelsen, så det ikke længere ville være en gene
ralforsamlingsafgørelse. Da dette var et kardinalpunkt for flere, 
besluttedes det, at gøre det til en klausul for godkendelsen. Forman
den lovede, at der ikke ville ske kontingentforhøjelser de næste to år.

Erik Poulsen ville gerne vide, om der var andre punkter, der var ud
gået af de gamle vedtægter. Alex Madsen oplyste, at kravet om, at der 
skulle være mindst 3 bestyrelsesmedlemmer til stede for at bestyrel

GSF-Caïssa
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sen var beslutningsdygtig, også var udgået.  Dette affødte en længere 
debat, hvor konklusionen blev, at det skulle noteres som en klausul 
for godkendelsen.

Alex Madsen ville gerne vide, hvilke planlagte aktiviteter, der henvis
tes til i punkt 5 i sammenslutningsaftalen. Formmanden havde kun 
kendskab til et Junior Grand Prix.

Kaare Vissing Andersen havde som journalist nogle indvendinger til 
det sproglige i vedtægterne:

”førend” rettes til ”før”. ”ingensinde” rettes til ”aldrig” i § 8. ”kalen
derdage” - hvad er det? Rettes til ”dage”. I § 15 står der ”forening” to 
gange; anden gang ændres til ”dens”. Til tydeliggørelse ændres teks
ten ”Punkterne 2-12” i stk. 1 i sammenslutningsaftalen til ”Neden
stående punkter 2-12”. Disse forslag er gennemført i de ændrede 
vedtægter.

Kassereren redegjorde sluttelig for sin skepsis til sammenslutningen 
og begrundede, hvorfor han ville stemme Nej til sammenslutningen.

Klausuler:
Som nævnt ovenfor krævede generalforsamlingen, at der blev tilføjet 
klausuler om, at følgende 2 punkter gennemføres: 

1. Kravet om at kontingentændringer skal godkendes af general
forsamlingen, skal genindføres i vedtægterne ved en kommende 
generalforsamling. Formanden lovede, at der ikke ville ske kontin
gentforhøjelser inden 2016.

2. Kravet om at bestyrelsen kun er beslutningsdygtig, hvis mindst 3 af 
dets medlemmer er til stede, skal genindføres i vedtægterne.

Afstemning:
§13 i vedtægterne kræver, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer  skal 
være for en sammenslutning, for at denne kan godkendes. Der blev 
afgivet 13 stemmer, hvilket indebar, at mindst 10 skulle stemme for. 
Resultatet blev, at sammenslutning og vedtægtsændringer med de 
nævnte klausuler blev godkendt med 11 stemmer for, 1 imod og 1 

Skakforening
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blank.

6. Valg
Da sammenslutningen nu er vedtaget, foretages valg i henhold til 
sammenslutningsaftalens punkt 12. 

Poul Erik Harders valgt som formand.
Bo Damgaard-Sørensen valgt som kasserer.
Alex Madsen blev valgt som sekretær.
Kaare Vissing Andersen valgt som bestyrelsessuppleant.
Per Steenstrup blev valgt som revisor.

Alle blev valgt med applaus.
Disse valg gælder til 2016.

7. Eventuelt 
Carl Aage kommenterede på FIDE's nye regler for mobiltelefon og 
kropsvisitering ved ratede turneringer. Han opfordrede bestyrelsen til 
at gøre sig sin stilling til denne regel klar. Han anførte også, at det 
efter dansk lov er forbudt at foretage kropsvisitering uden særlig 
tilladelse.
Kaare oplyste, at Jan Løfberg nu skriver for Gladsaxe og at han selv 
skriver for Brønshøj-Husum Avis. Dette skulle give lettere adgang til 
disse medier.
Generalforsamlingen sluttede som traditionen byder med at forman
den udbragte et Leve! for Gladsaxe Skakforening.

I generalforsamlingen deltog følgende medlemmer:
Erik Poulsen Carl Aage Pedersen John Jönsson

Ib Møller Andrzej Marczyk Henning Lauritsen

Per Steenstrup Mogens Olsen Poul Erik Harders

Bo Damgaard-
Sørensen

Kaare Vissing 
Andersen

Johnny S. 
Rasmussen

Alex Madsen Frank Marsengo (delvis, gik før pkt. 5)

GSF-Caïssa
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KIRSEBÆRPARTI NR. 6
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.

Den ridderlige dyst mod den lange landsholdsspiller – 
Ole Jakobsen

I midten af 1960'erne afholdt Studenternes Skakforening hver sommer 
en hurtigskakturnering, der gav mulighed for at prøve kræfter mod 
nogle af Danmarks stærkeste spillere. I juli 1966, hvor jeg befandt mig 
i ingenmandsland mellem 1. og 2. g,  var der tale om den regerende 
Danmarksmester Bjørn Brinck-Claussen samt folk som Ole Jakobsen, 
Mogens Moe og Frode Fihl-Jensen, som vandt mesterskabet i Dansk 
Arbejder Skak Forbund i 1964.

 I 6. runde skulle jeg møde Ole Jakobsen, 
der var blevet landsholdsspiller i 1962. I 
påsken 1965 blev han nr. 3 ved DM. Jeg 
kendte ham bedst fra Københavns Skak
forenings 100-årsjubilæumsturnering i 
oktober 1965, som blev vundet på deling 
af stormestrene Gligoric, Suetin og Tai
manov, der hver fik 11 point af 15 muli
ge, mens Bent Larsen kom et ærgerligt 
halvt point efter på 4. pladsen. Ole Ja
kobsen havnede i det slagne felt med 5,5 

point, hvilket rakte til en placering som nr. 12 af 16 – men der var 
altså også tale om en usædvanligt stærk turnering. Jeg var inde at se 
koryfæerne sammen med min storebror Jørgen Vissing Andersen, 
som straks, da han så den lange, tynde Ole Jakobsen med det sorte 
hår og fipskæg, udbrød: ”Det er jo don Quixote!” – nu skulle jeg så 
som en anden vindmølle tage kampen op mod den stolte ridder. 

Skakforening

Ole Jakobsen



Nr. 367 Caïssa Side 13

Pircs Forsvar
Studenternes Skakforenings 3. internationale turnering, 6. runde
Spillet den 22. juli 1966

Hvid: Ole Jakobsen, Studenternes Skakforening
Sort: Kaare Vissing Andersen, Frederiksberg Skakforening
1. e4 d6  2. d4 Sf6  3. Sc3 g6  4. Lg5
Dette træk havde jeg ikke før været ude for, hvad der tidsmæssigt 
kom til at spille en rolle. Mit åbningsbibliotek begrænsede sig den
gang til Euwes Aabningsspillet fra 1940’erne, og var især for Pircs 
Forsvars vedkommende stærkt forældet i 1960’erne, og Sokolskis 
”Lehrbuch der Schacheröffnungen” fra 1965. Sokolski bruger kun 
seks sider på åbningen og beskæftiger sig kun med trækkene 4. f4, 
4. f3 og 4. Sf3. Siden er der som bekendt kommet adskillige bøger om 
det lidt passive, men meget elastiske og fleksible forsvar – en tvilling 
til det såkaldte Moderne Forsvar.
4… Lg7  5. f4
Ved at få sin sortfeltede løber uden for kæden med angreb på og 
eventuelt senere binding af Sf6 har hvid gjort løberen mere aggressiv. 
Inden for kæden, på e3, ville den have dækket den vigtige bonde, det 
vigtige felt om man vil, d4.
5… c6  6. Dd2
Ifølge min daværende klubkammerat Bjørn Brinck-Claussen var dette 
for passivt, og han foreslog i stedet for 6. Sf3 samt et snarligt fremstød 
med h-bonden. Det undrede også mig, at Ole Jakobsen ikke spillede 
mere hårdt på angreb. Teksttrækket er dog netop, hvad G. Friedstein 
anbefaler i sin bog ”Pirc-Ufimzew-Verteidigung” fra 1980.
6… 0-0  7. 0-0-0 b5  8. e5 b4!
Faktisk har jeg spillet, hvad Friedstein foreslog 14 år senere i den 
nævnte bog, men det har kostet tid på uret. Hvis hvids truede sprin
ger går, svarer sort 9… Sd5 med godt spil.
9. exf6 bxc3 
Her skete 9… exf6 10. Lh4 bxc3 11. Dxc3 Db6 12. Sf3 Sa6 i partiet 

GSF-Caïssa
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Nikitin – Liberson, Moskva 1963.
10. Dxc3 exf6!
Vinder et vigtigt tempo, og bonden dækker de vigtige felter g5 og e5. 
11. Lh4 Le6!?
Afviger fra det ovennævnte parti, hvor sort spillede 11… Db6.
12. Lc4 Lxc4  13. Dxc4 Te8  14. Sf3 Db6
Det eneste tidspunkt i partiet, hvor jeg håbede lidt på sejr – pga. den 
halvåbne b-linje og beherskelsen af diagonalen a1-h8, der har deres 
brændpunkt i b2.
15. The1 Sd7  16. Txe8+ Txe8  17. Te1 Txe1+  18. Lxe1 d5  19. De2 Db5 
20. Dxb5
Her undrede jeg mig over, at Ole Jakobsen ikke spillede 20. De8+ for 
at komme ind i sorts stilling. Jeg ville dog også efter paraden 20… Sf8 
med et snarligt Df1 få min dronning ind i hvids stilling. Jeg anså 
hvids chancer for de bedste, men Brinck-Claussen påviste, at sort har 
gode chancer.
20… cxb5  21. Lb4 Lf8  22. Lxf8 Kxf8
Det kan undre, at Ole Jakobsen som storfavorit har foretaget en gene
ralafbytning til et meget lige springerslutspil, men i hvert fald synes 
løberafbytningen fornuftig, idet sort havde den gode løber og truede 
med at få sin løber til d6 med tryk på f4. Med lidt tålmodighed kunne 
sort også arbejde på at få sin springer til det gode støttepunkt e4.
23. c3 Sb6  24. b3 Ke7  25. Kd2 Ke6  26. Ke3 Kf5?!  27. h3 h5  28. g3
Mere konsekvent synes 28. g4+! (der stempler 26… Kf5?! som tempo
tab) 28… hxg4 29. Sh4+ (den berømte mellemskak) 29… Ke6 30. hxg4. 
Den hvide springer kan stadigvæk ikke komme ind i sorts stilling, 
men mens sorts bondemajoritet på K-fløjen er hæmmet i form af en 
dobbeltbonde, er hvids bondemajoritet på D-fløjen lettere at realisere.
28… Sc8  29. Sg1 Sd6  30. Se2 Ke6
Men ikke det forhastede 30… Se4?! på grund af 31. c4! bxc4 32. bxc4 
dxc4? 33. g4+ med springerfangst eller 33. d5!? med truslen 34. Sd4 
mat.

Skakforening
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31. g4 hxg4  32. hxg4 f5!?  33. g5?! f6  34. Kd3 fxg5 
Omkring dette tidspunkt tilbød jeg remis, men det blev afslået. Jeg 
havde på dette tidspunkt kun ca. 10 minutter tilbage til resten af par
tiet, mens Ole Jakobsen havde ca. en halv time. Forskellen skyldtes 
dels mit ukendskab til åbningen (4. Lg5), dels at jeg skrev partiet ned.
35. fxg5 Se4  36. Sf4+ Kd6  37. Sxg6 Sxg5  
38. Sf4 Se6  39. Ke3
Se diagram

Nu trak jeg lynhurtigt, mens Ole Jakob
sen gav sig god tid. Det ville nu være en 
grov fejl at bytte springere pga. 39… 
Sxf4? 40. Kxf4 Ke6 41. Kg5, og sort kom
mer i træktvang.
39… Sg5  40. Kd3 Se6  41. Ke3 Sg5  42. 
Se2 Se6  43. Kf3 a5  44. Ke3
Måske var kongemanøvren Kf3-g3-h4-h5-g6 en idé.
44… Kc6  45. Sf4 Kd6  46. Sd3 Kc6  47. Se5+ Kd6  48. Sf3 Ke7  49. Sg1 
Kf7  50. Sh3 Kf6  51. Kd3 Ke7
Her holdt jeg op med at notere. Stillingen synes remis, men hvis hvid 
havde fortsat med at trække frem og tilbage, havde han vundet på 
tid. Uden notation kunne jeg jo ikke kræve remis ved at påvise, at 
samme stilling var opstået tre gange med den samme i trækket. Hvid 
begik imidlertid den fejl at spille c3-c4, hvorpå der fulgte bxc4, bxc4, 
dxc4, Kxc4. Lidt efter fik hvid min f-bonde, og jeg fik hans d-bonde. 
Grundet nogle gode springermanøvrer kunne jeg derefter ofre min 
springer for hvids sidste bonde (hans a-bonde). Herefter havde hvid 
kun konge og springer, og sort havde kun konge og en bonde på a-
linjen. Stillingen var helt klart remis, men Ole Jakobsen, der havde 
fem minutter tilbage mod mine 2,5 minutter, hævdede, at stillingen 
ikke var teknisk remis, idet hans konge stod på a1 og min bonde på 
a2 – imens trak vi kun springer hhv. konge i den anden ende af 
brættet, og han påstod, at jeg teoretisk set ved en fejl kunne gå med 
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kongen til a1 og blive mat. Så er der vist ikke mange stillinger, der er 
teknisk remis.
Der havde mod slutningen af partiet samlet sig godt 30 tilskuere, og 
det var her, jeg lærte brødrene Helge og Åge Hau at kende. Især disse, 
men også mange andre protesterede mod, at Ole Jakobsen så usports
ligt spillede på tiden. Sympatien var meget forståeligt med den 17-
årige unge mand, der havde kæmpet så heroisk mod den kendte 
landsholdsspiller.
Den fremkomne stilling gik derfor til bedømmelse hos turnerings
lederne, der dømte partiet remis. Siden fortalte turneringslederen 
Sven Bing mig dog, at han havde talt med Ole Schøller-Larsen om 
sagen og dermed blevet overbevist om, at Ole Jakobsen ”måske 
alligevel havde ret”!?
Efter dommen lykønskede Ole Jakobsen mig med remisen. Under 
Copenhagen Open i 2003, hvor han havde adskilligt på sit CV, fik han 
atter chancen for at slå mig – men det er en anden historie!
*
Siden skulle jeg lære både Helge og Åge Hau bedre at kende – begge 
meget store personligheder. Åge som den meget stærke mesterspiller, 
skakjournalist og udgiver af bogen ”Skaksange fra ind- og udland”, 
1968 – og Helge som den farverige angrebsspiller og fremragende 
tegner, hvis streg er resulteret i to bøger med skakvittigheder og et 
utal af postkort. Helge Hau var i en årrække medlem af Gladsaxe 
Skakforening, og har tegnet klubbladets muntre logo.
Det faldt i mit triste, men også meget ærefulde lod at skrive 
begges nekrologer i Skakbladet – Helges i 2006 og Åges i 2010.

Skakforening
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SKAKOPGAVEN
Ved Kaare Vissing Andersen

De nye opgaver

Der er ikke så meget at sige om den første opgave. Det er en ret ordi
nær totrækker, og den skulle ikke være vanskelig at løse.

Den anden er, hvad jeg vil kalde en episk opgave –  ud over det rent 
skakmæssige fortæller den en historie. I sådanne episke opgaver 
agerer brikkerne gerne mennesker eller dyr. I den foreliggende opga
ve agerer springerne meget belejligt heste, mens de andre brikker 
agerer mennesker. Dette skal man ikke lade sig forvirre af – historien 
kommer med løsningen i næste nummer. Der er tale om en hjælpemat 
i fem træk. Sort begynder, og efter at begge parter har gjort fem træk i 
et smukt samarbejde, er de nået frem til en stilling, hvor sort er mat.

Opgave nr. 11 Opgave nr. 12

GSF-Caïssa
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Løsninger på opgaverne i nr. 366

Opgave nr. 9

Her er det rent skakmæssige hurtigt 
overset. Løsningen er 1. Kc3 c5 2. 
Txc5#. Den sprogligt opmærksom
me løser bemærkede måske under 
præsentationen af opgaven, at man 
skulle prøve ”at tage den helt bogsta
veligt”. Og ganske rigtigt! Der er 
tale om en såkaldt bogstavopgave – 
sådanne bruges ofte til at hylde en 
person eller en begivenhed. Her er 
det Erik Bremer, der i anledning af 
sin 60-årsfødselsdag bliver hyldet 
med en opgave, hvis begyndelses
stilling tegner et E, og hvis slut
stilling tegner et B. 

Opgave nr. 10

Her er nøgletrækket 1. Lg8!, 
hvormed hvid opretter et effektivt 
batteri (Tf7 & Lg8) mod den sorte 
konge på c4. Truslen 2. Tf4# synes 
knusende – en dobbeltskak er som 
bekendt en alvorlig sag. Sort kan 
imødegå dobbeltskakken ved at gå 
til d4 med ikke færre end fem 
brikker (alle officerer), men hver 
gang sætter hvid mat på anden vis 
end med den oprindelige trussel. 
Med 1… Kd4 går kongen ud af 
Lg8's diagonal g8-a2, og så strander 
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2. Tf4+? banalt på 2… Sxf4! Til gengæld har hvid 2. Dxc5#, idet sorts 
konge på d4 spærrer for Lg1’s gardering af c5. I de fire andre varian
ter går en anden officer til d4, hvorved et tårn til f4 ikke giver skak. Til 
gengæld forbliver kongen på Lg8’s diagonal, og det giver hvid andre 
muligheder for at sætte mat. 1… Dd4 2. Dxb5#, for nu dækker sorts 
dronning ikke mere b5, og den har frataget kongen et flugtfelt på d4 
(selvblokade). 1… Ld4 2. Tf5#, for nu er det sorts løber, der fratager 
kongen et flugtfelt på d4, og så skal hvid blot med sit tårntræk spærre 
for den anden sorte løber, så den ikke kan gå imellem på e6. 1… Sbd4 
2. Sxe5#. Udnytter, at Sd4 spærrer for Db2’s dækning af e5. Bemærk, 
at 2. Dxc5 er illegalt, da sorts dronning binder hvids. 1… Sed4 2. 
Dxc5#. Med e-springeren til d4 dækker Te1 på e5, så nu giver 2. Sxe5 
ikke mat som i den foregående variant. Til gengæld er hvids dron
ning ikke bundet, da der stadigvæk står en springer på b5.  

Vedtægter for skakforeningen GSF-Caïssa 
Stiftet 8. maj 1933

§ 1  Navn, hjemsted og formål
Foreningens navn er GSF-Caïssa, 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 forman
den, og skal for at være gyldig for 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.

GSF-Caïssa
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§ 3  Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anlig
gender og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

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 end en generalforsamling kan der afholdes afholdes et 
medlemsmøde for fortrinsvis yngre medlemmer. Her orienteres om betyd
ningen 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 hæn
de 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.

§ 5
Forhandlingsprotokollen omfatter referat af generalforsamlingen og 
bestyrelsesmøder. Den underskrives af formand og sekretær, og ved 
generalforsamlinger tillige af dirigenten.

Skakforening
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§ 6
På den ordinære generalforsamling foretages valg til bestyrelse, som kan 
bestå af op til 6 medlemmer. Valgbar til bestyrelsen er alle  medlemmer 
eller disses forældrerepræsentanter. En person, der er medlem af en kon
kurrerende skakforenings bestyrelse, kan ikke være medlem af 
bestyrelsen. 
Medlemmerne vælges enkeltvis således:

Formand, sekretær og 1. revisor i lige år.
Kasserer, juniorleder og menigt medlem, 2. revisor og revisorsuppleant 
i ulige år.
Hvert år vælges en bestyrelsessuppleant for 2 år.

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.
Klubbladredaktør og webmaster udpeges af bestyrelsen.

§ 7
Ekstraordinær generalforsamling kan med normalt varsel indkaldes af 
bestyrelsen, eller skal indkaldes, når mindst 1/4 af foreningens  medlem
mer 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 kan  ske på en generalforsamling med mindst 2/3 
flertal af afgivne stemmer. Ændringer, der er krævet af offentlige myndig
heder, KSU eller DSU, kan foretages af bestyrelsen.

§ 10  Eksklusion
Bestyrelsen kan på stedet  udelukke et medlem, der optræder forstyr
rende,  bringer skakspillet eller foreningen i miskredit, eller modarbejder 
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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.

§ 11  Foreningens ledelse
Bestyrelsen optræder på foreningens vegne og kan, under ansvar overfor 
generalforsamlingen disponere til foreningens bedste og formålets 
fremme. 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
Formanden repræsenterer foreningen over for offentlig myndighed og 
leder dens virksomhed i overensstemmelse med vedtægterne.

§ 13
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

Skakforening
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Sammenslutningsaftale mellem
Gladsaxe Skakforening og Skakforeningen Caïssa Gladsaxe

Gladsaxe den 24. juni 2014

  1: Vedtægter: Se foranstående.
Nedenstående punkter 2-12 har status af vedtægter og kan ikke 
ændres før ordinær generalforsamling 2016.

  2: Den almindelige klubaften er tirsdag. Onsdag (evt. torsdag) 
bibeholdes til særarrangementer (turneringer).

  3: I efterårssæsonen afholdes om tirsdagen ratede turneringer. 
Klubmesterskabet starter efter nytår. Der udpeges også en 
juniorklubmester.

  4: Klubaftenens starttidspunkt er 19.00, holdkampe 18.30.
  5: De enkelte foreningers planlagte aktiviteter gennemføres.
  6: Der oprettes en juniorafdeling. Det tilstræbes, at klublokalerne 

gøres velegnede til undervisning, og der afsættes midler til 
etablering af dette (til pc, projektor mv. vil evt. kunne fås tilskud 
efter 50-50 ordningen). For en 2-årig periode afsættes midler til at 
ansætte en stormester (Stellan Brynell) til at forrette træningsses
sioner på 3 sessioner á 4 timer pr. semester (1 session: 1.775 kr.).

  7: Klubbladets navn er Caïssa.
  8: Begge foreningers websites opretholdes.
  9: Både klubblad og websites omtaler skoleskak.
10: Der afsættes kr. 4.000 til markedsføring af den nye forening: 

Gladsaxedagen, reception, turneringer, mv. Bestyrelsen  udpeger 
en PR-koordinator (måske kan der søges kommunal støtte hertil).

11: Alene medlemmer, som har foreningen som primær klub, kan 
søge kommunal støtte via foreningen.

12: GSF udpeger: Formand, kasserer, sekretær samt én revisor og én 
bestyrelsessuppleant. Caïssa udpeger juniorlederen, to menige 
bestyrelsesmedlemmer, én revisor og en bestyrelsessuppleant. 
(Som overgangsbestemmelse gælder disse valg indtil 2016).
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Program

2014 Kl. Emne Specifikation

30.09. 19:30 Mestersimultan Med klubmester Per Steenstrup

1.10.
17:00
18:30
19:15

Reception
Simultan for juniorer
Reception
Simultan for alle

I anledning af sammenslutningen
GM Jens Kristiansen

GM Jens Kristiansen

7.10. 18:30 GSF-Caïssa Efterårs-EMT 1. runde

14.10. 19:00 Klubaften Efterårsferie

21.10. 18:30 GSF-Caïssa Efterårs-EMT 2. runde

28.10. Holdturnering 1. runde

4.11. 18:30 GSF-Caïssa Efterårs-EMT 3. runde

11.11. 18:30 GSF-Caïssa Efterårs-EMT 4. runde

18.11. Holdturnering 2. runde

25.11. 18:30 GSF-Caïssa Efterårs-EMT 5. runde

2.12. 18:30 GSF-Caïssa Efterårs-EMT 6. runde

9.12. Holdturnering 3. runde

16.12. 19:30 Juleafslutning

23.12. - Jul Lukket

30.12. - Nytår Lukket

6.01. 19:00 Klubaften

13.01. Holdturnering 4. runde

20.01. 19:00 Klubaften

27.01. Holdturnering 5. runde

3.02. 19:00 Klubaften

10.02. 19:00 Klubaften

17.02. Holdturnering 6. runde

 


