
Juniorarrangement i Hillerød 
 

Så fik vi efter forskellige tilløb afviklet et juniorarrangementet med Hillerød Skakklub her lørdag den 

10 Marts. Både Hillerød og Allerød Skakklub har jo nogle fornuftigt store juniorafdelinger. Så det har 

været en nærliggende tanke, som altså nu kom til udfoldelse, at lave et fælles juniorarrangement 

eller to. Første skud i bøssen – planlagt til den 10 Februar - måtte desværre aflyses på grund af 

sygdom blandt arrangørerne. Men denne gang faldt tingene i hak, og vi lagde ud med et lille diskret 

arrangement i Hillerød, hvor der deltog fire spillere fra hver klub. Begge klubber har jo væsentligt 

flere juniorer end det. Men det kommer forhåbentlig næste gang, når folk vænner sig til tanken om 

at spille andre steder end hjemme. 

Formålet med øvelsen er, sådan set, at give de juniorer, der ellers er lidt nervøse ved at deltage i 

skak uden for klubbens fire vægge, smag på skak mod andre. Cirka halvdelen af de deltagende 

spillere havde således ikke prøvet at spille mod andre klubbers medlemmer før, og der var en vis 

nervøsitet at spore blandt dem. I og med at Hillerøds spillere typisk var noget yngre en Allerøds 

spillere, fik vi også dækket at spille med og mod spillere i en anden aldersklasse. 

Der blev spillet tre omgange. Først to omgange med 25 minutters partier og henholdsvis et sort og et 

hvidt parti til hver. Siden en mere ’munter’ omgang 10 minutters skak, hvor reglerne ikke var helt 

som de plejer, idet hvert hold på et tidspunkt kunne sælge deres samling af erobrede brikker til en 

mellemhandler (undertegnede) til den fordelagtige kurs en-til-to, så hver spiller kunne få en ekstra 

brik med til tilbage til brættet i den relevante farve, som så kunne sættes ind som et træk. Altså en 

slags tosseskak light. 

Inden den sidste omgang var der et lille foredrag om lykkelige og ulykkelige brikker – altså brikker 

der enten var rigtig gode eller dårlige og noget om hvordan man kan afgøre om en given brik er det 

ene eller det andet. 

Allerød kom bedst fra start og vandt første omgang med 4-0 efter en kritisk situation eller to rundt 

omkring på brætterne. I anden omgang lignede det mere 2-2 inden Allerød igen trak det længste strå 

og vandt 3-1. Endelig endte specialrunden 2½-1 til Allerød. Da Allerødspillerne generelt havde både 

alder og længere aktive skakkarrierer på deres side, var det at forvente at det ville gå, som det gik. 

Men der blev gået til den, som følgende parti på bræt 1 viser. 

Hvid: Magni, Hillerød 

Sort: Magnus, Allerød 

1.e4,e6 2.Sf3,d5 3.exd5,exd5 4.Sc3,Sf6 5.Lb5+,c6 6.La4,Lg4 7.h3,Lh5 8.d3,h6 9.g4,Lg6 10.De2+,Le7 

11.Se5,o-o 12.Lf4,Te8 13.o-o-o,Ld6 14.d4,Sbd7 15.h4,Da5 16.Lb3 

Umiddelbart ser det ud som om hvid har noget i gang med bønderne mod sorts konge. Men 

bindingen af Se5 gør hvids stilling lidt anstrengt, og da hvid efter sorts næste træk også får 

problemer med løberen på b3, bliver det for meget. 

16.-c5 17.Sxd5,cxd4 18.Sxf6+,Sxf6 19.Dc4 

Sort har jo stadig for mange brikker med i angrebet på Se5, da dronningen nu deltager i 

festlighederne fra a5. Så hvid prøver at løse problemet kombinatorisk. 

19.-Lxe5 20.h5 



I håbet om at fjerne dækningen af f7. Men sort slår jo Lf4 med skak! 

20.-Lxf4+ 21.Kb1,Tac8 

Den kommer også med, ja. 

22.Dxd4,Le4 

Dermed er sort i land med rovet i behold. 

23.The1,Lxc2  

Endnu en lille krølle. 

24.Lxc2,Txe1 25.Dxf4,Td8 

Her opgav hvid. Han er nede med et tårn, og efter f.eks. 26.Kc1,Texd1+ 27.Lxd1,Tc8+ 28.Kb1,De1 

taber hvid vist også løberen, da sort kan spille Dd2 fulgt af Tc1+, hvis hvid dækker løberen med 

dronningen fra f3 eller a4. 

Magni fik i øvrigt hævn med en fin og overraskende bonde+løber mat i sidste runde efter at have 

tabt de første to partier. Så der blev givet og taget. 

Nedenstående billede viser Allerøds første tre brætter. Fjernest til højre har vi Magnus, og i midten 

Mikkel samt forrest Lucas. Williams parti var færdig på dette tidspunkt. Man kan se Williams 

modstander bagerst til venstre. Forrest til venstre har vi Hillerøds formand, Hans, der studerer 

udviklingen. Yderst til højre har vi det uundværlige frugtbord, så folk ikke bliver sultne i utide. 

Og ja, Hillerød har nogle lækre brætter og brikker. 

 


