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Nye turneringer

Den 6. og 7. januar 2015 starter tre nye turneringer. Tilmeldingsfristen 
er allerede lørdag den 3. januar, så det haster med din beslutning. 
Tilmelding sker lettest på KSU's hjemmeside eller til et af bestyrelses
medlemmerne (se modsatte side).

Vinterturnering
9-runders turnering. Klubmesteren 2015 skal findes.

Onsdags-EMT
5 runders EMT for alle mellem 7 og 97.

GSF-Caïssa vinter junior max. 1300 EMT  1/2015 
5-runders turnering for alle juniorer med et ratingtal under 1300.

Tilmelding haster!

Sammenslutningen
Den 1. oktober 2014  blev dagen, hvor sammenslutningen mellem 
Gladsaxe Skakforening og Skakforeningen Caïssa, Gladsaxe blev markeret 
med reception og besøg af GM (skakstormester) Jens Kristiansen.  
Jens Kristiansen blev i 2012 seniorverdensmester (spillere på 60 år og 
derover) og har tre gange været dansk mester i skak (1979, 1982 og 
1995). 

Jens Kristiansen var på programmet to gange. Første runde kl. 17 var 
med klubbens juniorer, hvor han bl.a. fortalte om, hvor megen nytte 
man kan have af internettet. Bagefter stillede han op til en gang 
simultanskak mod de unge mennesker, som dog alle tabte til stor
mesteren.

GSF-Caïssa
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Herefter var der reception kl. 18:30. Det blev ikke helt det tilløbsstyk
ke, vi havde håbet på. Til de fremmødte blev der serveret kransekage 
og sprudlende bobler for store og små. Til de mere sultne var der et 
stort fad hjemmesmurte sandwich.

Kl. 19:15 tog Jens Kristiansen fat på anden runde, der var åben for 
alle. Efter en gemmegang af et af hans partier kom vi frem til  simul
tanskak for alle de fremmødte, som havde lyst til at krydse klinge 
med eksverdensmesteren. Det var der 10, der havde. Resultatet blev 
7½-2½ i  Jens Kristiansens favør. Han vandt 7 partier, spillede 1 remis 
og tabte 2. (Se billedet på forsiden.)

Skakforeningen
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Klubmestersimultan

Per Steenstrup gennemførte den traditionelle klubmestersimultan den 
30. september 2014. 10 mand havde taget mod udfordringen, som Per 
vandt 6½-3½: 5 vundne, 3 remis og 2 tabte partier.

Kassereren meddeler

Angående kontingentopkrævning: 
Tidligere 'gamle' medlemmer af Gladsaxe Skak Forening modtager/
har modtaget opkrævning, heri medregnet evt. forskudsbetaling og 
præmier.
Oprindelige medlemmer af Caïssa forventes at modtage opkrævning 
primo 2015. Kontingent vil omfatte 3.-4. kvartaler 2014 .

GSF-Caïssa
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KIRSEBÆRPARTI NR. 7

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 lille tragedie om Ralf Kock Iversens cigar 
Ved DSU’s påsketurnering i Hjørring i 1971 var det mit mål at blive 
hængende i Eliteklassen, som jeg var rykket op i året forinden ved 
DSU’s påsketurnering i Flensborg – et lidet ambitiøst mål for en ung 
mand på 22 år, der gerne skulle stile opefter og ikke efter status quo. 
Der ventede mig en hård start, idet jeg i første runde skulle møde Ralf 
Koch Iversen, som året forinden havde spillet i Landsholdsklassen i 
Flensborg. Herfra var han dog rykket ned, idet han med en score på 3 
point af 11 kun var blevet nr. 10-11 blandt 12 deltagere. Men immer
væk var en tidligere landsholdsspiller en stor mundfuld for den unge 
mand fra Brønshøj Skakforening, hvis 1. hold dengang kun spillede i 
KSU’s mesterrække. Jeg følte mig endnu mindre, da min modstander 
kom en anelse for sent til partiet, kiggede på mit første træk og tog en 
stor cigar frem, inden han begyndte at overveje sit svar.

Retis åbning
DSU's EMT (Påsketurneringen), Hjørring 1971,  Eliteklassen, gruppe A 
Spillet den 4. april 1971

Hvid: Kaare Vissing Andersen, Brønshøj Skakforening
Sort: Ralf Kock Iversen, Århus Skakklub
1. Sf3 c5  2. c4 e6  3. g3 Sf6  4. Lg2 d5  5. 0-0 dxc4?!  Denne afvikling 
harmonerer dårligt med trækket e7-e6. Sort har givetvis her set sin 
fordel i den kommende springerjagt, men uden at tage misteltenen i 
ed – offeret i hvids 9. træk!
6. Sa3 Sbd7  7. Sxc4 b5?!  Med dette træk åbner sort for sluserne i 
form af Lg2’s dominans på den lange hvide diagonal.

Skakforeningen
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8. Sce5! Lb7?!  Tårnet kunne ikke gå ud 
af diagonalen, idet 8… Tb8?! strander på 
9. Sc6 med kvalitetsgevinst. Også 8… 
Sxe5?! 9. Sxe5 koster en kvalitet. Med 
teksttrækket beskytter sort tårnet med 
sin løber – nærmest ved at ofre sig selv, 
for på b7 er den ubeskyttet. Sort ”truer” 
nu ved med afviklingskombinationen 
9… Sxe5 10. Sxe5 Lxg2 11.Kxg2 Dd5+ 12. 
Sf3 at befri sin stilling og gribe initiativet. 
Koch Iversen fik ild på sin cigar, og det 
så lyst ud for sort.

Sxf7!!  Jeg skal sent glemme det ryk i Kock Iversens hoved, som dette 
træk afstedkom. Det var som blev han ramt af et uppercut i en bokse
kamp. Og hans cigar gik vist også ud. I hvert fald kunne jeg se hans 
bekymrede miner, da røgen lettede. Men egentlig er der tale om et 
offer, som det er ret let at beslutte sig for. Alternativerne synes nemlig 
håbløse: At lade springeren stå på e5 ville tillade den just nævnte af
viklingskombination, og at retirere den til d3, ville efter 9… c4 10. Se1 
føre til en dræbende passiv stilling. Offeret sker dog ikke bare efter 
devisen ”har man sagt A, må man også sige B”, thi for sin officer får 
hvid et overdådigt angreb, idet sort for at beholde en officer mere må 
føre sin konge ud på brættet, hvor den bliver et stykke jaget vildt.

9… Kxf7  10. Sg5+ Kg6  11. Dc2+ Kxg5  12. d4+ Kh5  13. Lxb7  Sorts 
løber skal likvideres, for at hvids løber uforstyrret kan give den sorte 
konge nådesstødet. Hvid truer nu 14. Lf3+, Sg4 15. h3, der vinder 
officeren tilbage med fortsat kolossalt angreb. 

13…g5  Der er naturligvis ingen grund til med 13… Tb8? at redde en 
kvalitet, som hvid ikke kunne drømme om at høste, idet gassen efter 
13… g5 14. Lxa8? Dxa8 ville gå af hvids angreb. 

14. h4  Det var med en vis bekymring, jeg fortsatte angrebet med 
dette træk. Jeg havde nemlig set det effektive svar derpå: 14… Db8! 

GSF-Caïssa
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med tryk på både Lb7 og Bg3. Havde Kock Iversen fundet dette 
dronningetræk, var min opgave blevet betydeligt vanskeligere.

14… gxh4?!  Ud over 14… Db8! synes også 14… g4 bedre end tekst
trækket. Hvid kunne da spille 15. f3 for at få hul på dåsen. 

15. Kg2 Le7?!  Taber tvangsmæssigt, men heller ikke 15… h3+ 16. 
Kxh3 efterfulgt af 17. Th1 og 18. Kg2+ kunne redde sort. 

16. Lf3+ Sg4  17. Lxg4+ opgivet.  Alternativet var 17… Kxg4 18. f3+ 
Kh5 19. g4 mat.

1 – 0.

Partiet blev noget af en sensation. Det fulgtes med interesse af Kaj 
Rossel, der i samme turnering suverænt vandt gruppe C i Eliteklas
sen. Og da han senere på året udgav turneringsbogen ”Hjørring 71 – 
Landsholdsklassens partier”, blev der også plads til min miniature. I 
begyndelsen af 1970’erne bragte Skakbladets redaktør Hans Rasmus
sen på forsiden af hvert nummer et diagram som udgangspunkt for 
en kombination. Minsandten om ikke stillingen inden 9. Sxf7!! blev 
bragt på forsiden i juni 1971 og hele partiet inde i bladet. Jeg plejer at 
kokettere med, at det er den eneste af disse ”forsider”, jeg ikke har 
kunnet løse!? Partiet blev naturligvis også bragt i Brønshøj Skakfor
enings klubblad, maj 1971, med noter af bladets redaktør Steen 
Andersen, som samme år blev klubmester. Hans noter er såmænd 
udmærkede, men desværre sprang han et træk over, som læserne så 
måtte gætte sig til.    

Ned på jorden igen
Allerede i 3. runde kom jeg ned på jorden igen, idet jeg tabte til gode, 
gamle H. Norman-Hansen, en af heltene fra OL i 1927 og Danmarks
mester 1939. Nå, med en række remiser og en enkelt sejr mere, over 
G. Sloth Jensen, opnåede jeg 4,5 point af 9 mulige og blev hængende i 
klassen. Det rakte til en 5.-8. plads – Ralf Kock Iversen blev nr. 4 med 
5 point.

Og jeg kom såmænd ned på jorden endnu en gang, da Benny Jensen, 

Skakforeningen
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kendt turneringsleder inden for dansk skak, især KSU, siden fortalte 
mig, at kombinationen indledt med 9. Sxf7!! skam var blevet spillet 
før – af den jugoslaviske stormester  Ivkov mod italieneren Tatai – og 
at jeg nok kun kunne præstere springerofferet, fordi jeg kendte dette 
parti. Det gjorde jeg nu ikke, og jeg har allerede ovenfor gjort rede for 
mine tanker bag offeret. Ærgerligt er det naturligvis, at Ivkov kom før 
mig, men jeg er da beæret over at have spillet som en stormester. 
Partiet blev bragt i Skakbladet, juni 1966, med noter af ”Voruijt”. Man 
bemærker, at Tatai i modsætning til Kock Iversen fandt Db8! i det 14. 
træk, hvorfor Ivkov blev stillet over for større krav i sit angreb, end 
jeg blev i mit.

Retis åbning
Venedig 1966
Hvid: Ivkov, Jugoslavien
Sort: Tatai, Italien

1. Sf3 Sf6  2. c4 c5  3. g3 e6  4. Lg2 d5  5. 0-0 dxc4  Mere forsigtigt er 
5... Le7.
6. Sa3 Sbd7 7. Sxc4 b5? 8. Sce5 Lb7?  Den logiske fortsættelse af fejlen 
b5? Bedre var dog 8… Sd5.
9. Sxf7!  Energisk og afgørende.
9… Kxf7  10. Sg5+ Kg6  11. Dc2+! Kxg5  12. d4+ Kh5  13. Lxb7  Nu 
truer Lf3+. 
13… g5  14. h4 Db8  15. Lg2 h6  16. Dd3  Truer 17. Df3+ fulgt af Dxa8. 
(KVA: En erkendelse af at det direkte kongeangreb ikke slår igennem 
efter 14… Db8!, men at hvid må ty til et ”vundet” slutspil).
16… Le7  17. Lxa8 Dxa8  18. f3 g4  19. fxg4+ Kxg4  Eller 19… Sxg4 20. 
Tf5+ exf5 21. Dxf5+ Lg5 22. Df7 mat. 
20. Dg6+ Kh3  21. Tf2 Sg4  22. Dxe6 Tf8  Eller 22... Kxg3 23. Lf4+ Kh3 
24. Th2 mat.
23. Lf4 Txf4  24. gxf4 opgivet.
1 – 0.

GSF-Caïssa
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Ralf Kock Iversen (1932-1985)
I 1985 gik der chokbølger gennem den danske skakverden ved 
budskabet om Ralf Kock Iversens alt for tidlige død, kun 53 år 
gammel. I sin omfattende nekrolog over afdøde fortalte Frode Søby 
om hans mange meritter inden for DSU i Skakbladet, 1985, nr. 12. Det 
drejede sig dels om hans store arbejde som revisor og dels om hans 
udmærkede skakkarriere. Kock Iversen var medlem af Århus 
Skakklub i 34 år, hvor han første gang blev klubmester i 1958. Samme 
år opnåede han titlen ”dansk mesterspiller”. I 1968 opnåede han sin 
karrieres måske bedste resultat, da han som debutant i Landsholds
klassen scorede 5 point af 11 mulige, hvilket rakte til en 9. plads 
blandt de 12 deltagere. Lige fra divisionsturneringens start i 1962 
spillede han på klubbens 1. hold, som regel på 1. bræt. I en periode 
spillede han 29 divisionskampe i træk uden nederlag. 

Tobak, skak og mat
Om Kock Iversen nød cigaren efter vores parti, skal jeg ikke kunne 
sige. ”Men desværre”, vil nogle sige, ”er tobaksrygning bandlyst i 
vore dages turneringslokaler”, mens andre er åndet lettet op – nu de 
kan trække vejret. Hvem kender ikke historien om det herostratisk 
berømte ”røgparti” ved DM i 1937, hvor Jens Enevoldsen slog Erik 
Andersen, som indtil da havde haft monopol på Danmarksmester
skabet, men nu måtte se dette gå til Poul Hage – en sørgelig skæbne 
for Erik Andersen, som døde året efter. 

Så er der mere munterhed over den geniale amerikanske 
angrebsspiller Frank Marshalls noter til sit gevinstparti over Amos 
Burn. Og historien bliver naturligvis ikke mindre morsom med tanke 
på, hvad det engelske ord ”burn” betyder!

Dronningegambit
Spillet i Paris 1900

Hvid: Frank Marshall
Sort: Amos Burn

Skakforeningen
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1. d4 d5  2. c4 e6  3. Sc3 Sf6  4. Lg5 Le7  Burn, en lidenskabelig pibe
ryger, tog sin pibe og en piberenser frem.

5. e3 0-0  6. Sf3 b6  7. Ld3 Lb7  8. cxd5 exd5  Han begyndte at stoppe 
piben. Jeg satte tempoet op.

9. Lxf6 Lxf6  10. h4  På dette træk må der naturligvis tænkes dybt! 
Piben blev glemt for en tid. Truslen 11. Lxh7+ fulgt af 12. Sg5+ 
stammer fra Pillsbury.

10… g6  11. h5 Te8  12. hxg6 hxg6  Nu tog han sine tændstikker frem.

13. Dc2 Lg7  14. Lxg6! fxg6  Han strøg en tændstik og ….. brændte 
fingrene ….. tændstikken brændte ud.

15. Dxg6 Sd7  En ny tændstik blev prøvet.

16. Sg5 Df6  Endelig lykkedes det ham at få piben tændt.

17. Th8+ opgivet  Stakkels Burn! Partiet havde sandsynligvis fået et 
andet forløb, hvis det var lykkedes ham at få sin pibe tændt noget før. 
Men han tog det med godt humør og rakte mig hånden. Og så gik 
hans pibe ud.

Efterårs-EMT

Henrik Mortensen, Horsens , 
og Helge Neesgaard vinder 
Efterårs-EMT med 5 points af 
6 mulige. Henrik har dog den 
bedste korrektion. 
Præmiemæssigt deler han 
førstepladsen med Helge.

GSF-Caïssa
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GSF-Caïssa 2
Af Jesper Høyerup Thygesen

GSF-Caïssas 2. hold spiller i KSU’s 3. række og består af juniorer og et 
par seniorspillere.
Til den første kamp mod Ishøj 1 lykkedes det ikke at stille et hold, og 
vi blev idømt et 0–8 nederlag. Jeg vil ikke dvæle ved årsagerne til, at 
vi ikke kunne stille hold, men blot konstatere, at jeg nok var den, som 
beklagede mig mest, og derfor efterfølgende blev opfordret til at 
overtage posten som holdleder.
Der er flere potentielle GSF-Caïssa spillere, end der er pladser på 
holdet. Pladserne vil ikke kun blive fordelt efter styrkelisten, men 
også med henblik på at give alle juniorer mulighed for at spille.
GSF-Caïssa 2 – Brøndby 2
Vi lagde ud med et 2½-5½ nederlag til Brøndby 2 som er gruppens 
ratingfavoritter. Et fint resultat i betragtning af, at vores forventede 
score kun var 1,79!
GSF-Caïssa 2 Rating Brøndby 2 Rating Res. Forv.

John Eschel Jønsson 1325 Søren Klintsø 1570 0-1 0,20-0,80

Johnny S. Rasmussen 1207 Jan-Ole Johannesen 1541 0-1 0,12-0,88

Nikolaj Brødsgaard 1169 Anders Kjær 1505 0-1 0,12-0,88

Jakob Trier 1149 Christian Glerskov 1439 ½-½ 0,16-0,84

Silas Høyerup 1142 Bruno Clematide 1341 1-0 0,24-0,76

Oliver Trier 1137 Annie Zeemann 1267 1-0 0,32-0,68

Tobias Brødsgaard 1112 Jens Grum-Schwensen 1254 0-1 0,31-0,69

Alexander Trier 1061 Henry Kilian 1196 0-1 0,32-0,68

 1163  1389 2½-5½ 1,79-6,21

GSF-Caïssa 2 – Frederiksberg 5
Sæsonens første sejr til holdet kom i hus 
med 5-3 mod Frederiksberg 5. Et flot re
sultat som var 1,4 points over forventet 
score.
Først færdig var Silas. som spillede sort 
i dronninggambit. Silas vandt en officer, 
og efter hvids dobbeltangreb 25. Ld3 
opstod stillingen i diagrammet:

Skakforeningen
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Silas fandt 25... Da3 26. Lxf5 Dxc1+. Umiddelbart efter byttede Silas 
dronninger af og modstanderen gav op.
Casper, netop hjemkommet fra DM i Skoleskak med en flot 6. plads, 
havde i det meste af sit parti en lille fordel, som han fik vekslet til en 
merbonde i et tårnslutspil. Senere forsvandt den ekstra bonde dog, og 
resultatet blev remis. Tobias og Sebastian mistede officerer og måtte i 
denne omgang nøjes med oplevelsen. Imens var Alexander ved at 
komme i både pladsnød på brættet og tidsnød på uret – det lignede 
også klart nul points her ... 
På 2. brættet vandt Mogens en officer i midtspillet, siden én mere og 
han tog et sikkert point mod Keld Kristensen. Georg havde fra tidligt 
i partiet ført med en officer, men modstanderens brikker var meget 
aktive og Georges konge skulle først i sikkerhed ... 

Nikolajs modstander Rolf havde brugt 
for meget tid, og Nikolaj spillede (måske 
lidt for meget?) på hans tidsnød. 

Se diagram til venstre

Men Nikolaj finder 48. d5+!, som for
vandler stillingen fra tab til hvid til helt 
lige. Partiet fortsætter 48... Kg5 49. dxe6 
Te5 50. Kxg3 Txe6 51. Txb5+ Kf6 52. Kf4 
Ke7? (se diagram herunder).

Nikolaj kommenterer: 52… Ke7 er en  
fejl fra sort, som ændrer en remis stilling  
til hvid gevinst. Desværre ser jeg ikke  
53. Te5 men rykker 53. b4 og tilbyder  
remis. Ærgerligt.  ½-½

GSF-Caïssa
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Imens Nikolaj sikrede sig point, fik George fuldstændigt overtaget på 
1. brættet og modstanderen gav op med 5 min tilbage på uret. 

Til sidst sad Alexander og kæmpede i en meget presset stilling. Med 5 
min tilbage på Alexanders ur fik hans modstander Fiodor åbnet både 
a- og h-linjen. Alexander indtog h-linjen og fik din dronning i en 
magtfuld position bag Fiodors bondekæde med udsigt til sårbare 
bønder at spise af. I tidsnøden gav Alexander et tårn væk men førte 
en bonde til dronning og havde klar gevinststilling, indtil han med 
under 1 min tilbage med D+S mod T undlod at slå modstanderens 
tårn, der var udækket. Fiodor spillede nu på Alexanders tidsnød og 
lavede ulovligt træk, da Alexander havde 20 sek. tilbage! Alexander 
fik 2 min. ekstra på uret og sagde ”to minutter!!” som om der var 
faldet guld ned fra himlen. Alexander vandt partiet ved at forvandle 
endnu en bonde til dronning.

GSF-Caïssa 2 Rating Frederiksberg 5 Rating Res. Forv.

Georg Jørgensen 1882 Bjarke R. Winther 1439 1-0 0,94-0,06

Mogens Olsen 1350 Keld Kristensen 1378 1-0 0,46-0,54

Alexander Graulund 1208 Fiodor Chior 1333 1-0 0,33-0,67

Nikolaj Brødsgaard 1169 Rolf Ejlertsen 1325 ½-½ 0,29-0,71

Silas Høyerup 1142 Christoffer Thorborg 1212 1-0 0,40-0,60

Tobias Brødsgaard 1112 Peter Andersen 1182 0-1 0,40-0,60

Sebastian Brødsgaard 1000 Poul Jakobsen 1139 0-1 0,31-0,69

Casper Liu 1000 Per Hattens 1022 ½-½ 0,47-0,53

 1233  1254 5,0-3,0 3,60-4,40

KSU's holdturnering
1. holdet i kamp mod 
BMS 4. Henning Lau
ritsen (forrest) på 2. 
bræt fik remis, medens 
Jan Flemming Jensen 
på 1. bræt tabte. Vi fik 
kun 2½ points, bl.a. 
fordi vi manglede en 
mand.

Skakforeningen
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COME BACK – PÅ ET ”GSF-CAÏSSA-HOLD” FØR  
SAMMENSLUTNINGEN

Af Kaare Vissing Andersen

Ikke så snart havde årets april fået øjne, før den ihærdige leder af den 
daværende ungdomsskakklub Caïssa, Helge Neesgaard Madsen rin
gede til mig, og spurgte, om jeg ikke ville spille på klubbens hold ved 
DSU’s Pokalturnering den 27. april. Jeg undskyldte mig med min 
efterhånden ulidelige floskel, om at jeg jo var blevet lidt rusten. Men 
over for Neesgaard hjælper som bekendt ingen kære mor. Nå, heldig
vis blev jeg – i første omgang – reddet, da jeg kun var medlem af GSF 
og ikke uden videre kunne stille op for Caïssa. Nå, også denne hin
dring ryddede han af vejen. Jeg blev meldt ind i Caïssa og stod så dér 
som primært medlem og var så kun sekundært medlem af GSF i 
nogle måneder – indtil de to klubbers sammenslutning den 24. juni 
2014.

Søndag den 27. april oprandt, og det blev såmænd helt rart at snuse 
til savsmuldet igen i den københavnske skakmanege – nærmere 
bestemt i Øbros hyggelige lokaler i Rosenvænget. Lige inden turne
ringen gik i gang og ind imellem de seks runder, fik jeg talt med 
gamle skakvenner som Steen Petersen, Carsten Høi og Ole Illum 
Truelsen fra Brønshøj og Dick Sørensen fra Frederiksberg. Og så fik 
jeg lært Caïssas unge medlemmer, Carina og Nienke, at kende.

Med scoren ud af 6 mulige skrevet i parentes bestod Caïssas hold af 
mig selv på 1. bræt (2,5), 2. Carina Jørgensen (4,5) , 3. Helge Nees
gaard Madsen (3), og 4. Nienke van den Brink (2). Holdet scorede 
således 12 point af 24 og havnede midt i feltet og gik dermed ikke 
videre i turneringen. Som det ses scorede jeg selv lidt under 50% – det  
var som jeg havde forventet, lidt under min officielt forventede score. Min 
rating var 2091. Jeg tabte til Kurt Kliforth, Valby (2157) og Jens Bo 
Hansen (2091) i hhv. 1. og 6. runde samt spillede et par remiser som 
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sort med Fransk i 2. og 3. runde mod hhv. Christopher Munkholm, 
Øbro III (1737) og Lasse Henriksen, Helsingør (1773). Mine to bedste 
præstationer faldt i 4. og 5. runde, hvor jeg først havde klar gevinst
stilling mod Nikolaj Skousen, Øbro II (2121), men lod ham slippe med 
en remis under panikken i tidnøden. Og så endelig til min eneste sejr, 
som til gengæld er et helt lille mønsterparti i Kongeindisk Angreb.

Kongeindisk Angreb via Siciliansk
DSU’s Pokalturnering 2014
Spillet i Øbros lokaler i Rosenvænget den 27. april 2014

Hvid: Kaare Vissing Andersen, Caïssa (2091)
Sort: Jan Mouritzen, Brønshøj SF (1837)

1. e4 c5  2. Sf3 d6  3. d3 g6  4. g3 Lg7  5. Lg2 Sc6  6. 0-0 Sf6  En 
grundstilling i den spillede åbning.

7. Sbd2 e5  8. c3 0-0  9. Sh4!?  Lægger op til en aktion på K-fløjen 
fortsat med f2-f4-f5.

9… Tb8  10. a4  Strategien synes klar: hvid angriber på K-fløjen, sort 
på D-fløjen. Men der må ikke angribes ensidigt. Med teksttrækket 
hæmmer hvid sorts aktion på K-fløjen.

10… a6  11. f4?! b5?!  Begge spillere er så fokuserede på deres egne 
aktioner, at de overser den tematiske finesse 11… exf4!? 12. gxf4 Sxe4! 
12. Sxe4 Dxh4, der normalt indbringer sort en bonde. Her vinder hvid 
den dog tilbage med 13. Sxd6, men hans kongestilling er slået itu. 
Med teksttrækket trækker sort det korteste strå i kampen om, hvis 
angreb der slår først igennem.

12. axb5 axb5  13. Sdf3 Se8  14. f5 Lf6?!  En ulykkelig manøvre, der 
fører til afvikling af sorts sortfeltede løber for en springer, hvorefter 
de sorte felter i hans kongestilling er som åbne sår.

15. fxg6 hxg6  16. Lh6 Sg7  Det var nok bedre at bide i det sure æble 
og spille løberen tilbage.

17. Dd2 b4  18. Sg5 Lxg5?  Panik! Hvid havde tilbage at vise, hvor
ledes hans imposant udseende angreb lod sig realisere. Med tekst
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trækket overlader sort kontrollen af det vigtige felt f6 til hvid, og så 
kører angrebet af sig selv.

19. Lxg5 De8?!  Indledningen på en sammenpakning af de sorte 
officerer, der hæmmer disses bevægelsesfrihed. Bedre var 19… f6.

20. Lf6 Sh5  Sort må have sat sin lid til likvideringen af hvids 
sortfeltede løber, men svækkelserne i hans kongestilling er nu så 
alvorlige, at hvids andre officerer kan tage over og fuldføre arbejdet.

21. Dh6 Sxf6  22. Txf6  Nu trykker hele tre officerer på g6, så der bl.a. 
truer 23. Taf1 efterfulgt af 24. Sxg6 fxg6 25. Txg6+, hvorefter sort har 
valget mellem 25… Kf7 26. Dg7# og 25… Dxg6 26. Txf8#. Bonden på 
g6 må dækkes yderligere, men det kvæler sorts spil endnu mere.

22… Se7 

23. Sf3!  Hvid overfører sin springer fra et angreb på g6, som sort til 
nød kan forsvare, til et angreb på h7, hvor han ikke kan nå at komme 
til hjælp.

23… bxc3  I desperation genoptager sort sit angreb på D-fløjen.

24. Sg5 opgivet. Spil til et mål!

1 – 0. 

GSF-Caïssa
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SKAKOPGAVEN
Ved Kaare Vissing Andersen

De nye opgaver
Den første af de to nye opgaver, nr. 13, ligner til forveksling opgave 
nr. 11 i ”Caïssa” nr. 367 (september 2014), men der er en lille forskel. 
Find denne og angiv, hvad det betyder for løsningen. Når man til en 
opgave foretager én og kun én ændring, taler man ofte om en tvilling. 
Her er der dog ikke tale om en sådan, men om en korrektion.
Den anden opgave er en version eller korrektion af en opgave skabt af 
den tyske problemkomponist Franz Palatz (1896-1945(?)), som jeg 
holdt et foredrag om i Dansk Skakproblem Klub den 13. november 
2014 med titlen ”Danskernes tyske problemskakven under Besættel
sen 1940-45 – et portræt af Franz Palatz”. Under mit arbejde med en 
artikelserie i tre dele, ”Besat & mat”, om dansk 
skakopgavekunst under 2. verdenskrig til bladet 
Problemskak, var jeg blevet fascineret af Palatz, der 
sendte en lind strøm af opgaver til Skakbladet i 
”de fem forbandede år”, bl.a. en tilegnelsesopgave 
til DSK, da klubben fyldte ti år. Adskillige af hans 
opgaver var desværre biløselige, bl.a. den han fik 
bragt i Skakbladet, marts 1945, og som jeg har 
korrigeret til nr. 14. Siden hørte man intet til Palatz 
i Danmark – han forsvandt under det tyske ragnarok i foråret 1945.  
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Opgave nr. 13 Opgave nr. 14

Løsning på opgave nr. 12 i nr. 367
Som det turde fremgå ovenfor, venter vi med at bringe løsningen på 
opgave nr. 11 til næste nummer. Som jeg skrev sidste gang er nr. 12, 
hvad jeg vil kalde en episk opgave. Det er almindeligt kendt, at man 
kan kombinere en fortælling i ord med en skakopgave. Berømte er 
således den amerikanske matematikprofessor Raymond Smullyans 
bøger ”The Chess mysteriums of Sherlock Holmes” og ”Chess 
Mysteriums of the Arabian Knights”. Ofte ”nøjes” man med såkaldte 
bogstavopgaver, især når man ønsker at hylde en fødselar med dennes 
initialer. Et dugfrisk eksempel herpå ses i Skakbladet, 2014, nr. 4, side 
37, hvor den finske stormester Heikki Westerinen i anledning af sin 
70-årsfødselsdag bliver hyldet af sin landsmand, Terho Marlo, med en 
hjælpemat i tre træk, hvor brikkerne i begyndelsesstillingen angiver 
et W og i slutstillingen et H. Lad mig her fremhæve typografen og 
problemkomponisten Leif C. Schmidt (1936-2012) – min gode skak
kollega gennem næsten 50 år – som en pioner inden for denne gren af 
opgavekunsten.  
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Med opgave nr. 12 i nr. 367 har jeg ønsket at fortælle en lille historie 
om min niece Solvej og hendes kæreste Max, der begge er stærkt inte
resseret i heste. Hun er en fremragende springrytter, og han er en 
ditto dressurrytter samt indehaver af et stutteri. Opgaven, hvis 
fordring lyder hjælpemat i 5 træk,er tilegnet deres søn Christian i 
anledning af dennes barnedåb i august 2014 – hvorfor teksten er 
skrevet som et eventyr for børn.

NB! Husk, at i en hjælpemat er det sort, der trækker først, således at 
de sorte træk i notationen angives på den plads, hvor man alminde
ligvis angiver de hvide.

LILLE CHRISTIAN SOM GJORDE SIN FAR GANSKE MAT

et eventyr i fem træk og fire billeder af heltens morfarbror

Der var engang en fyr, der hed Max. Han havde et stutteri, men sad 
ofte lidt ensom i sit hus, mens hestene vrinskede ude på marken. 
(Diagram 1).

1. Da6 c4

Men så flyttede en gæv pige, der hed 
Solvej, ind i huset. Og snart efter kunne 
Lille Christian begive sig på vej ud i 
livet. (Diagram 2).
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2. Sb7 c5  3. Sb8 c6  4. Sb6 c7

Som Lille Christian mavede sig fremad 
på livets lune landevej, sprang hestene i 
stald for at give ham plads til at udfolde 
sig. (Diagram 3).

5. Sa8 c8(S)#

Lille Christian fulgte hele tiden efter hestene – helt ind i stalden. Her 
stod han så som forvandlet til en vild, hvid hest, der satte sin far, 
omgivet – ja nærmest kvalt – af sin kære Solvej og sine kære heste, 
ganske MAT. Og nede i det muntre hjørne stod den gamle morfarbror 
og godtede sig – uden at have rørt en finger. (Diagram 4).

NB!

Opgaven beskriver temaet Excelsior, hvor en bonde i fem træk går fra sit 
udgangsfelt til et forvandlingsfelt med straks mat til følge. Temaet er en af 
den amerikanske problemkomponist Sam Loyds mange geniale idéer.

GSF-Caïssa
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GSF-Caïssa Efterårs-EMT
Slutstilling

Plac. Navn Rating Points Alm.korr.

1 Henrik Mortensen (Horsens) 1988 5 15,5

2 Helge Neesgaard (GSF-Caïssa) 1829 5 14,5

3 Allan Keller (GSF-Caïssa) 1452 4 15

4 Alex Madsen (GSF-Caïssa) 1466 3½ 16,5

5 Johnny S. Rasmussen (GSF-Caïssa) 1207 3½ 15

6 Ib Strømberg Hansen (GSF-Caïssa) 1552 3½ 14,5

7 Ib Christian Møller (GSF-Caïssa) 1258 3 15,5

8 Henrik Mortensen (GSF-Caïssa) 1448 3 14,5

9 Poul Erik Harders (GSF-Caïssa) 1534 2 14

10 Andrzej Marczyk (GSF-Caïssa) 1584 2 13

11 John Jønsson (GSF-Caïssa) 1325 2 12

Præmiefordelingen blev som det ses herunder. 

Hovedpræmie  (1. præmie 500 kr. / 2. præmie 300 kr.)
1. og 2. præmien: Deles mellem Henrik Mortensen, Horsens, og Helge 

Neesgaard, der begge fik 5 points. De deler således 1. og 
2. præmien og får dermed 400 kr. hver.

Ratinggruppe >1450  (1. præmie 160 kr. / 2. præmie 100 kr.)
1. præmie: Allan Keller med 4 points får 160 kr.
2. præmie: Deles mellem Ib Strømberg Hansen og Alex Madsen, der 

begge fik 3½ points. De får 50 kr. hver.

Ratinggruppe <1450  (1. præmie 160 kr. / 2. præmie 100 kr.)
1. præmie: Johnny S. Rasmussen med 3½ points får 160 kr.
2. præmie: Deles mellem Ib Møller og Henrik Mortensen, der begge 

fik 3 points. De får 50 kr. hver.
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GSF-Caïssa Efterårs Jr. Max 1300 EMT 1
Slutstilling

Navn Rating Points Plac. Ny rating

Tobias Brødsgaard (GSF-Caïssa) 1112 4 1 - 2 1180

Alexander Graulund (GSF-Caïssa) 1208 4 1 - 2 1242

Oliver Trier (GSF-Caïssa) 1137 3½ 3 - 4 1184

Alexander Trier (GSF-Caïssa) 1061 3½ 3 - 4 1129

Nienke van den Brink (GSF-Caïssa) 1160 2 5 1129

Arn Holland Nørrebro Skakklub 1257 1 6 - 8 1140

Sebastian Brødsgaard (GSF-Caïssa) 1000 1 6 - 8 1000

Casper Liu (GSF-Caïssa) 1041 1 6 - 8 1000

GSF-Caïssa Efterårs Jr. Max 1300 EMT 2
Slutstilling

Navn Rating Points Plac. Ny rating

Tobias Brødsgaard (GSF-Caïssa) 1137 4½ 1-2 1200

Casper Liu(GSF-Caïssa) 1000 4½ 1-2 1171

Nienke van den Brink(GSF-Caïssa) 1160 4 3 1194

Alexander Graulund(GSF-Caïssa) 1208 2 4-5 1141

David Stig Andersen (-) 1000 2 4-5 1000

Malte Dreves Erikstrup(GSF-Caïssa) 1000 1½ 6 1000

Sebastian Brødsgaard(GSF-Caïssa) 1000 1 7 1000

Vera Larnæs (Atheneskolen) 1000 ½ 8 1000

GSF-Caïssa



Program

2015 Kl. Emne Specifikation

03.01. KSU´s juniorholdturnering i Køge. 4., 5. og 6 runde. 

06.01. 18:30 Vinterturnering 1. runde

07.01. 17:30
18:30

Junior max. 1300 EMT 1
Onsdags-EMT

1. runde
1. runde

13.01. 18:30 Holdturnering: 1. holdet 4. runde hjemme mod Amager 2

14.01. 19:30 Holdturnering: 2. holdet 4. runde ude mod Frederiksberg 5

20.01. 18:30 Vinterturnering 2. runde

21.01. 17:30
18:30

Junior max. 1300 EMT 1
Onsdags-EMT

2. runde
2. runde

26.01. 19:30 Holdturnering: 2. holdet 5. runde ude mod Brøndby 2

27.01. 18:30 Holdturnering: 1. holdet 5. runde hjemme mod Hvidovre 3

28.01. 18:30 Udsatte partier

03.02. 18:30 Vinterturnering 3. runde

04.02. 17:30
18:30

Junior max. 1300 EMT 1
Onsdags-EMT

3. runde
3. runde

10.02. 18:30 Vinterturnering 4. runde

11.02. 17:30
18:30

Junior max. 1300 EMT 1
Onsdags-EMT

4. runde
4. runde

17.02. 19:30 Holdturnering: 2. holdet 6. runde hjemme mod Ishøj 1

18.02. 18:30 Udsatte partier

19.02. 19:00 Holdturnering: 1. holdet 6. runde ude mod Valby 2

24.02. 18:30 Udsatte partier / Klubaften 

25.02. 17:30
18:30

Junior max. 1300 EMT 1
Onsdags-EMT

5. runde
5. runde

03.03. 18:30 Vinterturnering 5. runde

07.03. Holdturnering: 1. holdet 7. runde på Tapeten mod Damhus2

10.03. 18:30 Vinterturnering 6. runde

17.03. 18:30 Udsatte partier / Klubaften 

24.03. 18:30 Vinterturnering 7. runde

31.03. 19:30 Påskelyn  Evt. udsatte partier 

07.04. 18:30 Vinterturnering 8. runde

14.04. 18:30 Udsatte partier / Klubaften 

21.04. 18:30 Vinterturnering 9. runde
 


