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Holdene til sæsonen 2021 / 2022
Som alle sandsynligvis ved, så blev der jo ikke spillet holdkampe i sidste sæson, grundet Corona, men i
skrivende stund er restriktionerne heldigvis løsnet op igen og det er atter tilladt at spille turneringsskak. Du
husker måske ikke resultaterne fra den sidst spillede sæson, som var 2019 / 2020, hvor slut resultatet
desværre var, at 3 af vores 4 hold rykkede ned. Men det giver jo blot forhåbninger om oprykninger i år
I denne sæson har vi følgende hold:
Bræt 1. holdet
2. division, gruppe 1
1
Dan H. Andersen
2
Per D. Jørgensen
3
Thorbjørn Rosenlund
4
Allan Poulsen
5
Erik Holdstein
6
Erik A. Andersen
7
Peter Lautrup
8
Henrik Sørensen (H)

2. holdet
KSU 2. række
John L. Hansen (H)
Frode B. Nielsen
Jens Fejø
Bjørn Olsen
Peter Køhler
Frank Dybdahl
Bjarke R. Winther
Michael Vedsø

3. holdet
KSU 2. række
Alexander Riisberg
Torben Schøller Larsen
Ole Schøller Larsen (H)
Jørgen L. Schøller Larsen
Dan Terkildsen
Pavan K. Medaramelta
Steen Nielsen
Arne Schøller Larsen

4. holdet
KSU 6. række
Ole Gjelstrup
Ahmed Kazic
Peter Frahm
Anfinn Niclasen (H)

Kommentarer til hold turneringen:






i KSU's holdturnering, spilles sidste runde lørdag den 26. marts 2022 i Tapeten i Ballerup
vi har i år tre 8-mands hold og et 4-mands hold
alle FS's hjemme kampe starter kl. 19:00 - 1. holdet starter dog kl. 12:00 om søndagen
vores 1. hold spiller fortsat i Øbro's lokaler
4. holdet spiller kun 4 kampe og skal ikke spille den sidste lørdag

Bestyrelsen ønsker alle en god holdturnering med ønsket om gode resultater, såvel individuelt, som for hvert
hold. Lad os håbe på, at Corona ikke kommer på tværs og stopper holdturneringen igen.

Vidste du at:


Evgengy Sveshnikov blev født den 11. februar 1950 i Chelyabinsk (Sovjetunionen). Byen er i
dag den 7. største by i Rusland, med ca. 1,2 mio indbyggere

Forslag til generalforsamlingen
Onsdag den 23. februar afholder Frederiksberg Skakforening generalforsamling. Hvis du har nogen forslag,
som skal bringes op, må du godt sende en mail til en fra bestyrelsen. Dit forslag skal være bestyrelsen i hænde
senest lørdag den 15. januar 2022.
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Betaling i kantine & turneringsindskud
Bestyrelsen har undersøgt muligheden for at benytte MobilePay i
henholdsvis kantinen, og til indskud i turneringer. Den årlige udgift vil
ligge mellem 1.500 & 2.000 kroner om året, afhængig af, hvor mange
der vil betale via MobilePay. Det er desværre ikke en udgift, som
klubben har økonomi til at påtage sig i øjeblikket.
Betaling i kantinen skal derfor ske kontant, medens du har 2
muligheder for at betale indskud til turneringer:
1. kontant
2. via foreningens konto, som er:
Husk at skrive navn & turnering

1551 3160084

Vidste du at:



Sveshnikov var søn af en far (Elin Kaparushkin), som var idrætslærer, og en mor (Tatjana
Svehnikova), som var læge
han lærte at spille skak af sin far, og begyndte at løse skakopgaver, for at distrahere sig selv
fra tandsmerter

Taget i forbindelse
med kommunemesterskabet.
Fra venstre er det:
Dan H. Andersen
Jacob Kjær
Peter Jacobsen
Erik Andrë
Andersen
Bjørn Olsen
Jens Fejø
John L. Hansen
med computeren
samt vi kan lige
skimte Anfinn
Niclasen
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Find Hamann-Hivet! (Se løsningerne side 26) ved Kaare Vissing Andersen
Nr. 1: Hamann – Laszlo Barczay, Zoneturneringen i
Vrnjacka Banja 1967 (26. januar), 12. runde.

Nr. 4: Hamann – Stefano Tatai, Italien,
Clare Benedict, Gstaad, Schweiz, 1973 (23. juni).

Hvid trækker og vinder!

Hvid trækker og vinder!

Nr. 2: Hamann – Bjørn Brinck-Claussen,
Københavnsmesterskabet 1973 (27. januar).

Nr. 5: Arne Sørensen – Hamann,
Nordisk Mesterskab, 1973 (3. august), Grenå.

Hvid i trækket! Find angrebsplanen!

Sort trækker og vinder!

Nr. 3: Hamann – Axel Roos,
DM 1973, København, 4. runde (17. april).

Nr. 6: Levente Lengyel, Ungarn – Hamann,
Barcelona 1973 (27. oktober)

.
Hvid trækker og vinder afgørende materiale!
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Vores nye lokaler
Den første onsdag i vores nye fine lokaler var onsdag den 4. august. Det blev hurtigt testet, at brikkerne også
kan flyttes i vores nye klublokaler, om resultatet af kampene, så er tilfredsstillende i vores ny lokaler - er en
anden snak.
Efter nogle hurtigt dømte remis, fortalte vores formand Dan H. Andersen om samarbejdet med Henrik
Andersen fra Skak for sjov, som er initiativtager til Skak for sjov. Det var Henrik, som kontaktede Dan for at
høre, om vi kunne have lyst til at flytte ind i nye lokaler, som er indrettet til skak. Dan og Erik Jarlnæs har taget
nogle billeder, som du kan se i dette nyhedsbrev.
Der var en præsentation af
lokalerne, hvor Henrik
Andersen blandt andet fortalte
at bordene er specielt udvalgt,
da de opfylder en skakspillers
krav:
 De har ingen skarpe
kanter
 De er solide
 De kan tåle at blive brugt
Bemærk i øvrigt, at der er god
plads til hver spiller, hvilket
'måske' var et enkelt
ankepunkt i Stormly.
Der bliver også fremstillet en speciel brik af træ, som skal sættes op på en støbejerns fod på facaden uden for
lokalerne.
Efter aftale med Henrik har FS indkøbt et køleskab, samt en kaffemaskine, hvor især sidst nævnte 'nok' er et
'must' for mange i behovspyramiden i forbindelse med at spille et skakparti. Både køleskab & kaffemaskine har
fundet deres nye hjem.
Hvis du ikke har været forbi endnu, kan det varmt anbefales, at kigge forbi, evt. også for at spille skak.

Vidste du at:




Sveshnikov læste til ingeniør
han arbejdede i en periode med at forbedre forbrændingsmotorer
men det var skakken, som træk i ham, som blev hans fuldtids passion



forbrændingsmotoren kan spores tilbage til 1600-tallet
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Nye og moderne skaklokaler til Skak for sjov af Henrik Andersen
Med fremgang fra 50 medlemmer i 2013 til næsten 300
medlemmer før covid-19 nedlukning i 2020 har skakklubben
'Skak for sjov' længe haft problemer med for små lokaler på
Hostrupsvej, Frederiksberg. Og med øgede afstandskrav under
covid-19 blev det ekstra aktuelt at finde nogle nye og større
lokaler.
Det er derfor med glæde, at klubben lørdag den 19. juni kunne
åbne i moderne indrettede lokaler på Falkoner Alle 36,
Frederiksberg. Lokalerne har et bruttoareal på 122 kvadratmeter
og et spilleområde i to lokaler på i alt 81 kvadratmeter, og der er
tre store vinduer ud mod et hovedstrøg.
Lokalerne på Falkoner Alle har plads til turneringer med 48 deltagere, og da 'Skak for sjov' fortsat kan benytte
lokaler på Hostrupsvej, som ligger 25 meter fra det nye spillested, kan klubben arrangere turneringer med i alt
84 deltagere.
Lokalerne på Falkoner Alle er nyindrettet og designet udelukkende til skakaktivitet af arkitekt Stine Schultz og
industriel designer Martin Larsen. Ord som moderne, funktionelt, lyst og venligt gik igen i vurderingen af
stedet blandt de ca. 60 skakentusiaster, som var mødt frem til receptionen den 19. juni for klubbens
medlemmer.
Ved samme lejlighed gav international mester Andreas Skytte Hagen og FIDE-mester Peter Jakobsen simultan
med 15 gevinstpartier og et enkelt tabsparti.
Foruden skak-undervisning for børnehold i Skak for sjov skal de nye lokaler bruges til Skaksalon, hvor alle er
velkomne, og lokalerne rummer også Danmarks eneste fysiske skak-butik, Bedre til skak.
Frederiksbergfonden har støttet med 150.000 kr. til inventar og indretning af de to lokaler til skakundervisning for Skak for sjov.

Vidste du at:







Sveshnikov blev mesterspiller som 17 årig
i 1975 blev han udnævnt til International Mester
i 1977 blev han udnævnt ti l til stormester (GM)
da han forlod skolen, som 24 årig, fik han tilbuddet om lade være med at gå efter en
militær karriere og satse på en karriere om turneringsspiller - han takkede 'ja tak'
Allan Simonsen bliver kåret til årets fodboldspiller i Europa i 1977
Stjernekrigen (Star Wars) havde premiere i 1977

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk
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Voksenundervisning & skak salg
Da vi er flyttet til 'Skak for sjov's lokaler, bliver vi nok også mere opmærksomme på de muligheder, som der
tilbydes af skak for sjov. Det kan anbefales at tage en 'rundtur' på deres hjemmeside, hvor du blandt andet
kan se, hvem undervisningsteamet bag. Der er også mulighed for at indkøbe det skakmateriale, som du måtte
stå og mangle.
Du har eksempelvis mulighed for at deltage i voksenundervisning, hver tirsdag fra kl. 19.00 - 22.30. Som det
fremgår af hjemmesiden, bliver der set på et skaktema, såsom åbning, midtspil og slutspil, samt andet, men du
er også velkommen til at medbringe dit eget skak parti.
Man kan tilmelde sig via hjemmesiden, hvor der også er link til pris og betaling.

Vidste du at:



da Sveshnikov var 17 år, spillede han første gang med i det Sovjetiske mesterskab
i perioden fra 1967 til 1991 spillede han med om det Sovjetiske mesterskab 9 gange - med en
delt 5. plads i 1978, som bedste resultat

Taget i
forbindelse med
Kommune
mesterskabet:
Fra venstre:
Jens Fejø
John L. Hansen
Anfinn Niclasen
John Garodkin
kan skimtes bag
Anfinn
Steen Nielsen,
?
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Indbydelse til alle-mod-alle og spil-når-du-vil
Vi håber naturligvis alle at hverdagen indfinder sig igen efter en lang ufrivillig Corona-pause, hvor brætter,
brikker og ure, har ligget ubrugt og kedet sig i klubbernes skabe. Vi er kommet godt i gang efter sommerferien,
og det tyder på, at vi er tilbage til normale tilstande, men som vi alle ved, så er 'det svært at spå - især om
fremtiden'. Der er vist lidt uenighed om hvem, som har sagt det, men nogle mener, at det er Frederiksbergborgen: Storm P.
Frederiksberg Skakforening indbyder derfor til 2 turneringer, nemlig en alle-mod-alle turnering, samt en spilnår-du-vil turnering, som begge spilles på følgende onsdage:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

runde 27. okt
runde 11. nov
runde 17. nov
runde 1. dec
runde 15. dec
runde 5. jan
runde 19. jan

I begge turneringer spilles med 90 minutter til hele partiet, samt 30 sekunder i tillæg pr. træk.
Alle-mod-alle (8-mands grupper efter DK rating)
Indskud
100 kroner

Spil-når-du-vil
Indskud
50 kroner

Præmier

1. præmie 300 kroner
2. præmie 100 kroner
Deles ved ligestilling

Præmier

Vin & chokolade til
Vinder af turneringen
Bedst under 1800
Bedst under 1400

Deadline

Mandag den 25. oktober via
indbydelse på skak.dk

Deadline

Du skal blot møde op senest kl. 18:50
på spille aftenen

Vidste du at:








jævnfør Sveshnikov selv, har han vundet over 100 turneringer i sin skak karriere
Sveshnikov startede sin skak rejse med at spille Pelikan-åbningen, som tager sit afsæt i
siciliansk forsvar
Pilikan åbningen blev også spillet af Gennadi Timoshchenko, som videre udviklede
åbningen
det var dog Sveshnikov, som fortsatte med at spille åbningen, samt skrev en bog derom
Sveshnikov har skrevet flere bøger, dels om siciliansk, men også fransk
i de senere år, gik han dog over til en anden variant, nemlig Kalashnikov
du kan se en video på YouTube, hvor han spiller 'gadeskak'

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk
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Skakopgaven ved Kaare Vissing Andersen
Løsning på opgaverne i FS Nyhedsbrev, juli 2021
Nr. 43 John Tornerup, Arbejder-Skak, 1939, nr. 4

garderer feltet f6, eller som i diagram Nr. 43A tilføje en
hvid bonde på f6.
Løsning: 1. Dg3! Lf3 2. Dxf3#. 1... Ld4 2. Sxd2#. 1... Td3
2. exd3#. 1... Sbd4 2. Sc5#. 1... Scd5 2. De5#. 1... Td4
2. Sc5#.
Nr. 44 John Tornerup, Arbejder-Skak, 1939, nr. 7

Mat i 2 træk

C+ 8+9

Løsning: 1. Dg4! Truer 2. De4#. 1… Lf4 (spærrer for
dronningens vej til e4) 2. Dxf4#. 1… Ld5 (dækker e4,
men opgiver dækningen af d3 og spærrer for Td7’s
dækning deraf) 2. Sxd3#. 1… Td4 (dækker e4, men
tillader en overraskende mat udført af en bonde) 2.
exd4#. Dertil kommer tre forsvar, der alle spærrer for
Lb7’s gardering af e4, men da tillader mat på anden vis:
1… Sbd5 (selvblokade) 2. Sc6#, 1… Scd5 (opgiver
dækningen af feltet e6) 2. De6# og 1… Td5 2. Sc6# eller
2… Sf7#. Denne dual, to måder at sætte mat på,
skæmmer helhedsindtrykket. Og den var meget let at
undgå, nemlig ved at rykke samtlige brikker en række
ned og tilføje en sort bonde på g7, hvorfra den
Nr. 43A John Tornerup, Arbejder-Skak, 1939, nr. 4
Version ved Kaare Vissing Andersen

Mat i 2 træk

C+ 8+7

Løsning: 1. Dh8! Truer 2. Sc3#. 1… Kd5 (selvbinding) 2.
De5#. 1… Dd4 (selvblokade) 2. Dh1# (opgavens
smukkeste variant). 1… Se5+ 2. Dxe5# (krydsskak). 1…
Sf6+ (linjeåbning) 2. Sxf6# (krydsskak). 1… Sd5
(selvblokade) 2. Sd6#.
Herefter synes det (så småt) at ebbe ud med John
Tornerup som problemkomponist – erstattet af en
smuk karriere inden for Dansk Arbejder Skak Forbund
med bl.a. fire forbundsmesterskaber og inden for
Dansk Skak Union som medlem af Frederiksberg
Skakforening.
På sine gamle dage begyndte han dog at komponere
opgaver igen, endda nogle endnu smukkere end førhen
– men disse er blevet vist i Nyhedsbrevet.

Mat i 2 træk

C+ 9+9

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk
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Nr. 45 Kaare Vissing Andersen, Caïssa (klubblad for
Caïssa Gladsaxe), februar 2020

Mat i 2 træk
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Nr. 47 Kaare Vissing Andersen, ”fribonden”
(medlemsblad for Damhus Skakklub), juni 2021)

C+ 6+7

Løsning: 1. Ld3! Truer 2. Txh7#. 1… Lxf7 2. Sxf7#. 1…
Txd3 2. Lxf6#. 1… Td7 2. Lxf6#. 1… Lg7 2. Lxg7#. 1…
Tb7 2. Tg8#. Idéen var at skabe en opgave med ”det
dobbelte løberoffer” – dog ikke som det er kendt i
partiskak. Efter nøgletrækket 1. Ld3! står begge hvids
løbere da også i slag, men en svaghed i konstruktionen
er det, at 1… Txb2 ikke hindrer hovedtruslen 2. Txh7#.

Mat i 2 træk

4 løsninger

C+ 11+7

Også her er der mening i galskaben, idet samtlige
nøgletræk består i, at en brik går til d4. Løsning: A: 1.
d4! Truslen 2. Dc3# kan ikke pareres. B: 1. Td4!
Træktvang! 1… c3 2. Ta4#. C: 1. Sbd4! Træktvang! 1…
c3 2. Sb3# eller 1… b5 2. Ta6#. D: 1. Sfd4! Træktvang!
1… c3/f5 2. Sb3#.

Nr. 46 Kaare Vissing Andersen, Caïssa (klubblad for
Caïssa Gladsaxe), marts 2021

Nr. 48 Kaare Vissing Andersen, frit efter Alfonso den
Vise, år 1283, nr. 93, ”Caïssa”, marts 2021

Mat i 2 træk

Mat i 3 træk

2 løsninger

C+ 6+1

Løsning: A: 1. a8(T) Træktvang! 1… Kxb7 2. Thb8#. B:
1. a8(L) Træktvang! 1… Ka7 2. Lg1#. Normalt bør der
kun være en løsning i en opgave med fordringen ”mat i
2 træk”. Her er der dog mening i ”galskaben”: To
underforvandlinger. Vi ser, at 1. a8(D)? er for skrapt,
idet sort da er pat, og vi ser, at 1. a8(S)? er for slapt.

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk

C+ 4+2

Løsning: 1. Tbb7 Truer 2. Tc8#. 1… Sxb7 2. Sc6 Denne
stilling, hvor hvid truer 2. Tc8#, er den egentlige
inspiration fra Alfonso den Vises skrift. 2… Sb7~
(betyder, at Sb7 går til et vilkårligt felt) 3. Ta7#. 1… Sc6
2. Tc8+ Sb8 3. Tcxb8#.
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Løsning: 1. b7+! (Eller 1… Ka7/Kb8 2. Sc6+) 1… Sxb7 2.
Sc6! Træktvang!
Studenter OL:





Hvid vinder en erobringssejr, det vil sige vinder sorts
sidste brik (på nær kongen), men selv vil have en brik
tilbage ud over kongen.

studenter OL har været afholdt 24 gange
første gang i 1952 & sidste gang i 1977
Sovjetunionen vandt hele 17 gange
Denmark fik 2 3. pladser i 1965 & 1966
med på de danske hold var blandt andet:
 Bjørn Brinck-Claussen
 Jørn Sloth
 Ole Jacobsen
 Jens Kølbæk
 Morgens Moe

Vidste du at:





i 1976, var Sveshnikov med på det sovjetiske hold , som vandt guld ved studenter OL - han
vandt 6 partier og spillede 1 remis.
i 1977 blev Sveshnikov valgt som reserve for Sovjetunionen for det europæiske hold
mesterskab - han fik en score på 80% og holdet vandt guld
Viking 1 lander på Mars i 1976 den 20. juli

Annoncer fra 1906
Nedenstående annonce var i Skakbladet nummer 8, søndag den 26. februar 1906:
Skak-borde i nordisk stil
forevist unionens Bestyrelse og anbefalet af denne som smukke og praktiske til Klubbrug 8 Kr. pr. stk.
Paa større Bestillinger gives Rabat.
Jensen & Prip, Viborg
NB: Viborg Skakklub har 8 af disse og tiltræder Anbefalingen.
Nedenstående annonce var ligeledes i Skakbladet nr. 8, søndag den 26. februar 1906:
Husfaderens og Husmoderens
Regnskabsbøger ved A. Müller, Slagelse
Pris: 1 Aar á 120 Ø. 5 Aar, Vælskbind, 4 Kr.
Elegant indbundne 5 Kr.
Der er 'vist' sket lidt med priserne, samt brugen af deciderede skak-borde.

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk
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Seks nye opgaver
Nr. 49 Bo Raaschou, Problemskak, nr. 56,
4. Kvartal 2021 (debut)

Mat i 2 træk

C+ 8+8

Nr. 50 Bo Raaschou, Problemskak, nr. 56,
4. Kvartal 2021, side 13

Nr. 52 Eugene Ferber, 1925 (Ukendt kilde – her
sakset fra Skakbladet, juli 1973, forsiden)

Mat i 3 træk

Nr. 53 Kaare Vissing Andersen, Caïssa, marts 2021

Mat i 3 træk
Mat i 2 træk

C+ 12+12

C+ 7+3

C+ 10+9

Nr. 54 Kaare Vissing Andersen, Caïssa, marts 2021

Nr. 51 Verner Johnsen, København,
Skakbladet, marts 1973, side 75, nr. 9237.

Mat i 2 træk

C+ 8+5

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk

Mat i 3 træk
C+ 8+10
Se løsningerne på Nr. 53 og 54 i artiklen ”Den
bortførte dronning” i dette nummer af
Nyhedsbrevet, side 30
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Frederiksberg Kommune Mesterskab 2021
Så blev vores nye lokaler taget i brug i turnerings
sammenhæng og det var Frederiksberg Kommune
Mesterskabet 2021, som fik fornøjelsen af at lægge
lokaler til den første turnering.
Trods godt vejr var der i alt 23 spillere som mødte
frem til vores nye lokaler på Falkoner Alle 36, enten
den ene eller begge onsdage.
Hvis vi kigger på rating, var det faktisk et stærkt felt,
som med rette kunne gøre krav på titlen, som
Frederiksberg Kommune Mester 2021. Hvis vi kigger
på favoritterne i rating rækkefølge:








Dan H. Andersen
Peter Erik Olsen, Seksløberen
FM Peter Jacobsen, Nordkalotten
Erik Andrë Andersen
Kim Nyvang Andersen, Seksløberen
Frode Benedikt Nielsen
Erik Holstein

2217
2184
2124
2075
2049
2011
2001

I første runde var der kun favoritsejre til
ovenstående, men det betød, at favoritterne
begyndte at møde hinanden i 2. runde, og her
spillede Dan og Frode remis, medens Peter Erik og
Erik H., gjorde det samme. Det var kun Erik Andrë,
som måtte ned mod Alejandro Naselli, som ikke er
medlem af en klub, men har dog 1929 i rating, så

Efter den første onsdag, var stillingen i toppen
følgende:
1. Peter Jacobsen, Nordkalotten
2. Dan H. Andersen
Peter Erik Olsen, Seksløberen
Frode Benedikt Nielsen

3/3
2½
2½
2½

Den efterfølgende onsdag var det så tid til at
favoritterne mødtes indbyrdes, for at afgøre
ejerskabet af titlen. Rating favoritten Dan, afgav 2
remis, dels mod Kim, samt mod turnerings vinderen
Peter J.
Faktisk var partiet mod Dan, det eneste halve point
tab for Peter Jacobsen, som endte med 5½ point af 6
mulige og dermed tog en sikker turnerings sejr.
Bedste FS'er var Erik Andrë, som efter første onsdag
gik hjem med et enkelt point. Men han var opsat på
at rydde bordet den efterfølgende onsdag, hvor det
blev til 3 sejre.
Du kan se alle resultaterne her.
John L. Hansen var dommer i turneringen, medens
Dan H. Andersen og Erik Jarlnæs tog nogle billeder,
som du kan se i dette nyhedsbrev.

mon ikke han har spillet før

Slutstillingen i kommune-mesterskabet 2021
Der blev benyttet korrektion til slutstillingen:
1.
2.
3.
4.

Peter Jacobsen, Nordkalotten
Alejandro Naselli, ingen klub
Peter Erik Olsen, Seksløberen
Erik Andrë Andersen

5½ / 6
4½
4
4

Rating præmier:
Bedst < 1800 Morten Schiøler, ingen klub
3
Jens Fejø
3
Bedst < 1400 Silas Lorentsen (kun 1 onsdag) 1½

Frederiksberg Kommune Mester
2021
Peter Jacobsen, Nordkalotten

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk
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Oprydning i vores skakmaterialer
Eftersom vi er flyttet til nye lokaler, betyder det også mindre plads, så vi har været nødt til at sortere med hård
hånd. Det betyder, at vi har en del materiale, som vi ikke længere skal bruge og som reelt, blot har stået i vores
skakskab i flere år. Problemet med at have plads 'nok' er naturligvis, at så er der ingen grund til at rydde op,
men nu har vi så en anledning.
Vi forsøger at komme af med det til nogle, som godt kunne tænke sig nogle fine skaksæt, som stadig kan
bruges.
Vi har også ryddet op i
vores ure, hvor du kan se
udsnit til venstre.
Her har vi blandt andet
har et garde ur yderste til
venstre, samt et tårn ur,
som er det mørke ur.
Det grå ur nederst til
venstre er et af de første
generationer af digitale
ure.
Der er også en del præmie
ure, som vi naturligvis
beholder.
De ting, som vi forventer at skulle bruge om onsdagen, har vi ladet stå i vores nye lokaler, medens resten af
materialerne er rykket til butikken ('Skak for sjov') på Hostrupsvej.
Nedenfor kan vi se, at Dan H. Andersen (med telefonen) og John L. Hansen
vist leder efter sorteringsfif, det samme gør Erik Jarlnæs (med telefonen) og
Dennis L. Rose, medens Bjarke R. Winther i midten har overblikket.

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk
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Dommeruddannelse
Erik Jarlnæs er gået i gang med at tage dommeruddannelsen, da klubben godt kunne bruge nogle flere
dommere. Hvis du har gået med overvejelser om at tage uddannelsen, kunne det jo være en god mulighed for
dig, da du så kan udveksle erfaringer med Erik. Men hvad kræver det så for at blive dommer:






Det koster lidt at tage uddannelsen, men det betaler klubben
Der skal læses noget teori
Der skal løses nogle opgaver
Man skal stå for en turnering efter teorien og de praktiske opgaver er løst

Hvis det har interesse, kan du rette henvendelse evt. direkte til Erik eller en fra bestyrelsen.

Vidste du at:




Sveshnikov var også skak træner
han har blandt andet trænet Anatoly Karpov, som var VM fra 1975 - 1985
han har også trænet Alexandra Kosteniuk, som var VM hos kvinderne fra 2008 - 2010

Taget i forbindelse med kommune-mesterskabet. Fra venstre er det Erik Jarlnæs med telefonen, Michael
Olsen, Silas Lorenzen, Erik Holstein, Morten Schiøler og Jakob Hansen

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk
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Henning Møller – et mellemværende!? Af Kaare Vissing Andersen
Man kan ikke just påstå, at jeg med mine første to
af tre artikler om Henning Jensen/Møller i FS’s
Nyhedsbrev 2021 – ”in memoriam” i april og ”et
spadestik dybere” i juli – er gået kronologisk frem.
Det skyldes dels, at der med den første var tale om
en nekrolog, hvor jeg ville vise ham helt på toppen,
dels, at jeg med den anden ville råde bod på noget
i hans karriere, som jeg havde overset.
Derfor viser den første artikel på nær det første
parti, som er fra 1957, kun partier fra epoken 196264, mens den anden på nær et slutspil i K-skak
1961-62, kun viser partier fra 1958.

Om end dette ikke giver noget større hul, så er der
alligevel tre partier fra 1962-63, som fint siger
noget om hans styrke i begyndelsen af 1960’erne,
hvor han blev klubmester i FS 1961-62, og om
hans videre udvikling frem mod et af karrierens
højdepunkter, forbundsmesterskabet inden for
Dansk Arbejder Skak Forbund i 1964.
Dette ”indskud” i kronologien mellem seriens to
første artikler er den ene af to grunde til valget af
udtrykket ”et mellemværende” i titlen på denne
tredje og sidste artikel i serien. Den anden grund
må læserne vente med til slutningen. Først må vi se
tre Møller-gevinster!

Parti nr. 1: John Larsen - Henning Møller
Mine noter bygger på datidens kommentatorer i
Arbejder-Skak – i det første parti Poul E. Hansen,
som jeg kort portrætterede i Nyhedsbrevet, juli
2021. Man bedes huske på, at man dengang – i
begyndelsen af 1960’erne – ikke havde nær den
viden og litteratur om især de ”nye” åbninger,

eksempelvis den i det følgende parti, som vi har i
dag.
Og det må formodes, at Henning Møller som flittig
og rutineret K-skakspiller havde langt større
erfaringer med nyhederne end mange af sine
modstandere.

Moderne Benoni
Dansk Arbejder Skak Forbunds 30. K-turnering,
Eliteklassen, 1961-62
Hvid: John Larsen, København
Sort: Henning Møller, Herlev
1.d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 c5 4. d5 exd5 5. cxd5 d6 6.
Sf3 g6 7. g3 Lg7 8. Lg2 0-0 9. 0-0
Dette er grundstillingen i Moderne Benoni, når ikke
kun sort, men også hvid fianchetterer sin
kongeløber.

Stillingen efter hvids 9. træk: En grundstilling i
Moderne Benoni
Stillingens strategiske idé for hvid er at befæste
(beskytte) felterne (bønderne på) e4 og d5 med

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk
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løberen på g2 og blokere sorts modspil på D-fløjen
med en springer på c4, beskyttet mod fremstødet
b7-b5 af en bonde på a4 eller a5. I sit videre spil
kan hvid så vælge mellem en aktion på D-fløjen ved
med b2-b4 at angribe sorts bonde på c5 eller
foretage et standardangreb i centrum med
bondefremstødene e2-e4, f2-f4 og e4-e5. Sort kan
dog få modspil mod enten hvids ømme punkt på Dfløjen, c4, eller foretage det klassiske angreb,
indledt med Sf6-h5 og f7-f5, som er bedst kendt i
Kongeindisk.
9… Sa6!? Tegnet er mit. Poul E. Hansen skriver, at
V. Pirc i sit store værk om Kongeindisk mener, at
9… Te8 og 9… a6 giver sort bedre muligheder end
teksttrækket, idet hvid efter 9… Sa6 10. Lf4 Sc7 11.
a4 Te8 12. Sd2 kommer i fordel. I partiet valgte
hvid straks at overføre sin kongespringer til Dfløjen. Siden er der – ikke uventet – kommet andre
bud end de tre nævnte på seriøse sorte 9. træk:
Sbd7, Lg4 og b6. Idéen med teksttrækket (9… Sa6 i
stedet for 9… Sbd7) er at lade Sf6 tage sig af feltet
e5 fra d7, hvormed Lg7 da også gør det (plus andre
gode felter på diagonalen h8-a1!) – springeren på
a6 skal så til c7 og understøtte fremstødet b7-b5.
10. Sd2 Gode alternativer er 10. h3 og 10. Lf4.
10… Sc7 11. Dc2? Hvid skal snart komme snart til at
fortryde, at han ikke med 11. a4! imødegik sorts
bondefremstød på D-fløjen, eller sågar gjorde det
med det spektakulære 11. Sc4!? hvis taktiske
berettigelse er 11… b5 12. Sxd6! Dxd6 13. Lf4 Db6
14. d6 med en stilling til gunst for hvid, da den af
bonden truede springer er ene om at dække det af
Lg2 truede tårn på a8:

Nyhedsbrev, oktober 2021

Analysediagram
Den videre begrundelse for hvids fordel gives af
disse tre varianter: A: 14… Lb7 15. Lxb7 Tad8 16.
Lf3 Sce8 17. Db3 + B: 14… Td8 15. dxc7! Txd1 16.
Tfxd1 Lb7 17. Lxb7 Dxb7 18. Td8+ Se8 19. Tad1 + C:
14… Sh5 15. dxc7 Sxf4 16. Lxa8 – i alle tre tilfælde
med betydelig fordel for hvid ifølge en analyse i
Moderne Eröffnungstheorie, bind 6, 1986/1987,
side 27 (af Eduard Gufeld & Mark Taimanow), som
derfor mod 11. Sc4!? fraråder 11… b5 og i stedet
anbefaler 11… Sh5 og 11… Sfe8. De to
kombattanter har næppe kendt til denne analyse,
ej heller Poul E. Hansen og V. Pirc. Men grundet
hvids fejltræk, 11. Dc2? var det jo heller ikke
nødvendigt i det aktuelle parti, hvor sort nu netop
med sin b-bondes tematiske fremstød tilriver sig
initiativet.
11… b5 12. e4 Tb8 13. Te1?! Mere konsekvent var
det på klassisk vis med 13. f4! at besvare sorts
fløjangreb med et modangreb i centrum. På e1
kommer tårnet snart – ugarderet – til at befinde sig
på en udsat plads.
13… Te8! 14. Sf3 En bitter indrømmelse!
14… b4 15. Sd1 Lg4! Udnytter, at der ikke er
forbindelse mellem de hvide tårne på første række,
så Te1 står udækket, og at bonden på d5 med
springerens retræte fra c3 til d1 kun er dækket af
bonden på e4. Således truer hvid nu med at vinde
en bonde med 16… Lxf3 17. Lxf3 Sfxd5 eller Scxd5.

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk
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Dette provokerer hvid til med et anstrengt
kongetræk at dække sit tårn på e1.

Nyhedsbrev, oktober 2021

21. Db1 c4 22. h3 Lxf3 23. Lxf3 c3! 24. Lxb6 Txb6
25. Dc1 Sd4 26. b3 Db5+ 27. Kg2 f5!

16. Kf1 Dækker ganske vist tårnet, men bringer sig
selv i skudlinjen (jævnfør noten til sorts 20. træk).
16… Sb5 17. Dc4 Sd7!

Udnytter, at tårnet på e1 atter er uden gardering,
så hvid ikke kan slå på f5.

Stillingen efter sorts 17. Træk
Sorts stærke springerretræte 17… Sf6-d7! – som i
virkeligheden er et snedigt angrebstræk – får Poul
E. Hansen til at gøre status: ”Sort er sluppet bedst
fra åbningen og begynder nu – takket være
diagonalen h8-a1 samt sin kontrol over de vigtige
centrumsfelter e5 og d4 – at angribe de hvide
officerer, som har svært ved at etablere et
fornuftigt sammenspil. Teksttrækket truer med ved
18… Lxf3 19. Lxf3 Se5 20. De2 Sd4 at vinde en
officer på f3.” Vi ser, at den alternative retræte 20.
Dc4-b3 med dækning af Lf3 også strander på 20…
Sd4 med dobbeltangreb på dronningen og løberen
på f3.
18. Lg5 Da5 19. Le3 Sb6 20. Dc2 Da4! Tvinger den
hvide dronning til en trist retræte, idet hvid ikke
kan tåle 21. Dxa4? Sxa4, hvorefter hvid enten taber
en kvalitet (22. b3 Lxa1 23. bxa4) eller en bonde
(b2 eller e4), og han heller ikke kan tåle 21. b3?
Da6! med dobbelttruslen Lxa1 & Sd4+ med
afgørende materiel gevinst.

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk

28. Se3 Sxf3 29. Kxf3 fxe4+ 30. Kg2 Tb7 31. Dc2
Dd3 32. Tad1 Dxc2 33. Sxc2 a5

34. Opgivet. Nogen eksakt grund var der vel ikke til
at opgive. Men med en bonde bagud og trængt i
bund er stillingen trøstesløs for hvid – hvilket vel er
særligt psykisk hårdt at spille videre på i et
korrespondanceparti.
*
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Parti nr. 2: Henning Møller - Jørgen Johansen
Her bygger mine kommentarer på den rutinerede
skakskribent Alfred Christensens noter i ArbejderSkak.
Jørgen Johansen var et af de dengang store unge
talenter Gladsaxe Skakklub.
Kongeindisk (Firbondeangrebet).
Den københavnske enkeltmandsturnering 1962,
mesterskabsklassen.
Hvid: Henning Møller, Brønshøj A. S.
Sort: Jørgen Johansen, Gladsaxe
1.e4 d6 2. d4 g6 3. c4 Dermed søger Møller væk fra
Pircs Forsvar og over i Kongeindisk, som han havde
stor erfaring i og spillede lige godt med begge
farver.
3… Sf6 4. Sc3 Lg7 5. f4 Det farlige firbondeangreb –
farligt for sort som ved bare en smule ukorrekt spil
risikerer at blive løbet over ende af den hvide
bondelavine, og farligt for hvid på grund af den
alvorlige svækkelse af en række sorte felter og
diagonaler ind mod hans konge.
5… 0-0 6. Sf3 Sg4? Et uprovokeret og alt for tidligt
udfald! Trækket er så svagt, at det ikke nævnes i
nogen af den håndfuld bøger jeg har om K-indisk,
end ikke at det er dårligt!
7. h3! Sh6 Alternativet, det deciderede tempotab
7… Sf6, er lige så galt grundet 8. e5! der vinder
endnu mere terræn. Efter teksttrækket har sort
brugt tre træk til at få sin springer deplaceret.
8. Le3 f5 Alfred Christensen: “Noget må der gøres
for springeren (KVA: et åndehul på f7), men hvid
fastholder overtaget i centrum.”

Stillingen efter sorts 11. træk
12. c5! Indsnævrer yderligere sorts stilling og
rømmer feltet c4 til sin løber og blotlægger derved
svagheden på e6, som kan angribes ad diagonalen
b3-e6.
12… Lb7 13. Lc4 Ld5 På sin vis er løbermanøvren
Lc8-b7-d5, som letter trykket mod sorts stilling,
ganske fiks, men sort er alligevel for alvorligt bagud
i udvikling og terræn – synderen står og rødmer i
skammekrogen på h6.
14. Sxd5 exd5 15. Td1!? Typisk for Henning Møllers
talent: Han lader ikke sin løber vige, men binder –
og truer yderligere – den bonde, der truer løberen.
Kattens leg med musen – inden dødsstødet.
15… c6 16. b4 b5 17. Lb3 Sa6 18. Dd2 Sc7 19. Sd4
Dd7 Her gør Alfred Christensen status: ”Hvids
fordele er klare: en stærk fribonde på e5, en ideel
springerplads på d4 og muligheden for at bryde
igennem over a-linjen – og Sh6 er stadig
deplaceret.”
20. 0-0 Sf7 21. a4 a6 22. axb5 axb5 23. Ta1 Se6 24.
Txa8 Txa8

9. e5 e6 10. Dc2 dxe5 11. dxe5 b6 Normalt
modsvares en vis terrænovervægt gennem mange
bondetræk i åbningen af modpartens hurtigere
officersudvikling, men her har sort som sagt spildt
tre træk med sin kongespringer – Sg8-f6-g4-h6 – så
hvid har fået terrænovervægten frit og kvit.
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25… Dxc6 26. Lxd5 Da6 27. Lxa8 Dxa8 28. Dd7 De4
Et desperat modangreb, da sort har indset, at han
ikke kan standse hvids bondefremmarch på Dfløjen.
29. Dxe6 Dxe3+ 30. Kh2 Kf8 31. c6 Sxe5 32. Dd6+
Kf7 33. c7 De2 34. c8(D) opgivet.

Stillingen efter sorts 24. Træk
25. Sxc6! Bondekæden sprænges i sit fundament!
Offeret er baseret på de mange sorte brikker på
hvide felter i centrum og på D-fløjen, som hvids
Lb3 støttet af dronningen nu kan mæske sig i.
Alfred Christensen kalder offeret (og dets følger):
”En smuk lille kombination, der giver tårn og to
bønder for to lette officerer, men det afgørende er,
at c-bonden bliver fri, og at dronningen trænger
ind.”

Sort har intet forsvar mod de to dronninger. Der
truer allerede 35. Dde6#.

*
Vidste du at:





Sveshnikov deltog i OL 4 gange i perioden fra 2004 - 2010 med følgende score: +15, =20, -6
alle 4 gange stillede han op for Letland
i 1981 fik han en 3. plads i Wijk aan Zee
Sveshnikov vandt det lettiske mesterskab i 2003 & 2010




i 2003 vinder det danske ishockeylandshold sensationelt 5-2 over USA ved A-VM
i 2004, den 1. oktober går TV2 Charlie i luften

Parti nr. 3: Rich. Pedersen - Henning Møller
Dette parti har Henning Møller selv kommenteret i
Arbejder-Skak, august 1963, hvor han dels løfter en
flig ind til sin store viden om den spillede åbning,
dels afslører sine evner og sit arbejde med eksakt
variantberegning.
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Så bortset fra at tilføje et par diagrammer, så læner
jeg mig tilbage i stolen og gør det, som jeg var
bedst til i skolen: skriver af! Og dog må jeg (KVA)
alligevel give et par små grynt fra mig!
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Wienerparti
Dansk Arbejder Skak Forbunds 31. K-turnering,
1962-63, Eliteklassen.
Hvid: Rich. Pedersen, Vejle
Sort: Henning Møller, Herlev
1.e4 e5 2. Sc3 Sf6 3. f4 d5 4. fxe5 Sxe4 5. Sf3
Interessant er 5. d3, hvis Sort med 5… Dh4+ viser
sin eventyrlyst. Følgende parti viser Hvids gode
chancer: Benny Børgesen – E. Poulsen, november
1962: 5. d3 Dh4+ 6. g3 Sxg3 7. Sf3 Dh5 8. Sxd5 Lg4
9. Lg2 Lxf3 10. Dxf3 Dxe5+ 11. Kd1 Sxh1 12. Lf4
Dxb2 13. De4+ Kd8 14. Lxc7+ Kd7 15. Lh3+ Kc6 16.
Dc4+ Lc5 17. Se7+ Kxc7 18. Dxc5+ Kd8 19. Sd5! Sf2+
20. Kd2 Sc6 21. Dd6+ opgivet. (KVA: Et typisk Benny
Børgesen-parti – man drømmer sig uvægerligt
tilbage til Adolph Anderssen og anden halvdel af
1800-tallets romantiske skak! Hvor må de to store
talenter, Benny og Henning, have hygget sig og
udvekslet muntre erfaringer i begyndelsen af
1960’erne i Frederiksberg Skakforening!)

Bedre er 13. Ld4, da teksttrækket kun fører til
afbytning, hvilket er I Sorts favør.
13… Lxf5 14. Txf5 Dc8 15. Lxf8 Dxf5 16. Lc5 a6 17.
Le2 Sc4 18. Ld4 Te8 19. Lf3 b5 20. Lxf6 Dxf6 21.
Lxd5 Se3 Endelig ikke 21… Dxc3? For 22. Lxf7+!
Kxf7 23. Dd7+ fulgt af Tf1!

Stillingen efter sorts 21. træk

Slutstillingen i partiet Børgesen – Poulsen, 1962.
5… Le7 6. d4 c5! Et stærkt angreb mod hvids
centrum.
7. Lb5+ Sc6 8. 0-0 0-0 9. Le3 cxd4 10. Sxd4 Sxc3 11.
bxc3 Sxe5 12. Sf5 Lf6 13. Lc5?

22. De2 Bedre er 22. Df3. En fin slutning kunne
være opstået efter 22. Dd3 Sg4 23. Tf1 Te1! 24. Df3
Txf1+ 25. Dxf1 (På 25. Kxf1 følger jo Sxh2+) 25…
Dxf1+ 26. Kxf1 Se3+ eller 24. Lf3 (24. Lxf7+ Kf8)
24… Db6+ 25. Dd4 Dxd4+ 26. cxd4 Txf1+ 27. Kxf1
Sxh2+ samt Sxf3 med vundet slutspil.
22… Te7 23. Lb3 Dxc3 24. Tc1 24. Tf1 Sxf1 25. Dxe7
De3+ 26. Dxe3 Sxe3 27. Kf2 er vist det bedste, Hvid
kan opnå.
24… Sg4! Intet kan slås. Bedst er 25. Df3 Te1+ 26.
Txe1 Dxe1+ 27. Df1 Dxf1+ 28. Kxf1, Sxh2+, og selv
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om a-bonden falder, vinder Sorts majoritet på
kongefløjen.
25. Dxe7? (KVA: Så får Møller minsandten lige som
Børgesen foroven lov til at afslutte i det gode
gamle 1800-tals romantiske stil.)
25… Dd4+ 26. Kh1 Sf2+ 27. Kg1 Sh3++ 28. Kh1
Dg1+ 29. Txg1 Sf2#.

Sejren bidrog til, at Henning Møller suverænt vandt
DASF’s forbundsmesterskab i K-skak, den 31. Kturnering, 1962-63, en turnering der lagde grunden
til, at han i 1964 også vandt forbundets mesterskab
i nærskak – blot to af dette Morphy-talents mange
triumfer!

Et mellemværende!?
I 1970 udgav jeg bogen ”Brønshøj Skakforenings
mesterskabsturneringer” med portrætter af alle
deltagerne i mesterklassen 1950-70, de år, som
kildematerialet dækkede bedst. Bogen bragte
særligt udførlige portrætter af alle klubmestrene
siden stiftelsen af Brønshøj Arbejder Skakklub
(klubbens navn frem til 1967) i 1935.
Straks efter bogens udgivelse sendte jeg – på
Møllers anmodning – et eksemplar til ham, men til
min skuffelse returnerede han bogen. Jeg har dog
siden tænkt, at han også må have været skuffet –
over den ret beskedne omtale han fik – han var
dog suverænt klubbens stærkeste spiller i årene
1958-64.
Sagen var den, at bogen handlede om klubbens
mesterskaber, som Henning Møller ”kun” vandt to
gange, 1958 og 1959. Forklaringen på dette er, at
den stærke 66-årige Edvard Jensen var blevet
pensioneret og i 1960 med frigjort energi vandt
mesterskabet med 8½ af 9, et halvt point foran
Møller, og at denne derefter kun deltog én gang, i
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1962/63, hvor han delte 1. pladsen med Henning
Thaarup, begge scorede 10 point af 11, hvorefter
Thaarup vandt omkampen med 2½ – ½. Dette, og
fordi Thaarup vandt klubmesterskabet fire år i
træk, 1961-64, samt i 1967, fik mig til i portrættet
af Thaarup at skrive, at mens Møller var klubbens
bedste spiller udadtil, så var Thaarup det indadtil.
Dette har ret sikkert sammen med, at jeg i bogen
kun bragte Møller-gevinster mod ret svage
klubkammerater, nok ærgret Møller så meget, at
han ikke ønskede at købe bogen.
Min relativt beskedne omtale af ham i dengang
skyldtes, at det var min plan at følge op med et
bind nr. 2 med titlen ”Brønshøjmesterskaberne i
skak”, hvor jeg glædede mig til at skrive udførligt
om ham. Dette bind blev dog aldrig realiseret!?
Heldigvis mødtes vi siden med jævne mellemrum –
desværre for sjældent. Og der var ingen bad
feelings – tværtimod! Hans lune og tolerance samt
min næsegrus beundring for hans enorme
skaktalent gav altid gode samvær!!!
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Niels M. Rendlev - Thomas O. Kristensen
Erik Jarlnæs sendte mig et
billede af Niller, på et af hans
sidste opholdssteder.
Det fik mig til at lede efter et
af hans gevinst partier fra
XtraCon (Copenhagen Open)
turneringen i Helsingør, som
han spillede flere gange.
Grunden til valget af dette
parti er for at vise hans
angrebslyst.
På billedet har Niels Møller
Rendlev (til venstre) hvid mod
Erik Jarlnæs.

Hvid:
Sort:
Turnering:
Dato:

Niels Møller Rendlev, 1785
Thomas Overgaard Kristensen, 1545
Copenhagen Open 2015, Helsingør
1. august 2015

1. e4 c6, 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. f4 Sf6 5. Sf3 h5 6.
Le2 Sc6 7. c3 Lf5 8. Ld3 Lxd3 9. Dxd3

Sort har budt op til dans med h5
e6 10. Sbd2 Ld6 11. Se5 0-0 12. h3 Tc8 13. Df3 Db6
14. Sb3 Tc7 15. g4
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Hvid har ikke rokeret, men der skal da angribes
med g4 - hvilket var et normalt angrebs træk fra
Nillers hånd...
15. ... g6 16. Tg1 Sxe5 17. fxe5 Lxe5 18. Le3 hxg4
19. hxg4 Sd7 20. dxe5 Sxe5 21. De2 Dd6 22. 0-0-0
Tc4 23. Lc5 Txc5 24. Sxc5 Sxg4
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Her kunne man nøjes med at tage krikken, men
hvorfor ikke nappe en bonde, med tårn trussel
25. Sxe6 Dxe6 26. Dxg4 Da6 27. Kb1 De6 28. Dd4
De4+ 29. Ka1 Td8 30. Dxe4

Nyhedsbrev, oktober 2021

Gætter på, at der har været tidsnød, da Td8 blev
trukket, men upåagtet af det - havde hvid gode
gevinst chancer
1-0

Vidste du at:


Sveshnikov vandt VM for seniorer i +65 gruppen i 2017, som blev spillet i Italien

Taget i forbindelse
med kommunemesterskabet .
Fra venstre er det:
Kim Andersen
Henrik Andersen
Alejandro Naselli
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Løsninger på find Hamann-Hivet! Ved Kaare Vissing Andersen
(Se opgaverne side 5)
Med udgivelsen af bogen ”Hamann” i 2020 på Løfbergs
Forlag – et vægtigt værk på hele 523 sider – blev de
danske skakspillere beriget med endnu en beretning,
som man bagefter må undre sig over, at man har kunnet
undvære. Bogen er et ”skakselvportræt” af Svend
Hamann skrevet i samarbejde med Dan H. Andersen –
begge meget betydningsfulde medlemmer af
Frederiksberg Skakforening. Det er derfor på sin rette
plads at anmelde bogen her i FS’s Nyhedsbrev, men den
fortjener, at det sker omhyggeligt. Derfor vil det først
ske i det næste nyhedsbrev (januar 2022). Her skal blot
nævnes, at Svend Hamann blev født den 8. oktober
1940, og at han var det klart bedste bud i 1960’erne på
at blive ”Danmarks anden stormester” (den
altdominerende Bent Larsen blev som bekendte landets
første GM i 1956), og dertil var Hamann i skarp
konkurrence med Bjørn Brinck-Claussen og Ole Jakobsen
om at være Danmarks næstbedste skakspiller i 1970erne. Indtil anmeldelsen i det næste nyhedsbrev må vi
”nøjes” med seks Hamann-hiv! De bragte kombinationer
er valgt ud fra kriteriet om, at ”hivet” er nok så
afgørende – hvorfor der er set væk fra nok så strategisk
spektakulære og dybe træk, som ikke kan bevises at
være direkte afgørende. Der er altså ikke tale om ”hiv”,
der vinder på point, men på knockout!

Nr. 1: Hamann – Laszlo Barczay, Zoneturneringen i
Vrnjacka Banja 1967 (26. januar), 12. runde.

Hvid trækker og vinder!
(Side 153) Løsning: 37. Lh6! Truer 38. Txg7+. Da
dækningen 37… Se8 strander på 38. Df7+, må den truede
løber vige fra g7. På 37… Lh8 for stadig at dække Sf6
spiller hvid 38. Dg3, hvorefter sorts g-bonde falder, og
hans kongestilling dermed ramler. Bedst for sort, men
ikke nok er det med 37… Lxh6 at modtage skinofferet for
dermed at opnå et modangreb, eventuelt med evig skak
til følge. Men efter 38. Dxf6 Lf4+ 39. g3! Lxg3+ 40. Kg2!
kan sort ikke fortsætte angrebet og står selv over for en
udækkelig mat. Derfor 37… opgivet.
*

Sidetallene i parentes lige før ”Løsning” henviser til, hvor
i Hamann-bogen det angivne diagram befinder sig.
I Zoneturneringen i Vrnjacka Banja 1967 blev Svend
Hamann med 9½ point nr. 6 ud af 18 deltagere. Han
opnåede en brav score mod de fem bedst placerede: 3½
point – to sejre og tre remis! Der deltog seks stormestre,
blandt andre jugoslaven Ivkov, som vandt turneringen
med 12 point. Af danskerens gode skalpe kan nævnes
rumæneren GM Gheorgiu (nr. 4) og ungareren László
Bárczay (1936-2016), der ligesom Hamann var IM’er, da
partiet blev spillet. Året før havde ungareren scoret 11
point af 12 mulige ved OL i Havanna, og i 1967 – efter sit
nederlag til Hamann – blev han udnævnt til stormester.
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Nr. 2: Hamann – Bjørn Brinck-Claussen,
Københavnsmesterskabet 1973 (27. januar).

Hvid i trækket! Find angrebsplanen!
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(Side 292) Løsning: 34. Ta3! Dette er det eneste af de
her i artiklen bragte førstetræk, som ikke er decideret
afgørende. Men kravet var jo også ”kun” at finde
angrebsplanen! Ved at vige med tårnet fra e3 åbnes der
for Df2’s vej til a7 (den afmaskerede brik (her:Df2)
angriber: angreb), og ved samtidigt præcist at sætte
tårnet på a3 har dette også fundet en vej til a7 (brikken
som udfører afmaskeringen (Te3-a3) angriber også:
Temaet kaldes ”fortsat angreb”). Hvor der således før
trækket ikke var nogen hvid brik, der pegede mod a7, er
der nu efter bare ét træk to hvide officerer, der gør det –
det kan man da kalde, at slå to fluer med ét smæk! Både
tårnet og dronningen truer mat på a7 i ét træk.
Dette parerer sort dog let ved at lukke den aktuelle
diagonal. 34… d4 35. c3! Et snedigt træk med den
åbenbare idé med c-bonden som dåseåbner atter at
skaffe den hvide dronning adgang til a7 (35… dxc3?? 36.
Dxa7# eller 36. Txa7#). Dette ser sort (naturligvis), men
han ser ikke den mere skjulte og langt alvorligere pointe
(trussel) med hvids lille bondetræk, og han plastrer
derfor diagonalen yderligere til. 35… e3?? Så skulle a7
vel være sikret!? Men nej, for med c2-c3 åbnede hvid en
anden vej til a7 for sin dronning. 36. Txa7+! Og da 36…
Kxa7 37. Da2+ fører til mat i næste træk: 36… opgivet.
Bemærk, at det sorte tårn på b8 udgør en såkaldt
selvblokade – altså fratager sin egen konge et flugtfelt.
Hvis hvid havde spillet 36. Da2? med truslen 37. Txa7#,
havde sort kunnet nå at flytte sit forræderiske tårn væk,
så kongen kunne flygte til b8 og eventuelt videre til c7.
Faktisk er der med 35. c3! tale om et af mine
yndlingstemaer, en dobbelttrussel, hvoraf sort ser den
ene, cxd4, men ikke den anden og langt alvorligere
trussel: Txa7+. Sorts fejltræk 35… e3?? fører til denne
morale for forsvarsspillere: Når man ser en åbenbar
pointe (trussel) i sin modstanders angrebstræk, skal man
se efter, om der ikke også er en mere skjult pointe
(trussel).
*
NB! Se portrættet over Axel Roos (Ros) sidst i artiklen!
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Nr. 3: Hamann – Axel Roos, DM 1973,
København, 4. runde (17. april)

.
Hvid trækker og vinder afgørende materiale!
(Side 295) Løsning: 20. Txc8! Det er afgørende, at der
her er tale om en dobbelttrussel, for hvis ikke hvid her ud
over at true 21. Lxe6+, efter at sort ikke mere har en
løber på c8 til at gardere e6, har truslen 21. Txh8, så ville
sort jo kunne klare sig med 20… exd5, da der så blot ville
være tale om en banal løberafbytning. Men netop fordi
der er tale om en dobbelttrussel, mister sort en officer.
Derfor: 20… opgivet.
*
Nr. 4: Hamann – Stefano Tatai, Italien,
Clare Benedict, Gstaad, Schweiz, 1973 (23. juni).

Hvid trækker og vinder!
(Side 299): Løsning: 29. Sg5! Truer både på f7 og h7.
29… Sxg5? åbner for tårnet på e3 og strander derfor på
30. Txe8+ og mat i yderligere to træk. Sorts dronning kan
dog dække begge de truede felter. 29… Dg6. Men
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derved svigtes dækningen af bonden på d5, som igen
dækker springeren på e4. 30. Txe8+ Txe8 31. Dxd5+
opgivet. Springeren på e4 falder. Der kunne f.eks. ske
31… Kh8 32. Txe4 Txe4 33. Dxe4! Dxg5? 34. De8#.
*
Nr. 5: Arne Sørensen – Hamann, Nordisk Mesterskab,
1973 (3. august), Grenå.

Sort trækker og vinder!

Sort trækker og vinder!
(Side 307): Løsning: 30… Lg3!! Spærrer reelt den hvide
dronnings vej til felterne e1 og f2, idet dronningen med
31. Dxg3 er trukket til et for hende uheldigt felt, så hun
går tabt 31… Se4+. Efter det alternative slag 31. hxg3 går
det lige så galt, da den hvide bonde ikke alene spærrer
for sin dronnings vej til e1 og f2, men siden tillige hindrer
sin flygtende konge i at undvige til g3 (temaet
fjernblokade): 31… Sh3++ 32. Kh2 Dg1+ 33. Kxh3 Dh1#.
Hvid valgte derfor: 31. Opgivet.
*
I den stærkt besatte turnering i Barcelona 1973 opnåede
Svend Hamann et af sin karrieres bedste resultater: 8
points af 11 mulige, en 2. præmie og ikke mindst den
første stormesternorm. Det spektakulære træk, som
bragte Hamann sejren mod den ungarske GM Levente
Lengyel (1933-2014) har han fået foreviget på det af
Mikael Melbye udførte maleri, som pryder forsiden på
hans bog – og som på finurlig vis er det eneste på denne
forside, der indikerer, at der er tale om en skakbog!
Nr. 6: Levente Lengyel, Ungarn – Hamann, Barcelona
1973 (27. oktober).
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(Side 316): Løsning: 17… Le5! Atter en dobbelttrussel:
Den banale pointe er den umiddelbare trussel mod
tårnet på a1, så hvid eksempelvis ikke får tid til 18. De2.
Den mere avancerede pointe er, at løberen på e5
blokerer for trækket e4-e5, hvorved løberen på d5 ville
gardere felterne f3 og g2. Da hvid efter en beskyttelse af
sit truede tårn med 18. Lb2 eller 18. Tb1 måtte forvente
18… Df3! med udækkelig mat på g2, valgte han: 18.
Opgivet.

Axel Roos (ofte stavet Ros), som døde den 23.
september 2009, 83 år gammel, var en stærk og flittig
mesterspiller i et halvt hundrede år – både i
korrespondance- og nærskak. Poul Kleiminger, hans
klubkammerat i Hillerød Skakklub har tegnet et smukt
portræt af ham i en nekrolog, bragt i Skakbladet 2009,
nr. 9, hvori det hedder, at Roos vandt 6
klubmesterskaber, 3 amtsmesterskaber og to
mesterskaber i Hillerød Open samt ikke at forglemme
den internationale mestertitel i K-skak (1993).
Netop gennem K-skak tilegnede han sig en stor viden om
åbningsspillet og udviklede sig til en så dygtig
positionsspiller, at han i nærskak kunne slå koryfæer
som Harald Enevoldsen, GM Carsten Høi og minsandten
selveste Svend B. Hamann. Da Roos i 1960 suverænt
vandt den 28. K-skakturnering inden for Dansk Arbejder
Skak Forbund – og dermed blev forbundsmester – skrev
Arbejder-Skak, dec. 1960, udførligt om hans K-skakkarriere, som var begyndt i 1948.
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Det royale hjørne

Erik Jarlnæs har sendt mig billedet til
højre.
Pointen forsvinder 'vist' ved
oversættelse

Vidste du at:



Sveshnikov døde den 18. august 2021 i Moskva
Moskva har ca. 12,6 mio indbyggere - i hele storbyområdet er der ca. 17,4 mio indbyggere

Skakflytning
Så skulle det ske, efter 13 år i Stormly flyttede FS til nye lokaler, som
i gå-afstand ligger ca. 1.170 meter fra Stormly, samt måske mere
vigtigt ca. 293 meter fra Frederiksberg Metro Station.
Mandag den 2. august 2021, var dagen, hvor Dan H. Andersen,
Anfinn Niclasen og John L. Hansen brugte et par timer på at samle
alt vores materiale, samt flytte det til vores nye lokaler på Falkoner
Alle 36. John lagde bil til, og der skulle blot køres en enkelt tur, før
vores skab i Stormly var tømt.
Der skal lyde en stor tak til flyttefolkene for at sørge for, at vores
materialer nåede sikkert frem til deres nye hjem.
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Den bortførte dronning - Et eventyr af Kaare Vissing Andersen
Den dansk-amerikanske stormester Samuel Storm
P. besøgte engang for mange år siden Lømmel
Efterskole et sted midt i Jylland.
Sin sidste aften på stedet spillede han simultan
mod eleverne og deres forældre, ikke færre end
hundrede og tyve i alt. På et tidspunkt fik han med
hvid den følgende stilling mod den meget
talentfulde knægt Tage Nissen, som var kendt
blandt sine kammerater for at være et stort talent,
men også lidt af en gavtyv. Stormesteren syntes
lidt trist til mode, da han efter at have trukket,
fortsatte sin runde.

Stillingen i diagrammet er den samme som i
opgave nr. 53, blot med omvendte farver!
I den fremkomne stilling fik Tage da også en god
idé, og han havde trækket Td3-b3! klar til sin
berømte modstander, når denne kom tilbage.
Men Tage var alligevel lidt nervøs, og da Samuel
Storm P. på dette tidspunkt stadigvæk havde mere
end hundrede modstandere at koncentrere sig om,
tænkte knægten, at det nok gik an at fjerne den
hvide dronning, uden at det blev opdaget. Dermed
opstod den næste stilling med hvid i trækket.

Da stormesteren kom tilbage, smilede han både
lunt og lettet, idet han bestemt ikke savnede sin
dronning på g3. Uden at vente på sorts tvungne
svar spillede han 1. Lh2-e5++ og gik videre. Han
syntes, at den frække fyr skulle lide lidt, mens han
selv fornøjet fortsatte sin runde fra bræt til bræt.
Da han kom tilbage skete der ikke uventet 1… Kh8g8 2. Th1-h8+, inden mesteren gik videre til sine
mere sportslige modstandere. Da han kom tilbage
til Tage igen, måtte knægten trække 2… Kg8-f7,
hvorefter stormesteren Samuel Storm P. med et
smil sagde, at han vist hellere måtte have sig en ny
dronning for den, der så skammeligt var blevet
bortført, og så spillede han 3. e7-e8(D)#. Hvad
værre var, så satte han brikkerne tilbage til
stillingen, lige før knægten så dumt havde fjernet
den hvide dronning fra g3, idet han – måske mere
muntert end opmuntrende – sagde: Dit 1… Td3-b3!
ville have været meget stærkt, hvis jeg havde haft
en dronning på g3. Ja faktisk ville det have været
starten på en mat i tre træk. Og idet han sprang de
hvide træk over, hvorpå sort straks kunne sætte
mat, viste han varianterne 2. La4xb3 Te4-e1++ 3.
Kb1xb2 c4-c3#, 2. Dg3-h3+ Te4-h4+ 3. Dh3-f5
Lg6xf5#, 2. f3xe4 Lg6xe4+ 3. Dg3-d3 Lg6xd3#, og 2.
a3xb4 Te4-e1++ 3. Kb1-a2 Lg6-b1#.
Morale: Især hvis man har talent, må man stole
mere på sine evner end på fup og svindel!

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk

Side: 30 af 32

Frederiksberg Skakforening af 1920

Nyhedsbrev, oktober 2021

Program frem til påsken 2022
Vi har lavet et program, hvilket naturligvis kommer an på Corona-situationen, men foreløbigt har vi følgende
program.
Dato
27. okt
Søndag
31. okt

Uge
43
43

Aktivitet
FS klar-til-jul 21, alle-mod-alle & spil-når-du-vil, 1. runde
FS 1 spiller ude mod Furesø

Tirsdag
2. nov
3. nov
10. nov
17. nov
Søndag
21. nov
Mandag
22. nov
24. nov

44

FS 4 spiller ude mod Blindes Skakklub 1

44
45
46
46

FS 2 spiller hjemme mod FS 3
FS klar-til-jul 21, alle-mod-alle & spil-når-du-vil, 2. runde
FS klar-til-jul 21, alle-mod-alle & spil-når-du-vil, 3. runde
FS 1 spiller hjemme mod Hillerød 2

47

FS 2 spiller ude mod Ishøj 1

47

FS 3 spiller hjemme mod Tåstrup 1

1. dec
8. dec

48
49

Torsdag
9. dec
Søndag
12. dec
15. dec
22. dec

49

FS klar-til-jul 21, alle-mod-alle & spil-når-du-vil, 4. runde
FS 2 spiller hjemme mod Øbro 5
FS 4 spiller hjemme mod Damhus 3
FS 3 spiller ude mod Gentofte 1

49

FS 1 spiller ude mod Bornholm

50
51

FS klar-til-jul 21, alle-mod-alle & spil-når-du-vil, 5. runde

29. dec

52

Juleafslutning
Lukket - jule ferie

5. jan
Mandag
10. jan
12. jan

1
2

FS klar-til-jul 21, alle-mod-alle & spil-når-du-vil, 6. runde
FS 2 spiller ude mod Nørrebro 3

2

Søndag
16. jan
19. jan
26. jan
Søndag
30. jan

2

FS 3 spiller hjemme mod Brønshøj 4
FS 4 spiller hjemme mod Skak for sjov 2
1. holdet spiller hjemme mod Nørrebro

3
4
4

FS klar-til-jul 21, alle-mod-alle & spil-når-du-vil, 7. runde
FS påske-klar 22, alle-mod-alle & spil-når-du-vil, 1. runde
FS 1 spiller hjemme mod Allerød

2. feb
Torsdag
3. feb

5
5

FS 3 spiller hjemme mod Ishøj 1
FS 2 spiller ude mod Brønshøj 4
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Dato
9. feb
16. feb
23. feb
Søndag
27. feb
Mandag
28. feb

Uge
6
7
8
8
9

FS 4 spiller ude mod Nørrebro 4
FS 3 spiller ude mode Øbro 5

2. mar
9. mar
Søndag
13. mar
16. mar
23. mar
Lørdag
26. marts
30. mar

9
10
10

FS 2 spiller hjemme mod Tåstrup 1
FS påske-klar 22, alle-mod-alle & spil-når-du-vil, 4. runde
FS 1 spiller ude mod Helsingør

11
12
12
13

FS påske-klar 22, alle-mod-alle & spil-når-du-vil, 5. runde
FS påske-klar 22, alle-mod-alle & spil-når-du-vil, 6. runde
FS 2 spiller ude mod Gentofte 1
FS 3 spiller 'hjemme' mod Nørrebro 3
FS påske-klar 22, alle-mod-alle & spil-når-du-vil, 7. runde

6. apr
13. apr

14
15

Frederiksberg mesterskabet i lyn
Lukke grundet påske

Juli
3. aug
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Aktivitet
FS påske-klar 22, alle-mod-alle & spil-når-du-vil, 2. runde
FS påske-klar 22, alle-mod-alle & spil-når-du-vil, 3. runde
Generalforsamling
FS 1 spiller ude mod Brønshøj 3

Sommerferie
31

Løsning på forsideopgaverne
Opg Parti af
1
Motto: 'Randers skakforening
hilser'
Komponist: J.P. Nielsen, Horsens
Skakbladet: 26. feb 1905
2
Motto: 'Når Enden er god, er
alting godt'
Komponist: Ukendt
Skakbladet: 26. feb 1905

Henvisning
1905.8
opgave nr.24

Løsning
1: Df2!, Kc4, 2: Dxd4+, Txd4, 3: Se3++
1: Df2!, Td1, 2: Dc2, d3, Dc6++
1: Df2!, Txf3, 2: Dxf3, Kc4, 3: Dd6++

1905.8
opgave nr. 25

1: Lb2!, Kxd5, 2: Db7+, Kc4, 3: Se3++
1: Lb2!, Se6, 2: Dc2+, Kxd5, 3: Se3++
1: Lb2!, Dh3, 2: Dc4+, Kxf5, 3: Sxe7++
1: Lb2!, Lf6, 2: Sxf6+, Kf4, 3: e3++

Kommentar til 'Vidste du at'
Denne udgave af 'vidste du at', er delvist baseret på en artikel, som Erik Jarlnæs har sendt mig.

Redaktion
Hvis du har nogen partier, anekdoter, historier eller andet, som du synes kunne være sjovt eller interessant at
dele med klubbens medlemmer, så send det til Dennis L. Rose (mailto:bmedlem3@fsskak.dk).
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