
SIMULTANSKAK

m/ DEN 3-DOBBELTE DANMARKSMESTER

SUNE BERG HANSEN

Sorø Skakklub indbyder til simultanskak med stormester Sune Berg Hansen i Sorø Kultur- og 
Fritidscenter, lørdag den 19. januar 2008.

Der startes kl. 13.00 med et foredrag af Sune Berg Hansen. Herefter vil han spille simultanskak 
mod de deltagere, der har lyst, der er maksimalt plads til ca. 35-40 modstandere.

Alle er velkomne til foredraget, men da der kun er plads til et begrænset antal spillere til 
simultanskak, bedes man hurtigst muligt melde sig til hos undertegnede pr. mail eller telefon, 
pladserne fyldes efter først til mølle princippet...

Der er gratis adgang til arrangementet.  

Der spilles på denne adresse: Sorø Kultur- og Fritidscenter, Frederiksvej 27, 4180 Sorø i salen.

Vi indbyder til en lærerig, udfordrende og spændende skakoplevelse.

Med venlig hilsen

Ernst Østergaard, 
Kasserer Sorø Skakklub, 
Telefon 57 83 09 97, 
e-mail: ernsto@mail.tele.dk   

mailto:ernsto@mail.tele.dk


Simultan og foredrag med Sune Berg Hansen

Lørdag d. 19/1 2008 afholdt Sorø Skakklub et stort arrangement med den 3-
dobbelte danmarksmester Sune Berg Hansen. ”Menuen” var et foredrag på en 
times tid efterfulgt af en omgang simultan skak. 

Selve arrangementet blev afholdt på Frederiksvej i Sorø i den store sal i Kultur og 
Fritidshuset, som var perfekte omgivelser til et sådant arrangement. 

Sorø Skakklub havde op til arrangementet inviteret de omkringliggende klubber 
til at deltage i arrangementet, der var gratis, og indbydelsen var indrykket på 
www.2-hk.dk’s  hjemmeside samt i Sorø Avis. Dette gjorde at ca. 10 spillere 
udenfor Sorø Skakklub deltog. 
Foredraget blev overværet af 26 deltagere, og 22 deltog i simultan mod Sune Berg 
Hansen. 
Sune indledte foredraget med at fortælle om sin egen karriere samt om skaklivet i 
almindelighed. Han fortalte blandt andet også, hvordan skakken havde ændret 
sig i løbet af de sidste årtier. Tidligere var skak mere baseret på at forstå sporten, 
og hvorfor den enkelte brik netop skulle stå et bestemt sted, hvor der i spillet i 
dag er langt mere fokus på at huske utallige kombinationer. 

http://www.2-hk.dk/
http://www.2-hk.dk/soroe


Efterfølgende viste han et af sine egne partier mod en finsk stormester, som 
skulle vise os, hvordan han greb spillet an, og hvordan han ”spillede” sine 
modstandere. 
Under demonstrationen gav han gode råd om, hvordan man kunne blive en bedre 
spiller.

Man skulle forsøge at finde det absolut bedste træk i hver stilling. Man 
skal spille sit eget spil og glemme, at modstanderen måske er stærkere 
end én selv. Man skulle overhøre støj i lokalet og negligere andre 
tanker om fx aftensmad ol. 

Hvis dette lykkes vil man stige 100 ratingpoint på meget kort tid. 

Simultanen:
   
Ud over vores egne stærke spillere, som Flemming Dickow og Thomas Rohde, 
havde vi inviteret andre spillere fra de omkringliggende klubber, for på den måde 
at give Sune Berg lidt mere modstand. 

Dette resulterede blandt andet i, at Carl Otto Nielsen, Bruno Sørensen og John 
Christensen fra Dianalund Skakklub mødte op.  



Netop John Christensen var den eneste, der vandt over Sune Berg (se sidst i 
artiklen). 

Selvom mange havde øvet sig hjemme og set frem til at ”bølle-banke” Sune Berg, 
viste det sig hurtigt, at han var for stærk. Efter de første 5 – 6 træk kunne man 
begynde at fornemme rundt om ved bordene, at mange allerede stod dårligt, og 
efter 10-12 træk begyndte de første at stå af. 

Der var dog nogle der spillede deres livs parti – herunder bl.a. Freja Neuks!  

Hvem siger piger ikke kan spille skak: 

Den helt store overraskelse til dette arrangement blev Freja Neuks, idet hun 
spillede sig til en remis. Freja er netop startet i vores skoleskak og har spillet 
skak i ca. ½ år. Så på trods af en ratingforskel på 1.500 spillede hun utrolig godt, 
og havde Sune i gulvet et par gange. Til sidst ville Sune ikke mere og tilbød remis, 
som Freja tog imod. Utrolig godt spillet!

Resultatet af arrangementet blev, at Sune vandt 20½ ud af 22. Med lidt mere 
held kunne det måske være blevet til lidt mere, men det skal siges, at Sune 
spillede godt!!



Afslutning: 
 
Sune Berg’s indgang til arrangementet var utrolig positiv. Han var særdeles 
imødekommende og velforberedt. Blandt andet mødte han allerede op kl. 12.00, 
selvom arrangementet først begyndte kl. 13.00.  

Selve arrangementet forløb rigtig godt, og vi havde en hyggelig eftermiddag, hvor 
mange fik meget ud af foredraget samt det at spille mod en stormester. 

Sorø Skakklub vil gerne sige tak for deltagelsen, og det er absolut ikke sidste 
gang, klubben laver sådan et arrangement.

250108 Ernst Østergaard



Simultan med Sune Berg Hansen 

Sorø Skakklub afholdte den 19-01-2008 et arrangement 
med den 3-dobbelte Danmarksmester, og havde været så 
venlige at give naboklubberne mulighed for at deltage 
(gratis!!). Fra Dianalund deltog og takker Bruno Sørensen, 
Carl-Otto Nielsen, Arne Larsen og John Christensen.

Sune indledte med et glimrende foredrag om ham selv og 
skaklivet i almindelighed. Derefter demonstrerede han et 
af sine partier og gav et par gode råd om hvordan man 
bliver en bedre skakspiller. Det ene råd var: Glem at 
modstanderen er stærkere, at der er støj i lokalet og 
andre tanker. Tænk kun på hvad er det bedste træk i 
stillingen! Hvis du kan det, så stiger din rating med 100 
points! – Jeg prøver!

John Christensen – S. B. Hansen
A30:  Symmetrisk  Engelsk:  Dobbelt  Fianchetto  og 
pindsvineopstilling 
1.Sf3 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 c5 4.g3 b6 5.Lg2 Lb7 6.0–0 d6 
7.d4 cxd4 8.Sxd4 Lxg2 9.Kxg2 Qc8(?) En unøjagtighed, 
bedre er Dc7  10.Qa4+  med lille  hvid  fordel Nfd7 11.Ne4 
Be7 Her er a6 nøjagtigere, selv om der fortsat er lille hvid 
fordel  efter  Td1 12.Bg5!  En  af  ideerne  med  Se4  var  at 
muliggøre dette træk. Løberen kan selvfølgelig ikke slås, på 
grund af Sxd6. Her begyndte det at gå op for Sune, at han 
havde  spillet  lidt  for  skødesløst og  nu  havde  en  meget 
vanskelig stilling. 
a6 13.Rfd1 Qb7 14.f3 

ΞΑΒΧ∆ΕΦΓΗΨ
8ρσν−+κ+−τρ(
7+θ+νϖλπζππ∋
6πζπ−ζππ+−+&
5+−+−+−ϖΛ−%
4Θ+ΠσΝΝ+−+∃
3+−+−+ΠζΠ−#

2ΠζΠ−+Π+ΚζΠ∀
1τΡ−+Ρ+−+−!
ξαβχδεφγηψ

Og nu kommer den afgørende fejl. Sort er stadig med efter 
f5, selv om der fortsat er hvid fordel efter Lxe7.  14...b5? 
15.cxb5 d5 16.Bxe7 dxe4 17.Ba3 

ΞΑΒΧ∆ΕΦΓΗΨ
8ρσν−+κ+−τρ(
7+θ+ν+πζππ∋
6π+−+π+−+&
5+Π+−+−+−%
4Θ+−σΝπ+−+∃

3ϖΛ−+−+ΠζΠ−#
2ΠζΠ−+Π+ΚζΠ∀

1τΡ−+Ρ+−+−!
ξαβχδεφγηψ

På 17.-,  exf3 18.  exf3,  axb5 har hvid  det behagelige  valg 
mellem Dxb5 og Db4, begge med afgørende fordel.  Der kan 
selvfølgelig spilles videre, men det er en klart tabt stilling, 
så Sune valgte ikke at bruge mere krudt på den kamp, så 
derfor 1-0

En behagelig sejr, selv om det var i en simultan, da det jo 
ikke er hver dag man vinder over en stormester (og 3-
dobbelt danmarksmester). 

Men jeg glæder mig nu også over partiet af to andre 
grunde. For det første kan jeg efterfølgende konstatere, at 
jeg selv spillede fejlfrit, det er jo ikke så tit det sker. 

For det andet, fordi Sune, efter eget udsagn, betragter sig 
om af verdenens 10 førende eksperter i 
pindsvineopstillingen!

Hvis du vil stige 100 points i rating, så køb 
en bog med kombinationer og tag den med 
på lokum! (eller i bussen, toget etc.).
Sune Berg Hansen

       


