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SKAKOPGAVEN
ved Kaare Vissing Andersen

”Bedre sent end aldrig!”, siger man. Og da Gladsaxe Skakforenings klubblad 
Caïssa langt fra udkommer hver måned, så bliver det her i det gryende forår 2016, 
at spalten Skakopgaven ønsker Erik Poulsen stort tillykke med hans 80-års
fødselsdag i december 2015. Dette sker med en række tilegnelsesopgaver. 
Andetsteds i bladet fortæller jeg lidt om hans store skakkarriere og betydning for 
sin klub.
Det er kutyme, at problemkomponister hylder gode venner med tilegnelses
opgaver, når disse fylder rundt, og ofte sker dette med såkaldte bogstavopgaver, 
særligt i form af fødselarens initialer. En af de helt store inden for denne genre var 
min gode ven og inspirator Leif C. Schmidt (1936-2012), der som typograf og 
problemkomponist netop med bogstavopgaver kombinerede sit erhverv og sin 
hobby på bedste vis.

Opgave 18 Opgave 19

Der skal ikke megen fantasi til at se, at brikkerne i de her på siden to bragte 
opgaver viser et E og et P. Og man behøver vel heller ikke at slå krøller på 
hjernevindingerne for at gætte sig til, hvad disse bogstaver står for. Men hvilke 
bogstaver viser løsningernes slutstilling?
Lidt forklaring til opgaverne er nok nødvendig – i hvert fald for de mere urutine
rede løsere. I en hjælpemat samarbejder hvid og sort om at sætte sort mat. Sort 
så at sige hjælper hvid med at få sat sort mat. Det kommer der ofte et sjovt pusle
spil ud af. For hjælpematter gælder den konvention – hvis ikke andet er angivet – 

GSF-Caïssa



Side 4 Caïssa Marts 2016

at det er sort, der begynder. Når der således er tale om en hjælpemat i 2 træk, 
skal man finde det sorte træk, derpå det hvide træk, derpå det andet sorte træk og 
endelig det andet hvide træk, der fører til, at sort er sat mat.
Ved en originalopgave forstår man en opgave, som hermed bringes for første 
gang. Når andre derpå offentliggør opgaven, bør det ske med angivelse af den 
bog eller det magasin, hvori opgaven blev bragt første gang. Dette sker desværre 
alt for sjældent. Men det er mit håb, at GSF’s blad Caïssa bliver nævnt, når og 
hvis mine originalopgaver heri bliver bragt andetsteds.
Ud over selve fordringen ”Hjælpemat i 2 træk” under diagrammet står der C+. 
Dette angiver, at opgaven er computertestet. Dertil står der to tal med et + 
imellem. Disse tal angiver antallet af henholdsvis hvide og sorte brikker og udgør 
en vis garanti mod trykfejl.

pPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp

ERIK POULSEN, 80 ÅR 

af Kaare Vissing Andersen

At skrive et relativt kort portræt af skakspilleren Erik Poulsen, født den 12. decem
ber 1935, er på den ene side let, fordi der findes så meget nedfældet om ham, og 
på den anden side svært, fordi det kræver et brutalt fravalg af meget væsentligt 
stof. Han har i godt tres år tilhørt den danske skakelite og er derfor ofte blevet 
omtalt i de landsdækkende skakblade, især i Arbejder-Skak (organ for Dansk 
Arbejder Skak Forbund) 1953-64. Disse blade, Erik Poulsens meget omfattende 
scrapbøger 1950-72 i fire bind og mit interview med ham den 9. marts i år danner 
grundlaget for nærværende portræt.

De første år
Erik Poulsen var bare seks år, da han lærte at spille skak – ”af en pastor Wester
gaard Madsen, hvor jeg var på sommerferie” hedder det i scrapbogen, der nok så 
meget er en dagbog. Det var i Asserbo, og pastoren blev i parentes bemærket 
biskop over Københavns stift i 1961.

Siden spillede Erik en del med sin klassekammerat Henning Nielsen og med sin 
mor og far samt morfar. Den 14. november 1950, knapt 15 år gammel, meldte han 
sig ind i Søborg Skakklub – desværre et ret uheldigt tidspunkt på året, for da var 
vinterturneringen i fuld gang, og klubben evnede åbenbart ikke at beskæftige den 
unge fyr. Han sivede derfor stille ud til andre gøremål – dog kun for at komme 
stærkt igen!

Skakforeningen
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Flot debut og smukt stakit 
Da Erik Poulsen gjorde comeback i efteråret 1951 skete det med bravur i klub
bens vinterturnering, hvor man i den øverste klasse spillede om klubmester
skabet. Der deltog dengang 37 spillere fordelt på fire klasser. Søborg Skakklub 
domineredes dengang af to mesterspillere, som tilhørte forbundets absolutte top: 
Benny Stender Pedersen, der i 1951-52 blev klubmester med 14 point (maksi
mum), og Jørgen Johansen, der blev en lige så sikker nr. 2 med 10 point.

Den 16-årige Erik Poulsen skuede længselsfuldt mod denne top fra sin deltagelse 
i den laveste klasse, 3. klasse, som han vandt flot med 13 point af 16 mulige, et 
point foran kammeraten Torben Nielsen. Denne turneringssejr blev indledningen 
på et sandt raid mod toppen i klubben, idet han alt i alt vandt 13 turneringssejre i 
træk!

Kredsen omkring H. Fliis 
I 1950’erne havde Søborg Skakklub et særdeles frugtbart miljø omkring den store 
personlighed H. Fliis. Han var ikke nogen særligt stærk spiller – deltog som oftest i 
2. klasse. Men dels havde den meget egocentriske herre god adgang til spalterne 
i Arbejder-Skak, dels inspirerede han på bedste vis ikke mindst de unge fremad
stræbende medlemmer. Erik Poulsen mindes således med stor glæde deltagelsen 
i en række analyser af tvivlsomme åbninger, som Fliis havde fisket frem. Ikke 
mindst fordi de stærke mestre Benny Stender Pedersen og Jørgen Johansen del
tog i dette samvær, fik Erik og andre unge lært en masse.

Særligt to åbninger kom under behandling: 1) Den såkaldte Søborg-Sicilianer: 1. 
e4 c5 2. Lc4 – introduceret af E. Verner Nielsen i 1930’erne. 2) Den såkaldte Fliis 
gambit: 1. e4 e5 2. Sf3 Lc5?! – i dag kaldet Busch-Gass gambit. Den lokale navn
givning af de to åbninger viser den gode Fliis i en nøddeskal – hans kærlighed til 
klubben og hans solide ego.  

Søborgs Morphy anno 1953
Under DASF’s 
påsketurnering i Århus 
1953 fik den da 17 år 
gamle Erik Poulsen sit 
første store gennembrud. 
Ganske vist deltog han kun 
i 3. klasse B, men hans 
præstation fik en og anden 
mesterspiller til at spærre 
øjnene op. Teenageren 
vandt nemlig samtlige sine 
syv partier og scorede 
dermed ikke bare 1. 
præmien på 35 kr., som 
dengang var mange penge 
for en ungersvend, men 
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også Aarhus Skaksammenslutnings ærespræmie i form af et sølvfad – og rykkede 
i tilgift op i 2. klasse.

Nok så meget som hans maksimumscore og mere værd end hans præmier var 
dog de fremragende partier, han spillede. Hele fire gange fik han lejlighed til at 
fyre Fliis-gambitten af, og allerede i 2. runde skete det i et parti, der er selveste 
Paul Morphy værdig! Det blev hurtigst muligt bragt i Arbejder-Skak (maj 1953) 
under rubrikken ”Små tragedier”, dog ikke kommenteret, men det råder vi bod på 
her på basis af vinderens egne noter.

Fliis-gambit alias Busch-Gass-gambit
DASF’s påskestævne i Århus 1953.
3. klasse, gruppe B, 2. runde, den 2. april.

Hvid: Erling Nielsen, Skakklubben 1930, Silkeborg
Sort: Erik Poulsen, Søborg Skakklub
1. e4 e5 2. Sf3 Lc5?!  Med dette bondeoffer – som end ikke er nævnt i datidens 
store åbningsværk, Max Euwe, 12 bind – er vi nået til den chancerige, men også 
risikable gambit.
3. Sxe5  Ganske kækt modtager hvid den tilbudte bonde.
3… Sc6 4. Sxc6 dxc6  Dermed har hvid påtvunget sort en dobbeltbonde, som i 
de lavere klasser næsten altid anses for en ulempe. Men afviklingen betyder, at 
sort nu er klart foran i udvikling, hvad der betyder meget mere end en bonde
svaghed i et eventuelt slutspil. Bemærk, hvorledes de tre sorte diagonalofficerer 
nu er rede til at føre lynkrig.
5. c3  Bent Larsen foreslår 5. d3.
5… Dh4!?  Pudsigt nok skrev H. Fliis engang alt for kategorisk, at enhver tidlig 
udvikling af dronningen er dårlig. Her ser vi i ”hans egen åbning” et eksempel på 
det modsatte. Fra h4 truer den sorte dronning både på f2 og e4.
6. Df3  Afværger begge trusler, men svigter dækningen af løberen på c1 i bunden 
af den hvide stilling, hvad der vel ikke skulle betyde noget!?
6… Dh6!?  ”Det træk har du ikke selv fundet!”, citerer Erik den stærke mester 
Bent Kølvig for at have sagt og tilføjer: ”Og det var rigtigt! Det var nemlig resultatet 
af intense analyser i klubben.”  Det planlagte d2-d4 strander på Dxc1+!
7. Lc4 Sf6 8. 0-0  Erik angiver alternativet 8. Sa3, så der atter truer d2-d4, idet 
Lc1 nu er dækket af tårnet på a1. 
8… Ld6 9. h3 Lg4!  Løberen er naturligvis tabu, da 10. hxg4? straffes med 10… 
Dh2#.    
10. De3?  Dårligt er tillige 10. Dd3? 0-0-0! med truslen 11…Lh2+ efterfulgt af 12… 
Txd3 osv. Erik angiver som det rigtige 10. d4!, f.eks. 10… Dxc1 11. Txc1 Lxf3 12. 
gxf3, og hvid står bedst på grund af sin bondemagt i centrum.
10… Lf4 11. De1?  Erik: ”Bedre er 11. Dd4, men sorts fordel er formentlig stadig 
afgørende: 11… Lxh3! 12. Te1 Dg5 13. Lf1 Sg4! med truslen 14… Sh2!” Efter 
teksttrækket får den hvide konge det trangt på sit slot. 
11… Lxh3! 12. d3?!  Erik: ”12. g3 afværger mat, men spillet er tabt.”

Skakforeningen
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Se diagram

12… Lxg2! 13. Lxf4  Hvid ser kun mattruslen på 
h2, men der var også mat efter 13. f3 Dh2+ 14. 
Kf2 Lh1# eller 14… Lh3#. Og efter 13. Kxg2 
Dg5+ (Endelig ikke 13… Dh2+? 14. Kf3, og 
kongen smutter i ly via e3 eller f4) 14. Kh1 (14. 
Kf3 og 14. Kh3 besvares begge med 14… Dg4#) 
14… Dh4+ 15. Kg2 Dg4+ 16. Kh1 Dh3+ 17. Kg1 
Dh2#.
13... Dh1 mat.

0 – 1

Velkommen til 1. klasse!?
Efter lutter turneringssejre og høje scoringsprocenter i holdturneringerne stillede 
den 18-årige Erik Poulsen fuld af selvtillid op i 1. klasse, gruppe A, ved DASF’s 
påskestævne i Hillerød i 1954. Da fik han syn for, at træerne ikke vokser ind i 
himlen – det er i sig selv noget af en gambit at springe en klasse over! Men en 
score på 3 point af 7 mulige og en placering som nr. 11-14 af 18 i klassen lige 
under mesterklassen med så store stjerner som Bent Kølvig og John Tornerup var 
nu ikke så ringe endda. Og snart tilhørte Erik Poulsen eliten inden for forbundet, 
hvor det blev til en række kampe på udvalgte hold: Ungdomskampe for Køben
havn mod Bremen og en landskamp mod Schweiz.
Sit lokale gennembrud fik Erik Poulsen for alvor, da han vandt Gladsaxemester
skabet i 1956 med 7½ point af 9 mulige – dog savnedes Benny Stender Pedersen 
i feltet. Det gjorde han til gengæld ikke i 1957-58, da Erik Poulsen med 4½ point 
af 5 blev klubmester for første gang. Siden er det blevet til utallige topplaceringer, 
og i dag kan han se tilbage på 18 klubmesterskaber!  

I omkamp om forbundsmesterskabet
I påsken 1958 debuterede Erik Poulsen med et brag i kampen om DASF’s for
bundsmesterskab. Med sin score på 5 point af 7 delte han 1. pladsen med de 
kendte mestre Henry Pedersen og Ole Illum Truelsen – hvormed han fik sit 
nationale gennembrud. Siden vandt Henry Pedersen omkampen med 2½ af 4 
foran Ole Illum Truelsen, 2 point, mens Erik Poulsen måtte tage til takke med 1½ 
point og 3. pladsen. Selv om det i årene derefter blev til adskillige topplaceringer i 
denne turnering, kom Erik Poulsen ikke siden så tæt på den flotte titel ”forbunds
mester”.  

Holdspilleren
Sammen med sine stærke klubkammerater Benny Stender Pedersen, Jørgen 
Johansen, Georg Jørgensen og Egon Knudsen (som i 1960 besejrede GM Bent 
Larsen) m.fl. spillede Erik Poulsen klubben op blandt de bedste inden for DASF. 
Og endelig i 1963-64 – nu under navnet Gladsaxe Skakklub – vandt klubben kø
benhavnsmesterskabet. Det var i sidste øjeblik, for da var man godt på vej over i 
Dansk Skak Union. Her gik det snart op gennem rækkerne og divisionerne, blandt 
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andet takket være nye talenter som Ole Buch og den senere stormester Jens 
Kristiansen.
Ingen har dog været så stabil og godt scorende som Erik Poulsen. Han fik sin 
debut på 1. holdet den 3. februar 1953, hvor han med sin gevinst bidrog til Sø
borgs 7-1 sejr over Rødovre. I alt er det blevet til 373 kampe for Søborg/Gladsaxe 
og GSF og en score på 226½ point (180 sejre, 93 remis og 100 nederlag). Som 
sin bedste enkeltpræstation regner han remisen i november 1962 mod Bent 
Kølvig, der tidligere på året var blevet Danmarksmester. 1962 var i øvrigt også 
året, hvor Erik besejrede selveste Bobby Fischer, da denne spillede simultan mod 
41 af Københavns stærkeste spillere den 11. marts.
I sæsonen 2008-09 scorede Erik 6½ point af 7 i 1. række og opnåede dermed et 
Kandidatresultat med retten til at spille om oprykning til Landsholdsklassen. At 
være blevet 80 år er åbenbart ingen hindring for smukt skakspil. Det demonstre
rede han på slående vis på 1. bræt i 1. holdets seneste kamp!

Caro-Kann – Den ekstreme variant!
Københavns Skak Unions holdturnering 2015-16.
Spillet i Tapeten, Ballerup, 7. runde den 5. marts 2016, 1. bræt.
Hvid: Erik Poulsen, Gladsaxe SF
Sort: Bjarne Henriksen (dansk rating: 1761), Nørrebro Skakklub III   
1. e4 c6 2. d4 d5 3. f3!?  Svækker kongefløjen og besværliggør udviklingen af 
Sg1, hvorfor trækket har været undervurderet. Kritikerne har nemlig ikke haft øje 
for trækkets dyder, idet f2-f3 dels styrker hvids centrum, dels hindrer sorts Lc8 i at 
komme til f5 eller g4, hvad den jo så gerne vil i Caro-Kann. Denne strategi og 
meget andet har GM Alexey Bezgorov på strålende vis gjort rede for i ”The 
Extreme Caro-Kann – Attacking Black with 3. f3”, 272 sider, 2014 – en bog som 
Erik Poulsen ikke kendte, da han spillede partiet! 
3… dxe4 4. fxe4 e5 5. Sf3  Endelig ikke 5. dxe5? Dh4+ efterfulgt af slag på e4.
5… exd4?!  Teorien anbefaler 5… Le6!
6. Lc4 h6?!  Her anbefaler Bezgodov udvikling af en springer, enten Sf6 eller Sd7, 
og først derpå som det tredjebedste 6… Le6, der fandt sted i partiet Tartakower – 
Przepiorka, Budapest 1929, 1 – 0. Teksttrækket 6… h6?! nedlader Bezgorov sig 
end ikke til at beskæftige sig med. Det er da også svagt. Ganske vist hindrer det 
udfaldet Sf3-g5 med tryk på f7, men derudover er det endda værre end tempotab, 
da det svækker diagonalen h5-e8, især feltet g6, hvilket hvid udnytter mesterligt.
7. 0-0  Straks 7. Se5? strander på 7… Da5+ efterfulgt af 8… Dxe5. Jævnfør noten 
til hvids 5. træk, hvor den sorte dronning sagde skak fra den anden side af 
brættet.
7… Sf6  Her angiver Erik varianten 7… Le6? 8. Lxe6 fxe6 9. Sxd4 Sf6 10. e5 Lc5 
11. c3 Lxd4+ 12. cxd4 Sd5 13. Dg4 med klar fordel til hvid i partiet Pinkas – 
Porubszki, Salzburg 2001. Værre endnu er 7… Sd7?? 8. Lxf7+ Kxf7 9. Se5+, og 
hvid vinder straks, anfører Erik.
8. Se5 Le6 9. Lxe6 fxe6  Dermed har både h-bonden og f-bonden forladt 
garderingen af feltet g6.

Skakforeningen
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10. Sg6 Tg8 11. e5 Sd5?  Her er 11… Sh7 den 
rigtige retræte, hvorefter der kan ske 12. Dh5 
Kd7 13. Dg4 De8 14. Sxf8 Sxf8 15. Dxd4+ Kc8 
16. Sd2 Dd8 17. c3 med hvid fordel.
12. Df3 Le7  Hvid udfører nu en kombination, der 
beror på to overbelastede sorte officerer, nemlig 
dronningen på d8, der skal dække både e7 og 
g8, og springeren på d5, der både skal dække e7 
og holde d-linjen lukket.

Se diagram.

13. c4!!  En dåseåbner! Sort stilles over for di
lemmaet at flytte sin springer, så den ikke mere 
dækker løberen på e7, eller fjerne d-bondens 
skjold til beskyttelse af d-linjen. 
13… dxc3 e. p. 14. Df7+  Hvids 13. og 14. træk kunne også være sket i omvendt 
rækkefølge.
14… Kd7 15. Sxe7 Dxe7  Prisgiver tårnet på g8, men alternativet 15… Sxe7 ville 
efter 16. Td1+ have prisgivet dronningen.
16. Dxg8 og sort opgav efter yderligere seks træk.
1 – 0.

Hermed et stort tillykke til still going strong Erik Poulsen!!!

pPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp

Casper Liu gjorde det godt i sidste runde af KSU's holdturnering.
Han spillede på bræt 7 på førsteholdet og fik remis efter en flot slutspurt.

GSF-Caïssa
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OLIVER TRIER – EN BEREJST UNG MAND

af Kaare Vissing Andersen

Det foregående nummer af Caïssa bød på noget af en sensation, som det allere
de fremgik af et foto på forsiden. Dette viser en ganske ung fyr, hvor vi ellers har 
været vant til at se billeder af mere bedagede herrer. Fyren er den nu 12 år gamle 
Oliver Trier, og årsagen var, at han havde scoret en fornem international titel. Det 
vækker naturligvis vor interesse for knægten, og hans far Jakob Trier har været så 
venlig at oplyse os et og andet om ham.
Oliver blev født den 9. marts 2004 i Tokyo i Japan. Datoen er let at huske, idet 3 
hedder ”san” og 9 hedder ”kyu”, altså ”san-kyu”, der lyder som ”thank you”!
Oliver kom til Danmark i marts 2009, og et par år efter lærte han at spille skak. Og 
så gik det ellers hurtigt, især takket være den entusiastiske skakpædagog Helge 
Neesgård-Madsen – først i form af en sommerskakuge på Atheneskolen i august 
2011, en af Gladsaxe Kommunes mange ferieaktiviteter. Bare en måned efter gik 
det løs med skoleskak på Stengård Skole – naturligvis atter med Neesgård som 
primus motor. Siden da er det gået slag i slag med konstant forøgelse af spille
styrken.
I november 2014 blev Oliver inviteret til træningssamling på Chess House i Århus 
af Dansk Skak Unions landstræner Mads Boe, hvor han modtog inspirerende un
dervisning og samvær med IM Klaus Berg og de to stormestre Curt Hansen og 
Allan Stig Rasmussen – Oliver kom endda i en turnering til at danne par med Allan 
Stig.

ACM Oliver Trier
Den 24. august 2015 fik Oliver brev fra FIDE, der kunne meddele, at han var ble
vet udnævnt til ACM = Arena Candidate Master – en titel som FIDE har indført 
for at motivere folk til at spille skak online på FIDE’s online satsning. Og nu er 
jagten gået ind på den næste titel i hierarkiet: AFM = Arena FIDE Master.

I september 2015 udtog Mads Boe 
så Oliver til Ungdoms-EM i Porec i 
Kroatien, hvor han som 11-årig 
deltog i U12-gruppen. Her fik han 
kam til sit sorte hår, men fik lært en 
masse, øget sit danske rating og et 
ELO-tal. Og siden har han spillet 
turneringer i Malta og Tyskland. 
Joeh, det gode overblik på det lille 
bræt med de 64 felter har vitterligt 
ført den unge rejselystne fyr ud i den 
store verden.
Vi vælger dog at slutte af lidt hjemligt 
i vor omtale af Oliver. Onsdag den 3. 
februar 2016 debuterede han på 
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GSF-Caïssas 1. hold. Og selv om han tabte til en modstander med langt mere i 
rating, så må dette betragtes som en milepæl i hans karriere – og i GSF-Caïssas 
historie – for klubben har næppe før haft en så ung spiller på sit bedste hold.
Men alt dette er kun begyndelsen …

Oliver Trier på trip i Kroatien
Kommentarerne til det nedenstående parti indeholder et par fremmedord, som 
selv ikke bladets helt unge læsere bør lade sig afskrække af – dels er de forklaret 
i en efterfølgende parentes, og dels er der tale om udtryk, som man kan støde på 
uforklaret i anden skaklitteratur. Jeg synes, at det er godt for vore yngste medlem
mer, at skakspillet ud over at være et fantastisk spil også inspirerer til deres almin
delige skolegang og uddannelse – gerne i et samspil med deres forældre. Kan 
man således inspirere klubbens juniorer til for eksempel at dygtiggøre sig i en
gelsk, som næsten alle betydelige skakbøger er skrevet på, så har man med 
skakspillet scoret en god sidegevinst!
Men nu til et særdeles spændende parti!

Dronningeindisk 

Ungdoms-EM i Porec i Kroatien, 2. runde
Spillet den 22. september 2015
Hvid: Oliver Trier, GSF-Caïssa, Danmark
Sort: Nathaniel Faybish, (ELO: 1602)
1. d4 Sf6  2. e3 e6  3. f4  Normalt er det ikke sundt at skabe et sådant hul på e4, 
men så let er det nu heller ikke for sort at udnytte.
3… b6  4. Sf3 Lb7  5. Ld3 Le7  6. Sc3 Lb4  Tempotab! På bekostning af sine 
andre brikkers udvikling, flytter sort sin løber for anden gang i træk.
7. Ld2 Lxc3  Og nu trækker han den for tredje gang i træk, hvormed han endda 
uprovokeret bytter den af for en springer og dermed opgiver løberparret. Der er 
dog den fornuft i manøvren Le7-b4xc3, at sort dermed behersker ”hullet” e4 i 
hvids centrum.
8. Lxc3 Se4  9. Ld2  Hvid vil ikke have en dobbeltbonde på c-linjen.
9… 0-0  10. De2 d6  11. 0-0-0!?  Med lang og dermed modsat rokade skærper 
Oliver spillet.
11… Sd7  12. g4!? c5!?  Begge de unge kombattanter (spillere eller kamphaner) 
blæser til bondestorm mod modstanderens konge. 
13. Thf1?!  Det synes naturligt at bringe tårnet ud af den lange diagonal h1-a8, 
hvor sorts Lb7 står og truer mere eller mindre indirekte. Mere naturligt var dog 
Thg1 efterfulgt af Tdf1 for både at understøtte f-bondens og g-bondens frem
march. Skulle eksempelvis g-linjen blive åben ned mod sorts kongestilling, ville 
det være godt at have et tårn på denne linje.
13… Tc8  14. Kb1!  Et såkaldt profylaktisk (forebyggende) træk. Kongen går i tide 
ud af c-linjen, ad hvilken sort måske snart vil føre sit angreb frem.

GSF-Caïssa
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14… Dc7  15. Tc1 c4  16. Lxe4 Lxe4  17. Sg5 Sf6  18. Sxe4 Sxe4  Sort har nu 
en solidt plantet springer i centrum, mens hvid har en dårlig løber med et yderst 
begrænset virkefelt. Til gengæld er hvid lidt længere fremme med sin bondestorm.
19. c3  Gør løberen endnu dårligere, men hvid kunne ikke så godt tillade et sort 
c4-c3.
19… a5  20. f5! Dc6  21. Le1 a4?  Det rigtige var 21… b5! for med et snarligt b5-
b4 at bryde den hvide kongestilling op. Nu får hvid sat en kæp i hjulet på den 
fremfarende vogn.
22. a3! Ta8  23. Dc2 exf5  24. Txf5  Eller 24. gxf5! for at angribe ad g-linjen med 
det tunge skyts.
24… Sf6?  Fjerner uden grund springeren fra sit idealfelt. Bedre var konsolide
ringen af springerstillingen med d6-d5. Med teksttrækket åbner sort vejen for Dc2 
ned mod h7.
25. De2 b5  26. g5 Sd7?!  Sort fører fejlagtigt sin springer over til passivitet på 
dronningefløjen. Bedre var 26… Se4 efterfulgt af d6-d5. En anden mulighed var at 
fremtvinge dronningeafbytning med 26… De4+, idet hvid må svare 27. Dc2 for 
ikke at miste tårnet på f5.
27. Lg3 Tae8  28. Tcf1 Sb6  29. T1f4 d5  30. Th4 Dg6!  Dækker h7 og binder 
tårnet på f5 (Kb1).
31. Thf4 Te4  32. Df2 Txf4  33. Dxf4 Te8  34. h4 Kf8  Bemærk, at 35.... Txe3? 
med pointen 36. Dxe3? Dxf5+ med bondegevinst, strander på 36. Db8+, og sort 
bliver mat i bunden! 
35. h5?! De6?!  Sort behøver ikke lade sig 
skræmme væk, idet han efter 35… Dxh5!? 36. 
Dd6+ Kg8 37. Dxb6 har remis ved evig skak efter 
37… Dd1+ 38. Ka2 Db3+ etc. (osv.). 
36. Te5 Dd7  37. Tf5 Sc8  38. g6! hxg6  39. 
hxg6 f6  40. Th5!  Bedre og mere naturligt end 
det godt nok charmerende, men også risikable 
officersoffer 40. Txf6+!?! gxf6 41. Dxf6+ Kg8 42. 
Le5 (Truer Dh8#) 42… Txe5! 43. dxe5, der er en 
nærmere analyse værd. Sort synes dog med 
43… De7!? at slå hvids angreb tilbage.
40… Te4 

Se diagram.

41. Dc7?  Der er gevinst med 41. Th8+ Ke7 42. Db8! Sd6 43. Lxd6+ Dxd6 44. 
Te8+ Kd7 45. Dc8#.  Hvis sort med 42… Dg4 går efter evig skak (43. Dxc8? Dd1+ 
44. Ka2 Db3+ etc.), vinder hvid med 43. Dc7+! Dd7 (Ikke 43… Ke6? 44. Dxc8+ 
Ke7 45. De8#) 44. Txc8, Txe3!? 45. Tg8! Dxc7 46. Lxc7 (Ikke 46. Txg7+? Kf8!), 
og da hvid nu vinder bonden på g7 og samtidigt forsvarer sin egen bonde på g6, 
er sort uden modchancer i slutspillet med en officer mindre.

Skakforeningen
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41… Dxc7  42. Lxc7 Ke7  43. Txd5 Txe3  44. 
Txb5 Kd7  45. Remis.  Med 45. Lb8!? Ville hvid 
givetvis stå til gevinst, idet han har en bonde 
mere, og fordi tårn og løber arbejder bedre 
sammen end tårn og springer. Dertil er de sorte 
bønder på a4 og c4 plukkemodne, og helt 
aktuelt truer hvid efter det foreslåede 45. Lb8!? 
Med 46. Tb7+ efterfulgt af 47. Txg7. I fald hvid 
får bønderne på a4, c4 og g7, kan han ofre sin 
løber for sorts f-bonde, hvorefter de fire 
forbundne bønder på dronningefløjen burde 
være springeren overlegen. Slutstillingen er et 
nærmere studium værd og fortjener derfor et 
diagram.
½ – ½

pPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp

Ungdoms-VM i Grækenland

Ved Ungdoms-VM i Grækenland deltog tre 
juniorer fra GSF-Caïssa:
Casper Liu, Rebecca Brinck-Jensen og 
Alexander Trier.
Debutanterne havde det naturligt nok svært, 
men tog det med godt humør. De har fået 
en stor oplevelse og har helt sikkert lært en 
masse skak. 

Caper Lius far, Ling Xu, fortæller fra 
Ungdoms-VM i grækenland:
Det har været en god oplevelse for børne
ne. De har lært masser af skak, og hvordan 
det er at være med i sådan en stor turne
ring. Casper er startet godt. Han fik remis 
mod en, der har 1600 rating, og vandt over 
Marius Bøss Sørensen, også fra Danmark. 
Men i alt fik han 4½ points af 11 mulige. 
Helge Neesgård-Madsen har hjulpet de 3 
med forberedelse før kampene og analyse 
af partierne efter kampene.

GSF-Caïssa

Slutstillingen

Allerede i 2. runde møder 2 danske 
U10-spillere hinanden.

Marius Bøss Sørensen – Casper Liu

Helge                 Casper 

Alexander                    Rebecca
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Jan Langkilde Nielsen (1959 - 2015)

Mindeord af Michael Thorleif Olsen

Det er med stor sorg i hjertet, at jeg overbringer 
meddelelsen om, at Jan er sovet stille ind i starten af 
december sidste år.
Jan var ikke blot en "almindelig" skakkammerat, men 
en personlig ven gennem de 38 år jeg fik fornøjelsen 
og glæden at kende ham. Det er blevet til talrige 
udenlandsrejser sammen, teltture i Jylland, bilture og 
biografture foruden naturligvis en masse skak under 
private forhold.
Første gang jeg mødte Jan var i en indbyrdes hold
kamp mellem Gentofte og Odysseus. Resultatet blev 
remis, men vigtigst var dog at netop dette møde blev 
udslagsgivende for mit videre liv. Jeg stod over for et 
klubskifte kort tid efter, og huskede straks denne hyggelige og meget sympatiske 
fyr og valgte derfor at skifte klub til Odysseus.
Jan havde mange interesser, selvom skak nok var den primære, bl.a. badminton. 
Jeg kom med på holdet som afløser og siden som fast spiller. Vi spillede dengang 
i Værløse og efter en match blev der tid til et krus øl og somme tider lidt shopping 
på Værløse Bymidte.
Jan var uddannet datalog: Handelshøjskolen København, Københavns Universi
tet,CBS m.fl. og har arbejdet hos Norsk Data, Værdipapircentralen og Lægemid
delstyrelsen m.fl.
Jeg boede dengang i Søborg, men flyttede i 1987 til – Værløse! Nævnes blot for 
at understrege Jan´s indflydelse på mit liv – han var altid foran mig.
Vores venskab har varet ved gennem årene, hvor jeg har besøgt Jan i Bagsværd, 
Skovlunde, Jægersborg, Gentofte, Tåstrup og som en afsluttet cirkel - igen i 
Bagsværd. Man kan vist roligt sige, at Jan var en slags "nomade".
Både Jan og jeg var ungkarle i mange år, men fandt heldigvis begge lykken. I 
omkring 10 år var Jan lykkeligt gift, men desværre holdt ægteskabet ikke.
En arvelig og uhelbredelig sygdom kom til at præge hans seneste år. Ukueligt 
kæmpede han sig dog igennem og han vedblev med at være stabil, pålidelig og 
utroligt hensyntagende til andre mennesker.
Jan mistede sin mor ca. en måned før sin egen død. Hans far døde allerede, da 
Jan var helt ung - af samme sygdom som nu desværre også har indhentet Jan.
Og nu er han så taget i forvejen og venter i himlen, til vi mødes igen til et slag 
himmelsk skak!

Æret være hans minde.

Skakforeningen
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Klubholdturneringen 2015-16  1. holdet
ved Kaare Vissing Andersen

GSF-Caïssas 1. hold røg ned i 2. række med et brag efter bare en sæson i 1. 
række. Og med skam at melde skete det ikke just med vajende faner. Jeg skal 
ikke her bebrejde de af klubbens bedste spillere, der ikke fandt det værd at repræ
sentere dens bedste hold – vi lever i et frit land, og den enkelte kan jo have sine 
gode forklaringer. Men hvad der skuffer mig er, at fraværet var så massivt. Husk 
på, at det er en ære at spille på sin klubs bedste hold, hvilket en række af vore 
medlemmer længere nede på styrkelisten da også forstod at værdsætte.
Katastrofen var klar allerede ved starten af 1. runde, hvor GSF-Caïssa på ude
bane mod Amagers 1. hold kun stillede op med fem spillere og dermed tabte hele 
tre partier uden kamp. Havde vi kun stillet med fire spillere, var vi røget ud af tur
neringen med det samme. De fem fremmødte spillere evnede at score 2 point, 
selvom de tre nederste spillere var klart overmatchet, fordi de blev rykket op på 
holdet. Dette indikerer, at vi med spillerne fra sidste års oprykningshold ville have 
vundet matchen. 
Siden gik det slag i slag med lutter nederlag – dog med gode enkeltpræstationer 
hist og pist.

De syv matcher:

RUNDE DATO  HJEMME  UDE RESULTAT

1 03-11-2015 Amager 1 GSF-Caissa 1 6 - 2

2 24-11-2015 GSF-Caissa 1 Odysseus 3 3½ - 4½

3 09-12-2015 Frederiksberg 4 GSF-Caissa 1 6 - 2

4 12-01-2016 GSF-Caissa 1 ØBRO 3 2 - 6

5 03-02-2016 Seksløberen GSF-Caissa 1 7 - 1

6 23-02-2016 GSF-Caissa 1 Frederiksberg 2 1 - 7

7 05-03-2016 Nørrebro 3 GSF-Caissa 1 4½ - 3½

Dermed scorede GSF kun 15 point af 56 mulige!

GSF-Caïssa

Billeder fra førsteholdet ude mod Seksløberen

http://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details?pairingId=361&teamTournamentGroupId=8
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/104?teamTourGroupId=8&teamTournamentId=5
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/106?teamTourGroupId=8&teamTournamentId=5
http://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details?pairingId=351&teamTournamentGroupId=8
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/102?teamTourGroupId=8&teamTournamentId=5
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/104?teamTourGroupId=8&teamTournamentId=5
http://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details?pairingId=344&teamTournamentGroupId=8
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/104?teamTourGroupId=8&teamTournamentId=5
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/107?teamTourGroupId=8&teamTournamentId=5
http://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details?pairingId=364&teamTournamentGroupId=8
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/108?teamTourGroupId=8&teamTournamentId=5
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/104?teamTourGroupId=8&teamTournamentId=5
http://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details?pairingId=348&teamTournamentGroupId=8
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/104?teamTourGroupId=8&teamTournamentId=5
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/109?teamTourGroupId=8&teamTournamentId=5
http://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details?pairingId=362&teamTournamentGroupId=8
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/105?teamTourGroupId=8&teamTournamentId=5
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/104?teamTourGroupId=8&teamTournamentId=5
http://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details?pairingId=358&teamTournamentGroupId=8
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/104?teamTourGroupId=8&teamTournamentId=5
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De individuelle resultater
Tallet i parentes efter en spillers navn angiver dennes placering på klubbens 
styrkeliste. 

1. rd. 2. rd. 3. rd. 4. rd. 5. rd. 6. rd. 7. rd. I alt 

1 Kaare Vissing Andersen (1) ½ 1 ½ 0 0 – – 2 af 5

2 Per Steenstrup (2) – ½ 0 0 – 0 – ½ af 4

3 Erik Poulsen (4) – – – – – – 1 1 af 1

4 Ingolf Gaard (5) – ½ 0 1 0 ½ – 2 af 5

5 Georg Jørgensen (6) – – – 0 – – – 0 af 1

6 Jan Flemming Jensen (8) ½ 0 ½ 0 1 – 1 3 af 6

7 Allan Hansen (13) – ½ 0 – – – 0 ½ af 3

8 Nienke van den Brink (18) – – – – – 0 – 0 af 1

9 Poul Erik Harders (20) ½ 0 ½ 1 0 ½ 0 2½ af 7

10  Alex Madsen (23) 0 0 ½ 0 0 0 0 ½ af 7

11 Johnny S. Rasmussen (26) ½ 1 – – 0 0 0 1½ af 5

12 Oliver Trier (24) – – – – 0 – – 0 af 1

13 Casper Liu (19) – – – – – 0 ½ ½ af 2

14 Ib Christian Møller (28) – – – 0 – – – 0 af 1

15 Jakob Trier (33) – – – – 0 – – 0 af 1

16 Nikolaj Brødsgaard (34) – – – – – 0 1 1 af 2

Tabellen tegner et billede af nullernes parade, og symptomatisk for præstationen 
er det, at Jan Flemming Jensen kunne nøjes med en score på 50% for at blive 
topscorer. Hans slutspurt gjorde udslaget, og af særlig betydning var hans sejr i 
matchen mod Seksløberen i 5. runde. Havde han tabt sit parti der, var holdet ble
vet sendt hjem med et æg (0-8). Af de øvrige topspillere gjorde Ingolf Gaard og 
jeg selv det pænt, men langt fra prangende. Og ærgerligt er det, at ellers så stær
ke Per Steenstrup spillede en svag turnering. 
Holdets sande helte var vel nok de lavere rangerede Poul Erik Harders og Alex 
Madsen, der ud over at arbejde flot for klubben i det daglige stillede op i samtlige 
kampe mod en næsten umulig overmagt. Mens Alex tog de tørre tærsk med sit 
velkendte rolige gemyt, så præsterede Poul Erik Harders holdets næstbedste sco
re. Hans sejr i 4. runde over Svend Kronborg Kristensen, der havde 327 mere i 
rating, var imponerende, ligesom hans remis i 6. runde mod den tidligere mester
spiller Niels Schneegelsberg, der havde 321 mere i rating. En flot præstation af 
vores formand! Johnny Svejgaard Rasmussen sluttede af med lang rokade, men 
med 1½ point i de to første runder bidrog han stærkt til, at holdet ikke kom helt 
galt fra start.
Af størst betydning var det vel, at vort store og betydningsfulde vitamintilskud i 

Skakforeningen
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form af ganske unge, talentfulde spillere fra Caïssa meldte sig på holdet. Ganske 
vist var såvel Nienke van den Brink, Oliver Trier, Casper Liu og Nikolaj Brøds
gaard klart overmatchede og scorede kun en enkelt remis i fem partier – men nu 
ved vi, at de er på vej (Nikolajs sejr i 7. runde var uden kamp).
Endelig må det nævnes, at still going strong Erik Poulsen, 80 år – klubbens stør
ste spiller gennem tiderne – med sin sejr på 1. bræt i sidste runde satte endnu en 
fed streg under sin styrke og et flot punktum for holdturneringen.
Nogle af turneringens partier kan holdet såmænd godt være bekendt. Et par af 
disse skal jeg ikke undlade at bringe.

Fra åbningsproblemer via afvikling til vundet slutspil
(Noter af Kaare Vissing Andersen)

Kongeindisk – Awerbach

Spillet i KSU’s holdturnering 2015-16 den 24. november 2015
1. række, gruppe 1, 2. runde, 1. bræt
Hvid: Lars Kjerrumgaard, Odysseus III
Sort: Kaare Vissing Andersen, GSF I

1. Sf3 Sf6  2. d4 d6  3. c4 g6  4. Sc3 Lg7  5. Lg5!?  I Awerbach-systemet sker 
dette træk normalt først efter e2-e4 og Lf1-e2 (i stedet for Sg1-f3).
5… 0-0  6. e4 c5!?  Dette tematiske angreb mod hvids centrum må ske, inden 
hvid får sin bondelavine til at rulle mod sorts stilling. Det alternative bondefrem
stød e7-e5 er dårligt, da Lg5’s binding af Sf6 i så fald bliver for overvældende.
7. dxc5 Da5  Jeg var hele otte minutter om dette træk, idet jeg måtte 
gennemtænke konsekvenserne af 8. cxd6, som ikke duer for hvid, hvis han 
forinden har spillet Le2 i stedet for Sf3. Da strander 8. cxd6? På 8... Dxg5. Men 
her ser vi, at løberen på g5 er dækket af springeren på f3. Umiddelbart brød jeg 
mig nu ikke om 8. cxd6 Sxe4 9. dxe7 Te8 10. Dd8!? med dobbelttruslen Dxa5 & 
Dxe8+. Miseren for sort er, at Lg5 indirekte dækker d8, så efter 10… Dxd8 11. 
exd8(D) (Havde sorts springer på e4 ikke stået i vejen på e4, så havde hvids 
bonde på e7 ikke kunnet slå på d8, da den på grund af Ke1 ville være bundet af 
Te8!). 11… Txd8 12. Lxd8 Sxc3 ville hvid have vundet to bønder og en kvalitet.
Bemærk, at 13. bxc3? strander på 13… Lxc3+ efterfulgt af 14… Lxa1, og sort ville 
klare sig. Heldigvis fandt jeg en parade mod 10. Dd8!?, nemlig 10… Lxc3+ 
(Løberen dækker nu Da5). 11. Ke2 (Eller 11. bxc3 Dxc3+ samt 12… Ld7 eventuelt 
fulgt op af Se4-c5, som overtager dækningen af Ld7, så den anden springer kan 
trække Sb8-c6, hvormed sort er kommet ud af sin klemme, og hvids konge står 
skidt). 11… Ld7, og sort klarer sig. Interessant er også 11… Sg3+!?, idet 12. 
hxg3? strander på 12… Dxd8, idet hvid ikke kan slå tilbage med bonden på e7, 
som nu er bundet. Springerskakken må derfor besvares med 12. Kd1, som imid
lertid bibeholder den hvide konge i farezonen. Efter sytten minutter besluttede 
hvid sig da også for ikke at slå på d6.

GSF-Caïssa
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8. Dd2 Dxc5  9. Le3 Da5  10. Le2 Sc6  11. 0-0 Lg4  12. h3  Her skete 12. Tac1 
Tfe8 med lige spil i partiet Bisguir – Najdorf, Göteborg 1955.
12… Lxf3  En kendt tematisk afbytning i K-indisk. 
Sort afgiver løberparret for at komme til at beher
ske de sorte felter e5 og d4.
13. Lxf3 Sd7  14. a3 De5!?  En noget dristigt 
centraliseret placering af den dyre dame, som fra 
e5 ikke har for mange flugtmuligheder i tilfælde af 
angreb.
15. Lg4  Angriber den udækkede springer på d7. 
Nu strander 15… Sc5? på 16. f4!, og dronningen 
er fanget. Sorts bedste er da modangrebet 16… 
Sxe4, men efter 17. fxe5 Sxd2 18. Lxd2 har hvid 
vundet en officer for en bonde. Heldigvis kan sort 
svare igen med et friskt bondefremstød.

Se diagram.

15… f5!?  16. exf5  Eller 16. f4 De6 17. exf5 gxf5 18. Lf3 Dxe3+ 19. Dxe3 Ld4 20. 
Dxd4 Sxd4 21. Lxb7?! Tab8 efterfulgt af 22… Txb2 med godt spil for sort.
16… gxf5  17. Lf3?!  Bringer kollegaen på e3 i fedtefadet. Påkrævet var et af 
mellemtrækkene 17. Lf4! eller 14. f4!?
17… f4  18. Dd5+ e6!  19. Dxe5 Scxe5!  Hvid må ikke få lejlighed til et mellem
træk i form af et slag på c6, hvorfor 19… Sdxe5? ville være en fejl. Nu må hvid 
derimod retirere sin Le3 til passivitet, ligesom han mister sit løberpar og får 
ødelagt sin bondestilling på begge fløje!
20. Lc1?!  Nu kan sort med en afviklingskombination fremtvinge et strategisk 
vundet slutspil med bonde mere, en isoleret hvid dobbeltbonde på begge fløje og 
en uhyggeligt indeklemt hvid løber på c1. Men 20. Ld2, der dækker Sc3 er ikke 
meget bedre. Der kunne i så fald ske 20… Sxf3+ 21. gxf3 Se5 med dobbelttruslen 
Sxf3+ & Sxc4, begge med videre trussel mod den udækkede Ld2 og i det sidste 
tilfælde også med trussel på b2, f.eks. 22. Kg2 Sxc4 23. Le1 Sxb2 24. Tb1 Sd3 
25. Txb7? Sxe1 26. Txe1 Lxc3, og sort har vundet en officer. I partiet skete videre:
20… Sxf3+  21. gxf3 Lxc3!  22. bxc3 Se5  23. Kg2 Sxc4  Herfra holder springe
ren den hvide løber i en skruestik.
24. Tb1 b6  25. Tb5 e5!  Dækker bonden på f4 og frigør dermed Tf8 fra denne 
opgave, spærrer for Tb5’s adgang til K-fløjen og hindrer, at et tårn truer Sc4 fra 
feltet d4. Sorts strategi går ikke ud på at hævde springeren stilling på c4 med en 
bondedækning, men på at hindre den i at blive angrebet. Skulle den alligevel blive 
dette, kan den altid dækkes af et tårn på c-linjen. Bemærk i øvrigt, at Sc4 ikke kun 
har til formål at fratage Lc1 felterne d2, b2 og a3, men også at dække bundprop
pen i sin bondekæde i centrum, Bd6!
26. Td1 Kf7 27. Tbd5 Tac8 28. a4  Kvalitetsofferet 28. Txd6? Sxd6 29. Txd6 er 
naturligvis en desperation, som slet og ret strander på 29… Tfd8! (30. Th6 Td1 31. 
Lb2 Tb1, og løberen er fanget). Med teksttrækket giver hvid sin løber en smule 

Skakforeningen
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falsk luft, for den kan jo ikke komme til a3. Alt hvad bonden opnår med sit 
fremstød er at gå tabt.
28… Tc5!  29. a5  På 29. Txc5 var svaret naturligvis ikke 29… dxc5? 30. Td7+, og 
hvid får modspil, men 29… bxc5! efterfulgt af Tb8 osv. 
29… Txa5!  Et tempo bedre end 29… Txd5?! 30. Txd5 bxa5 31. Tb5, hvormed det 
er hvid, der vinder b-linjen. Nu bliver det sort.
30. Txa5 bxa5  31. Td5 Tb8  Springeren på c4 kan ikke umiddelbart angribes og 
virker fremad ved at tage felter fra Lc1 og bagud ved at dække d6 og a5. Sort har 
dertil to bønder mere, og den forreste a-bonde truer med hurtigt at gå fremad, og 
dertil står endnu en a-bonde parat til at gøre det samme. Hvid kunne opgive, men 
vælger en desperado.
32. Lxf4?!? exf4  33. Tf5+ Ke6  34. Txf4 Tc8  35. Th4 Tc7  36. Th6+ Kd5 37. 
Th5+ Kc6  38. Th4 Kc5  39. Th5+ d5  40. Th6 a4  41. f4  Da 41. Ta6?! strander 
på 41… a3 efterfulgt af 42… Kb5, forsøger hvid sig med en egen fribonde.
41… a3  42. f5 Sa5!?  Med idéerne 43. Ta6 Kb5! og 43. Te6 a2 44. Te1 Sb3!, 
begge med let gevinst. Hvid finder dog en parade, så sort må finde på noget nyt.
43. Th4! Sc4  44. Th6 a5  Dermed hindrer sorts bagerste a-bonde, at den forreste 
kan angribes bagfra.
45. Te6  Tvunget! Den eneste måde at nå a-bonden på er via e1.
45… Tf7  Den pragmatiske vej til sejren. Sort holder sine bønder på D-fløjen 
intakte og vinder hvids forreste f-bonde, idet 46. f6 kan besvares med tårnofferet 
46… Txf6!
46. Opgivet.
0 – 1.

pPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp

Topscoreren angriber     
(Noter af Jan Flemming Jensen)

Colle-systemet

Spillet i KSU’s holdturnering 2015-16 den 3. februar 2016
1. række, gruppe 1, 5. runde, 3. bræt 
Hvid: Jan Flemming Jensen, GSF I
Sort: Lars Møller Larsen, Seksløberen I

1. d4 Sf6  2. Sf3 d5  3. Lg5 e6  4. e3 Sbd7  5. c3  Det spiller jeg altid med lidt 
dårlig samvittighed. Ingen tvivl om at 5. c4 er det mest principielle. Hvids patent-
stillads med c3, d4, e3 og Ld3 er meget solidt og kan være ret effektivt til at opnå 
en angrebsstilling – i hvert fald på mit niveau. Men hvis sort spiller rigtigt, får man 
intet ud af de hvide brikker. Hvids normale plan er at få gennemført e4 og så prø
ve at spille på kongeangreb. Sort kan enten prøve at spille f5 og holde centrum 
lukket eller også afvikle centrum, når der spilles e3-e4. I dette parti går det dog 
ikke sådan.

GSF-Caïssa
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5… Le7  6. Ld3 0-0  7. Sbd2 c5  8. 0-0 cxd4?  Dette er ikke godt. Sort giver hvid 
e-linjen mod selv at få c-linjen. Men det er klart en fordel for hvid, da han kan bru
ge e-linjen ganske nemt til at angribe på kongefløjen. Sorts angreb i c-linjen er 
noget sværere at få gang i.
9. exd4 a6  10. Te1 b5  11. Se5 Sxe5  Afbytningen er ikke nødvendig. Sort kunne 
også spille træk som Db6 eller Lb7 og derved undgå hvids indsnævring af den 
sorte kongefløj.
12. dxe5 Sd7  13. Lxe7 Dxe7  14. Te3  Det virker lidt primitivt, men er ganske 
effektivt. Hvid vil angribe med officererne og forsøge at skaffe svækkelser i sorts 
kongestilling.
14… g6  Jeg tror ikke, at det var nødvendigt. Sort var bange for 15. Lxh7+, men 
jeg kunne ikke se noget afgørende, så jeg ville ikke have ofret. Nu fik jeg så 
meget hurtigt den svækkelse, jeg havde håbet på. Sort kunne i stedet spille 14… 
Sc5 og prøve at sætte den fast på e4 efter at have spillet f7-f5.
15. Dg4 Tb8  16. Tae1 b4  17. c4 Lb7  18. h4 Tfd8  19. h5 Sf8  Det er nok for 
farligt at tillade hvid at slå igennem på g6, f.eks. 19… Sc5 20. hxg6 hxg6 21. Lxg6 
fxg6, og her skal hvid så have sorts springer væk fra dækningen af e6, hvilket kan 
ske med 22. Sb3!
20. hxg6 Sxg6  Her er det rigtige nok 20… fxg6 
for at kunne dække 7. række effektivt.
21. Th3 Df8  22. cxd5?  Det rigtige er 22. Lxg6 
hxg6 23. Sf3 Dg7 24. Sg5 Tdc8. Her skal man så 
finde ud af at få mere pres på h-linjen: 25. Df4! 
Txc4 26. Dh2.
22… Txd5?  Den afgørende fejl! Sort taber en 
kvalitet, og angrebet fortsætter. Klart bedre var 
22… Lxd5, hvorefter det ikke er klart, hvordan 
angrebet skal fortsætte. Hvid kan vinde bonden 
på a6, men det er jo ikke helt det, man spiller på.

Se diagram.

23. Se4! Txe5  24. Sf6+ Kg7  25. Txe5 Kxf6  26. Teh5  Her er der en sjov mat 
med et tårnoffer, som jeg selvfølgelig ikke så: 26. Dd4! Sxe5 27. Dh4+ og mat i to 
træk. Det er dog ikke tvunget, da sort kan spille 26… Le4, som dog også vinder 
for hvid.
26… Dd6  27. Lxg6  (KVA: Med 27. Dg5+! kunne hvid have sat mat mere tving
ende og et træk hurtigere: 27… Kg7 28. Txh7+ Kg8 (eller 28… Kf8 29. Th8+ Sxh8 
30. Txh8#) 29. Th8+ Kg7 30. T3h7#). 
27… hxg6  28. Dg5+ Kg7  29. Th7+ Kg8  30. Th8+ Kg7  31. T3h7 mat.
1 – 0.

Skakforeningen
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NB!
(Af Kaare Vissing Andersen)
Jan Flemming Jensen behøver såmænd ikke at have dårlig samvittighed over at 
spille Colle-systemet. Det skulle da lige være, fordi den tilsyneladende fredelige 
og lidt kedelige opstilling med hvide bønder på c3, d4 og e3 i virkeligheden er et 
uhyre giftigt våben, som to danske mestre har knust hver sin verdensstjerne med: 
Jens Enevoldsen – Aron Niemzowitsch, Politikens Turnering i 1933, 1 – 0, og 
Carsten Høi – Boris Gulko, USA, OL i Thessaloniki 1988, 1 – 0 – to af 
skakhistoriens smukkeste perler!

Klubholdturneringen 2015-16  3. række

Hold Rd 1 2 3 4 5 6 Bræt Match Pl

Hvidovre 3
4

6½

2

4

3

5½

3

5½

2

3

4

5
29½ 9 1

GSF-Caissa 2
3

3½

1

4

4

6

4

2½

1

5

3

6
27 7 2

Valby 3
2

4½

4

4½

1

2½

1

2½

4

5

2

2
21 6 3

Amager 3
1

1½

3

3½

2

2

2

5½

3

2

1

3
17½ 2 4

Navn Score Navn Score

Nikolaj Brødsgaard 4 af 6 Alex Madsen 1½ af 2

Silas Høyerup 4 af 6 Malte Dreves Erikstrup 1 af 2

Oliver Trier 3 af 6 Asger Wulf ½ af 2

Casper Liu 3½ af 4 Steen-Ove Hansen ½ af 2

Alexander Trier 3 af 4 Johnny S. Rasmussen ½ af 2

Jakob Trier 1½ af 4 Alexander Graulund 0 af 1

Ib Christian Møller 2 af 2 Tobias Brødsgaard 0 af 1

Poul Erik Harders 2 af 2

Vores 2. hold klarede sig fint i 3. række. Det blev nr. 2 og rykker dermed op i 2. 
række. Førsteholdet rykker ned i 2. række, og dermed har vi to hold i denne 
række. De bliver formodentlig placeret i hver sin gruppe, så de ikke kommer til at 
møde hinanden.

GSF-Caïssa

http://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details/?pairingId=1207&teamTournamentGroupId=14
http://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details/?pairingId=1205&teamTournamentGroupId=14
http://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details/?pairingId=1203&teamTournamentGroupId=14
http://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details/?pairingId=1201&teamTournamentGroupId=14
http://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details/?pairingId=1199&teamTournamentGroupId=14
http://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details/?pairingId=1197&teamTournamentGroupId=14
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/304?teamTourGroupId=14&teamTournamentId=5
http://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details/?pairingId=1208&teamTournamentGroupId=14
http://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details/?pairingId=1205&teamTournamentGroupId=14
http://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details/?pairingId=1204&teamTournamentGroupId=14
http://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details/?pairingId=1202&teamTournamentGroupId=14
http://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details/?pairingId=1199&teamTournamentGroupId=14
http://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details/?pairingId=1198&teamTournamentGroupId=14
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/307?teamTourGroupId=14&teamTournamentId=5
http://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details/?pairingId=1208&teamTournamentGroupId=14
http://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details/?pairingId=1206&teamTournamentGroupId=14
http://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details/?pairingId=1203&teamTournamentGroupId=14
http://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details/?pairingId=1201&teamTournamentGroupId=14
http://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details/?pairingId=1200&teamTournamentGroupId=14
http://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details/?pairingId=1198&teamTournamentGroupId=14
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/306?teamTourGroupId=14&teamTournamentId=5
http://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details/?pairingId=1207&teamTournamentGroupId=14
http://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details/?pairingId=1206&teamTournamentGroupId=14
http://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details/?pairingId=1204&teamTournamentGroupId=14
http://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details/?pairingId=1202&teamTournamentGroupId=14
http://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details/?pairingId=1200&teamTournamentGroupId=14
http://holdskak.skak.dk/TeamTourPairing/Details/?pairingId=1197&teamTournamentGroupId=14
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/305?teamTourGroupId=14&teamTournamentId=5
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Hurtigskak-turnering

ved Alex Madsen

Fra 20. oktober til 1. december 2015 afviklede vi en hurtigskakturnering med 
deltagelse af såvel juniorer som seniorer. Over 5 spilleaftener blev der spillet 10 
runder, idet man hver aften spillede med både de sorte og hvide brikker mod sin 
modstander. De 15 minutter som hver spiller havde, passede de unge rigtig godt.

En forespørgsel efter turneringen tydede på, at en gentagelse ville blive positivt 
modtaget.

Resultatet blev således:

Nr. Navn Score Nr. Navn Score

1 Peter Ulrik Røder 9 7 Allan Hansen 5½

2 Carina Jørgensen 7 8 Casper Liu 4

3 Per Steenstrup 6 9 Nienke van den Brink 3½

4 Erik Poulsen 5½ 10 Nikolaj Brødsgaard 3½

5 Jan Flemming Jensen 5½ 11 Alex Madsen 3

6 Georg Jørgensen 5½ 12 Johnny S. Rasmussen 2

Peter Røder, der er medlem af Lyngby-Virum skakklub, og som sammen med 
Carina underviser de unge talenter om tirsdagen, blev den suveræne vinder af 
hurtigskakken. Han afgav kun 2 gange et halvt point til Jan.
Præmiefordelingen blev således:
Hovedpræmier Ratingpræmier under 1700
Peter: 100 kr. Casper: 50 kr.
Carina: 60 kr. Nienke og Nikolaj deler 2. præmien med 15 kr. til hver.

Se billeder fra hurtigskakturneringen på næste side.

Skakforeningen

Billeder fra andetholdet hjemme mod Amager 3
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Billeder fra hurtigskakturneringen 

pPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp

Malta Open

af Jakob Trier

Malta Open er en intens turnering, 9 partier afvikles over 7 dage med dobbelt
runder tirsdag og torsdag.
Første gang turneringen blev afholdt, tilbage i 2011, deltog 126 personer fra 22 
lande. Turneringen er vokset siden da, og i år er der over 200 deltagere fra cirka 
35 lande med i turneringen. Fra Danmark deltager disse 9 personer i år: FM Kåre 
Kristensen, Arne Walther Larsen, René Andreasen, Flemming Borg, Karsten Kier
kegaard Olsen, Søren Ottesen, Benny Christensen, Oliver Trier og Jakob Trier. De 
to sidste er medlemmer af GSF-Caïssa.
Jeg selv har aldrig før deltaget i en international skak turnering, så det var en 
kæmpe oplevelse, og jeg bilder mig selv ind, at jeg lærte en masse; jeg begik en 
masse fejl, men ikke den samme fejl to gange! Og så får jeg et ELO-tal (1209) ud 

GSF-Caïssa



Side 24 Caïssa Marts 2016

af det, hvilket langt de fleste af de i alt 205 andre deltagere allerede havde.
Oliver Trier har allerede et ELO-tal - det fik han ved ungdoms EM i Kroatien tidli
gere på året. Der var han måske lidt uheldig med nogle af resultaterne, så hans 
ELO-tal blev sandsynligvis sat lidt lavt.
Han scorede i hvert fald mere end forventet ved Malta Open og var tæt på at få en 
rating præmie, men et kiks i inddelingen af rating-grupper forringede hans chan
cer, idet folk blev sorteret på national rating, da de blev inddelt i rating grupper, og 
England har et lidt sjovt nationalt rating system med rating tal, der ligger mellem 
100 og 200 så vidt jeg kan se, og dermed kom der nogle ret stærke englændere, 
med et højt ELO-tal, i den nederste rating gruppe – derfor ikke nogen overraskel
se, at det var en af dem, der vandt den rating-præmie.
Oliver Trier går 113 danske rating point frem efter en masse flotte remisser (5 re
misser, 1 vundet og 3 tabte partier i alt) mod spillere meget stærkere end ham 
selv – på papiret i hvert fald. De havde mellem 1742 og 1929 i ELO allesammen. 
Mange af Olivers point kom i hus på grund af god forberedelse til partierne.

Gennemsnitsalderen på deltagerne ved 
Malta Open er over 50 år og mange 
deltager bare fordi de hygger sig med at 
spille skak selvom der også er folk med, der 
går meget op i at vinde.
Mange af Olivers modstandere kom 
uforberedt til partierne mod ham, og Oliver 
havde godt styr på, hvad de normalt 
spillede og hvilke gode modtræk, der findes 
i de positioner, der som regel opstod på 
brættet.

Oliver Trier og René Andreasen fra Nørrebro Skakklub var involveret i turnerin
gens eneste rene danskeropgør.
Det blev en remis, men René var ved at løbe tør for tid, så da Flemming Borg 
efter partiet ønskede tillykke med remisen, var det René der sagde tak.
Tre personer med GM-titel deltog i turneringen, og det blev en af dem, nemlig 
mongolske GM Bayarsaikhan Gundavaa (2498), der med 8 af 9 point løb med 
sejren i turneringen.
Det vil ikke overraske mig, hvis mange flere deltager i 2016. Det er en virkelig 
velorganiseret turnering med et fint program (9 partier på 7 dage) og så er der et 
fantastisk vejr i Malta i november måned krydret med billig mad og ditto hotel
priser. Det er nok nogle af årsagerne til, at turneringen er vokset år for år, dem der 
har været med en gang vil gerne tilbage, og samtidigt anbefaler de turneringen til 
andre, som så også tager af sted.

pPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp
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Opgavesamling tilegnet E. P.  

Gad vide, hvad E. P. mon står for her? På nær den sidste opgave er der tale om 
såkaldte direkte opgaver, altså opgaver med fordringer som ”mat i 2 træk”. Det 
forstår vi alle. Alligevel må der knyttes nogle kommentarer til opgaverne.
Først og fremmest synes fordringen ”mat i et halvt træk” til nr. 20 noget crazy. Men 
der er mening i galskaben – man skal blot tænke lidt alternativt. Og nogle 
medlemmer af Dansk Skakproblem Klub løste endda opgaven på bare ét minut en 
forårsdag i 2015. 
Også de andre opgaver kan volde vanskeligheder, hvis ikke man tænker altern
ativt – eller kreativt! Som historiker har disse opgaver min særlige interesse – for 
naturligvis har visse diagramstillinger en vigtig historie!?
W. Langstaffs opgave, nr. 21, der har næsten 100 år på bagen, er mig bekendt 
den første med en ganske særlig idé, som jeg så har anvendt i nr. 22. I sin fikse 
lille bog ”Pick of the Best Chess Problems” har min gode engelske 
problemskakven Barry P. Barnes pudsigt nok også bragt opgaven som nr. 21 
(sammenfaldet er ikke tilsigtet fra min side). Barnes bringer Langstaffs opgave 
med nøgleordene ”Both Solutions Are Right”. Disse ord gælder også nr. 22 og 23.

Bemærk i øvrigt, at ingen af opgaverne er computertestet – det kan man nemlig 
ikke!

Opgave nr. 20 Opgave nr. 21

GSF-Caïssa
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Opgave nr. 22 Opgave nr. 23

I årene 1997-2005 redigerede jeg spalten ”Problemskak” i Skakbladet, hvad der år 
for år tvang mig til dygtiggørelse inden for genren skakopgaver. De ni år gav mig 
naturligvis mulighed for at bringe en række af mine egne kreationer. Nummer 24 
betragter jeg som en af mine bedste. 
Endelig bringer jeg en sand klassiker af den amerikanske matematiker og filosof 
Raymond Smullyan, der har gjort sig udødelig inden for 

humoristisk fortalte skakopgaver 
med retrograd analyse. Dette er 
fremdeles sket med bøgerne ”The 
Chess Mysteries of Sherlock 
Holmes”, 1979, og ”The Chess 
Mysteries of the Arabian Knights”, 
1981. Nærværende samlings nr. 25 
stammer fra den sidstnævnte bog, 
hvis forside den endda pryder. 
Opgaven huserede som alle tiders 
vittighed i en række danske 
skakklubber i 1980’erne!

Fordringen til nr. 25 kan ikke angives med 3-4 ord under diagrammet – der må 
flere til: Diagrammet viser fire brikker, men der skal være fem. Det ses let, at det 
er den hvide konge, der mangler, men hvor skal den stå, for at stillingen er legal, 
og hvad er der sket lige inden?

Skakforeningen
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Opgave nr. 24 Opgave nr. 25

Der er præmier i form af skakbøger til de tre medlemmer, der har afleveret de 
bedste løsninger til Alex Madsen eller mig senest den 1.maj 2016. Og synes man, 
at opgaverne forekommer uløselige, er man velkommen til at søge råd og dåd hos 
mig i klubben eller pr. mail: kaare@gladsaxeskak.dk 
God fornøjelse!

pPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp
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Program

2016 Kl. Emne Specifikation

1.03. 18:30 Klubmesterskab 1. runde

8.03. 18:30 Klubmesterskab Opsamling

15.03. 18:30 Klubmesterskab 2. runde

22.03. 19:30 Påskelyn

29.03. 18:30 Klubmesterskab Opsamling

5.04. 18:30 Klubmesterskab 3. runde

12.04. 18:30 Klubmesterskab 4. runde

19.04. 18:30 Klubmesterskab Opsamling

26.04. 18:30 Klubmesterskab 5. runde

3.05. 18:30 Klubmesterskab 6. runde

10.05. 18:30 Klubmesterskab Opsamling

17.05. 18:30 Klubmesterskab 7. runde

24.05. 19:00 Generalforsamling

31.05. 19:00 Skakshow 
ved Kaare Vissing Andersen

For juniorer og seniorer

07.06. 19:00 Klubaften

14.06. 19:00 Klubaften

21.06. 19:00 Klubaften

28.06. 19:00 Klubaften

Undervisning for juniorer

Tirsdage fra kl. 17:00 – 18:30  Undervisning ved Carina Jørgensen.
Onsdage fra kl. 16:00 – 17:00  Undervisning ved Per Steenstrup.
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