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Sæsonplan 

 

Adresseliste 
Valby Skakklub, åben hver torsdag året rundt fra kl. 19.00 til 23.00. 

Høffdingsvej 10, 2500 Valby 
Tlf.: 36178322/Web: www.valbyskakklub.dk 

 

Formand: Alex Mehr Hansen 
Christians Hauchs Alle 28C, 3500 Værløse 

Tlf.: 41910009/Mail: formand@valbyskakklub.dk 

 
Kasserer: Martin Skovsø Nielsen 

Tlf.: 20912067/Mail: kasserer@valbyskakklub.dk 

 
Redaktør: Erling Nilsson 

Tlf.: 20207562/Mail: klubblad@valbyskakklub.dk 

 
Turneringsleder: Stig Syndergaard 

Tlf.: 22716255/Mail: stig.syndergaard@gmail.com 

 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

Hans Forchhammer, Niels Wikman, Steen G. Pedersen og Henrik Egede 

Torsdag 2. december Vinterturnering del 1, 5. runde

Mandag 6. december Hold-I udekamp mod Herlev

Onsdag 8. december Hold-III udekamp mod Frederiksberg

Torsdag 9. december Hold-II hjemmekamp mod Musik, VT udsatte + hængepartier

Torsdag 16. december Juleafslutning

Torsdag 23. december Julelyn

Torsdag 30. december Nytårslyn

Torsdag 6. januar VT udsatte + hængepartier

Torsdag 13. januar Vinterturnering del 2, 1. runde

Tirsdag 18. januar Hold-II udekamp mod Amager

Torsdag 20. januar

Hold-I hjemme mod Gladsaxe, Hold-III hjemme mod Posten, VT 

udsatte

Torsdag 27. januar Vinterturnering del 2, 2. runde

Tirsdag 1. februar Hold-III udekamp mod Hvidovre

Torsdag 3. februar

Hold-I udekamp mod Perlen, Hold-II hjemmekamp mod AS04, 

VT udsatte

Torsdag 10. februar VT udsatte

Torsdag 17. februar Vinterturnering del 2, 3. runde

Torsdag 24. februar

Hold-I hjemmekamp mod Frederiksberg, Hold-II udekamp mod 

Brønshøj, Hold-III hjemme mod Brøndbyerne, VT udsatte

Lørdag 26. februar Valby hurtigskak for 3-mands hold

Torsdag 3. marts VT udsatte

Torsdag 10. marts Undervisning

Torsdag 17. marts Vinterturnering del 2, 4. runde

Lørdag 19. marts

Hold-I udekamp mod Taastrup, Hold-II hjemmekamp mod Øbro, 

Hold-III oversidder, Fælles holdafslutning

Torsdag 24. marts VT udsatte

Torsdag 31 marts VT udsatte
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Nummer 3 – December 2010 – 37. årgang 

 
Stillingen er fra partiet Dennis Rej-Kurt Klifoth i årets Vintetur-

nering. Sort trækker og vinder (løsning side 15) 
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Redaktørens bemærkninger 
Redaktionelle ændringer i forhold til sidste nummer er at fontstørrelse 

er sat op fra 8 til 10 efter anmodning fra et svagtseende medlem. 

 

Den nye sæson er i fuldt gange og det er glædeligt at se de mange 

nye ansigter. Velkommen til Knud Højgaard, Per Troelsen, Martin 

Graugaard, Sune Brogaard, Mikkel Franks, Andreas Jørgensen, Jacob 

Ejernæs, Peer Balken, Peter Henriksen og Jan Bach. Nogle har lidt 

mere erfaring end andre, så til de nye - I skal altså bare spørger når 

der er noget, jeres klubkammerater vil meget gerne hjælpe! Bemærk 

også at klubben har et lille skakbibliotek hvor der kan lånes skakbø-

ger. Tillykke til Christian Borum der er blevet beriget med et ELO-tal. 

 

Dette nummer har vægten på Vinter- og Holdturnering, men der er 

også blevet plads til en række andre artikler. Referat fra årets højde-

punkt, VM i Babyskak, hvor redaktøren desværre var forhindret og 

ikke kunne forsvare sit mesterskab som han succesfuldt havde forsva-

ret de sidst 15-20 år. Desuden et indlæg fra vores nye medlem Høj-

gaard om hans deltagelse i Damhusmesterskabet 2010 

 

Deadline til næste nummer er 27. januar eller efter aftale. 

Red. 

 

JULEAFSLUTNING TORSDAG 16 DECEMBER !! 
Kære medlemmer husk juleafslutningen den 16. decem-

ber, årets absolut vigtigste begivenhed.  
 

Aftenen byder på den traditionelle crazy-skak turnering 
hvor alt kan ske, rafling om gaver, lotteri om store præmi-

er og tipskuponen med umulige spørgsmål. Desuden også 
den gode julegløgg som igen i år forventes tilsmagt af Sø-

ren samt masser af julegodter.  
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Diagram fra forside 
Kurt har lige ofret en kvalitet på g3 da han var en bonde bagud 

og har derfor prøvet et af sine kongeraids som sædvanlig. Den-
nis kunne have modtaget kvaliteten på en lidt anden måde der 
havde været meget bedre for ham, men nu er han færdig i den 

stilling der opstod. Men ak, Kurt spillede 33.-,Dxg3?? i stillingen 
og var færdig efter 34.Tf2! opgivet. Sort skal spille det naturlige 

træk 33.-,Sg4! Og hvid kan give op!, der truer Dh6 med mat. 
F.eks. 34.Dc5 Dh6 35.Dxd5+ Kh8 hjælper ikke og ej heller 
34.Dc7 Dh6 Hvid må give et tårn på g7 for at slippe for mat i 

første omgang. ”Surt men retfærdigvis skal også siges at Den-
nis stod bedst ved korrekt spil ved mit kvalitetsoffer….”. 

Kurt Klifoth 
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24.Kb1 Nd4 25.Nxd4 Bxd4 
26.Qf3 Qc5 27.Nc4 Qb5 

28.b3 Rxa3 NU eller aldrig  
 

29.Nxa3 Skal jeg nu spille 

Da5 eller C5, Jeg vælger C5 da 
det truer både Springer og c2, 

men det er ikke det rigtige 
træk. 29...Qc5 [29...Qa5 
30.c4 Qxa3 31.Rd2 Qxb3+ 

32.Kc1 Rxc4+ 33.dxc4 Qxf3 
Med sort fordel og Alex har 

højst et par minutter tilbage 
før tidskontrol.] 30.Ka2 Qa5 

31.Ra1 ??? fejlen i tidnød, nu er der mat i 3 træk. Tårn c1 og 

det kniber for sort. 31...Rxc2+ 32.Kb1 Rb2+ 33.Kc1 Qd2# 0
–1 

Jørgen Roed 
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Min første turnering som som Valbyspiller 
Efter op mod 40 års medlemskab i Hvidovre Skakklub var det 
ikke nogen nem beslutning at forlade klubben. Men der begynd-

te at blive for langt hjem sent om aftenen. Med S-toget næsten 
til døren i Valby går det meget nemmere. Og det spillede da og-

så ind at jeg kendte Valby som en rigtig hyggelig klub. 
 
Også Hvidovres venskabsklub, Damhus Skakklub, kender jeg 

fra mange turneringer og venskabsmatcher. Så valget var let 
da det blev efterår og tid til en (ekstern) koordineret turnering: 

"Damhus-mesterskabet 2010" med syv tirsdagsrunder i sep-
tember-oktober. 
 

Gruppe A, hvor jeg skulle spille, var ikke skræmmende (snit: 
1713). Dog med en enkelt undtagelse idet en af landets stær-

keste juniorer, Dara Akdag (2100+), af en eller anden grund 
deltog. Han scorede da også maks. og vandt en smule rating 
(forventet score 6.65!). 

 
Undertegnede var vel favorit til andenpladsen. Og med +5 og –

2 blev det da også til en sikker sådan, med ét point mere end 
nr. 3 med 4 point. Det gav en pæn pengepræmie, en sponsor-
præmie samt en beskeden ratingfremgang. 

 
Som det sig hør og bør skal vi se et parti. Ingen var fejlfri; men 

mit opgør med Peter Køhler i 3. runde var i det mindste ret un-
derholdende. – Her må jeg indskyde at Peter og jeg var klub-
kammerater i Hvidovre i en længere årrække. Så vi har spillet 

mod hinanden mangen en gang; og jeg vidste derfor kun alt for 
godt at Peter er en farlig angrebsspiller der meget ofte opnår 

"inigreb" (som det engang blev formuleret i Hvidovres klub-
blad). Prisen er dog at nok er Peters spil altid skarpt, men ind-

imellem bliver det satset, og det kan kamme over i det hasar-
derede. – Nå, men til begivenhederne. 
 

Hvid: Peter Køhler, Frederiksberg (1733) 
Sort: Knud Højgaard, Valby (1790) 

Åbning: Fransk, fremstødsvarianten, Milner-Barry Gambit 
Vi har to timer til 40 træk + ½ time til resten af partiet. Peter 
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også ville satse på lang rokade. 10.Sd4 Her begynder proble-

met at opstå. Det havde nok været stærkere at udvikle den an-
den springer. 10.- Sxd4 11.Dxd4 Kb8 12.c4 Så kan jeg ikke 

spille d-bonden frem eller kan jeg ? 12.-d5! 13.Le3 Nu truer 
der kraftigt på a7, men 13.- Db4+ Her skulle der nok tænkes 
over om ikke løberen skal tilbage på d2. Men Lethan spillede 

14.Sc3 c5 15.De5+ Ld6 16.Dg5 dxe4 og dyr er rådne 
17.Lc2 Dxb2 og Lethan opgav. Der ryger nogle officerer. 

Benny Bjertrup 
 
 

Vi skal se Davids kamp mod Goliat og giver ordet til Roed. 
 

Hvid: Alex Mehr Hansen 
Sort: Jørgen Roed 
 

1.e4 e5 2.Bc4 Lige denne åbning havde jeg ikke set på; kun 

på Konge Gambit med 3. Lc4, nået må da kunne bruges? 
2...Nf6 3.d3 c6 4.Nc3 d5 5.exd5 cxd5 6.Bb5+ Bd7 

7.Bxd7+ Qxd7 8.Nf3 Nc6 

9.Qe2 Bd6? Her burde jeg 
rokere langt først og så Løber 

til b4. 10.Bg5 0–0–0 Nu ta-
ber jeg d-bonden, men så må 
jeg se at får noget ud af E og 

G linjen. 11.Bxf6 gxf6 
12.Nxd5 Qe6 13.Ne3 Rde8 

14.Nc4 Bc7 15.Ncd2 Hvids 
springer må være godt forpu-

stet!. 15...Rhg8 16.g3 Qd5 
17.Qe4 Qd7 18.0–0–0 Jeg 
skal ikke ud i slutspil med den 

bonde opstilling , MEN NU ser 
jeg muligheder for et Konge angreb mod at give h-bonden, og 

hvid må vel trække a3, så mon ikke tårnet stå godt efter et par 
træk !. 18...Rg4 19.Qxh7 Ra4 20.a3 Qd5 21.Qf5+ Dette 
træk havde jeg overset, nu er springer f3 dækket og den anden 

springer kan går til b3. 21...Kb8 22.Nb3 Bb6 23.Nfd2 Rc8. 
NU er alle mine officer rettet mod Hvids kongestilling! 
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partier er: 

Dennis – Erling C. 
Kian – Erling C. 

 
Kian kan sikre sig endnu 5 runder i mesterklassen med en sejr 
over Erling C., men må ellers ned i 1. klasse. Det kan også blive 

Erling der trækker det korteste strå, hvis han taber til både 
Kian og Dennis. Steen bliver sorteper hvis Erling tager point fra 

Dennis og Kian vinder over Erling. Procenterne ser således ud 
for dem der risikerer at rykke ned: 
 

Kian (67%) 
Steen (22%) 

Erling (11%) 
 
Men altså, det skal igen tages med et gran salt, da de implice-

rede spilleres styrke ikke er taget i betragtning. Det hele afgø-
res ved brættet og ikke på papiret, men spændende er det 

unægtelig. 
Stig Syndergaard 

 
Vi slutter af med endnu en kandidat til præmien for bedste parti 
i Vinterturneringen. Opgør mellem Lethan og Benny byder altid 

på tilskuervenlig kampskak og denne gang var ingen undtagel-
se! 

 
Hvid: Jørgen Lethan 
Sort: Benny Bjertrup 

 
Før i tiden havde vi i klubbladet en artikelserie, hvor partier un-

der 20 træk blev offentliggjort. Det lykkes mig i Vinterturnerin-
gen at overliste Lethan således at han opgav i træk 18. Partiet 
offentliggøres hermed som kandidat til bedste parti i Vintertur-

neringen. 
 

1.e4 e5 2.d4 Ikke nogen overraskelse for mig. Det har vi spille 
før. 2.- exd4 3.Dxd4 Sc6 4.De3 Sf6 5.Ld3 Ikke set før og 
meget lidt omtalt i teoribøgerne (dem jeg har) 5.- d6 6.f4 Lg4 

7.h3 Le6 8.Sf3 De7 9.Ld2 0-0-0 Jeg forventede at Lethan 
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lægger ud med sit sædvanlige 1.e4 hvilket jeg som altid  

besvarer med 1. -e6 Der fulgte nu 2.d4 d5 3.e5 c5 4. Sf3 
Sc6 5.c3 Db6 6.Ld3 Lægger op til den SKARPE Milner-Barry 

Gambit. 6. -cxd4 7.cxd4 Ld7 8.0-0 Så blev det til den ægte 
gambit. Hvid kunne endnu trække i nødbremsen med 8.Lc2. 
Det besvares med Sb4 hvorefter sort har et behageligt spil. 8. -

Sxd4 9.Sxd4 Standardtrækket. Jeg frygtede ikke "Sørensens 
Gambit": 9.Sg5!? Den er ganske vist Benny Bjertrups favorit – 

og Benny og jeg har en løbende diskussion om validiteten. Ben-
ny mener: "chancerig"; jeg snarere: "hasarderet". (Memo til 
klubbens turneringsplanlæggere: Hvad med at vælge Sørensens 

Gambit næste gang der skal være tematurnering? Så kan vi 
måske én gang for alle få afklaret hvilket adjektiv der er dæk-

kende!). 9. -Dxd4 10.Sc3 Værsgo at slå på e5! 10. -a6 Stær-
ke taktikere, som fx mit Fritz-program, slår gerne på e5. Men 
taktik er ikke min stærke side, så jeg nærer mig og spiller det 

forsigtige (men også anerkendte) teksttræk. 11.Df3?! Her kom 
så det SATSEDE eller HASARDEREDE. Efter denne nyhed skal 

jeg til at tænke selv. (I næste runde spillede Gisli Hardarson 
(1646) teoritrækket 11.De2 mod mig, og der måtte næsten fem 

timers hård kamp til før jeg kunne bogføre en gevinst). 11. -
Se7?! Peters bluff lykkedes. Fritz er ikke i tvivl: Dxe5. 
12.Se2!? Lf4 var måske bedre, selv om hvids stilling ser lidt 

bedrøvelig ud efter 12. -Sg6. 12. -Dxe5 Nu så jeg mig nødsa-
get til at slå. 13.Lf4 Df6 14.De3 Sg6?! Bedre Sc6. 15.Lg5 

De5 16.Dd2?! Ingen af os 
så det ellers enkle 16.Lxg6 
Dxe3 17.Lxf7+ der vinder en 

bonde. Sort ville dog stadig 
have klar fordel; men det 

ses at 14. -Sc6 var at fore-
trække. 16. -Le7 Nu var jeg 
(næsten) sikker på at Peter 

ville spille det tilsyneladende 
meget stærke fremstød f4, 

og jeg havde en parade klar. 
Se diagram 1 
 

17.f4!? Det kom da også. 
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17. -Lxg5! 18.fxg5 0-0 Sort har nu ingen særlige problemer 

og skal "bare" køre den hjem på rutinen. Men her sætter en (af 
mig) velkendt og yderst farlig psykologisk mekanisme ind: fa-

ren for at man så uvilkårligt slækker på koncentrationen. 
19.Tf3 f5!? 
 

Mekanismen spores vist allerede her. Roligere/bedre var Lc6 
eller Dd6 (Fritz). Dog, det ligger uden for Fritz' horisont her at 

se at kongen kan få behov for et flugtfelt på f7 hvis hvid etable-
rer et angreb i h-linjen. Og den tanke får man straks efter 
trækket Tf3. Så måske alligevel det rigtige træk!? 20.Te1 

Tfc8!? Dd6 21.Kh1 Dd6 22.Sd4 
Tf8!? Jeg turde ikke undlade at 

overdække Bf5. 23.Dd1 Se dia-
gram 2. 
 

23. -e5?? Et koncentrationssvigt 
af dimensioner. Jeg kan ikke en-

gang tælle til tre. Det rigtige var 
naturligvis 23. -Se5 med klar ge-
vinststilling (24.Th3 Sxd3 25.Dh5? 

Sf2+). 24. Sxf5 Lxf5 25.Lxf5 
Sf4? Efter 25. -Se7 har sort end-

nu en pæn fordel. 26.Lb1? Begge 
spiller for hurtigt heromkring – af frygt for den begyndende tid-
nød. Ingen af os så derfor 26.Txf4! Bedrevidende Fritz gør op-

mærksom på at det kun kan besvares med 26. -g6 (med sand-
synlig remis til følge) idet 26. -

exf4? strander på 27.Lxh7+! med 
gevinststilling. 26. -Tad8 
27.Tb3!? g3 b5 28.g3 Se6 Nu 

begynder stillingen atter at se 
vundet ud. Det mener i hvert fald 

Fritz, så der skulle ikke være basis 
for taktiske overfald, diagram 3 
 

29.Lxh7?! Men alligevel kom der 
et sådant. Dog forståeligt med så-

dan et desperadotræk i stedet for 
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I så fald vil oprykningspladsen afgøres ved korrektion, som til 

dels vil afhænge af resultaterne af de øvrige udsatte partier. Og 
der skal Lethan håbe på at Andreas kan tage point fra enten 

Christian eller Hans-Erik, og det vil også hjælpe Lethan hvis 
Hans vinder over Peer Balken. Sune kan nå mesterklassen med 
en sejr over Martin G, men det kræver at Günther kan tage 

mindst et halvt point fra Lethan (ellers går pladsen til Lethan). I 
så fald vil adskillige spillere ende på 3 point. Sune skal så håbe 

på at Mikkel tager point fra Peter, og at Andreas og Hans til-
sammen ikke får for mange point i deres udsatte kampe. Hans, 
Tobias, Martin, Andreas og Günther, selvom de skulle opnå 3 

point, kan ikke gøre sig noget håb, men der en lille sandsynlig-
hed for at Per Troelsen får pladsen hvis Peter vinder over Mikkel 

(og altså hvis Sune vinder over Martin G., Günther tager point 
fra Lethan, og at andre resultater flasker sig). Således er alle 6 
udsatte partier mere eller mindre afgørende for hvem der får 

den ledige plads. Det hele kan sammenfattes i sandsynligheder 
hvis man gør den forsimplede antagelse at alle tre udfald af et 

parti (sejr, remis, tab) har samme sandsynlighed (33.3%, 
33.3%, 33.3%) – og det har jeg gjort udelukkende fordi jeg sy-

nes det er sjovt. Så ser procenterne for at få den ledige plads 
for de fire kandidater således ud: 
 

Martin G. (58%) 
Jørgen L. (23%) 

Sune (13%) 
Per (6%) 

 

Det skal selvfølgelig tages med et gran salt, da f.eks. Lethan 
nok reelt set har en større chance end blot 33.3% for at slå 

Günther. 
 
Fra hængeklassen bliver det Knud og Martin S. der skal spille i 

forårets mesterklasse. Alex som ellers var storfavorit må en tur 
i 1. klasse efter overraskende nederlag til både Jørgen R., og 

Martin S. 
 
I mesterklassen er det et spørgsmål om hvem der rykker ud. 

Her står slaget mellem Kian, Steen og Erling C. De to udsatte 
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Vinterturneringen 
Første halvdel af vinterturneringen er næsten overstået. Stillin-
gen i skrivende stund er følgende (se næste side). 

 
Endnu mangler der 9 udsatte og et hængeparti, men allerede 

nu er en del afgjort. 
 
I 1. klasse har Erling N. og Henrik sikret sig to af pladserne i 

forårets mesterklasse. Hele fire spillere har mulighed for at få 
den tredjeplads i 1. klasse som giver adgang. Lad os lige kaste 

et blik på de 6 partier i 1. klasse der stadig mangler at blive 
spillet: 

Hans-Erik – Andreas 

Mikkel – Peter 
Sune – Martin G. 

Günther – Jørgen L. 
Andreas – Christian 
Peer – Hans 

 

 
Martin G. kan selv afgøre det med en sejr over Sune, og remis 
kan være nok også selv om Jørgen Lethan vinder over Günther. 

Mesterklassen:     1. klasse  
Dennis Rej 3½(4)  Erling Nilsson 5(5) 
Peter Tjørnsted 3½(5)  Henrik Egede 4(5) 
Kurt Klifoth  3(5)  Martin Graugaard 3(4) 
Steen G. Pedersen 1½(5)  Per Troelsen 3(5) 
Erling M. Christi-
ansen 

1(3)  Tobias Jakobsen 3(5) 

Kian Pedersen ½(4)  Jørgen Lethan 2½(4) 
   Benny Bjertrup 2½(5) 
   Sune Brogaard 2(4) 
   Günther Schmidt 2(4) 
   Hans Forchhammer 2(4) 
Hængeklassen:   Åge Møller 2(5) 
Knud Højgaard 3½(4)  Peter Henriksen 1½(4) 
Martin S. Nielsen 3(4)  Christian Borum 1½(4) 
Stig Syndergaard 2½(5)  Andreas Jørgensen 1(3) 
Alex M. Hansen 2(5)  Peer Balken 1(4) 
Jørgen Roed 1½(5)  Mikkel Franks 1(4) 
Niels Wikman ½(3)  Hans-Erik T. Sørensen 1(4) 
 

7 

 

blot at afvente at sort konsoliderer fordelen. 29. -Kxh7 

30.Dh5+ Kg8 31.g6 Tf6 Sort blev ikke sat mat, så det materi-
elle overtag bør nu ret let gøre sig gældende. 32.Txe5 Txg6 

33.Tbe3 Th6 34.Dg4 Te8 35.Tg5 De2 d4 35. -d4 36.Txg7+ 
Sxg7 37.Txe8+ Kh7 Hvid har udnyttet stillingens (små) mu-
ligheder optimalt, men det har kostet på klokken – hans tid må 

nu tælles i sekunder. 38.De4+ Dg6 Nu er dronning-afbytning 
påkrævet, og den materielle overlegenhed må så være afgøren-

de. 39.Dd5? Tiden 39. -Dxe8 0-1 
 
Et omskifteligt og fejlbetonet parti. Men som bekendt gælder 

det om at lave den næstsidste fejl. Og forhåbentlig giver læser-
ne mig ret i at partiet alt i alt havde en god underholdningsvær-

di. 
 
PS: Hvem var denne Sørensen? Jo, han var en stærk svensk 

spiller: Bent Sörensen, 1926-2005 – der altså introducerede 
gambitten 9.Sg5. (Kilde: Tidskrift För Schack, 2006 nr. 5). 

Knud Højgaard  

 

 

VM i Babyskak 
Ikke så langt fra den egentlige sæson starter, var der VM i ba-

byskak på programmet. For de ikke-indviede, i denne mærkeli-
ge form for skak, handler det om, at man 

kan genindsætte brikker på brættet, som er blevet slået ud af 
brættet! Altså man spiller to og to, og får de brikker makkeren 
tager. Du giver så også dine brikker til din makker. De normale 

skakregler bliver altså overholdt, undtaget med, at du kan bru-
ge et træk på, at sætte en brik ind, som du har fået af din mak-

ker. Bytter din makker damer af, får du altså en ekstra dron-
ning at lege med. 
 

Det lyder jo så nemt. Men det er ret svært. Modstanderne får jo 
også brikker ind, som de enten kan vælge at forsvare eller an-

gribe med. Det er kun anden gang jeg spiller med, så jeg kan 
dårligt huske den ene regel babyskak har, men er vistnok noget 
med, at man ikke må sætte en brik på 8. række til damefor-

vandling. Der er en del finurligheder at tage i betragtning. F. 
eks. vinder man, hvis ens makker vinder eller man selv gør det. 
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Taber makkeren, taber du altså også. Men kan man se, at man 

bliver sat mat i et træk, kan man lade være med at rykke, og 
håbe på at makkeren vinder for sig. 

 
Der er flere mærkeligheder, men mit bedste råd er, at komme 
de aftener hvor babyskak spilles, hvilket ikke er ofte, eller tage 

ned i klubben på dagen hvor der er babyskak på programmet.  
  

Det så hurtigt ud til, at babyskakken ville blive aflyst i år. Der 
var ikke mødt mange op, og de der var, havde mest lyst til en 
lynturnering. Men til Dennis store fortrydelse, som kun var 

kommet for at vinde VM i babyskak, og hurtigt gik hjem igen, 
da det blev erklæret, at der ikke kunne findes opbakning til ba-

byskakken, fik Steen lokket Stig, Andreas og jeg til. Så baby-
skakken blev også afholdt i år. Meget mod min vilje, da jeg ge-
nerelt føler at babyskakken er det rene pjat. Modsat en anden 

sjov form for skak, hvor man også har en makker, som enten 
rykker en brik, eller fortæller hvilken brik man skal rykke, poin-

ten er bare, at der ikke fortælles, hvor den skal rykkes hen. Det 
må man nemlig ikke, og det kommer der meget sjov ud af, da 

to planer derved ramler ind i hinanden.  
  
Da vi kun var fire til babyskakken, spillede vi derfor dobbeltrun-

digt mod alle med samme makker, for derefter at skifte mak-
ker, og spille dobbeltrundigt igen. 

 
Der kom alligevel meget sjov og spas ud af det, og ligesom sid-
ste år morede jeg mig også. Så helt kedeligt er det jo ikke. An-

dreas og jeg, er ikke de skarpeste til babyskak, hvilket vores 
turnering også bare præg af. Stig kom ganske godt ud af turne-

ringen, og vandt bl.a. over Steen. Til gengæld tabte Stig en en-
kelt til mig, og blev derfor nummer 2. Men Valbymester i baby-
skak er derfor Steen, med 5 point.  

  
Hvis ikke Steen skal genvinde titlen til næste år, må der flere 

til. Så jeg må varmt anbefale at man møder op til næste års VM 
i babyskak, eller ikke gøre som Dennis! At gå hjem, selv om det 
først vedtages, at der ikke bliver spillet babyskak. 

Kian Pedersen  
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Oprykning ser svært ud, men kan vi lave en lignende præstati-
on mod Musik, nedrykker som kommer på besøg D. 9. decem-

ber, er det slet ikke umuligt, da vi stadig har bundpropperne, 
Amager II og Brønshøj IV til gode. 

Kian Pedersen 
 

 

3. række 

 
Der er ikke indløbet nogle referater om 3. holdets bedrifter, 

men redaktøren har tænkt sig at plage spillerne på 3. holdet 
om at leverer lidt referat til næste klubblad. 
 

Holdet er en god blanding af øvede og mindre øvede spillere, 
som stadig har sin første sejr til gode. Men mon ikke den snart 

kommer. 
 

 
Red. 

 
 

 

Valby 3 Rd Damhus 3 Rd

1  Niels Wikman  1515 Gisli Hardarson 1646 ½-½

2  Peter Hendriksen  1400  Ernst Mader Hansen  1526 0-1

3  Hans Forchhammer  1348  Ole Lergren  1547 0-1

4  Tobias Jacobsen  1333  Sten Bauers  1499 1-0

5  Christian Borum  1329  Bjarne Røhder  1496 0-1

6  Jørgen Roed  1383  Poul Busk Sørensen  1417 ½-½

7  Günter Schmidt  1285 Jens Carl Hviid 1282 0-1

8  Åge Møller  1102 Bjørn Gemzøe 1280 0-1

Gennemsnit 1337 Gennemsnit 1462 2-6
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mål.  

  
Så blev jeg færdig, jeg havde også hvid, og viser kun åbningen, 

da partiet er ret fejlbehæftet, og modstanderen næsten nåede 
at udligne, inden han i tidnøden mistede dame og tårn. 1. e4 
e5. 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Lc5 4.0-0 d6 5.h3 Sf6 6.c3 0-0 7.d4 exd4 

8.cxd4 Lb6 9.Lg5,h6 10.Lh4 Sb8 11.Sc3 c6 og det gik galt for 
sort. 

  
Da analyserne med Graugaard er ovre, kommer jeg ind, og ser 
at "Wikke" har vundet, efter at han ellers havde til-budt remis. 

Kasseren havde også vundet ret nemt, medens Benny igen 
måtte ned med nakken.  

 
Henri tabte ubesværet til mesterspilleren Frode Benedikt, som 
nok var en lige lovlig stor mundfuld, men det virker nu heller 

ikke til, at Henri har samme form som sidste sæson, hvor han 
jo slet ikke tabte, og vandt nogle fantastiske tidnødpartier.  

 
Stig var gennem roligt og forsigtigt spil, kommet ud i bonde-

dronningeslutspil, og kunne ved enkle kombinationer, vinde et 
par bønder. Men i tidnøden, kunne han ikke realisere sin ge-
vinststilling, og tog remis ved trækgentagelse.  

  
I min modstanders lange betænkningstid, kunne jeg følge 

Lethan som sort, i en gambit jeg aldrig mener at have set. Jeg 
synes dog at modstanderen kom bedst ud af det, men det måt-
te være rent synsbedrag, for senere stod Lethan pludselig klart 

bedst. Men som det plejer, kom også Lethan i tidnød, og han 
fandt ikke de bedste løsninger. Mod slut-ningen mener jeg, at 

Lethan havde en klar taktisk mulighed, med at kunne vandre 
med sin centrumsbonde. Men jeg tager nok fejl, for Lethan end 
ikke overvejede det. Et meget seværdigt parti, som kunne være 

sjovt at se i vort klubblad.  
  

Efter vores kollektive nedtur mod Jernbanen, har vi rejst os til 
fulde, lad os håbe det kan blive ved, og nedrykning kommer da 
ikke på tale. De to Martin'er, stormer afsted og har 2 af 2, kan 

nogle overhovedet følge dem?  

9 

 

 

 

KSU’s holdturnering 
Det er lykkes at stille med hele 3 hold i år. Forventningerne er 
at klubbens flagskib vinder deres række og er at genfinde i me-

sterrækken næste sæson, mens 2. og 3. hold går efter hæderli-
ge placeringer. 

 
Starten på holdturneringen har dog ikke lige været som ønsket. 
Alle tre hold skuffede fælt i 1. runde nederlag på 3 gange 3-5, 

alle i kampe som vi på papiret skulle have vundet. 2. runde bød 
på revanche, men samlet er der vist stadig noget at indhente. 

 
 
1. række, gruppe 2 

Dennis havde taget fejl af datoen og var ikke mødt op. Heldig-
vis var Kian med som tilskuer og kunne træde ind som reserve i 

sidste øjeblik, hvilket dog betød at bræt 3-8 måtte rykke en 
plads op og fik ødelagt forberedelserne. Thomas vandt et godt 
parti, mens Kian, Steen, Peter og Alex spillede remis. Alex hav-

de en god stilling hele vejen, og tror også der var gevinst på et 
tidspunkt, men til sidst kunne modstanderen have vundet et 

tårn, så ok med remis. Højgaard stod klart til gevinst, men 
smed det hele væk til sidst. Christiansen satte vist nok en 
springer rent i slag. En dårlig start, men de 2 formodede svage-

ste hold kommer de næste runder, så dem giver vi nogle seriø-
se bøllebank – og kommer tilbage på sporet. 

 
Alex Mehr Hansen 

 

BMS 3 Rd Valby 1 Rd

1  Sigfred Haubro  2143  Kurt Klifoth  2051 1-0

2  Jon Götz Capion  1906  Peter Tjørnsted  1876 ½-½

3  Jørgen Tornhøj Christensen  1855  Alex Mehr Hansen  1901 ½-½

4  Jonathan Braüner  1896  Thomas Bødker Lund  1896 0-1

5  Michael Vesterli  1855  Erling Molbæk Christiansen  1845 1-0

6  Poul Nørgård Munk  1852  Steen Guldager Pedersen  1827 ½-½

7  Henrik Rasmussen  1734  Knud Højgaard  1790 1-0

8  Siv Haubro  1647  Kian Pedersen  1641 ½-½

Gennemsnit 1861 Gennemsnit 1853 5-3
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Referat i næste nummer. 

2. række, gruppe 1 
På papiret var vi storfavoritter i denne kamp, den forventede 
score sagde 5½-2½ i vores favør. Men ak, det gik grueligt galt 

og kunne være gået endnu værre hvis Lethan havde tabt sit 
tabs-parti.  

 
Henri var oppe mod en stærk modstander og er lidt rusten efter 
ikke at have rørt brikker i et halvt års tid, det gik dog meget 

godt, men ned måtte han. Jeg (Nilsson) fik en god stilling, men 
sjuskede i slutspillet og tabte helt unødvendigt. Lethan havde 

en dårlig stilling, men vores gode ven Refsgaard kastede brik-
ker i grams og tabte. Kian spillede så ringe at han slet ikke har 
ville tale om hvad der skete. På de fire sidst brætter var vi oppe 

med 3-400 rating pr. bræt (med undtagelse af Graugaard), 
men ak og ve. Kun Graugaard og Martin vandt deres partier. I 

øvrigt tillykke til Graugaard med den første holdkampssejr. 

 
Red. 

 

Valby 1 Rd Hvidovre 1 Rd

1  Kurt Klifoth  2051  Børge Hjerrild Nielsen  1958 ½-½

2 Dennis Rej 2009  Svend Sejersen  1740 1-0

3  Peter Tjørnsted  1876  Arne Walther Larsen  1725 0-1

4  Alex Mehr Hansen  1901 Palle Halkier Jørgensen 1619 ½-½

5  Thomas Bødker Lund  1896 Benny Bengtsen 1379 1-0

6  Erling Molbæk Christiansen  1845  Mohammad Zewain  1360 1-0

7  Steen Guldager Pedersen  1827  Jørn Brandt  1478 0-1

8  Knud Højgaard  1790 Arshak Ikilikian 1258 1-0

Gennemsnit 1899 Gennemsnit 1565 5-3

Valby 2 Rd Jernbanen 1 Rd

1 Henri Jensen  1781 Stig Frandsen  1864 0-1

2 Erling Nilsson  1760 Robert d"Hermilly  1763 0-1
3 Jørgen Lethan  1712 Kaj Refsgaard  1595 1-0

4 Kian Pedersen  1641 Bent Løjengård Andersen  1455 0-1

5 Stig Syndergaard  1633 Odd Magne Stuberg  1392 0-1

6 Martin Graugaard Larsen  1371 Holder H. Nielsen, R 1369 1-0

7 Martin Skovsø Nielsen  1559 Per Hvilsom  1178 1-0

8 Benny Bjertrup  1527 Erik Togeby  1134 0-1

Gennemsnit 1623 Gennemsnit 1469 3-5
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Sidste sæson ved fællesholdafslutningen, havde 2. holdet også 

fornøjelsen af at møde Frederiksbergs 4. hold. Der tabte vi 3-5, 
trods at vi var forstærket med Tjørnsted, samt at Frederiksberg 

ikke havde nær så stærkt et hold som i denne sæson.  
  
Så det var med bange anelser, at vi drog til Frederiksberg, på 

denne mørke og råkolde novemberaften. Jeg råbte før kamp-
start, at vi ville tabe 6-2, og havde gerne solgt kampen, fra sid-

ste sæsons resultat. Vi var ellers stærkt svækkede fra start, da 
Nilsson ikke kunne møde op. Men han regner med at det var 
sidste gang, at han ikke kunne være med, og så er det jo ok.  

  
Jeg har aldrig været i Frederiksberg, så var i glad forventning 

om, at de kunne diske op med pragtfulde lokaler, for det er jo 
en stor klub i Københavnsområdet. Men jeg følte det trangt, og 
man skulle næsten gå over bordene, hvis man ville se hvad der 

foregik, på de lavere ratede borde, så derfor kan jeg ikke rigtig 
berette om, hvad der skete der. Wikman fortalte dog, at Frede-

riksberg har haft nogle fantastiske lokaler, men de flytter rundt 
hist og her for at klare skærene. Rygelokale havde de dog, men 

det fandt rygeklubben først ud af, da aftenen stort set var forbi. 
Rygeklubben, som er Wikman, Graugaard og jeg, måtte fryse 
og lide ude i kulden,  - en eller anden flink person kunne da ha-

ve oplyst, at der var rygelokale inden døre. Men nu ved vi så 
det til næste gang.  

  
I Nilssons fravær, stødte superreserve Wikman til, og han kan 
jo kun vinde på 2. holdet. Overmatchet på alle brædder, var 

håbet stort, og forventningerne små. Først færdig var Grau-
gaard med hvid. I en skotsk opstilling, fik han et solidt overtag i 

stillingen. Modstanderen brugte meget tid, men kunne ikke 
dæmme op for Graugaards mange trusler, så det blev spil til et 

Frederiksberg 4 Rd Valby 2 Rd

1 Frode Benedikt Nielsen  1893 Henri Jensen  1781 1-0

2 Erik Jon Thomsen  1813 Jørgen Lethan  1712 1-0

3 John Laurids Hansen  1754 Kian Pedersen  1641 0-1

4 Niels Schnegelsberg  1753 Stig Syndergaard  1633 ½-½

5 Frank Dybdahl  1748 Martin Graugaard Larsen  1371 0-1

6 Torben Kjærgaard Høj  1697 Martin Skovsø Nielsen  1559 0-1

7 Silas Lorenzen  1642 Benny Bjertrup  1527 1-0

8 Søren Otto Hansen  1576 Niels Wikman 1515 0-1

Gennemsnit 1735 Gennemsnit 1592 3½-4½


