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Forsiden
Gladsaxemester 2018: Tommy B. Schmidt. På billedet får Tommy overrakt beviset 
herpå af formanden for Skakforeningen Odysseus, Henrik Ørnebjerg.
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Kassererens status

af Jakob Trier

Jeg troede, at i år ville være året, hvor der endelig kom styr på klubbens finanser, 
og det gør jeg stadigvæk. MEN – der er alligevel kommet en del overraskelser i 
løbet af året.

Uventede udgifter
Den største var nok Helges brev, adresseret til vores nuværende formand, 
indeholdende en masse bilag for udlæg, han har haft. I alt beløb det sig til cirka 
15.000 kr. Bestyrelsen har gennemgået disse bilag og er nået til den konklusion, 
at ca. 1/3 af hans udlæg er relateret til klubben og sanktioneret af den daværende 
bestyrelse og derfor bør dækkes af klubben. Det er endnu ikke lykkedes at skabe 
kontakt til Helge, så derfor er denne betaling sat i bero. Jeg forventer, at jeg 
modtager disse bilag eller i det mindste en kopi heraf, da jeg gerne vil inkludere 
dem som bilag til det årsregnskab, der skal sendes til revision i begyndelsen af 
2019.
Af andre mellemstore og mindre overraskelser kan nævnes manglende betaling til
Gladsaxe Kommune for trykning af to klubblade i 2016 og et i 2017 samt medlem-
skab af paraplyforeningen "Kulturen i Gladsaxe".

Medlemsliste
Der er også blevet ryddet op i vores medlemsliste i DSU's register, således at en 
masse inaktive medlemmer er blevet slettet, hvilket desværre har resulteret i en 
vis reduktion i antallet af juniorer i klubben, hvilket jeg forventer kommer til at 
betyde, at vi skal tilbagebetale en del af det juniortilskud, vi har fået af Gladsaxe 
kommune i år.

KSU/DSU
Vi mangler stadigvæk at betale kontingent for et halvt år (andet halvår af 2017) til 
KSU/DSU, men der er kommet godt styr på vores cashflow takket være vores 
gode samarbejde med DSJ Regnskab.
Vi kunne i princippet godt tømme vores bankkonto og betale det, vi skylder til 
KSU/DSU, men venter med at betale, så der er penge nok på kontoen til fx 
betaling af DSJ Regnskab og lignende.

Ekstern kasserer
Grundet at DSJ Regnskab ikke har det fulde overblik over vores økonomiske 
efterslæb, var sidste års regnskab udarbejdet af dem en anelse mangelfuldt, men 
alligevel en kæmpe fremgang i forhold til tidligere. 
Apropos DSJ Regnskab så er det som sagt en af hovedårsagerne til, at der er ved
at komme styr på økonomien i klubben, men samtidigt er det også ret dyrt. Vi har 
allerede betalt regninger for over 5.000 kr. til firmaet, og endnu en regning venter 
senere på året.
Derfor har jeg som valgt kasserer tænkt mig – i hvert fald i år – at spare klubben 
for nogle udgifter til DSJ Regnskab ved at stå for udarbejdelse af regnskabet for 
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2018 samt inddrivelsen af kontingent for første halvår af 2019.

Sponsorbidrag
På opfordring af Per Steenstrup har klubben modtaget en del flotte økonomiske 
donationer, og også salg af computerudstyr har bidraget til, at det hele ikke blinker
rødt.

2019 kontingent
Vi har tidligere betalt lidt ærgerlige penge til DSU/KSU for medlemmer, der har 
meldt sig ud af klubben efter den første i et kvartal, og dermed har vi måtte betale 
til DSU/KSU, uden at de har betalt til os.
For at undgå dette fremadrettet har vi i bestyrelsen besluttet at inddrage 
kontingent for fremtidige perioder ca. 14 dage før skæringsdatoen for kvartalet. 
Dermed vil vi bede medlemmer betale kontingent for første halvår allerede midt i 
november med en deadline for betaling midt i december – ca. 14 dage før den 1. 
januar 2019.
Derfor: Forvent en kontingent opkrævning for 1. halvår af 2019 i din mailboks cirka
den 15. november 2018 sendt fra J@kobTrier.dk. 
Foreningskontoen, hvortil kontingent skal betales, er den samme som tidligere og 
faktura vedhæftet kontingentopkrævningen for første halvdel af 2019 vil også 
minde meget om tidligere.

PppPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp

Det åbne Gladsaxemesterskab
af Alex Madsen

I flere år har vores konkurrerende skakklub i Søborg, Odysseus, arrangeret 
Gladsaxemesterskabet som en åben turnering. Deltagerantallet har været 
faldende, og i sidste sæson måtte det aflyses, da der var for få tilmeldte.
I år gik de to klubber sammen om turneringen, hvilket kan være rimeligt nok, 
eftersom de begge er Gladsaxeklubber. Det blev lidt af en succes med 22 
tilmeldte, fordelt med 8 i mestergruppen og 14 i basisgruppen. Der var 12 fra 
Odysseus, 7 fra Caïssa Gladsaxe, 1 fra Jetsmark Skakklub, 1 fra Damhus 
Skakklub og 1 fra Herlev Skakklub. Resultattabellerne kan ses i DSU's 
turneringssystem (link: http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?
tourId=25095).
Kampene foregik på skift mellem Odysseus lokaler på torsdage og vores på 
tirsdage.
Årets Gladsaxemester blev en af vore, Tommy Schmidt, (se forsiden) i tæt kapløb 
med Morten Andersen fra Odysseus. For vore medlemmer blev resultatet i 
mestergruppen:
  1. Tommy B Schmidt (5 points af 6 mulige)
  5. Erik Poulsen (2 af 6)

Skakforeningen
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  6. Jan T. Kaya-Mortensen (2 af 7)
  8. Michael Ole Madsen (½ af 2). 
Michael udgik efter at have spillet 2 partier, hvilket forplumrer billedet noget, da 
resultatet af hans partier fremgår af tabellen, men ikke tæller med i resultatet.
I basisgruppen blev resultatet, at Thorlejf Meyer fra Odysseus vandt suverænt 
med 6½ point af 7 mulige. Vores resultat:
  2. Poul Erik Harders på en delt andenplads med 5½ af 7
  7. Alex Madsen (3½ af 7)
  9. William Pihl (2½ af 7). William stillede dog op for Odysseus.
12. Leif Hahn (2½ af 7) 
Alt i alt en god turnering, og den bliver måske en ny tradition.

<== 
Artikel i Gladsaxebladet

30.10.2018

==>
Yngste og ældste deltager
i Gladsaxemesterskabet,

William Pihl og Erik Poulsen
henholdsvis 11 og 82 år

Caïssa Gladsaxe

Tommy – Erik (7. runde) Jan (7. runde) Michael (1. runde)

Leif - William (1. runde) Poul Erik (4. runde) Ratingpræmie til Poul Erik
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EN SPRINGER PÅ RANDEN 
Af Kaare Vissing Andersen

Skakspillets pædagogik byder på utallige tommelfingerregler og talemåder. Mange
af disse stammer fra den store tyske teoretiker Siegbert Tarrasch (1862-1934), og 
de er gerne rettet mod begyndere ud i det kære spil. En af de bedst kendte er: ”En
springer på randen kommer let på spanden” (”Ein Springer am Rand bringt 
Kummer und Schand” (skam, skændsel)). Paradokset er, at man er mester i skak,
når man forstår, hvornår sådanne regler og talemåder ikke gælder. Kendt er 
eksempelvis den hvide springers udfald Sa5 rettet mod de sorte bønder b7 og c6 i
Afbytningsvarianten i Spansk (Fischer – Portisch, OL i Havanna 1966: 1. e4 e5 2. 
Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. Lxc6 dxc6 5. 0-0 f6 6. d4 exd4 7. Sxd4 c5 8. Sb3 Dxd1 9. 
Txd1 Ld6?! 10. Sa5!). Men lad os nu gå 52 år frem i tiden!

Dronningeindisk
Spillet i KSU-holdmatch, 2. række, gruppe 1, 4. bræt, den 27. februar 2018.
Hvid: Stieg-Arne Alsén (1724/ELO: 1695), Jernbanens Skakklub
Sort: Oliver Trier (1439/ELO: 1560), Caïssa Gladsaxe 2
1.d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 b6 4. e3 Lb7 5. Le2 Le7
6. 0-0 d6 7. b3 Sbd7 8. Lb2 c5 9. Sbd2 0-0 10.
Tc1 cxd4!?  Sort sigter mod at føre sin konge-
springer til f4 med tryk på både Le2 og Bg2.
11. exd4 Sh5!? Her står springeren udækket og er
dermed direkte truet, hvis hvid flytter sin Sf3.
Sagen er bare, at hvid ikke kan udnytte situatio-
nen, men lader sig vildlede til et skud i tågen.
12. Se5? Sf4! Med sin egen springer uden for fare
truer sort nu selv med en banal springerfangst.
Dertil truer den sorte springer på g2 og for den
sags skyld også på e2. Teksttrækket er klart bedre
end 12… dxe5? 13. Lxh5 exd4, da hvid vinder sit
materiale tilbage med 14. Sf3, idet sort ikke kan
holde bonden på d4.
13. Sd3 Sxg2 14. Lf3 Lxf3 15. Dxf3 Sh4 16. De4 Lg5! 17. f4 Alternativet, som 
bestod i at dække den truede springer på d2, f.eks. 17. Tcd1, dur ikke på grund af 
17… Lxd2 18. Txd2 Dg5+ med dobbelttrussel på kongen og tårnet på d2. Sort 
vinder da ikke bare en kvalitet, men et helt tårn, da 19. Kh1 Dxd2 20. Dxh4 
besvares med 20… Dxd3. Derfor må hvid med teksttrækket f2-f4 svække sin 
kongestilling yderligere.
17… Lh6 18. d5 e5 19. Tcd1 f5 20. De2 exf4 21. De6+ Tf7 22. Tf2 Sf8 23. De2 
Dg5+ 24. Kh1 Sfg6 25. Tg1 De7 26. Df1 Te8 27. Sc1 Afslører med al tydelighed 
hvids terrænproblemer.
27… f3 28. Ld4 Lxd2 29. Txd2 f2! Offerbaning! Ved at ofre bonden frigør sort 
feltet f3 og åbner dermed diagonalen e4-h1 med truslen De4+ med kvalitets-
gevinst som minimum.

Skakforeningen

Stillingen efter sorts 11. træk
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30. Te2?? Overser, at forvandlingen giver mellemskak. Nødvendigt var 30. Dxf2. 
Efter sorts næste træk burde hvid opgive. 30… fxg1(D)+ 31. Dxg1 Dd7 32. Tf2 
Se5 33. Dg3 Shf3 34. Lc3 f4 35. Dg2 Sh4 36. Dg5 Dg4 37. Dxg4 Sxg4 38. Tf1 
f3 39. Sd3? Kan man sætte spørgsmål efter et træk, hvor alternativet var at 
opgive? 39… Te3! 40. Opgivet. 0 – 1.     
Caïssa Gladsaxe 2 tabte matchen (1½ – 6½). Det var ikke Olivers skyld!

Casper Liu ved Ungdoms DM

Efter at sort har spillet Df5 finder Casper, der har hvid, en fin mat i 3 og vinder 
partiet. Prøv om du kan finde løsningen:

PppPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp

KSU-Holdturnering 2018/2019

Holdturneringen kom i gang mandag den 29. oktober på en kold og blæsende 
aften. Andetholdet spillede mod Øbros 6.-hold, og resultatet gav os heldigvis 
noget at varme os på: 6-2 til Caïssa Gladsaxe. Det var flot. Resultatet kom i hus 
trods to afbud, men to meget kompetente reserver trådte til, Nienke van den Brink 
og Silas Høyerup. Med sådanne reserver kan vi trygt at gå den kommende sæson
i møde.

Førsteholdet spillede hjemme om onsdagen, og også de kom godt fra start i 
Mesterrækken og vandt over Frederiksbergs andethold med 5½-2½. Her var der 
også brug for to reserver, Per Steenstrup og igen Nienke van den Brink; begge 
klarede sig fint i det fornemme selskab. Holdet ligger allerede nu på første-
pladsen, omend de må dele den med Valbys førstehold. Resultaterne kan ses i 
DSU's turneringssystem.

Caïssa Gladsaxe
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Ungdoms DM
af Jakob Trier / Fotos: Sara og Jakob Trier

I weekenden den 5. til og med den 7. oktober 2018 afholdt DSU DM for den 
danske Ungdom i Skanderborg.
Caïssa Gladsaxe var repræsenteret i 3 af de 6 alderskategorier, nemlig i U16, U14
og U12 af henholdsvis Nicolai Kistrup, Casper Liu og William Pihl.
Jeg havde fornøjelsen af at køre til Skanderborg sammen med vores nye, stærke 
juniormedlem, Nicolai Kistrup, der hopper ind som vores 5.-bræt på 1.-holdets 
styrkeliste i holdturneringen 2018/2019.
William Pihl vandt 41 ratingpoint og fik en fin 8. plads i det 18 mand (m/k) store felt
i U12. Han fik ellers en hård start med to nederlag, men kom så meget stærkt igen
og vandt de næste 4 partier for til sidst at tabe i det 7. og sidste parti til dette års 
sølvvinder.
Nederlag i sidste runde til DM Filip Holm betød desværre, at Nicolai kun blev nr. 5.
Før det havde han ellers både slået sølvvinderen samt spillet en fin remis mod 
ELO-rating-favoritten Adesh.
Casper spillede meget flot og afgav kun ½ point i sidste runde, hvilket sikrede 
ham DM-titlen, og han skal dermed til NM i Island til februar 2019 som 
repræsentant fra Danmark.

Skakforeningen

William Pihl Nicolai Kistrup Casper Liu

Casper Liu
 U14-Danmarksmester

Nicolai Kistrup
nr. 5 ved U16-DM
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KIRSEBÆRPARTI NR. 12
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.

Jonny Hector – en stormesterskalp i bakspejlet
I årene 1969 – 1988 (på nær 1979) spillede Brønshøj Skakforening en årlig match
mod Kirsebergs Schackklub, som lå i udkanten af Malmø. I den første match 
spillede jeg på 1. bræt, fordi jeg tidligere på året var blevet både klubmester og 
Brønshøjmester. Siden spillede jeg enten 1. eller 2. bræt – alt efter om Carsten 
Høi deltog på holdet eller ej. Det var nogle fornøjelige matcher – ikke mindst på 
hjemturen over Øresund hvert andet år! Fra 1980 stillede en ung fyr op for sven-
skerne, og hans styrke steg gevaldigt år for år. I maj 1983 havde jeg fornøjelsen af
at møde ham, da svenskerne gæstede Brønshøj. Jeg havde da den store fordel 
ikke at vide, hvor enormt meget han var gået frem i spillestyrke siden det foregå-
ende år.

Fransk (Afbytningsvarianten)
Matchen Brønshøj Skakforening – Kirsebergs Schackklub, 1. bræt
Spillet på Tuxensvej 2 i Brønshøj den 29. maj 1983
Hvid: Jonny Hector, Kirseberg
Sort: Kaare Vissing Andersen, BSF

1.e4 e6 2. d4 d5 3. Ld3 Dette træk ofres ikke mange ord af teoretikerne – som 
stormester skulle Hector siden blive kendt for sådanne teoretisk sjældne træk. 
Såvel Euwe som Slotnik nøjes med at gengive de første træk fra partiet Tarta-
kower – Torre, Moskva 1925, der fortsatte således: 3… dxe4 4. Lxe4 Sf6 5. Ld3 
c5, hvorefter sort ingen problemer havde. I sit værk om Fransk behandler Keres 
trækket mere udførligt.
3… c5 4. exd5 Her spilledes 4. Sf3 i partiet Lasker – Lilienthal, Moskva 1935.
4… exd5 Ifølge Keres kunne her 4… Dxd5 besvares med et chancerigt offer: 5. 
Sc3! Det var måske noget i denne stil, Jonny Hector håbede på. Ad en lille omvej 
er spillet nu kommet ind i Afbytningsvarianten.
5. Sc3 c4 6. Le2 Hector foreslog efter partiet 6. Lf1!? Nu får sort mulighed for at 
bytte den stærke springer på c3 af, uden at en ny kan komme dertil via e2.
6… Lb4 7. Lf3 Lxc3 8. bxc3 Se7 På 8… Sf6? er 9. La3 knusende, da det hindrer 
sort i at rokere kort.
9. Se2 0-0 10. 0-0 Sbc6 11. Te1 Sg6 Kampen drejer sig især om sorts bonde-
svaghed på d5, og derfor er det vigtigt at kontrollere feltet f4.
12. a4 Her tænker hvid for stereotypt. I lignende stillinger i Fransk er trækket a2-
a4 ofte godt, men her kan jeg ikke se andet, end at a-bonden svækkes.

Caïssa Gladsaxe
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12… Te8 13. g3 Forhindrer et sort Sg6-h4, forstærker kontrollen over feltet f4 og 
giver løberen på f3 mulighed for retræte til sit naturlige felt g2 – alt sammen godt. 
Alligevel er måske netop dette træk begyndelsen på hvids vanskeligheder, da de 
hvide felter foran kongen svækkes.
13… Lf5! Herfra kan løberen komme til e4, og den trykker på c2, således at f.eks.
14. Sf4 nu er forhindret (14… Txe1+ 15. Dxe1 Lxc2).
14. Tb1 Dd7! Sort spiller dette parti særdeles
økonomisk. Med teksttrækket dækkes bonden på
b7 samtidigt med, at bonden på d5 stadigvæk er
dækket af dronningen. Dertil er der nu skabt
forbindelse mellem tårnene, hvortil kommer, at
dronningen både peger på hvids bonde på a4 og
nogle af de svækkede hvide felter på konge-
fløjen. Man kan roligt kalde trækket Dd8-d7 for
det lille skridt med den store virkning!
15. Tb5 Le4 16. Lxe4 Txe4 17. Le3 Med dette
træk fulgte et remistilbud, som naturligvis blev
afslået – hvid står forfærdeligt.
17… Tae8 18. h4? Den afgørende svækkelse af
kongestillingen.
18… Dh3!! Den sorte dronning forvandles med et slag fra bondeoppasser til 
dræber, Hovedtruslen er 19… Txh4! 20. gxh4 Sxh4 21. Sf4 Sf3+, hvorefter sort får
dronning for tårn og springer samt en vundet stilling.
19. Sf4?! Mere chancerigt synes 19. Txd5!? Txh4! 20. gxh4 Sxh4 21. Sf4 Sf3+ 22.
Dxf3 Dxf3 23. Tg5! med ubehagelige fortsættelser som 24. Tg3 og 24. Sh5 med 
tryk på g7 og f6. Sort burde dog efter 23… Kf8!? som dækker tårnet på e8 og 
truer med manøvren Df3-e4xc2 komme ind i et vundet slutspil.
19… Sxf4 20. gxf4 Se7! En ny springer skal føres til det afgørende felt f3 – 
samtidig dækkes bonden på d5.
21. Ld2 Sg6! En pointe bedre end 21… Sf5, da sorts dronning ikke er forpligtet til 
at dække springeren. Se noten til hvids 23. træk.
22. Txe4 dxe4 23. Tg5 Her ville 23. Df1 strande på 23… Dg4+ 24. Dg2? Dd1+ 
med officersgevinst. Denne variant havde ikke været mulig efter 21… Sf5?! 
grundet springerens manglende dækning.
23… Sxh4 24. Tg3 Df5 Endelig ikke 24… Sf3+?? 25. Dxf3! og hvid vinder.
25. Le3 Sf3+ 26. Kf1 h5 27. d5 h4 28. Tg2 Dh3 29. d6 Dh1+ 30. Ke2 Dxg2 31. 
d7 Td8 32. Dd6 Dg4 33. Opgivet.
0 – 1.
(Frit efter mine noter til partiet i Brønshøj Skakforenings klubblad, juni 1983, side 
8-9.)

Matcherne sat mat
Desværre ophørte de hyggelige matcher en snes år efter deres start. Jeg deltog i 
samtlige nitten. Efter de første 14 matcher havde jeg en score på 12½ point, dvs. 

Skakforeningen

 

Stillingen efter 18… Dh3!!
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89%, men derefter mødte jeg for alvor stærke spillere og sluttede af med et sølle 
halvt i fem partier. Dermed blev min samlede score 13 point af 19 mulige (12+, 2=,
5-). Sejren over Jonny Hector blev min mest glædelige, men også min sidste i 
denne matchserie.

En åbnings fødsel  
Som samtidshistoriker er jeg meget bevidst over for ”erindringsforskydninger” – 
ikke mindst mine egne. Og så er det jo godt, når man har samtidige kilder at holde
sig til. Jeg mente således første gang at have fyret min opfindelse Philidors An-
greb (1. e4 e5 2. d3!?) af mod Per Auchenberg, dels som overraskelsesvåben, 
dels for at komme hurtigt ud af den gængse åbningsteori. Jeg havde spillet remis 
mod ham i Eliteklassen ved DM i Påsken 1971, men siden da var han gået frem 
med stormskridt og minsandten blevet nr. 2-3 ved DM i Esbjerg 1972 med 7 point 
(på deling med Jens Enevoldsen, som han slog). Svend Hamann vandt med 8 
point sit eneste DM. Da Carsten Høi så ikke stillede op for Brønshøj i matchen 
mod AS04 i KSU’s mesterrække den 4. december 1972, blev jeg sat på den 
Uriaspost at skulle spille mod Auchenberg. Jeg overraskede ham med 1. e4 e5 2. 
d3!? d5 3. exd5 Dxd5 4. Sc3 og fik siden noget nær en gevinststilling (ensfarvet 
løberslutspil med bonde mere). Men jeg måtte – naturligvis!? – ned med nakken 
alligevel. 
Min opfindelse, Philidors Angreb, er dels lidt fejt materialistisk, dels ret logisk: 1) 
Jeg havde i mange år spillet Kongegambit, men yndede ikke varianter med bonde
mindre uden tilfredsstillende kompensation. Derfor ønskede jeg feltet f4 dækket af
Lc1, inden fremstødet f2-f4. 2) F.-A. D. Philidor (1726-1795) havde som ”pointe” 
med Philidors Forsvar (1. e4 e5 2. Sf3 d6) at følge op med fremstødet f7-f5. Idéen
led bare af den hage, at hvid i mellemtiden effektivt hindrede dette ved at udnytte 
sorts passive d7-d6 med det aktive fremstød 3. d4! Derefter strander Philidors 3…
f5? på 4. Lc4! (Max Euwe: Gendrivelsen) 4… fxe4 5. Sxe5! dxe5 6. Dh5+ Kd7 7. 
Df5+ Kc6 8. Dxe5 med vindende angreb. 
Men for hvid synes idéen fin nok. Og jeg må have udviklet den hen over somme-
ren 1972. I hvert fald synes stampartiet at være KVA – Ralf Ploug, Brønshøj-
mesterskabet 1972, 5. runde (14/9-1972), ½ – ½, hvis første træk var 1. e4 e5 2. 
d3!? Sf6 3. f4 d6 4. Sf3 Sc6 5. Le2. Det følgende parti mod Eigil Meedom (født 
1932) er mit andet turneringsparti med åbningen og mit parti mod Per Auchenberg
først det tredje.
Noterne i citationstegn stammer fra den første offentliggørelse af partiet, Brønshøj
Skakforenings klubblad, december 1972.   

Philidors Angreb
Vestvoldturneringen 1972, Eliteklassen, 4. runde
Spillet i Glostrup Bibliotek den 14. oktober 1972
Hvid: Kaare Vissing Andersen, BSF
Sort: Eigil Meedom, Glostrup Skakklub
1.e4 e5 2. d3!? ”En åbning jeg har spillet meget i den senere tid – i dette parti 
med næsten maksimal succes” (1972). 

Caïssa Gladsaxe
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2… Sc6 3. f4 exf4?! 4. Lxf4 d6?! “Sort vælger en overdreven passiv stilling”.
5. Sf3 Lg4 6. Le2 Le7 7. 0-0 Lf6 8. c3 Sge7 9. d4 Sg6 “Mens sort har foretaget 
underlige og tidsrøvende officersmanøvrer, har hvid i ro og mag opbygget et 
stærkt centrum.” 
10. Lg3 0-0 11. Sa3 De7 12. Dc2 Tae8 13. Ld3 Lxf3 14. gxf3! ”Rigtigt set. Takket 
være den overlegne centrumsstilling betyder svækkelsen af kongestillingen intet. 
Ved hjælp af den nye bonde får hvids centrum nu tilført det vitamintilskud, der kan 
afgøre partiet.”
14… Dd7 15. f4 Dh3 16. e5 dxe5 17. fxe5 Lg5 18. Tae1 Dh6 19. Sb5! ”Mens 
man havde ventet noget på K-fløjen, indledes dette angreb på D-fløjen. Hvis sort 
mister sin c-bonde, bliver det hvide bondecen-
trum endnu stærkere.”
19… Lh4? 20. Lxg6! ”Pointen er, at sort ikke kan
slå tilbage med dronningen (20… Dxg6 21. Dxg6
efterfulgt af 22. Lxh4), og ved bondeslag klum-
pes sorts stilling.”
20… hxg6 21. Sxc7! Tc8 22. Sb5 ”Sort kan
alligevel ikke slå på d4.” På 22… a6 23. Sd6!
strander 23… Sxd4? på 24. Dd3, hvorefter både
Tc8 og Sd4 står i slag.
22… Lxg3 23. hxg3 Dg5 24. Dg2 a6 25. Sd6
Tc7 “Og nu har hvid det, der behøves til et af-
gørende angreb: en åben h-linje og noget svært
artilleri samt en hurtig hest.”
26. Se4 Dg4 ”Eller 26… De7 27. Sf6+!! gxf6 28. exf6 Dd7!? 29. Dh2 Dg4 30. Dh6!
Dxg3+ 31.  Kh1, og sort bliver mat på g7. Eller 29… Sd8 i stedet for Dg4. Da 
følger 30. Dh6 Se6 31. Tf4! Dd6 32. Txe6 fxe6 33. Dxg6+ Kh8 34. Th4+ og mat i 
næste træk.”  
27. Tf4 De6 28. Dh2, opgivet. ”Der kunne f. eks. ske 28… Td8 29. Sg5 Dxa2 30. 
Dh7+ Kf8 31. Dh8+ Ke7 32. Dxg7 Tf8 33. e6! og sort er færdig.” 
1 – 0.

En åbning sættes mat – Hectors revanche
Allerede året efter min sejr over Jonny Hector fik han mulighed for revanche, og 
det tør svagt antydes, at han udnyttede den. Dette kunne man læse om i Schack-
nytt, 1985, nr. 2 (side 109-110), hvor den unge vinder satte nogle ret så kåde 
kommentarer til opgøret. Jeg gengiver her hans syn på opgøret 100% og 
bibeholder sproget, som er en del af charmen. Den pædagogiske pointe er, at den
fremadstræbende, især unge spiller har godt af at læse om skak på andre sprog 
end dansk (primært engelsk, tysk og svensk). Jeg har kun ændret de indledende 
data, hvor Hector nøjes med at angive vore navne (Kaare V Andersen – Hector) 
og kalder åbningen ”Kungsgambit (C 30)”, hvor jeg ynder at kalde den ”Philidors 
Angreb”. Inden disse data bragtes denne indledning:
MALMÖ Om konsten att bemöta udda drag i öppningen handlar följande parti från

Skakforeningen
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en vänskapsmatch mellan Kirsebergs SK och Brønshøj SF, Köpenhamn.

Philidors Angreb
Matchen Kirsebergs Schackklub – Brønshøj Skakforening, 1. bræt
Spillet i Kirseberg, Malmø, den 9/9-1984
Hvid: Kaare Vissing Andersen, BSF
Sort: Jonny Hector, Kirseberg
1.e4 e5 2. d3 Hm, vad är idén med ett sådant drag?
2… Lc5 3. f4 d6 4. Sf3 Sc6 5. Le2 Sf6 Liknar någon variant I Kungsgambit?
6. c3 a5 7. b3?! Hittills har min motståndare spelat snabbt och till synes utan 
något större intresse av mina drag – han hade antagligen spelat likadant vad jag 
än hade gjort. Uppenbarligen har jag råkat ut för ”systemet”. När man stöter på 
motståndare som spelar udda drag eller uppställningar kan man reagera på olika 
sätt. En del tänker: Låt honom hållas, jag spelar mina sunda drag och tänker inte 
låta honom förvirra mig. Personligen tar jag det som en utmaning. Om denna 
uppställning är så bra som min motstånare tycks tro, varför spelar då ingen annan
just så? Jag försöker intala mig att det beror på att det är dåligt. Man ska bara 
komma på varför.
7… De7 8. fxe5 dxe5 9. Sbd2 Lg4 10. Sc4 Td8 11. Dc2 Nu är det hög tid att 
påvisa svagheterna i vits strategi. Han är klar att spela en pjäs till e3 följt av kort 
rockad med planen att genomföra d4. Hittar du svagheten? Bonden på c3 har fått 
uppgiften att hålla fienden borta från både b4 och d4, men när hans båda kolleger 
på b- och d-linjen ryckt fram jämte honom och inte ger något stöd så verkar 
uppgiften bli alltför tung för den stackars bonden. Svagheten är funnen – dags att 
angripa den!
11… b5 12. Se3 Eller 12. Sxa5 Sxa5 13. b4 Sc6
14. bxc5 Dxc5 och svart står bättre.
12… b4 Nu tänkte han länge, så här såg det
säkert inte ut i hemanalysen. På 13. 0-0 följer 13…
bxc3 och hålen på b4 och d4 avgör partiet till
svarts förmån.
13. c4 Vit släpper fältet d4, men när svarts
springare kommer dit så kan vit åtminstone byta
av den. Eller är det inte springaren som ska
utnyttja hålet?
13… Ld4! 14. Tb1 Dc5 15. Sxg4 Sxg4 16. Sxd4
Sxd4 17. Dd1? Vit är positionelt förlorad, men
genom byten hoppas han kunna undvika taktiska
finesser. 17. Db2 verkar vara bästa sättet att hålla partiet vid liv. 
Om nu 17… Sc2+ så 18. Dxc2 Df2+ 19. Kd1 och kungen smiter, och på 17… Sf3+
verkar vits kung klara sig efter 18. gxf3 Df2+ 19. Kd2 följt av Kc2. Följaktligen 
måste springaren på g4 retirera eller …? 
17… Sf3+! 18. gxf3 Df2+ 19. Kd2 Txd3+!  … behöver springaren inte dra hela 
lasset? Än en gång får vit anledning att ångra sitt sjunde drag, som försvagade 
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fältet c3. På 20. Kxd3 följer förstås 20… De3+ (KVA: Nej, Hector! Det strander på 
21. Lc1xe3! Sort skal spille 20… Dd4+!) 21. Kc2 Dc3#.
20. Kc2 Txd1 21. Kxd1 0-0 22. fxg4 Td8+ 23. Ld2 Dd4 24. Ke1 Dxd2+ 25. Kf1 
Df4+ 26. Uppg.  Visst känns det lite extra när motståndaren i efteranalysen 
förklarar att ”Detta är min favorituppställning och jag har spelat den många 
gångar. Aldrig förr har jag blivit så ”knust”.” 
(Hector)
Jonny Hectors træk 20… De3+?? i noten til sorts 19. træk er givetvis en trykfejl 
eller en sjuskefejl under den senere nedskrevne kommentering af partiet. Eller 
havde jeg mon i det ellers tabte parti vundet med 20. Kxd3?!? Partiet blev spillet 
på min 36-års fødselsdag – en noget malplaceret gave fra svenskeren!? Hvor 
utroligt det end lyder, er sejren den eneste Jonny Hector vandt i sine syv opgør for
Kirseberg Schackklub mod Brønshøj. Den senere så stærke og farverige stor-
mester opnåede disse lidet flatterende resultater: nederlag i 1980 på 2. bræt mod 
Carsten Simonsen, i 1982 på 1. bræt mod Klaus Yssing, i 1983 på 1. bræt mod 
mig, i 1985 på 1. bræt mod Carsten Høi og i 1986 på 1. bræt mod Andreas Bang 
samt remis på 1. bræt i 1981 mod Klaus Yssing og så altså sejren over mig i 
1984. Det skulle dog siden gå Hector langt bedre mod endda langt stærkere 
spillere!

Jonny Hector!
Jonny Hector blev født den 13. februar 1964 og lærte at spille skak som 14-årig, 
en relativt sen alder. I 1984 vandt han det svenske mesterskab i lynskak. I flæng 
skal nævnes en række af hans flotte resultater: 1987: Cappelle-la-Grande Open: 
Nr. 1-3 (sammen med Anthony Kosten og Anatoly Vaisser). 1989: Gausdal: nr. 1 
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(1½ point foran Igor Rausis og Heikki Westerinen). September 1991: Valby K41: 
nr. 1-4 med 6 point af 9 mulige (sammen med Sergey Simagin, Bent Larsen og 
Lothar Vogt og foran stormestrene Yuri Razuvaev, Pia Cramling, Wolfgang Uhl-
mann, Henrik Danielsen og Peter Heine Nielsen). Under turneringen boede Bent 
Larsen i min lejlighed, og jeg deltog yderst aktivt som tilskuer. Jeg tog en del 
video, blandt andet da Bent Larsen i sidste runde efter bare 12 træk tog remis 
mod Jonny Hector, som dermed scorede sin sidste norm for at blive stormester! 
1998: First Oxford International: nr. 1-2 (sammen med Julian Hodgson og foran 
John Nunn og Emil Sutovsky). 1998: Gausdal, 3. Arnold J. Eikrem-Memorial: nr. 1 
med 7½ point af 9 mulige. 1998: Roskilde Open: nr. 1-2: (sammen med Jonathan 
Speelmann). 2000: Copenhagen Open: Copenhagen Open: nr. 1-3 (sammen med
Boris Gulko og Lars Bo Hansen). 2002: Vinder af det svenske mesterskab – en 
Kategori 9-turnering (foran Evgeny Agrest). 2004: AS04’s 100-årsjubilæums-
turnering: nr. 1 med 7½ point af 9 (à point med Nick de Firmian som havde 
dårligere korrektion og ½ point foran bl.a. Eduardas Rozentalis). 2006: Politiken 
Cup: nr. 3 (men à point med Wadym Malachatko og Nigel Short). 2008: Politiken 
Cup / Copenhagen Open: nr. 1-3. 2010: Brønshøj Skakforenings 75-årsjubi-
læumsturnering: nr. 1. 2012:  Politiken Cup: nr. 3 (men med 8 af 10 à point med 
Ivan Cheparinov og Ivan Sokolov).
Jonny Hector har i mange år boet i København med sin danske kone og et barn 
født i 2004. Og han har derfor deltaget i en lang række turneringer i Danmark. 
Han blev udnævnt til IM i 1987, GM i 1991 og GM i K-skak i 1999. Sit højeste 
ELO-tal nåede han med 2609 i maj 2010. Den sympatiske svensker (når man ser 
bort fra hans aggressioner på skakbrættet) blev både i 1991 og 1997 hædret med 
”Schackgideon” – det svenske skakforbunds pris opkaldt efter stormesteren 
Gideon Ståhlberg (1908-1967).

Jonny Hectors spillestil
Jonny Hector har en både alsidig og dristig spillestil – med et solidt kendskab til 
vovede gambitter som Göring Gambit og Schara-Hennig Gambit udfører han ofte 
hurtige angreb, men han kan også med stor tålmodighed føre et sejt slutspil til 
sejr. Dertil er han noget af en pioner inden for visse åbninger og varianter. I sin 
bog ”Alekhine alert! – a repertoire for Black against 1. e4” hylder forfatteren 
Timothy Taylor således svenskeren for sine bidrag til varianten 1. e4 Sf6 2. Sc3 (i 
stedet for det gængse 2. e5). Det er Taylors pointe, at sort med 2… e5 bør slå 
over i Wienerparti eller Firspringerspil, fordi det almindelige 2… d5 er svagt. Han 
begrunder dette med blandt andet fem Hector-gevinster – alle bragt som noter til 
følgende hårdtslående sejr.

Aljechins Forsvar
Den tyske liga, 1996
Hvid: Jonny Hector
Sort: M. Konopa
1.e4 Sf6 2. Sc3 d5?! Timothy Taylors tegnsætning efterfulgt af denne bemærk-
ning: ”Then Jonny Hector smiles. Hector has been making a living off this move – 
and why not?” 

Caïssa Gladsaxe
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3. e5! Med dette træk har Hector besejret hele tre velrenommerede eksperter I 
Aljechins Forsvar: A. Baburin, Vladimir Sergeev og Edvins Kengis. Idéen er via en
afviklingsvariant at ødelægge sorts bondestilling på K-fløjen.
3… Sfd7 Indbyder til et ruinerende bondeoffer – man stikker ikke ustraffet hånden 
ind til en gambitspiller af Hectors format. Hovedvarianten 3… d4 4. exf6 dxc3 5. 
fxg7 cxd2+ 6. Lxd2! Lxg7 er set mange gange. Sort mangler sin g-bonde, men så 
let er sagen nu heller ikke for hvid – i hvert fald ikke i salig Bent Larsens tid. Han 
vandt jævnligt stillingen som sort.
4. e6! Dette offer har været kendt i firs år! Det fø-
rer til, at sorts dronning og løbere bliver hæmmet
af egne bønder.
4… fxe6 5. d4 c5 6. Sf3 Sc6 7. Lb5 e5 Af ånde-
nød leverer sort bonden tilbage.
8. dxe5 e6 9. Sg5! Sd4 Eller 9… Sdxe5 10. De2!
med tryk på e-linjen.
10. Dg4! De7 11. Sxh7! Svækkelsen af diagona-
len h5-e8 baner vejen ind til den sorte konge.
Sorts følgende modangreb er som et slag i en
dyne.
11… Sxc2+ 12. Kd1 Sxa1 Så er tiden inde til det
afgørende stød!
13. Sxd5!! exd5 14. Lg5 Dxe5 Eller 14… Df7 15. e6! og med sin anden bonde på
dette felt vinder hvid let.
15. Dh5+ opgivet. 
1 – 0.

Efterskrift
Lad mig her gå til bekendelse med hensyn til mit egentlige formål med serien 
Kirsebærpartier, idet jeg tror, at mange kan nikke genkendende til glæden og 
æren ved at have slået en ellers langt stærkere spiller end én selv – det kan man 
ligesom hæve sig selv lidt ved. Temaet går i hvert fald helt tilbage til Homers 
Iliaden, hvor forfatteren priser sin store græske helt Akilleus ved først at hædre 
trojaneren Hektor for dennes store sejre. For når så Akilleus besejrer og dræber 
Hektor, så er han jo en så meget desto større helt! Så tag mig det ikke ilde op, når
jeg bryster mig af sejren over den svenske Hector – der har ikke været for mange 
danske sejre over broderfolket hinsidan gennem historien. At det så sker over en 
fra Kirseberg, gør jo ikke gevinsten til et mindre ærefuldt kirsebærparti.
Men Jonny Hectors knusende revanche året efter fik om ikke straks så i hvert fald,
da jeg også med Philidors Angreb mod den tidligere nordensmester Ragner Hoen 
i juni 1986 blev slået lige så grusomt, den betydning, at jeg lagde åbningen i 
graven. Og dog! Sejrene og nederlagene har nok mere skyldtes modstandernes 
respektive styrker end åbningens kvaliteter. Så måske får Philidors Angreb en 
opstandelse!?

Skakforeningen
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SKAKOPGAVEN
ved Kaare Vissing Andersen

Nye opgaver
Begge de nye opgaver er inspireret af smukke træk fra stormesterpartier hen-
holdsvis udført og overset, men herom mere, når løsningen bringes.

Opgave nr. 32 Opgave nr. 33
Kaare Vissing Andersen Kaare Vissing Andersen

Originalopgave Originalopgave

Mat i 2 træk                 C+ 7+10 Mat i 2 træk                   C+ 8+7

Præmier
Vissings Forlag giver tre skakbøger i præmie, fordelt mellem de bedste og 
heldigste løsere af Casper Lius kombination side 7, Oliver Triers kombination side 
22 og Kaare Vissing Andersens to opgaver her på side (side 17).

Løsningerne kan mailes til kaarevissing@mail.dk 

Skakspil til salg

Klubben har et sæt bræt og brikker
liggende, som vi ikke ved, hvor 
stammer fra.
På grund af vor trængte økonomis-
ke situation sætter vi det til salg til 
den højest bydende.
Er du interesseret, kan du give dit 
bud til Alex Madsen på
tlf.: 41183136  eller
e-mail: alex@amigro.dk

Caïssa Gladsaxe
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Løsning på opgaverne i Caïssa Gladsaxe nr. 371

Opgave nr. 24

Kaare Vissing Andersen
Skakbladet 2002, nr. 12

Mat i 2 træk                   14+10

Forførelser: 1. Dc2? Truer 2. Dxc7#, men 1… 
h1(D)+! 1. Kc4? eller 1. Ke6? Truer begge 2. 
Db7#, men 1… h1(D)! 1. Kc6? Truer 2. dxc7#, 
men 1… cxd6! 1. Sd8? Truer 2. Sc6#, men 1… 
cxd6! 1. Txg4? Truer 2. Tg8#, men 1… cxd6! 
Dertil kommer 1. Tc4? Truer 2. dxc7#. 1… cxd6 
2. Tc8#, men sort har både 1… c6! og 1… c5! 
Løsningen kræver en retrograd analyse af stil-
lingen. Hvad var sorts seneste træk? Det ses let, 
at dette ikke kan være gjort af Ta8, Ba7, Bc7 eller
Bh7. Det kan heller ikke være gjort af Sg4, Be3 
eller Bh2, da alle felter, hvorfra de kunne være 
kommet, er besatte. Kb8 kunne være kommet fra
b7 eller c8, men da skal hvid lige inden have 

flyttet La6 ad diagonalen f1-a6, men det udelukkes af bonden på b5. En særlig 
spidsfindighed angående den sorte konge vender vi tilbage til. Vi bemærker, at 
sort har dobbeltbønder på e- og h-linjen, hvilket forklarer to slag. Da hvid har 14 
brikker i diagramstillingen, og altså kun har fået slået to brikker, kan Bf6 ikke være
kommet fra e7 eller g7, men fra f7. På grund af Sf7 kan dette ikke være sket i 
sorts seneste træk. Men kan stillingen ikke være opstået ud fra, at sorts konge har
stået på c8, og hvid har haft et tårn på b7, og der så er sket 0. Tb7-b8++ Kc8xb8? 
Nej, for – som sagt – begge hvids manglende brikker er slået af sorte bønder på 
e- henholdsvis h-linjen. Så et hvidt tårn på b7 kræver, at hvid er begyndt med 17 
brikker! Ergo er det seneste sorte træk gjort af bonden på e5. Denne kan evident 
ikke være kommet fra d6 eller f6, hvor der står brikker, og heller ikke fra e6, fordi 
hvid da ville have stået i skak, lige inden sorts seneste træk. Altså har det seneste
træk frem mod diagramstillingen været e7-e5. Dette tillader, at hvid kan slå en 
passant, og løsningen bliver dermed: 1. fxe6 e.p. Truer 2. dxc7#. 1… cxd6 2. 
Lxd6#. 1… Se5 2. Tg8#. 1… c6+ 2. bxc6#. 1… c5 2. bxc6 e.p.#. 

PppPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp
 

Jul i Tirsdag

skakklubben 18. december

Skakklubben

Skakforeningen
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Opgave nr. 25

Raymond Smullyan
Chess Mysteries of the Arabian Knights, 1981, side 3+123-124

I Caïssa nr. 371 kan man læse om Raymond 
Smullyan og hans to fremragende bøger. Han 
var så stolt af den her bragte opgave, at han lod 
den pryde forsiden på den sidst udkomne af 
bøgerne. Pladsen her tillader desværre ikke at 
bringe hele den retrograde analyse, der ligger til 
grund for, at positionen ikke er umulig, uanset 
hvor man placerer den hvide konge. Lad os her 
nøjes med at angive en helt klart legal stilling, 
som den er opstået af, samt de træk der så har 
ført til diagramstillingen:

Raymond Smullyans udgangsstilling

Find hvids konge!              1+3

I denne stilling sker (idet Le4 
også kunne stå på a8, b7, c6, 
f3, g2 eller h1): 1… Ld5+ 2. c4 
bxc3 e.p.++ 3. Kxc3+, og vupti
har vi opgave-stillingen, så 
svaret på, hvor den hvide kon-
ge befinder sig er: c3. Jeg erin-
drer ret klart, hvordan denne 
opgave vandrede charmerende
rundt i de københavnske skak-
klubber i 1980’erne.

Skakspil til salg: Se side 17

Caïssa Gladsaxe
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Løsning på opgaverne i Caïssa Gladsaxe nr. 372

Opgave nr. 26

Kaare Vissing Andersen
Tilegnet Bo Damgaard-Sørensens minde

Caïssa, nr. 372, september 2016

Mat i 5 træk                  C+ 5+7

1.Da2+! Ke5 (1… Kc5 2. Dc4#) 2. Sc4+ Kd5 3. 
Sb6++ Ke5 (3… Kc5 4. Dc4#) 4. Dd5+ Txd5 5. 
Sc4#. Opgavens idé er at udføre en kvalt mat 
midt på brættet. I en kvalt mat står den sorte 
konge normalt på 8. række og kan ikke flygte 
bagud, da der ikke findes nogen 9. række. Her 
hindrer det hvide tårn på h6 sorts konge i at 
flygte til 6. række. Der er egentlig mere tale om 
en kombinationsøvelse eller en pædagogisk 
skakopgave end om et egentligt ambitiøst 
skakproblem.

Opgave nr. 27

Kaare Vissing Andersen
Tilegnet Bo Damgaard-Sørensens minde

Caïssa, nr. 372, september 2016

Hjælpemat i 1,5 træk   C+ 3+2

Idet man for hjælpematter har den konvention, at
man noterer hvide træk, hvor man normalt 
noterer sorte og vice versa, og at sort (kun) 
begynder, når det ønskede antal træk er et helt 
tal, er løsningen: 1… Bb4 2. Da3 Sb6#, hvor de 
fremhævede bogstaver B, D og S er navnet Bo 
Damgaard-Sørensens initialer. 

Skakforeningen
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Løsning på opgaverne i Caïssa Gladsaxe nr. 373

Caïssa Gladsaxe nr. 371 kan man læse om Det indiske Problem. Opgaverne nr. 
28-30 bygger alle på denne idé.

Opgave nr. 28 Opgave nr. 29

H. A. Loveday,
Chess Players Chronicle, 1845. Version

Kaare Vissing Andersen,
Thema Danicum, juli 1991

Mat i 3 træk                 C+ 8+4 Mat i 4 træk                 C+ 6+5

1.Lc1! Løberen overskrider det kritiske 
felt d2. 1… b4 2. Td2! Tårnet besætter 
det kritiske felt for at undgå, at sort bli-
ver pat. Træktvang! 2… Kf4 3. Td4#.

1.Lh8! Løberen åbner for tårnet. 1… 
Kg6 2. Tb7 (2. Tg2+? Kh7!) 2… Kf5 3. 
Tg7 Tårnet lukker for løberen. 3… Kf6 
eller 3… Ke5 4. Tg5#. 

Opgave nr. 30 Opgave nr. 31

Kaare Vissing Andersen
& John Tornerup,

Thema Danicum, juli 1991, 2. RO

John Tornerup,
Skakroser med torne, 1990

Mat i 4 træk                 C+ 6+1 Mat i 2 træk                 C+ 7+7

Caïssa Gladsaxe



Side 22 Caïssa November 2018

1.Tb7! Ophæver patstillingen ved at gå 
foran den ene løber. 1… Kxd5 2. Tb6+ 
Kc4 3. Tb2! Ophæver nu patstillingen 
ved at gå foran den anden løber. 3…. 
Kxd4 4. Tc2#. 2. RO = 2. Rosende 
Omtale..

1.Df3! Truer 2. Dc3#. 1… Lxd4 2. Df8#.
1… Sxd4 2. Da3#. 1… Kxd4 2. De3#. 
1… Lxf3 2. Sxb3#. Truslen og de første
tre varianter demonstrerer dronningens 
enorme spændvidde. Nøglen (første-
trækket) er et godt eksempel på det 
korte dronningetræk (De4-f3) med den 
store virkning!

En Oliver Trier-løsning

I august var Oliver Trier til EU-mesterskaberne i U14, der blev afholdt i Mureck, 
Østrig. I anden runde mødte han belgiske Louise Vanderstappen, hvor følgende 
stilling opstod. Sort har lige spillet Sxd4.

Bestyrelses-
møde hos
Jakob Trier
3. juli 2018.

Skakforeningen

Hvid i trækket og mat i tre Oliver hilser på sin modstander i 6. runde,
Asparuh Genchev fra Bulgarien
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Referat af bestyrelsesmøde 3.7.2018 kl. 17

Mødet blev holdt hos Jakob Trier med indlagt middag, hygge og lynskak.

Til stede: Jakob Trier
Carina Jørgensen
Kaare Vissing Andersen
Alex Madsen (referent)

Afbud: Jan Kaya-Mortensen
Poul Erik Harders
Per Steenstrup

Sæsonprogram 
Gladsaxemesterskabet er aftalt og turneringen er lagt op i DSU's turnerings-
system. Den spilles i september og oktober. (I skrivende stund er der 9 tilmeldte, 
heraf tre fra Caïssa).
Klubmesterskabet planlægges til starten af 2019. Det vil være hensigtsmæssigt, 
hvis mestergruppen var færdigspillet inden generalforsamlingen.
Vi vil prøve at finde plads til en hurtigskakturnering efter sædvanlig mønster.
Deltagelse i Gladsaxedagen er besluttet men ikke handlet på. Vi kan måske få et 
af vore medlemmer til at koble sig på Odysseus's stand?
Holdturneringen
KSU har planlagt holdturneringen til følgende uger: Uge 44, 47 og 50 i 2018, uge 
3, 6 og 9 i 2019. Dertil kommer en endnu ikke fastlagt dato for runde 7.

Grundet plads og materiel samt reserveudfordringer spiller onsdagsholdet 
hjemmekampe om onsdagen. Der bliver dermed hjemmebanekampe tirsdage for 
2.-holdet og onsdage for 1.-holdet.

Alex Madsen er holdleder for 2.-holdet; formanden finder en holdleder for 
1.-holdet.
Junior afdelingen 
Det er ærgerligt, at vi ikke har nogen træner til de 5-6 juniorer om tirsdagen, efter 
Per har trukket sig. Vi vendte muligheden for at etablere et hold under aftenskole-
ordningen: så kunne vi måske have et hold for juniorer og et hold for voksne 
begyndere. Måske kan Poul Erik Harders overtage, hvis hans arbejde ikke 
kommer på tværs.
Økonomien
Vi beder Djinnie om at sætte gang i kontingentopkrævningen for andet halvår af 
2018. Betaler alle ser den økonomiske situation fornuftig ud. Vi vil da kun have et 
underskud på cirka 400 kr., hvis man ser bort fra vores udestående med Helge 
Neesgård-Madsen.

Caïssa Gladsaxe
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Forventede udgifter i 2018:
2017 Q3 kontingent 7.173,50
2017 Q4 kontingent 7.173,50
2018 Q3 kontingent (estimat) 5.324,00
2018 Q4 kontingent (estimat) 5.324,00
DSJ 2018 (estimat) 2.000,00

Forventede indtægter i 2018:
Saldo i banken per 1. juli 2018 12.945,75
Kontingent i 2. halvår af 2018 (estimat) 12.450,00

Fremtidige kontingentopkrævninger udsendes 2½ måned før kontingentperiodens 
start med en betalingsfrist 1½ måned før. Eks.: For første halvår 2019 sendes 
opkrævning 15. oktober 2018 med betalingsfrist 15. november 2018. Hermed kan 
vi nå at effektuere evt. udmeldelser inden 1. december 2018 med virkning fra 1. 
januar 2019.
Vi talte om Erik Poulsens værk om klubbens historie. Han er positiv over for 
tanken om at benytte værket som sponsorgave. Vi taler videre med Erik Poulsen 
om det praktiske i mangfoldiggørelsen af skriftets ca. 80 sider. Kaare Vissing 
sponsorerer 1.000 kr. til formålet, hvilket vi i bestyrelsen er meget taknemmelig 
for!
Carina tilbød at give et antal af sine skakkunstplakater som yderligere sponsor-
gave – super!

PppPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp

Skakforeningen
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Referat af Generalforsamling 29. maj 2018
1. Valg af dirigent
Formanden bød velkommen og takkede for den store deltagelse, hvorefter 
Christopher Pedersen blev foreslået og valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

2. Protokol
Mødereferatet fra den ekstraordinære generalforsamling 10. oktober 2017, som 
blev udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, blev godkendt.

3. Formandens beretning
Formanden, Jan Kaya-Mortensen, gennemgik sin beretning:
Formanden brugte især tid på økonomien, som også har været det primære punkt
på årets bestyrelsesmøder. Det er vigtigt, at vi får øjnene op for, at klubben er i 
krise. Han fremhævede, at det er et fælles ansvar, at vi kommer ovenpå igen.
Skal klubben fortsætte med at eksistere, må medlemmerne bidrage, dels ved at 
møde op og skabe et klubliv, og dels ved at hjælpe til med at rette økonomien op. 
Det vil nok tage 3-4 år at blive gældfri – og det forudsætter, at de nuværende 
økonomiske rammer er uændret, hvilket er risikofyldt, da der fragår flere 
medlemmer end der tilgår.
Den stramme økonomiske situation har medført, at bestyrelsesmedlemmer, 
herunder æresmedlemmer som egentlig var kontingentfrie, selv af frivillighedens 
vej har valgt at betale kontingent på lige fod med de øvrige medlemmer.
Krisen er så stor, at vi ikke føler det berettiget til at lave et budget, for der er 0 kr. 
at gøre godt med. Vi har ikke råd til en klubmesterpokal, og vi har heller ikke råd til
at trykke klubbladet.
Formanden roste Djinnie, vor eksterne kasserer, Jakob Trier og revisor for at have
fået skabt et overblik og set-up for endelig at kunne sikre ind- og udbetalinger 
samt bilag. At der er fejl i periodiseringen er naturligvis ærgerligt, men tallene er i 
sidste ende korrekte, så bilagen fra 2017 og fra 2018 giver et billede af, at gælden
er på ca. 6.000 kr.
I foråret er et samarbejdet med Odysseus kommet i stand med det resultat, at vi 
har afholdt venskabsmatch og planlægger at holde Gladsaxemesterskabet 
sammen med kampe på skift mellem de to klubber.
Klubbens to hold havde klaret sig godt. Førsteholdet rykker op i Mesterrækken 
efter en forrygende turnering, hvor de slog Philidors pointsrecord. Andetholdet 
blev ramt af mange afbud, da det måtte afgive spillere til førsteholdet, men 
klarede sig nogenlunde. På grund af ny struktur i holdturneringen spiller 
andetholdet i 4. række i næste sæson. Desuden har klubben fået sin første 
Danmarksmester, idet Peter Birk blev Senior Danmarksmester (50+).
Trods de store problemer kunne formanden konkludere, at vi er på vej i den rigtige
retning. Vi har fået ryddet op, og der er interesse for klubben.
Formandens beretning blev godkendt enstemmigt.

Caïssa Gladsaxe
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4. Regnskab
Da kassereren var forhindret i at deltage i generalforsamlingen, blev regnskabet 
fremlagt af  den ene af foreningens revisorer, Jesper Thygesen.
Indestående på vores konto per 2018.05.26: 15.627 kr.
Helge Neesgård-Madsen (HN-M) har rettet et krav mod klubben på 15.431 kr. for 
diverse udlæg i perioden 2014-2016. Bestyrelses medlemmer har gennemgået 
HN-M's bilag og sammenholdt det med den bemyndigelse og det mandat, som 
HN-M i sin tid blev givet. Bestyrelsen er uenig i kravet og mener, at det maksimalt 
kan beløbe sig til ca. 5.000 kr. 
Det har ikke været muligt at træffe eller komme i dialog med HN-M, da han er 
flyttet fra sin adressen og ikke har givet nye kontaktoplysninger. Sagen sættes 
derfor i bero. 
Vi skylder DSU/KSU (Q3 og Q4 2017): 14.347 kr.
Vi forventer en regning fra regnskabsfirmaet på ca. 2.000 for arbejde udført i 
første halvår af 2018.
Det giver en bundlinje på 15.627-5.232-14.347-2.000 = -5.952
Dvs. vi har en gæld på ca 6.000 kr.
Estimater for fremtiden:
Årligt kontingent til DSU/KSU: 21.000 kr. 
Udgift til regnskabsfirmaet per år: 2.000 kr.
Årlige kontingent indtægter: 25.000 kr.
Dermed har vi et årligt driftsoverskud på ca. 2.000 kr.
Og så er der ikke indregnet evt. tryk af klubblad eller betaling til DSU for evt. 
ratede turneringer.
Revisorers bemærkning til regnskabet for 2017: På passivsiden mangler 3 
kvartalers kontingent til DSU (4. kvt. 2016, 1. og 2. kvt. 2017), svarende til et 
beløb på 21.912 kr. Dette beløb blev betalt i 2018, men burde fremgå som gæld i 
2017-regnskabet.
Med ovennævnte bemærkning taget til efterretning blev regnskabet godkendt med
9 stemmer for og 1 imod. Carl Aage Pedersen var imod, da regnskabet ikke 
stemte (på grund af ovennævnte periodiseringsfejl).
Undervejs under regnskabsaflæggelsen blev forskellige forslag til forbedring af 
økonomien diskuteret. Herunder
-  Turneringer i lyn- eller hurtigskak med salg af øl og vand m.m. som fx et 

weekend-arrangement i klubhuset.
-  Søge fonde til køb af nyt materiel.
-  Sponsorer, annoncører
-  Frivillige bidrag mod en gave fra foreningen, fx Foreningens historie af Erik 

Poulsen.

5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag. 

Skakforeningen
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6. Valg
Følgende var på valg:

Formand (Jan Kaya Mortensen)
2. bestyrelsesmedlem (Alex Madsen)
4. bestyrelsesmedlem (Poul Erik Harders)
Bestyrelsessuppleant (Kaare Vissing Andersen)
2 revisorer (Jesper Thygesen og Hans van den Brink)
1 revisorsuppleant (Mogens Olsen)

Alle blev genvalgt med akklamation.
Herefter ser bestyrelsen således ud:
Formand: Jan T. Kaya-Mortensen
Kasserer: Jakob Trier
1. bestyrelsesmedlem: Carina Jørgensen
2. bestyrelsesmedlem: Alex Madsen
3. bestyrelsesmedlem: Per Steenstrup
4. bestyrelsesmedlem: Poul Erik Harders
Suppleant: Kaare Vissing Andersen

7. Eventuelt
Præmieuddeling for Vinterturnering: Allan Hansen fik 1.-præmie, Leif Hahn og 
Alex Madsen delte 2.-præmien, medens ratingpræmien gik til Nikolaj Brødsgaard.
Der var enighed om, at vi stiller op på Gladsaxedagen 25. august. Bemærk at der 
er en tilmeldelsesfrist.
Carl Aage Pedersen stillede spørgsmålet om, hvordan vi får flere medlemmer. 
Udsigterne var ikke for gode.
Hvordan får vi flere til at komme om tirsdagen?
Sluttelig takkede dirigenten for god ro og orden, hvorefter formanden takkede 
dirigenten for veludført hverv.

I generalforsamlingen deltog følgende:

Carl Aage Pedersen Michael Thorleif Olsen Silas repræsenteret af
Jesper ThygesenAllan Hansen Christopher Pedersen

Jan T. Kaya-Mortensen Poul Erik Harders Carina Jørgensen

Per Steenstrup Alex Madsen

Gladsaxe 29. maj 2018

Jan T. Kaya-Mortensen Christopher Pedersen Alex Madsen
Formand Dirigent Referent

Caïssa Gladsaxe
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Program

2018 Kl. Emne Kommentar

Tirsdag 20.11. 19:00 Caïssa Glx 2 hjemme mod K41 3 2. runde

Torsdag 22.11. 19:00 Caïssa Glx 1 ude mod Odysseus 2 2. runde

Tirsdag 11.12. 19:00 Caïssa Glx 2 ude mod Amager 3 3. runde

Onsdag 12.12. 19:00 Caïssa Glx 1 hjemme mod Hvidovre 1 3. runde

Tirsdag 18.12. 19:00 JULEAFSLUTNING

24.-31.12. Lukket Juleferie

2019

Lørdag 01.01. Lukket Nytårsdag

Mandag 14.01. 19:00 Caïssa Glx 1 ude mod Øbro 3 4. runde

Tirsdag 15.01. 19:00 Caïssa Glx 2 hjemme mod Valby 3 4. runde

Tirsdag 05.02. 19:00 Caïssa Glx 2 ude mod Hvidovre 3 5. runde

Onsdag 06.02. 19:00 Caïssa Glx 1 hjemme mod Herlev 1 5. runde

Tirsdag 26.02. 19:00 Caïssa Glx 2 hjemme mod Brøndby 2 6. runde

Torsdag 28.02. 19:00 Caïssa Glx 1 ude mod Valby 1 6. runde

Lørdag 30.03. 13:00
Caïssa Glx 1 'hjemme' mod Brønshøj 3
Caïssa Glx 2 'ude' mod Hvidovre 2

7. runde i Tape-
ten Ballerup

1.-31. juli Lukket Sommerferie

Tirsdag 06.08. 19:00 Klubaften

På klubaftener er der ikke planlagt særlige aktiviteter, men mød op til lidt hygge-
skak og samvær. Som regel spiller vi små lynskakturneringer, hvor vi spiller alle 
mod alle for de fremmødte.
Ovenstående program indeholder kun de på nuværende tidspunkt kendte aktivi-
teter, så følg med på klubbens hjemmeside eller vores opslagstavle i klubben, 
hvor vi annoncerer kommende aktiviteter.

Undervisning for juniorer
Tirsdage kl. 17:00-18:30  Undervisning vekslende mellem Per Steenstrup og Poul 
Erik Harders, som også informerer om, hvornår undervisningen er aflyst på grund 
af skolernes ferier med videre.

Sponsorbidrag
Har du lyst til at donere et beløb til klubben. kan det indbetales til vor bank:

Danske Bank - Regnr.: 9570 / Kontonr.: 12518331

Skakforeningen


