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Generalforsamling
Skakforeningen GSF-Caïssa indkalder til ordinær generalforsamling

tirsdag den 26. maj 2015 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
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: Der er indkommet et forslag til vedtægtsændring

Michael Olsen fremsætter følgende forslag til vedtægtsændring:

ÆRESMEDLEM : Æresmedlemmer udnævnes normalt af generalforsam
lingen efter forslag fra bestyrelsen. Dog kan en enig bestyrelse i særlige tilfælde  
uden forelæggelse for generalforsamlingen udnævne et mangeårigt medlem til 
æresmedlem, når den pågældende ved sit virke og gøremål har udført et særligt  
påskønnelsesværdigt arbejde for foreningen. En af bestyrelsen foretaget 
udnævnelse af æresmedlem meddeles ved førstkommende generalforsamling.

Æresmedlemmer er kontingentfrie.

Subsidiært forslag – kun aktuelt i tilfælde af at primært forslag ikke 
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vedtages:

Forslag om at begrebet ”æresmedlem” tilføjes og beskrives i vedtægterne med 
anden sigende tekst, end den jeg selv har forfattet. Bestyrelsen kan stå for dette.

Mød frem og vær med!
Der serveres gratis kaffe.

OBS!
Bemærk at der er lukket Skt. Hans-aften den 23. juni og hele juli måned.

Materielrummet
Da jeg ryddede en smule op i 
materielrummet under trappen 
og fjernede nogle tomme flasker 
ved ydervæggen, opdagede jeg, 
at linoleum og gulvbrædder var 
rådnet væk, og der var direkte 
hul ned til jorden.

Kommunens mand beså skaden 
og bestilte en håndværker til at 
komme med vurdering af proble

mets omfang. Det betød, at rummet skulle ryddes og gulvet brækkes 
helt op, hvilket er status her den første maj.
Jeg har derfor måttet flytte brætter, brikker, skakure af alle slags, flas
ker, bøger og meget andet, der igennem årene har hobet sig op, op på 
første sal. Ure, brætter, brikker og pengekasse er nu placeret i et skab 
lige inden for døren til venstre, da dette skab har hængelås. Øvrigt ind
hold er flyttet til det uaflåste skab, der gemmer sig bag det kvadratiske 
bord ovre til højre. Det tidligere indhold af hængelåsskabet er stillet hen 
i et hjørne ved reolen.  Se, om der er noget, du kan bruge. Am 
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John Jönsson og Frank Marsengo

John og Frank har spillet deres sidste parti skak. De har begge været 
langvarige og loyale medlemmer af Gladsaxe Skakforening, og har 
begge måttet give op i kampen mod deres sygdom.

Frank (født 1941) var en 
meget energisk og slag
kraftig mand ved skak
brættet, hvad ikke mindst 
brikker og skakure har 
fået at føle; Heldigvis er 
begge dele lavet af solide 
materialer! Man kunne 
høre, når Frank var i 
lokalet. Han havde et 
bramfrit sprog, og han 
gav, når han så på, gerne 

og helt uopfordret sine 'gode' råd til de spillende.

John (født 1943) var af et helt andet roligt gemyt, som også gav sig ud
tryk ved skakbrættet. Her var en grundig og eftertænksom spiller og 
tog sig god tid – somme tider nok lidt for god tid, så han i en ellers god 
stilling tabte på tid. I december 2003 havde han den særlige oplevelse at 
spille mod Garry Kasparov i en simultanmatch sammen med 24 andre.  
Alle 25 tabte til stormesteren og den tidligere  verdensmester, men John 
var den, der holdt længst ud – i 2 timer og 20 minutter og 46 træk; han 
vandt dermed en skakcomputer.

Personligt har jeg spillet mange gode og fornøjelige partier mod John og 
Frank i den korte tid, jeg har været medlem af foreningen. Det er to 
personligheder, der ikke er mere; det er trist at tænke på, at de ikke 
længere vil dukke op til vore klubaftener.

Æret være deres minde.
Alex Madsen

GSF-Caïssa
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KIRSEBÆRPARTI NR. 8

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.

Stormesterskalpen!
I marts 1995 fejrede Brønshøj Skakforening sit 60-årsjubilæum med et 
brag af en international turnering – endda med to lukkede turneringer. 
GM-gruppen talte tolv spillere – hele otte stormestre og fire internatio
nale mestre. Den blev vundet af den ganske unge storfavorit Peter Leko, 
som siden skulle spille finale om verdensmesterskabet – i 2004 mod 
Kramnik, som med uafgjort 7-7 beholdt titlen. GM Curt Hansen blev 
som nr. 6 bedste dansker, mens GM'erne Peter Heine Nielsen og Lars Bo 
Hansen samt IM'erne Carsten Høi og Erling Mortensen havnede i sidste 
halvdel.

Brønshøjs unge 1. holdspillere, Kim Pilgaard, Henrik B. Pedersen, 
Nikolaj Palm og Steen Petersen samt jeg selv blev tilgodeset med delta
gelse i en IM-gruppe bestående af ti spillere. To polske IM'er sluttede i 
toppen, idet W. Kruszynski vandt med 6½ point af 9 mulige, og Ian 
Adamski scorede 2. præmien ved at opnå 5½ point. Jeg spillede min
sandten remis med dem begge, men da jeg scorede skidt mod mine 
klubkammerater, havnede jeg på en delt sidsteplads sammen med 
Steen Petersen – vi opnåede hver 3 point. Vores indbyrdes parti i 7. 
runde blev en hæsblæsende affære, hvor knægten tabte sin dronning 
mod den gamle, men fik så megen kompensation, at jeg blev ganske 
konfus og tabte partiet. Sin uforskammethed gjorde Steen dog god igen 
ved til min kamp i den næste runde to dage senere at overlade mig en 
pæn portion håndskrevne sider om et af den jugoslaviske stormester 
Dragoljub Cirics yndlingsforsvar mod 1. e4, nemlig 1… c6, og videre 
efter 2. d3 d5 3. Sd2 da 3… Dc7. Ikke alene terpede jeg så i næsten  to 
døgn disse sider sammen med Konstantinopolski & Weiz's præsenta
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tion af varianten i parrets bog Caro-Kann-Verteidigung, 1982 – jeg blev 
dertil inspireret til en række mere selvstændige studier af varianten. 
Anstrengelserne bar frugt, da jeg i 8. runde vandt en af mine mest 
meriterende sejre nogensinde. Men Steen Petersen har altså en smuk 
andel i resultatet!
Sejrspartiet blev sågar bragt som ”Dagens parti” i bulletin nr. 10 i kon
kurrence med partierne fra begge jubilæumsturneringens grupper! Jeg 
har kun fundet anledning til at ændre ganske lidt i mine noter til partiet 
fra dengang.

Caro-Kann (Kongeindisk Angreb), 2. d3, B10
Brønshøj Skakforenings 60-årsjubilæumsturnering, marts 1995, IM-
gruppen

Hvid: Kaare Vissing Andersen, Brønshøj Skakforening
Sort: GM Dragoljub Ciric, Jugoslavien

1. e4 c6  2. d3 d5  3. Sd2 Dc7  4. Sgf3 e5  Normalt er i Dc7-systemet 4... 
Lg4 og siden e6. Men Ciric søger tilbage til sin vante opstilling, hvor 
Dc7 dog viser sig at være delvist tempotab.

5. g3 g6  6. Lg2 Lg7  7. 0-0 Se7  8. b4  Med kort rokade i stedet for Dc7 er 
en hovedvariant nu 8… a5 9. bxa5 Dxa5, men denne manøvre her ville 
stemple 3… Dc7 som tempotab. 

8… 0-0  9. Lb2 d4  10. c3  Det tematiske angreb på sorts centrum. Med 
halvåbningen af c-linjen viser Dc7 sig at være uheldigt placeret.

10… dxc3  11. Lxc3 Le6  12. Sg5 Ld7  13. Db3 h6  14. Sgf3 Le6  15. Db2  
Pointen ved hvids tilsyneladende tempotabgivende manøvre: Angrebet 
på Be5. 

15… Sd7  16. d4  Det næste tematiske angreb på sorts centrum. 

16… f6  Sort vil ikke have sin hvidfeltede løber byttet af (16… exd4 17. 
Sxd4).

17. Tac1!  ”A very strong move!” (citat Ciric). Nu lurer fremstødene b5 
og d5. Og hvis sort slår med sin c-bonde, har hvid et generende aftræk 
med sin Lc3.

GSF-Caïssa
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17… Sb6  18. Da3!  Primært for at imødegå truslen Sa4 med afbytning 
af den dejlige Lc3. Sekundært for efter b5 at angribe på diagonalen a3-
f8. 

18… g5  Dels for at jage Sf3 væk fra sin gode position, dels for med Sg6 
at yde Be5 endnu en dækning.

19. b5!  Truer officersgevinst med 20. d5 cxd5 (20… Lf7 21. d6) 21. Lb4 
etc.

19… g4  20. Sh4 Tfd8  21. d5  Sætter sort over for dilemmaet officerstab 
eller hvidt gennembrud på c6 og bondetab.

21… Sexd5!  22. exd5 cxd5  For sin officer har sort fået to bønder – 
endda i form af et lovende centrum. Hvid har nu ikke det oprindeligt 
tiltænkte Lc3-aftræk Lxe5, da hans kongespringer er jaget væk fra f3 og 
dermed dækningen af e5, hvilket giver sort svaret Dxe5. 

23. Tfd1  Dels for ”optisk” at tage gassen af Dd7, som måske alligevel er 
sorts bedste. Dels for at skabe retrætefelt f1 til Lg2 og dermed g2 til Sh4.

23… Df7  24. Lb4 f5  Eller 24… d4!? 

25. Le7!? Td7?!  Svigter 8. række. Naturli
gere og stærkere er Tdc8.

26. Lc5 Sc8  27. b6 a6?!  Bedre er 27… Lf6! 
efterfulgt af Lxh4 med hyperstærkt sort 
bondecentrum.

28. Lf1 Tb8  29. Ld3  

Se diagram.

En meget vanskelig stilling at bedømme. 
Men hvid har stillet sig således op, at 
ethvert bondetræk i centrum vil indebære en svækkelse for sort.

29… Lf6?  Den afgørende fejl! Med tabet af Bf5 går også den nødvendi
ge kraft af sorts bondemasse.

30. Sxf5 Lg5  Der truede 31. Sxh6+.

Skakforeningen

Stilling efter hvids 29. træk



Nr. 369 Caïssa Side 9

31. Sd6 Sxd6  32. Lxd6 Le7  33. Lxe7 Txe7  34. Lf1!  Hvid konsoliderer 
sin stilling. Dronningen skal hjem og dække f2. Kritisk er 34. Dd6?! Tf8 
35. Dxe5?! Dxf2+. Sådan noget gider man ikke engang regne på i tid
nødsfasen.

34… Tf8  35. De3 d4  36. De2 h5  37. Se4  Sorts centrum er blokeret, og 
hvid har en strategisk vundet stilling.

37… Lxa2  38. Lg2 Lb3  39. Td2  Så tør man vel sige, at f2 er 
overdækket!

39… a5  40. Sc5!  Med den følgende tvangsafbytning af sorts løber dør 
a-bondens drømme.

40… Ld5  41. Lxd5 Dxd5  42. De4!  Der er ingen grund til at fremtvinge 
dronningeafbytning med Dc4. Det er vigtigere at holde blokadefeltet e4!

42… Df7  43. Tdc2 Df6  44. Dd5+ Tff7  Thi på andre træk er 45. Sd7 
ubehageligt.

45. Se4 Dg6  46. Tc7 Kg7  47. Txe7 Txe7  48. Tc7  opgivet. Thi på 48… 
Df7 ville ske 49. Dd6 og videre f.eks. 49... Kf8 50. Dh6+ Dg7 51. Tc8+ Kf7 
52. Sd6 mat. Og på 48… De8 vinder hvid med en smuk krydsbinding af 
sorts tårn: 49. Dxe5+!

1 – 0.

Jeg var naturlig ”høj” efter partiet, som jeg umiddelbart efter analyse
rede med en sympatisk og fattet Ciric. Min klubkammerat i Brønshøj, 
Poul Erik Andersen, tog et par fotos af os under disse analyser, og de 
hører naturligvis til mine kæreste minder. Naturligvis gjorde sejren mig 
interesseret i Dragoljub Cirics karriere. Jeg erfarede snart, at han engang 
havde slået selveste Mikhail Tal, at han ved OL i Havanna 1966 vandt 
samtlige sine otte partier, og i forbindelse med den begivenhed opleve
de den gru at være ombord på et fly, hvis ene motor satte ud. Hans 
score i Havanna er kun overgået af fænomenet A. Aljechin, der i 1930 i 
Hamburg scorede ni ud af ni for Frankrig, men han  stillede også kun 
op mod de svagere nationer!

Det var dog  først under arbejdet med nærværende artikel, at jeg fik 
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taget mig sammen til at finde noget mere om min berømte modstander 
fra for tyve år siden. Med sorg i sinde erfarede jeg da, at han var død i 
2014, 78 år gammel.

Dragoljub Ciric (12/11-1935 – 17/8-2014)

Ciric blev født i Novi Sad i 1935. Han repræsenterede Jugoslavien frem 
til landets opløsning engang i 1990’erne, og siden da Serbien. Han blev 
IM i 1961 og GM i 1965. Blandt hans bedste turneringsresultater kan 
nævnes OL i Havanna 1966, hvor han scorede 8 point ud af 8 mulige og 
dermed bidrog stærkt til Jugoslaviens 4. plads, og OL i Lugano 1968, 
hvor han scorede 5 point af 7 mulige og dermed bidrog stærkt til 
Jugoslaviens sølvmedalje – kun overgået af dengang suveræne Sovjet
unionen. Inden da havde han gjort det næsten lige så godt ved Europa-
mesterskaberne for hold med 6½ af 9 på bræt 7 i Oberhausen 1961 og 
med 4 af 8 på bræt 9 i Hamburg 1965. I begge tilfælde vandt Jugoslavien 

Skakforeningen
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sølvmedalje, kun overgået af Sovjetunionen.

Det er også blevet til fine resultater i individuelle turneringer, f.eks. 
Chigorin Memorial i Sotji 1965: nr. 3 efter Wolfgang Unzicker og Boris 
Spassky, som delte 1. præmien; Sarajevo 1966: nr. 1-2  sammen med 
Mikhail Tal (11 point af 15 mulige); Reggio Emilia 1966/67: nr. 1; 
Hoogovens Beverwijk 1967: nr. 3 (nr. 1: Boris Spassky); Sarajevo 1968: 
nr. 1 sammen med Anatoly Lein (10 point af 15 mulige); San Feliu 1975: 
nr. 1; og Bern 1976: nr. 1. Som man ser, mødte jeg Ciric i en behagelig 
afstand på godt og vel 30 år fra hans storhedstid!

Ciric mødte fænomenet Mikhail Tal mindst tre gange. Da de delte 1. 
pladsen i Sarajevo i 1966, trak Tal det længste strå, og de spillede remis i 
en landskamp mellem Jugoslavien og Sovjetunionen i 1967. Men ende
lig – i Wijk aan Zee 1968 – vandt Ciric over Troldmanden fra Riga, da 
dennes nummer i form af et skinoffer gik galt. Dette parti må vi natur
ligvis se!

Siciliansk (Dragevarianten) B57

Spillet i Wijk aan Zee 1968

Hvid: Dragoljub Ciric, Jugoslavien
Sort: Mikhail Tal, Sovjetunionen

1.e4 c5  2. Sf3 Sc6  3. d4 cxd4  4. Sxd4 Sf6  5. Sc3 d6  6. Lc4 Ld7  7. h3 
Sxd4  8. Dxd4 g6  9. 0-0 Lg7  10. Le3 0-0 
11. Dd3 Da5  Et af variantens 
karakteristiske træk.

12. Ld4 Lc6  13. a3 e5  14. Le3 Sxe4?

Se diagram

Vi befinder os i den udgave af Dragevari
anten, der er karakteriseret af de hvide 
træk Lc4 og h2-h3 samt de sorte Sc6 og 
Ld7. Ved at foretage afbytningen Sc6xSd4, 
før hvid har spillet Le3, og derved påtvun
get Ciric et tilsyneladende tempotab i form af manøvren Dd1xSd4 

GSF-Caïssa
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efterfulgt af Dd3 og derefter Lc1-e3-d4-e3, har Tal måske følt sig foran
lediget til – overoptimistisk – at slå til i form af dette skinoffer. Man 
plejer jo let at vinde en sådan ofret officer igen med en gaffel. Men her 
er der for en gangs skyld gået noget galt i den geniale mesters 
beregninger – han har overset den hvide b-bondes fremfarende kraft!

15. b4! Dd8  Herfra dækker dronningen jo stadig det planlagte gaffel
fremstød d6-d5.

16. Sxe4 d5  17. b5!  Men den må Tal have overset – bonden er ved sit 
foregående angreb på sorts dronning kommet til b5 med tempogevinst. 
Nu må løberen enten opgive garderingen af d5 eller lade sig slå, og det 
uheldige ved gaflen er, at når d-bonden slår en af de to hvide officerer 
og truer hvids dronning, så åbnes d-linjen for en dronningeafbytning, 
og hvid får tid til at slå løberen på c6 og har dermed stadigvæk en 
officer mere.

17… dxc4  18. Dxd8 Tfxd8  19. bxc6 bxc6  Alle tiders største taktiske 
geni er blevet kombineret ud af brættet af Ciric. Ganske vist har Tal fået 
to bønder for officeren, men de findes i form af et par fortvivlede bøn
der på c-linjen, og der er ikke mere bid i dem end i gummerne på en 
gammel gubbe. Eksverdensmesteren kunne mageligt have opgivet her! 
Der er kun døde kaniner at trylle med for Troldmanden fra Riga.

20. Sd2 c3  21. Sc4 f5  22. f3 Td7  23. Tab1 Lf6  24. Tfe1 Te8  25. Tbd1 
Td5  26. Lxa7 e4  27. Lf2 Lg5  28. h4 Lh6  29. Tb1 Td2!?  Desperation!

30. Sxd2 cxd2  31. Te3!? Lxe3  32. Lxe3 exf3  33. Kf2 Ta8  34. gxf3 Txa3  
35. Ke2 Ta4  36. f4! Kf7  37. Tb7+ Ke6  38. Kxd2 Kd5  39. Txh7 Ta1  40. 
Tg7 Th1  41. Txg6 opgivet. Thi efter 41… Txh4 42. Kd3! må sort give 
tårnet på f4, hvis han skal forhindre 43. c4#.
1 – 0.

Højt at flyve …..
Jeg svævede så sødeligt i tiden, der fulgte – det er ikke hver dag, at en 
af de mere dødelige skakspillere slår en stormester, der har slået en 
eksverdensmester. Og min tur i atmosfæren var da i hvert fald mere 
behagelig end den, som Ciric oplevede på vej til OL i Havanna i 1966. 

Skakforeningen
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Herom læser vi i ”Skakspilleren II”, 1967 (gentaget i ”Bogen om skak”, 
bd. 2, 1981), hvor skakjournalisten Jonas alias Johs. Christiansen skriver 
om, hvorfor OL i den cubanske hovedstad var lige ved ikke at blive til 
noget:
”En cubansk pilot er formentlig den eneste, der ved, hvor tæt man var på en 
katastrofe, som kunne have udslettet omtrent hele klodens skak-elite.   
Aller deltagere blev fløjet til Havanna og hjem igen på Cubas regning, uanset 
hvor de kom fra. I ”Politiken” fortæller Jens Enevoldsen, at ”Cuba har to 
langdistancemaskiner, hvoraf i hvert fald den ene fungerer hver gang”. Dette 
turde være en overdrivelse!
Et cubansk specialfly med det russiske hold, yderligere en snes stormestre og 
60 mestre fra elleve lande startede fra Prag og måtte to timer efter mellem
landing i Irland vende om, fordi den ene motor gik i stå, og maskinen begyndte  
at tabe højde. De fleste af spillerne sov. Jugoslaven Ciric var længe den eneste, 
som var klar over, hvad der var galt. Han sad lige bag den motor, som satte ud. 
For ikke at skabe panik vækkede han ikke de andre, kun sin gode ven Gligoric, 
hvis eneste kommentar lød: ”Tja’e, vi kan jo hverken gøre fra eller til …!” 
Hvorefter Gligoric sov igen! Med brandbiler og ambulancer susende langs 
landingsbanen slap maskinen lykkeligt ned i Shannon Airport – og et lille 
døgn senere i Havanna.”
Svend Novrup skriver i sit udmærkede Lademanns Skakleksikon otte 
spaltelinjer om GM Ciric, bl.a. at han havde et dårligt helbred, som ofte 
tvang ham til at koncentrere sig om få partier og tage korte remiser i 
andre. Så var hans landsmand Svetozar Gligoric (1923-2012) af en mere 
robust støbning. Han blev højt dekoreret for sin indsats i den 
jugoslaviske modstandsbevægelse mod nazismen under anden 
verdenskrig, blev stormester i 1951 og tilhørte som sit lands stærkeste 
skakspiller den absolutte verdenselite de næste 30 år.
Men tilbage til Dragoljub Ciric, hvis jordiske færd  sluttede i august 
2014, og som man må håbe nu sidder og dyster med Morphy og 
Capablanca og alle de andre udøvere af det himmelske spil, som skak 
er – og uden hvilket et paradis er utænkeligt!?

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. 

Frederiksberg 5 – GSF-Caïssa 2
GSF-Caïssa 2 havde kort inden denne kamp besejret Frederiksbergs 5. 
hold med 5-3 på hjemmebane og Frederiksberg havde allerede samme 
aften glædet sig til at få revanche. Sådan gik det heldigvis ikke da 
holdene spillede 4-4 og vores hold igen præsterede over forventet score. 
Simon Emil Klie, ny mand på holdet vandt sin debutkamp, flot!

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

Bjarke R. Winther 1439 Alexander Graulund 1208 1-0 0,79-0,21

Keld Kristensen 1378 Simon Emil Klie 1000 0-1 0,91-0,09

Fiodor Chior 1333 Nikolaj Brødsgaard 1169 1-0 0,72-0,28

Rolf Ejlertsen 1325 Jakob Trier 1149 1-0 0,73-0,27

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

Peter Andersen 1182 Oliver Trier 1137 0-1 0,56-0,44

Poul Jakobsen 1139 Alexander Trier 1061 0-1 0,61-0,39

Per Hattens 1022 Casper Liu 1000 1-0 0,53-0,47

 1254  1108 4-4 5,45-2,55

Oliver Trier med sort fandt et 
smart træk i denne stilling:

24… f3! afspærrer hvids dronning fra at forsvare kongen, og hvid må 
ofre dronningen eller bliver sat mat – hvid valgte det sidste.

Skakforeningen
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Frederiksberg – GSF-Caïssa 2
GSF-Caïssas hold t.v. er Alexander Graulund., Simon Emil Klie, Nikolaj Brøds
gaard, Jakob Trier, Silas Høyerup, Oliver Trier, Alexander Trier og Casper Liu.

Brøndby 2 – GSF-Caïssa 2
Mod Brøndby havde vi mange afbud og kunne ikke stille fuldt hold. 
Det hold vi kunne stille var fuldstændigt overmatchet og fik kun 1 
point i alt – hvilket dog stadig var over forventet score! Jakob Trier og 
den nye mand på holdet, Daniel Fladmose, holdt begge remis.
Brøndby 2 Rating GSF-Caïssa 2 Rating Res. Forv.

Leif Marcussen 1594 Alexander Graulund 1208 1-0 0,91-0,09

Søren Klintsø 1570 Daniel Sala Fladmose 1200 ½-½ 0,90-0,10

Jan-Ole Johannesen 1541 Jakob Trier 1149 ½-½ 0,92-0,08

Anders Kjær 1505 Silas Høyerup 1142 1-0 0,90-0,10

Christian Glerskov 1439 Oliver Trier 1137 1-0 0,85-0,15

Bruno Clematide 1341 Casper Liu 1000 1-0 0,88-0,12

Annie Zeemann 1267 Tomt bræt 1-0 1,00-0,00

Morten S. Dyremose 1268 Tomt bræt 1-0 1,00-0,00

 1441  1139 7-1 7,36-0,64

GSF-Caïssa 2 – Ishøj 1
I sæsonens sidste kamp blev det til et lidt for stort nederlag til Ishøjs 1. 
hold. Alexander Graulunds modstander udeblev. De fleste af juniorerne 

GSF-Caïssa
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gav flere officerer og kvaliteter væk end normalt. Lyspunktet var 
Alexander Trier som spillede et flot part og vandt sikkert.
GSF-Caïssa 2 Rating Ishøj 1 Rating Res. Forv.

Alexander Graulund 1208 Per Barndorff Simonsen 1661 1-0 0,06-0,94

Johnny S. Rasmussen 1207 Farid Gossili 1457 0-1 0,19-0,81

Nikolaj Brødsgaard 1169 Peter Foslund 1497 0-1 0,13-0,87

Jakob Trier 1149 Mogens Eriksen 1297 0-1 0,30-0,70

Silas Høyerup 1142 Ole Mathiesen 1130 0-1 0,52-0,48

Oliver Trier 1137 Niels Munch 1188 0-1 0,43-0,57

Tobias Brødsgaard 1112 Ole Petersen 1129 0-1 0,48-0,52

Alexander Trier 1061 Jens Thoisen 1020 1-0 0,56-0,44

 1233  1254 2-6 2,67-5,33

Det har været en spændende sæson og vi kan glæde os over en ægte 
arbejdssejr på 5-3 over Frederiksberg 5 og en samlet ratingfremgang til 
holdet på 189 point.  Det tegner godt for de næste år og giver ambitio
ner om at rykke op!

KSU's holdturnering 1014/15

3. række 1 2 3 4 5 6 Po MP Pl

1 Frederiksberg 5
2

4½
4

4½
3

3
3

4
4

5
2

2½
23½ 7 3

2 Brøndby 2
1

3½
3

5½
4

3½
4

5
3

7
1

5½
30 8 1

3 GSF-Caïssa 2
4

0
2

2½
1

5
1

4
2

1
4

2
14½ 3 4

4 Ishøj 1
3

8
1

3½
2

4½
2

3
1

3
3

6
28 6 2

Hjemmesider
Foreningen har 2 hjemmesider – i hvert fald indtil videre:

GSF's gamle hjemmeside: gladsaxeskak.dk

Caïssas gamle hjemmeside: caissa-skak.dk
Denne sidste bruges fortrinsvis til information for vore juniorer.

Alle nye turneringer oprettes nu på DSU's hjemmeside i DSU's nye og 
rigtigt gode turneringssystem. Vi prøver at lægge links hertil ind på 
vore egne hjemmesider.

Skakforeningen
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http://www.kobenhavnsskakunion.dk/holdturneringen/enkeltresultater.php?id=4648
http://www.kobenhavnsskakunion.dk/holdturneringen/enkeltresultater.php?id=4646
http://www.kobenhavnsskakunion.dk/holdturneringen/individuellescorer.php?hid=1485
http://www.kobenhavnsskakunion.dk/holdturneringen/holdscorer.php?hid=1485
http://www.kobenhavnsskakunion.dk/holdturneringen/enkeltresultater.php?id=4655
http://www.kobenhavnsskakunion.dk/holdturneringen/enkeltresultater.php?id=4654
http://www.kobenhavnsskakunion.dk/holdturneringen/enkeltresultater.php?id=4652
http://www.kobenhavnsskakunion.dk/holdturneringen/enkeltresultater.php?id=4650
http://www.kobenhavnsskakunion.dk/holdturneringen/enkeltresultater.php?id=4648
http://www.kobenhavnsskakunion.dk/holdturneringen/enkeltresultater.php?id=4645
http://www.kobenhavnsskakunion.dk/holdturneringen/individuellescorer.php?hid=1474
http://www.kobenhavnsskakunion.dk/holdturneringen/holdscorer.php?hid=1474
http://www.kobenhavnsskakunion.dk/holdturneringen/enkeltresultater.php?id=4655
http://www.kobenhavnsskakunion.dk/holdturneringen/enkeltresultater.php?id=4653
http://www.kobenhavnsskakunion.dk/holdturneringen/enkeltresultater.php?id=4651
http://www.kobenhavnsskakunion.dk/holdturneringen/enkeltresultater.php?id=4649
http://www.kobenhavnsskakunion.dk/holdturneringen/enkeltresultater.php?id=4647
http://www.kobenhavnsskakunion.dk/holdturneringen/enkeltresultater.php?id=4645
http://www.kobenhavnsskakunion.dk/holdturneringen/individuellescorer.php?hid=1461
http://www.kobenhavnsskakunion.dk/holdturneringen/holdscorer.php?hid=1461
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Eksotiske skakbrikker

Under oprydningen i materielrummet dukkede dette flotte sæt skak
brikker frem af mørket. Bræt og brikker kan lukkes sammen som en 
slags kuffert, så det er måske tænkt som et rejsesæt, omend et stort og 
tungt et af slagsen. Er der nogen, der ved, hvor det stammer fra?

På billedet er det Alexander Graulund (tv) og Nienke van den Brink, 
der forsøger sig med brikkerne.

Påskelyn
Vores traditionelle Påskelyn-turnering havde i år 8 deltagere. Vinderen 
blev Allan Hansen med 6 points 
af 7 mulige (5 sejre og 2 remisser). 
Allan vandt også sidste år – har 
han mon etableret sig som klub
bens lynmester? Opløbet var dog 
tæt; på en delt 2.-plads kom 
Henrik Mortensen og Georg 
Jørgensen med 5½ points hver.

Am 

GSF-Caïssa
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JULELYN – den 16. december 2014
Af Kaare Vissing Andersen

Næsten halvdelen af klubbens medlemmer stillede op i Julelyn-
holdturneringen, hvis hæsblæsende tempo ikke tydede på, at 
deltagerne var blevet synderligt sløvet af den gode gløgg og de 
eventyrlige æbleskiver. Turneringslederne Alex Madsen og Poul Erik 
Harders inddelte den tilmeldte snes af snedige spillere i fire hold à fem. 
Og det gjorde de fremragende – i hvert fald skulle det vise sig, at jeg var 
blevet sat på det vindende hold!

Holdene

HOLD I: 1. Kaare Vissing Andersen – 2. Carl Aage Pedersen – 3. Jan 
Langkilde Nielsen – 4. Jesper Høyerup – 5. Poul Erik Harders.

HOLD II: 1. Per Steenstrup – 2. Per Christiansen – 3. Michael Olsen – 4. 
Mogens Olsen – 5. Johnny Svejgaard Rasmussen.

HOLD III: 1. Erik Poulsen – 2. Allan Hansen – 3. Allan Keller – 4. Henrik 
Mortensen – 5. Alexander Graulund.

HOLD IV: 1. Georg Jørgensen – 2. Helge Neesgaard-Madsen – 3. Ib 
Strømberg – 4. Alex Madsen – 5. Silas Høyerup.

Runde for runde

1. Runde:
HOLD I – HOLD IV: 5½–4½ HOLD II – HOLD III: 4½–5½

2. Runde:
HOLD I – HOLD II: 5½–4½ HOLD III – HOLD IV: 6½–3½

3. Runde:
HOLD I – HOLD III: 7½–2½ HOLD II – HOLD IV: 7–3

Slutstillingen

Nr. 1: HOLD I: 18½ point Nr. 2: HOLD II: 16 point

Nr. 3: HOLD III: 14½ point Nr. 4: HOLD IV: 11 point

Skakforeningen
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I modsætning til så mange af højtidens ligegyldige mandelgaver, så var 
den præmie, som hver af spillerne på det vindende hold modtog, 
særdeles relevant, nemlig Anatolij Karpovs 374 sider store og dansk
sprogede bog ”Verdensmestrenes miniaturepartier”, 1989.

Et lynglimt fra turneringen
Jeg ligger desværre ikke inde med de individuelle resultater ud over 
mine egne. Mit spil var præget af dårligt åbningsspil efterfulgt af en 
hård kamp for at komme til orde, hvilket lykkedes i halvdelen af 
partierne. I første runde var det med sort op ad bakke mod Georg 
Jørgensen, som dog til sidste overså en mat i bunden. Han fik dog 
revanche i det næste parti. 1-1.

I 2. runde spillede jeg begge partier svagt mod Per Steenstrup, som 
ganske konsekvent vandt uden at give mig modchancer. 0-2.

I 3. runde kom jeg ligeledes dårlig fra start i begge partier, denne gang 
mod Erik Poulsen. Men her spillede jeg særdeles inspireret. I det første, 
hvor jeg havde sort, sprudlede mit løberpar mod hans kongestilling, og 
i det andet, hvor han guffede en af mine officerer, lykkedes det mig at 
slå kontra. 2-0. Lynpartier mellem almindeligt dødelige bliver sjældent 
skrevet ned, men jeg kan da vise et glimt fra mit sidste parti. 

Slutspil
Julelyn i GSF-Caïssa den 16. december 2014

HVID: Kaare Vissing Andersen
SORT: Erik Poulsen

Sort har vundet en officer, men hvid er 
ikke uden taktiske modchancer. 1. Sf7+! 
Dermed afbryder hvid Tf8’s dækning af 
Sf6. Da kvalitetsofferet 1… Txf7? er deci
deret dårligt pga. svaret 2. Dxf7 med 
angreb på Sf6, som er bundet til dæknin
gen af Te8, må kongen ud og dække 
springeren. 1… Kg7 2. Txf6!  Med dette 
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kvalitetsoffer trækkes den sorte konge ud på brættet med en uvis frem
tid til følge. 2… Kxf6 3. Tf1+ Kg7?!  Sort skulle ikke nyde noget af at få 
sin konge ud i et stormvejr efter 3… Ke7!?, men efter f.eks. 2. Dc5+ Kd7! 
(2… Sd6? 3. e5!) 3. Td1+ Kc7 har jeg ikke med en nødtørftig analyse 
kunnet påvise noget gennembrud for hvid.  4. Dd4+ Te5  Alternativet 
var 4… Kg8? 5. Dh8 mat. 5. Sxe5 Txf1+ 6. Kxf1 Df4+ 7. Sf3+ Kh6  Hvid 
har vundet både den tabte officer og den ofrede kvalitet tilbage – og har 
nu en bonde mere. Jeg afvikler derfor til et yderst fordelagtigt springer
slutspil. 8. Dd2 Dxd2 9. Sxd2 Se7 10. e5?!  Lige lovligt optimistisk, men 
ikke uden chokvirkning med begge parters ”vinger” dinglende mod 
fald. I disse digitale tider er hentydninger til ”faldvingen” vel egentlig 
en anakronisme!? 10… Sd5 11. Sf3 Sf4 12. Sd4 c5 13. e6!? Opgivet?!  
Faktisk kan sort nå bonden med 13… Kg7!, men den førnævnte chok
virkning gjorde måske udslaget – eller var det fordi sort kun havde ti 
sekunder tilbage mod sorts tyve!?

Et lynglimt fra turnering som gav mig julelys i øjnene!?

Skakforeningen
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Juniortræning i GSF-Caïssa

Om onsdagen fra kl.  16.30 – 17.30 underviser Carina Jørgensen de unge 
talenter.

Helge Neesgaard holder skakskole de første 3 dage af skolernes 
vinterferie.

GSF-Caïssa
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SKAKOPGAVEN
Ved Kaare Vissing Andersen

De nye opgaver

For godt ti år siden udspillede der sig en strid inden for Dansk Skak
problem Klub om den mest elementære og grundlæggende genre inden 
for skakopgaver, den direkte totrækker, altså opgaver med fordringen 
”mat i 2 træk”. På hver sin side af debatten stod de yderst kompetente 
komponister Holger Helledie, der ikke mente, at man kunne skabe nyt 
inden for det gennem godt 150 år fortærskede emne, og Lars Larsen, 
der nok mente, at det lod sig gøre.

Opgave nr. 15
Den spejlvendte tvilling

Kaare Vissing Andersen

Tilegnet Bo Damgaard-Sørensen, 50 års venskab

A B

Skakforeningen
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Lad mig her komme med mit bud på en ganske ny form for totrækker, 
nemlig en spejlvendt tvilling med linjen mellem d-linjen og e-linjen som 
spejlingsakse. Umiddelbart kunne man tro, at nøgletrækket og løsnin
gen som helhed til B-opgaven blot var den spejlvendte af nøgletrækket 
og løsningen til A-opgaven. Men se, det er ikke tilfældet!? Om idéen er 
udført før, ved jeg ikke – og jeg håber naturligvis ikke, at det er tilfæl
det. Opgaven er tilegnet min brave ven siden 1965, Bo Damgaard-
Sørensen, i dag kasserer i Skakforeningen GSF-Caïssa og revisor i 
Dansk Skakproblem Klub.

Løsning på opgaverne nr. 13 og 14 i nr. 368 (og nr. 11 i nr. 367)

Temaet er denne gang rettelser i form af korrektioner og versioner. Ofte 
sker det, at der er en (utilsigtet) biløsning til en opgave, hvorfor den må 
korrigeres og bringes på ny. Med computerens entré for godt en snes år 
siden, kan komponisten i reglen kontrollere en given opgave og undgå 
roderiet. En opgaves forfatter eller nogen af dens løsere kan også foreslå 
en forbedring, f.eks. i form af bedre økonomi og dermed æstetik, 
hvormed opgaven siden kan fremstå som version.

Opgave nr. 13
Denne udgave var faktisk min 
oprindelige, men da jeg adskillige 
måneder efter at have komponeret 
den valgte at offentliggøre den i 
Caïssa nr. 367 (opgave nr. 11), 
kunne jeg ikke se meningen med 
den sorte springer på g1. Det var en 
fejl, for den fungerer som dual-
fjerner! Og jeg måtte derfor 
offentliggøre den oprindelige og 
rigtige udgave af opgaven i Caïssa 
nr. 368 (opgave nr. 13). Men nu til 
løsningen af denne sidstnævnte 

GSF-Caïssa



Side 24 Caïssa Maj 2015

opgave:
1. a6!  Truer 2. axb7#. Sort kan kun imødegå truslen ved at gå eller 
slå med sin bonde på b7. Varianterne er 1… bxa6 (åbner for Tb5)  2. 
Tb8# (2. Ta7+ strander på 2… Lxa7), 1… b6 (åbner for Tf7 og lukker 
for Lc5) 2. Ta7#, og 1… bxc6 2. Lxc6#. Hvis sort ikke havde nogen 
springer på g1, ville der være dualer (biløsninger i 2. træk) efter det 
førstnævnte sorte svar, idet hvid da ud over 2. Tb8# også kunne 
besvare 1… bxa6 ved at flytte Sc6 til et vilkårligt felt på nær e7, 
hvorved Lh1 ville sige mat – hvis ikke sort havde springeren på g1 
til at gå imellem på f3. I problemskak taler man om en albino, hvis 
der findes fire varianter, hvor samme hvide bonde fra sit 
udgangsfelt går til fire forskellige felter (altså angrebstræk). Og 
man taler om en pickaninny (engelsk: lille negerbarn), hvis der 
findes fire varianter, hvor samme sorte bonde fra sit udgangsfelt 
går til fire forskellige felter (altså forsvarstræk). Med opgaven søgte 
jeg at kreere en pickaninny, men som det ses mangler trækket b7-b5 
i samlingen.

Opgave nr. 14

1. Td8!  Baner vejen for den hvide 
dronning hen ad 7. række og truer 
dermed 2. Dh7#. Ved at flytte sprin
geren på c6 kan sort på samme måde 
bane vejen for Ta6 hen ad 6. række og 
dermed besvare 2. Dh7+? med 2… 
Tg6+! Men såvel 1… Sxd8 som 1… 
Se7, 1… Sa5, 1…Sb8 og 1… Sxe5 
besvarer hvid med den knusende 
dobbeltskak 2. Sd6#, for det gør ikke 
noget, at denne hvide springer spær
rer for tårnets dækning af d5, da 
denne opgave nu udføres af dronnin

Skakforeningen
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gen på b7, efter at springeren gik fra c6. 1… Sb4 spærrer for Ta4, så 2. 
Sd6+? ikke er nogen dobbeltskak, hvorfor sort har den banale parade 
2… Txd6! Men 1… Sb4 spærrer også for løberen på a3, hvorfor hvid da 
har 2. Sxc5#. Endelig spærrer sort med 1… Sd4 også for hvids tårn på 
a4, og denne gang uden at spærre for La3’s dækning af c5. Men nu er 
ulempen en selvblokade på d4 eller med andre ord: 1… Sd4 fratager 
kongen flugtfeltet d4. Og det tillader 2. Sf2#.

Hele opgavens pointe skyldes naturligvis Franz Palatz, hvis virke i 
foråret 1945 dels hæmmedes af et Tyskland i total opløsning, dels af at 
man ikke dengang havde computer til at tjekke en opgave for biløsnin
ger. Jeg skabte min version af hans opgave ved at tilføje en sort løber på 
h1 og en sort bonde på f4 samt ved at bytte om på sorts dronning og 
løber, der i hans udgave stod på a3 hhv. c2 (for ikke at have to sorte 
løbere på samme feltfarve). Ved at gå tilbage, dvs. ved i min version at 
fjerne Lh1 og Bf4 samt ved at bytte om på sorts løber og dronning, 
genskaber man Palatz’ oprindelige opgaver og finder da den utilsigtede 
biløsning 1. Sf2+ Kd4 2. dxc6#.

Viking Cup

GSF-Caïssa gjorde sig pænt bemærket med 12 deltagere ved den 
traditionelle Viking Cup, arrangeret af Frederikssund Skakklub.

1. klasse: 1. præmie: Helge Neesgaard-Madsen, 5/7 (foto til højre)
3. klasse: 1. præmie: Allan Keller, 6½/7 (foto i midten)
3. klasse: 1. ratingpræmie <1250: Nikolaj Brødsgård, 5/7 (foto til venstre)
Se også hjemmesiden: http://frederikssundskakklub.dk/?page_id=2812

GSF-Caïssa
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Vinterturnering i GSF-Caïssa
Plac. Navn Point Rating Rtg ny Elo Elo ny
1 Per Steenstrup 9 1964 1979 2031 2040
2 Poul Erik Harders 6½ 1473 1543 1761 1772
3 Allan Keller 6 1547 1594 1691 1721
4 Allan Hansen 5 1820 1747 1000
5 Johnny S. Rasmussen 4½ 1268 1333 1000
6 Alex Madsen 4 1500 1446 1569 1564
7 - 8 Alexander Graulund 3½ 1159 1218 1000
7 - 8 Ib Christian Møller 3½ 1317 1319 1000
9 Henrik Mortensen 3 1406 1348 1600 1568
10 Udgået 0 1677 1647 1741 1730

Per Steenstrup genvinder sit klubmesterskab suverænt med 9 points af 9 mulige.
Præmier
Ratinggruppe >1450 (1. / 2. / 3. præmie: 300 kr. / 150 kr. / 100 kr.)
1. præmie: Per Steenstrup med 9 points får 300 kr.
2. præmie: Poul Erik Harders med 6½ points får 150 kr.
3. præmie: Allan Keller med 6 points får 100 kr.

Ratinggruppe <1450  (1. præmie 150 kr. / 2. præmie 100 kr.)
1. præmie: Johnny S. Rasmussen med 4½ points får 150 kr.
2. præmie: Deles mellem Ib Møller og Alexander Graulund, der begge fik 3½ 

points. De får 50 kr. hver.

KSU's Holdturnering 2014/15
2. række, grp Val GSF BMS Dam Lyn Ama Taa Hvi Point MP

1 Valby 2  4 6 4 7 7 6½ 7½ 42 12

2 GSF-Caïssa 1 4  2½ 6 6½ 5 6½ 6 36½ 11

3 BMS 4 2 5½  4 3 4 5 8 31½ 8

4 Damhus 2 4 2 4  3½ 5½ 5 7 31 8

5 Lyngby-Virum 2 1 1½ 5 4½  4½ 5 7 28½ 10

6 Amager 2 1 3 4 2½ 3½  6 6½ 26½ 5

7 Taastrup 2 1½ 1½ 3 3 3 2  3 17 0

8 Hvidovre 3 ½ 2 0 1 1 1½ 5  11 2

Nr. 1 og 2 rykker op i 1. række.

Skakforeningen
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Juniorer

Der bliver holdt mange, korte turneringer for juniorerne. Resultaterne 
kan ses i DSU's turneringssystem, der har adressen turnering.skak.dk. 
Her vælges Arkiv og i søgefeltet skrives fx gsf.

Følgende turneringer er færdigspillet:
GSF-Caïssa vinter Junior MAX 1300 EMT 1 2015 (7.1. - 25.2.2015)
GSF-CAÏSSA FORÅR JUNIOR MAX 1300 (4.3. - 22.4.2015)

Følgende turneringer er i gang i skrivende stund:
GSF-Caïssa Forår Junior MAX 1300 EMT 2 (29.4. - 10.6.2015)
GSF-Caïssa Forår Junior MAX 1500 EMT (6.5. - 10.6.2015)

GSF-Caïssa
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Program

2015 Kl. Emne Specifikation
05.05. 19:00 Klubaften

06.05. 17:30
17:00

Forår Junior MAX 1300 EMT nr. 2
Forår Junior MAX 1500 EMT

2. runde
1. runde

12.05. 19:00 Klubaften

13.05. 17:30
17:00

Forår Junior MAX 1300 EMT nr. 2
Forår Junior MAX 1500 EMT

3. runde
2. runde

19.05. 19:00 Klubaften

20.05. 17:30
17:00

Forår Junior MAX 1300 EMT nr. 2
Forår Junior MAX 1500 EMT

Opsamling
3. runde

26.05. 19:30 Generalforsamling
27.05. 17:30

17:00
Forår Junior MAX 1300 EMT nr. 2
Forår Junior MAX 1500 EMT

4. runde
4. runde

02.06. 19:00 Klubaften

03.06. 17:30
17:00

Forår Junior MAX 1300 EMT nr. 2
Forår Junior MAX 1500 EMT

Opsamling
Opsamling

09.06. 19:00 Klubaften

10.06. 17:30
17:00

Forår Junior MAX 1300 EMT nr. 2
Forår Junior MAX 1500 EMT

5. runde
5. runde

16.06. 19:00 Klubaften

23.06. Lukket (Pensionsforeningen holder 
Skt. Hans-fest)

30.06. 19:00 Klubaften

Juli Lukket (Lokalerne rengøres og bones)
 

Skakforeningen

Husk!
Generalforsamling
tirsdag den 26. maj 2015


