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Kassererens status
ved Jakob Trier

Jeg har ikke så meget konkret at sige om klubbens økonomiske status, da jeg 
ikke har udarbejdet regnskabet for 2019 endnu.
Dog kan det med rette skrives følgende:
Tak for at næsten alle betalte kontingent for første halvår af 2020 rettidigt i novem
ber måned. Det gør kasserens arbejde meget nemmere.
Jeg håber ikke, at det virker irriterende på folk at modtage en påmindelse om be
taling ca. en uge før deadline, hvis der endnu ikke er betalt – det hjælper mig med 
at sikre, at så mange som muligt betaler før deadline og dermed minimerer 
arbejdet med evt. at melde folk, der ikke betaler, ud af DSU/KSU.
En enkelt betaling gik først ind 3 dage efter deadline, og ham nåede jeg at melde 
ud og ind af DSU/KSU med få dages mellemrum. Det er lidt spild af min tid, men 
sparer klubben for at skulle betale kontingent til KSU/DSU, hvis det nu skulle vise 
sig, at en person ikke længere ønsker medlemskab af klubben.
2019 blev året, hvor vi især takket være mange flotte donationer i 2018 fik betalt al 
vores gæld til DSU/KSU fra tidligere år. Også i 2019 har vi modtaget økonomiske 
donationer og klubben har nu en sund økonomi. Bestyrelsen er derfor snart i den 
glædelige situation at den skal til at beslutte sig for hvordan klubbens årlige drifts
overskud skal komme medlemmerne til gavn.

PppPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp

Gladsaxemester: Tommy B. Schmidt
Jens Hornsgaard fra Odysseus skriver om gladsaxemesterskabet 

(klippet fra deres hjemmeside)

Vinder af den øverste gruppe blev Thomas Struck med flotte 5/6 point. Tillykke.
Der var lidt forvirring om, hvorvidt Thomas kunne blive Gladsaxe-mester, da han 
først lige har meldt sig ind i Caïssa. Henrik Ø. og Claus O. skar igennem og af
gjorde, at det er start-tidspunktet for turneringen, der afgør om man har en relation 
til Gladsaxe.
Dermed blev Gladsaxe-mesterskabet afgjort i en direkte duel mellem Tommy B. 
Schmidt, Caïssa, og vores egen Morten Nielsen, Odysseus, i sidste runde. Og her 
vandt Tommy. Også tillykke til ham.
Gruppe 2 vandt Peter Settergren Sørensen. Allerød (5 point) foran Michael O. 
Madsen, Caïssa (4½).
Konrad Olsen, Odysseus, vandt Gruppe 3 med 5 point og vandt imponerende 
over 300 ratingpoints. Han måtte dog dele sejren med Poul Erik Harders fra 
Caïssa.
Til sidst mange tak til Claus Olsen for dygtig og kompetent (som altid) turnerings-
ledelse.
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KIRSEBÆRPARTI NR. 14
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.

Et gensyn hen over brættet – efter 37 år
I sommeren 1966 havde jeg deltaget i Studenternes Skakforenings Hurtigskak
turnering, hvor det i en af de sidste runder lykkedes mig at spille remis mod Ole 
Jakobsen, som allerede da var en af landets bedste spillere. Således havde han i 
1963 vundet sit første Københavnsmesterskab, og ved DM 1965 var han blevet 
nr. 3. Jeg måtte dengang nøjes med at bryste mig af titlen ”Brønshøjmester 1965” 
(Se Kirsebærparti nr. 6 i Caïssa nr. 367, september 2014). Nu sad vi så – efter 37 
år – atter på hver sin side af brættet, endda i et parti med fuld betænkningstid. Der 
var løbet meget vand i stranden siden sidst. Ole Jakobsens gennembrud til den 
allerøverste top skete i 1969, da han i påsken vandt sit første DM og senere på 
året blev Nordisk Mester med den uhørt suveræne score 11½ af 13 mulige (bl.a. 
slog han den senere svenske verdensstjerne Ulf Andersson). I 1970 var han nr. 2 
på den danske styrkeliste – kun Bent Larsen lå over ham. Han cementerede sin 
fine placering ved i 1971 at vinde både Københavns- og Danmarksmesterskabet. 
Sit tredje og sidste DM vandt han i 1980. I 1973 blev han udnævnt til IM. Hans 
mange andre meritter vil det her føre for vidt at komme detaljeret ind på: utallige 
københavnsmesterskaber og mangen en deltagelse i OL osv. Selv havde jeg 
været nødt til at begrænse præstationerne til et mere lokalt område: Seks klub
mesterskaber i Brønshøj Skakforening og tre Brønshøjmesterskaber. Men nu sad 
vi her så – og i det mindste er stillingen på brættet jo (stort set) lige, når det går 
løs.

Kongeindisk Angreb / Dronningeindisk Forsvar
(via Siciliansk / Fransk variation)
Copenhagen Open / Politiken Cup 2003, 9. runde (af 11)
Spillet i Nørrebrohallen den 23. juli 2003      
Hvid: Kaare Vissing Andersen, AS04 (ELO: 2245)
Sort: Ole Jakobsen, Køge (ELO: 2381)
1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d3 b6 4.g3 Lb7 5. Lg2 d6 6. 0-0 Le7 7. c3 Sf6 8. Sbd2 Dc7 
9. Te1 0-0 10. a4 Sc6 11. Dc2 Tac8 12. Sf1 Tfd8 13. h4 Se5 14. S1h2 La6 
15. Lf1 Sfd7 16. Lg5 Te8 Der følger nu nogle raske afbytninger, som på 4-5 træk 
fører partiet over i noget nær et slutspil.
17. Lxe7 Txe7 18. d4 Sxf3+ 19. Sxf3 Lxf1 20. Txf1 cxd4 21. Sxd4 a6
Tidsforbruget var her: Hvid: 1,15 time + Sort: 1,00 time. 
22. De2 Db7 23. c4 Sf6 24. Tfe1 g6 Overdækker feltet f5.

Skakforeningen
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25. b3 Tee8 26. Df3 Kg7 27. e5 Dxf3 28. Sxf3 dxe5 29. Sxe5 Ted8 30. Tad1 Kf8 
31. Kf1 Ke8 Endelig ikke 31… Ke7? 32. Txd8, hvorefter 32… Txd8 33. Sc6+ 
koster en kvalitet, og 32… Kxd8 33. Sxf7+ koster en bonde.
32. f3 Sd7 33. Txd7 Med dette træk fulgte et remistilbud, da partiet nu går over i 
et tårnslutspil med lige materiale og uden de store dikkedarer. Tidsforbruget
(Hvid: 1,51 time + Sort: ca. 1,36 time) kan forklare afslaget på tilbuddet. 
33… Txd7 34. Sxd7 Kxd7 35. Ke2 a5 Som det kan forstås afslog sort remis
tilbuddet, men dette træk er næsten en accept deraf.
36. Ke3 Tc5 37. Td1+ Ke7 38. g4 h6 39. Td3 f6 40. f4 h5 Tidsforbrug ved 
tidskontrollen: Hvid: 1,59 time + Sort: 1,54 time.
41. g5 fxg5 42. Remis.
Jeg var ikke længe om at tage imod Ole Jakobsens remistilbud, som befriede mig 
fra at tage stilling til, hvilken bonde jeg skulle slå tilbage med. Da jeg accepterede 
tilbuddet, udbrød han: ”Det spillede du sgu godt!” Partiet bød nu ikke på de store 
vanskeligheder. Senere tænkte jeg over, om han mon tilbød remis, fordi han vur
derede, at sort stod i underkanten. Men så vidt jeg kan se i dag, synes sort at 
have de bedste gennembrudsmuligheder. På 42. hxg5? har sort en garderet 
fribonde på h-linjen, og sort kan med 42… e5! fjerne dækningen af bonden på g5 

og vinde denne. Ergo må hvid spille 42. fxg5. Sort kan 
da spille på planen Tc5-f5-f1-h1. Hvid kan forsvare 
begge sine basisbønder, b3 og h4, ved at placere sit 
tårn inaktivt på h3, eller han (jeg) kan spille på mod
angreb ved at placere tårnet på f6. Jeg mener derfor, 
at slutstillingen kræver en analyse, der synes mere 
interessant end det hidtidige forløb af partiet. Og den 
fortjener derfor et diagram med en nærmere under
søgelse for øje. Den svagere part, formodentlig hvid, 
kan så trøste sig med, at der normalt skal meget til for 
at vinde et tårnslutspil med lige mange bønder. 
Siden har det foresvævet mig, at Niels Erik Andersen, 

medlem af Brønshøj Skakforening og frivillig under turneringen, tog et foto af Ole 
Jakobsen og mig under vores dyst – i hvert fald stod han med sit kamera og fulgte 
partiet i nogle minutter. Men på en forespørgsel for nylig i håb om at få billedet 
med i nærværende artikel, har Niels Erik svaret, at han aldrig tog et sådant foto. 
Dermed blev min helt private myte punkteret – ærgerligt!

Min anden kæp i Ole Jakobsens hjul!
Man kan ikke vinde en stor åben international turnering, hvis man kun spiller remis 
mod mig! Med det just viste parti stak jeg for tredje gang en kæp i hjulet for Ole 
Jakobsen. Med sit relativt lave Elo (2381) havde han nu ikke haft mange chancer 
for at vinde turneringen. Der sad helt anderledes stærke folk i toppen, blandt 
andre turneringsvinderen, inderen Krishnan Sasikiran (2654), 9 point (af 11), A. 
Beliavsky (2668), K. Sakaev (2655) og A. Jussupow (2583) og mange andre stor
mestre, samt den 12-årige FIDE-master Magnus Carlsen, som med 8 point blan
dede sig smukt i topstriden og scorede sin sidste nødvendige norm for at blive 
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International Mester. Første gang jeg stak en kæp i hjulet for Ole var som ovenfor 
antydet, da jeg spillede remis mod ham i 1966. Ind imellem, anden gang, havde 
”kæppen” en noget anden karakter, idet Ole Jakobsen i Copenhagen Open / 
Politiken Cup 1988 havde besejret den stærke sovjetiske stormester Viktor Kup
reichik (1949-2017) i et parti, som han meget forståeligt indbragte til bedømmelse 
i et begrundet håb om at vinde turneringens skønhedspræmie! Partiets noter er 
her gengivet fra Skakbladets artikel ”Copenhagen Open – Sovjetisk dobbeltsejr og 
gode danske præstationer” (Skakbladet 1988, nr. 8) af Carsten Høi, der har skæ
vet til Ole Jakobsens kommentarer i turneringsbulletinen. Med kursiv yder jeg her 
mine egne små gylp.

Owens Forsvar
Copenhagen Open / Politiken Cup 1988, 2. runde
Spillet i Grøndalscentret den 20. juni 1988
Hvid: Viktor Kupreichik, Sovjetunionen (ELO: 2490)
Sort: Ole Jakobsen, DK (ELO: 2385)
1. e4 b6 Det har Bent Larsen også eksperimenteret med. Det hænder ofte, som 
f.eks. i dette parti, at hvid undervurderer det.
2. d4 Lb7 3. Ld3 Sf6 4. De2 e6 5. c4 Lb4+ 6. Ld2 Lxd2+ 7. Sxd2 d6 8. Sgf3 Sc6 
9. e5(?) Efter min mening et forhastet fremstød. Bedre synes både 9. 0-0 og 
9. d5.
9… dxe5 10. dxe5 Sd7 11. Lc2?! Meget spagfærdigt. Hvid burde have kastet sig 
ud i komplikationer med 11. 0-0-0!? F.eks. synes 11… Sdxe5 12. Sxe5 Sxe5 13. 
Dxe5 Dxd3 14. Dxg7 at give hvid gode chancer.
11… De7 12. a3 a5 13. 0-0(?) Ole foreslog senere i bulletinen 13. h4 og derefter 
lang rokade.
13… g5! 14. La4 Der truede g4, og e5 er svær at holde. 14. h3? h5 hjælper kun 
sort.
14… 0-0-0 15. Tfb1 Hvid sætter alt ind på et an
greb, men sort har en dejlig kontrol over centrum.
15… Sc5 16. Lxc6 Lxc6 17. b4 Sd3 18. c5 
18. bxa5 Sf4 duer ikke for hvid.
18… g4 19. Se1 Sf4 20. De3 Ole angiver den 
kønne variant 20. Da6+ Lb7 21. Dc4 Td4! osv.
20… Sd5 21. Dg3? Et uheldigt felt (KVA: Nu skal  
hvid snart vare sig for familieskakken Sf4-e2+) 
21. Dh6! skulle forsøges.
21… Dg5 22. Sc4 Sf4 23. Tb2
23… b5!! Udelukker hvide angrebsmuligheder og 
tvinger springeren ud på randen, hvilket definitivt vinder kampen om centrum.
24. h4 Df5 25. Sxa5 Dxe5 (KVA: Med dobbelttruslen Dxb2 & Se2+)
26. Tab1 (26. Taa2? strander jo på 26… Dxe1#!) 26. Sxc6 Dxb2 truer både på a1 
og e2.

Skakforeningen
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26… Le4 27. De3 Sd5 28. Dc1 Sc3 29. De3! ”Nøjes” med at tabe en kvalitet. 
29… Sxb1 30. Txb1 Dd4 31. Tb3 Dxe3 32. Txe3 f5 33. f3 gxf3 34. gxf3 Thg8+ 
35. Kf1 Ld5 36. Sd3 Tg3 37. Se5 Tdg8 38. Ke2 Tg1 39. Kd3 f4 40. Te2 T8g2 
41. Txg2 Txg2. KVA: Hviderusseren stred endnu 24 træk – det rene selvpineri – 
inden han besindede sig til at opgive. Lad os tage et kig ind i torturkammeret:
42. Sac6 Kb7 43. Sd8+ Ka6 44. c6 Tg8 45. Sdf7 Kb6 46. Sg5 h5 47. Kd4 Ta8 
48. Sh3 Txa3 49. Sxf4 Lxf3 50. Sxe6 Lxc6 51. Sf4 Ta1 52. Sxh5 Th1 53. Sg6 
Tb1 54. Kc3 Le8 55. Shf4 Lxg6 56. Sxg6 Th1 57. Kd4 Th3 58. Kd5 c6+ 59. Kd6 
Td3+ 60. Ke5 c5 61. Sf4 c4 62. h5 Td1 63. Kf5 c3 64. h6 c2 65. h7 Th1 
66. Opgivet. Det russiske folk har gennem århundreder vænnet sig til – ja, kan 
måske slet ikke undvære deres lands evindelige og ensformige sletter og de 
lange vintres kulde og mørke. Det er hvids sidste kvart hundrede træk vel et godt 
eksempel på!?
At Ole Jakobsen ikke fik skønhedspræmien, skyldtes – for at vende sagen lidt på 
hovedet – min herostratisk berømte indsats imod hollænderen Gerard Welling. 
Jeg har kommenteret partiet udførligt i Brønshøj Skakforenings klubblad i både 
august og november 1988, men skal her nøjes med at bringe det med Bent 
Larsens meget kortfattede og noget drilske (uforskammede!?) kommentarer i 
Ekstra Bladet den 1. oktober 1988 under titlen:

Alt modtages
”Da Dus-Chotimirski var blevet gammel, fik man ham til at spille med i en hold
kamp. Men han stillede sine betingelser: denne unge Bronstein skulle spille 
1… e5 og 2… exf4, altså Modtaget Kongegambit! Det gik Bronstein selvfølgelig 
ind på, og partiet står i hans 200 Open Games. 
Mon det var noget lignende med det følgende parti? Lovede Wissing at modtage 
alle ofre? Denne hollænder Gerard Welling er en farlig fyr, der spiller mærkelige 
åbninger og huskes for en gevinst mod Vasjukov i en slags Albins Modgambit.
Måske var Kåre Wissing bare nysgerrig. Måske ville han gerne lære noget.

Siciliansk
Copenhagen Open 88
Welling – Wissing
1. e4 g6 2. Le2 Lg7 3. d3 d6 4. f4 c5 – Noget skal 
denne åbning vel hedde, og nu kan vi kalde den 
Siciliansk. Hollandsk i Forhånden er det ikke, for 
Sort har ikke spillet d5. Men det kunne være 
begyndt med 1. f4, så vi kan også skrive Birds 
Åbning.
5. Sf3 Sc6 6. 0-0 Sf6 7. c4 0-0 8. Sc3 a6 9. De1 
Tb8 – a6 og Tb8 er glimrende træk, men I fort
sættelsen bruger Sort dem slet ikke! 
10. Dh4 Lg4 11. Sg5 Lxe2 12. Sxe2 h6 – Der tru
ede e5 – 13.Tf3?!?! – Nu kunne Sort passende 
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spille b5. Hvid truer ikke noget særligt.
13… hxg5? 14. fxg5 Sd7 15. Th3 Te8 16. Dh7+ Kf8 17. Sf4 Sde5 18. Ld2 Dd7 – 
Efter 18… e6 19. Tf1 er det heller ikke nemt at se et forsvar mod Th6.
19. Tf1 Sd4 20. Th6 f5 – Eller 20… e6 21. Txg6.
21. Sxg6+ Sxg6 22. Txg6 e6 23. Tf6+ Lxf6 24. Dxd7 Le5 25. g6 opgivet – Det 
påstås, at i forrige århundrede modtog man ofre, fordi det var det mest gentleman-
like. En gentleman er en mandsperson, der beholder hatten på hovedet, når han 
stiger ind I en taxa.”
Under indskrivningen af partiet til Caïssa slog det mig, hvor lidt tilfældigt der skal 
til for at vende et parti. I slutstillingen truer hvid med 26. Df7#. Sort har kun én 
parade, 25… Te7, men herpå svarer hvid 26. Lh6+ Lg7 27. Lxg7+ Txg7 28. Dxd6+ 
efterfulgt af 29. Dxb8 med afgørende materiel fordel. 
Med partiet vandt Gerard Welling turneringens skønhedspræmie. Han spillede det 
da også nydeligt, men modstanden var for svag, så det var synd, at Ole Jakobsen 
ikke fik præmien for sin sejr over Kupreichik!
Fra midten af 1960’erne og op gennem -70’erne udgjorde en trio bestående af 
Svend Hamann, Bjørn Brinck-Claussen og Ole Jakobsen sin egen særklasse lige 
under Bent Larsen. De opnåede alle IM-titlen, men ingen af dem GM-titlen trods et 
klart potentiale dertil. Det var der hovedsageligt to årsager til: De havde alle en 
krævende akademisk karriere, og antallet af datidens normgivende turneringer var 
forsvindende få i forhold til de seneste årtiers utallige af slagsen. 

Ole Jakobsen døde i sommeren 2010, knap 68 år gammel. Skakbladet (2010, 
nr. 6) bragte en nekrolog over ham ved Carsten Høi, inklusive en liste over 
hans mange titler og meritter.

PppPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp
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Nicolai vandt over Thomas Vils Pedersen.
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Små tragedier – korte komedier (1)
Et causeri af Kaare Vissing Andersen

Når man er blevet en ældre herre med hang til mange ord, må man som 
skakkommentator kompensere ved at bringe korte partier.

Inden for skakspillets terminologi anvender man etiketten ”miniature” i mindst to 
tilfælde: En skakopgave kaldes en miniature, når den har højst syv brikker, og et 
skakparti kaldes en miniature, når det er afgjort på højst tyve træk. Som skak
pædagog interesserer den sidste kategori mig, især fordi man uden så mange 
dikkedarer hurtigt kommer til sagens kerne: den afgørende taktiske vending!
Således har Oliver Trier for nyligt præsteret en særdeles instruktiv dronninge
fangst med sejr til følge, som det er mig en glæde at kommentere og supplere 
med lignende hårdtslående knockouts inden for vor ellers så fredelige duellering. 

Dronningeindisk 
DM i Skoleskak 2019, gruppe B (9. og 10. klasses elever)
Spillet i Ollerup Frie Lærerskole den 23. november 2019
Hvid: Oliver Trier (Elo: 1696), Stengård Skole
Sort: Johan Holst (Elo: 1421), Sct. Albani Skole

1. d4 Sf6 2. Lf4 Allerede med sit andet træk stræber hvid mod det punkt, der 
siden skal vise sig at blive partiets tematiske felt: c7.
2… e6 3. Sd2 b6 4. e3 Lb7 5. Sgf3 Le7 6. Ld3 c5 7. c3 d5 8. Se5 Sfd7 
Sort skal altid være varsom med at bringe en springer til d7 – normalt er det b8-
springeren – især hvis han har officerer stående på e7, e8, c7 og c8. For i så fald 
risikerer hans dronning at lide kvælningsdøden. Her synes hendes majestæt dog 
at have et åndehul på c7.
9. Sdf3 Sxe5 10. Sxe5 Sd7? Se den foregående 
note! 
11. Lb5! Med dette angreb på springeren fremtvinger 
hvid den afgørende indelukning af sorts dronning.
11… Lc8 Det eneste træk der redder springeren, men 
som blot fører til det, der er værre.
12. Sc6! opgivet. Trækket har to formål, der tilsam
men afgør partiet: Dels truer den flyttede springer 
direkte dronningen, og dels åbner den ved sin flytning 
fra e5 for Lf4’s gardering af dronningens eneste flugt
felt, c7. Slutstillingen fortjener et diagram.

Det er almindeligt kendt, at f7 er sorts svageste punkt i begyndelsesstillingen og 
dertil ofte i stillingerne umiddelbart efter, fordi det kun er forsvaret af kongen, som 
ovenikøbet kan blive mat meget hurtigt, hvis sort er uøvet og ukoncentreret. 
Jævnfør skomagermatten  1. e4 e5 2. Lc4 Lc5 3. Dh5 Sc6? 4. Dxf7#. Mindre 
kendt er det, at feltet c7 er næste lige så sårbart i begyndelsesstillingen og ofte i 
stillingerne umiddelbart efter, fordi det kun er forsvaret af dronningen, og denne 
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derfor kan gå tabt. Hvids analoge felter, f2 og c2, er erfaringsmæssigt ikke lige så 
svage, fordi hvid åbner spillet og derfor i begyndelsen af spillet som regel har 
initiativet.
Oliver Trier spiller gerne London-systemet, som netop med 1. d4 og 2. Lf4 lægger 
et tryk på c7, ganske som man i den romantiske æra med Italiensk, 1. e4, 2. Sf3 
og 3. Lc4, lagde tryk på f7. Lad mig her minde om Rubinsteinfælden, som jeg be
handlede udførligt i Caïssa nr. 376, side 22-25: ”Løsning på opgaverne i Caïssa 
nr. 375” og her blot gentage begyndelsen på partiet Amos Burn – Heinrich Wolf, 
Oostende, 1905: 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Le7 5. Sf3 Sbd7 6. e3 0-0 
7. Tc1 a6 8. cxd5 exd5 9. Ld3 Te8 10. 0-0 c6 11. Dc2 h6 12. Lf4 Sh5? 13. Sxd5! 
Og hvid havde vundet en bonde efter 13… Sxf4 14. Sxf4, fordi sort ikke ville op
leve det, der var værre med 13… cxd5? 14. Lc7! med dronningefangst – dog for 
to lette officerer. Og Burn vandt siden partiet.

Johan Holst behøver ikke skamme sig over det hurtige nederlag som følge af 
dronningetab. Det sker også i de bedre kredse. Ved det amerikanske mesterskab i 
1958/59 blev den legendariske stormester Samuel Reschewsky behandlet lige så 
ydmygende af datidens sensationelle vidunderbarn Bobby Fischer (født den 9. 
marts 1943) – altså stort set af samme alder som Oliver og Johan i dag. 

Siciliansk
USA-mesterskabet 1958/59
Hvid: Bobby Fischer
Sort: Samuel Reschewsky
1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 g6 5. Sc3 Lg7 6. Le3 Sf6 7. Lc4 0-0 8. 
Lb3 Sa5? Med dette forhastede angreb på løberen svigter springeren dækningen 
af dronningen på d8 og fratager den et flugtfelt på a5. Men det skulle vel ikke 
betyde noget? Jo!
9. e5! Se8? Tragisk nok springerens eneste brugbare flugtfelt, for eksempel 
strander 9… Sh5? på 10. g4, hvorefter det er forbi. Men på e8 fratager den sin 
dronning flugtfeltet e8 og spærrer for Tf8’s dækning 
af dronningen. Måske var afviklingsvarianten 9… 
Sxb3 10. exf6 Sxa1 11. fxg7 Sxc2+ 12. Dxc2 Kxg7, 
der indbringer tårn og to bønder for de to lette office
rer det bedste for sort. 
10. Lxf7+! Kxf7 På 10… Txf7 og 10… Kh8 afgør hvid 
spillet med det samme træk som i partiet.  
11. Se6! opgivet. På 11… Kxe6 følger 12. Dd5+ Kf5 
13. g4+! Kxg4 14. Tg1+ og mat i få træk, f.eks. 14… 
Kf5 15. Tg5# eller 14… Kh5 15. Dd1+! Kh4 16. Dg4#. 
Og på 11… dxe6 falder den udækkede dronning med 
12. Dxd8.
Bemærk, at slutstillingen, som fortjener et diagram, er 
et felt mere avanceret end i Oliver-partiets slutstilling, hvor det var tilstrækkeligt, at 
Sc6 truede på d8, og Lf4 garderede det eneste flugtfelt, c7. Her både truer Se6 på 
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d8 og garderer det ene af to flugtfelter, c7, mens trækket Sd4-e6 samtidig har 
åbnet for løberen, så denne kan gardere det andet af dronningens to flugtfelter, 
b6. 

I problemskak bruger man temanavnet selvblokade, når forsvareren (sort) 
placerer eller nødes til at placere en brik på et af sin konges nabofelter, så den 
ikke kan anvende dette til flugt. Og man anvender temanavnet fjernblokade, når 
forsvareren (sort) placerer eller nødes til at placere en brik på et fjernere felt, som 
kongen så senere ikke kan anvende til flugt. Overfører man disse navne til at 
gælde for en jaget dronning, kan man med en vis tilnærmelse sige, at bonden på 
b6 i Oliver-partiet udgør en fjernblokade samt at Se8 udgør en selvblokade og 
Sa5 udgør en fjernblokade i Fischer-partiet.
Paradoksalt nok kan dronningen være i lige så stor fare ved at komme ud i det fri. 
I det følgende parti (siden gentaget træk for træk i partiet Koch – Napolitano, 
1954) er den igen gal med dronningens muligheder på diagonalen d8-a5, men 
puha, der er heldigvis masser af andre steder, den kan gå til. Eller er der?

Siciliansk
Korrespondanceparti 1953 
Hvid: Koch
Sort: Müller
1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 d6 
6. Lg5 e6 7. Dd2 Le7 8. 0-0-0 0-0 9. f4 Sxd4 
10. Dxd4 Da5 11. e5 dxe5 12. Dxe5 Db6? 
Sort kommer hurtigt til at fortryde, at han ikke byttede 
dronninger af her. Efter 12… Dxe5 13. fxe5 Sd5 ville 
han redde sig over i et materielt lige slutspil, men dog 
stå noget trangt.
13. Sa4! Opgivet.
Dronningen sidder i fælden og kan kun reddes på bekostning af en officer. På 
13… Db4 følger 14. Td4! På 13… Df2 følger 14. Td2! Og på 13… Dc6 følger 
14. Lb5! Dxg2 15. Thg1 Dh3 16. Lxf6 med officersgevinst. Også denne stilling 
fortjener et diagram!

Selv den fremragende sovjetiske stormester Aleksandr 
Kotov har nok følt sig tryg på sin dronnings vegne helt 
hen til og med sit 19. træk i det følgende parti, som jeg 
har sakset fra Erik André Andersen: ”Den Sovjetiske 
Skakskole”, 2001 – et hovedværk i den danske skak
litteratur. Jeg vil dog ikke her gøre brug af de mange 
fascinerende kommentarer og varianter i denne bog 
(side 32-33), men bringe Keres elegante indsnævring 
af den sorte dronning i fokus.
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Siciliansk
Den sovjetiske træningsturnering i Pärnu 1947
Hvid: Paul Keres
Sort: Aleksander Kotov
1.e4 c5 2. Se2 d6 3. g3 b5 4. Lg2 Lb7 5. d4 cxd4 6. Sxd4 a6 7. 0-0 Sf6 8. Te1 
Dc7 9. a4 bxa4 10. Txa4 Sbd7 11. Ld2 Sc5 12. Tc4 e5 13. Sf5
Truer officersgevinst med 14. b4. Sorts dronning, der har masser af bevægelses
frihed, vælger klogelig at gå ud af bindingen.
13… Dd7 14. Lh3! En maskeret trussel mod dronningen, idet der nu truer 
15. Sxg7+! Hendes majestæt har slet ikke så megen bevægelsesfrihed, som det 
synes ved første øjekast.
14… Se6 15. La5! Nu tages også dronningens fødehjem, d8, fra hende.
15… g6 16. Se3 Tc8 Sort forsøger gennem en tårnafbytning at skaffe sin dronning 
et frirum på c-linjen.
17. Sc3 Txc4 18. Sxc4 Dc6 19. b3 Sc5? Endelig kunne Kotov ånde lettet op. Han 
har tilsyneladende skaffet sin dronning masser af frirum og kan gå til modaktion. 
Men ak, ligesom Oliver Triers 12. Sc6! havde et dobbelt gode, har Kotovs en 
dobbelt hage (jeg foretrækker her udtrykket i to ord). For det første slipper det 
dækningen af feltet d8, og for det andet fratager det 
dronningen sine indtil da tre flugtfelter: c5 (selv
blokade) samt d7 og c8 (som Lh3 nu garderer).
20. Sxe5! Opgivet – lige tidsnok til at kunne kalde 
partiet en miniature! Keres pseudo-springeroffer har 
nok budt den kære Kotov på to chok: Først har han 
set, at 20… dxe5? strander på 21. Dd8#! Og der
efter har han konstateret, at den truede dronning 
trods otte felter til sin rådighed ikke har et eneste, 
der undgår dens henrettelse. Slutstillingen fortjener 
et diagram!

Diagrammer som opgaver

Til de ovenstående partier har jeg knyttet diagrammer, som alle viser de respekti
ve partiers slutstillinger. Dette har jeg gjort for at bringe den tilfangetagne dronning 
i fokus. De tre følgende partier lader jeg – som det er kutyme – ledsage af dia
grammer, der viser stillingen lige før det smukke gevinsttræk. 
Siden begyndelsen af 1990’erne har jeg haft en del at gøre med Danmarks Blinde 
Skak og Blindes Skakklub i Vanløse – som træner og turneringsleder (jeg kan ikke 
fordrage det nye og efter min mening vildledende navn ”dommer”). I godt en snes 
år åbnede Blindes Skakklub gerne sæsonen i september med en simultanfore
stilling med mig som skarpretter. Fischers ovennævnte geniale nedslagtning af 
Reschewsky, et løberoffer på f7 for at fange en trængt dronning, kan også udføres 
– på mere jordnær manér ganske vist – af mere almindelige dødelige. Her lader 
jeg det gå ud over en person, som ellers skulle være en af mine bedste venner.    
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Pirchs Forsvar
Simultanforestilling i Blindes Skakklub den 10. september 1991
Hvid: Kaare Vissing Andersen, simultanspiller
Sort: Erik Bremer, Blindes Skakklub
1. Sf3 g6 2. e4 Lg7 3. d4 d6 4. c3 Sd7 Som i så 
mange stillinger er trækket Sb8-d7 her udmærket, da 
springeren fra d7 behersker gode felter som b6, c5 og 
e5. Men sort skal altid være opmærksom på, at netop 
dette træk kan bidrage til kvælning af dronningen på 
d8. 
5. Lc4 Sgf6? Ser naturligt ud, men blokerer for Lg7’s 
gardering af e5, hvorfor hvid straks kan sætte sig på 
dette felt (se diagram).
6. e5! Med en lille fiks pointe. Straks 6. Lxf7+!? ville 
føre til en mindre klar fordel: 6… Kxf7 7. Sg5+ Kg8 
(Det eneste som undgår dronningetab straks) 8. Se6 De8 9. Sxc7 og 10. Sxa8 
eller 8. Db3+ d5 9. exd5 Sf8! 10. d6+ e6! med sorte forsvarsmuligheder. 
6… dxe5?! Om end frustrerende var det bedre at gå med den truede springer, 
selv om det var svært at finde et godt felt til den. 6… d5? ville straks koste en 
officer efter 7. exf6. Efter sorts slag på e5 er hvids løberoffer endnu stærkere, end 
det ville være trækket før, da sort nu ikke mere kan lukke den møre diagonal g8-
c4 med et fremstød d6-d5.
7. Lxf7+! Kf8 Efter 7… Kxf7 8. Sg5+ Kg8 9. Db3+ bliver sort mat. I denne variant 
ser vi en anden ulempe ved Sd7, idet springeren blokerer for Lc8’s gardering af 
feltet e6, så paraden e7-e6 ikke nytter.
8. dxe5 Med den afgørende dobbelttrussel 9. exf6 & 9. e6. I den sidste af disse 
trusler ser vi ligesom i Fischers gevinst det tragiske i en åbning af d-linjen, hvor de 
to spilleres dronninger står over for hinanden, og hvor den sorte dronning er 
udækket.
8… Kxf7 Desperation! Eller troede sort, at hvid med 9. exf6? ville nøjes med at 
vinde den ofrede officer tilbage? 9. Sg5+! opgivet. Kongen har tre flugtfelter, men 
på 9… Ke8 og 9… Kf8 går dronningen tabt efter 10. Se6(+), og på 9… Kg8 sætter 
hvid mat på f7 i fire træk indledt med 10. Db3+. 

Indtil nu er samtlige partier blevet vundet af hvid. Dette kan ikke undre den bare 
nogenlunde øvede spiller, da hvid fra åbningen har et lille udviklingsforspring. Det 
er derfor noget af et paradoks, at kun sort ud fra begyndelsesstillingen kan sætte 
mat i to træk. Jeg vil således påstå, at jeg har spillet det korteste turneringsparti 
nogensinde! Det skete i en Drengeturnering i november 1961: Holger Juel 
Hansen (8 år) – KVA (13 år): ”Grobs Angreb”: 1. g4 e6! Jeg erindrer tydeligt 
min psykologiske genistreg, idet jeg ikke ville spille 1… e5, som kunne skræmme 
min modstander fra 2. f4, der jo ville tabe en bonde. Og minsandten. Nu skete der 
2. f4?? Dh4#. Pudsigt, at jeg ti år efter fik en vis forkærlighed for Grobs Angreb: 1. 
g4?!, som jeg primært har overrasket med i hurtigskakturneringer, men også har 
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spillet i turneringspartier med ”fuld” betænkningstid. Se eksempelvis mit remisparti 
mod John Tornerup i Caíssa nr. 373 (april 2017). Ret beset er Grobs Angreb noget 
usund. Fordelen ligger udelukkende i overraskelsesmomentet og de meget spe
cielle taktiske spidsfindigheder, der tvinger modstanderen væk fra vante tanke
baner – næsten som når man spiller Fischer Random! Særlig galt kan det gå sort, 
når han i sit andet træk spiller Lc8xBg4, hvorefter man kan kalde åbningen ”Grobs 
Gambit”. At have sat sig grundigt ind i åbningens spidsfindigheder opvejer til fulde 
den usunde opstilling – i hvert fald i lynskak. Og særlig effektivt er det, når mod
standeren er træt efter en lang flyrejse! I juli-august 1982 afholdt Arbejdernes 
Skakforening en international turnering for at markere, at foreningens formand, 
den dynamiske Eigil Johansen, da havde været medlem i 50 år. Blandt de ti 
deltagere var den sovjetiske IM V. Kozlov. Vist nok samme dag han ankom med 
fly til København, besøgte både han og jeg Eigil Johansen i dennes hus og have i 
Rødovre. Vi spillede en række lynpartier, og Kozlov var ikke mere træt, end han 
kunne banke mig næsten hver gang. Da jeg kom hjem, var det dog kun dette 
parti, jeg skrev ned (dog i det følgende gengivet efter hukommelsen): ”Grobs 
Gambit”, juli 1982: KVA – IM V. Kozlov: 1. g4 d5 2. Lg2 Lxg4 3. c4! e6 4. Da4+ 
c6?! 5. cxd5 exd5? Overser tværballen – en finesse som afgør mange partier 
lynhurtigt i diverse åbninger. 6. Dxg4! opgivet. Efter en solid nattesøvn og akkli
matisering spillede Kozlov betydeligt bedre i den nævnte turnering, hvor han delte 
2. pladsen med sin IM-kollega M. Petursson fra Island. De scorede begge 6 point 
af 9. IM Carsten Høi vandt turneringen med et halvt point mere. I 1990 var Allan 
Hansen og jeg medlemmer af Brønshøj Skakforening. Vi spillede dengang en 
masse lynpartier mod hinanden – han var da en gedigen 1.-klassespiller. Men galt 
kan det jo gå, når man kun har fem minutter til et parti: ”Grobs Gambit”, den 
5/10-1990: KVA – Allan Hansen: 1. g4 d5 2. Lg2 Lxg4 3. c4! Pointen er natur
ligvis, at 3… dxc4? strander på 4. Lxb7 med kvalitetsgevinst, og at bonden på d5 
skal angribes. 3… Sf6!? 4. Db3! Med angreb på både d5 og b7. Bemærk, hvor
ledes hvids to udviklede officerer arbejder i fællesskab: Lg2 angriber direkte d5 og 
indirekte b7. Og Db3 angriber direkte b7 og indirekte d5. 4… c6?! 5. cxd5?! Her 
var 5. Dxb7! mere direkte. 5… Db6 6. dxc6! Dxb3? 7. cxb7! Det berømte mel
lemtræk! Nu kan sort redde sin dronning, men hvid får straks en ny og dertil et 
sort tårn ned i posen. Derfor 7… opgivet. Partiet viser i al sin brutalitet Lg2’s 
kolossale magt på diagonalen h1-a8, hvis sort ikke er opmærksom. Og så viser 
det et ofte forekommende tema i diverse miniaturepartier: Ta8’s sårbarhed. Javel, 
lidt unfair over for Kozlov og Allan at offentliggøre sådanne miniaturer fra lynskak, 
men lærerigt!       

Lad os nu se, at også sort kan vinde hurtigt – ud over den ovenstående Idiotmat i 
to træk. Her skal vi se den gode Erik Bremer – ikke i offerets, men i skarpretterens 
rolle, idet han mod Birds åbning (1. f4) spiller en farlig gambit, som har fået navn 
efter en af 1800-tallets berømte danske skakspillere, Martin Severin From (1828-
1895).
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Froms Gambit
Spillet i KSU’s holdturnering den 19. november 2019
Hvid: Peder Kinch, Amager SF
Sort: Erik Bremer, Blindes Skakklub
1.f4 e5 2. fxe5 d6 Bemærk sorts dominans på de sorte diagonaler d6-h2, d8-h4 
og h4-e1 efter 3. exd6 Lxd6, hvor der allerede truer mat i tre træk indledt med 4… 
Dh4+.
3. Sf3 Sc6 4. exd6 Lxd6 5. e3 Lg4 6. Le2 Lxf3! 7. Lxf3 Dh4+ 8. Ke2 Lxh2!? 
Et lidt farligt bonderov, da løberen på h2 nu er alvorligt bundet. Efter 9. d3! truer 
hvid således officersfangst med 10. Dg1! Lxg1 11. Txh4 efterfulgt af 12. Th1, og 
sorts løber går tabt. Sort har dog (efter 9. d3!) paraden 9… Dh6! efterfulgt af 10… 
Dd6, hvormed Lh2 stadigvæk er dækket og tillige er kommet ud af bindingen. 
Efter 9… Dh6! kunne der ske 10. Sc3 Dd6 11. Sb5 De5! hvormed den truede 
dronning stadigvæk dækker c7 og h2 samt kommer ud af truslen ved at true den 
brik (Sb5), der truede den. Hermed er angivet et sammensurium af trusler og 
modtrusler – kernen i vort vidunderlige spil!
9. Dg1? Ak, i stedet for at forberede sin trussel 
(trumfen Dg1) spiller hvid den for hastigt ud, idet han 
glemmer et af de fundamentale taktiske virkemidler: 
Mellemskakken!    
9… Dc4+! 10. Kd1 Det samme som at opgive, men 
10. d3 nytter heller ikke, da hvid har endnu en mel
lemskak, 10… Dxc2+, og så kan hvid ikke udsætte 
dronningetabet længere. 10… Lxg1 11. opgivet. Et 
lærerigt eksempel på mellemskakkens styrke. 
Bemærk, at sort ville have tabt en officer, hvis han ikke 
efter den første mellemskak (9… Dc4+!) efter 10. d3 
ikke også havde haft den anden og endeligt befriende 
(10… Dxc2+).

Det hænder, at jeg spiller et løst parti eller et lynparti, som jeg synes er 
opbevaringsværdigt – pudsigt nok kun når jeg selv har vundet!? Således 
gennemførte jeg ret lærerigt et angreb mod Caïssas redaktør i en lille lynturnering 
lige efter Caïssa Gladsaxes generalforsamling i 2019.

Siciliansk – ”2. f4-systemet”
Lynturnering i Caïssa Gladsaxe den 25. juni 2019
Hvid: Kaare Vissing Andersen
Sort: Alex Madsen
1.e4 c5 2. f4 En af mine favoritter med det formål at undgå lange fortærskede 
varianter i Siciliansk med 2. Sf3 og 3. d4. Bent Larsen yndede også trækket og 
havde blandt andet stor succes med det ved DM i 1964. Selv spillede jeg nogle 
gode partier med det ved Øbro Open i 1975. Desværre er der ikke meget bid i 
hvids spil, når sort spiller 2… d5!
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2… e6 3. Sf3 Sc6 4. Lb5 Ld6?! Et vel optimistisk angreb på f4, som fører til en 
lidt forkrampet udvikling.
5. e5 Lc7 6. Lxc6 bxc6 7. 0-0 La6 8. d3 Lb6 9. Kh1?! Bedre var 9. c3!? 
9… c4! 10. d4 Se7?! Bedre var det at forulempe hvids 
dronningefløj ved at lade c-bonden fortsætte til c3!
11. c3 0-0 12. Sbd2 Sf5 13. Se4 Tb8 14. g4! Hvid kan 
tillade sig denne svækkelse af sin egen kongestilling, 
da der er lukket pænt af i centrum, og sorts løberpar 
står passivt på dronningefløjen.  
14… Sh4 15. De1! Indledningen på en hurtig invasion 
på og via h-linjen.
15… Sxf3 16. Txf3 Lc7 17. Th3 d5 Hvad der nu er 
lærerigt, er den korrekte rækkefølge af de hvide 
angrebstræk.
18. Sf6+! gxf6 Nødvendigt, da 18… Kh8? strander på 
19. Txh7#. Men nu er diagonalen d8-h4 blokeret, så hvid kan føre sin dronning 
med i angrebet uden risiko for at få den byttet af.
19. Dh4 Te8 Der truede mat på h7, så sort må have et flugtfelt på f8 og videre et 
på e7.
20. exf6! Efter det forhastede 20. Dxh7+? Kf8 slipper kongen ud på e7, idet 
21. exf6 besvares med 21… Dxf6. Men efter teksttrækket koster det sort dron
ningen at imødegå truslen 21. Dxh7+ og mat i næste træk, idet den hvide 
dronning med et træks tålmodighed stadig dækker f6. Alex Madsen er som 
bekendt en gentleman, så han opgav partiet. Havde han ventet med dette et træk, 
havde partiet været for langt til at kunne kaldes en miniature!

Da jeg med denne artikel ønsker at indlede en serie med ”små tragedier – korte 
komedier” – helst med fokus på partier spillet af Caïssa Gladsaxes medlemmer – 
er disse velkommen til at sende mig egne miniaturer på 

klubblad@caissa-gladsaxe.dk
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SKAKOPGAVEN
ved Kaare Vissing Andersen

Nye opgaver
Denne gang bringer bladet fire originale opgaver, alle direkte, det vil sige med for
dringen ”mat i n træk”. I Nr. 38 udfører hvid et fra partiskakken kendt offer, men så 
sandelig her i en helt anden udgave. Nr. 39 bringer begrebet forvandling i fokus, 
men hvad skal der forvandles til, og hvornår? Når der som i denne opgave er tale 
om to løsninger, skulle der ikke gerne være tale om, at man har ophøjet en tilfæl
dig biløsning til også at være en fra komponistens side tilsigtet løsning. Nej, der 
skal være tale om to tilsigtede analoge løsninger. Med Nr. 40 er der tale om en 
tvilling. Det vil sige to opgaver, hvor man fra den første (A-opgaven) får den anden 
(B-opgaven) ved at foretage én og kun én ændring. Det er underforstået, at dia
grammet angiver A-opgaven. Her får vi B-opgaven ved at tage den sorte springer 
væk fra a6 og sætte den på h7. Mens jeg sad og skrev disse ord, fandt jeg på at 
kalde den type af opgaver, som Nr. 41 er et eksempel på, for rengøringsopgaver! 
Hvad ligger der mon i det? Bemærk, at der her er tale om en ”mat i tre træk”!

Opgave nr. 38
Kaare Vissing Andersen
Originalopgave

Mat i 2 træk                           C+ 6+7

Opgave nr. 39
Kaare Vissing Andersen
Originalopgave

Mat i 2 træk    To løsninger    C+ 6+1
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Opgave nr. 40
Kaare Vissing Andersen
Originalopgave

Mat i 2 træk    B) Sa6 til h7   C+ 6+5

Opgave nr. 41
Kaare Vissing Andersen
Originalopgave

Mat i 3 træk                         C+ 4+10

Løsning på opgaverne i Caïssa nr. 376

Opgave nr. 34
K. V. Andersen & Steen Christensen 
Problemskak nr. 46 (2019, 2. kvartal)

Løsning:
1. Dg7! Truer 2. Dg1#, 2. Dg2# og 3. Dh6#. 
Opgaven beskriver Fleck-temaet, som defi
neres ved, at hvid efter nøgletrækket truer 
med mindst tre matter, og hvor ethvert sort 
træk i hovedvarianterne parerer samtlige 
trusler på nær en. De tematiske varianter er:
1… f3, som hindrer 2. Dg2# og 2. Dh6#, 
men ikke 2. Dg1#.
1… Kh2, som hindrer 2. Dg1# og 2. Dh6#, 
men ikke 2. Dg2#. 
Og 1… Dg8, som hindrer 2. Dg1# og 2. 
Dg2#, men ikke 2. Dh6#. Fleck-temaet er 
her vist med en miniature-opgave (højst syv 
brikker).

Skakforeningen

Mat i 2 træk                          C+ 3+4



Nr. 377 Caïssa Side 19

Opgave nr. 35
Kaare Vissing Andersen

Problemskak nr. 43 (2018, 3. kvartal)
Løsning:
1. Df7! Træktvang! Overraskende, eftersom 
sort synes at have en hel del træk at gøre 
godt med. Idet jeg henviser til definitionen 
på Grimshaw i Caïssa nr. 376 er de tematis
ke varianter:
1… Td4 2. Sxc3# & 1… Ld4 2. Lxc4#. 
Sorts tårn og løber skiftes til at spærre for 
hinanden på samme felt (d4).
1… Te5 2. Sxc3# & 1… Le5 2. Dxe6#. Her 
skiftes de til at spærre for hinanden på e5. 
De øvrige varianter består alle af træk med 
springeren på e7.
1… Se7~ (betyder vilkårligt træk med Se7) 
2. Db7# eller specifikt
1… Sc6 Selvblokade på c6 2. Sc7#. 
Variantnettet bestående af træk med Se7 kalder man for fortsat forsvar. Med 1… 
Se7~ angiver man, at springeren flyttes til et ”vilkårligt” felt, men med det specifik
ke træk 1… Sc6 ”fortsætter man forsvaret”, idet 2. Db7# ikke kan realiseres. 1… 
Sc6 har altså en styrke, som de andre træk med Se7 ikke har. Til gengæld har det 
så en anden svaghed ved at fratage sin konge flugtfeltet c6 (selvblokade), og 
derfor kan hvid sætte mat på anden vis: 2. Sc7#.

Opgave nr. 36
Kaare Vissing Andersen
Skakbladet 2017, nr. 2

Løsning:
Idet jeg henviser til Caïssa nr. 376 og Skak
bladet 2017, nr. 2, hvad angår inspirations
kilden til opgaven, skal jeg her nøjes med 
kort at angive Løsningen: 1. Kf1! Baner 
vejen for løberen til e2. 1… e2+ eller 1… 
exf2 kommer ud på et. Efter 2. Lxe2 hen
holdsvis 2. Le2 kommer sort i træktvang, så 
der i begge tilfælde følger 2… b5 3. b4 b6 
4. Lf3#.

Caïssa Gladsaxe
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Opgave nr. 37
Bjørn Nielsen

Caïssa nr. 376 (maj 2019)

Løsning:
1. Kb3 Kb1 2. Sd3 Ka1 3. Sd2 f3 4. Se1 f2 
5. Sc2#. Man kan kalde den sorte bonde for 
en forræder, for uden den ville hvids manøv
re føre til pat. Den hvide bonde på b4 ude
lukker dualen 4. Sb4 og vanskeliggør løs
ningen, da man kan forledes til at tro, at den 
skal gå i dronning. 

PppPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp
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Tæt på målstregen
Af Christopher R. Pedersen

Klubbens 1. hold er igen tæt på oprykning efter at have leveret en solid indsats 
fordelt udover de seneste 6 holdkampe i 2. Division. Efter afviklingen af den 
udsatte kamp mellem Bornholm og Øbro bør 1. holdet møde op til fællesafslut
ningen med 3-5 points forspring til den nærmeste forfølger.

Overraskende var det, at 1. holdet tabte sin første holdkamp til K41 med cifrene 
4½ - 3½, men flere af holdets spillere havde en decideret off-day og tabte over
raskende nemt på flere brætter. Det er selvfølgelig uheldigt, men omvendt viser 
det også, at vi ikke skal anses som at være et nyt Philidor-hold – vi er kommet for 
at blive. Samtidig er der også en vigtig lektie at lære for hele holdet – nemlig at 
spille som ét hold. Det har vi undervejs præsteret flere gange mod hold som 
Bornholm og Øbro.

I sidste runde møder vi Hillerød, hvor flere af os tidligere har spillet. Det er selv
følgelig spændende, men også udfordrende at stå overfor gamle klubkammerater. 
For vi kæmper muligvis for oprykning, men de kæmper for ikke at rykke ned. Så 
det må forventes, at der vil opstå en del spændende partier med afgørende udfald 
– forhåbentlig til Caïssa Gladsaxes fordel.

Det bliver ikke til en scoringsrekord i år, men det har nu heller aldrig været mål
sætningen. Vi har spillet for at nå 1. division og regner med, at vi kan følge med 
niveaumæssigt her. Det er en udfordring, som mange af spillerne glæder sig til.

I år har vi præsteret og stille med 2000+ elo-spillere til samtlige holdkampe, hvilket 
ingen andre hold har kunne præstere. Det har helt sikkert været med til holdets 
succes i denne sæson, omvendt må vi også konstatere at holdkampe om søndag
en har betydet, at ikke alle kan deltage i fællesspisningen efter runderne. Det 
tager vi op til overvejelse inden næste sæson, og en løsning kunne være i stedet 
at mødes til brunch før rundens start.

Overordnet går det rigtig godt i ”onsdagsklubben” og vi har nu investeret i nye 
brætter, brikker & DGT3000-ure. Lækkert materiale er med til at gøre det endnu 
federe at spille holdkampe på hjemmebane – forhåbentlig næste år i 1. Division. 
Der er fortsat stort fremmøde og et spændende program på hverdagsaftenerne. 
Så jeg er på mange måder en tilfreds holdleder og ser altid frem til onsdagsskak. 

PppPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp
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Referat af bestyrelsesmøde 19.6.2019 kl. 20

Mødet blev holdt hos Alex Madsen med indledende middag kl. 18.

Til stede: Jan Kaya-Mortensen
Poul Erik Harders
Carina Jørgensen
Alex Madsen
Jakob Trier (referent)

Afbud: Per Steenstrup
Kaare Vissing Andersen

Regnskab
Regnskab for 2018, underskrevet af kassereren og revisorerne, blev gennemgået 
af Jakob. Jakob udarbejder desuden et ikke revideret regnskab for første halvår af 
2019 samt et budget for de følgende 12 måneder til fremlæggelse på 
generalforsamlingen.
Gladsaxe kommune har rykket Poul Erik for regnskab underskrevet af 
bestyrelsen. Jan følger op med kommunen.
Samarbejdet med DSJ Regnskab opsiges, og Jakob beder om data fra det 
økonomisystem, som Djinnie Jensen har benyttet.
KSU/DSU kontingent fra 2017Q4 betales af Jakob hurtigst muligt, så al 
udestående gæld til KSU/DSU er afviklet.
Vedtægter
Der blev snakket om, at det ville give mening at finpudse/ændre nogle af 
foreningens vedtægter til vedtagelse ved generalforsamlingen i 2020. Fx reglen 
om, at man ikke må være med i andre skakforeningers bestyrelser, hvis man er 
medlem af bestyrelsen i Caïssa Gladsaxe.
Generalforsamling/bestyrelse
Carina og Jakob genopstiller til bestyrelsen.
Alex overtager webmaster-opgaven fra Per Steenstrup.
Poul Erik udnævnes til Juniorleder.
Carina prøver at skaffe en ramme til et billede, hun har lavet, og som skal 
overrækkes til Allan Hansen på generalforsamlingen som tak for hans store, 
økonomiske donation i 2018. Pris for rammen: Max 600 kr.
Samarbejde med Odysseus
Alex sender en mail til alle medlemmer om Gladsaxe Mesterskabsturneringen.
Opbakning til øget samarbejde med Odysseus. Fx kunne man åbne dørene for 
hinandens medlemmer på tirsdage (hos os) samt torsdage (hos dem).
Turneringsleder
Alex har turneringslederlicens. Jan indstiller Poul Erik til turneringsleder på 
baggrund af ”skak CV”, som Poul Erik skal sende til Jan.
Gladsaxes foreningsoversigt
Alex skriver til Kulturen.dk med korrekt information om klubben, så de kan få 
opdateret deres hjemmeside.

Skakforeningen
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Referat af Generalforsamling 25. juni 2019

1. Valg af dirigent
Formanden bød velkommen til årets generalforsamling, hvorefter Kaare Vissing Andersen blev 
foreslået og valgt som dirigent med akklamation.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket i 
overensstemmelse med klubbens vedtægter 

2. Protokol
Mødereferatet fra generalforsamlingen 29. maj 2018 (udsendt via klubbladet, Caïssa nr. 375 
side 25 ff.), blev godkendt.

3. Formandens beretning
Formanden, Jan Kaya-Mortensen, fremlagde sin beretning:

På mirakuløs vis lykkedes det at bevare en æret og hæderkronet skakklub med 
mange års stor skakhistorie bag sig.
Efter adskillige økonomiske dundertaler til medlemmer og bestyrelse gav jeg i 
slutningen af 2018 bestyrelsen besked på, at såfremt alle ikke snart forstod 
alvoren bag vores situation, overvejede jeg en indstilling om at lukke klubben – 
det økonomiske dødvande, vi stod i, var uholdbar.
Takket være en ihærdig indsats gennem de seneste par år lykkedes det os at 
genoprette økonomien, hvilket primært skete grundet følgende indsatser:
1) En professionel bogholder, som tog det store timelange slæb med at få oprettet 

alle medlemmer, sende girokort ud, sikre indbetalingerne kom og, hvis ikke de 
kom rettidigt, få meldt folk ud.

2) Ekstra kontingentopkrævninger og -stigninger.
3) Periode forskydning af kontingentopkrævninger, så vi opkræver, før KSU 

opkræver, og derfor når at udmelde dem, som ikke betaler rettidigt. 
4) Herefter en utrolig dejlig engageret og dedikeret indsats fra Jakob, der som 

kassemester selv foreslog, han gik ind og overtog kontingentopkrævninger mv. 
for at spare klubben bogholderens timeløn – 500,- kr. for hver en time sparede 
vi, og det skal vi alle være yderst taknemmelige for. Jakob skaber tryghed og 
giver ro på dette så vigtige felt.

5) En utrolig og meget forstående kommune, som efter megen dialog besluttede 
at give os chancen til at bringe orden i tingene fremfor at lukke os pga. 
manglende regnskabsaflæggelser.

6) Skære benhårdt ind til benet, undlade køb af klubmesterskabspokal, trykning 
af klubbladet, ingen gratis kaffe, egenbetalt juniorstøtte, julequiz, kager osv.

7) Afdragsordning med KSU omkring manglende indbetalinger.
8) Salg af aktiver (TV).
9) Donationer fra medlemmer.
Alt dette hjalp os til, at komme ovenpå, og især donationerne gav os troen på at 
have en klub – det var i allerallersidste øjeblik I trådte til, flaget var helt oppe på 
vippen, og vi manglende mange træk til tidskontrollen … Det så håbløst ud, indtil I 

Caïssa Gladsaxe
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kom og bragte os over på at have et plus i kassen – fantastisk og mange tak skal 
lyde fra bestyrelsen – I reddede klubben!
Alle de kære mennesker er nævnt i regnskabet og I fortjener store klapsalver!
Nu kan vi kigge fremad, nej, vi er ikke ved muffen og kan gå amok, men vi har en 
positiv bundlinje og et lille positivt cashflow som gør, at klubben har basis for at 
komme fremad! Så set i det perspektiv håber jeg, at I alle vil takke dem, som har 
doneret penge.
Ligeså vel vil jeg takke bestyrelsen og revisorerne for at have samlet sig i ring og 
stået igennem dette. Bestyrelsen har i den grad kæmpet for klubben, og jeg takker 
jer alle og enhver for indsatsen, den er enorm, og i stedet for at fremhæve dem, 
som bliver, vil jeg gerne fremhæve den, som går.
Som sagt ønsker ikke alle at fortsætte, og det er med beklagelse og forståelse, at 
Per Steenstrup har valgt at stoppe. Per har ydet en årelang og enorm indsats, 
som fortjener et stående bifald.
Stort set hver eneste tirsdag i flere år har Per stået for juniortræningen, og trods 
helbredet har Per en helt ufattelig høj mødestabilitet, stort set alle aftener er Per 
mødt op og har varetaget udviklingen af en eller flere juniorer – til glæde for børn, 
forældre og klubben.
Læg til, at Per har stået for hjemmesiden og holdt den kørende og af egen lomme 
betalt for de omkostninger, et WEB-hotel nu engang har.  
Afslutningsvis har Per med sit behagelige væsen og skarpe pen sendt adskillige 
mails med meninger og kommentarer til bestyrelsen omkring klubbens situation 
og udvikling.
Per er en mand med meninger, gode ideer og ikke mindst handling bag ordene – 
en person, som enhver forening nyder at have ombord og tilsvarende ærgrer sig 
over at miste; så Per, ombestemmer du dig, er der altid en ledig plads!
Nu med økonomien på plads og styr på medlemstil- og afgang samt kommune 
kan vi se fremad og glædes over nogle helt fantastiske sportslige bedrifter.
I år rykkede begge hold op!
2.-holdet rykkede op i 3. række, og langt om længe er vi tilbage i divisionen – 
denne gang 2. division! Til næste år skulle vi gerne fejre en oprykning til 1. division 
og 2. række, fordi vi er gode nok til det! 
ELO 2000 vokser og vi bliver stærkere og stærkere som spillere … over 14 
mesterspiller tæller truppen, og nogle af os stiller sig til rådighed for 2.-holdet som 
reserver, skulle ønskerne og behovet være der.
Andre glædesbudskaber: 

● Den nykårede U-16 Pige-Danmarksmester hedder Nienke. 

● Vi havde den forsvarende Senior-Danmarksmester sidste år i Peter Birk. 

● Den forsvarende Gladsaxemester hedder Tommy Schmidt. 

● Vi har Danmarks stærkeste klubturnering. 

● Vi har det stærkeste trænerprogram. 

Skakforeningen
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● Sammen med Odysseus laver vi flere tiltag sammen, vi spiller hos hinanden, 
laver Gladsaxemesterskabet igen og en venskabsmatch, og så er det også 
muligt at spille udsatte partier hos hinanden. 

Udfordringer har vi også, og en målsætning er at skabe større fremmøde – især 
om tirsdagen, og lur mig om ikke vi lykkedes med det, nu da vi langt om længe 
kan bruge energien på udvikling af klubben fremfor på ren og skær overlevelse!
Lad os gå sæsonen 2019-2020 i møde med stor begejstring – vi er en klub med 
fremtid!
Formandens beretning blev godkendt enstemmigt.

4. Regnskab
Kassereren gennemgik klubbens regnskab for kalender- og regnskabsåret 2018. 
Se bilag 1. Regnskabet er en slags overgangsregnskab, idet det omfatter 2½ års 
indtægter og vedrører udgifter til KSU/DSU for årene 2017, 2018 og 2019, se 
noterne til regnskabet i bilag 1. Takket være donationer fra medlemmerne, hvor 
især donationen på 10.000 kr. fra Allan Hansen må fremhæves, viser regnskabet 
et overskud, også når der tages højde for de atypiske indtægter og udgifter. Se 
bilag 2.
Kassereren kom ind på mulige problemer angående Helge Neesgaard Madsen 
krav til klubben, idet en stor del af Helge Neesgaard Madsen krav vedrører 
udgifter, der ikke angik klubben eller ikke var godkendt af bestyrelsen.
Kassereren fremlagde til orientering et foreløbig regnskab for perioden 1/1-24/6 
2019 plus et budget dækkende 2. halvår 2019 og 1. halvår 2020.

5. Indkomne forslag
Bestyrelsen fremsatte forslag om, at kassererposten skal være kontingentfri, 
motiveret ved den besparelse klubben får ved at spare udgiften til en ekstern 
kasserer. Forslaget blev vedtaget.

6. Valg
Følgende var på valg:

Kasserer (Jakob Trier)
1. bestyrelsesmedlem (Carina Jørgensen)
3. bestyrelsesmedlem (Per Steenstrup)
Bestyrelsessuppleant (Kaare Vissing Andersen)
2 revisorer (Jesper Thygesen og Hans van den Brink)
1 revisorsuppleant (Mogens Olsen)

3. bestyrelsesmedlem, Per Steenstrup, ønskede ikke genvalg. Da der ikke var nogen kandidat 
til posten, nedlægges den. Nummereringen af menige bestyrelsesmedlemmer ophører for at 
sikre, at alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år.
Alle øvrige på valg blev genvalgt med akklamation.
Herefter ser bestyrelsen således ud:

Formand: Jan T. Kaya-Mortensen
Kasserer: Jakob Trier
Bestyrelsesmedlem (ulige år): Carina Jørgensen
Bestyrelsesmedlem (lige år): Alex Madsen
Bestyrelsesmedlem (lige år): Poul Erik Harders
Suppleant: Kaare Vissing Andersen

Caïssa Gladsaxe
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Formanden kunne meddele, at Christopher Pedersen, der desværre ikke kunne 
være til stede, gerne ville være suppleant. Vedtægterne nævner kun valg af en 
suppleant, så Christopher må være uofficiel andensuppleant til bestyrelsen.

7. Eventuelt
Klubben havde fået et skakbillede af Carina Jørgensen, malet af hende selv. Maleriet er en 
sponsorgave til Allan Hansen som en erkendtlighed for hans store donation til klubben. Se foto 
af maleriet nederst på siden.
Vissing Forlags Pris 2019, en boggave, går i år til Allan Hansen.  Kaare Vissing Andersens 
begrundelse for at give Allan Hansen prisen er ikke primært Allans store donation, 
men den er det dog i det mindste sekundært. Den primære begrundelse er det 
hjerte for klubben, som Allan Hansen har lagt for dagen i sit argument for at gøre 
Caïssa Gladsaxe til sit "årets gode formål", idet han hvert år yder et større beløb til 
et velfortjent formål. 
Herefter blev præmierne for klubmesterskabet i basisgruppen uddelt: Poul Erik Harders og Leif 
Hahn delte  1.-pladsen og dermed 1.- og 2.-præmien ligeligt, medens 3.-præmien gik til Nikolaj 
Brødsgaard.
Erik Poulsens værk om Søborg skakklub er overdraget til Alex Madsen. Al tekst findes i digital 
form, medens billeder, avisudklip m.m. skal skannes ind, inden værket er klar til udgivelse. 
Kaare Vissing gentog sit tilbud om at bidrage økonomisk til mangfoldiggørelsen.
Sluttelig takkede dirigenten for god ro og orden, hvorefter formanden takkede dirigenten for 
veludført hverv.

I generalforsamlingen deltog følgende:

Peter Røder Mogens Olsen Silas Høyerup repræsenteret 
af Jesper ThygesenKaare Vissing Andersen Jakob Trier

Jan T. Kaya-Mortensen Poul Erik Harders Carina Jørgensen

Per Steenstrup Alex Madsen

Gladsaxe 25. juni 2019

Jan T. Kaya-Mortensen Kaare Vissing Andersen Alex Madsen
Formand Dirigent Referent

Bilag 2: Donationer 2018
Allan Hansen: 10.000 kr.
Poul Erik Harders: 1.200 kr.
Per Steenstrup: 900 kr.
Leif Hahn (sin præmie): 85 kr.

Foto: Sponsorgave til Allan Hansen

Slutstillingen fra partiet Short-Timman
Tilburg 1991, 1-0

Skakforeningen
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Bilag 1: Regnskab 2018

Caïssa Gladsaxe



Diverse information

Generalforsamling: Onsdag 24. juni 2020

Sommerlukket: 1.-31. juli 2020

Klubaften 

Basisgruppen: Tirsdage kl. 19
Elitegruppen: Onsdage kl. 19

På klubaftener er der ikke planlagt særlige aktiviteter for basisgruppen, men mød 
op til lidt hyggeskak og samvær. Som regel spiller vi små lynskakturneringer, hvor 
vi spiller alle mod alle for de fremmødte.

Hjemmesider:

www.caissa-gladsaxe.dk

www.elo2000.dk

Klubbladet Caïssa
De seneste numre af klubbladet kan hentes på www.caissa-gladsaxe.dk.

Nye medlemmer
Vi mangler medlemmer i basisgruppen. Har du gode idéer eller forslag til 
initiativer, som kunne trække nye medlemmer til, må du meget gerne kontakte et 
af medlemmerne af bestyrelsen.

Donationer
Har du lyst til at donere et beløb til klubben. kan det indbetales til vores bank:

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

Skakspil for samlere

Til salg


