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Sjældent er en FIDE-kongres imø-
deset med så stor spænding, som den
netop overståede i forbindelse med
Skak-OL i Torino, Italien.

Hollænderen Bessel Kok havde
med sit hold bag ‘The Right Move’
lanceret en meget flot og gennemar-
bejdet plan for en reform af FIDE og
den internationale skakverden i ret-
ning af demokrati og gennemsigtig-
hed. Med åben erklæret støtte fra
mere end 40 forbund, herunder Dan-
mark og alle nordiske lande undta-
gen Finland, og mundtligt tilsagn fra
ca. 30 mere, tegnede det sig for før-
ste gang i umindelige tider (dvs. Fri-
drik Olafsson i 70’erne) som en rea-
listisk mulighed at få en demokratisk
orienteret FIDE-præsident. Sådan

Valgene var det altoverskyggende
emne sammen med tildelingen af
værtskabet for OL 2010, der efter
flere afstemningsrunder endte i sibi-
riske Khanty-Mansiysk, og dagsor-
denen indeholdt stort set ikke andre
væsentlige, endsige kontroversielle
emner.

Grækeren Makropoulos fungerer
som mødeleder på kongresserne.
Hans metoder til at få sin egne og
den øvrige FIDE-ledelses vilje igen-
nem, er på én gang dybt udemo-
kratiske, men særdeles effektive. Et
typisk forløb af et punkt, hvor for-
manden for en af FIDE’s mange
komiteer skal fremlægge rapport om
komiteens arbejde og eventuelle for-
slag: Efter en halv sætning afbryder
Makropoulos og beder komitéfor-
manden kun nævne de allervigtigste
ting. Komitéformanden fremlægger
et forslag, og afbrydes igen, da
Makropoulos er uenig i en del af for-
slaget, det argumenterer han kort for
på sit gebrokne engelsk og beder
komitéformanden, gå videre. Da
denne kort efter er færdig og har for-
søgt at argumentere for hele forsla-
get, samler Makropoulos op, og
mumler noget i retning af:

‘So nobody can be against this
proposal, not? Except for this point
we just talked about, right?’ Et blik
ud i salen og en meget kort kunst-
pause, der ikke giver oversætterne
til spansk, fransk og russisk en chan-
ce for at følge med, endsige få
sætningskonstruktionen med de
mange nægtelser til at give mening i
farten, og Makropoulos går videre
til næste punkt, uden indsigelser. Det
besluttede er oftest helt i orden, men
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skulle det ikke gå. Kirsan Iljumzhi-
nov blev genvalgt som FIDE-præsi-
dent med 96 stemmer imod 54 til
Bessel Kok.

Det første klare fingerpeg om,
hvilken vej vinden blæste, var på den
Europæiske Skak Unions kongres
dagen inden FIDE-valget. Her blev
præsidenten Boris Kutin med snæ-
ver margin genvalgt mod spanske
Ochoa de Echaguen, trods sin erklæ-
rede støtte til Iljumzhinov, hvilket
var overraskende i betragtning af, at
næsten hele Vesteuropa var for Kok.
Samtidig efterlod FIDE-ledelsen
med deres kropssprog ingen tvivl
om, at de fire europæiske repræsen-
tanter til FIDE’s Excecutive Board
tydeligvis alle var deres folk.

Af Erik Søbjerg
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processen efterlader langt de fleste
delegerede uden reel mulighed for
indsigt og chance for at påvirke be-
slutningerne.

I FIDE’s daglige arbejde og i for-
hold til de beslutninger, der træffes,
er det en meget snæver kreds om-
kring netop Makropoulos, med
geogieren Zurab Azmaiparashvili og
israeleren I. Gelfer som de mest frem-
trædende, der sidder på magten.

Den tidligere kasserer, engelske
David Jarrett, blev af Præsidenten
udpeget som leder af FIDE-sekre-
tariatet i Athen.

Derimod udeblev den ellers for-
ventede udpegning af norske Mor-
ten Sand til en post som juridisk råd-
giver for FIDE, hvilket/og efterla-
der indtrykket af, at hans rolle i
FIDE-ledelsen er udspillet.

Årsagerne til dette, kan jeg kun
gisne om, men at Sand åbent mod-
sagde et absurd forslag fra Iljum-
zhinov om at lade Peru og Paraguay
få to stemmer hver, da begge lande
hver havde to repræsentanter, der på-
beråbte sig stemmeret, er næppe no-
get, Kalmykien-diktatoren er vant til.

Svindel og bedrag?
Gik alt rigtigt til? Det er svært at
bevise det modsatte, og prsonligt er
jeg ikke iu stand til. Man kommer
dog ikke udenom, at der næppe var
en eneste delegeret, der forlod Torino
uden fornemmelsen af, at der var
købt og betalt for en lang række
stemmer.

Ti lande havde gæld til ECU og
dermed ingen stemmeret ved ECU-
mødet, men aftenen før mødet blev
deres gæld betalt på én gang – alt
48.000 Euro. Efter vedholdende ryg-
ter, var det af FIDE vice-præsident
Azmaiparashvili i dollars. I sig selv
jo ikke ulovligt, og om det havde en
betydning for de pågældende landes
stemmeafgivning kan ingen jo vide...

Rygterne om uregelmæssigheder
i forhold til rejser for delegerede fra
tredjeverdenslande, et særligt bud-
get på 100.000 $ til tilskud for skak-
ure. Rygter var der nok af, men in-
gen med mod til at stå frem med be-
viser.

Idealer og opportunisme
Man kunne måske lidt naivt have
håbet, at The Right Move også efter
nederlaget vil kunne fungere som
vedholdende kritisk og mobilise-
rende opposition til FIDE-ledelsen,
og samle de mange forbund, som
ønsker en helt anderledes udvikling
i FIDE. Men det kommer desværre
næppe til at ske. The Right Move
havde ingen ‘plan B’ klar, og af flere
grunde er det næppe realistisk, at en
sådan etableres.

Som det første og meget væsent-
lige mangler Bessel Kok som den
samlende figur fremover. Han tak-
kede efter nederlaget som en gentle-
man for en fair kamp, men har uden
tvivl bedre og mere tilfredsstillende
interesser at bruge sin tredje alder
på, end at stå ved sidelinien i en or-
ganisation, der med stort flertal har
takket nej til både hans ideer og ar-
bejdskraft.

For det andet er der for lang tid
(med næste valg om 4 år i Sibirien,
reelt mindst 8 år) til næste gang, Kir-
san Iljumzhinov vil kunne forsøges
væltet, til at de bare naturligt oppor-
tunistiske delegerede, som udfører
meget af det praktiske arbejde i di-
verse komiteer, der får FIDE til at
fungere i det daglige og ved kon-
gresserne, vil risikere at stille sig
permanent uden for det gode selskab
ved tildelingen af poster, opgaver og
eventuelle små 'ben'.

For det tredje kan de af front-
figurerne i kampagnen, som fortsat
ønsker at spille en rolle i FIDE, som
arrangør af FIDE-turneringer mv.
ikke fremover indtage en ren oppo-
sitionslinie. Man er nødt til at tæk-
kes præsidenten, når han sidder så
solidt på tronen, som det er tilfældet
nu. Som et eksempel der flere steder
er blevet omtalt lidt syrligt, var den
ellers meget aktive støtte af The
Right Move, den amerikanske stor-
mester Yasser Seirawan, kun få ti-
mer efter valget parat til at takke ja
til et tilbud fra Kirsan Ilumzhinov
om at blive chefkommentator ved
den forestående Topalov - Kramnik
match i Elista, hovedstaden i

100 år
Skakbladet

Vi har det hele.
Køber/Sælger
Skakbogsamlinger

TÅRNURET
altid på lager.

33 – 14 62 91
Skakhuset

Box 38, 3500 Værløse
www.skakhuset.dk

chesshouse@skakhuset.dk

Iljumzhinovs republik Kalmykien.
I lyset af den meget idealistisk base-
rede kampagne og fremtidsvision,
The Right Move stillede op for
FIDE’s fremtid. en nærmest uhæder-
lig adfærd. I det lukkede pragmatisk-
politiske magtspil, der sejrede så
klart, derimod et helt logisk og for-
ståeligt valg.

Min kære samfundsfagslærer i
gymnasiet havde, når vi elevers idea-
listiske syn på verdens mulige ind-
retning i timens løb var holdt op
imod virkelighedens barske realite-
ter, for vane at afslutte med bemærk-
ningen: ‘Ja, verden er grim!’.

Det gælder efter Torino 2006 i
sandhed også for den internationale
skakpolitik i FIDE.
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Løberafbytning?
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Forsvarsspil!
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Hvid har en trussel!
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Hvordan skal der slås?

+��()���	�&����'

�������

��������
�������
�����	��
��������
��������
�������
��������

C-bonden er vigtig!
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Der skulle gerne være en mat!
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Skal tårnet flyttes?

,��()���	�&����'

�����
��
��������
��������
��������
��������
�������
����	��
��������

Angreb eller forsvar?
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Af Lars Bo Hansen

Årets skak-OL blev spillet i den italienske by Torino,
som i kølvandet på vinter-OL i februar arrangerer en
række begivenheder, hvor faciliteterne fra vinter-OL
genbruges. For første gang kunne deltagerne derfor op-
leve en flig af, hvordan det er at deltage i et ‘rigtigt’ OL
– en drøm som FIDE jo har haft i en årrække.

Næsten alle spillere boede i den olympiske by, og det
havde både fordele og ulemper. Normalt ved OL er hol-
dene spredt på en række hoteller, men her gjorde samlin-
gen i den olympiske by arrangementet til et fællesskab.
Til gengæld må man sige, at indkvarteringen ikke le-
vede op til de standarder, skakspillere er vant til fra ho-
tellerne. Den olympiske by består af små lejligheder med
to værelser med fælles bad. Selve værelserne havde ikke
ret meget mere end to senge og et skab. Nogle hold
havde fire spillere i hver lejlighed, men mod ekstra ge-
byr kunne vi nøjes med to. Det virkede, som om arran-
gørerne ikke helt havde husket, at skakspillere ‘træner’
på værelset, ikke ude på stadion – vi bruger nok noget
mere tid på værelset end almindelige atleter!

���������-.	��� 
Spillestedet var een kæmpe hal med navnet ‘Ovalen’,
hvor bl.a. hurtigløb på skøjter blev afholdt under vinter-
OL. Den var til gengæld noget af det bedste, jeg har
oplevet, med masser af plads og rimelige forhold for
tilskuerne. Der var egentlig kun to små problemer med
spillesalen: At der var lige lovlig få toiletfaciliteter, samt
ikke mindst, at der kun var et sted, der blev udskænket

kaffe, med to tjenere til 1000 kaffetørstige skakspillere!
Det gav ofte kø, og som holdleder Per Andreasen sam-
tidig kommenterede: ‘Italienernes måde at brygge kaffe
på er noget omstændelig – den skal jo dryppe igennem
dråbe for dråbe!’
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Med 143 deltagende nationer og 148 hold blev der sat
ny deltagerrekord. Hvor toppen af skalaen blev styrket
betragteligt i begyndelsen af 1990-erne med de mange
nye og stærke nationer fra det tidligere Sovjetunionen
(Rusland er naturligvis den ene, men to af de øvrige har
nu vundet guldmedaljer evd de seneste to OL!), var det
især bunden af startlisten, der blev udvidet denne gang
med en række nye deltagerlande fra bl.a. Afrika.

Sammenkoblingen med vinter-OL betød, at skak-OL
var flyttet fra sin normale tidsmæssige placering i efter-
året og frem til maj/juni. Som Lars Schandorff kom-
menterede i Berlingske Tidende, kunne dette meget vel
vise sig at være en fordel for Danmark, fordi en del af
spillerne på holdet først og fremmest er aktive i liga-
turneringer, som traditionelt har hovedvægten om for-
året. Man kunne altså håbe på, at de danske spillere trods
en vis inaktivitet turneringsmæssigt alligevel ville være
skarpe. Resultatet kan vel siges at støtte denne teori.

Som et af de eneste hold havde Danmark kun fem
spillere med (Per Andreasen var ganske vist tilmeldt som
6. bræt, men det var kun tænkt som en gardering mod
akut sygdom – især i de to første runder, hvor Peter
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Heine Nielsen ikke kunne være til stede). Begrundelsen
fra DSU’s side var vel først og fremmest økonomisk,
men medvirkende årsag var også, at der fra næste OL i
2008 i Dresden indføres en række nye regler, bl.a. at der
herefter kun er fem spillere på et hold mod de tidligere
normale seks. Da Curt Hansen ikke ønskede at deltage,
endte holdet med at være identisk med det, der uden den
store succes repræsenterede Danmark ved EM i Göteborg
sidste efterår. Jeg er ikke i tvivl om, at det også i skak og
på trods af det beskedne resultat ved EM alligevel har en
langsigtet effekt, at et hold er ‘spillet sammen’, og ud fra
dette synspunkt må man håbe, at dansk deltagelse i hold-
EM bliver en tilbagevendende begivenhed – det er efter
min mening med til at øge chancerne for sportslig succes
også ved OL.

Vi var seedet som nr. 25 med et ratinggennemsnit på
2577, og som sædvanlig var den ambitiøse målsætning
en placering i top-10. Det er endnu ikke lykkedes i den
tid jeg har været med på OL-holdet (siden 1988), men
denne gang var det tættere på end nogen sinde før, så vi
opgiver ikke håbet!

Førsteseedet var som sædvanlig Rusland, som efter to
skuffelser inden for kort tid (Ukraine tog OL-guldet for
to år siden i Calvia, og Holland vandt EM sidste år, hvor
russerne kun blev nr. 14 – russerne vandt dog på et hæn-
gende hår hold-VM i 2005) stillede med et imponerende
ensemble med Kramnik i spidsen og Morozevich med
2730 helt nede på 4. bræt. Også Indien blev nævnt som
et seriøst bud på en vinder; med Anand tilbage på holdet

var det unge indiske hold seedet som nr. 2. Men som det
skulle vise sig, kom det til at gå anderledes...

Nok med den indledende snak, lad os komme i gang
med skakken!
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Sune Berg Hansen - IM F. Eid (2361) 1-0
Lars Bo Hansen - FM F. Khairallah (2260) 1-0
Davor Palo - A. Kassis (2208) 1-0
Lars Schandorff - WIM Mouradian (2190) 1-0

En god start på OL for det danske hold. Da der spilles
top mod bund i 1. runde, ender langt de fleste kampe
4-0 eller 3½-½, og det er altid rart ikke at være et af de få
hold, der står for de negative overraskelser! Efter aftale
med holdet ankom Peter Heine Nielsen først til 3. runde,
da han var sekundant for Anand ved superturneringen i
Sofia. Alligevel var 4-0-sejren aldrig rigtig i fare. Sune
fik vel kun en mikroskopisk fordel i form af løberparret
mod Libanons stærkeste, men med tålmodigt spil pres-
sede Sune ufortrødent på, indtil modstanderen krake-
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Første runde. Danmark mod Liba-
non. Det lyder som en højspændt
match, og det var da også med lidt
blandede fornemmelser, at jeg ledte
efter vores bord i spillesalen. Til min
overraskelse sad der en pige overfor
ved mit bræt.
Jeg nåede lige at udveksle et par ord
med vores kaptajn, og han sagde, at
det havde han set, da han tjekkede
holdopstillingerne sammen med
Sune et par timer tidligere. Ikke at
de kendte hende, men de kunne se,
at der stod WIM ud for navnet. De
besluttede ikke at sige noget til mig.
Sejt! Der skal være plads på et hold
til, at man kan lave nogle små finter
på hinanden. Det gør bare det hele
lidt mere underholdende.
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Sorts officerer står aggressivt, og der
truer Sg4. Efter 22. Tfe1 er stillin-
gen dog stadig i balance. Sg4 er in-
genting på grund af h3. Presset på
klokken svækker hvid sig imidlertid
yderligere.
���������������� ������!
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Løberspil / C55
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Min forberedelse til turneringen. To
sejre og to remis gav det.
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Med planen Sg8 fulgt af f5 med ak-
tivt spil. Så nemt kommer det dog
ikke til at gå. Hvid tvinger mig i de-
fensiven med en række direkte træk.
���#��#����������	�����������������
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Sådan. Nu er der nogenlunde stabi-
liseret. Efter Lg3 er alt muligt, men
min modstander finder en noget ori-
ginal mulighed.
�����!����������������

Her opdagede hun dog, at sort truer
bondeofferet d5 fulgt af Ld6 med
giftigt modspil.
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lerede og bukkede en bonde. Jeg havde heller ikke noget
efter åbningen, men da min modstander spillede for hen-
holdende, kunne jeg efterhånden tilrive mig initiativet.
Davor var tilsyneladende den, der hurtigst fik fat – eller
det var i hvert fald min bedømmelse under partiet. Davor
nævnte bagefter, at modstanderen vist havde haft en del
modchancer, men set fra sidelinien så det nu overbevi-
sende ud. Lars spillede mod Libanons kvindelige islæt,
som gik frisk til sagen i åbningen. Men Lars konsolide-
rede langsomt stillingen og afgjorde til sidst partiet ved
at opstille ‘Tykke Bertha’ (løber bag dronningen på dia-
gonalen b1-h7 eller som her b8-h2 – døbt sådan på OL-
holdet i Thessaloniki 1988 i forbindelse med Carsten
Høis legendariske skønhedspræmieparti mod Gulko).
Lars kommenterer selv partiet.

Den store sensation i 1. runde var naturligvis anden-
seedede Indiens 1-3 nederlag mod Marokko. Inderne
stillede ganske vist op uden Anand, der ligesom Peter
først dukkede op til 3. runde, men alligevel skulle de
talentfulde indere uden problemer vinde denne match –
troede man. Da Peter i Sofia fortalte Anand, at matchen
var sluttet 1-3, mente Anand at det nok var en fejl – ‘der
skal vel stå 3-1 – men selv det er jo ikke særlig godt!’
Men det var altså 1-3 ...

En dansker stod bag en af de største individuelle over-
raskelser i 1. runde. Det var Torben Sørensen, der nu
repræsenterer Malta. Torben – med et Elo-tal på 2345) –
som i et fint parti slog den argentinske stormester Peralta
(Elo 2524). En anden stor overraskelse var at Ivanchuk

måtte af med en remis mod 1. brættet på de blindes hold,
Sergey Krylov, der trods sit handicap er IM med et Elo-
tal på 2387. Her er stillingen efter Ivanchuks 38... Tb1:
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Sort truer mat på h1, og det kan Hvid ikke dække. Men
han kan jo gå til modangreb! Per Andreasen var tilskuer
til afslutningen, og hans humoristiske beskrivelse bag-
efter lød nogenlunde sådan her: ‘Krylov, som jo er stære-
blind, trak (eller rettere hans hjælper gjorde for ham):
�������$� ���������$!%

som sikrer remis efter 40... Kxh8 41. Df8† med evig
skak. Ivanchuk har tilsyneladende ikke set tårnofferet,
og da det kommer, tager han sig først fortvivlet til hove-
det og rækker derefter hånden frem for at aftale remisen.
Men han glemmer, at Krylov er blind og ikke kan se
hånden, der bliver hængende i luften hen over brættet.
Den eneste, der ikke ser dette show, er Krylov, så
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Et af de emner, man ikke kommer
udenom nu om dage, er den nye (ok,
ikke så nye igen) tidkontrol. 90 mi-
nutter til partiet + 30 sekunder pr.
træk. Den gør det vigtigt at admini-
strere tiden fornuftigt. Faktisk ville
jeg sige, at det er et helt andet spil.
Man kan ikke længere bruge 15 mi-
nutter for at finde ud af, hvilket tårn
der skal stå på d1 og den slags. Der
er ikke noget mere ubehageligt end
at have 40 sekunder tilbage, bruge
30 på at regne på en variant, og så
finde ud af, at det ikke virker. Jeg
har læst nogen steder, at lidt dårli-
gere stillinger er meget svære at for-
svare med denne tidkontrol. Selvføl-
gelig kommer det an på stillingen,
men generelt er jeg nu ikke enig. Har
man det fint med bare at parere trus-

motiv, men generelt kan hvid næ-
sten ikke trække uden, at sort får
ekstra muligheder.
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Med en ikke særlig maskeret mat-
trussel på h2. Tvunget er 28. Kg1,
men det koster løberen efter f5 29.
Lxb7 Tb8.
�����������!��"�

Det gik jo nemt nok. På vej tilbage
mødte jeg Libanons to reserver. De
havde fulgt live-transmissionen på
nettet, men der var koks i resulta-
terne, så de ville gerne vide, hvor-
dan det gik. De håbede på 2-2, men
jeg sagde, at det snarere lignede 4-0!
Vi grinte og gik hver til sit. Der var
en god stemning. Det var en god dag.
Den første af mange i den olympi-
ske by, der var som en lille model-
verden, hvor 150 lande viste, at de
sagtens kunne leve sammen.
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Udnytter øjeblikkeligt hullet på g3.
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Giver en bonde for at få de sidste
brikker med.
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Med stærkt angreb.
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Sætter en kile ind i hvids stilling. Sort
er klar til at dublere tårne med Tfe8.
Ofre på e2 fulgt af Sg3† er et vigtigt
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Ivanchuk bøjer sig hen over brættet, prikker Krylov på
skulderen og siger noget på russisk. Da Krylov opfatter
remistilbudet, rejser han sig og bukker flere gange ær-
bødigt for Ivanchuk, til tilskuernes store begejstring!’
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Sune Berg Hansen - GM A. Baburin (2519) ½-½
Lars Bo Hansen - IM B. Kelly (2492) ½-½
Davor Palo - IM S. Collins (2409) 1-0
Lars Schandorff - IM M. Quinn (2399) ½-½

Som ved OL 2004 i Calvia blev Danmark parret med
Irland i 2. runde, og resultatet blev også det samme: En
smal sejr mod de solide irere. Det irske hold anføres af
exrusseren Baburin, som nu har boet i Irland i mange år.
Han spiller ikke selv så meget mere, men hans indfly-
delse på det irske hold og irsk skak i almindelighed er
betydelig. Baburins skakforståelse og solide stil skinner
igennem også i de øvrige ireres spil. Det blev også tyde-
ligt i denne match. Jeg fik en lille fordel i en lang teori-
variant i Slavisk mod Kelly, men irerens solide forsvar
var ikke til at gennembryde. Sune var under pres mod
Baburin, som imidlertid forcerede stillingen for tidligt
fremfor at øge presset langsomt, hvorefter Sune kunne
konsolidere. Davor var dagens helt med en fin gevinst
mod Collins med Sort i en Caro-Kann. En original

dronningmanøvre til a3 så noget halsbrækkende ud, men
Hvid havde mange huller i stillingen, som Davor til fulde
forstod at udnytte. Davor kommenterer selv. Tilbage
sad Lars, som ikke fik noget med Hvid mod Quinn, men
tværtimod var lidt presset af en stærk sort løber på d4.
Quinn vandt en bonde, men da det var uligefarvede lø-
bere, var remisen aldrig rigtigt i fare.

På dette tidspunkt i turneringen var Torben Sørensen
i øvrigt den spiller, der havde den højeste samlede præsta-
tionsrating. Han vandt igen, denne gang mod IM Prasca
fra Venezuela (Elo 2448). I toppen så alt foreløbig nor-
malt ud; som det eneste hold havde russerne – endda
uden at topbrættet Kramnik endnu havde været i aktion
– vundet begge indledende matcher 4-0.
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Peter Heine Nielsen - GM L. Aronian (2756) 0-1
Sune Berg Hansen - GM V. Akopian (2706) 0-1
Lars Bo Hansen - GM G. Sargissian (2612) ½-½
Davor Palo - GM A. Minasian (2574) ½-½

En hård modstander og et acceptabelt nederlag, som vel
ikke var den store katastrofe. Det er den slags, der sker i
en lang turnering mod stærk modstand, så det gælder
bare om at komme op på hesten igen. Armenierne var
seedet som nr. 3 med et ratinggennemsnit på 2682 og

len og trykke på uret, går det ofte.
Det er op til angriberen både at op-
retholde kontrol og finde en gevinst-
plan. Igennem hele turneringen und-
lod jeg at kigge på mange varianter,
jeg sikkert havde studeret grundigt i
de ‘lange partier’.
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Caro-Kann / B18
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Schandorff påpegede senere, at jeg
her begyndte at grine... (lol). Det rig-
tige træk er naturligvis 6. Sf3
������������������������

Jeg vidste, at jeg kunne få en god
udgave af hovedvarianten – men
hvordan, skulle jeg lige finde ud af.
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Den rigtige måde at udnytte 6. h4?!
på. Sort har ikke spillet Sbd7 endnu!
Nogle af læserne er måske overra-
sket over min glæde – for objektivt
er stillingen jo kun lige. Men mod-
standeren finder ud af nu, at han har
lavet en elementær unøjagtighed i
åbningen, hvilket nok skal have en
eller anden psykologisk effekt.
�����	�!�

Han giver sig ikke så let.
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Efter 14. Da3 havde jeg spillet 14...
De7 og prøvet at vinde slutspillet.
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Denne plan tiltaler mig meget.
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16. Df3! 0-0 17. 0-0 ser bedre ud.
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17. 0-0 c5, og sort står lidt bedre.
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Hvid har stadig ikke rokeret, og stil-
lingen er lidt løs.
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Det er vigtig at skabe trusler med
hvert træk.
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Hvid giver en kvalitet og håber på
modspil. 21. exf6 Txf6 22. Db3 går
ikke pga. 22... Da6!
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besidder en god blanding af velkendte rutinerede stor-
mestre som Akopian, Asrian og Lputian og unge løver
som Linares-vinderen Aronian og teorihajen Sargissi-
an. Reelt set var vi ikke inde i denne match.

Nu var Peter ellers dukket op, men lodtrækningen var
hård ved ham i første parti: Sort mod Aronian er ikke
nogen let parring, og Peter blev langsomt trykket ned

med udgangspunkt i Hvids absolutte kontrol over bræt-
tets eneste åbne linie. Mere skal der ikke til mod de folk!
Også Sune virkede chanceløs mod Akopian, som med
en stærk nyhed i træk 15 tilsyneladende gendrev Sunes
specialvariant mod 4... Dxd5 i Tarraschvarianten i
Fransk. Jeg spillede en solid remis mod Sargissian, hvor
der vist ikke rigtig var fare på færde trods min isolerede
d-bonde.

Davors parti var det mest dramatiske. Efter åbningen
så det tilsyneladende godt ud for Davor, men Minasian
er en farlig taktiker, og med et chancerigt bondeoffer
overtog han initiativet. Davor kom under kraftigt pres,
men med koldblodigt forsvarsspil reddede han sig over
i et tårnslutspil, der trods minusbonde var holdbart. Det
var ikke sidste gang i turneringen, at Davor viste sine
store talenter i forsvarsspillet. Det er en af hans helt store
forcer.

For første gang var Kramnik i aktion for russerne, og
han viste gode takter med en fin gevinst mod tyskernes
nye håb, Naiditsch. Alligevel afslørede runden det grus
i maskineriet, som skulle vise sig at plage russerne gen-
nem hele turneringen: Svaghed på 4. bræt, hvor russerne
helt sensationelt tabte ikke mindre end seks partier! Til
sammenligning var det samme antal, som det danske
hold samlet tabte i hele turneringen. Værst gik det for
den russiske mester Rublevsky, der måtte ned tre gange
(bl.a. i denne runde mod Graf, Tyskland), men også
Morozevich (1 tab) og Bareev (2 tab) måtte indkassere
nederlag på 4. bræt.

er ikke længere hovedåbningen. Da
Helsingør Skakklub holdt reception
i forbindelse med min seneste DM-
titel, beklagede en af mine klubkam-
merater sig over, at mine partier er
blevet kedeligere. Jeg kan kun give
ham ret, til gengæld håber jeg, at re-
sultaterne så bliver så meget desto
bedre.
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Det skal man vist ikke være bange
for. Men som ny 1... e5 spiller er der
ikke helt styr på alle sidevarianterne
endnu.
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Klart bedst. I gamle dage spillede
man remis efter 11. Lf6, men nu har
sort fundet gendrivelsen: 11...
Lxh2†!
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Det var min skyld, at vi ikke gav
Australien æg. Partiet var dog gan-
ske morsomt og med en nærmest
unik afslutning, så vi skal se det alli-
gevel. Min modstander var en ung
lang fyr i en t-shirt med teksten ‘Man
are not a camel’ på forsiden og ‘he
needs to drink!’ på bagsiden. Umid-
delbart ikke prototypen på en god
skakspiller. Jeg vidste dog fra en
hurtig gennemkørsel af hans seneste
30 partier, at han slet ikke er ringe.
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Skotsk / C56
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Jeg har besluttet at blive mere solid
med både hvid og sort, så siciliansk
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Ser umiddelbart lidt skræmmende
ud, men jeg havde set følgende for
mange træk siden...
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Letter min gevinstføring, men der var
ikke noget at gøre i længden.
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Peter Heine Nielsen - GM Ian Rogers (2564) 1-0
Sune Berg Hansen - IM D. Smerdon (2460) ½-½
Lars Bo Hansen - IM Gary Lane (2440) 1-0
Lars Schandorff - Nick Speck (2389) 1-0

Og op på hesten (eller måske rettere kænguruen) kom
vi! Australien er trods den beskedne seedning som nr.
50 ikke noget dårligt hold – i 2. runde havde de f.eks.
slået de 15. seedede rumænere 3-1. Peter vandt et fint
positionelt parti mod Australiens mangeårige nr. 1, Ian
Rogers. Bedre bondestilling efter åbningen, gevinst af
en af Sorts svage bønder samt afvisning af Sorts despe-
rate modangreb – sådan spiller man positionsspil! Jeg
valgte en solid opstilling mod teoristærke Lane og fik
kun en minimal fordel efter åbningen. Men Lane havde
brugt meget tid, og omkring tidnøden spillede han upræ-
cist, så min stilling efterhånden blev bedre og bedre.

Lars havde før OL brugt meget tid på at forberede 1...
e5 som forsvar mod 1. e4, og det kørte perfekt gennem
hele turneringen. Her vandt han sit andet parti med denne
forberedelse. Med rokader til hver sin side kørte Speck
hårdt frem mod Lars’ konge på dronningfløjen, men
Lars parerede køligt. Tilbage sad Sune, som efter en
lang teorivariant endte i et ret lige slutspil. En remis
syntes sandsynlig. Men ingen havde regnet med den
måde, remisen fremkom på: Pat! Sune kommenterer selv.

Dette var også runden, hvor Armenien for første gang
viste sig helt i front. Norge (dog uden Magnus Carlsen
og Simen Agdestein, der pga. Magnus’ eksaminer først
var med fra 6. runde) blev udraderet med 4-0, hvilket
bragte armenierne op på siden af russerne, som vandt
3-1 over Kina.

Efter lang tids betænkning. Trækket
er en klar forbedring i forhold til et
parti mellem en computer og Smirin,
hvor maskinen satte tårnet i a-linien.
Det vidste jeg selvfølgelig ikke un-
der partiet.
��������	����������������������#�����

�#���	����������� ��������!���

Heromkring tilbød jeg remis, men
det ville han ikke have.
��������#�����������#������#�����

��������!���������������� ����#�!�

Måske er det godt. Måske er det ikke
godt. Jeg ved det ikke.
�����	�����������#�����������#����	��

������������������������

Endelig begynder sort at have styr
på det. Spørgsmålet er, om der er
reelle gevinstchancer.
����������������������!

Lidt dovent.
������������������� 	�������	�$

 ��������	���������� ��

udtænke en måde, hvorpå jeg kunne
få et tårn i h-linien, inden hvid slip-
per af med sine sidste fire aktive brik-
ker. Det kan desværre ikke lade sig
gøre.
����� ��������!

En.
������������������������	��������

�		��#���������#������#����#�

To.
�����#������

Tre.
��������	����������#��������	�$

Og fire.
������ �	��&"&

En fantastisk remiskonstruktion.
Smerdon var igennem hele turnerin-
gen tæt på en stormesternorm, men
det glippede til sidst.

�

Er han på vej til h4?
������#����� �

Ja, men så går han nok bare tilbage
igen. Men lad os nu se.
����� 	�

��������
��������
�������
��������
�������
��������
��������
��������

�����!!

Ha! Psykopaten gør det, tænkte jeg,
da han frivilligt burede sin konge
inde. Indvendigt begyndte jeg at
nynne strofer fra System of Downs
‘Prison song’, mens jeg forsøgte at

>���)	:��84	5������
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Peter Heine Nielsen - GM Boris Gelfand (2727) ½-½
Sune Berg Hansen - GM Ilya Smirin (2662) ½-½
Davor Palo - GM E. Sutovsky (2628) ½-½
Lars Schandorff - GM Boris Avrukh (2633) ½-½

Dette var vel nok Danmarks mest begivenhedsløse match
ved OL. Efter to timer var det hele forbi med fire re-
miser. Det kunne vi ikke være utilfredse med i betragt-
ning af israelernes styrke. Da jeg ankom efter ca. en
times spil, var Sunes parti mod Smirin netop afsluttet –
Sune spillede sin solide ‘anti-Najdorf-variant’ (1. e4 c5
2. Sf3 d6 3. Lc4), og da alle lette officerer blev byttet af,
røg man fredspiben. Kort efter sluttede også Peters parti
remis – Peter kommenterer selv partiet, hvor Gelfand
tilsyneladende aldrig fik fat i noget mod Peters solide
Dronninggambit. Mest kamp var der i Davors parti.
Davor ofrede en bonde i fremstødsvarianten i Caro-Kann,
og jeg var en smule bekymret – jeg syntes ikke, at der
var nok for bonden. Men det var et smart psykologisk
valg mod angrebsspilleren Sutovsky. Israeleren vil hel-
lere have initiativet end en teknisk/materiel fordel, og i
stedet for at konsolidere stillingen ofrede han noget ufor-
ståeligt en kvalitet. Herefter var det kun Sort, der kunne
stå bedst, og det indså Sutovsky da også hurtigt, hvoref-
ter han skyndte sig at forcere remis ved trækgentagelse.
Tilbage sad Lars, som havde et stærkt løberpar, men til

gengæld en noget hullet kongestilling. Stillingen var vel
i ligevægt, og Per Andreasen forudså, at spillerne snart
ville komme overens om remis. Og ganske rigtigt; få
minutter senere var partiet og matchen afsluttet.

Topkampen mellem Rusland og Armenien sluttede
også 2-2. Kramnik slog Aronian i et fint parti, men
Sargissian udlignede mod Morozevich. Det var i øvrigt
bemærkelsesværdigt, at armenierne spillede næsten hele
turneringen med kun gennemgående fire spillere
(Aronian, Akopian, Asrian og Sargissian). De rutinere-
de Lputian og Minasian fik kun tre partier hver, hvor de
dog scorede 2 x 2½ point.

��������3�0��	��
���7����  �/�)� ���
5�#6����7��� � 5�+6���
�	��� �>�%>

Peter Heine Nielsen - GM Mladen Palac (2561) 1-0
Lars Bo Hansen - GM Goran Dizdar (2541) ½-½
Davor Palo - GM Robert Zelcic (2525) ½-½
Lars Schandorff - IM Ante Brkic (2526) ½-½

Et ganske godt resultat mod de solide kroater, men alli-
gevel ærgrede vi os, for vi var tæt på en 3-1 sejr. De to
sorte partier behøver vi ikke bruge meget plads på. Jeg
overraskede Dizdar ved for første gang at spille åben
Katalansk, hvor jeg tidligere altid har spillet lukket.
Dizdar brugte meget tid, men opnåede ingen fordel, og
ved træk 20 tilbød han remis i et lige slutspil. Lars brugte

:������ ��7�� ��

����������	��	
�����������*#�������
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Kongeindisk / E63

����������������������������������"�

��������������"�������������#�������

�#�������

En solid variant, der også er spillet
af Bent Larsen.
�������

9... Sxd5 er blevet forsøgt, men Hvid
har de bedste chancer efter 10. Sxd5
Lxa1 11. Ld2.
���������������������������������

Bent fik en lille fordel mod Sigur-
jonsson i Reykjavik 1978 efter 12.
Dd2 Tb8 13. Sd5 Se8 14. Lxg7 Kxg7
15. Tfd1 Le6 16. Tac1 f6 17. De3
Lg8 18. h4.

�������#�����������#��������������

��������� ������������

16. cxd5 er også muligt; efter 16...
Se5 17. Db2 f6 18. Sd4 Dc3 19.
Dxc3 Txc3 20. Tac1 Tfc8 21. Txc3
Txc3 22. Kf1 havde Hvid en mini-
mal fordel i Fridman - Milov, Win-
desheim 2003. Teksttrækket følger
min game plan om at spille simpelt
mod den farlige taktiker Lane.
����������������!

Følger planen.
���������������������	���������$� ��

��������������������������������������

���������������

Hvid har naturligvis kun en mini-
mal fordel, men det er dog Sort, der
skal spille mest præcist. Lane havde
brugt meget tid, og teksttrækket an-
tyder idéen h4-h5.
����������������������������	�����

�����������������	�����!

Heromkring begynder Sort – lettere

�

plaget af uret – at spille upræcist. Her
tror jeg, at det direkte 28... De6 var
bedre; springeren skal måske bruge
feltet c6.
���� ����	��!

Og her er 29... Se6! med idéen 30...
Dd4 nok bedst.
�������!���������������

��	�����
��������
��������
��������
�������
�������
�������
��������

�������!

Pludselig har Sort problemer. De
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igen sin 1... e5-forberedelse, og en lang teorivariant i
Spansk førte til en interessant stilling, der vel var i dyna-
misk ligevægt. Da ingen af spillerne rigtig kunne fore-
tage sig noget uden at give modstanderen muligheder,
endte partiet remis ved trækgentagelse. Peter blev da-
gens helt og matchvinder ved at slå Palac i et godt parti.
Kroaterne havde givet deres bedste, europamesteren
Kozul, en fridag, efter at han havde tabt to partier, men
Palac gik det ikke bedre. Sune mener, at Peter er en af
verdens førende eksperter i Dronningindisk, og det viste
Peter da også i partiet, som han selv har kommenteret.

Det dramatiske højdepunkt var igen Davors parti.
Davor udspillede fuldstændig rutinerede Zelcic positio-
nelt, og for at komme ud af den trøstesløse stilling of-
rede kroaten ukorrekt en officer. Davor parerede kold-
blodigt, og i diagramstillingen ser sejren ud til at være
nær:

�����
��
��������
��������
��������
�������
�������
��������
��������

Som angivet af Per Andreasen næste dag kunne Hvid
vinde forceret med 42. Sxg6! med idéen 42... Kxg6 43.
Lxe4 Dxe4 44. Dg5† fulgt af 45. Tc7† med mat. 42.
Sxf5†! med samme idé vinder også. Davors...
������

... er også godt nok, men giver Sort en skjult chance for
at forlænge partiet.
�������������#�!

Her troede jeg – som alle andre tilskuere – at det var slut.
Hvad gør Sort mod truslen 44. Sxf5†? Zelcic, en dreven
openspecialist, finder den eneste chance:
���������!�������$�������������$� ����������!

God teknik – Davor eliminerer Sorts farlige springer og
afvikler til et vundet slutspil.
���������

Efter 46... Dxh4† 47. Lh3 gxf5 48. Db8† skakker Hvid
sig til Sorts bønder.
������!��������������������$� ������������	��������

Godt nok, men man skal lige have med, at Sort nu er pat,

hvide brikker er ved at overtage kon-
trollen over centrum.
������ ���������������������	�� ��

���� ����	��������!

Hvid forbedrer langsomt stillingen.
Dronningafbytning med 36... Dc6
forhindres, og der gøres klar til at
centralisere kongen.

BD		�/	�2
���8�.��

���������	��������	
�����������(#�������

Bortset fra liga- og hurtigskak var
min seneste turnering EM for hold i
Göteborg sidste år i august! Lidt un-
derligt for en, der plejer at ligge på
over 100 turneringspartier om året,
men sekundantarbejde for Magnus
Carlsen og Anand har fyldt meget
og har på mange måder været en ny

�

�

�-��	;���
������

5�����	C��G�G
%�������

�������������� �����������!

Leger både med muligheden g4-g5
og h4-h5. I tidnøden bryder Lane
sammen. Husk på, at tidnøden er
‘evig’, Sort skal ikke bare klare sig
igennem til træk 40.
���������������	����������!����

En stor fejl i en vanskelig stilling.

��������
���	����
��������
��������
��������
��������
��������
��������

������!��'(��)	*�

Der truer både på d7 og h7. �"�
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så Hvid skal være præcis.
���������$����� ������$����� �����$���� ������$����

 �	��

Åh nej! Davor glemmer et øjeblik, at Sort er pat, og
Zelcic undslipper med et heldigt halvt point. Ærgerligt!
Man skal dog lige huske, at de sidste træk blev spillet i
den ‘evige tidnød’, som er en uundgåelig konsekvens af
OL’s tidkontrol med 90 minutter + 30 sekunder tillægs-
tid, uden at der på noget tidspunkt bliver tildelt anden
ekstra tid end de 30 sekunder pr. træk. Spillerne får in-
gen mulighed for lige at trække vejret lidt og få pulsen
ned. Man kan vist uden at sige for meget konstatere, at
denne betænkningstid er mere populær hos FIDE og
tilskuerne (som får drama) end hos spillerne. Vi skal
måske lige have med, at Hvid kunne vinde let ved at
efterlade e4-bonden (så Sort ikke er pat) og gå tilbage til
h2 med kongen, hvorefter dronning og løber let kan
dække for skakkerne og ophæve patstillingen samtidig.
��������$!����� ����	�$�&"&

I denne runde gik Armenien for første gang alene i spid-
sen – en placering, som de beholdt resten af turneringen.
Armenierne besejrede Uzbekistan (med den tidligere
FIDE-verdensmester Kasimdzhanov på 1. bræt) 2½-1½,
mens Rusland led et overraskende 1½-2½ nederlag mod
Hollands europamestre. Det var igen Rublevsky og igen
4. bræt, hvor Nijboer blev matchvinder for hollænderne.
Det var også på denne dag, at Magnus Carlsen stødte til

det norske hold, og han begyndte sin vej mod et af OL’s
bedste resultater med at knuse den venezuelanske IM
Prasca i et flot angrebsparti.

*�������3������	�  ��	��/��
5�#6����7��� � 5#%6����� !�%

Peter Heine Nielsen - GM Ghaemmghami (2584) ½-½
Sune Berg Hansen - IM Z. Mahjoob (2419) 1-0
Lars Bo Hansen - GM Moradiabadi (2490) ½-½
Davor Palo - FM Darbanvaighani (2396) 1-0

Iran er en skaknation i fremmarch, efter at skak i mange
år ikke var tilladt. Nu, derimod, har iranerne flere stærke,
unge talenter, så sejren på 3-1 var mere end godkendt,
og var endda tæt på at blive endnu større. Som dagen før
spillede jeg solidt med Sort (Dronninggambit), og resul-
tatet blev det samme – remis i 25 træk uden de store
sværdslag. Sunes modstander, Mahjoob, havde gjort det
godt hidtil, men med fint positionsspil pillede Sune den
farlige iraner fra hinanden. En isoleret d-bonde blev blo-
keret, de rigtige officerer blev byttet af, og til sidst blev
bonden indkasseret – effektivt! Som sædvanlig – fristes
man snart til at sige – var Davors parti det mest
begivenhedsrige. Det så det ellers ikke ud til efter de
første 20 træk. Tilsyneladende var Davor på vej mod en
sikker positionel sejr med klar fordel i en form for
‘Maroczy-Bind’, og Davor vandt tidligt en kvalitet. Men

og spændende udfordring. Mit spil
kan næppe helt sige sig fri for rust,
derimod er åbningsforberedelserne
bedre end tidligere.
Mod Gelfand fik jeg lov til at vise et
af resultaterne af arbejdet frem mod
Anands ‘advanced chess’ match mod
Kramnik i 2002.

;
����4� 2����5�*�*6
A�	���(�����B�� ����5��"�6

Dronninggambit / D37

��������������	�������������������	�

�������"�����	���������������������#�

������������#���������

Moderne bl.a. gennem Topalovs sejr
over Kasimdzhanov samt Sokolovs
over Short.
��������!�

10... Le7 har været det mest popu-
lære på det seneste, men efter 11. Lg3
beholder hvid et vist pres.
���������	�����������

Jeg regnede med, at 13. Lxh7† Kh8
14. Sb3 Lxc3† 15. bxc3 Dd8 16. Ld3
Sxf4 17. exf4 Te8† 18. Kf1 Df6 gav
fint modspil.
��������

Gelfand mente, at 13... g6!? 14. Lh4
Se5 15. Le2 var lovende for hvid,
computerne nævner 15... Lf5. Men
hvid kan naturligvis spille 14. 0-0.
��� �"�� ��������� ����������������

�����������������!

Sidste pointe i det parti. Nu gennem-
føres d4 med total likvidation, da 18.
Tfd1 Lg4! 19. Td2 Tac8 giver for
stærkt modspil.
��������������	�������������	���	�

������	����	�

Hvid kan måske drømme om en lø-
ber på a2, der generer lidt, men jeg
får mit modspil i tide og holder nemt.
�����#��������������#�������	����

������������������������������������

�������������������&"&
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�����
��������

���������!

12... d4 13. 0-0 Lxc3 14. Sc4 Dh5
15. bxc3 Sd5 16. Lg3 dxe3 17. Tae1
har Topalov slået både Kramnik og
Kasimdzhanov med. Hvid har et
stærkt initiativ.
�������

Spillet efter lang betænkningstid,
men det er ikke svært at forstå, han
ikke ønsker at tjekke mig i de mest
komplicerede varianter, når jeg ty-
deligvis var forberedt.
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modstanderen fik rodet tingene godt sammen, og plud-
selig var det helt uklart. Men i tidnøden holdt Davor
hovedet mest koldt og vandt med en sød krølle:

��������
��������
�������
�	������
��������
�������
��������
��������

Sort truer på f1, og efter et forsvarstræk kan Sort f.eks.
spille 35... Dd7 og indkassere d6-bonden. Så Davor går
til modangreb – han ofrer først en kvalitet og siden et
tårn:
�����	�!

Meget fantasifuldt, men ved korrekt spil skulle det dog
kun føre til remis.
��������	��������	���������������$� ����������$� ������

���$� ��������$� ��������$!�

Spiller fortsat på gevinst og sætter en djævelsk fælde –
som Sort falder i!
����� ��

Ikke 41... Dxf6?? 42. e8S†.
����	$� �����

Sort falder i fælden! Spillede han på gevinst? Efter 42...
Kh6 har Hvid næppe mere end remis med 43. Dh4†, da
43. e8D Sf3† 44. Kh3 Dxg2† 45. Kg4 Sh2† 46. Kh4
Sf3† ikke fører nogen vegne. 43. e8S†! Av for den! Nu
vinder Hvid forceret.
����� �������$!� ��

44... Kf5 45. Df6†.
�����$� ���������$��"��

Tilbage sad Peter, som pressede Ghaemmghami til det
yderste – 108 træk! Peter stod minimalt bedre efter åb-
ningen og vandt en bonde efter langvarigt pres. Senere
opstod et slutspil med dronning mod tårn og g-bonde,
hvor Ghaemmghami fik opstillet et fort, som Peter trods
gode forsøg ikke kunne skyde ned.

I toppen holdt Armenien fast i sit forspring med en
3-1-sejr over Holland – godt hjulpet på vej af Aronians
gevinst i 19 træk mod Sokolov på topbrættet i et parti,
hvor armenieren havde det hele med hjemmefra og i alt
brugte mindre end 10 minutter (heraf de fleste på at slen-
tre rundt og snakke med andre spillere – Aronian er en af
de mest udadvendte blandt topspillerne). Russerne prø-
vede at hænge på med sejre på de tre øverste brætter,
men 4. bræt viste sig igen som akilleshælen – her tabte
ellers bundsolide Bareev mod hviderusseren Dydyshko.

Magnus Carlsen imponerede igen – denne gang med

E�.���	� �����

���������	��������	
�����������5#�������

‘All you need in this life is ignorance
and confidence, then success is near’
– Mark Twain. Citatet så jeg i Tis-
dalls glimrende bog ‘Improve your
chess now’. Umiddelbart opfattede
jeg det blot som en morsomhed, men
ved nærmere eftertanke er jeg be-
gyndt at forstå, at der er mere sand-
hed i citatet end som så. Magnus
Carlsen føler sig muligvis truffet,
men inspirationen kommer fra Valle-
jo Pons, som under den spanske liga
udtrykte sin forbløffelse over, at jeg
tjekkede mine partier med Fritz un-
der turneringen. Hvad godt kommer
der ud af det, bortset fra, at man fin-
der ud af, hvor mange fejl man la-
vede, og det knæk selvtilliden unæg-
telig får deraf. Den slags hører hjem-
me efter turneringen. Måske langt

efter turneringen. Efter nu at have
fået tændt computeren og stillet
nogle af de kritiske spørgsmål til mit
spil, som jeg havde under partiet, be-
gynder jeg så småt at savne den
ignorante følelse af, at Palac blev
fuldstændig udspillet....

A�	���(�����B�� ����5��"�6
:��A� ��5�#�%6

Dronningindisk / E15

��������������	������������������#�
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17. Db3 vandt jeg over Magnus Carl-
sen med i Fibertex Cup. Dets objek-
tive værdi er jeg ikke sikker på, så
mere end et overraskelsevåben var
det ikke tænkt som.
��������������������

Mine betragtninger om g6 kontra h6
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kan man se i noterne til det nævnte
parti (Skakbladet nr. 2, 2006). Jeg
tror stadig mest på 18... h6 men det
er muligt, jeg ikke spiller det bedste
i næste træk.
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Afviger fra Karpov - Adorjan.
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Denne stiling har jeg tidligere tænkt
noget over. Umiddelbart virker det



��� < <��3 %*

en fin slutspilssejr over den engelske topstormester Mi-
chael Adams. Magnus’ spil fortsætter med at modnes.
Mod Adams kombinerede han sit taktiske overblik med
fin slutspilsteknik.

+�������3�B���7
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Peter Heine Nielsen - GM Gata Kamsky (2671) 0-1
Sune Berg Hansen - GM A. Onischuk (2650) 0-1
Lars Bo Hansen - GM H. Nakamura (2664) ½-½
Lars Schandorff - GM G. Kaidanov (2603) ½-½

Som i 3. runde et 1-3 nederlag mod en af de rigtig stærke
skaknationer. Det er naturligvis aldrig helt tilfreds-
stillende at tabe, men vi havde før OL talt om, at vi
hellere ville være med til at præge turneringen ved at
spille mod stærk modstand (med den indbyggede risiko,
der derved er for at tabe), end opnå et på papiret godt
resultat mod svag modstand. Kampen mod USA blev en
af den slags, hvor vi aldrig rigtig var med. Kun Lars på
4. bræt havde vist ingen alvorlige problemer undervejs.
I en skarp teorivariant i Nimzoindisk ofrede Lars to bøn-
der, men hans aktive officerer tvang Kaidanov til at give
en af dem tilbage igen, samtidig med at den resterende
merbonde endda var en dobbeltbonde. Kort efter blev
der taget remis. I alle øvrige partier var vi godt på span-
den, men alligevel var vi ved at få reddet matchen ud af

ilden. Jeg fik en forfærdelig stilling efter åbningen mod
amerikanernes nye stjerneskud, Nakamura. Efter 25 træk
havde jeg en elendig stilling og meget lidt tid. Nakamura,
derimod, havde spillet hurtigt (som han er kendt for), og
i stedet for at sidde lidt på hænderne og konsolidere
stillingen forsatte han med at blitze. Langsomt blev min
stilling lidt mindre håbløs, så igen lidt mindre – og til
sidst var det lige før, at jeg kunne spille på gevinst! Med
partiets forløb i baghovedet skyndte jeg mig dog at af-
vikle til en sikker remis, da jeg så chancen. Peter var
oppe mod tilbagevendte Gata Kamsky. Kamsky var i
midten af 1990-erne nr. 3 i verden (efter Kasparov og
Karpov), og efter en mangeårig pause, hvor han færdig-
gjorde et jurastudium (efter at være skiftet fra medicin),
er han nu på vej tilbage mod verdenstoppen. Peter fik
tilsyneladende en lille fordel efter åbningen, men den
løb ud i sandet, og netop som man troede, at remis nok
var det mest sandsynlige resultat, begik Peter en af sine
meget sjældne taktiske overseelser, der tabte hurtigt.

Tilbage var Sune, som fra starten var under pres fra
den nykårede amerikanske mester, Onischuk, en tidli-
gere ukrainer, der nu bor og studerer i USA på et ‘chess
scholarship’. Sune måtte af med en bonde og siden endnu
en, men han forsvarede sig fremragende og formåede at
afvikle til det velkendte remisslutspil med tårn mod tårn
+ f- og h-bonde. Onischuk kørte rundt med brikkerne
for at køre modstanderen træt – det giver betænk-
ningstiden jo mulighed for – og da remisen næsten var i
tasken for Sune, gav den taktik pote:

svært at tro, hvid har fordel. Sort har
løberpar og centrumsbønder. Eneste
svaghed er vel bonden på a7. Hvid
bygger sit håb på b-linien, lidt på den
fri c-bonde måske, men mest på tak-
tiske chancer i forbindelse med in-
vasion på b7 gennem at angribe lø-
beren på a6. Om end det måske er de
kortsigtigede værdier, hvid satser på,
troede jeg på Karpovs vurdering i
informator: Lille hvid fordel.
��������	��������

Planlægger dublering samt truer Ta3.
Tb4 har lignende funktioner og for-
hindrer endda, at Lc4 truer mit tårn.
At påstå, jeg allerede her havde tan-
ker a la partifortsættelsen, er nok i
overkanten, men a3 virker mere flek-
sibelt end a4.
������������������������	��

Heromkring informerede Maltas 1.
bræt, med navnet Sørensen, vores
holdkaptajn om, at jeg ikke havde
fordel! Det er enten meget overfla-

disk eller yderst nuanceret! Vel-
vidende at det på ingen måde var
Fritz, jeg var oppe imod, diskuterede
jeg det lidt med ham over aftensma-
den og forklarede mit syn på stil-
lingen. Hvid har b-linien. Jeg vil
gerne bryde ind via b7 eller b8. Sorts
løber på a6 står klodset, og fortsæt-
ter han f.eks. passivt med Lc8 for at
besvare Ta3 med a6, får jeg pludse-
lig b6-feltet til min rådighed. Men
noget skal sort gøre. Lykkes det mig
at binde ham fuldstændig op, kom-
mer manøvren Se3-c2-b4 på tale,
hvorefter hans tårn mister fodfæste.
Torben er en flink fyr, han lyttede
pænt og gav mig forholdsvis hurtigt
ret. En klog måde at behandle påstå-
elige mennesker på, specielt når al-
ternativet risikerede at forsinke hold-
mødet med malteserne i baren.
������ ��������#���#�!

Jeg havde tænkt tanken og håbede
bestemt, han ikke ville spille det. Nu

�

kan sort retirere til c8 med løberen
og evt bytte et tårn med Ta6. Mit spil
er ved at løbe ud i sandet, eneste
mulighed er at doble i a-linien eller
bringe springeren til b4 for at bryde
sorts fæstning ned. Det virkede hver-
ken da eller nu realistisk på mig, men
jeg så en taktisk ressource og spil-
lede hurtigt:
�������!
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Dette er en kendt og instruktiv remisstilling, hvor Sorts
konge er på den rigtige side (den korte), mens tårnet er
på lange side, hvor det kan give sideskakker. Men lige
her skal Sort ikke give skak, men simpelthen spille 83...
Ta8! for at holde Hvids konge væk fra 8. række. Men
presset af tiden og det lange parti spillede Sune det na-
turlige
�������#�$�

... hvilket taber efter:
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I toppen trak Armenien fra med 3-1 mod Cuba, mens
Rusland kun fik 2-2 mod Tjekkiet (Svidler tabte til Na-
vara). Derimod rørte Frankrig og de forsvarende mestre
fra Ukraine på sig med 3-1 mod hhv. Holland og Sve-
rige.
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Peter Heine Nielsen - GM M. Gurevich (2643) ½-½
Lars Bo Hansen - GM Suat Atalik (2632) ½-½
Davor Palo - IM K. Haznedaroglu (2455) 1-0
Lars Schandorff - IM Utut Atakisi (2419) ½-½

Tyrkisk skak har ligesom Iran, som vi mødte i 7. runde,
gennemgået en fantastisk udvikling i de seneste år . Det
mest imponerende er den enorme medlemsfremgang,
som det tyrkiske forbund har oplevet i de senere år (det
kan altså lade sig gøre, DSU!), støttet af det faktum, at
det er lykkedes at få skak ind i skolerne – ikke bare på
folkeskoleniveau, men også på universitetsniveau, hvor
jeg bl.a. selv er involveret i at udvikle og undervise på
Sabanci University i Istanbul på et Executive Program
med overskriften ‘Chess and Strategy’, hvor skak bru-
ges som metafor og inspirationskilde for erhvervslivets

28... e5?! tog jeg ikke alvorligt, men
computeren havde en relevant tilfø-
jelse: 29. dxe5 f5! Den havde jeg
overset. Men jeg tror dog, at hvid
stadig har fordel efter 30. Sf6! (efter
30. Se3 Ke6 vinder sort c5-bonden
tilbage og står på ingen måde dår-
ligst) 30... Lxc5 31. Ta5. Hvid vin-
der en bonde, som sorts løberpar
næppe kompenserer fuldt for.
Jeg forkastede 28... h5! under par-
tiet med den tanke, at om ikke andet
har jeg da fremtvunget svækkelser
på kongefløjen. Det er unægtelig et
noget tyndt argument, h5 er jo nær-
mest nyttigt. Eneste plus er, at min
springer er nærmere b4. F.eks. 29.
Se3 Lc8 30. Sc2 (30. Tab3 Ta6 er
fint modspil, Ld7 og evt. Ke8 er på
vej, løberparret begynder at have
potentiale) 30... Ta6, og igen når sort
at genere i tide. Dårligt står jeg næp-
pe, men gevinstchancer tror jeg ikke
er mere realistisk for hvid end for

er ikke remis, det er tværtimod en
afgørende faktor for den angribende
part.
���������

Ellers kom c6-c7 fulgt af Tb8.
�����	�$� 	�

33... Kg8 34. Ld6 a5 35. Tf8† Kg7
36. Td8 a4 37. Lb8 er en morsom
måde at vinde på, men der er mange.
Tb3-f3 er også her en relevant ma-
nøvre.
�������#�

sort. Nu derimod får partiet et mere
muntert forløb!
�������!

Sort har manøvreret glimrende og
konsolideret sin dronningfløj. Der-
for kan man naturligvis sige, at der
er en vis logik i, at han kollapser på
den rømmede kongefløj.
�������#��������������������������#�
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Materialet er ganske vist lige, og der
er uligefarvede løbere. Men den slags
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problemstillinger. Denne runde var en af de få, hvor der
var lidt diskussion om holdopstillingen. Efter gårsda-
gens hårde runde var der flere, der gerne ville sidde over.
Men i sidste ende valgte vi at følge den på forhånd fast-
lagte procedure, hvor Peter spillede alle partier (efter
ankomsten fra Sofia), mens vi andre roterede. Ikke så-
dan at forstå, at holdet var sat til alle runder på forhånd,
men vi søgte at få det til at passe med farver og antal
partier, så alle havde spillet otte partier efter 10. runde. I
disse runder tog vi ikke hensyn til modstanderne eller de
opnåede resultater. Denne procedure havde den klare
fordel, at vi undgik lange holdmøder sent på aftenen. Vi
mødtes ofte alligevel, men så var dagsordenen hygge.
Først i de sidste tre runder ville vi så se nærmere på
modstanderne, farverne, spillernes form osv, når holdet
skulle sættes. Jeg var først færdig – jeg fik ingenting
med Hvid mod Ataliks solide Slavisk; remis i 25 træk.
Lars fik heller aldrig rigtig fat i noget, selv om han længe
pressede på i et løber-mod-springer-slutspil. Hvis man
skal spekulere lidt over hvad der skal til, hvis Danmark
skal endnu længere frem i tabellen ved kommende
olympiader, er disse to partier symptomatiske: Vi skal
blive bedre til at udnytte fordelen ved at spille Hvid.
Med Peter som undtagelsen, er de fleste danske top-
spillere relativt set bedre til at opnå udligning med Sort
end åbningsfordel med Hvid. Heldigvis kan det også
lade sig gøre at vinde partier med Sort – Davor leverede
en fin gang kontraskak, som han selv kommenterer ne-
denfor.

Gurevich spillede de første 20 træk a tempo mod Pe-
ter, og fik en lille fordel. Men selv om Peter undervejs
manglede en bonde var det vist aldrig rigtig kritisk, da
der var uligefarvede løbere. Solidt forsvarsspil.

I toppen vandt Armenien igen, denne gang 2½-1½
mod Ukraine, mens Rusland igen tabte terræn med 1½-
2½ mod Frankrig. Fressinet slog Rublevsky – naturlig-
vis på bræt 4! Kina tog et kæmpeskridt fremad, da
Georgien blev uraderet 4-0! Det betød at kineserne nu
var Armeniens værste konkurrent; kun et enkelt point
skilte de to hold, mens de øvrige konkurrenter var ved at
være sejlet agterud. Kineserne er ved at udvikle sig til en
stormagt også på herresiden (på damesiden har de været
det længe), og med et ungt hold er kineserne helt sikkert
et af de lande, der kommer til at præge OL fremover.
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Peter Heine Nielsen - GM V. Bologan (2666) ½-½
Sune Berg Hansen - GM V. Iordachescu (2601) 1-0
Davor Palo - GM D. Svetushkin (2552) ½-½
Lars Schandorff - GM V. Sanduleac (2492) ½-½

Dette var vel nok den match, hvor vi havde mindst kon-
trol over begivenhederne. Matchen kunne med lige ri-
melighed været endt 3-1, 2-2 eller 1-3. Nu blev det til en
lille dansk sejr, et fint resultat. Da jeg ankom til spille-

Sorts eneste plus er hans fribonde,
men den kommer en postgang for
sent.
�������$� ����������$� ����������!�#
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Det enkleste. På 39... Lf5 var planen
ikke at spekulere over 40. Th8† Kd7
41. Txa8 Tc1† 42. Kg2 Le4, men
blot at vinde med 40 Txf5.
������'(��)	*�

Kommentarerne er utvivlsomt for
selvkritiske. Ambitionen om at und-
gå forkerte vurderinger og ikke lave
fejl er at jagte et håbløst ideal. Lar-
sen fortalte mig engang, at det skak
reelt går ud på, er at lægge modstan-
deren under pres. Så kommer fejlene
af sig selv. Jeg brugte en time min-
dre end min modstander og stillede
ham over for problemer i åbningen
samt holdt presset i midtspillet.
Hvem bekymrer sig egentlig om,
hvorvidt jeg havde fordel eller ej?
�"�
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Lige efter fortrød jeg, at jeg ikke spil-
lede 14... Ld6!?, der lige holder øje
med e5 lidt længere. Følgende stil-
ling var muligvis kommet på bræt-
tet: 15. Tfe1 h6 16. Lxf6 Sxf6 17.
Se5 Lh7.
�����	�!

Hvid skynder sig, inden c6-c5 kom-
mer.
��������	��������	������������	����	�

Strukturen er ændret. Feltet på d6 er
svagt, men indtil videre kan jeg kon-
trollere den hvide springer. Bonden
på e5 giver dog hvid ekstra mulig-
heder på kongefløjen.
�������������������������	�

20. Tfd1 Ted7 21. Lxd5 Txd5 er tem-
melig lige. Dog må jeg sige, at hvid
efter 20. Te1 er noget forpligtet til at
angribe på kongefløjen, ikke mindst
psykologisk. Det passede mig ud-
mærket – jeg skulle bare parere og
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Skandinavisk / B01
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Jeg finder skandinaveren frem en
sjælden gang.
���	�����������������#������������
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7. Se5 e6 8. g4 med skarpt spil.
�����	������	�����������

9. Sxf6† Dxf6 10. De2 er vist hoved-
varianten. Sort har ingen positionelle
problemer, men han kan få proble-
mer med dronningen.
��������������������������	���	�����
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Mål nr. 1 for dagen var nået: ‘Bare’
en stilling.
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salen efter ca. en times spil, så det fornuftigt ud. Peter
havde en vis fordel og vandt kort efter en bonde, og de
tre andre stod tilsyneladende solidt. Men de næste par
timer gik det slemt ned ad bakke. Først blev Peter snydt
af Bologan, der undslap med trækgentagelse; derefter
overspillede Davor sin stilling og tabte en bonde, og
Lars tabte også en bonde med tilsyneladende håbløs stil-
ling. Kun Sune stod stadig solidt. Men så vendte det
igen! Davor fik reddet sig ind i et holdbart tårnslutspil,
og Sune vandt vores første (!) parti mod en højereratet i
turneringen (en anden problemstilling, der skal løses,
hvis vi skal endnu længere frem i tabellen næste gang)
med endnu et eksempel på fin kontraskak, som Sune
selv kommenterer. Og minsandten om ikke Lars også
reddede sig ud af sin prekære stilling og oven i købet var
lige ved at have gevinstchancer til sidst. I sidste ende
sluttede dramaet med dansk sejr!

I toppen blev OL mere eller mindre afgjort, da Arme-
nien slog Kina 2½-1½ i en match, der dog let kunne
være gået til den anden side. Aronian havde ganske vist
to merbønder mod Bu, men med uligefarvede løbere
lykkedes det kineseren at hold remis. I matchens eneste
gevinstparti, Zhang Zhong - Akopian, var armenieren
tilsyneladende slemt på hælene, inden han fik vendt sla-
get.

Dette var også dagen, hvor dopingkontrollørerne duk-
kede op, som det var blevet varslet nogle dage i forve-
jen. Da FIDE gerne ser skak som en rigtig OL-sport, er
man nødt til at følge de dopingprocedurer, der gælder i

andre sportsgrene. Så der skulle altså udvælges spillere
til test. En af de spillere, der blev udvalgt, var Henrik
Danielsen. Min gamle kammerat fra Nykøbing repræ-
senterer nu Island, hvor han har boet nogle år. Danmark
er et af de få vesteuropæiske lande, der er nettoeksportør
af stormestre (de fleste lande importerer stormestre fra
Østeuropa). Ud over Henrik til Island har vi også afgivet
næsten-GM Jacob Aagaard til Skotland. Henrik blev
udvalgt efter en langsommelig procedure, men han kom
da igennem kontrollen uden problemer.

Om aftenen blev der afholdt det traditionelle og be-
rømte Bermudaparty. Det mest opsigtsvækkende var den
episode, der kom til at gå verdenspressen rundt (også de

������ �����������!

Udsætter (udsletter?) den hvide kon-
ge.
������������������������

33... Dh3?? 34. Txh6†! skal lige
undgås...
��� ��������������������$

Jeg synes, der var en god atmosfære
på holdet, hvilket måske hænger
sammen med, at vi kun var fem. Det
er noget lettere at stille holdet.
Det sidste års tid har jeg færdiggjort
min HHX-uddannelse. Skakmæssigt
har jeg ikke lavet meget ud over at
træne Mads Andersen. Han har nu
vundet både DM og NM...
�"�
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25... c5 ser fristende ud, men efter
26. Sxf5 Sxf5 27. De2 fulgt af Lc2
synes sort at have svært ved at ud-
nytte d-linien. (27. De4 Db7!?).
�������������������������

Hvad skal hvid gøre nu? Der truer
28... Txb2, og selv et træk som a5!?
er ubehageligt.
���������	��������	����	��������	�

Lars Bo foreslog senere korrekt 30.
Dxf5! som en bedre chance, om end
sort efter 30... Kh8! (30... Te2 31.
Txe2! Td1† 32. Lxd1 exf5 33. Te1!
fulgt af Lf3 holder formentlig remis)
31. Dxe6 Df4 (eller 31... Tf8) har fat
i den lange ende.
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få så meget ud af d-linien som mu-
ligt.
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23... Kh8 24. Dxa7!
������

24. Sxf5 Sxf5 25. Dxa7 Td2! og sort
vinder bonden igen, f.eks. 26. b4
Tc2! med godt modspil.
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store medier, der ellers sjældent beskæftiger sig med
skak): At den engelske stormester Gormally slog
Armeniens topbræt Aronian ned, fordi han dansede med
en bestemt australsk pige, som Gormally åbenbart havde
kig på. Pressen gjorde vist mere ud af episoden, end der
egentlig var belæg for. Man kan jo ærgres lidt over, at de
tidspunkter, hvor skak kommer i de gængse medier, er
når folk slår på hinanden, ikke pga. rent skaklige nyhe-
der. På den anden side kan man være lidt kynisk og sige,
at skakverdenen i denne overkommunikerede verden
måske er nødt til at opbygge nogle ‘historier’ (storytelling
er jo oppe i tiden), der kan opnå presseomtale og gøre
offentligheden interesseret i skak. Ikke sådan at forstå, at
jeg er tilhænger af slåskampe mellem spillerne – på in-
gen måde – men der har måske nok været en holdning
blandt nogle topspillere om, at det er nok at ‘lade brik-
kerne tale’, og at det så ellers gælder om holde pressen
og offentligheden på afstand, når det drejer sig om mere
personlige forhold. Men måske er man nødt til at lade
offentligheden komme lidt mere ind bag facaden – op-
bygge historier om rivaliseringen, spillernes personlig-
heder, interesser og holdninger, og hele ‘spillet væk fra
brættet’. Hvad var det, der i den brede offentlighed gjorde
VM-matchen Spassky-Fischer i 1972 til den mest om-
talte og fascinerende? Ikke spillets kvalitet, men snarere
rivaliseringen mellem øst og vest, Fischers excentriske
opførsel, Kissingers og Edmondsons intervention og
Slaters forøgelse af præmiesummen – altsammen ting
uden for brættet.
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5�#6����7��� � 5%�6���/��� ���

Peter Heine Nielsen - GM Z. Almasi (2657) ½-½
Sune Berg Hansen - GM Z. Gyimesi (2614) ½-½
Lars Bo Hansen - GM C. Balogh (2576) ½-½
Lars Schandorff - GM A. Horvath (2532) ½-½

Ungarn er en traditionsrig skaknation, hvor højdepunk-
tet vel var OL-guldet i Buenos Aires i 1978 (der hvor
Danmark blev nr. 7). Nu har man Peter Leko og Judit
Polgar i den absolutte verdenstop, men de spiller sjæl-
dent på landsholdet. Ved EM i Göteborg sidste år tabte
vi 1½-2½ mod ungarerne, men denne gang gik det bedre
– dog på et hængende hår.

Ved EM spillede Peter Russisk mod Almasi, men
denne gang valgte han den skarpere Najdorf-variant i
Siciliansk. Almasi valgte dog ikke en af de mere princi-
pielle varianter, og det hele endte med et lige tårnslutspil
og remis efter 29 træk. Sune tillod Marshalls berømte
bondeoffer i Spansk mod teoristærke Gyimesi, og det
blev meget skarpt i det tidlige midtspil. Jeg ved ikke,
hvor meget der var teori, men i hvert fald fusede det
skarpe oplæg ud i et lige slutspil, hvor der blev taget
remis. Heller ikke Lars fik rigtig fat i noget med Hvid –
som turneringen udviklede sig, virkede det lidt, som om
Lars’ store og succesfulde arbejde med de sorte åbnin-
ger (især 1... e5 mod 1. e4) havde kostet lidt af skarphe-
den med Hvid – i hvert fald fik Lars ikke rigtig de små

C	����� �/	����	�
��	���������	��	
�����������%8#�������

Det meget ærefulde hverv at kom-
mentere et par partier til Skakbladet
har givet meget større problemer end
sædvanligt. For selv om jeg spillede
11 af 13 runder i Torino, blev det
faktisk ikke til et eneste ‘godt’ parti.
Med godt parti mener jeg selvfølge-
lig et parti, jeg vinder i fin stil, så alle
kan se, hvor dygtig jeg er.
Når det ikke forefindes (hvilket des-
værre sker en gang imellem), plejer
jeg at lave en såkaldt omvendt ‘selv-
filmer’ og demonstrere mit rumme-
lige væsen og storsind ved at vise et
tabsparti.
Desværre var de to partier, jeg tabte
(til Akopian og Onischuk), rigtig
lange og temmelig kedelige. Så var
der kun tredje prioritet tilbage: at vise
gevinsten mod min højestratede

Som et lidt uskakligt sidespring kan
det nævnes, at turen over jernbane-
broen til Ovalen gav en flot udsigt
til alperne. Når man på den måde er
omgivet af bjerge, får man selvføl-
gelig lyst til at være ekstra solid (det
er i hvert fald en bekvem und-
skyldning). Så må de unge (Davor!)
stå for at vinde partier.
�������$!�

Hvids mest ambitiøse fortsættelse. 7.
c3 Lg4 8. d3 Sd7 fulgt af h6 og Lg5
er sorts bundsolide idé.
���������������	�������������

Løberpar og overvægt i centrum er
sorts trumfer. Hvids er mere terræn,
friere officersspil og muligheden for
at ødelægge sorts bondestilling med
e4-e5.
���������"���������

11. e5 dxe5 12. Sxc6 Lxc6 13. Dxc6
Dd6 er fint for sort.
�������	�����������!��������

modstander, hvor uinteressant det
end måtte være. Nu er I advaret.

E���
��������5���%6
�����;��/�(������5�###6

Spansk / C87

���	�	�

Iordachescu er meget klassisk i sin
skakopfattelse og spiller altid på ge-
vinst med hvid. Han skal derfor have
noget granit at gumle på.
������������������#�

Berlineren er på værksted.
���#���������"���	������	����!�

Rubinstein-varianten, som Adams
har haft en vis succes med. Det er
uambitiøst, men meget solidt og der-
for i rimelig tråd med min ‘nye stil’.
Tidligere har vi spillet remis i en
skarp Najdorf. Jeg har dog siden
måtte erkende, at den arbejdsbyrde,
som Najdorf-varianten medfører,
ikke rigtig passer til mig.
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fordele med Hvid, vi ofte har set ham opnå. Disse tre
solide remiser efterlod mit parti mod unge Balogh, og
det holdt hårdt. Jeg havde fået hjælp af Peter (tak for
det!) til forberedelsen af den variant i klassisk Caro-
Kann, som Balogh normalt spiller, men ungareren over-
raskede med 3. e5, som han vist aldrig har spillet før. For
at undgå de værste ungarske forberedelser afveg jeg fra
min normale specialvariant.

Tilsyneladende fik jeg en rimelig stilling efter åbnin-
gen, men i det tidlige midtspil spillede Balogh meget
stærkt, mens jeg spillede upræcist. Det bragte mig under
voldsomt pres, og jeg tabte en bonde, men i tidnøden fik
jeg opstillet modspil med dronning og springer. Det var
vist ikke godt nok, men som uret tikkede ned mod nul i
den evige tidnød blev både Balogh og holdleder Pinter
tydeligvis mere og mere nervøse. Pinter cirkulerede hvi-
leløst rundt om brættet, og jeg tror faktisk, at han derved
var med til at gøre Baloghs nerver endnu mere flossede.

Som modvægt havde jeg Per, den stoiske politimand
fra Nørresundby, så i den situation havde jeg nok en
fordel! Hvorom alting er, i stedet for en halsbrækkende,
men vistnok vindende kongevandring ud på brættet,
valgte Balogh i stedet det sikre med en trækgentagelse,
der gav partiet og matchen en fredelig afslutning. Et
udmærket resultat for os, der gav os et godt udgangs-
punkt før de to sidste runder.

I toppen skete der spændende ting og sager. Armeni-
erne fik ikke gummiben, men vandt sikkert 3-1 over
Tjekkiet. Aronian gik foran med en lynsejr mod Navara:

�������
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Navara har netop spillet 10... Sxc3, og efter f.eks. 11.
bxc3 Lxd5 12. e4 fxe4 13. Lxe4 Lxe4 14. Dxe4 Dd5 står
Sort rimeligt. Men...
�������!

Et flot magnetoffer. Efter 11... Kxf7 12. dxe6† Kxe6 13.
Lxb7 taber Sort materiale. Navara prøvede:
���������

... men det var håbløst efter:
��������!������������������������	!���	�������������
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�������������������!����������������������������	�����

���$��"�

Rusland havde tilsyneladende endnu ikke opgivet guld-
drømmene, men efter dagens runde var alt håb ude.
Russerne tabte nemlig igen, denne gang 1½-2½ i prestige-
opgøret mod USA. Toppartiet mellem Kamsky og Kram-

komme på andet. Bagefter fik jeg ros
af Lars Bo for trækket, så det er sik-
kert godt.
�����������������!�

Et træk der siger: ‘Godt slutspil til
mig og skod ditto til dig, hvad siger
du til det?’ Hvid vil også gerne til d7
med tårnet.
��������!����������!

Hvid bevarer fordel med 25. Tg3!
��������!

Med modspil!
���� ���� ��!� �������� ��������� ����

��#�

Enmandshæren går i aktion.
��������#�����������������������������

����	�����

Sort er meget aktiv, og det er hvid,
der skal til at tænke defensivt.
�����������

Endelig begynder hvids luftige kon-
gestilling at blive et tema.

Det havde jeg set.
����������

Men jeg havde ikke set, at hvid efter
17... cxd6 18. Sxd6 Db8 lige ind-
skyder slag på f7, før han tager e8!
Heldigvis er der en bagudgang, som
godt nok flyder med ‘skumle typer’,
men dog er farbar.
����������������������

19. Dxh3 Dxh3 20. gxh3 Kxf8 er
bare et uklart slutspil. Hvid vil have
mere.
������������������!��	���������	�����

 ���!

Hvid har gået i skakskole (profy-
lakse), men det direkte 22. f5 Ld6
(22... Df6 23. Df4 Tfe8 24. e5 Dg5†
25. Dxg5 Lxg5 er lidt bedre for hvid)
23. Dxg7† Kxg7 24. fxe6 fxe6 25.
e5 giver klar fordel.
������ ��!�

Det føltes helt forkert at bruge et tårn
til at dække g7, men jeg kunne ikke

�
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13. e5 dxe5 14. Txe5 Ld6 er ikke
noget at bekymre sig om.
��������������#��

Igen er 14. e5 ikke noget særligt: 14...
d5 15. e6 fxe6 16. Sxe6 Lxe6 17.
Txe6 Ld6
���������������������������������

Baseret på en banal overseelse. 16...
Sg6 17. e5 Dc8 er helt fint for sort.
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nik sluttede remis. Det var den eneste spiller, der ikke
oprindelig havde sovjetisk baggrund, Hikaru Nakamura,
der stod for matchens eneste gevinst i partiet mod
Grischuk. Den var dog noget tilfældig:
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Nakamura har tro mod sin stil ofret flere bønder, men
Grischuk havde tilsyneladende tingene under kontrol.
Hvid har netop slået en løber på f4, og Grischuk begår
en fatal brøler:
����	����

Efter 44... Txf6 45. Dc8† Kh7 (45... Tf8 46. De6†) har
Hvid remis ved evig skak, og ligeledes efter 44... Txf4
45. Txf8† Kxf8 (ikke 45... Txf8?? 46. Dd5†!) 46. Db8†.
Teksttrækket koster derimod sort et tårn.
�������$� ����������$

Av, av. Hvis kongen går til f7 eller g7 vinder 47. Da7†.
����� 	������	�$� ���������

Haps!
��������$���� ��

Og en sikkert desillusioneret Grischuk opgav.
�"�

Nakamuras far, Sunil Weeramantry, spillede 2. bræt for
Sri Lanka ved OL (han er FM med Elo 2207). Lars Bech
Hansen (der sammen med Arild Rimestad var det dan-
ske bidrag til det internationale dommerkontingent ved
OL) var dommer ved matchen mellem Sri Lanka og
Honduras. Han fortalte, at Weeramantry brugte mere tid
på at følge Nakamura - Grischuk end på sit eget parti, og
han tabte da også selv i 22 træk. Dagen efter var han sat
af, så dér havde han mere tid til at følge sønnike.

Hvid havde ikke meget tid og taber
tråden fuldstændigt.
������������������!�����������!

Nu ramler hvids stilling.
���� ��

39. Df2 Td8 er ikke en forbedring.

���������$���� �������$�����������

��������

Helt håbløst.
��������$���� ������$��� ����	

�����������$���� ���������"�

Kedeligt, ikke?
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En grov forståelsesfejl af en spiller
over 2600: Man flytter ikke bønder
foran kongen uden god grund.
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De grimme dobbeltbønder kan godt
bruges til noget.
��������

35. Td7!
�������!���������!
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Dette var også dagen, hvor det med spænding imødese-
te valg til FIDE’s præsidentvalg blev afgjort. Men det
viste sig nu ikke at være så spændende endda. Selv om
Bessel Kok og hans kampagnefolk på forhånd havde
forventet at have gode chancer, vandt den siddende præ-
sident Iljumchinov en uventet stor sejr. Erik Søbjerg var
til stede som Danmarks repræsentant og kommenterer
andetsteds oplevelsen.

%��������3�(G���� �����/���7�
5�#6����7��� � 5%#6�?�7&���� �>�%>

Peter Heine Nielsen - GM L. Nisipeanu (2695) ½-½
Sune Berg Hansen - GM A. Istratescu (2621) ½-½
Lars Bo Hansen - GM V. Nevednichy (2582) 1-0
Davor Palo - GM Levente Vajda (2511) ½-½

En flot og vigtig sejr mod de 15. seedede rumænere! Det
er her i næstsidste runde, at man bringer sig i spil til at
være med fremme på sidstedagen. Derfor var vi klar til
at give den en ekstra skalle, selv om den lange turnering
og den hårde modstand efterhånden var ved at tage lidt
på kræfterne. Klimaet var også en faktor. Det var meget
varmt udenfor, men inde i spillesalen kørte airconditione-
ringen på fuld drøn – en farlig cocktail, og på dette tids-
punkt slæbte Lars rundt på en halsbetændelse, mens jeg
selv var godt forkølet. Men frisk mod, enden er nær!

Peter var først færdig. I en skarp teorivariant i Engelsk
troede jeg først, at Peter var ved at få godt fat, men den
tidligere europamester fandt et aktivt forsvar, der ud-
lignede. En korrekt remis i 25 træk. Alle de tre øvrige
partier var derimod lange (67, 69 og 85 træk) og hårdt
udkæmpede – begge hold vidste godt, at dette var en
vigtig match.

De to sorte – Sune og Davor – kom under voldsomt
pres, men begge holdt sig flot oven vande! Sune valgte
at påtage sig den solide, men noget passive sorte stilling
i ‘Maroczy-Bind’, i håbet om en kontrachance. Under-
vejs var jeg ret bekymret for Sunes stilling, det så ud til,
at Istratescu langsomt strammede grebet. Men Sune bed
sig fast i bordkanten, og rumæneren fandt intet afgø-
rende gennembrud – selv om han vist troede det. I den
følgende stilling kom tårnofferet med et ordentligt smæld:
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Bang! Men der er ingen mat.
������ ���������	�$� ��!

Mon Istratescu havde overset, at tårnet kan gå imellem
på h5 efter 59. Dh4†?
�������$� ����������$� ��

Den sorte konge flygter over hals og hoved.
�������$� 	�������	�$� �����������$� ���������$� ��

��������$� ����������$� ����������$� ���+	,����&"&

Også Davor var under voldsomt pres i Panov-varianten
i Caro-Kann, og omkring træk 20 måtte han give en
bonde for at stabilisere stillingen. Men som så mange
gange før viste Davor sit store talent i forsvarsspillet.
Selv om Vajda prøvede i 85 træk at bytte sin merbonde
om til et helt point, lykkedes det med endnu en formida-
bel forsvarspræstation Davor at redde kastanierne ud af
ilden! Davor har talent og skakforståelse til at nå over
2600, han mangler efter min vurdering bare at få forbed-
ret sine åbninger og det tidlige midtspil, så han undgår
de vanskeligheder, som han bl.a. løb ind i i dette parti.
Så kommer det næste spring fremad af sig selv.

Trods forkølelsen lykkedes det mig at blive match-
vinder mod den altid farlige Nevednichy, som inden for
det sidste år havde slået både Peter og Davor med Sort.
Derfor valgte jeg en rolig opstilling, som næppe giver
Hvid nogen fordel, men som undgår de komplicerede
stillinger, som rumæneren elsker og excellerer i. Mit håb
var, at Nevednichy ville miste tålmodigheden, og denne
psykologiske tilgang gav pote, da rumæneren først brugte
meget tid, og derefter svækkede sig unødigt.

Med fire remiser mod Frankrig sikrede Armenien sig
stort set guldet. Inden sidste runde havde de nu 2½ points
forspring. Derimod var der nu tæt kamp om sølvet. Kina
kunne efter 3-1 mod Tjekkiet gå ind til sidste runde med
½ points forspring foran Rusland, mens Frankrig og
Ungarn var yderligere et halvt point efter. Ungarns plud-
selige medaljemulighed opstod ved en sjælden 4-0 sejr
mod Island, der derved blev sendt i frit fald ned ad rang-
listen, mens ungarerne altså rykkede frem, hvor det er
rigtig sjovt.

12. runde blev også symbolet på andenseedede Indi-
ens mislykkede OL. Inderne tabte 1½-2½ mod ret upå-
agtede Canada, og Anand selv måtte på førstebræt ind-
kassere et sjældent nederlag mod en spiller ratet under
2700 (faktisk har Pascal Charbonneau ‘kun’ 2510, eller
næsten 300 Elo-point under Anand!). Selv med Sort
ville Anand naturligvis gerne vinde, men han endte med
at ofre sig ihjel:
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Hvid har alt for meget materiale i overskud og kan roligt
give lidt af det tilbage for at stabilisere stillingen.
��������������	��������	�!

En sød afslutning, nu bliver Sort mat efter 43... Txe4 44.
Lf6† Dg7 45. Tb8†! Lxb8 46. Td8† mat. �"�

%!�������3�H�/�� �/��2� �	���/
5�#6����7��� � 5%%6�������� %�!

Peter Heine Nielsen - GM Alexey Shirov (2699) 0-1
Sune Berg Hansen - GM F. Vallejo Pons (2666) ½-½
Lars Bo Hansen - GM M. Illescas (2608) 0-1
Davor Palo - GM P. San Segundo (2525) ½-½

En ærgerlig afslutning på OL (og vores drømme om en
top-10 placering), men Spanien er en stærk modstander,
og som i de to andre matcher, vi tabte, var vi ikke rigtig
tæt på at vinde denne match. Vi vidste, at især de to sorte
ville få det svært. Shirov er jo en verdensklassespiller,
og Illescas havde spillet et godt OL og vandt individuel
bronzemedalje på 3. bræt. Nederlaget var dog lige i over-
kanten, Peter var nemlig kun millimeter fra remis mod
Shirov:
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Som påpeget af Davor er 30... a3! 31. bxa3 Kf7 32. Ta4
Tc6 nemt remis; Hvids merbonde er betydningsløs. Men
i partiet fulgte
�����������������#������������#��	�

Dette slutspil er muligvis stadig holdbart, men det er
meget svært for Sort. Problemet er, at Hvid kan trænge
frem med kongen (som det ses i partiet) og angribe Sorts
svage bønder. Spørgsmålet er derfor, hvordan Sort skal
placere sine bønder – om han skal spille dem frem, eller
forsvare sig passivt med bønderne langt tilbage. Dette
spørgsmål kan vi måske vende tilbage til i en senere
artikel i ‘Teori i praksis’.
����#��#�����#��	������#�$� ������� �������������������

#�������������������#�!��#�$���� 	���#�$���� 	���#

��� �� ����� ���	�$�����!

Fratager Sort det sidste håb: 45. Kf3? exf2 46. Kxf2 er
remis! Men nu vinder Hvid let efter 45... e2 46. Te8.
�"�

Jeg selv kom under et voldsomt pres mod Illescas, som
efter sigende havde analyseret åbningen, Cambridge
Springs, sammen med Kramnik. Selv om jeg sandsyn-
ligvis stod OK efter åbningen, spillede Illescas midt-
spillet meget kraftfuldt, og jeg kom aldrig rigtig ind i
partiet. Det får man også ud af grundigt arbejde med sine
åbninger: God forståelse for de opståede midtspilstyper.

Davor spillede en lang teorivariant i Modtaget
Dronninggambit, som han tidligere havde anvendt mod
Peter, men den giver vist ikke Hvid noget. I hvert fald
fik San Segundo hurtigt udlignet, og han fik vist endda
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Peter Heine Nielsen - - 0 1 ½ 1 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0 5 / 11 2646 2657 2621
Sune Berg Hansen 1 ½ 0 ½ ½ - 1 0 - 1 ½ ½ ½ 6 / 11 2555 2571 2607
Lars Bo Hansen 1 ½ ½ 1 - ½ ½ ½ ½ - ½ 1 0 6½ / 11 2560 2536 2601
Davor Palor 1 1 ½ - ½ ½ 1 - 1 ½ - ½ ½ 7 / 10 2546 2478 2627
Lars Schandorff 1 ½ - 1 ½ ½ - ½ ½ ½ ½ - - 5½ / 9 2521 2465 2545

DANMARK 4 2½ 1 3½ 2 2½ 3 1 2½ 2½ 2 2½ 1 30
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en lille fordel med en god majoritet på dronningfløjen.
En fiks lille afvikling gav spanieren to tynde for en tyk,
men med endnu en kraftpræstation lykkedes det Davor
at afvikle alle bønder på dronningfløjen, hvorefter han
kunne holde remis med alle bønder samlet på konge-
fløjen.

Sune var ude i et langt og dramatisk parti mod Vallejo
Pons. Efter åbningen havde Sune vel en lille fordel, men
en upræcis taktisk afvikling gav spanieren en merbonde.
Men med ryggen mod muren kæmpede Sune sig tilbage
og vandt bonden tilbage, hvorefter et langt dronning-
slutspil endte remis. Undervejs var Vallejo Pons helt
nede på de sidste sekunder; flere gange havde han under
fem sekunder til at gøre sit træk.

Nederlaget betød, at vi røg et stykke ned gennem fel-
tet og endte på en 20. plads (dog stadig bedre end seed-
ningen som nr. 25) med 30 point. Et fint resultat i be-

� 9�7�����
1 GM Levon Aronian 7/11 2756 2666 2768
2 GM Vladimir Akopian 9/12 2706 2585 2778
3 GM Karen Asrian 5/10 2646 2592 2592
4 GM Smbat Lputian 2½/3 2619 2331 2604
5 GM Gabriel Sargissian 10/13 2612 2525 2736
6 GM Artashes Minasian 2½/3 2574 2373 2646

����
1 GM Xiangzhi Bu 8/12 2640 2665 2790
2 GM Zhong Zhang 4/8 2640 2628 2628
3 GM Pengxiang Zhang 4½/8 2623 2558 2601
4 GM Yue Wang 10/12 2598 2564 2837
5 GM Hua Ni 5½/9 2607 2517 2597
6 GM Jun Zhao 2/3 2525 2351 2476

��9
1 GM Gata Kamsky 5½/10 2671 2662 2698
2 GM Alexander Onischuk 7/10 2650 2594 2743
3 GM Hikaru Nakamura 7/11 2664 2587 2689
4 GM Ildar Ibragimov 4/7 2637 2516 2566
5 GM Gregory Kaidanov 5/7 2603 2491 2649
6 GM Varuzhan Akobian 4½/7 2575 2434 2536
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Redaktionen har efterspurgt skæve
OL-historier. Nu er det selvfølge-
lig begrænset, hvad jeg kan huske
sådan et fodbold-VM og ca. 100 øl
senere, men jeg skal da prøve.

Jeg kunne jo fortælle om Wales
og deres maskot: Ved hver runde
ankom det walisiske hold i vind-
jakker med de walisiske farver og
dragemotiv på ryggen! De med-
bragte også en stor tøjdrage (me-
get sød!), som de stillede på bor-
det! Nu har jeg det efterhånden sta-
digt dårligere med nationalisme,
men jeg synes alligevel, det var en
fin happening, selv om flere snak-

kede om, at den dér tøjdrage var
forstyrrende.

Måske skulle jeg fortælle om den
3,5 meter høje tøjbjørn, der gik
rundt i publikumszonen for at gøre
reklame for Khanty Mansyisk som
OL-arrangør i 2010? Vi havde en
større diskussion på det danske
hold om, hvorvidt den var meka-
nisk, eller der bare var en bomstærk
dukkefører indeni. Sådan som den
kunne hjule af sted, vil jeg fast-
holde, at den havde noget hydrau-
lik eller lignende, som tilførte den
power: det blev dog aldrig opkla-
ret. Khanty-et-eller-andet ligger i
Sibirien, og de vandt selvfølgelig
(OL i 2008 er i Dresden). Nu er jeg
sikkert ikke på OL-holdet til den
tid, så det kan jeg jo være ligeglad
med, men folk der har været i
Sibiren siger, at der skam er mæg-
tig fint om end lidt køligt. Onde
tunger påstod i øvrigt, at de vandt,
fordi Kirsan Iljumzhinov, samtidig
med han købte stemmer til præsi-
dentvalget, antydede, at det måske
var en god idé at stemme på
Khanty. Han får nok hellere ikke
de store problemer med at blive

genvalgt på næsten hjemmebane i
Sibirien.

Jeg kunne selvfølgelig også for-
tælle om, da jeg kom tilbage til Pe-
ter Heines og min fælles lejlighed,
og Peter havde besluttet, at det, jeg
havde planlagt at spille mod unga-
reren Gyimesi den følgende dag,
var for tyndt. I stedet stak han mig
en større fil om spansk, og det endte
med, jeg kom til at spille hvid i
Marshall! Det blev dog kun remis,
men tak alligevel, Peter! Historien
er min egen bagvendte måde at
fortælle om vores fremragende
holdmoral og holdfølelse i Torino.

Jeg kunne også fortælle om det
smukke Torino, det gode arrange-
ment og de glade og smilende ita-
lienere med det hyggelige sprog,
men nu er det her jo ikke nogen
turistbrochure.

Jeg kunne også fortælle om en
stærk (og smuk) østeuropæisk
kvindelig deltager, der efter si-
gende kun dater spillere med over
2600 i rating. Men det har jo heller
ikke relevans for de fleste af Skak-
bladets læsere eller mig for den sags
skyld.

���������$	��������$
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tragtning af den stærke modstand vi mødte (vi spillede
mod nr. 1, 3, 4, 5 og 10 i slutstillingen), og vi var bestemt
med til at præge turneringen. Med 8 sejre, 2 uafgjorte og
3 nederlag slap vi også væk fra den ‘2-2-tendens’, som
danske landshold har haft i en del år – at vi traditionelt
har været gode til at spille en masse uafgjorte matcher
mod gode hold, men sjældent vinder over dem. Det
gjorde vi i flere tilfælde her. Som jeg tidligere har været
inde på, er der vel især to (sammenhængende) områder,
hvor vi skal forbedre os, hvis vi skal endnu længere frem
i tabellen: Vi skal være bedre til at opnå åbningsfordel
og pres med Hvid, og vi skal slå flere højereratede mod-
standere i enkeltpartier.  På det individuelle plan var det
en god og kompakt holdpræstation, hvor næsten alle
klarede sig over forventet score (den lille undtagelse er

Peter, der med sit høje tal jo starter fra et højt niveau!).
Fire af spillerne havde en præstationsrating på over 2600
(svarende til stormesternorm), hvilket antyder den hårde
modstand. Til sammenligning nåede ingen af spillerne i
2004 over 2600 i præstation, selv om slutresultatet no-
minelt set var nogenlunde det samme.

I toppen sikrede Armenien sig som forventet guldet
med fire hurtige remiser mod Ungarn, mens Kina tog
sølvet med en hårdt udkæmpet 2½-1½ over Holland.
Bronzen på bedre korrektion gik til USA, der udraderede
Norge 3½-½ (kun Magnus Carlsen fik en remis mod
Kamsky), men Israel blev nr. 4 ved at slå Rusland med
3-1, symptomatisk for russernes nedtur i turneringen.

Næste OL er i 2008 i Dresden, og der går vi igen efter
en top-10-placering!

Af Sune Berg Hansen
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Vladimir Kramnik, som af nogle –
ham selv bl.a. – fortsat betragtes som
verdensmester, gjorde et fornemt
come-back ved OL. Bl.a blev vinde-
ren af Linares og World Open, de
senere guldvinderes 1. bræt Levon
Aronian, knastørt udspillet i 5. runde:
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Engelsk / A30

������!

Som Lars Schandorff sagde: ‘Kram-
nik er meget farligere med 1. Sf3 end
1 e4!’ Russeren har eksperimenteret
med kongebonden, men uden den
helt store succes.
��������������������������������������
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En solid variant. Sjovt nok var sam-
me åbning på brættet i det eneste
andet parti, de to hidtil havde spillet
med hinanden (Saint Vincent 2005,
remis) – men med omvendte farver!
��� �� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ��
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Tilsyneladende en nyhed. Hoved-
trækkene havde hidtil været 15. Lh6
eller 15. g4 – dette sidste var Aro-
nians valg i det førnævnte parti mod
Kramnik!
����������!�

Interessant, men det direkte 15... b5
var nok bedre.
����	���������������!

Denne overraskende afbytning sik-
rer i kombination med 20. træk Hvid
initiativet.
������������������!������������������
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Aronian undervurderer fribonden,
som Kramnik udnytter superbt. Den
bedste chance var, som angivet af
Golubev i bulletinen, 20... Tfc8! med
ideen 21. Tdc1 (et – måske bedre –
alternativ er 21. Lxe7 Txc6 22. dxc6
Txc6 23. De4 med en lille fordel for
Hvid, da Sort ikke kan spille 23...
Dc7? p.gr.a. 24. Txd6! Txd6 25.
Da8†, men må passivisere sit tårn
med 23... Tb6) 21... e6! 22. Ld8!?
Txc6 23. dxc6 Da8! (ikke 23...
Txd8?? 24. c7) 24. c7 Dxf3 25. De7
Ld4 26. Tf1, og Sort har et vist mod-

spil. Han har dog ikke, som Golubev
skrev i sine første analyser, direkte
remis med 26... Lxf2†. Den hvide
dronning kan gå imellem på h4 efter
27. Txf2 Dd1† 28. Kg2 Dd5† 29.
Kh3 Dh5†.
���������������������	�������������
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Åbner yderligere en linie og giver
Sort en svaghed nummer to på b5.
������������#����#������������������
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Hvid trænger langsomt ind bag Sorts
linier og nedbryder blokaden på c7.
�������	�����������������#�����
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Fire spillere gennemførte OL med scorer svarende til +2800:

Vladimir Kramnik (1. bræt Rusland): 6½/9 = 2837
Yue Wang (4. bræt Kina): 10/12 = 2837
Etienne Bacrot (1. bræt Frankrig): 6/8 = 2833
Magnus Carlsen (1. bræt Norge): 6/8 = 2820

Danske navne på andre hold

Torben Sørensen (1. bræt Malta): 7½/11 = 2371
Henrik Danielsen (4. bræt Island): 4½/8 = 2479
Jacob Aagaard (4. bræt Skotland): 6/10 = 2419
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Sf5†! exf5 20. Db4† Kd8 21. cxb3
Dxe2 22. Tc7! Ld7 (22... Kxc7? 23.
Dd6† mat!) 23. Dxb7 Db5 24.
Txd7† Dxd7 25. Dxa8† Dc8 26.
Dxa7 Te8 27. Dxf7.
�����	���#�����������

Forhindrer f4-f5, men holder kun
stillingen lukket en kort stund.
�����"�����$����� ������
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River den sorte stilling op. 21... fxg4
besvares med 22. f5!
�������������������	������������������
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Meget bedre end at tage kvaliteten
på a8.
�������#�����������	�������#�����
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Efter 29... The8 vinder 30. Dd7†.
��������$� 	���������$� 	�������	�$
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Aronian tabte kun til Kramnik og
var med 7 af 11 armernierne en sik-
ker mand på topbrættet. I den vig-
tige match med Holland i 7. runde
affærdigede han modstanderen med
en giftig hjemmeforberedelse:
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Nimzo-Indisk / E35
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Dette gamle træk er ved at komme
på mode igen, efter at Romanishins
5... Dxd5 6. Sf3 Df5!? i en del år var
det moderne.
��������������������������!�

Mere forsigtigt er 8. Lxf6 Dxf6 9.
e3, men det tillader Sort at få brik-

�����#�!

Nu kan Sort ikke længere holde bon-
den tilbage.
�������#�������������������������
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34... Tb7 strander på 35. Df6 Lxc7
36. De7.
�������������������������������
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men Sort opgav samtidig.
�"�

Norges hastigt opstigende stjerne,
15-årige Magnus Carlsen, måtte give
afkald på de første fem runder ved
OL pga. skolen, men scorede så 6 af
8 indledt med følgende angrebssejr i
6. runde:
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Fransk / C11
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Dette kaldes ofte for ‘Støvsugervari-
anten’. Sort søger at bytte så mange
brikker som muligt og opnå en solid
remis.
�������!�

Naturligvis vil Magnus ikke lade sig
nøje med slutspillet efter 12. Dxb6,
selv om det uden tvivl er en smule i
overkanten for Hvid med den dår-
lige løber på c8 og springerfeltet på
d4. Peter Heine Nielsen har jo flere
gange været sekundant for Magnus,
og han fortalte, at de sammen havde
analyseret denne variant. Konklusio-
nen er, at det er meget farligt for Sort
at snuppe testamentebonden på b2.
�����������!

Sort kan fortsætte med at spille so-
lidt med 12... Sc5, som bl.a. Tim-
man har brugt til at få en remis mod
Kasparov. Prasca vælger det princi-
pielle, men det er meget farligt.
���������#�����������#���������$
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Et nyt træk i forhold til hurtigskak-
partiet Grischuk - Zviaginsev, Mainz
2005, hvor Hvid vandt efter 16...
Db2 17. Le2 Sc5 18. 0-0 Sb3 19.

kerne ud uden problemer. Teksttræk-
ket er mere principielt, men også far-
ligere, da Hvid kommer bagefter i
udviklingen.
����������������	�������������!

Dette direkte angrebstræk er formelt
set en nyhed (i et tidligere parti Koba-
lia - Balogh, Warszawa 2005, op-
stod et lige slutspil efter 10... Lxc3†
11. bxc3 Txb8 12. e3 Da5 13. Ld3
Dxc3† 14. Dxc3 Sxc3), men Kram-
nik udtalte til bulletinen, at det var
‘velkendt blandt topspillere’. Den
kategori mente han åbenbart ikke, at
Sokolov trods sine 2676 tilhører, si-
den han kunne gå direkte ind i denne
hjemmeforberedelse. Aronian havde
haft hele partiet på brættet i forbere-
delsen!
�����������������#���������������#�
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Den afgørende fejl. I bulletinen an-
giver Cebalo den mere eller mindre
forcerede variant 14. Sf3 Sb1! 15.
Dxa5 Dxb2 16. Da4† Ld7 17. Le5
Sc3 18. Dd1 Sxd1 19. Lxb2 Sxb2
20. Tb1 Sa4 21. Txb7 Sxc5 22. Tc7
Se6 23. Tc1 med kun en minimal
fordel for Sort i form af den bedre
udvikling.
������	������������������#������!
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Dette tårnoffer skærer igennem
Hvids stilling. Bemærk at alle Sorts
brikker er med i angrebet.
�����	�$� ��!���������$� ��

Hvid opgav, da han ikke kan undgå
mat.
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Af Esben Lund

Det danske kvindehold til dette års OL var svækket i
forhold til tidligere år, og med en seedning som nr. 59 lå
vi i den nedre halvdel af feltet. Oksana Vovk var den
garvede spiller på holdet i international sammenhæng
med fire skak-OL i bagagen, og Anne Bekker-Jensen
havde været med én gang før – i Bled 2002. Både San-
dra De Blecourt og Trine Rasted var med for første gang.
Jeg fungerede som holdleder og træner – også for første
gang ved OL.

Et af vores mål var at ende over seedningen, hvilket
også lykkedes i sidste ende med en knap margen – vi
sluttede  som nr. 55. Derudover er der altid det lille OL
at spille om – nemlig placeringen som bedste nordiske
nation. Men i år havde vi ingen chance for at hamle op
med Sverige.

Et andet delmål var at score normer. Det er som regel
først en mulighed efter minimum 9 runder, men med 13
runder a 3 partier = 39 partier i alt, bliver den gennem-
snitlige fordeling mellem 9 og 10 partier pr. kvinde i
turneringen – og alle havde i princippet chancen for at
score en norm (WFM, WIM eller WGM).

Min holdning var, at vi fremfor alt burde fokusere på
at få størst muligt skakligt udbytte. Vi snakkede om ikke
at tilbyde remis til modstanderne, i den indlysende hen-
sigt at lære mest muligt af turneringen.

Set ud fra den synsvinkel havde også Anne – trods et
magert pointudbytte – grund til at være tilfreds med sin
indsats, for hun gik til partierne med en frygtløs indstil-
ling. Som hun selv formulerede det efter det forfærdelige
tab mod Hazel Smith fra Canada i runde 6, der måske
reelt ødelagde hendes turnering (se uddrag af partiet se-
nere i artiklen): ‘Bare fordi vi fører 2-0 i matchen, så går
jeg ikke efter en remis og et pænt resultat for holdet’.
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Oksana Vovk - Elina Danielian (2422) 0-1
Trine Rasted - Selli Aginian (2332) 0-1
Anne Bekker-Jensen - S. Andriasian (2237) 0-1

Ratingen placerede os lige under midten i feltet, og da
øvre halvdel møder nedre i 1. runde, skulle vi møde et af
af de absolutte tophold. Det blev Armenien på bord 7,
og vi tabte forventeligt, desværre med hele 3-0. Selv om
man er underratet, er det rart trods alt at være solid og
komme på tavlen, f.eks. med et 1-2 nederlag, men sådan
blev det altså ikke.
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Sandra de Blecourt - Wissam Toubal (1963) 1-0
Trine Rasted - Hayet Toubal (....) ½-½
Anne Bekker-Jensen - Sabrina Latreche (....) 1-0

På 3. brættet kunne vi ikke finde noget på Annes mod-
stander. På de to første brætter havde Algeriet et tvillinge-
par, hvoraf den ene var WIM og den anden uratet, men
som bestemt heller ikke skulle undervurderes. Vi ken-
der fænomenet fra vores eget hold, hvor Trine også står
med 0 i Elo-rating, men har næsten 2100 i dansk rating
og desuden snart kommer på Elo-listen.

Mit generelle indtryk under turneringen var, at det var
os, der stod ved vores åbningsrepertoire – og de andre,
som afveg. Mange af de ting, vi havde forberedt, blev
ikke til noget, men hvis arbejdet er gjort godt, kan det
bruges ved en senere lejlighed. Og det er en positiv op-
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Sandra de Blecourt - Yashod Gamage (1872) 1-0
Trine Rasted - Thilini Chandrika (1839) 1-0
Anne Bekker-Jensen - R. Pramodya (1846) ½-½

2½-½ er en sikker sejr, og på de tre brætter var stil-
lingerne også, som resultaterne flaskede sig til slut.
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Oksana Vovk - Nargiz Umudova (2176) ½-½
Sandra de Blecourt - F. Agasiyeva (2088) 0-1
Trine Rasted - Viktoriya Avdeeva (....) ½-½

Herefter var det første fridag, og vi havde lejlighed til at
se nærmere på Torino. Og også smage på de mange
delikatesser, som byen kan byde på (det gode italienske
køkken var desværre ikke nået inden for murene til OL).
F.eks. en bicerin: en lokal opfindelse bestående af kaffe,
mælkeskum og mørk chokolade i det rette forhold.
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Oksana Vovk - N. Khoudgarian (2123) 1-0
Sandra de Blecourt - Dinara Khaziyeva (2103) 1-0
Anne Bekker-Jensen - Hazel Smith (2035) 0-1
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levelse, når modstanderen afviger, mens man selv har
været konsekvent i sit åbningsvalg. Den største forskræk-
kelse til dette OL var nok Sandras modstander i runde 8,
som overraskede med Albins modgambit og slap godt
fra det.
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Oksana Vovk - Sarai Sanchez (2176) 0-1
Sandra de Blecourt - Irene Han (....) 1-0
Anne Bekker-Jensen - Yesmar Araujo (....) 0-1

Vi havde klart overtaget undervejs i partierne mod 71.
seedede Venezuela, men lykken stod os ikke bi, og vi
tabte skuffende 1-2. Både Oksana og Anne tabte på tid (!),
hvilket selvfølgelig ikke må ske. Til Annes forsvar skal
siges, at stillingen nok alligevel ikke var til at redde,
mens Oksanas stilling var remis til slut. Øv.

Dette var i øvrigt et blandt mange spansktalende lande
fra det amerikanske kontinent, som vi enten mødte under-
vejs i denne turnering, eller sad tæt op ad i spillesalen.
Jævnbyrdigheden med dette kontinent ses også af slut-
stillingen efter runde 13, hvor mange endte i intervallet
nr. 40-60.

De sydamerikanske spillere syntes at være meget ube-
kymrede i deres spil, forstået på den måde, at initiativ og
slagudveksling går forud for materielle overvejelser, og
derfor var det en fornøjelse at følge partierne.
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Kan det lade sig gøre at deltage i
skak-OL, når man er nybagt far?
Selvfølgelig, vil de fleste svare, hvis
Oscar Freire kan vinde to etaper i
Tour de France, mens konen ligger
i barselssengen, så kan man vel også
spille skak. Dér om hersker der in-
gen tvivl. Alligevel har mange syn-
tes, det var relevant at spørge mig,
om det nu virkelig kunne lade sig
gøre at deltage i skak-OL, nu hvor
jeg var nybagt mor?

Der synes at være en udbredt mis-
forståelse om, at kvinden bliver mid-
lertidigt funktionsuduelig, når hun
får barn. Manden derimod fortsæt-
ter, som intet var hændt.

Forstå mig vel, det medfører nog-
le fysiske begrænsninger – af forbi-
gående art, heldigvis – at føde et
barn. Og jeg skal ikke være sen til at
indrømme, at ammehjernen er alt
andet end ammestuesnak. Men man
skal heller ikke overdrive. I de fle-
ste europæiske lande syd for rug-
brødsgrænsen nøjes mødrene med
sølle tolv ugers barselsorlov. Så når
ens lille søn er tre måneder gammel,
og desuden sund og rask, så kan det
sagtens lade sig gøre at deltage i
skak-OL.

Nogle randbetingelser skal dog
kunne opfyldes. Barnet har brug for
sin mor. Så han skal med af sted.
Barnet har brug for sin far, og des-
uden skal han jo passes, mens mor
forsvarer landets ære på de sorte og
hvide felter. Så far skal også med af
sted. Vi var i den heldige situation,
at det kunne lade sig gøre. Søren
konstaterede frejdigt, at han ligefrem
glædede sig til at trille rundt på de
italienske caféer og drikke gin-to-
nics og stolt vise sin blonde søn
frem.

Det var straks et større problem at
finde et sted at bo. Af uransagelige
grunde var det ikke tilladt at have
børn yngre end tolv år boende i den
olympiske landsby, hvor spillerne
ellers blev indkvarteret. Og arran-
gørerne var svære at komme i kon-
takt med. Da det omsider lykkedes
at få en udmelding fra de kanter,
viste det sig, at børnefamilier blev
akkomoderet i små hotellejligheder
tæt på OL-byen – til 70 Euro per
nat! Og maden skulle man selv be-
tale for. Spillerne boede og spiste
ellers gratis i OL-byen. Nu skulle
Søren under alle omstændigheder
have betalt for opholdet i OL-byen,

så vi forhandlede os til gratis mad i
OL-byen og accepterede tilbuddet.

Det viste sig, at ‘småbørnspro-
blemet’ havde afholdt mange – især
kvindelige – spillere fra at deltage i
OL. Svenskerne måtte således und-
være både Pia Cramling og Svetlana
Agrest. Det svenske skakforbund
havde ikke set mulighed for at dæk-
ke ekstraudgiften. Det finske skak-
forbund derimod havde en hel vug-
gestue af sted til OL. Deres delega-
tion talte to børnefamilier, og det var
holdlederens opgave at passe bør-
nene under runderne.

Dagene i Torino forløb efter et
fast skema. Salomon plejede at våg-
ne ved otte-tiden. Efter endt amning
malkede jeg ud, mens jeg løste mat-
opgaver for at få hjernen i gang. Bad,
morgenmad, lidt mere skak, endnu
en amning og en udmalking... og så
var klokken elleve, og tid til dagens
første holdmøde i OL-byen. Hold-
opstillingen var afleveret tidligt om
morgenen, og de, der skulle spille,
kiggede på modstanderens partier
sammen med Esben. Imens trillede
Søren rundt med barnevognen og
afleverede Salomon til amning. Man
spiste frokost når det lige passede,

Kvinderne gik frisk til sagen efter fridagen, og vi vandt
2-1 over Canada, men det havde ikke været usandsyn-
ligt med 3-0 (se Annes parti side 36). Det er ikke nok at
have en god stilling, man skal også vinde den. Men ær-
gerligt var det.
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Oksana Vovk - L. Zsilt.-Lisenko (2263) ½-½
Sandra de Blecourt - M. Maeckelberg (2026) 1-0
Trine Rasted - Anna Stolarczyk (2036) 1-0

Nu var nervøsiteten for alvor blevet spillet væk, og run-
dens resultat blev en overbevisende 2½-½ sejr over en
modstander, som papiret var lidt bedre end os.

IBCA er det internationale blindehold, som fast sad
ved bord 15 under hele turneringen. Sandras modstan-
der var meget svagtseende og behøvede assistance fra
Sandra til at udføre sine træk på brættet.

Trine fortalte, at modstanderen havde irettesat hende
under partiet, fordi hun havde noteret ‘c’ i stedet for det
korrekte ‘f’ på et træk på noteringslisten. Dette spottede
hendes modstander(!). Som Trine udtrykte det: ‘Når en
blind kan se det, må jeg virkelig være dårlig til at notere!’

0F�	���	�/�����	����
Af Sandra de Blécourt Dalsberg
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og forberedelserne kunne fortsætte
helt indtil halv tre-tiden. Da tog vi
spillere af sted til Ovalen, og Søren
og Salomon tog ‘hjem’. Så snart jeg
var færdig med mit parti, ringede
jeg til Søren, og så mødtes vi i OL-
byen, hvor Salomon kunne glæde
sig til at få bryst efter en lang efter-
middag på flaske, og vi andre kunne
beklage os over kantinemaden.
Klokken 21 var det tid til dagens
andet holdmøde.

Analyse af dagens partier med
Salomon på skødet, holdopstilling
til næste runde, og så hjem og i seng.

Regelmæssigheden var en nød-
vendighed for at få det til at fungere
for både mor og barn, og mon ikke
det kom skakken til gode! Når man
ved, at man kan blive forstyrret når
som helst for at amme, skifte ble,
lege og trøste, bliver man helt auto-
matisk meget mere fokuseret, når
man lige aner muligheden for at lave
noget andet. Runderne var et lille
pusterum i hverdagen, en osteklokke
uden barneskrål, og hver gang jeg
sad ved brættet var jeg topmotiveret
til at nyde og udnytte situationen så
godt, som jeg nu kunne. Og mellem

runderne gjorde jeg alt for at kunne
troppe op ved brættet bevæbnet til
tænderne, for tiden væk fra min dej-
lige lille søn skulle ikke spildes på
et dumt tabsparti!

Med Sørens ambitioner om at
nyde livet på fortovscaféerne gik det
så som så. Salomons mælk skulle
opbevares køligt og varmes op, når
han skulle spise, så Søren var stavns-
bundet til hotelværelset, mens jeg
spillede. Da jeg endte med at spille
næsten alle runderne, må jeg jo nok
se i øjnene, at jeg skylder ham en
ferietur til Torino.

Sidst, men ikke mindst, skal hol-
det og holdlederen takkes for deres
konstante opbakning. Salomon har
været med hele vejen, til det aller-
første holdmøde i København, til
træningssessionerne op til OL, til
rundeforberedelserne og til analy-
serne. Han var glad og tilfreds for
det meste, men små børn græder
også, og det har jeg ikke hørt et ene-
ste ondt ord for. Tværtimod, alle har
været søde, tålmodige og hjælp-
somme fra start til slut.

Kan det lade sig gøre at deltage i
skak-OL, når man er nybagt mor?
Resultatet taler for sig selv.

������%�� &�����������'$#����
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Sandra de Blecourt - Lara Stock (2200) 0-1
Trine Rasted - Vlasta Macek (2243) 0-1
Anne Bekker-Jensen - B. Franciskovic (2144) 0-1

Ned på jorden igen. Kroatien var godt nok seedet over
os (36 mod 59), men et 3-0 nederlag var en lussing af de
store. Nu måtte vi desværre en tur bagud i spillehallens
skyggeside igen. Men Kroatiens unge WFM Lara Stock
er nok et navn, man skal holde øje med.

������(� )�����������'��
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Oksana Vovk - E. Shabanaj (2140) ½-½
Trine Rasted - Roela Pasku (1792) 0-1
Anne Bekker-Jensen - Rozana Gjergji (1986) 0-1

Ukraine overhalede i denne runde Rusland og indtog
førstepladsen, 5. seedede USA blev slået så stort som
2½-½! Samme modstander fik Rusland kun uafgjort mod
runden forinden. Herfra fortsatte Ukraine med at ud-
bygge forspringet til russerne runde for runde.
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Oksana Vovk - Rayza Luna (1974) 1-0
Sandra de Blecourt - Maria E. Ramirez (....) 1-0
Trine Rasted - S. Barrenechea (....) 1-0

Runden forud for fridagen kunne ikke være forløbet
bedre, idet vi vandt overbevisende 3-0 over Bolivia.

Sandra vandt igen, og denne sejr udløste titlen WFM,
der kræver scoren 6/9. Sandra havde på nuværende tids-
punkt 6/8 og en præstation på 2125. Med WFM-titlen
tæller man som titelholder i normgivende turneringer,
og det giver ofte rabat i startgebyret til turneringer, f.eks.
i dette års Politiken Cup.
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Oksana Vovk - Olga Sabirova (2212) ½-½
Sandra de Blecourt - Y Hamrakulova (2187) ½-½
Trine Rasted - I. Khamrakulova (2200) 0-1

Oksanas stilling blev bare bedre og bedre på bræt 1,
hvor hun med sort i fransk udspillede sin modstander på
2200. Desværre tilbød Oksana remis i en stilling, som
efter mine begreber var vundet. Men tiden trykkede.
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Oksana Vovk - Delbak I. Ibrahim (1897) 1-0
Sandra de Blecourt - Dhuha M. Muhsin (....) 0-1
Trine Rasted - Ghazala Zena Basil (....) 1-0

I OL’s næstsidste runde vandt vi 2-1 over et irakisk hold,
der af uransagelige årsager ikke stillede med deres stærke
1. bræt, der inden runden havde en overbevisende 2238-
præstation. Det hold, de i stedet stillede med, bestod af
en på ca. 1900 samt to uratede spillere.

Men Sandra tabte, og var absolut ikke glad for dette
nederlag. Det skulle dog ikke få lov at skygge for hendes
gode turnering, og i sidste runde var hun atter på holdet
og kvitterede med en sejr.
Med sine i alt 5 point af 10 vandt Trine retten til at købe
WCM-titlen (af Trine kaldet toilet-mester-titlen) af FIDE,
men i modsætning til WFM-titlen tæller den ikke i norm-
givende turneringer.
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Oksana Vovk - A. G. Rodriguez (2157) ½-½
Sandra de Blecourt - P. C. Mendiolea (1935) 1-0
Anne Bekker-Jensen - N. Estrada Gaspar (2029) 0-1

En jævnbyrdig match mod et jævnbyrdigt hold afslut-
tede dette OL i Torino 2006 for det danske hold.

�������
1 WGM Natalia Zhukova 7½/10 2425 2344 2537
2 IM Katerina Lahno 8/10 2468 2258 2498
3 IM Inna Yan.-Gaponenko 7/9 2430 2311 2531
4 WGM Anna Ushenina 7/10 2397 2316 2465

?�� ���
1 GM Alexandra Kosteniuk 6/10 2540 2414 2486
2 IM Tatiana Kosintseva 9½/12 2489 2368 2598
3 IM Nadezhda Kosintseva 7½/10 2469 2328 2521
4 IM Ekaterina Kovalevskaya 5/7 2460 2284 2442

����
1 WGM Xue Zhao 10/13 2423 2406 2617
2 WGM Yu Wang 1½/4 2390 2389 2302
3 Yang Shen 5/9 2411 2283 2326
4 WFM Yifan Hou 11/13 2298 2300 2596
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Vinder af dette års 37. Skak-olympiade blev 2. seedede
Ukraine efter en suveræn indsats. De tabte kun to partier
undervejs, og alle matcher blev vundet, undtagen i sid-
ste runde, hvor der hurtigt blev taget 1½-1½ mod Arme-
nien, da OL-guldet dermed var sikret.

Konkurrenterne og 1. seedede Rusland blev slået i
runde 2-1 i runde 5. Men derudover var russerne heller
ikke så skarpe, som de kunne ønske, da tre af deres mat-
cher kun endte uafgjort: I runde 8 mod USA, runde 9
mod Kina samt i runde 12 mod Frankrig. Dermed måtte
de lade sig nøje med sølvmedaljer.

Kina var kun 6. seedet, og har tidligere stillet med
væsentligt stærkere hold. Det relativt svagere hold i år
klarede sig dog over forventning ved at løbe af med
bronzemedaljerne.
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Oksana Vovk 0 - 0 - ½ 1 ½ - ½ 1 ½ 1 ½ 5½ / 10 2164 2154 2190
Sandra D.B. Dalsberg - 1 1 1 0 1 1 0 - 1 ½ 0 1 7½ / 11 2077 1925 2058
Trine Rasted 0 ½ - 1 ½ - 1 0 0 1 0 1 - 5 / 10 (....) 1894 1894
Anne Bekker-Jensen 0 1 0 ½ - 0 - 0 0 - - - 0 1½ / 8 2015 1935 1684

DANMARK 0 2½ 1 2½ 1 2 2½ 0 ½ 3 1 2 1½ 19½
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4. runde: Danmark - Sri Lanka:
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Hvid er løbet tør for naturlige ud-
viklingstræk og skal nu finde en plan
for det tidlige midtspil.
�����#��

Udmærket. Med løberen på f3, der
peger mod b7, giver det god mening
at åbne dronningfløjen med b2-b4.
������	��������	����	�������������!

I modsætning til Hvid har Sort svært
ved at finde en plan.
����#���	�

Sort finder ikke andet end at avan-
cere f-bonden. Det er tydeligt, at stil-
lingen er nemmere at spille for hvid.
�����������������

Den første indskydelse er, at man
hellere vil have løberen på d5 end
e2, men som hvid skal man have en
plan mod Sf6xd5 efterfølgende. Ef-

ter 17. Ld5† Kh8 er det ikke nemt at
finde en fortsættelse med punch i.
Trine foretrak den mere pragmati-
ske partifortsættelse.
������	������	����

18... Se5 var bedre, men efter 19.
Sb3 (19. bxc5!?) 19... cxb4 20. axb4
Sc7 21. Sd4 står hvid også bedst.
�����#

Hvid begynder at røre på sig for al-
vor. De næste mange træk kommer
med tempogevinst.
�������#��!����������	����������

Tjah, hvorfor ikke? Vinder en bonde
uden ulemper...
��������������������	����������������
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27. Sd4! havde været en tand skar-
pere, da det ud over at dække c6 også
truer Se6 med kvalitetsgevinst.
Teksttrækket dækker kun c6.
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Langsomt. 32. Da8 h5 33. Dg8† Kh6
34. Tb7 vinder direkte.
�������

Sort ser ud til at have fået en smule
modspil, men det er ikke seriøst.

�����������	�������	��	���

34... Tf7 35. Lxe4 Df2† 36. Kh2
Dxe3 kan forsøges, men 37. Lxg6†!
(37. Tb7 vinder også) 37... Kxg6 38.
c7† Kh7 39. Db1†! er afgørende.
��������

Sort var nede på under et minut.
������������������#����������#�����

�����	������ ��!

God praktisk skak. Kongen fjernes
fra diagonalen, og med meget lidt
tid skal sort nu overveje konsekven-
serne af at slå på e3. Trine havde her
15 minutter tilbage.
��������	�������	����	�����������$
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Sort opgav. Efter 44. Dd8† Kh7 45.
c8D Df4† 46. Kh1 løber sort tør for
skakker.
�"�

6. runde: Danmark - Canada:
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På dette tidspunkt regnede jeg med,
at der snart stod 3-0 på tavlen. Anne
har spillet et rigtig godt parti, og nu
skal kisten bare sømmes til. Men ak,
på forunderlig vis får modstanderen
snoet sig ud af problemerne.
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Der er ingen grund til at forcere, 38.
e5 forstærker stillingen.
������ �����������$�

Anne nævnte selv efter partiet, at hun
selvfølgelig ikke skulle have byttet
sorts Th7 i denne stilling.
������ ��������	�

40. Sd5 De5 41. Dxe8!
�����������������	��������

42. h3 spiller bolden over i sorts lejr.
�������������	���������	�������

 #�����������$� ���������$���

Igen eneste træk for sort.
��������	�

Heller ikke svært at finde for sort –
hvid truede en afdækker-skak med
springeren.
����	�

49. c5 h4 50. c6 h3 51. c7 vinder, da
51... Sxc7 52. Df8† Kg6 53. Dg8†
Kh6 54. Dh8† Kg6 55. Dh7 er mat.
�������������������!

Nu er det pludselig ikke så enkelt
længere, f.eks. 50... Sxc7 51. Dxc7
h4 52. Dd7.
����	�������������������	�������
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56. Dxg2 Dxc4† 57. b3 Dxc7 58.
Dxg7† Kxg7 59. e8D Dc2† remis.
���������������������
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58. Dd6†! vinder stadig, f.eks. 58...
Kh7 (58... Dg6 59. Dh2†) 59. Se6
g1D 60. Sxg5† Dxg5 61. a4.
������ ���������	�$� ������������ �	�!

Ups! 60... Kxg7 61. e8D g1D 62.
De5† var naturligvis ideen bag kom-
bien.
�������$� ��������	�������������� ��
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Efter 53... Ta7† giver Hvid flere pro-
blemer, men sort overskred tiden.
�"�

11. runde: Danmark - Irak:
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Sort står bedst i denne franskmand,
hvor den potentielt dårlige løber er
kommet på den rigtige side af bonde-
kæden.
�������	�!������	����!���������������
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35... g5! med det samme var bedre.
Hvids modspil er på dronningfløjen,
og med bonden på a7 vil det tage
springeren fire træk at nå den, mens
der kun er to skridt til a5. Stillingsbe-
dømmelsen ændres dog ikke væsent-
ligt af denne detalje.
���� �����!

Åbner en rute for den sorte konge.
���� �������������� ����� ������� ��

 ������� �����$!����� 	��������
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Med remistilbud, som hvid glade-
ligt tog imod. Efter 43... Tc3† 44.
Kf2 Kf4 har sort imidlertidig stor,
næsten afgørende, fordel. Det er i
øvrigt pudsigt, at med bønderne på
samme farve som løberen er de
nemme at dække, hvilket ses af vari-
anten 45. Tb7 Tc2† 46. Kf1 Lg6 og
sort er klar til at forstærke presset
yderligere mod hvids svækkelser på
især d4 og g2.
&"&
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7. runde: Danmark - IBCA:
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Sort har lige spillet Lf5 med en tilsy-
neladende ubehagelig binding på
springeren.
�������!

26. Sxf6† Dxf6 27. Dxc5 (27. e4?
cxd4) 27... Lxb1 28. Txb1 giver hvid
en lille, men klar fordel pga. sorts
lidt udsatte kongestilling, samt stærk
springer og to bønder for kvaliteten.
��������	�������	�������������	�$���	�

�����������������	��

Slutspillet med en bonde mere er tek-
nisk vundet.
�������������������������������������

�����!

Hvid kunne i stedet fastholde grebet
og forstærke sin stilling yderligere
med 33. Kf1.
�������������� ��� ��

34... Tc2! skærer den hvide konge
midlertidigt af.
�����	�� ���

35... Tc2!
���� 	���������� ��� ������� ����
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Det naturlige træk er 44. Kd7 men
Sandra var usikker på, om slutspillet
vandt efter 44... Tc3 45. d6 Tc1 46.
Kd8 Tc3 47. d7 Tc1. Den enkleste
gevinstvej er en overførsel af tårnet
til enten c8 eller c7.
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v/ Steffen Pedersen

Med otte gevinster og fire remiser
blev 30-årige Johan Hellsten en su-
veræn vinder af et stærkt besat
svensk mesterskab i Gøteborg, der
kun manglede Ulf Andersson af de
allerbedste. Hellsten vandt med 10
point af 12 mulige og var hele to
point foran Emanuel Berg på anden-
pladsen. I 10. runde brillerede Hell-
sten med en fin matkombination,
netop som det var ved at se sort ud
for ham selv:

L
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L
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Nimzoindisk / E39
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I en populær variant af Nimzoindisk
vælger Eriksson lidt utraditionelt at
rokere langt. Dermed er linjerne med
det samme trukket op til angreb på
hver sin fløj, men Hvids beslutning
anses for risikabel på grund af den
halvåbne c-linje, hvor Sort meget
enkelt kan lægge pres. 9. Td1 Sc6

10. b4 er den store mode, og Hellsten
har tidligere tabt til Dreev i et parti,
der nåede netop den stilling.
��������

9... b5!? for på 10. cxb5 blot at spille
10... d5 samt lynhurtigt Sbd7 og Tc8
er en anden spændende mulighed,
men det er ikke sikkert, at Sorts idé
er god nok, hvis Hvid slår med sprin-
geren: 10. Sxb5 Le4 11. Dd2 Lg6!?
12. e3 Se4 13. De1 Sc6 fører til for-
viklinger, der ikke er nemme at be-
dømme.
����	���������������	������	��#�!�

Lidt provokerende for 12... Sh5 13.
Lg3 Sa5 var et godt alternativ.
����	�������������$� ��������	����

Igen en interessant beslutning, men
det er nødvendigt at have regnet
langt. Hvids angreb er langtfra slut,
og derfor ville andre måske have
foretrukket 15... Sxc4, der også vir-
ker stærkt. For eksempel:
a) 16. Ld3 Lxf3! (16... Sxe3 17. fxe3
er også tillokkende, men Sort må i
så fald passe på, at Sh5 ikke stran-
der på randen) 17. gxf3 Sxe5 18.
La6 Tc7 med en bonde mere og en
solid stilling.
b) 16. Le4 Lxa3! 17. bxa3 Sxe3 18.
fxe3 Lxe4 19. Dxe4 Txc3† 20. Kb2
Dc7 ser ligeledes godt ud for Sort.
������������������������	���������$

 �����������

Absolut ikke Hvids eneste angrebs-
idé. 19. Sg5 Lxg5 20. Dxg5† er en
mulighed, men det er ikke nemt at
finde et godt træk efter 20... Sg7.
Derimod kommer 19. h4 stærkt i
betragtning for netop at forberede
Sg5. Nu er 19... Txc4 20. Sg5 Lxg5
21. hxg5 mere kompliceret, end
Hellsten formentlig ville have øn-
sket. 21... Le4 virker umiddelbart
som en god ressource, da der truer
Sb3 mat, men  22. Kd2! Lg6 23.
Ke1 er slet ikke klart.
����������!

19... Txf3! var mere enkelt, specielt
med den snedige idé, at 20. gxf3 Lf8
fanger Hvids dronning. Hvid må
prøve 20. Lxe7 men holder næppe
slutspillet efter 20... Txc3† (20...

�

Txf2!?) 21. bxc3 Dxe7 22. Dxh5
Dxa3† 23. Kd2 Sxc4† 24. Ke2 La6
25. Dg5† Kf8 26. Df6† Ke8 27.
Dh8† Df8 28. Dxf8† Kxf8.
������	����	�������!

Et godt forsøg på at komplicere tin-
gene, men det er Hvid selv, der om
få træk går helt galt.
������������������������$����� ����

Herefter er der forceret mat. Hvid
kunne kæmpe endnu med 23. bxc3
Dxa3† 24. Kd2 Db2† 25. Kd3, der
tvinger Sort til at finde en præcis
fortsættelse, hvis han skal have mere
end remis: 25... Le4† 26. Kxe4 Dc2†
27. Td3 Txc4† (27... De2† 28. De3
Dg4† 29. Df4 De2† er ikke mere
end evig skak) 28. Ke3 Tg4! 29. Kf3
Tg7! 30. Td4 Sc4 med fortsat an-
greb.
�������	$���� #�
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Sverigemesterskabet i Göteborg,
1.-15. juli, i alt 734 deltagere(!)

Slutstilling, SM-gruppen:

1. Johan Hellsten (2615) 10
2. Emanuel Berg (2618) 8
3. Jonny Hector  (2618) 7
4. Stellan Brynell  (2636) 6½
5. Pia Cramling  (2586) 6½
6. Slavko Cicak (2531) 6
7. Evgenij Agrest  (2684) 6
8. Tiger Hillarp Persson (2604) 6
9. Johan Eriksson (2444) 5½

10. Lars Karlsson (2549) 4½
11. Joel Åkesson (2339) 4½
12. Thomas Ernst (2590) 4
13. Rauan Sagit (2309) 3½
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I Las Palmas Open 1998 skete der
allerførst det, at jeg reddede en håb-
løs stilling mod Kornejev i 5. runde.
I 7. runde vovede jeg at tillade et
Engelsk Angreb. Hvilket var tem-
melig dumdristigt. Meget tidligt gik
et eller andet galt.
Men min canadiske modstander var
på intet tidspunkt optimist! Han følte
sig nemlig lige så dårligt forberedt
som jeg. Og han brugte masser af
tid.
Jeg vandt altså mirakuløst, og bag-
efter også turneringen. På deling med
Campora og Jepishin, men med bedst
korrektion. ‘Nyheden’ stod i Skak-
bladet for April. Da havde jeg for
længst brugt partiet til en artikel i
Europe Échecs. Om ‘par’.
Det er selvfølgelig ikke noget, jeg
kan tage patent på. Men jeg kan bedre
lide denne betegnelse end ‘korres-
ponderende træk’, som jeg har set i
et klubblad fra den nordlige udkant
af Storkøbenhavn. Derimod kan jeg
bedre lide ‘korresponderende felter’
end opposition, men alle ord er ud-
mærkede, hvis man bare er nogen-
lunde enige om, hvad de betyder.

lidt ekstra tryghed for kongen med
Le7. Men bortset fra det: Jeg tror nu,
at trækket er en fejl! Jeg foretrækker
Sfd7.
���������������������

Temmelig vildt. Hvorfor ikke h5?
16. g6 Sxg6 går vist, men hvad gør
jeg med 16. f4 ? 16... Sg4 17. g4 ser
ikke rart ud, eller 16... Sc4 17. Lxc4
Txc4 18. g6.
������������������������

Både Tg8 og Kd7 er set i lignende
stillinger. Også Txh1, men så skulle
Lf8 være blevet på sin plads. Hvid
havde endnu 46 minutter.
�����������!

Det må være godt, for efter sit næste
træk har Hvid kun 24.
Men hvad var det der skete? Hvor-
for sætter jeg et ? ved det ‘sunde og
naturlige’ Th7. Hvorfor påstår jeg,
at Sorts g6 var mere værd end Th7,
der oven i købet fik tårnet væk fra
diagonalen fra b7.
Jojo, men se partifortsættelsen! g6
tog feltet f5 fra den hvide springer.
Desuden mistede Hvid muligheden
g5-g6.
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– Man kan godt kalde en hund en
kat, men så må man være klar over,
at det er meget få, der forstår, hvad
man mener (fra et forsvar for en filo-
sofisk doktorgrad ved Aarhus Uni-
versitet for en del år siden).

�������//�		
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Siciliansk / B80
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Meget tvivlsomt, men for 30 år si-
den kunne det udmærket spilles, for
da stod der 6. Lc4! i bøgerne. Nu er
det vel Le3 eller endog g4, der får
udråbstegnet.
����	��#��������	�������������������
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Et par! Kongetrækket er selvfølge-
lig ikke obligatorisk, men i kampens
hede er det godt at kunne besvare
Sxd3 med cxd3. Man undgår også
visse fiduser med b4-b3 eller
Da5xa2.
�������	��������	���	�

Et par! I mange åbninger er det næ-
sten rutine, at efter Te1 giver man
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Hvid havde 4 minutter til at nå nr.
40.
�������������������������!���������
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Det var pænt af ham, men stillingen
er tabt, og han havde mindre end et
minut.
Men i 2001 dukkede partilisten frem
fra en bog, hvor den snedigt havde
været gemt sammen med en snes
andre partier, som  jeg ved lejlighed
havde tænkt mig at se på. Lxc5 var
selvfølgelig vanvittigt, hvorfor spil-

lede Hvid ikke 24. Sxe5! Det skrev
jeg så på listen, uden mere forkla-
ring, men i min erindring blev det
til, at Hvid ville være kommet i for-
del.
I 2006 kommer så fortsættelsen: Ef-
ter 24. Sxe5! dxe5 25. Lxc5 Dc7 26.
Da4† Lc6 27. Da3 har Sort remis,
hvis han har lyst, med Lf3. Om han
kan spille på gevinst med 27... Lb5
eller Ld7....
Foreløbig lægger jeg partilisten til-
bage i den bog.
Men ideen ‘par’ er faktisk værd at
tænke over. Der var et fint eksempel
i partiet Leko - Radjabov i nr. 3.
Et ofte forekommende tilfælde er
lufthullet! Når begge har stillet sig
op, med rokade og det hele, kan det
være helt rigtigt at sikre et lufthul,
f.eks. h2-h3. Sort er lige så ubeslut-
som og spiller måske h7-h6.
Om dette indskud er gunstigt for den
ene eller den anden, det kan være
svært at sige, men måske var h3 tids-
spilde og h6 nødvendigt, og måske
mistede Sort en chance for at tage
initiativet.

Opsamlingsheat
Fra M-Tel i Sofia. Enten en impone-
rende teknisk præstation – eller ren
underholdning, noget i retning af de
ti små negerbørn.
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Dronningindisk / E12
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Jeg kan ikke styre mig: Hvis Sort
havde undladt h6, havde Hvid næppe
spillet Lf4. Der skal nok være en el-
ler anden variant, hvor løberen står
mindre sikkert på f4.
�������������������������"����������	
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Jeg har nævnt det før; Vishi er ikke
bange for at spille g-bonden to frem.
��������������������������

Franskmanden tror simpelthen ikke
på Sorts aktion.

����������������������������������
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19. Tc3!? ser meget sjovt ud, men
hvad spiller Hvid mod 19... Dg5 el-
ler 19... a5! 20. b5 Dg5 ? (21. Dc1
Dh5. Sort har lige akkurat plads til
brikkerne).
���������!�

I stedet for 19... e5, der var tilfreds-
stillende.
�����������������	����	�!���������$

 	��������#����#�������	�����

��������
��������
������	�
��������
������
�������
��������
��������

Står Sort virkelig bedst her? Jeg tror
det ikke efter det hæslige træk 25.
d5! Hvid har to tårne mod damen,
og en ganske vist ikke særlig køn
merbonde.
��������	�������������!

Av! F.eks. 27. Sg4 Dg7!
���� �	�� 	������� 	����������� ���
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Nu tror jeg på det. Hvids brikker
skulle vel samarbejde om et angreb
på f7, og det er der slet ikke optræk
til.
��������������������#�����������
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Eller 44. Tcd1 Dc2. Hovedreglen er,
at slutspil uden andre officerer er
remis, hvis dronningpartiet har en
bonde i overvægt. Men med to...
������������ ���������� ��������

��	�� ��

Dronningen når det hele, f.eks. 48.
Te7 Dxa2.
����#����$���� ������$����� ��
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Stop!
���� �� ������ ���#�

0-1 står der. Måske opgav fransk-
manden.

For svært
Men i tredjesidste runde, da Topalov
spurtede, da burde han vel egentlig
have tabt. Men han fik det altså gjort
for indviklet for sin modstander, og
for kommentatorerne.
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Spansk / C88
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Mod Sb5 var 21. Ld5 generende.
Men nu kommer bulgareren mere kul
på.
������!����������	����	������������
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Hvid vil angribe og betaler for det.
25. Tf1 duede ikke pga. Sxc3 fulgt
af Sc2, og mod 25. Tac1 har Sort
bl.a. Dd7.
Også nu var Dd7 udmærket.
���������!���������� ��

Interessant var 26... Sbd4, for 27.
Lxd6 Lxd6 28. f6 g6 ser risikabelt
ud, men hvor er matten?
Nå, en lille smule tillid til spillerne
bør man jo have, og 26... Sbd4 stran-
der på 27. Lh6! Lf6 28. Lxg7 h5 29.
Sf6† Dxf6 30. Lxf6 hxg4 31. Te4
med stor fordel.
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27... g6 kommer i betragtning, men
efter 28. Dh6! taber gxf5 omgående
pga. 29. Sg5 Lxg5 30. Lxg5 f6 31.
Te8!
��������	�!��������	����#�������#�!

Det gør man ikke gerne, men nød
bryder alle love. Og somme tider kan
modstanderen stole for meget på så-
dan en binding.
Det solideste forsvar er nu 29... f6,
f.eks. 30. Kh2 Dd8, men efter 31.
Lf7 må Sort give kvaliteten tilbage,
og efter 32. Dxf7 Sd4 er det tvivl-
somt, om Sort kan vinde. Men efter
30. Kh2 d5! er gode råd dyre. Håb-
løst er f.eks. 31. Lxd5 Dxa1 32. Lf7
Df1!
Jeg tror, at Hvid må spille 29... f6
30. Dd1, med nogen kompensation
for kvaliteten og bonden, men næppe
nok.
����������-�.�������!�����

30... Lxf6 31. Sxf6 gxf6 32. Dh6 er
svært for Sort, f.eks. 32... Tg8 33.
Ld2!
���� ������

Her må Sort have overset noget sim-
pelt.
Jeg ser ingen gevinst for Hvid efter
31... Tg8, og heller ikke efter 31...
Sd4. Dette sidste leder tanken hen til
Nimzovich’ ønskedrøm: blokering
af alle modstanderens bønder!
En af varianterne er 31... Sd4 32.
Lxf7 (32. b4 Da3) 32... Dxa1 33.
Lg6 Tf7 34. Lxf7 Df1 35. Lg6 Dxf4†
36. g3 Sf3† 37. Kg2 Se1† 38. Kh2
Sf3† remis.
Jamen, denne remismekanik er et
‘déjà-vu’, som vi allesammen kan
sige på fransk. Allerede set. Jeg ved
ikke i hvilket parti eller hvilken ana-
lyse, men de hvide officerer stod

sandsynligvis nøjagtig sådan, og
Sort havde sandsynligvis et unyttigt
tårn i overvægt.
Et andet hvidt forsøg efter 32... Sd4
er 33. Lh6, men her har Sort flere
træk. Mest ‘logisk’ forekommer 33...
d5 (34. Lxf8 dxe4!). Logik skal man
være forsigtig med, men det betyder
noget med at udnytte Hvids to sidste
træk.
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Man skal lige se på dette vanvittige
træk, af flere grunde. For det første
truer det mat. Og for det andet har
Sort kun et svar.
Og for det tredje var stillingen tabt,
hvis den ikke indeholdt et mirakel.
����������������!!

Der har vi ‘forbryderen’, der burde
have været sat under lås og slå. Selv
om det altså var en elendig svæk-
ling, ikke en gang en fribonde.
Og der har vi altså den upålidelige
binding, der slår bagud. Det hele står
rigtigt for Hvid, f.eks. 33... Tg8 34.
Lb1 Txg2† 35. Kxg2! eller 33...
Sxd4 34. Lb1 Sf3† 35. gxf3!
Det er ikke lange varianter. Men
Sorts næste træk, som er ‘only
move’, var jo nok ikke planlagt to
træk tidligere...
��������#�!!������#�����������-!.

Videre i den flotte stil. Den kan ikke
slås pga. 36. Le5.
Sandsynligvis vandt 35. Le5 også,
f.eks. 35... Dxe5† f6 36. De7.
Efter teksttrækket kan Hvid være
bekymret for den bekendte remis-
faktor: kun bønder på den ene fløj,
men det ordner sig altsammen.
�������	�������	�����

Eller 36... Lxe5 37. Dxe5† Kg8, og
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38. Ta3 Tfe8 er endnu ikke helt klart.
Men 38. bxc5 bør vinde, f.eks. 38...
Tfe8 39. c6 (38... Sxc5?? 39. Dg3†)
������������

Ikke 37... Sxc5? 38. Lxg7 Kxg7 39.
De5† Kg6 40. Dg3†.
������������������#�� ��������#�����

Nummer 40! Sort havde selvfølge-
lig ingen tid. Han nåede ikke at se
40... Sxc5!? 41. Ta7 Sd7 42. Le7?
Le5† 43. g3 Tc2†, hvilket vistnok
fører til remis. Det havde været en
fin fælde.
Men der er bare det ved det, at Hvid
vinder med det simple 42. Df5 – og
for øvrigt også med det fine 42. Tb7.
Jeg har lidt svært ved at forklare,
hvorfor det var min første idé. Må-
ske havde Najdorf ret i, at min hjerne
roterede den forkerte vej.
�����������������������$��������
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Hvis vi nu fjerner g4 og h6, får vi en
teoretisk remisstilling.
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Nu drejer det sig om at undgå pat-
fælder.
����	�$��������� ����'(��)	*�

Turneringsvinderheld! Men et andet
spørgsmål er, om han kan slå den
genopstandne Kramnik i en match.
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Århus Skoleskak indbyder for 33.
gang til landets hyggeligste skaklejr
i efterårsferien på feriekolonien Sahl,
beliggende ved Vinderup i Ringkø-
bing amt, fra mandag d. 16. oktober
til fredag d. 20. oktober 2006.

På lejren er der plads til 48 delta-
gere i alderen 8-16 år, der som sæd-
vanlig vil blive styret af en flok er-
farne ledere.

Lejren vil byde på daglige skak-
lektioner i grupper efter spillestyrke,
lejrturnering, simultan, lynskak,á
teknikmærker, fodbold, bordtennis...
og meget, meget mere! Igen i år vil
der være pigeværelse på lejren.

Prisen for en uges oplevelser er
600 kr. som betales på lejren. Trans-
port til Århus betaler du selv. Bus-
transport Århus - Sahl t/r er med i
prisen. Vi mødes, og kører i bus
derop mandag 16. oktober kl. 9.50,
ved Musikhuset. De børn, som kom-

mer fra Sjælland og Fyn, vil blive
ledsaget til Århus med tog.

Tilmelding skal ske skriftligt (me-
get gerne på email!), senest søndag
den 1. oktober til Jesper Skjoldborg,
Haurumsvej 11,  1.mf, 8381 Tilst,
Mobil-tlf. 40 40 41 50, email:
jesper@skjoldborg.name – hvor du
også kan høre nærmere. Pladserne
plejer at blive besat hurtigt, så skynd
dig, hvis du vil være sikker på at
komme med!

Ved tilmelding skal du opgive
navn, fødselsdato og år, adresse og
tlf.nr, skole/skakklub, og hvem du
evt. gerne vil bo sammen med. Det
hele sendt eller underskrevet af din
far eller mor.

Se i øvrigt mere på Århus Skole-
skaks hjemmeside, som løbende op-
dateres.

GØTEBORG CUP 2006 havde deltagelse af i alt 175 børn, heraf 92 fra
Danmark. Fra Sverige og Norge kom der hhv. 69 og 14 deltagere. Fyns
Amt havde formået at samle 48 spillere, hvilket fortjent gav bonus i
kampen om pokalen som bedst scorende hold.

De danske børn spillede og klarede sig godt, og flere havde en præ-
mie med i rygsækken på hjemrejsen. I E-rækken (årgang 1996-2000,
52 deltagere) vandt Tobias Juul Madsen, Struer, med 14 point af 15,
mens Magnus Aagaard, Fyn, fik en flot 3. præmie. Mads Andersen,
Skanderborg, vandt D-rækken (1994-95, 70 deltagere) med 8½ af 9,
fulgt til dørs af Kristian Seegert, Læssøesgade/Århus, med 8 point.
I C-rækken (1992-93, 39 deltagere) var det tæt, og Kasper Aagaard,
Læssøesgade/Århus, fik en 3. præmie, og samme resultat opnåede Espen
Nicolaisen i A/B gruppen (1988-1991, 13 deltagere).
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Mat i 2 træk.
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Mat i 3 træk.
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Hvid trækker og vinder.
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Lette sommeranretninger. Løsninger
indsendes til Skakbladets redaktion
(også gerne som email til: skakbladet
@skak.dk) senest fredag den 22. sep-
tember.

Løsninger til nr. 5/2006
13324: 1. Kf7 Kh4 (1... fxg5 2.
Dh3‡) 2. Sf3‡. En norsk miniature
af Nils Gustav Gerhard van Dijk, der
var specialist i 2- og 3-trækkere.
Problemskakken har også sine ud-
mærkelser og titler, og van Dijk var
international mester fra 1961 og in-
ternational dommer fra 1966. Han
var født 1933 i Indonesien og døde
jan. 2003 af kræft, et stort tab for
norsk problemskak.
13325: 1. Db2 ~ 2. Lxc6†.
13326: 1. Tf7 Kxc7 (1... Kd7 2.
Texe7‡, 1... e6 2. c8S!‡) 2. Td5‡.
Russeren fra Dnepropetrovsk(!) Vic-
tor J. Chepizhni elskede at forføre
sin løsere: 1. Tf8? e6! Dumpede du
i? Han vandt førstepladsen for kon-
struktionen af denne fælde.
13327: 1. Lh1 d6 2. Tg2 Kxe4 3.
Td2‡. En lille charmerende kon-
struktion fra gamle dage i England.

William W. Greenwood (1836-1922).
13328: 1. b4 Sd2 (1... Thxb5 2. Tb6,
1... Tbxb5 2. Dd5, 1... Lb6 2. Td5,
1... Lc5 2. Tb7, 1... Lb7 2. Tc5, 1...
Ld5 2. Tbb6 1... ~ 2. Lxb1) 2. Ta3†.
Den engelske professor i økonomi
har her komponeret en tretrækker
med hele seks nowotnyer! (om dette
tema senere). Aldrig overgået. Ro-
bin Charles Olivier Matthews
(1927-) lever endnu, i 1993 blev ca.
200 af hans bedste tretrækkere udgi-
vet. Så sandelig hård motion for de
grå celler.
13329: 1. b7 Tg4† 2. Kf2 Tg8 3. d6
Kc4 4. d7 (4. Ke3 rækker kun til re-
mis) 4... Kb5 5. d8D! Txd8 6. Lxd8
Ka6 7. b8L! (andre forvandlinger,
også b8S†, fører til remis) 7... Kb7
8. Le5 Kc8, hvid vinder. En ‘lille’
studie, der minder om patspøgelset,
der pludselig kan dukke op (b8L!).

Problemskak i familien
Interesse og evner for problemskak
er næppe arvelig, men prægning
under opvæksten har i nogle tilfælde
sat sine spor. I Danmark må frem-
hæves: Harald & Knud Hannemann.

Familien Knudsen fra Tversted,
hvortil Valdemar Buhelt hører. Pe-
der Andreas & Karl A.K. Larsen.
Jens Peder & Eigil Pedersen (DM
og redaktør af Skakbladet). Ernst &
Jan R. Mortensen. Sidstnævnte, der
endog blev æresmedlem af FIDE,
døde 11. maj 2003. Ud over at kom-
ponere ca. 1000 opgaver har han
mere end nogen anden dansker va-
retaget internationale organisatori-
ske hverv. En nyudkommen minde-
bog om denne ildsjæl anmeldes i
næste nummer af Steen B. Christen-
sen, der har kendt Mortensen og som
i øvrigt er eliteløser.
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Indbydelser:
Sendes til Skakbladets redaktion.
Indrykningspriser og øvrige vilkår
findes på www.dsu.dk og i Skak-
håndbogen.

Rating af turneringer:
Kontakt Dansk Skak Unions
ratingskartoteksfører (se side 2).

Elo-rating:
Elo-rates turneringen, skal det
fremgå af indbydelsen.

2 = Koordineret turnering
3 = Hurtig- og lynskak
0 = Juniorturnering
& = Andre arrangementer
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21/8 - 28/8. – Vejlby-Risskov Skak-
klub indbyder hermed til 6 runders
hurtigturnering i en Monrad-gruppe
på følgende mandage: Runde 1-3
mandag den 21/8, og runde 4-6 den
28/8. Med start kl. 19.30. – Spille-
sted: Vejlby Sognegård, Vejlby Cen-
tervej 25, 8240 Risskov. – Be-
tænkningstid: 30 min. – Indskud: 50
kr. – Præmier: 1. pr. 1000 kr., 2. pr.
500 kr. Bedst under 1500 giver 500
kr. – Tilmelding: Torben Hansen, tlf.
86 18 30 14, eller Claus Vangsgaard,
tlf. 86 21 11 56. – Tilmeldingsfrist:
Senest lørdag d. 19. august 2006.
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28/8 - 2/10. – Nykøbing F. indbyder
til 5 runder koordineret turnering
følgende mandage: 28/8, 4/9, 11/9,
18/9, 2/10, med start kl. 19.00 alle
dage. – Der spilles 40 træk på 2 ti-
mer, derefter 30 minutter + opsparet
tid til færdig. – Turneringen afvikles
i 6-mands grupper. Evt. kan de ne-
derste grupper blive Monrad-grupper.
– Turneringen afvikles i Skakcenteret,
Engboulevarden 42, 4800 Nykøbing

F. (over for stationen). – Indskud: 120
kr., som betales den første spilledag.
– Tilmelding: Med klub, rating og
telefonnummer, senest fredag d. 25.
august 2006 til: Tony Bjerring, Sund-
vænget 2, 4800 Nyk. F. Email:
nykf@2-hk.dk, tlf. 23 83 67 79.

9��"�C2	��G��	�������/ 2

28/8 - 9/10. – AS04 afholder i år sin
efterårsturnering som en åben 4-
mands-dobbeltrunde. Vi spiller man-
dagene 28/8, 4/9, 11/9, 18/9, 2/10 og
9/10 fra kl. 18.30 til 22.30. Betænk-
ningstiden er 1½ time til 30 træk + en
½ time til resten af partiet. Spillestedet
er Blågårds Plads nr 1, på 2. sal i
Medborgerhuset. – Indskud kr. 120
betales ved første runde. Tilmelding
til Jacob Printzlau, Søndervangen 56
b, 3460 Birkerød, tlf. 45 70 01 05,
email: formand@as04.dk.

B
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28/8 - 13/11. – Nordre Skakklub ind-
byder til åben, koordineret klub-
turnering på følgende mandage: 28/
8, 4/9, 11/9, 25/9, 2/10, 9/10, 23/10
og 13/11 Kl. 19.00-23.00 i Chess
House, Silkeborgvej 41, Århus C. –
Der er rygeforbud i spillelokalet, men
rygning er tilladt i baren efter kl.
21.00. – Betænkningstid: 40 træk i
1 time + 45 minutter, hurtigafslutning
med et kvarter + opsparet tid. – Ind-
skud: 100 kr; Nordrejuniorer dog gra-
tis. – Der spilles 8 runder i én stor
gruppe efter et Accelereret Schwei-
zersystem. – Turneringen afvikles
efter FIDE’s regler for skak, og Reg-
lement for DSU’s EMT og koordine-
rede turneringer. – Turneringen Elo-
rates desuden i det omfang, betingel-
serne herfor er til stede. – 1. præmie
min. 1.000 kr. Der vil være ratingpræ-
mier, således at der bliver præmie til
mindst hver 5. spiller (min. 100% af
indskud minus EMT-afgift). – For
mere info se www.nordre.dk. – Til-
melding med navn, klub, fødselsdato,
rating og telefonnr. senest den 21/8
til: Lars Christiansen, tlf. 21 68 65
35, email: formand@nordre.dk.
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29/8 - 24/10. – Frederiksberg Skak-
forening afholder Elo-ratet Spil når
du vil. – Turneringen spilles over ni
tirsdage i perioden 29/8-24/10. Be-
tænkningstid 2 timer til hele partiet.

– Yderligere info: www.fsskak.dk. –
Forhåndstilmelding og information:
Frode Benedikt Nielsen, Viktoriagade
22, 4. tv., 1655 Kbh. V, email:
formand@fsskak.dk.

0��	�/�	�������/�� 2

1/9 - 10/9. – Skak i Aarhus Festuge,
så spil med i Festugeturneringen. –
Spilletidspunkter: Fredag 1/9 - søn-
dag 3/9 samt torsdag 7/9 - søndag 10/

��	�G8���;�-��8D�
7��	�����8�����

Igen i år har Brøndby kommune
og Brøndbyernes skakklub fornø-
jelsen at indbyde alle, der spiller
skak, til turnering om ovennævn-
te mesterskab.
Spillested: Kilden, Nygårds Plads
31, Brøndbyøster.
Tidspunkt: Søndag den 3. sep-
tember fra kl. 09.00 til kl. 18.00.
Præmier: Da det er et 40 års ju-
bilæum, er præmiesummen for-
højet til:
1. pr. i M-klassen: 5.000 kr.
1. pr. i 1. klasse: 2.000 kr.
1. pr. i 2. klasse: 1.500 kr.
1. pr. i 3. klasse: 1.000 kr.
1. pr. i begynder-kl.:  800 kr.
Øvrige præmier efter indskud.
Desuden scoringspræmier.
Som sædvanlig udsætter Brøndby
kommune ærespræmier i samt-
lige klasser.
Klasser og Indskud: Mester-
klasse: indskud kr. 120, 1. klasse:
indskud kr. 100, 2. klasse: ind-
skud kr. 80, 3. Klasse: indskud
kr. 70, begynder: indskud kr. 50.
Der spilles Monrad over 7 runder
med en halv times betænknings-
tid til hver spiller til hele partiet.
Fortæring: Mad og drikke kan
købes på spillestedet.
Rygning: Ikke tilladt i spille-
lokalet.
Tilmelding: Senest tirsdag d. 29.
august. På registrerings nr. 4515
konto nr. 4515016694. Ved Ben-
ny B. Bengtson, Brøndby Nord
Vej 193, 3. tv., 2605 Brøndby.
Tlf. 20 30 68 86. Email: bengtson
@broendbybredbaand.dk
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9. – Hverdage spilles kl. 18.30-23.30
og i weekenden spilles kl. 13.00-
18.00. – Spillested: Chess House på
Silkeborgvej 41, gennem porten. –
Turneringsform: Der spilles åben
schweizer, og den Elo-rates hvis mu-
ligt. – Indskud: 125 kr. – Tilmelding:
Chess House, tlf. 86 19 76 47. Søren
T. Sørensen, tlf. 21 42 52 16. Email:
turneringsleder@chesshouse.dk.
Hjemmesiden www.chesshouse.dk. –
Bemærk: Max. 42 deltagere.
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4/9 - 4/12. – Næstved Skakklub invi-
terer til åben Dansk Schweizer, 9 run-
der over 9 mandage: 4/9, 11/9, 25/9,
2/10, 9/10, 23/10, 13/11, 27/11, 4/12.
Start kl. 19.00. – Mulighed for at opnå
Elo-tal. – Spillested: Grønnegade Ka-
serne, Grønnegade, 4700 Næstved. –
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk +
30 minutter til resten af partiet. – Ind-
skud 125 kr. bedes indbetalt ved
1. runde. – 1. pr. 500 kr., 2. pr. 300 kr.
3. pr. 200 kr. Dertil ratingpræmier. –
Information og tilmelding (senest
tirdag den 29/8) med oplysning af tlf.
og gerne email: Dimon Pedersen, tlf.
55 77 18 96 (kun aften)/ 40 40 95 79,
email: dimon@stofanet.dk. Se også
Næstved Skakklubs hjemmeside: ho-
me1.stofanet.dk/tf/index.htm. Sidste
frist for tilmelding er tirsdag 29.
august 2006. – Vel mødt i Næstved!
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5/9 - 14/11. – Århus Skakklub indby-
der hermed til 7 runders koordineret
EMT. – Spillested: Lokalcenter
Bakkegården (kantinen), Kirkegårds-
vej 53, 8000 Århus C. – Spilledage:
Der spilles på følgende tirsdage: 5/9,
12/9, 19/9, 3/10, 10/10, 24/10 og 14/
11. – Udsatte partier kan spilles tirs-
dagene 26/9 og 7/11. – Alle dage star-
tes kl. 19.00. – Betænkningstid: 1 time
45 min. til 40 træk, derefter 30 min.
til resten af partiet. – Klasser: Der
spilles i 8-mands alle-mod-alle grup-
per, nederste evt. som Monrad-
gruppe. – Turneringen Elo-rates, hvis
betingelserne er til stede. – Præmier:
1. præmie 450 kr., 2. præmie 250 kr.,
3. præmie 150 kr. – Indskud: 125 kr.,
i alle grupper. – Tilmelding: Senest
tirsdag den 29. august til Kaspar
Dreiberg på tlf. 26 28 18 11 eller på
email formand@aarhusskakklub.dk.

B
���� 
		��
����
77������� 2

7/9 - 9/11. – Skakklubben Nordkalot-
ten indbyder til 7-runders koordine-
ret turnering. Der spilles på torsdag-
ene den 7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 5/10
(opsamlingsrunde), 12/10, 27/10,
2/11 (opsamlingsrunde) og 9/11. –
Præmieuddeling torsdag den 9/11. –
Der spilles fortrinsvis alle-mod-alle i
8-mands grupper evt. monrad. – Ind-
skud: 150 kr. Juniorer under 16 år 75
kr., som skal være betalt inden første
træk. – Præmier: 500 kr. til tur-
neringens vinder. De øvrige præmier
vil være afhængige af antal tilmeldte.
Såfremt det er nødvendigt, afgøres
placeringer ved korrektion. Ved fort-
sat ligestilling deles præmierne. –
Spilletid: 19.00-24.00. 2 timer til 40
træk, derefter ½ time + opsparet tid
til resten af partiet. – Spillested: Græ-
sted Skole, Spor N, Håndarbejdslo-
kalet, nr. 53 Stationsvej 10, Græsted.
– Turneringen er røgfri. – På spille-
stedet kan der købes kaffe/te, øl/vand
og lidt til den søde tand. – Ved til-
melding skal: Navn, klub, fødselsdato
og år, telefon nr. samt ratingtal opgi-
ves. – Tilmelding senest søndag den
3. september 2006 til Jørgen Rasmus-
sen, Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge,
tlf. 48 79 82 50, email: jras@teknik.dk
eller Martin Noer, Vanløse Allé 37
2.tv. 2720 Vanløse tlf. 38 74 58 84,
email: martinnoer@myinternet.dk. –
OBS! Turneringen indgår i NSU’s
Grand Prix serie, og en del af ind-
skuddet går hertil.
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11/9 - 27/11. – Vejlby-Risskov Skak-
klub indbyder hermed til koordineret
7 runders turnering på følgende man-
dage 11/9, 18/9, 25/9, 9/10, 23/10,
6/11 og 27/11 med start kl. 19.00. –
Spillested: Vejlby Sognegård, Vejlby
Centervej 25, 8240 Risskov. – Be-
tænkningstid: 40 træk på 2 timer, der-
efter 30 min. pr. spiller, ingen hænge-
partier. – Indskud: 150,- kr. – Præ-
mier: Højest ratede gruppe: 1.pr. 800
kr., 2. pr. 400 kr., ratingpr. 200 kr.
Øvrige grupper: 1. pr. 700 kr., 2. pr.
300 kr., ratingpr. 200 kr. – Turnerings-
form: 8-mands grupper + evt. Mon-
rad-gruppe. – Tilmelding: Jørgen
Thinggaard, tlf. 86 74 01 33 / 29 23
00 62, senest lørdag d. 9. september
2006.
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14/9 - 12/10. – Skakforeningen Odys-
seus indbyder til 5 runders EMT i
klubbens lokaler Frødings Alle 8A,
2860 Søborg, på torsd. 14/9 - 12/10.
– Der spilles i 6-mands grupper alle-
mod-alle, som Elo-rates om muligt. –
Indskud: 150 kr. kan overføres til
bankkonto 5336 0393939. Præmier i
hver gruppe: 500, 250. – Spilletid:
19.30-23.30 (2 timer pr. spiller til hele
partiet.) – Tilmelding: senest søndag
den 10/9 til Simon Reusch, email:
sr@uni-c.dk, tlf. 28 69 90 56.
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15/9 - 17/9. – Skakklubben af 1927
Ringsted indbyder hermed til Week-
end-EMT, alle-mod-alle i 6-mands
grupper efter rating. Turneringen Elo-
rates. Begynderklasse på særlige vil-
kår, se www.sk1927ringsted.dk. –
Spilledage: Fredag 15/9 kl 18.30-
23.30, lørdag 16/9 samt søndag 17/9
kl. 10.00-15.00 og 15.30-20.30. –
Spillested: Sdr. Parkskolen, Ringsted.
– Betænkningstiden: 2 timer til 40
træk, derefter 30 min + opsparet tid
til resten af partiet. – Indskud: 120 kr,
som betales ved 1. runde. – Præmier:
100% af indskud efter EMT-afgift.
Vandrepokal til turneringsvinderen.
– Tilmelding: med angivelse af navn,
klub, telefonnummer, rating og
fødselsdag til Poul Buhl, Tinggade 3,
2. th., 4100 Ringsted, tlf. 40 75 51 02
eller email: sittingbuhl@games.dk
senest onsdag d. 6. sept.
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15/9 - 1/10. – Holstebro 45. Åbne
Bymesterskab i skak 2006. – Hol-
stebro Skakklub indbyder hermed til
en 9-runders koordineret EMT føl-
gende 2 weekender: 15/9 - 17/9 og
30/9 - 1/10. Første weekend fredag
kl. 19.00-24.00, lørdag og søndag kl.
10.00-15.00 og 15.30-20.30. Anden
weekend lørdag og søndag kl. 10.00-
15.00 og 15.30-20.30. Bemærk der
spilles ikke fredag i den 2. weekend.
– Indskud: 200 kr. pr. person. Junio-
rer kan ved tilmelding vælge ½ ind-
skud og ½ præmie. – Betænknings-
tid: 40 træk i 2 timer + ½ time + op-
sparet tid til resten af partiet. –
Turneringsform: Der spilles 9 runder
i en åben gruppe efter FIDE-schwei-
zer systemet som beskrevet i Skak-
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håndbogen. Elo-rates så vidt mulig. –
Mobiltelefoner skal være slukket un-
der partiet. Overtrædelse medfører tab
af partiet! – Spillested: Aktivitets-
centeret Danmarksgade 13. Holste-
bro. – Rundelægning: Foretages af
programmet Swiss Perfect. – Tilmel-
ding: senest søndag den 11. septem-
ber til Sigurd Rindom, tlf. 97 40 56
27, email: sr@nrfelding.dk, eller Er-
ling Høiberg, tlf. 97 85 00 58, email:
eh@Struer-gym.dk med angivelse af
navn, rating, fødselsdato, klub og tlf.
nr. – Præmier: 1. pr. 3000 kr., 2. pr.
1500 kr. 3. præmie: 500 kr. Derud-
over inddeles efter rating i præmie-
grupper a 12 deltagere. Dog ikke
ratingpræmier til de første 12. 1. pr.
1000 kr., 2. præmie 750 kr. og 3. præ-
mie 300 kr. Ingen kan dog få to pen-
gepræmier. Spekulative rundepræmi-
er. – Der forefindes kantine, hvor der
bl.a. kan købes varm mad.
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16/9. – Skakklubben Rokaden indby-
der til det første Randersmesterskab i
hurtigskak lørdag den 16. september
kl. 09.30 i Kulturhusets store sal,
Stemannsgade, Randers. – Vi garan-
terer en 1. præmie på min. 2000 kr.
Der vil desuden være præmier til de
bedste juniorer og u. 14 spillere samt
ratingpræmier afhængig af deltager-
antal. – Indskud 150 kr. (juniorer 100
kr.). – Turneringen afvikles med 7
runder efter schweizersystem. – Be-
tænkningstid; ½ time pr. spiller/parti.
– Tilmelding med fødselsdato, klub,
rating og tlf/mail til Claus Andersen,
Gørtlervej 67, 8900 Randers. Email:
macfreak@vip.cybercity.dk, tlf. 86
43 79 94, senest den 13/9.
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18/9-4/12. – ØBROs åbne klubme-
sterskab spilles igen i år efter brøns-
højsystemet med to lovlige afbud. Vi
spiller i klubbens lokaler i Rosen-
vængets Alle 31, kld, 2100 Ø, på
mandagene 18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 23/
10, 30/10, 13/11, 20/11 og 4/12. Ud-
satte partier spilles 6/11, 27/11 eller
på onsdage. – Betænkningstid 2 ti-
mer til 40 træk og ½ til resten. Alle
dage startes kl. 19.00. Der spilles for-
trinsvis i 10-mands grupper, nederste
evt. monrad/schweizer. – Turnerin-
gen Elo-rates. – Indskud kr. 200. Alt
indskud minus EMT går til præmier.
– Tilmelding med navn, klub, rating,
fødselsdato og telefonnr. senest 12/9
til Christian S. Christensen,  email:
christian.sylvester@gmail.com, tlf.
35 10 22 01 / 20 98 77 76,. – Kom og
tæv en ØBROer!
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19/9 - 5/12. – Spil når du vil. 11 run-
der Monrad m. bl.a. seedning og ret
til framelding. Elo-rates. – Sted: Tide-
mandsvej 1, Holbæk. Rygeforbud. –
Spilledage: Flg. tirsdage kl. 19.15: 5/
9, 12/9, 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 24/
10, 31/10, 14/11, 28/11 og 5/12. –
Hjemmeside: home15.inet.tele.dk/
pmp/skak, hvor runderne offentliggø-
res 3-4 dage i forvejen. – Tilmelding
og info: Ove Frank Hansen, Rylevej
7, 4300 Holbæk, tlf. 59 43 74 54. –
Frist: Tirsdagen før den runde, man
indtræder i turneringen.
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Grindsted Skakklub indbyder, i
samarbejde med Den jyske Spare-
kasse, hermed til en 5-runders
koordineret EMT-turnering!

Turneringsform: 6-mands alle-
mod-alle + evt. Monrad i nederste
gruppe.

Spillested: ‘Mødestedet’, Nygade
29, 7200 Grindsted.

Spilletider: Onsdag d. 20/9, 27/9,
4/10, 11/10 samt 25/10 kl. 1900. Der
spilles ikke 18/10 (efterårsferie).

Betænkningstid: 2 timer til 40
træk + ½ time + opsparet tid til re-
sten af partiet.

Indskud: Kun kr. 50,-.

Præmier: 1. præmien i alle grup-
per er kr. 500,-.

Tilmelding: Senest ons. d. 11/9 til
Lars W. Pedersen (tlf. 20 75 08 13,
email: wisler@gmail.com), eller til
Knud V. Mogensen (tlf. 75 32
27 34), eller www.all2one.dk/
grindstedskakklub.
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24/9. – Afholdes søndag d. 24. sep-
tember i Chess House kl. 12.00. – Der
spilles i en stor gruppe, alle møder
alle. – Indskud: 100 kr. – Præmier:
Hele indskudet går til præmier. – Til-
melding: Chess House, tlf. 86 19 76
47, Søren T. Sørensen tlf. 21 42 52
16. Eller via email: turneringsleder
@chesshouse.dk,  eller på hjemme-
siden www.chesshouse.dk. Bemærk:
Maks. 42 deltagere.
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26/9 - 31/10. – Springeren indbyder
til koordineret turnering på Mun-
kevænget skole Blok h, 6000 Kolding.
Få forbedret dit ratingtal på bare 5
runder og kom i form til holdtur-
neringen. – Spilledatoer: Følgende
tirsdage fra kl. 19.00-24.00: 26/9,
3/10, 10/10, 24/10, 31/10. – Der spil-
les så vidt muligt i 6-mands grupper.
– Betænkningstid: 40 træk 2 timer,
derefter ½ time + opsparet tid til re-
sten af partiet. – Indskud kr. 125,- –
Hele indskuddet går til præmier. – Der
er ryge- og mobilforbud i spilleloka-
lerne. – Tilmelding senest mandag
den 19.09.06 til Richardt Ebbesen tlf.
75 53 76 36, email R.ebbesen@stofa-
net.dk eller Svend Hansen tlf. 75 53
46 08. – Også online-tilmelding på
www.skakklubbenspringeren.dk.
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26/9 - 28/11. – Gelsted Skakklub ind-
byder hermed til koordineret EMT.
Vores første åbne turnering er nu en
realitet og afvikles som en af de sid-
ste i efteråret. – Turneringen spilles
tirsdagene 26/9, 3/10, 10/10, 31/10,
7/11, 21/11 og 28/11, kl.  19.00-24.00.
Herved undgås de uger, hvor der spil-
les holdturnering, samt skolernes ef-
terårsferie i uge 42. Eventuelt udsatte
partier bedes begrænset, men kan hvis
nødvendigt afvikles i Nr. Aaby tors-
dage i samme tidsrum. – Betænk-
ningstid: 2 timer til 40 træk og en halv
time + opsparet tid til resten. – Indde-
ling: 8-mands grupper, evt. med Mon-
rad-gruppe nederst. – Indskud: 120
kr. (gælder for alle). – Præmier i alle
grupper: 1. pr. 500 kr., 2. pr. 250 kr,
3. pr. 100 kr. – Tilmelding indehol-
dende navn, rating samt tlf. nr. senest
den 17/9 2006 til: Chresten Nielsen,
Store Landevej 128, 5560 Årup. Tlf.
64 88 14 35 / 28 15 12 71, email:
Sekretaer@fsu-skak.dk.
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Løsninger til taktikøvelserne
side 5.

1. Alla B. Grinfeld
Nina Medjanikova

Tbilisi 1973. 1... Dxg2†! burde ikke
komme som nogen overraskelse!
0-1.

2. Mariska de Mie
Maria Velcheva

Wijk aan Zee III 2001. 29... h5! En
afgørende modtrussel! 30. Se3. Des-
værre nødvendigt. Strengt taget var
30. Sxf6† gxf6 31. Txc6 lidt bedre,
men helt håbløst. Her var minihåbet,
at sort ville overse 30... Txe3! Det
gjorde hun ikke. 0-1.

3. Caroline Claus
Blanche Wilkie

Puerto Rico 1989. 1. Td6!! med af-
skæring til f6: 1... cxd6 2. Df6† Kh6
3. Sf7† Kh7 4. Dxh8 mat. 1... De8 2.
Tf6 Sc5 3. Tf7† Kg8 4. Df6 Sce6.
Eller 4... Sd3† 5. Kb1 Dxe5 6. Tg7
mat. 5. Te7 Dxe7 6. Dxe7 ...og hvid
vandt selvfølgelig. 1-0.

4. Pia Cramling
Anne de Linde

Nordisk zoneturnering for kvinder,
Eksjö 1985. 24. e6! vinder officer,
da sort efter 24... Lxe6 bliver mat:
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30/9. – Springeren inviterer til 7 run-
ders hurtigturnering lørdag den 30/9
kl. 10.00-19.00. – Betænkningstid 30
min. pr spiller pr parti. – Spillerne vil
blive inddelt i klasser efter rating, og
så vidt det er muligt i 8-mands grup-
per. – Speciel klasse for skoleskak-
spillere kl. 10.00-16.00. – Indskud
125 kr. Juniorer og pensionister 100
kr., skoleskakspillere 50 kr. – Præ-
mier: Øverste gruppe: 1. pr. 1000 kr.,
2. pr. 600 kr. Øvrige klasser: 1. pr.
600 kr., 2. pr. 400 kr., derudover spon-
sorpræmie til 3. pladserne. – Spille-
sted: Munkevænget skole blok h. –
NB: Der er rygeforbud og mobil-
forbud i spillelokalerne. – Tilmelding
senest den 27/9 med navn og rating
til Richardt Ebbesen, tlf. 75 53 76 36,
email: R.ebbesen@stofanet.dk, eller
Svend Hansen, tlf.75 53 46 08. NB:
I kan også at tilmelde jer online på
www.skakklubbenspringeren.dk. – Vel
mødt i Kolding.
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6/10 - 8/10. – Skakklubben Borgen
indbyder hermed til den 1. Weekend
EMT i perioden 6/10-8/10 2006 i
Selskabslokalerne i Hammeren 27/
Murskeen 1, 2630 Taastrup, - 5 min.
gang fra Høje Taastrup station. –
Turneringen afvikles over 5 runder i
6-mands grupper, sidste gruppe evt.
som Monrad. – Elo-rates, røgfri lo-
kaler. Tidspunkt: Fre. 19.00-24.00,
lør. 10.00-15.00 og 15.30-20.30. søn.
9.00-14.00 og 14.30-19.30. – Betænk-
ningstid: 2 timer / 40 træk + halv time
og opsparet tid til resten – Indskud:
120 kr. – Præmier: 100 % af indskud-
det ÷ EMT afgift. – Tilmelding: Se-
nest 29. september til Henrik Dyrby
Mogensen tlf. 43 55 22 27 / 60 85 30
87, email: tr-hdm@comxnet.dk, el-
ler på www.ksu.dk/hjemmesider/
side.asp?klubid=124 (eller via
www.ksu.dk under klubber). – Kan-
tine: Der er mulighed for at købe drik-
kevarer + lidt mad i Pub Borgen,
Hammeren 33. – OBS: Reserver al-
lerede nu lørdag den 11. november til
det 6. åbne Olufsborgmesterskab i
skak 2006, lynskak med efterfølgende
spisning, se nærmere på hjemme-
siden.
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6/10 - 8/10. – Ringkøbing Skakklub
inviterer til 5-runders EMT 6.-8. okt.
– Spilletidspunkt: 1. runde fredag d.
6. okt. 18.30-23.30. Runderne lørdag-
søndag: kl. 10-15 og 16-21. – Sted:
Ringkøbing Gymnasium, Vasevej 24,
Ringkøbing. Røgfri lokaler. – Be-
tænkningstid: 40 træk i 2 timer, ½
time + opsparet tid til resten. – Ind-
skud: 150 kr. Juniorer kun 100 kr. –
Der tilstræbes 6-mands grupper. –
1. præmie i M-klasse 1000 kr. Mange
ekstrapræmier! – Tilmelding: Senest
søndag d. 1. okt. til Jørn Sloth, Klø-
vervænget 22, 6950 Ringkøbing. Email:
j-sloth@get2net.dk, tlf. 97 32 35 01.
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13/10 - 15/10. – Hvidovre Skakklub
gentager succesen og indbyder til
EMT i Frihedens Idrætscenters ide-
elle lokaler den 13/10-15/10. Danske
Bank, Strandmarks Afd. sponsorerer
et præmietillæg til alle gr. på kr. 300.
– Der spilles i max. 6 6-mands grup-
per, indplacering efter rating. – Ind-
skud 120 kr. – Turneringen bliver Elo-
ratet, såfremt betingelserne herfor er
til stede. – Yderligere oplysninger om
turneringsregler, starttidspunkt og
præmier på DSU’s hjemmeside. –
Tilmelding senest d. 9/10 til Bjarne
Håkansson, tlf. 20 32 45 71, mail:
bjarne.haakansson@skolekom.dk.
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Følgende turneringer blev annonce-
ret i tidligere numre af Skakbladet:

Herning Byturnering
21/8 - 2/10
LVS Efterår 2006
23/8 - 25/10
Herlev-Mesterskabet 2006
28/8 - 9/10
Midtjysk EMT 2006
28/8 - 9/10
Hærvejsturneringen
31/8 - 12/10
Erritsø Lillebæltsturnering
1/9 - 1/10
Dianalund Open
1/9 - 13/10
Sparekassen Faaborg Cup
4/9 - 16/10
Rødovre-Mesterskabet
5/9 - 24/10

"� ��� < <��(



25. Lh7† Kh8 26. Sg6† Kxh7 27.
Sf8† Kg8 28. Dh7† Kxf8 29. Dh8
mat. 24... Tf8. 24... Lxd3 25. exf7†.
25. Lxf5 Sf6 26. Lg6. 1-0.

5. Pia Cramling
Alina Motoc

Europamesterskabet for kvinder,
Istanbul 2003. 29. Txg6†! med ideen
29... hxg6 30. Dh8† Kf7 31. Th7†
Ke6 32. Txe7† Kxe7 33. Df6† Ke8
34. e6 Tc7 35. Dh8† Ke7 36. Dg7†
Kd6 37. De5†. 29... Kh8 30. Th6
Tb7. Nu og senere kunne hvid sikre
sig med b2-b3 og vinde på bonde-
overvægten. Men den kommende
europamester stoler på sine aggres-
sive instinkter: 31. Df5!? Tdb8. Men
ikke 31... Txb2† 32. Kc1 Td7? 33.
Txh7†. 32. Txh7†, og så havde
Alina fået nok og opgav. 33... Dxh7†
34. Txh7 Txh7 35. Df6† Kg8 36. b3
etc. 1-0.

6. Zorica Nikolin
Ruzka Genova

Warszawa 1988. Ja: 18. Txe6! Kxe6.
Det sejeste var jo nok 18... Dxd1†
19. Txd1 Kxe6 20. Sc7†, selv om
hvid får materiel overvægt efter f.eks.
20... Tc8 21. Lxa7 Sc6 22. Sb6 etc.
19. Dg4† Kf7 20. Lc4† Kf8 21.
Df5†. Sort opgav. Matten er på vej
efter 21... Lf6 22. Lc5†. 1-0.

7. Zhao Xue
Huang Qian

Zoneturnering (kvinder), Yong-
chuan 2003. Sort befriede den trange
stilling med et spektakulært skin-
offer: 16... Sexd5! Også 16... Sxg4!
17. Lxg4 Sxd5 var muligt, f.eks. 18.
Sxd5 Dxh4† 19. Ke2 Lxg4† 20.
Txg4 Dxg4 21. Kd3, om end sorts
fordel er lidt svævende.

17. exd5 Sxd5. Sorts trussel om
mat efter slag på h4 vinder officeren
tilbage. Bemærk den vigtige detalje
18. Lg5 Db6! med fornyet mat-
trussel. 18. Sde4 Sxe3 19. Dd3. Så
langt, så godt. Nu ville det naturlige
19... Dxh4† 20. Kd2 Lxg4! ikke ha-
ve levnet hvid meget spil. I stedet
kom (vel også ret naturligt) et for-
søg på at fortsætte i den brilliante
stil: 19... d5?! 20. Dxe3 dxe4 21.
Dg3 Dd4 22. Td1 Dxb4. Men det
ebbede ud i et slutspil, som det dog
lykkedes sort at vinde efter 50 træk.
0-1.

8. Elena Sedina
Soplo Tkeshelashvili

Europamesterskabet for kvinder,
Istanbul 2003. 29. c5 Se5 30. Se7
De6 giver kun en omtrentlig lige stil-
ling. Der kom: 29. Dc7†! Txc7 30.
dxc7† Ka8 31. Sb6† Ka7 32. Td8
Da5. Sort er fortabt. 32... Sd4! med

ideen 33. Lxd4 Dg5† 34. Le3 Dxd8
strander på 33. Txd4!, hvorefter den
stakkels sorte dame tumler hjælpe-
løs rundt til fornøjelse for de hvide
styrker, f.eks. 33... De5 34. c8S†
Txc8 35. Sxc8† Ka8 (35... Kb8 36.
Lf4) 36. Sb6† Ka7 37. Sd7 Dh8
(37... Dc7 38. Te4†) 38. Tf4† b6
(38... Ka8 39. Txf7) 39. Tf6. Nu var
enden nær: 33.Ta8† Txa8 34.Sc8
mat. 1-0.

9. Manna G. Togonidze
Ekatarina Bishard

USSR 1957. 29. c7†! Hun valgte
offerangrebet. Alternativet var for-
svaret 29. Dd1 med merbonde og
dronningafbytning, f.eks. 29...
Dxd1† 30. Txd1 Se7 31. Tb1 Sxc6
32. Lxb6! Kc8! etc. 29... Txc7 30.
Lxb6! Sxb6 31. Txb6† Kc8 32.
Da6† Kd7 33. Db5†. Også 33.
Txd6† vinder. 33... Ke6 34. Sf4†.
Efter 34. Txd6† Kf7! må hvid gå i
defensiven. Men 34. Sxc7† var brug-
bart. 34... Txf4. 34... exf4 giver mat
i 7: 35. Dd5† Kd7 36. Txd6†! Ke8
37. Te6† Te7 38. Txe7† Kxe7 39.
Txa7† Kf6 40. Ta6† Ke7 41. Db7†
Ke8 42. Ta8 mat. 35. Dd5† Kf6 36.
Dxd6† Kf7 37. De6†. Slut. 1-0.

Christensen & Christensen
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Nye skakbøger

Afsender:
Schultz Portoservice

Postboks 9490
9490 Pandrup.

Ændringer vedr. abonnement
ring venligst 75 67 95 43

Maskinel Magasinpost
ID-nr. 42197

How to calculate chess tactics
Af Valery Beim, Gambit Publications 2006,
178 sider. Pris 199,-

Evnen til at analysere en stilling og planlægge en
videreførelse af partiet er af meget stor betydning.
Det ved alle, men kun få forsøger systematisk at
forbedre disse færdigheder. Beim giver i bogen
anvisninger på, hvorledes man skal anvende
‘kolde kalkulationer’ og intuition til at opnå de
bedste resultater i praktisk spil, hvor det jo ikke er muligt
at regne alt igennem.

The French Advance (2nd edition)
af Sam Collins, Everyman Chess 2006,
178 sider. Pris 189,-

Fremstødsvarianten er meget populær mod det
solide franske forsvar, lige fra højeste niveau til
den nybagte klubspiller. Men det er svært, og der
kan være al mulig grund til at studere de seneste
nye spillemåder og planer, som Sam Collins så
glimrende præsenterer, set fra begge sider af brættet.

Beating the Fianchetto defences
Af Efstratios Grivas, Gambit Publications 2006,
194 sider. Pris 199,-

GM Grivas tilbyder her Hvid et tilstrækkeligt
detaljeret og omfattende repertoire imod: Grünfeld,
Kongeindisk, Benoni, Benko og Moderne Forsvar.
Repertoiret er udformet, så det foruden et standard
1.d4 repertoire passer sammen med trækfølgerne
i Engelsk og Reti.

Skoleskak /
Juniorskak /
Begynderskak /

Alle har vi i starten brug for enkle og let
forståelige anvisninger.
Dansk Skole Skak har udgivet en række små
bøger og hæfter, som egner sig lige så godt til
voksne som børn! Ring og hør nærmere, eller
tag et kig på titlerne på vor hjemmeside under
varegruppen Skoleskak.
F.eks. serien ‘Vi Spiller Skak’ nr. 1 til 10,
udarbejdet af Bent Larsen og DSS.
Der findes næppe en succesfuld Juniorspiller
som ikke har disse hæfter som en
del af sin teoretiske uddannelse.
Pris pr. hæfte er kr. 23,-, og for
hele serien (i alt 10 bind) kr. 200,-.


