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Hvad nu?
En meget stor tak til vor juniortræner, Poul Erik Harders, og talent- og tirsdags
træner, Michael Madsen. De gør et stort og frivilligt arbejde for det, der skal til for
at klubben også eksisterer om 10 år, altså til vores 100-års-jubilæum. De er en del
af løsningen på vores næste store opgave, efter at vi har fået styr på økonomien,
bl.a. takket være store sponsorgaver.
Med økonomien på skinner har vi nu overskud til at arbejde på, hvad jeg ser som
vores store problem, nemlig at få flere aktive medlemmer, juniorer og især senio
rer, til klubben. Vi må arbejde på at få et givende og rigt klubliv og leve op til for
eningens formål: at udvikle og fremme kendskabet til skakspillet.
Både tirsdags- og onsdagsholdet lider under et for ringe fremmøde på klubafte
nerne. Det må gerne blive sådan, at man glæder sig til at komme til skak, og at
man kun nødigt og modvilligt aflyser sin skakaften til fordel for anden aktivitet.
Vi har jævnligt skakinteresserede, der har fundet os på internettet og kommer forbi
en tirsdag aften for at se, hvad der foregår. De er således potentielle medlemmer,
men ofte ser vi dem ikke igen. Jeg tænker, at årsagen kan være, at stedet virker
virker noget sløvt, når der bare sidder 4-6 mand og spiller lidt lynskak.
Det er i det lys, at vi prøver at invitere til en åben for alle KayserLyn-turnering
(arbejdstitel) sidste tirsdag i hver måned. Her vil vi bruge moderne medier så som
Facebook til at formidle budskabet. Planen er, at første arrangement vil være den
30. august 2022.
Det er desuden mit håb, at vi kan stille med nogle medlemmer til Gladsaxedagen
den 27. august, bl.a. med 4 mand til en hurtigskakturnering mod Odysseus ved
deres stand.
Hermed ønsker formanden en god sommer til alle!
Am

Caïssa Gladsaxe 2 - Odysseus 3 i KSU's holdturnering
3. række 4. runde 15.3.2022
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KIRSEBÆRPARTI NR. 16B
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.
Dette er den anden af tre artikler om Villy Karl Andersen – en fortsættelse af
artiklen om ham i Caïssa nr. 379, november 2021.
Villy Karl Andersen – den ældste af A. K. Andersens to skaksønner (2:3)
Arnold Kristian Andersen (15/12-1898 – 18/21976), der blev portrætteret i Caïssa nr. 378
(marts 2021), skrev sig især på to måder ind i
Gladsaxes skakhistorie: Han blev klubmester i
Søborg Arbejder Skakklub i 1944, og han slog
den legendariske landsholdsspiller Thorkild
Haahr i sit livs parti i Gladsaxeturneringen
1953, netop da Haahr var på toppen af sin
karriere. Dertil bidrog A. K., som han populært
kaldtes, til det københavnske skakliv ved med
en børneflok at få to sønner, som begge blev
stærke skakspillere: Villy Karl Andersen (29/81930 – 18/7-1996) og Tage Bent Andersen
A. K. Andersen
(født den 19/4-1935).
Mine andre partier mod Villy Karl Andersen
Jeg har spillet mindst to turneringspartier mere mod Villy Andersen – begge bety
deligt mere fredelige opgør end det første parti i denne artikelserie (Se Caïssa nr.
379). I det tredje bind af min maskinskrevne partisamling, som har titlen ”Studen
terforeningens 3. internationale hurtigskakturnering 1966 + Sæsonen 1966-67”,
har jeg i kapitlet ”Storkøbenhavns Arbejder Skakklubbers Klubholdturnering 196667 – Mesterrækken” kommenteret de fire af mine fem partier udførligt, formentlig
kort tid efter de blev spillet. Kun opgøret mod Villy Andersen har jeg ikke sat noter
til, bortset fra en indledning dertil, som på en pudsig måde bekræfter, at der vitter
ligt er tale om A. K. Andersens søn. Jeg spillede i den nævnte sæson på Brønshøj
Arbejder Skakklubs 1. holds 4. bræt, og stod dermed ikke just til at skulle møde
Villy, men det kom jeg nu til alligevel. Således hedder det om en næppe regelret
rokade på vores hold: ”Jeg spillede helt oppe på 2. bræt, da Alex Petersen var
blevet syg, og Tage Andersen helst ikke ville møde sin bror. Havde jeg ikke villet
bytte med Tage, havde jeg vundet uden kamp. Nu måtte jeg nøjes med remis. Nå,
men ud over det, så vandt vi 8 – 2.” At Brønshøj kunne slå A. S. 1904, skyldtes til
dels, at Brønshøj havde et godt hold, især på de fire første brætter, men nok så
meget, at den gamle hæderkronede arbejderskakklub på Nørrebro var i krise,
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ligesom det forbund den alle dage havde været primus motor for. De sparsomme
noter til det nu 55 år gamle parti er splinternye. Krisen ramte ikke kun klub og
landsforbund, men også organisationen midt imellem, nemlig Storkøbenhavns
Arbejder Skakklubber, hvorfor Brønshøj i sæsonen 1966-67 kunne hjemføre sit
eneste københavnsmesterskab for hold i arbejderskakregi.
Mesterskabet udkæmpedes mellem 10-mandshold fra seks klubber. Den nævnte
firemandstop (1. Alex Petersen, 2. Henning Thaarup, 3. Tage Andersen og 4.
Kaare Vissing Andersen) gjorde det fornemt mod den københavnske arbejder
skakelite – og lad mig ubeskedent tilføje, at jeg blev topscorer med 4½ af 5. Men
der var nu en, der gjorde det endnu bedre: Gode, gamle A. K. Andersen kom som
reserve med på holdets 10. bræt i 1. runde og vandt! Og da han ikke kom med
mere, var han den eneste som scorede
100%, den snu rad! I øvrigt ydede han
sin indsats i en af Brønshøjs mest hero
iske holdkampe. Modstanderen, Frede
riksholm, stillede nemlig med nr. 1, 2 og
3 fra det nyligt afholdte individuelle
københavnsmesterskab i arbejderskak.
Men Alex Petersen slog Jørgen Carsten
sen på 1. bræt, Henning Thaarup tabte til
den forrygende Poul E. Hansen, og Tage
Andersen spillede remis mod Torben
Madsen – og min sejr på 4. bræt var
også mod en af arbejderskaks berømte
spillere, Mogens Nielsson. Brønshøjs
sejr blev så stor som 6½ – 3½ – mod et
på papiret langt stærkere hold!
V. K. Andersen
Hollandsk
Storkøbenhavns Arbejder Skakklubbers Klubholdturnering, 1966-67,
Mesterrækken.
Spillet på Tuxensvej 2, Brønshøj, den 31. januar 1967, 2. bræt
Hvid: Kaare Vissing Andersen, Brønshøj A. S.
Sort: Villy Karl Andersen, A. S. 1904
1.Sf3 f5 2. d4 e6 3. c4 Sf6 4. Lg5 Le7 5. Sc3 0-0 6. e3 b6 7. Le2 En ret sjælden
udvikling af hvids kongeløber, men jeg vidste næppe bedre dengang. Det helt
almindelige – og bedste – er en fianchettering med g2-g3 og Lf1-g2. At jeg ikke
valgte dette, kan især undre med tanke på, at jeg dengang med 1. Sf3 stort set
altid lagde op til Kongeindisk i forhånden, en åbning jeg i dag som så mange
andre foretrækker at kalde Kongeindisk Angreb.
7… Lb7 8. 0-0 Se4 9. Lxe7 Dxe7 10. Sxe4 fxe4 11. Se1 d6 12. f4 exf3 e. p. 13.
Sxf3 Sd7 14. Ld3 e5 15. Lc2 Tae8 16. d5 Lc8 17. De2 a5 18. Sd2 Sf6 19. Se4
Sxe4 20. Lxe4 Dh4 21. Dd3 g6 22. b3 Dg5 23. a3 remis. ½-½
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Kongeindisk
Brønshøjmesterskabet 1973.
Spillet på Tuxensvej 2, Brønshøj,
den 27. september 1973
Hvid: Villy Andersen, Øbro
Sort: Kaare Vissing Andersen, Brønshøj
Skakforening
1.d4 Sf6 2. Sf3 g6 3. g3 Lg7 4. Lg2 0-0 5.
0-0 d6 6. c4 Sbd7 Siden lærte jeg at spille
det langt mere dynamiske 6… c7-c5 (Den
jugoslaviske variant) og 6… Sc6 (Den mo
derne variant), begge med tryk på d4 og
efterfulgt af a7-a6, Ta8-b8 og b7-b5 med
tryk på c4 og linjeåbning på D-fløjen.
7. Sc3 e5 I sin bog ”Königsindische Vertei
digung”, 1980, siger E. Geller, at hvid nu i
praksis har tre gode fortsættelser, idet han mener, at straks 8. d5 ikke fortjener
opmærksomhed: 1) 8. h3 (forbereder et snarligt Lc1-e3, bedst efter e2-e4) + 2) 8.
b3 (for at få løberen til b2 eller a3) + 3) 8. Dc2 (for at give plads på d1 for konge
tårnet). Villy Andersen vælger en femte mulighed – et træk, som Geller i mod
sætning til 8. d5 ikke engang finder det værdigt at sige, at det ikke fortjener
opmærksomhed!
8. dxe5 Er dette så en TN (teoretisk nyhed)? Næppe! I det store værk ”Moderne
Schacheröffnungen”, bind 18, 1984, anfører Aleksei Suetin fire varianter: 1) 8. e4
(som Geller slet ikke har, men som Suetin anser for hvids bedste) + 2) 8. Dc2 + 3)
4. b3 + 4) 8. dxe5. Trækkene 8. e3 og 8. h3 omtales kun ganske kort. Tekst
trækket, altså Villy Andersens afbytning i centrum, vier han kun 1½ side indledt
med: ”Eine harmlose Fortzetzung.”
8… Sxe5 Jeg er med på hvids forfladigelse af spillet. Suetin analyserer kun 8…
dxe5 og når frem til en stilling, som byder på en kompliceret kamp med gode
muligheder for sort (Jabra – Polugajevski, OL 1970).
9. Sxe5 dxe5 10. Dc2!? c6 11. Td1 Dc7 12. b3 Lf5 Så godt som fremtvinger et
hul på d4, hvor hvid ikke tilsvarende kan glæde sig over et hul på d5. Sort kan dog
næppe få nogen glæde af støttepunktet d4, da springeren på f6 ikke umiddelbart
kan besætte det.
13. e4 Lg4 14. f3 Le6 15. Le3 Tfd8 16. Df2 Endelig ikke efter 16. Txd8+ Txd8 17.
Lxa7? b6! og hvids løber er fanget. 16… remis. ½-½
Jeg har spillet tabspartier, som jeg er mere stolt af end disse to ”stormester
remiser”, så lad os vende tilbage til 1970, hvor Villy Andersen startede som lyn og
torden med fire sejre. Den første skæmmedes af grove fejl i tidnøden, men de tre
andre viser for alvor, hvor farlig Villy kunne være. Under turneringen udgav jeg en
bulletin med nogle ret så overfladiske noter!?
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Villy vinder fire på stribe
Dronningebondespil
Brønshøjmesterskabet 1970, mesterklassen, 2. runde.
Spillet på Tuxensvej 2, Brønshøj
Hvid: Villy Andersen, Capablanca
Sort: Kai S. Larsen, Brønshøj Skakforening
1.d4 d5 2. Sf3 Sf6 3. Lf4 Da hvid snart spiller e2-e3 og c2-c3, kaldte jeg noget
tvivlsomt hvids placering af sine bønder i centrum for en Colle-opstilling, men ret
beset udgøres Colle-systemet af 3. e3 e6 4. Ld3 c5 5. c3 efterfulgt af bestræbel
serne på at gennemføre e3-e4 – og altså uden at have spillet Lc1-f4. Hvids åbning
må her betragtes som noget afventende og ikke synderligt ambitiøs.
3… e6 4. e3 c5 5. c3 Sc6 6. Ld3 c4 Sort burde bevare spændingen i centrum.
Men den gode Kai S. Larsen, som havde
besejret en af turneringens favoritter,
Henning Thaarup, i 1. runde, havde som
skakspiller det ”gode” slogan: ”Frem med
dyrene!”
7. Lc2 Ld7 8. Sbd2 Sh5 9. De2 Sxf4 10.
exf4 b5 11. a3 Ld6 12. Se5 Se7 13. Dh5!
Ganske som det kan ske I Colle-systemet,
får hvid et farligt kongeangreb. Hvid truer
14. Dxf7#, og paraden 13… 0-0? strander
på 14. Dxh7#. Med teksttrækket fremtvinger
hvid en svækkelse af den sorte kongefløj.
13… g6 14. Dh6 Sg8! Et fint forsvarstræk,
der begrundes med, at 15. Dg7 med dob
belttruslen Dxf7# & Dxh8 kan besvares med
15… Df6!
15. Dh3 Lxe5 Lidt ærgerligt må sort ty til en afvikling af sin gode løber mod hvids
stærkt posterede springer i centrum.
16. fxe5 Hvid har nu to klare positionsfordele: Terrænovervægt og den gode løber
mod den dårlige. Og snart følger en tredje.
16… f5 17. exf6 e. p. Dxf6 For at få luft har sort måttet påtage sig en efternøler
på e6 – en klassisk bondesvaghed.
18. 0-0!? En mere forsigtig spiller var med Dh3-e3 straks gået ud af den sorte
løbers maskerede trussel mod dronningen på h3, men teksttrækket sætter netop i
den forbindelse en fin fælde, idet 18… e5? strander på 19. De3! e4 (tvunget) 20.
f3! med bondegevinst og gennembrud på e- og/eller f-linjen.
18… Se7 19. De3 0-0 20. Sf3 Sc6 21. Tae1 a5 22. Se5 Sxe5 23. dxe5!? Hvid
fjerner hermed frivilligt sin mulighed for at angribe sorts e-bonde, men han bevarer
dronningerne på brættet og dermed initiativet.
23… De7 24. Dd2!? Umiddelbart synes det mere naturligt at spille dronningen op
i centrumshullet på d4, men teksttrækket er interessant, fordi dronningen på d2
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både garderer feltet b4 (tilsyneladende) og peger ned mod h6. 24… b4!? er dog
muligt alligevel, da der hermed kun er tale om et midlertidigt bondeoffer.
24… Tab8 25. Te3! Den sårbare sorte kongestilling skal angribes.
25… b4 26. axb4 axb4 27. Tg3 Tf7 28. Ta1 Dc5! Sort går til modangreb – hvids
ømme punkt er f2. Så måske skulle hvid alligevel have spillet 24. Dd4.
29. h4! bxc3 30. bxc3 Tbf8 31. Tf1 Tf4 Blokerer for dronningens invasion via h6,
men hindre hvid i at slå igennem på g6 kan sort ikke.
32. h5 Le8 33. hxg6 hxg6 34. Lxg6 Lxg6 35. Txg6+ Kh7 36. Dc2? Truer alvorligt
med afdækkerskakken 37. Txe6+! (Bedre end det lidt mere spektakulære 37.
Tf6+?! som sort ikke besvarer med 37… Te4? 38. Txf8 Dxf8 39. f3 med tårn
gevinst, men med 37… Tf5! hvorefter sejren ikke er så let endda). Efter slaget på
e6 – husk, at der kun er tale om en trussel – har sort ikke noget forsvar: Flytter
han kongen, skakker hvids Dc2 og Te6 sig via g- og h-linjen let til en mat, f.eks.
37… Kg7 38. Dg6+ Kh8 39. Dh6+ Kg8 40. Dg5+ og mat i næste træk. Det går
heller ikke at sætte et tårn imellem: A) 37… T4f5 38. g4, og Tf5 falder. B) 37…
T8f5 38. Tf6! Dc8 39. e6, og Tf5 falder. C) 37… Te4 38. Dd2! (Truer alvorligt 39.
Dh6+): 38… Tg4! (Det bedste, men ikke nok. Alternativerne er C1: 38… Th4 39.
Dg5 med den afgørende dobbelttrussel Dxh4+ & Te7+. C2: 38… Tef4 39. g3
Dc8!? 40. Dxd5, og hvid vinder. Morsom er fortsættelsen 40… Td8 41. Dh1+!) 39.

Dermed genvandt sort den bonde, han lige har mistet, men han er stadig en
bonde bagud fra afviklingen på g6 i træk 33-35. Så vi må hellere få den fulde
balance i regnskabet.
40. Te1! Dxc3? I mine noter i bulletinen forsynede jeg trækket med to
spørgsmålstegn og kaldte det en fejl i tidnød – heldigvis brugte jeg ikke udtrykket
”afgørende fejl”, for det ses let, at sort under alle omstændigheder taber endnu en
bonde, hvilket sammenholdt med hans afklædte konge er nok til at strække
våben! Villy Andersen kan nu afslutte partiet enkelt og effektfuldt.
41. g4! opgivet. Thi 41… Dg7 besvares med det rolige 42. Kf1. 1 – 0.
Skakforeningen
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Kongeindisk
Brønshøjmesterskabet 1970, 3. runde
Spillet på Tuxensvej 2
Hvid: Alex Petersen, BSF
Sort: Villy Andersen, Capablanca
1.d4 Sf6 2. Sf3 g6 3. Lg5 En meget tidlig
udvikling af løberen til dette felt.
3… Lg7 4. c4 d6 5. Sc3 Sbd7 6. Dc2 0-0 7.
e4 c6 8. Le2 e5 9. d5 c5 En for Kongeindisk
karakteristisk, men ret sjælden bondestil
ling. Se det følgende afsnit, ”En karakteris
tisk, men sjælden centrumsformation”!
10. Sd2 h6 11. Le3 Sh7 12. Ld3 Sdf6 13.
f3 Dermed lægger hvid op til, hvad man vel
kan kalde en ”forsinket” Sämisch-variant. En
god begrundelse for dette er, at sort efter en hvid lang rokade savner muligheden
for gennembrud på D-fløjen og i centrum med c7-c6.
13… Sh5 14. 0-0-0 Bortset fra sorts bonde på c5 er stillingen nu en typisk
kongeindisk Sämisch med det tematiske træk f2-f3 og modsat rokade, hvor
strategien turde være klar for begge parter: Bondestorm på modstanderens

angreb som efter hvids ”frivillige” åbning af centrum vil få saft og kraft fra løberen
på g7.
21. Ld2 b5 Kun overfladisk set et bondeoffer, idet 22. cxb5 axb5 23. Sxb5 kan
besvares med 23… Txa2.
22. Se3 b4 23. Se2 a5 24. a4 Ld7?! Jeg dømte nok dette træk lige hårdt nok i
bulletinen i 1970, idet jeg forsynede det med et spørgsmålstegn og kommentaren:
“Her var det mest logiske bxa3 e. p. Nu lukker hvid af.” Ganske vist er det rigtigt,
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at sort med en passant-slaget får åbnet b-linjen, da hvid må slå tilbage på a3.
Derved får sort angreb ad både b-linjen og den lange sorte diagonal med feltet b2
som brændpunkt, men helt let bliver det nu ikke at gennemføre et afgørende
angreb.
25. b3 Tb8 Her syntes 25… Ta7 med et eventuelt sving til kongefløjen mere
naturligt. Men teksttrækket kan ses som en forberedelse til et chancerigt løberoffer
på a4 eventuelt forberedt med Dd8-e8. Allerede den nuværende ”trussel” 26…
Lxa4?!? 27. bxa4 b3 er om ikke korrekt, så i hvert fald generende – ganske som
Damokles’ sværd.
26. Tdg1 Df6!? I stedet for den just skitserede plan med Dd8-e8 vælger sort med
rette et alternativt træk med sin dronning, som er nok så giftigt. Der truer nu smukt
27… Lxa4!! 28. bxa4 Da1+ 29. Db1 Lb2+ 30. Kc2 b3+, og hvids dronning og hele
stilling falder.
27. Db1! Dette træk anså jeg indtil for nylig for overforsigtigt forsvar, fordi sorts
plan med Df6-a1+ ikke ville føre til noget, men som vi lige har set, gør det dette
alligevel – efter det indskudte løberoffer Ld7xa4!!
27… De7 28. h3 Det ser nu ud som om, at hvid har vundet ”det strategiske slag”:
Sorts storm på D-fløjen er gået i stå, og hvid kan så småt påbegynde sin bonde
storm på K-fløjen. Dette fundamentale gode opvejes da af sorts optimalt fungeren
de ”kongeindiske løber”, som nu indtager en dominerende plads i centrum.
28… Ld4! Denne løber kan naturligvis ikke slås, da sorts fremskudte bønder i
centrum i så fald kommer til at dominere spillet.
29. Kd1? Som Louis den 16. i sin tid indleder den hvide konge nu en panisk flugt
til et langt mere usikkert sted. Trækket og planen bag det strider direkte mod den i
noten til hvids 14. træk nævnte strategi.
29… Df6 30. Ke1?! Tg8 31. Kf2?! Dermed deltager kongen direkte i dækningen
af e3 og g3, men dels opretter teksttrækket en såkaldt selvbinding af springeren
på e3, og dels bliver kongen særdeles sårbar ved en åbning af K-fløjen. Stilling
ens ømme brik (punkt) befinder sig i hvids stilling: bonden på feltet g3. Det ses
tydeligt af de næste træk, at begge parter (naturligvis) er klar over dette.
31… Tg6 32. Tg2 Tbg8 33. Thg1 Dg7 Den såkaldte Aljechin-kanon, der består af
de tre tunge officerer på samme linje rettet mod en svaghed i modstanderens
stilling. Sort angriber dog kun bonden på g3 med tre brikker, mens hvid
”overdækker” den med hele fire.
34. Lc1 Hvid har det vanskeligt på sin snævre plads. Hvis planen bag teksttræk
ket er efter Lc1-b2 at opnå en afvikling af de sortfeltede løbere, er der tale om en
illusion.
34… Sf6! Springeren skal til h5 og forstærke angrebet på g3. Trækkets taktiske
begrundelse er, at 35. Lb2? strander på 35… Lxb2 36. Dxb2? Sg4+, og hvids
dronning falder.
35. Td1 Kh7 De noget henholdende (lidt planløse) træk skyldtes, at begge spillere
var i stærk tidnød.
36. Kf1 Sh5 37. g4 Bonden vælger at lade livet i et heroisk fremstød i stedet for i
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skyttegraven – den ville under alle omstændigheder gå tabt.
37… fxg4 38. hxg4 Lxe3 Sort lader sin trumf lade livet efter vel udført arbejde for
at vinde en bonde og for at slå hul på hvids kongestilling.
39. Lxe3 Txg4 40. Dxe4+ Kh8 41. Txg4
Dxg4 Grundet sorts åbenbare dominans på
g-linjen og mindre synlige, men nok så ef
fektive muligheder på e-linjen, hvor løberen
på e3 er sårbar, har hvid intet forsvar mod
truslen 42… Te8!
42. Lc1 Ganske uretfærdigt – især over for
Villy Andersen – forsynede jeg i bulletinen
dette træk med to spørgsmålstegn, idet jeg
betragtede det som partiets afgørende fejl.
Men hvid har ingen redning, hverken for
løberen eller partiet: 42. Td3 koster tårnet
efter 42… Lf5! Og 42. Kf2 strander på 42…
Te8 43. Df3 Dh4+ efterfulgt af skakker med
tårnet til g8 og løberen til h3, hvis ikke hvid
foretrækker officerstabet 44. Sg3 Sxg3 45.
Dxg3 Dxg3+ 46. Kxg3 Txe3+ med let sejr i slutspillet.
42… Te8! Giver kongen flugtfeltet g8 mod hævnskakken Lb2+ og vinder spring
eren på e2 på banal vis: 43. Dd3 Txe2 44. Dxe2 Sg3+. Derfor:
43. Opgivet Villy Andersen spillede partiet langt bedre, end mine godt 50 år gamle
kommentarer lader ane. Således tabte Alex Petersen ikke på en buk i 42. træk,
men på en fejlslagen strategi – den ulyksalige kongeflugt – og sorts fremragende
angreb! 0 – 1.
En karakteristisk, men sjælden centrumsformation
Den bondeformation, der opstod i det fore
gående parti, er ret karakteristisk for konge
indisk, men forekommer dog ret sjældent –
jeg har oftest set den i Sämisch-varianten
(f2-f3). En af grundene dertil kan man læse
om i David Levy & Kevin O’Connell: Wie
spielt man Königsindisch? (1980), hvor
forfatterparret analyserer følgende grund
stilling på side 13:
(KVA: Min frie oversættelse og fremhævel
se): ”I denne stillingstype har sort overladt
hvid en vis terrænovervægt, men behøver til
gengæld ikke at frygte de for åbningen el
lers tematiske gennembrud c4-c5 og e4-e5,
og da sort selv har de mulige bondefrem
stød b7-b5 og f7-f5, har han et vist håb om,
at hans mindre råderum er udlignet. Prak
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sis viser dog, at hvid kommer i fordel. Den væsentligste årsag hertil er, at sorts
ringe terræn og det fastlåste centrum hæmmer de sorte officerers mobilitet, så de
eksempelvis ikke (i en fart) kan overføres fra den ene fløj til den anden.” Som
eksempel på hvids muligheder angiver bogen partiet Hort – Gligoric, Niksic 1978,
1-0, men nok så berømt er det 21. og sidste parti i VM-matchen Botvinnik – Tal,
1961, 13-8, som vinderen af partiet Botvinnik bringer som nr. 79 i sin bog ”Meine
100 schönsten Partien von 1925-1970”, 1980. Der forekommer den her behand
lede centrumsformation ganske vist aldrig, idet der allerede i 12. træk er foretaget
afviklingen e4xf5, g6xf5, inden Tal som sort spiller 15… c7-c5, hvilket Botvinnik i
bogen kommenterer således: ”Et standardtræk i det kongeindiske forsvar, hvorved
modstødet b7-b5 vinder i kraft. Det hvide angreb udvikler sig dog hurtigere.” En af
de helt store eksperter i Kongeindisk, E. Geller, har på linje hermed en kommentar
om trækket c7-c5 og den deraf opståede stilling i en eksakt variant i sin bog
”Königsindischer Verteidigung”, 1980: Efter 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6
5. f3 0-0 6. Le3 e5 7. d5 c5 opstod følgende diagramstilling:
(KVA: Min frie oversættelse og fremhævel
se): ”Dette træk (c7-c5) er rettet mod hvids
eventuelle lange rokade. Sort blokerer
endegyldigt centrum og har til hensigt at
åbne en linje eller to på dronningefløjen
med fremstødet b7-b5, eventuelt i form af et
bondeoffer (KVA: À la Benkö-gambit/Volgagambit). Ulempen er dog, at hvid slet ikke
behøver at forhaste sig med den lange
rokade, men kan udnytte stabiliseringen
(KVA: Jeg foretrækker ordet ”lukningen”) i
centrum til et hurtigt og alvorligt angreb på
kongefløjen.” Geller prioriterer derefter i
stedet for det rolige 8. Dd1-d2 det langt
mere slagkraftige 8. g2-g4!

PpPpP
Efter princippet ”lange partier kræver korte noter” må vi lige se, hvorledes Villy
Andersen med en kvalitet i underskud ”snød” sin modstander i slutspillet.
Dronningebondespil
Brønshøjmesterskabet 1970, 4. runde
Spillet på Tuxensvej 2
Hvid: Villy Karl Andersen, Capablanca
Sort: Steen Andersen, Brønshøj Skakforening
1.d4 d5 2. Sf3 Sf6 3. Lf4 Lf5 4. e3 e6 5. Ld3 Lxd3 6. Dxd3 Sbd7 7. 0-0 Le7 8.
h3 0-0 9. Sbd2 c5 10. c3 Som mod Kai Larsen i 2. runde vælger Villy Colleopstillingen med bønder på c3, d4 og e3.
10… a6 11. e4 dxe4 12. Sxe4 cxd4 13. cxd4 Hvor sort i det just nævnte parti gik
Skakforeningen

Nr. 380

Caïssa

Side 13

forbi, c5-c4, bytter sort her på d4 for at give hvid den nok så berømte isolerede
bonde i centrum. En sådan bonde er i sig selv – normalt! – en svaghed, især i
slutspillet, men, som jeg skrev dengang, kunne den være en fordel i form af den
terrænovervægt, der fulgte med. Lad mig hertil i dag føje fordelen af det friere
officersspil, der følger med at have den isolerede bonde!
13… Db6 14. Tfc1!? Sd5 Eller 14… Dxb2 15. Tcb1 Da3 16. Dxa3 Lxa3 17. Sxf6+
Sxf6 18. Txb7 med stort set lige spil, idet dog den isolerede bonde på d4 nu udgør
en større svaghed end inden afviklingen.
15. Ld2 Tac8 16. Tc2 Txc2 17. Dxc2 S7f6 18. Sxf6+ Lxf6 19. Lc3 Tc8 20. Dd2
Sxc3 21. bxc3 Med sin afbytning på c3 har sort erstattet svagheden ved en
isoleret bonde på d4 med svagheden i form af en efternøler på c3, som han nu på
udmærket vis angriber.
21… Da5 22. Tc1 b5 23. g4!? Hvid vil fjerne løberen fra dens stærke position på
f6. Teksttrækket indebærer en svækkelse af kongestillingen, som dog næppe vil få
nogen betydning.
23… Dd8 24. g5!? Le7 25. h4 Dd5 26. De2 Ld6 27. Tc2 Tc4 28. Sd2 Tc8 29. Se4
Le7 30. Dg4 På sin knebne plads har hvid med træk som Dd2-e2, Tc1-c2 og Sd2e4 manøvreret ganske godt, og han går nu i offensiven. Et træk som Se4-f6+
synes om ikke korrekt så dog i besiddelse af et ubehageligt potentiale.
30… Kh8 31. Sd2 f6!? 32. g6 En åbning af g-linjen vil umiddelbart være til sorts
fordel.
32… h5!? 33. Df3 Kg8 34. Dxd5 exd5 Hvid var vel nærmest nødt til at få fjernet
den stærkt posterede hvide dronning i centrum, men ud fra erfaringen om, at tårn
og løber arbejder bedre sammen end tårn og springer, synes sort nu at være i
fordel i slutspillet.
35. Sf1 Kf8 Bedre synes 35… Lb4 36. Se3 Txc3 37. Txc3 Lxc3 38. Sxd5 Lxd4 39.
Sc7 Le5 40. Sxa6 Ld6! Herefter er springeren ”fanget” og kan kun befries ved
bondeofferet a2-a3 eller sin konges hjælpe
aktion, men så lades bønderne på K-fløjen i
stikken. Efter 41. Kg2! synes sejren for sort
dog ikke så let endda.
36. Se3 Td8 37. Kf1 Td6 38. Te2 Ld8 39.
Ke1 f5!? Lægger op til en gensidig likvide
ring af svage bønder.
40. Sxf5 Txg6 41. Te5 La5 42. Txd5 Lxc3+
Med efternølerens farvel er vi tilbage ved
den isolerede d-bonde. Der forestår nu et
for begge parter – og kommentatoren! –
vanskeligt slutspil.
43. Ke2 Te6+ 44. Se3 g6 45. Kd3 Le1 46.
Ke2 Lb4 47. Td8+ Ke7 48. Ta8 Td6 49.
Kd3 Le1 50. Ke2 Lc3 51. Sc2 Ke6 52. Kd3
La5 53. Ke4 Ld8!? 54. d5+!? Kd7 55. Ta7+ Kc8 56. Ke5? Lc7! Dækker sit eget
tårn og lukker modstanderens inde – med kvalitetsgevinst til følge!
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57. Ke4? Hvid bør ikke frygte sorts afdæk
kerskak, men gå frem på banen med 57.
Sd4!?
57… Kb8 58. Txc7 Kxc7 Det er ret utroligt,
at sort kan tabe dette spil. Og paradoksalt
nok så viser det den isolerede bondes
muligheder selv i slutspillet i samspil med
kongen og springeren, men altså kun fordi
sort fejler.
59. Sd4 Tf6 60. f4 Kd6 61. f5?! Jeg skrev
ganske rigtigt dengang, at hvid ikke havde
andet for end at gå på med krum hals, men
faktisk er trækket en alvorlig fejl.61… gxf5+
62. Sxf5+
62… Kd7? Min kommentar dengang, hvor
jeg ikke forsynede sorts træk med et
spørgsmålstegn, lød: ”Mine ufuldendte analyser viser, at hvid lige klarer remis
efter 62… Txf5 63. Kxf5 Kxd5 64. Kg5 Ke5 65. Kxh5 Kf5 66. Kh6 Kf6 67. h5 b4
68. Kh7 Kf7 69. h6 a5 70. Kh8 a4 71. h7 b3 72. a3! b2 pat. Men som sagt:
Analysen er ret overfladisk.” Ganske rigtigt: Analysen er ret overfladisk! Sort
vinder nemlig efter 64… b4! (i stedet for 64… Ke5?): 65. Kxh5 a5 66. Kg6 a4 67.
h5 b3 68. axb3 a3! 69. h6 a2 70. Kf7 (70. h7 a1(D) efterfulgt af 71… Dh8 vinder
let) 70… a1(D) 71. Kg8 og nu kan den sorte dronning zigzagge sig til sejren: 71…
Dg1+ 72. Kf7 Dh2 73. Kg7 Dg3+ 74. Kf7 Dh4+ 75. Kg6 Dg4+ 76. Kf7 Dh5 77. Kg7
Dg5+ 78. Kh7 Ke6 79. b4 Kf7 og mat i næste træk, eller endnu hurtigere kan hvid
udnytte, at bonden på b3 udelukker en patredning, straks spille 72… Dg5 73. h7
Dh6 74. Kg8 Dg6+ 75. Kh8 Ke6 76. b4 Kf7 77. b5 Dg7#. Desværre for Steen
Andersen kendte han ikke sin besøgelsestid ved at give kvaliteten tilbage og opnå
et vundet bondeslutspil – og kommentatoren var dengang ikke klogere!
63. Sg7 a5 64. Ke5 Th6 65. Se6 Th8? Jeg skrev dengang, at 65… Txe6+ gav
remis – en sandhed som dog kræver, at den sorte konge sidenhen går til den
rigtige side: 66. dxe6+ Ke7 67. Kd5 b4 68. Kc5 Kxe6 70. Kb5 Kd5! (Endelig ikke
70… Kf5? 71. Kxa5 Kg4 72. Kxb4 Kxh4 73. a4 Kg3 74. a5 h4 75. a6 h3 76. a7 Kf2
(eller 76…h2 77. a8(D) efterfulgt af 78. Dh1 med let gevinst) 77. a8(D) Kg1 78.
Dg8+ Kh1 79. Dd5+ Kg1 80. Dg5+ Kh1 81. Df4 Kg2 82. Dg4+ Kh2 83. Kc3 Kh1
84. Dxh3+, og hvid vinder) 71. Kxa5 remis.
66. Sc5+ Kc8 67. d6 Te8+ 68. Kd5 Te2 69. Kc6 Td2 70. d7+ Kd8 71. Sb7+ Ke7
72. d8(D)+ Txd8 73. Sxd8 Kxd8 74. Kxb5 opgivet. 1 – 0.
Med sine fire sejre i lige så mange partier førte Villy K. Andersen turneringen
suverænt – et helt point foran mig på 2. pladsen. I femte runde spillede han noget
nær en stormesterremis mod sin broder, Tage – bare 17 træk som sort i en CaroKann. Tage kunne på dette tidspunkt ikke nå noget videre i turneringen og kunne
med et nederlag så godt som have foræret sin broder, Villy, turneringssejren. At de
delte pointet viser den rette sportsånd! Det skulle så vise sig at komme mig til
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gode, for ikke alene vandt jeg over Villy i sjette runde i et af mit livs mest betyd
ningsfulde partier (se Caïssa nr. 379), hvorefter vi delte 1. pladsen før sidste
runde, hvor jeg halvkiksede ved kun at spille remis mod Carlo Lorentz, som jeg
normalt burde slå, men hvor Villy helkiksede ved at tabe til Henning Thaarup, der
havde spillet sig op efter at have tabt i første runde. Dermed blev slutstillingen i
toppen: Nr. 1: Kaare Vissing Andersen, 5 point. Nr. 2: Henning Thaarup, 4½ point.
Nr. 3: Villy K. Andersen, 4½ point. Villy, der havde lagt så stærkt ud, blev endda
”snydt” for 2. pladsen på grund af dårligere korrektion end Thaarup.
(Fortsættes i næste nummer)

PppPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp
SKAKOPGAVEN
ved Kaare Vissing Andersen
Styrk din taktik i partiskak gennem løsning af skakopgaver!

Nye opgaver
De lidelser og det heroiske forsvar, som det ukrainske folk har gennemlevet siden
Ruslands invasion den 24. februar 2022, har skabt medlidenhed og beundring
over det meste af verden – en verden som nu er tragisk splittet. Dette har især
ramt den internationale skak, hvor blandt andet en række danske skakspillere har
venner i både Rusland og Ukraine – og hvem af disse venner er nu blevet eller
bliver dræbt i den af Putins imperiedrømme meningsløse krig?
Selv har jeg haft tre sovjetiske skakmestre boende i min lejlighed. Deres tilhørs
forhold kræver (desværre) nu en nærmere præcisering: Adrian Mikhalchichin (født
1954, Lviv, Ukraine) og Yakov Rochlin (født 1903 eller 1905 i Sct. Petersborg og
død 1995 eller 1996 i Moskva (forskellige kilder angiver forskellige årstal)) boede
hos mig i 1979, da Mikhalchichin deltog i AS04’s 75-årsjubilæumsturnering. Vasilij
Smyslov (1921-2010, født og død i Moskva) og Mikhalchichin boede hos mig i
1980, hvor de delte 1. pladsen i den store internationale turnering Copenhagen
Open i Brøndby. Og endelig boede Smyslov hos mig i 1985, hvor han deltog i
Brønshøj Skakforenings 50-årsjubilæumsturnering.
Endelig var jeg i 1981 med AS04 i Sovjetunionen, hvor det blev til en arbejder
skaklandskamp over to runder i byen Jaroslavl og en match mod et universitet i
Moskva, ligeledes over to runder. Alle mine fire partier blev remis. Fra denne tur
har jeg en række smukke og muntre minder med hyggeligt samvær, især med den
gemytlige Yakov Rochlin, som havde spillet med om Sovjetmesterskabet i 1920
erne og var en meget nær ven med Botvinnik. Og så kunne han tale tysk, så man
kunne forstå det. Rochlin var højt placeret i kommunistpartiet med ret til at bruge
en hel del rubler på sine danske gæster – og han morede sig kosteligt, da jeg
kaldte ham ”Rochlinfeller”!
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I 1994-95 deltog jeg i en tematurnering for ”mat i to træk” udskrevet af den
ukrainske avis UKRAINSKE SLOVO (Ukrainian Word). Det påkrævede tema
kan man læse om i næste nummer. Jeg har tidligere bragt nr. 50 i Bulletin nr. 2 for
Gladsaxe Skakforenings 80-årsjubilæumsturnering (om 2. runde, spillet den 9.
april 2013), men da uden den præcise dato. Det kan jeg nu, hvor en ukrainsk
flygtning har oversat månedens navn for mig fra den avis, hvor opgaven blev
offentliggjort første gang. Nr. 51 har jeg vist ikke før bragt i nogen dansk avis eller
skakblad. Ingen af de to opgaver opnåede præmie, men bare det at få bragt et par
opgaver i en ukrainsk avis har moret mig. Nr. 52 af A. Moisiynko var den opgave,
som blev bragt i det danske problemskakblad Thema Danicum, oktober 1994, ved
tema-turneringens udskrivelse – som illustration til, hvad der mentes med temaet.
Opgaverne nr. 53 og 54 er blot at opfatte som grundsten til en række mere kom
plekse opgaver, som jeg snart vil bringe i nogle andre skakblade. De to opgaver er
ret enkle og vel nærmest at opfatte som øvelser.
Endelig er opgave nr. 55 inspireret af en trussels-manøvre, som Kim Bjelstrand
udførte som ganske ung. Han var et af de meget store talenter, som jeg trænede
først i 1970’erne. Som ganske ung slog han sig ned på Bornholm, hvor han stif
tede familie og fik en solid karriere både inden for militæret og Dansk Boldspil
Union, først som spiller og siden som leder. Derfor var der ikke meget tid til skak.
Kun to gange lod han sig overtale til at stille op: I klubmesterskabet for Rønne
Skakklub (1997) og i Bornholmsmesterskabet (2003) – han vandt dem begge! I
2019 fik han konstateret den meget alvorlige sygdom ALS. I efteråret 2021 førte
jeg en nær korrespondance med Kim, indtil han hen mod nytår var for svag til at
svare på mine mails, og den 12. februar 2022 døde han kun 62 år gammel.
Opgave nr. 50
Opgave nr. 51
Kaare Vissing Andersen, den ukrainske Kaare Vissing Andersen, den ukrainske
avis Ukrainske Slovo, den 25/5-1995. avis Ukrainske Slovo, den 9/3-1995.

Mat i 2 træk

C+ 10+3

Mat i 2 træk

C+ 6+3
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Opgave nr. 52
Moisiyenko A., Slovensky Dennik,1993.

Mat i 2 træk

C+ 10+6

Opgave nr. 54
Kaare Vissing Andersen.
Originalopgave.

Mat i 4 træk
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Opgave nr. 53
Kaare Vissing Andersen.
Originalopgave.

Mat i 4 træk

C+ 3+1

Opgave nr. 55
Kaare Vissing Andersen, Bornholms
Tidende den 17. februar 2022

Mat i 4 træk
C+ 11+10
A-opgaven: Diagrammet.
B-opgaven: Diagrammet minus Ba4.
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Løsning på opgaverne i Caïssa nr. 379
Opgave nr. 46
Verner Johnsen, København,Skakbladet,
marts 1973, side 75, nr. 9237
Løsning:
1. Da2! Giver den sorte konge et ekstra
flugtfelt (e4), men sætter sort i en smuk
træktvang! 1… Ke4 2. Dd5#. Udnytter, at
det sorte tårn på f5 er bundet. 1… Kf2 2.
Tf1#. Udnytter, at den sorte bonde på e2 nu
er bundet. 1… Tf5~. Dette betyder, at tårnet
på f5 går til et vilkårligt felt, hvorved hvids
løber på g6 garderer feltet e4. 2. Dxe2#.
1… Lh3. Dermed er det nu hvids tårn på h4,
der garderer feltet e4. 2. Dxe2#. En af de
smukkeste ”mat i 2 træk”, jeg har set!
Opgave nr. 47
Kaare Vissing Andersen, ”fribonden”
(medlemsblad for Damhus Skakklub),
juni 2021
Løsninger:
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 eller 1… f5
2. Sb3#.

Opgave nr. 48
E. Ferber, 1925. Sakset fra Skakbladet,
juli 1973, forsiden
Løsning:
1. Db2! Truer 2. Tg7~+, det et vilkårligt træk
med tårnet, efterfulgt af 3. g7#. 1… axb2 2.
Ta7! Og truslen 3. g7# kan end ikke pareres
med 2… a1(D), idet sorts egen bonde på
b2 står i vejen for den nye dronnings garde
ring af g7, og det sorte tårn på a7 hindrer, at
forvandlingen 2… a1(D) sker med skak.
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Opgave nr. 49
Kaare Vissing Andersen, Frederiksberg
Skakforenings Nyhedsbrev, juli 2021
Forførelse: 1. d7? Kxh8 2. d8(D)+ Kg7 3.
Df6+ Kf8/Kg8 4. Ta8# eller 3… Kh6 4.
Th1#. MEN 1… f6! 2. d8(D) fxe5+ 3. Kxe5
Kh6! Og hvid kan ikke sætte mat med sit
næste træk!
Løsning: 1. Taa8! Truer 2. Thg8+ Kh6 3.
Ta1 efterfulgt af 4. Th1#. 1… f6 2. Txh7+
Kxh7 3. exf6 Træktvang! 3… Kh6 4. Th8#.
1… f5 2. Thg8+ Kh6 3. Ta1! Temaet
Switchback = Rückkehr! Tårnet vender
tilbage til sit udgangspunkt! Truslen 4. Th1#
kan ikke pareres. Eller 2… Kf7 3. Kd5, og
truslen 4. Taf8# kan ikke pareres. 1… Kh6
2. Tag8! f5 eller f6 3. exf6 Træktvang! 3… Kh5 4. Txh7#.
Opgaven blev komponeret til en artikel om ”den forræderiske bonde” i Frederiks
berg Skakforenings Nyhedsbrev, juli 2021 – en sort bonde som fratager sin konge
et flugtfelt. Her er den forræderiske bonde tripelbonden g4+g5+g6

PppPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp
Klubmesterskab 2021-2022

Tommy og Michael stod lige efter de 5 runder. Mesterskabet blev afgjort således:
Michael vandt første hurtigparti, Tommy det andet. I lyn vandt Tommy 3-1 over
Michael. Tommy Schmidt er således klubmester 2022.
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DSU's Divisionsturnering 2021-2022

KSU's Holdturnering 2021-2022

Vinterturnering 2022

Caïssa Gladsaxes åbne vinterturnering 2022 for rating under 2000 blev suverænt
vundet af Nikolaj Brødsgaard med 5 point af 5 mulige. Han vandt dermed
førstepræmien på 400 kr. Andenpræmien på 200 kr. gik til Poul Erik Harders og
ratingpræmien på 200 kr. til Alex Madsen.
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Referat af Generalforsamling 7. juni 2022
1. Valg af dirigent og referent
Christopher blev valgt som dirigent.
Michael blev valgt som referent.
Christopher konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet.
2. Protokol (som var vedhæftet indbydelse)

Protokol vedtaget uden bemærkninger.
3. Formandens beretning

Formandens beretning kan læses i bilag 1.
Fokus på nye medlemmer både til om tirsdagen og onsdagen.
Materialet fra skolen består af gamle brikker, brætter og (tårn)ure.
Ellers ingen kommentarer.
Beretning godkendt.
4. Regnskab

Regnskabet kan ses i bilag 2.
Kasseren fremlagde et fint regnskab, som viste en egenkapital på ca. 28.000 kr.
og et overskud på ca. 14.000 kr.
Der er stadig medlemmer i restance, som måske skyldes manglende deadline for
indbetalingen.
Regnskabet godkendt.
5. Indkomne forslag
Ingen forslag.
6. Valg

Formand Alex Madsen
Bestyrelsesmedlem i lige år Christopher Pedersen
Bestyrelsesmedlem Poul Erik Harders
Bestyrelsessuppleant Hans van den Brink
1 revisor Hans van den Brink
1 revisorsuppleant Mogens Olsen
7. Eventuelt

Monty: Jubilæumsturnering kunne være delt op i to grupper med ekstra høje
præmier
Pengene kan bruges på et GM-foredrag opdelt i to grupper.
To grupper er i klubturnering / jubilæumsturnering eksempelvis tirsdags og
onsdagsholdet.
Besøg af GM vil niveauet bedre kunne tilpasses i to grupper f.eks. under og over
2000 i rating
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Christopher: Dommerkurser kan man få på en weekends undervisning, kunne
være en idé
Harders: Junior Grand Prix turnering vil være en idé til 2022, kan give en indtægt
og nye indmeldelser
Jakob fortæller, man kan låne skole til formålet.
Tak for god ro og orden.
I generalforsamlingen deltog følgende:
Alex Madsen

Allan Hansen

Christopher Pedersen

Georg Jørgensen

Hans van den Brink

Jakob Trier

Jan Montgomery

Michael Madsen

Mogens Olsen

Poul Erik Harders

Gladsaxe 7. juni 2021
Alex Madsen
Formand

Christopher Pedersen
Dirigent

Michael Madsen
Referent
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Bilag 1
Formandens beretning
Corona
Corona og coronarestriktioner kom vi ikke helt af med i den forløbne sæson.
Henimod jul kom der restriktioner igen, uden at det dog påvirkede os så meget.
Der var coronalukket fra og med 19. december 2021 til og med 4. januar, og
herefter mundbind, når vi bevægede os omkring i lokalet.
Turneringer
Gladsaxemesterskabet
Gladsaxemesterskabet arrangeres af Caïssa og Odysseus i forening. Der var 21
tilmeldt, 8 i gruppe 1 og 13 i gruppe 2. Vi havde 5 med, Odysseus 8 og 8 kom
udefra. Vi tog os pænt af præmierne. Thomas Struch blev Gladsaxemester med
5½ point af 7 mulige. Casper Liu, BMS, fik ligeledes 5½ point, men da han ikke er
hjemmehørende i en Gladsaxeklub, kunne han ikke blive Gladsaxemester. Han
løb dog med halvdelen af første- og andenpræmien.
Gruppe 2 vandt Aryan Mollasoltani med 5½ point uden at tabe et eneste af de 7
partier.
Gladsaxemesterskabet 2022 er planlagt til 31. august - 12. Oktober 2022. I forsøg
på at få flere stærke spillere til at deltage har Caïssa og Odysseus hver bidraget
med 500 kr. til præmier. Dermed bliver der en garanteret førstepræmie på 800 kr. i
hver gruppe. Lige nu er kun 2 tilmeldt, så I må gerne melde jer til inden ferien.
Divisionsturneringen
Vi blev nr. 3, et halvt point foran Odysseus, 3 point efter nr. 2 og 8 efter vinderen.
Godt gået i vor første rigtige sæson i 1. division.
DSU har forespurgt, om vi skulle bruge matchpoint i stedet for brætpoint. Det
afviste vi. I den forgangne sæson var resultatet blevet det samme, bortset fra at
Odysseus ville blive nr. 3 og vi nr. 4!
DSU har valgt at indføre matchpoint i Skakligaen og at bibeholde brætpoint i
divisionerne.
Holdturneringen
Andetholdets resultat var ikke prangende. Vi blev nr. 7 i 3. række med 24 point,
7½ point foran nr. 8. Heldigvis havde vi god hjælp af spillere fra førsteholdet. Men
vores håb om at rykke op i 2. række blev langt fra opfyldt.
Klubmesterskab
Tommy Schmidt og Michael Madsen ligger begge på førstepladsen med 3½ point
af 5 mulige. Der mangler et parti, som dog ikke kan ændre på placeringen i
toppen.
Vinterturnering
Nikolaj Brødsgaard vinder suverænt med 5 sejre i 5 kampe. Nr. 2 blev Poul Erik
Harders med 3½ point.
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Træning/undervisning
Vi er heldige med at have to gode undervisere, der yder en stor indsats for vore
unge talenter og faktisk dermed for klubbens og skakkens fremtid.
Poul Erik Harders tager sig af de mindste og der har været en god tilgang af nye
elever og medlemmer.
Michael Madsen står for talenttræningen, og det har givet gode resultater. Aryan
Mollasoltani er forfremmet til førsteholdet, hvor han nu spiller med om
klubmesterskabet. Nikolaj Brødsgaard vinder turneringer, senest
Vinterturneringen. Michael står endvidere for træning af andetholdet, og også det
ser ud til at give resultater.
Tirsdagstræningen har haft forskellige temaer så som Løberslutspil, Spil med
springere, At spille på gevinst, Dronningeoffer og Aktivt forsvar.
De to trænere gør et stort og flot arbejde. Klubben har søgt og fået et tilskud fra
KSU på 3.000 kr. som instruktørstøtte. Beløbet kan bruges til honorering af
instruktører eller køb af undervisningsmaterialer. Vi overvejer, hvordan vi bedst
kan bruge pengene.
Medlemsstatus
Kassereren vil give en status.
For bestyrelsens vedkommende træder Leif Hahn ud. Han har p.t. mistet lysten til
skak, men håber den kommer igen, så han forbliver som medlem. Bestyrelsen
fortsætter som en 5-mandsbestyrelse.
Vi har en udfordring om tirsdagen. Indtil kl. 19 og sommetider kl. 20 kan der være
meget livligt, hvor juniorerne skaber liv og stemning. Men bagefter ser der tomt
ud. Michaels træning har hjulpet lidt på det. Men herefter er der de samme 4-6
medlemmer, der kommer. Det er o.k., men klublivet ville trives bedre, hvis vi var
10-12 stykker hver tirsdag. Der har været flere på besøg af potentielle
medlemmer, men de kommer ofte kun en enkelt gang eller to. Vi sætter nu vores
håb til Kayser Lyn, som omtales senere.
Nicolai Kistrup
Den kun 20-årige Nicolai Kistrup er vores højest ratede medlem med over 2300 i
rating. Han blev FideMester i slutningen af 2021, en titel man betaler for, og som
klubben har doneret (550 kr.). Han har for nylig scoret en IM-norm. I disse dage
spiller han med i en stærkt besat turnering i Norge, Norway Chess Open, som
slutter på fredag.
Som noget nyt afholdt Gladsaxe kommune i år en Foreningernes prisfest, hvor
man hædrede udøvere, der havde kvalificeret sig via flotte resultater. Vi havde
indstillet Nicolai for sine fornemme præstationer på skakbrættet. Han deltog derfor
i festen i Grønnemose Skoles festsal den 25. marts 2022, ledsaget af Jakob Trier
som bestyrelsens repræsentant.
Bestyrelsen
Vi har i sæsonen 2021/22 holdt tre bestyrelsesmøder (4.10.2021, 8.11.2021 og
4.4.2022).
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Her har vi bl.a. vendt følgende emner.
GDPR Databeskyttelsesforordningen
På forespørgsel har Poul Jacobsen, formand i DSU, svaret:
Generelt vil jeg sige, at I må gemme de til administrationsbrug nødvendige
oplysninger, herunder fødselsdage, adresser, telefonnumre og e-mailadresser.
I må offentliggøre styrke og medlemslister med de nødvendige oplysninger, dvs.
navn, klub og ratingtal – samt naturligvis turneringsdata i form af de tabeller en
given turnering fordrer.
I må ikke – uden personens tilladelse – offentliggøre telefonnummer, adresse, Emailadresse og fødselsdato.
Vi følger disse regler og tænker at lægge dem på hjemmesiden caissagladsaxe.dk.
Dommere
Til hjemmekampe i 1. division skal vi stille med en dommer. Vi har her valgt at
købe os til en dommer udefra, formedelst 500 kr. Det ville være rigtig godt, hvis
nogle af vore medlemmer ville tage uddannelsen. Det kan gøres online, og
klubben betaler.
Kørselsgodtgørelse
Vi har valgt at klubben betaler kørepenge på 1 kr. pr. kilometer, hvis afstand fra
klub til spillested er over 50 km, og hvis man tager holdkammerater med. Dog
maks. for 2 biler. Måske skal satsen sættes op til 1,50 kr., hvis benzinpriserne
forbliver på det nuværende høje niveau.
Kayser-Lyn
Christopher er kommet op med et forslag til et nyt forsøg for at få flere
medlemmer og mere liv i huset om tirsdagen. Idéen går ud på, at vi den sidste
tirsdag i hver måned med start i august 2022 afholder en lynskakturnering med
adgang for alle. Den promoveres via Facebook i diverse relevante grupper.
Christopher er tovholder.
Gladsaxedagen
Den 27. august 2022 er der den kommunale festdag, Gladsaxedagen. Odysseus
stiller med 3-4 mand. Vi kan være med sammen med dem, hvis vi har nogen, der
har lyst til at stille op.
Vi har foreslået, at vi laver en lille lynturnering mellem Odysseus og Caïssa, og
det er Odysseus med på. Kan vi stille med 4 mand til det formål? Og hvem melder
sig?
90-års jubilæum 8. maj 2023
Forslag:
Jubilæumsturnering april-maj 2023 med forhøjede præmier. I 80årsjubilæumsturneringen 2013 var førstepræmien i mestergruppen 1.000 kr. Der
blev spillet 5 runders monrad med sidste runde 9. maj.
Har andre gode idéer, skal de være meget velkomne.
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Gave fra Atheneskolen
Vi har fået en masse materiel fra Atheneskolen, hvor det stod og samlede støv.
Lige nu fylder det voldsomt i gangskabet, men vi skal have kigget på, hvad der
kan bruges.
Klubmestersimultan
En gammel tradition i klubben er, at klubmesteren stiller op mod resten af klubben
til en gang simultanskak. Monty har lovet at stille op i dag, og det siger vi mange
tak for.
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Bilag 2
Regnskab
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Caïssa Gladsaxe

Diverse informationer
Sommerlukket: 1.7.2022 – 8.8.2022
Klubaften
Basisgruppen: Tirsdage kl. 19
Elitegruppen: Onsdage kl. 19
På tirsdage afvikles 2.-holdets hjemmekampe og evt. andre turneringer. Andre
gange begynder klubaftenen med skaktræning og derefter samvær og hyggeskak,
ofte i form af små lynskakturneringer, hvor de fremmødte spiller alle mod alle.
Hjemmesider:
www.caissa-gladsaxe.dk
www.elo2000.dk
Klubbladet Caïssa
De seneste numre af klubbladet kan læses på www.caissa-gladsaxe.dk.
Nye medlemmer
Vi vil gerne være flere medlemmer, især basisgruppen. Har du gode idéer eller
forslag til initiativer, som kunne trække nye medlemmer til, må du meget gerne
sige det til et medlem af bestyrelsen.
Donationer
Har du lyst til at donere et beløb til klubben, hvis du fx har haft 7 rigtige i lotto, kan
det indbetales til vores bank:
Danske Bank - Regnr.: 9570 / Kontonr.: 12518331
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