
kakbladet
2009 /4

Medlemsblad for Dansk Skak Union

• XtraCon-Skakligaen • DM i Silkeborg •

• Delegeretmødet • Topalov - Kamsky •

M
a

n
d

a
g

 d
e

n
 1

1
. m

a
j 2

0
0

9

Allan Stig

Rasmussen

– stormester



www.dsu.dk

Indhold

Dansk Skak Unions delegeretmøde ...... 4

Formanden spiller skak ....................... 16

20 træk til skafottet ............................. 17

DM i Silkeborg ................................... 18

XtraCon-Skakligaen............................ 34

Tag stilling .......................................... 43

Topalov - Kamsky .............................. 44

Skakspillerne sagde............................. 48

Problemskak ....................................... 49

Bøger .................................................. 51

Juniorskak ........................................... 52

Kommende turneringer ....................... 53

kakbladet

2 2009 /4/146

Dansk Skak Union ...

Formand: Lars-Henrik Bech Hansen, Hjertebjærgparken 20, 4340 Tølløse.

Tlf. 27 57 63 58. Email: formand@skak.dk.

Kasserer: René Baarup Christensen, Heldbjergvej 3, 6200 Aabenraa.

Tlf. 20 88 56 62. Email: kasserer@skak.dk.

Ungdom: Tom Skovgaard, Stensbyvej 15, 2740 Skovlunde.

Email: ungdom@skak.dk.

IT: Lars Wisler Pedersen, Tingparken 36, st.tv., 7200 Grindsted.

Tlf. 20 75 08 13. Email: it@skak.dk.

Organisation: Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved.

Tlf. 55 75 21 34. Email: organisation@skak.dk

Medlems- og ratingkartotek: Bjørn Laursen, Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle.

Tlf. 75 67 95 43 / 75 67 87 80. Fax 75 67 85 43. Email: kartotek@skak.dk.

ISSN 0037-6043

105. årgang, nr. 4, 2009.
Årgangen omfatter 9 numre.
Udgivet af Dansk Skak Union

Redaktion
Thorbjørn Rosenlund,
Kongestien 16, 2830 Virum.
Tlf./fax 44 49 42 10.
Email: skakbladet@skak.dk.

Annoncer /
turneringsindbydelser
Sendes til redaktionen.

Indsendelsesfrister

Nr. Deadline Udkommer

5 26/5 27/6
6 14/7 15/8
7 18/8 19/9

Abonnement og ekspedition
Danmark: kr. 220 pr. år inkl.
moms og fors. Udlandet: kr. 300
pr. år, inkl. forsendelse.
Bestilles hos Skakbladets
ekspedition (se Medlems- og
ratingkartotek nederst på siden)

Sats og montage
TR-Text, tlf. 44 49 42 10.

Tryk
Schultz Hafnia, tlf. 43 22 52 00.

Forsiden: Allan Stig Rasmussen, ny dansk stormester (Foto: Thorbjørn Rosenlund).

Bankforbindelse: Nordea

reg.nr. 2237

kontonr. 5363384406



2009 /4/147 3

En ny start

Ved påskens delegeretmøde skete der nyvalg til to centrale poster i Dansk Skak Unions
ledelse. Undertegnede blev valgt til ny formand efter Erik Søbjerg, der efter fire år på
posten ikke ønskede at fortsætte, og Tom Skovgaard fra ungdomsudvalget blev valgt til
at fortsætte Esmat Guindys gode arbejde med at udvikle den ungdomspolitik, der vil
være en vigtig brik i DSU‘s fremtid. René Baarup Christensen, Lars Wisler Pedersen og
Henrik Knudsen, sikrer kontinuiten i forretningsudvalget, og på vegne af det ny FU vil
jeg gerne benytte lejligheden til at takke Erik Søbjerg og Esmat Guindy for deres indsats
og helhjertede engagement for Dansk Skak Union.

Som formand vil jeg arbejde intenst på at udvikle organisationen, så vi bliver bedre til at
fungere i dagligdagen og til at træffe de rigtige beslutninger på et sikrere grundlag. Til
dette formål har FU/HB arbejdet på en ny udvalgsstruktur under FU. Nogle af udvalgene
er allerede trådt i kraft, og flere vil starte deres arbejde i løbet af sommeren.

Et af mine klare mål er få øget hastigheden i de skakpolitiske processer, for situationen
er ikke til tålmodig venten på hjælp udefra. Og det er mit temperament heller ikke.

Et andet af mine mål for det kommende år er at gøre processerne mere gennemsigtige og
sikre, at også  nyheder, som ikke umiddelbart er positive, kommer ud, så vi undgår den
mytedannelse, der næsten altid er værre end sandheden.

Strukturelt står Dansk Skak Union foran omlægninger. Nogle af hovedkredsene er ikke
særlig store, og flere steder i landet har hovedkredsene indledt samarbejde omkring
holdturneringen, som på sigt kan føre til sammenlægning af hovedkredse. Med kun 5000
medlemmer synes en struktur med ni hovedkredse at have overlevet sig selv. FU vil
holde øje med udviklingen og om nødvendigt støtte op omkring den.

Dansk Skak Unions mest ambitiøse projekt, skakserveren, går et afgørende år i møde.
Jeg har fra første færd været en varm tilhænger af projektet, men det er ved at være på
høje tid at få afklaret, om forventningerne lader sig realisere. Jeg håber meget, at det er
tilfældet, men kan ikke garantere andet, end at FU, støttet af en ændret organisation af
DSU’s styring af projektet, vil slås for, at det lykkes. Ligesom vi i det hele taget vil slås
for den fremgang for dansk skak, vi ønsker og tror på.

Lars-Henrik Bech Hansen

Lars-Henrik Bech Hansen,

Dansk Skak Unions formand.
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DANSK SKAK UNIONS delege-
retmøde 2009 blev afholdt på Hotel
Scandic i Silkeborg den 12. april.

DSU’s formand Erik Søbjerg bød
velkommen og bad forsamlingen
rejse sig og mindes de medlemmer,
der var afgået ved døden siden sid-
ste år: Mogens Tanderup, John Ves-
tergård, Jens Peter Krogh, Evald
Munksgaard, Einar Auchenberg,
Bent Bjørntoft, Bjarne Bæk, Jørgen
Jungsberg, Robin Jacobsen og Fro-
de Thomsen

1. Valg af dirigent
Erik Søbjerg foreslog Steen Juul
Mortensen, der blev valgt med ak-
klamation.

Steen Juul Mortensen takkede for
valget og konstaterede, at delegeret-
mødet var korrekt indvarslet via ind-
bydelse i Skakbladet nr. 2 og derfor
var beslutningsdygtigt. Samtidig
konstaterede dirigenten, at der ikke
var indkommet forslag, hvorfor
punkt 6 på dagsordenen ‘Indkomne
forslag’ udgik. Der var ingen ind-
vendinger fra salen til dette.

Som stemmetæller udpegede diri-
genten Preben Sørensen, Evans og
Aksel Hansen, Holstebro.

2. Formandens beretning
Dirigenten gav ordet til Erik Søbjerg,
der havde inddelt beretningen i tre
dele: Første del om årets resultater,
anden del om det organisatoriske
arbejde, for så at slutte af med udde-
ling af hæderstegn og initiativ-
præmier for det forgangne år.

Resultater:

Danmarksmester 2008 blev i samme
rammer som nu Peter Heine Niel-

sen, og han blev også senere kåret
som Årets Skakspiller.

Helsinge Skakklub genvandt for
9. år i træk i suveræn stil danmarks-
mesterskabet for hold. Århus/Sko-
lerne blev nr. 2, mens Helsingør og
Næstved rykkede ud af XtraCon-
Skakligaen. Oprykkerne blev Syd-
østfyn og Nørresundby.

Der blev i XtraCon-Skakligaen
opnået ikke mindre end to GM-nor-
mer. En af grundene til, at vi var gået
over til formatet med 10 runder i den
øverste række, var jo netop for at
sikre, at der kunne scores normer.
Christian Kyndel Pedersen scorede
sin 1. GM-norm, og Allan Stig Ras-
mussen opnåede sin 3. GM-norm
og erhverver dermed titlen som stor-
mester.

Aarhus Skakklub/Skolerne blev
bedst placerede nordiske hold ved
Europa Cup’en i Grækenland med
en slutplacering som nummer 31.
Samtidig præsterede Jan Sørensen
på bræt 2 sin første GM-norm.
Brønshøj Skakforening sluttede som
nummer 57 efter to sejre og fem ne-
derlag.

Fire spillere delte førstepladsen
ved K41 Scandinavian Open: Lars
Schandorff, Henrik Danielsen,
Stellan Brynell og Nikolaj Mikkel-
sen sluttede alle lige med 7½/10. For
Nikolaj Mikkelsen betød det samti-
dig den afgørende norm til IM-tit-
len.

Allan Stig Rasmussen vandt
Copenhagen Chess Challenge med
6½/9.

Seks spillere sluttede lige ved
Politiken Cup i Helsingør, deriblandt
Peter Heine Nielsen. KSU har etable-
ret en attraktiv skakfestival, der har
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udviklet sig til Nordens største og
en af de fineste i Europa.

Baltic Sea Cup på Bornholm blev
vundet af russerne Boris Savchenko
og Nikita Vitiugov. Lars Bo Han-
sen sluttede på en delt tredjeplads.

Tre danskere var med ved EM i
Plovdiv, hvor der bl.a. blev kæmpet
om World Cup-pladser. Peter Heine
Nielsen var længe med i kampen om
dem, men sluttede uden for med 7½/
13. Karsten Rasmussen og Nicolai
V. Pedersen sluttede begge langt
nede i et meget stærkt felt med hen-
holdsvis 4½ point og 4 point.

Brønshøj vandt pokalfinalestæv-
net på Hotel Nyborg Strand foran
Århus/Skolerne og Jetsmark. Jets-
mark vandt i Bredderækken og Viby
i juniorrækken.

Lars Bo Hansen, Allan Holst og
Mads Boe delte titlen ved DM i
hurtigskak, som blev organiseret af
Læseforeningens Skakklub med et
pænt deltagerantal.

Jørn Sloth vandt et vellykket Se-
nior-DM ,der blev organiseret af
Næstved Skakklub.

Hele 12 danskere deltog ved Se-
nior-VM i Tyskland. Generelt er der

rigtig god gang i arbejdet med senior-
skakken.

Med 59 deltagere fordelt i seks
aldersgrupper blev Dansk Skak
Unions ungdomsmesterskaber en
pæn succes. Peter Grove (Viby)
vandt i U18-gruppen, Dara Sevkan
Akdag (BMS Skak) i U16, Mads
Andersen (Skanderborg) i U14, Jo-
nathan Braüner (BMS Skak) i U12,
Tor Joensen (Struer) i U10 og Pe-
der Galei Kjeldsen i U8.

Danmark blev sidst ved den tradi-
tionelle 4-landskampen for juniorer
i Lund Sverige. I år var der to sven-

Nu bliver der igen tid til skak...

Erik Søbjerg,

Dansk Skak Unions

formand siden 2005,

havde før delegeret-

mødet besluttet, at

han ikke genopstillede

som formand. Henrik

Knudsen, der

fortsætter endnu et år,

overrakte på Unionens

vegne Erik Søbjerg

skakbøger og skak-

software, så den nu

forhenværende

formand kan indhente

noget af det skak, han

har forsømt med i alt

syv års nytænkende

og samvittighedsfuld

indsats i ledelsen

af dansk skak.
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ske hold med pga. afbud fra Litauen.
Ved Ungdoms-EM i Montenegro

klarede Kristian Seegert sig klart
bedst af de danske deltagere. I grup-
pen under 14 år opnåede han en pæn
13. plads.

6. HK vandt ungdomshold-DM
på Tjele.

Ved OL i Dresden blev de danske
hold henholdsvis nr. 39 i åben række
og nr. 70 i kvinderækken. Begge
dele er på det jævne. Marie Frank
Nielsen erhvervede WFM-titlen.

De kinesiske værter vandt både
herre- og damerækken ved den før-
ste World Mind Sports Games i
Beijing. Det danske herrehold slut-
tede som nummer 16, mens kvin-
derne blev nummer 18. Det var tænkt
som en omkostningsneutral turne-
ringsdeltagelse fra DSU’s side, men
FIDE og arrangørerne løb fra løf-
terne, så der kommer en regning på
deltagelsen, som ikke er helt afkla-
ret endnu. Set i det lys, skulle man
nok ikke have deltaget i den ellers
spændende turnering.

Organisatorisk:

Vi har 5.006 medlemmer pr. 31/12
2008 mod 5.241 året før. Det er en
mindre tilbagegang, end vi har væ-
ret vant til, men det gør jo ikke tilba-
gegangen til noget positivt.

Skakserveren har været et af de
store og markante tiltag de senere
år. På denne talestol for at år siden
proklamerede jeg, at nu var den her,
og glædede mig over de mulighe-
der, den bød på. Jeg må dog konsta-
tere, at den ikke er blevet den suc-
ces, jeg forventede på det tidspunkt.

Skakserveren har langt om længe
fået afviklet sine første succesfulde
turneringer, og forbedringerne gør,
at der nu kan sættes systematiske til-
tag i gang for at trække medlemmer
og andre skakinteresserede ind på
serveren. Når det er sagt, er det også
klart, at skakserveren skal til at vise
resultater. Vi er ret beset ikke kom-
met ud af stedet i forhold til at skabe
liv og aktivitet på serveren i det se-
neste år. Det er katastrofalt, og på
Hovedbestyrelsesmødet var der
enighed om at arbejde med meget

stramme deadlines for igangsættelse
af turneringer og andre aktiviteter,
der kan trække spilere til serveren.

Vi har indsendt en ansøgning til
Kulturministeriet om støtte til for-
eningers igangsættelse af større pro-
jekter med videre, som har et almen-
nyttigt konkret formål. Vi ser ud til
at falde inden for kriterierne. Vi sø-
ger især til videreudviklingen af
skakserveren, men også til udvik-
ling af medlemskartoteket. Vi har
søgt om støtte på godt en halv mil-
lion. Vi har at begrundet håb om at
få andel i de midler.

Desuden er der fokus på samar-
bejde med andre nordiske forbund
om serveren. Konkrete kontakter er
allerede sat i gang. Selv om serveren
ikke har været en succes endnu, er
der jo et potentiale i den, som er in-
teressant for de øvrige nordiske for-
bund. Der bliver et nordisk skak-
seminar i Helsingør i forbindelse
med Copenhagen Open i juli måned,
her er det et af de emner, der skal
diskuteres.

Et andet punkt i det forgange år
har været ansættelser i Dansk Skak
Union. Steffen Pedersen sagde sine
stillinger hos DSU op med udgan-
gen af oktober, han var kombineret
webmaster, nyhedsredaktør og leder
af Dansk Skaksalg. Vi måtte derfor
ud og søge nye folk til disse stillin-
ger og besluttede hurtigt, at vi nok
måtte splitte opgaverne op, så der
ikke hvilede så meget på én person.
Det var med en vis bekymring, at vi
gik til den opgave med at finde nye
ansatte. Ville vi overhovedet få kva-
lificerede kandidater?

Umiddelbart lignede det en van-
skelig opgave for ansættelsesudval-
get, men endte med det meget posi-
tive problem at skulle vælge mellem
flere meget kvalificerede kandidater.
Ny nyhedsredaktør og webmaster
blev Thomas Hauge Vestergård, som
har en stærk IT-baggrund.

Ligeledes med besættelsen af stil-
lingen som leder af Dansk Skaksalg
ApS. 2008 har selvsagt været et for-
færdeligt år, praktisk og økonomisk
for Skaksalget, men med ansættel-
sen af Lars Meyer assisteret af Chri-

stine Jensen, er der skabt grobund
for at kunne se optimistisk på frem-
tiden. Det var også den entydige
opfattelse efter bestyrelsesmødet i
fredags.

FU har indgået kontrakt med Lars
Bo Hansen som samlet landstræner
for ungdoms- og herreeliten. En
meget perspektivrig aftale, der kan
sikre opbygningen af en struktur på
hele eliteområdet fra de yngste til
landsholdet, som bedst muligt kan
understøtte udviklingen af nye dan-
ske skakstjerner. En bedre og mere
kompetent person til den opgave end
Lars Bo Hansen, kan man næppe
realistisk forestille sig.

Der er også en kobling til bredden
bl.a. via ungdomsudvalgets lokale
repræsentanter og aktiviteter i det
arbejde, Lars Bo Hansen skal i gang
med. Jeg tror man i klubber og hoved-
kredse vil opleve i forbedring af til-
buddet fra Dansk Skak Union.

I forlængelse af dette skal jeg rette
en stor tak til Per Andreasen og Jes
Harholm for en stor mangeårig ind-
sats på områderne. Det er jo ikke,
fordi vi har været utilfredse med de-
res arbejde, at Lars Bo Hansen nu
tager over. Men den nye konstruk-
tion er klart bedre end den forrige.

Erik Søbjerg under sin foreløbig sidste

formandsberetning. Efter fire år med store og

vigtige beslutninger ønskede han

formandshvervet lagt i nye hænder.
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Det er heldigvis et synspunkt, som
både Per Andreasen og Jes Harholm
deler.

Sponsoratet af XtraCon-Skak-
ligaen er både DSU og XtraCon
glade for, så der er lagt op til forlæn-
gelse for den kommende sæson.

På Hovedbestyrelsesmødet forle-
den blev der vedtaget en ny betænk-
ningstid med tillægstid i Skakligaen,
altså kun for den øverste division.
90 minutter til 40 træk, derefter 30
min til resten plus 30 sekunder pr.
træk hele partiet igennem. Selv om
afstemningen blandt klubberne ikke
gav flertal for denne betænknings-
tid, har vi valgt at prøve alligevel, da
de udenlandske erfaringer med den-
ne betænkningstid udelukkende er
positive. Man undgår jo disse helt
paniske tidnødssituationer, som kan
skabe store problemer.

På HB-mødet blev de nye regler
for Skakspillet pr 1/7 2009 også
godkendt. Dommerforeningen har
oversat de nye regler fra FIDE. Et
stort arbejde, jeg gerne vil kvittere
for. Der er flere ændringer. Det ser
ud, som om FIDE vil gå meget i de-
taljen og blande sig i alle mulige for-
hold.

Et af punkterne er reglerne om-
kring fremmøde. Tidligere har vi jo
haft det således, at man havde tabt,
såfremt man ikke kom inden for 60
minutter fra start. Fra FIDE’s side
var det lagt op til, at det skulle være
0 minutter. I Hovedbestyrelsen har
vi vedtaget, at denne regel som ud-
gangspunkt skal hedde 15 minutter.
Turneringslederen kan dog ved force
majeure tilsidesætte reglen. Man kan
ligeledes lokalt i indbydelsen fast-
sætte sine egne regler.

I Hovedbestyrelsen har der det
seneste år været en debat om struk-
turen i DSU, som fredag resulterede
i vedtagelsen en ny udvalgsstruktur.
Der bliver udlagt en lang række op-
gaver i diverse udvalg, der selv kan
disponere inden for en økonomisk
ramme og samtidig yde sparring til
forretningsudvalget på det område,
de arbejder med. Udvalgsstrukturen
er ikke mere fast, end at der er mu-
lighed for ændringer. Denne struk-

turelle ændring i Dansk Skak Union
vil medføre fundamentalt bedre ar-
bejdsvilkår fremadrettet for FU, som
får mulighed for at arbejde mere stra-
tegisk med Unionens fremtid.

Angående Landsholdsklassens
turneringssystem var den udbredte
opfattelse på HB-mødet, at man skal
vende tilbage til formen med 10 mand
alle-mod-alle, såfremt det økono-
misk kan hænge sammen.

Afslutningsvis takkede Erik Sø-
bjerg alle, der har ydet en stor ind-
sats for Dansk Skak Union i det for-
gangne år. Tak til forretningsudval-
get, hovedbestyrelsen, skakklubber-
ne og alle, der har taget hverv i Unio-
nen og hjulpet med at drive DSU i
det forgangne år – både på lokalt og
centralt plan.

Til sidst kom Erik Søbjerg med et
par personlige betragtninger. Man
oplever tit meget negative holdnin-
ger til Dansk Skak Union ude om-
kring i landet. Men det er karakteri-
stisk, at man oplever, at der blødes
op på disse holdninger, når man per-
sonligt spørger ind til kritikken. Der
er jo ikke nogen, der er imod, at DSU
skal have en god fremtid, at der skal
være et højt aktivitetsniveau, og vi
skal sætte de rigtige ting i gang. Erik
Søbjerg opfordrede til, at når man
møder denne meget diffuse og ne-
gative holdning til Dansk Skak
Union, der tit bygger på manglende
kendskab til Unionen, så spørg ind
til hvad der kan gøres bedre. Vi har
alle en opgave i at afslutte den nega-
tive spiral.

Vi står i en vanskelig situation, vi
har travlt med at få vendt udviklin-
gen; men det er vi nødt til at gøre i
fællesskab.

Erik Søbjerg uddelte herefter initia-
tivpræmier og hæderstegn (se side 9
og 14-15).

Steen Juul Mortensen støttede Erik
Søbjergs forslag om, at debatten om
økonomi og kontingentfastsættelse
blev taget som et selvstændigt punkt
senere, hvilket der ikke var indsigel-
ser imod. Dirigenten fastslog på for-
anledning fra Jens Petersen, at der
var 1604 stemmer repræsenteret på

delegeretmødet, og gav ordet til den
første taler.

Søren Bech Hansen, Øbro, sagde, at
det var 20 år siden, han stod på taler-
stolen første gang og at det er gået
skidt med Unionens medlemstal si-
den. Nu er vi 5006 medlemmer mod
tidligere over 10.000. Det vil være
at foretrække, at man kunne aktivere
sig ud af krisen ved at skabe aktivi-
teter, der kan tiltrække nye unge
medlemmer, der ikke har spillet før.
Der skal fokus på disse muligheder
og ledelsen skal støtte op om disse
så meget som muligt.

Det er fint med nye aktiviteter,
men når medlemstallet falder, skal
der justeres. Der er cirka de samme
aktiviteter nu, som da vi var 10.000
medlemmer, men der er halvt så
mange til at betale de samme udgif-
ter. Man må ikke glemme at trimme
udgifterne. Engangsudgifter kan
man vurdere, om der er råd til, men
driftsomkostningerne, skal man have
styr på. Især når medlemstallet er
vigende. Ledelsen skal agere, som
om man har travlt, fordi vi er i en
negativ spiral, hvor pengene fosser
ud af kassen.

Søren Bech Hansen udtrykte let-
telse over at høre, at formand Erik
Søbjerg om Unionens smertensbarn,
skakserveren, nu siger, at der skal
hårde deadlines ind. Man skal helt
klart vurdere denne aktivitet frem-
adrettet og ikke sige: ‘Vi er nødt til
at beholde den, for den har været
dyr.’ Der skal kigges på de fremti-
dige omkostninger, og hvad skal der
til, for at den bliver en succes. Det
kræver handling. Ellers bliver den
ikke en succes, og det er ærgerligt,
for ideen har hele tiden været god.

Erik Asmund, Gråsten, takkede for-
manden for en udmærket beretning,
men ville gerne påpege et par områ-
der, hvor der kunne korrigeres øko-
nomisk. I Skakbladet nr. 3 kan man
læse, at der har været afholdt Senior
DM 2009 i Næstved med 18 delta-
gere. Turneringen var oprindeligt til-
tænkt de stærkeste seniorer; men det
er ikke helt kommet til at holde stik.
Sideløbende afholdes der DM for
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veteraner. Disse to turneringer kunne
godt lægges sammen, så der ikke
holdes to danmarksmesterskaber for
den samme gruppe. Unionen bør
ikke køre dobbeltløb, når vi mangler
penge.

Magnus Lindfeldt, SK 1968, erklæ-
rede sig enig med Søren Bech Han-
sen i, at det er driften og ikke en-
gangsudgiften til skakserveren, man
skal kigge på. It-projekter koster al-
tid meget og overskrider budgettet.
Der bør laves en cost-benefit ana-
lyse og evalueres fremadrettet, om
driften af serveren er pengene værd.
Det gælder alle områder, der har med
driften at gøre: Skakbladet, Skak-
salget og Serveren. Skakbladet er
fremragende, men det koster omtrent
halvdelen af Unionens driftsmidler
hvert år. Derfor skal man overveje:
‘Er vi så glade for Skakbladet?’ Dette
skal ses i forhold til andre områder,
ungdomsarbejdet f.eks. Skakbladet
er ikke en medlemsfremmende akti-
vitet, det er for de bestående med-
lemmer. Magnus Lindfeldt pointe-
rede, at han ikke var imod Skak-
bladet, men at man skal overveje hvor
pengene går hen.

Om medlemstilbagegangen be-
mærkede Magnus Lindfeldt, at 30
% af vores medlemmer er over 60
år. Selv om seniorskak bestemt et
positivt fænomen, er det ikke her, de
nye medlemmer kommer fra. De nye
medlemmer skal findes blandt ung-
dommen. De skal komme fra skole-
skak, ungdomsskak og juniorskak.
Derfor: Styrk samarbejdet ned
Dansk Skole Skak og andre organi-
sationer, der fremmer skakken i Dan-
mark.

I SK 1968 har man forholdsvis
nemt ved at få nye medlemmer, da
klubben er privilegeret ved at være i
en stor by, have spillested på uni-
versitetet og være medlem af
universitetssporten. Det er anderle-
des andre steder i landet. Magnus
Lindfeldt opfordrede på denne bag-
grund de enkelte klubber til at tage
udgangspunkt i lokale forhold. Hvad
kan vi tilbyde i lokalområdet? Hvor-
dan formidles vores budskab bedst
videre under lokale forhold? Her er

et samarbejde med andre som f.eks.
aftenskoler, forsamlingshuse, kul-
turudvalg med flere meget vigtigt.

Jakob Rathlev, Jetsmark, spurgte,
hvorfor hovedbestyrelsen har valgt
at indføre en kortere betænknings-
tid i Skakligaen, når der har været
afholdt en afstemning, hvor 4 ud af
5 klubber ønskede at bevare den nu-
værende betænkningstid. Den nye
kortere betænkningstid kan give pro-
blemer for kvaliteten af spillet. Ja-
kob Rathlev efterlyste derfor stær-
kere argumenter for at ændre be-
tænkningstiden. Ligeledes ville Ja-
kob Rathlev gerne høre, hvordan
denne proces er foregået, når man
nu går imod klubbernes udtrykte øn-
ske i afstemningsresultatet.

Erik Søbjerg, FU, fortalte, at moti-
vationen til at ændre betænkningsti-
den er de generelt gode erfaringer
fra andre turneringer, som man ger-
ne så afprøvet i første omgang i
XtraCon-Skakligaen. Derefter må
den nye betænkningstid evalueres,
så man kan tage stilling til, om den
skal udvides til de andre divisioner,
eller om man skal gå tilbage til den
gamle betænkningstid igen. Erik
Søbjerg beklagede, at kun halvdelen
af klubberne har deltaget i afstem-
ningen om betænkningstiden, men
opfordrede til at prøve den nye be-
tænkningstid i praksis.

Til Magnus Lindfelts og Sørens
Bech Hansens udtalelser om, at man
skal kigge på bundlinjen i DSU’s
regnskab, og at man bør spare sig
ud af problemerne, advarede Erik
Søbjerg kraftigt imod denne hold-
ning. Særligt omkring Skakbladet,
der er et dyrt blad set i forhold til
vores samlede budget, men at fore-
stille sig at nedlægge Skakbladet, vil
ikke generere ret mange penge. Erik
Søbjerg mente, at mange af vores
medlemmer, især de ældre, foretræk-
ker at få et trykt blad i hånden. Her
duer en PDF-version fra nettet ikke.
Samtidig kunne man formode, at
mange passive medlemmer, hvis de
ikke får Skakbladet, vil melde sig
ud. Videre fortalte Erik Søbjerg, at
FU har regnet på forskellige mulig-

heder. Hvis man f.eks. går ned på
fire numre af Skakbladet om året og
lægger noget mere af informations-
mængden på Internettet, så vil man
kun spare omkring 100.000 kr. om
året. Mange udgifter er bundet til
redaktøren, trykkeudgifter og til for-
sendelsen. Post Danmarks porto-
regler er ikke særlige logiske, så der
spares ikke meget ved at skære et
par numre væk. Erik Søbjerg påpe-
gede, at det var vigtigt, at delegeret-
mødet ikke tog beslutninger, der ud-
huler det økonomiske råderum for
Unionen. Det er et stort ansvar at
pålægge Hovedbestyrelsen og FU
at gøre ting, der går ud over med-
lemstallet og aktivitetsniveauet. Går
kontingentstigningen ikke igennem,
går det ud over Skakbladet eller an-
dre vitale områder. Derfor opfor-
drede Erik Søbjerg kraftigt til at støtte
kontingentstigningen.

Angående seniorskak har der væ-
ret meget både debat og dialog om,
hvordan det skal indrettes bedst mu-
ligt. Seniorskakken kan sagtens op-
dyrke nye medlemmer. Der dukker
spillere op, der nu har fået tid til spil-
let igen. Hvordan det indrettes bedst
praktisk, mente Erik Søbjerg, at man
roligt kan overlade til seniorskakchef
Bent Sørensen.

Søren Bech Hansen, Øbro, påpe-
gede, at han ikke havde nævnt Skak-
bladet i sit forrige indlæg, men at han
synes, det ville være umådelig trist
at nedlægge Skakbladet. Søren Bech
Hansen udtrykte dog den holdning,
at om 25 år eksisterer der ikke et
medlemsblad på tryk. Søren Bech
Hansen mente ikke, at man burde
opsætte regnestykker som: ‘Hvis vi
nedlægger fire numre, så sparer vi
så meget.’ I stedet bør man sige:
‘Hvad skal medlemsgrundlaget være,
for at vi bibeholder Skakbladet i den
nuværende form?’ Søren Bech Han-
sen efterlyste en holdning til de akti-
viteter, vi har, i stedet for at sige, at
det er en katastrofe at lukke dem og
sende regningen videre til de med-
lemmer, der er tilbage. Det kan blive
dyrt at være sidste medlem af Dansk
Skak Union, for han skal finansiere
et Skakblad og en server med mere.
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1. Hovedkreds:

Skakklubben K41
Efter flere IM-turneringer arrange-
rede Skakklubben K41 i 2008 den
vellykkede GM-turnering ‘K41
Scandinavian Open’. Og som no-
get nyt afholdtes en foredrags-
række over hele året med adgang
for alle over et meget varieret antal
skaklige emner. For tredie gang
propaganderede klubben for skak-
ken og sig selv i Københavns Havn
ved den årlige Kulturhavn Festival
for foreninger.

Disse ekstraordinære begiven-
heder sammen med et i almindelig-
hed højt aktivitetsniveau i egne lo-
kaler gør, at K41 er en af 1. hoved-
kreds’ fremgangsrige klubber med
både bredde og styrke.

2. Hovedkreds:

Maribo Skakklub
2. Hovedkreds har valgt at tildele
årets initiativpræmie til Maribo
Skakklub, som med sine knap 100
år er en af hovedkredsens ældste
klubber. Trods den høje alder er
klubben stadig i fuldt vigør.

Maribo Skakklub er et rart sted
at komme. Der er et godt kamme-
ratskab og sammenhold i klubben.
I en tid med vigende medlemstal er
det rart at se, at Maribo går mod
strømmen.

Klubben har for nyligt fået egne
spillelokaler, idet man har overta-
get det polske hus og sat lokalerne
fint i stand. Vi glæder os til næste
besøg i den gamle, driftige klub!

3. Hovedkreds:
Indstiller ingen til initiativpræmien.

4. Hovedkreds:

Haderslev Skakklub
Til initiativpræmie indstilles Hader-
slev Skakklub for arbejdet med re-
kruttering og fastholdelse af med-
lemmer. Haderslev Skakklub har
endvidere lagt et stort arbejde i
juniortræning, lederrekruttering og
kursusudvikling i samarbejde med
4. HK og med Dansk Skole Skak.

5. Hovedkreds:

Varde Skakklub
Varde Skakklub har eksisteret i
mere end 80 år. Klubben har med
sine nuværende 24 medlemmer for-
mået at bevæge sig mod strømmen,
og har gennem de seneste år skabt
en medlemsfremgang på mere end
25 %. I klubturneringen deltager
alene 17 spillere og til klubbens
holdkampe (to 8-mandshold og et
4-mandshold) er fremmødepro-
centen meget stor.

Klubaftenerne er utroligt vari-
erede og kombineres med skak-
opgaver, demonstration af partier,
undervisning med videre. Varde
Skakklub er meget aktiv ved lo-
kale arrangementer (messer og
open-by-night), og klubben anven-
der bl.a. internettets fortræffelighe-
der til at samle og orientere med-
lemmer.

6. Hovedkreds:

Skakklubben Rokaden
Bestyrelsen har i år valgt at ind-
stille Rokaden i Randers til årets
initiativpræmie.

Rokaden har efter fusionen mel-
lem Randers 46 og Tårnet været en
meget aktiv del af skaklivet i Ran-
ders. Det har blandt andet givet sig
udslag i diverse juniorturneringer
lokalt samt etableringen af et stort
skakspil på Østervold i Randers.
Det lykkedes sidste sommer at be-
mande dette de fleste lørdage, såle-

des at der blev gjort opmærksom
på skaklivet i Randers.

7. Hovedkreds:

Tranum Skakklub
Klubben er meget aktiv og har i de
seneste år arrangeret flere koordi-
nerede turneringer og hurtigskak-
turneringer. Der gøres en stor ind-
sats for at tiltrække medlemmer og
for at få andre klubbers medlem-
mer til at deltage i klubbens arran-
gementer.

Klubbens medlemmer er des-
uden meget flinke til at deltage i
andre klubbers turneringer.

8. Hovedkreds:

Hørsholm Skakklub
8. Hovedkreds indstiller Hørsholm
Skakklub til DSU’s initiativpræ-
mie. Klubben har i de seneste år
sat gang i en række nye tiltag. Sær-
ligt har klubben været aktiv som
turneringsarrangør, og ikke mindst
Tectura Active Chess har været
værd at bemærke som landets for-
mentlig stærkest besatte hurtig-
skakturnering de seneste to år. I
den forbindelse har klubben for-
mået at få maksimal omtale af tur-
neringen og dens sponsorer, både
i lokale, nationale og internationale
medier, og dermed været med til at
promovere dansk skak på bedste
vis.

Samtidig er Hørsholm Skakklub
gået nye veje ved at etablere et sam-
arbejde med en russisk skaktræner,
som er med til at højne det skaklige
niveau i klubben og samtidig skabe
en varieret og spændende skak-
sæson til glæde for klubbens med-
lemmer.

9. Hovedkreds:
Indstiller ingen til initiativpræmien.

Dansk Skak Unions

Initiativpræmie

2009
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Der er en grænse et sted, og det må
man forholde sig til.

Lau Bjerno, enkeltmedlem 6. HK,
sagde, at Skakbladet for ham som
enkeltmedlem er en meget vigtigt del
af at være medlem af Unionen. Hvis
det forsvandt, ville han overveje sit
medlemskab.

Lau Bjerno efterlyste en bedre
kommunikation fra ledelse til med-
lemmer og tilbage igen. En uartiku-
leret vrede nedefra i f.eks. indlæg på
Internettet kan selvfølgelig ikke bru-
ges til så meget. Men man skal passe
på ikke at skabe en frustration over,
at man ikke kan komme igennem
med sine synspunkter. Det kunne
f.eks. være om serveren. Lau Bjerno
opfordrede til at gennemføre nogle
procedurer, der sikrer, at man får et
svar, når man henvender sig til Unio-
nen. Kommunikation mellem top og
bund er ekstrem vigtigt.

Erik Søbjerg, FU, erklærede sig enig
med Lau Bjerno omkring Skakbladet
og omkring kommunikationen med
hensyn til serveren, hvor han mente,
at DSU havde svigtet. FU har været
hårdt presset i år, og det fornødne
overskud har manglet. DSU burde
have været bedre til at tage den gode
kommunikation.

Hans-Henrik Grand, Århus Skak-
klub/Skolerne, påpegede, at den nye
betænkningstid sikkert var udmær-
ket for spillerne, men at det for
turneringslederne kan det være svært
at stille urene. Ligeledes er der klub-
ber, der ikke har digitale ure.

Erik Søbjerg, FU, mente, at det rent
praktisk må kunne løses at få lært at
stille urene. Skulle der være klub-
ber, der ikke har elektroniske ure, er
det begrænset, hvad de koster. Man
kan søge Unionens materialefond
om et rentefrit lån til indkøbet. Evt.
kan man få udeholdet til at med-
bringe ure om nødvendigt.

Med hensyn til skakserverens
driftsomkostninger, mente Erik Sø-
bjerg ikke, at de var så voldsomme.
Der er tale om ca. 150.000 kr. om
året, så at lukke serveren redder ikke
Unionens økonomi. Derimod mente

Erik Søbjerg, at det var vigtigt at give
serveren en chance for at få succes,
og efterlyste al den hjælp, der kan
bruges i denne sammenhæng.

Magnus Lindfeldt, SK 1968, var glad
for, at der var mange meninger om
Skakbladet. Det havde netop været
hans intention, at få folk til at tænke
over, hvad vi får for vores penge.
Magnus Lindfeldt ønskede heller
ikke at nedlægge Skakbladet, men
opfordrede DSU til at tænke grun-
digt over, hvor pengene mest batter
noget, så nedgang kan vendes til
fremgang.

Allan Eriksen, Tranum, ønskede at
beholde Skakbladet i sin nuværende
form, men foreslog, at man opret-
holdt den nuværende redaktion og
lagde bladet ud på hjemmesiden.
Derved kunne man selv printe bla-
det ud. Det vil spare et betydeligt
beløb, der i hvert fald modsvarer til
annoncerede kontingentforhøjelsen.

Søren Bech Hansen, Øbro, bemær-
kede angående skakserveren, at det
ikke kun drejede sig om økonomi.
150.000 kr. pro anno i driftsomkost-
ninger syntes taleren var en forholds-
vis stor post. Men grebet rigtig an
kan serveren blive et aktiv, der mod-
svarer den årlige omkostning. Søren
Bech Hansen pointerede, at der lig-
ger en stor opgave i at få vendt server-
ens dårlige image blandt Unionens
medlemmer.

Lau Bjerno, enkeltmedlem 6. HK,
mente, det ville blive for dyrt selv at
printe Skakbladet ud. Ligeledes ville
kvaliteten ikke kunne leve op til det
nuværende tryk af Skakbladet. I ste-
det foreslog han en model, hvor de
medlemmer, der ønsker et trykt blad,
betalte ekstra. Andre måtte så nøjes
med Internetudgaven.

Formandens beretning blev enstem-
migt godkendt.

3. Regnskabet for 2008
fremlægges til godkendelse
René Baarup-Christensen, FU, frem-
lagde regnskabet, der har været of-
fentliggjort i Skakbladet nr. 3 og

også været tilgængeligt på Unionens
hjemmeside. Regnskabet viser et
underskud 820.000 kr. mod et bud-
getteret underskud på 673.000 kr.
Resultatet er således 147.000 kr.
dårligere end forventet. En stor del
at dette skyldes finanskrisen. Der er
et ikke realiseret kurstab på Unio-
nens investeringsbeviser på 130.000
kr. Der var budgetteret med en ind-
tægt på omkring 70.000 kr., men
virkeligheden blev i stedet et tab på
62.000 kr.

Derudover har det faldende med-
lemstal betydet, at indtægterne er ble-
vet 128.000 kr. mindre end budget-
teret. På plussiden har driften været
112.000 kr. billigere end budgetteret.

Regnskabet for 2008 for Dansk
Skaksalg vil vise et betydeligt un-
derskud. Dette underskud vil først
fremgå af DSU’s regnskab næste år.

Regnskabet er blevet revideret
uden bemærkninger. Regnskabet
godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
René Baarup-Christensen, FU, for-
talte, at FU’s oprindelige forslag om
at sammenlægge børn og juniorer
under fællesbetegnelsen ungdom,
havde mødt modstand i Hovedbe-
styrelsen, hvorfor man var gået væk
fra denne idé igen.

FU og Hovedbestyrelsen foreslog
nu, at alle kontingentetsatser hæves
med 100 kr. om året.

Baggrunden for stigningen er den
generelle prisudvikling i samfundet.
Kontingentet er ikke steget siden
2004, og samtidig er vi færre til at
bære byrden. Driftsbudgettet for
2009 skal ses som et udtryk for, at
FU ikke mener at kunne spare os ud
af krisen. René Baarup-Christensen
mente at Internettet med dets mange
muligheder er fremtiden. Det er her,
vi skal finde vores medlemmer i
fremover. Det er ikke en fejl, at vi
har skakserver, det var en fejl, at vi
ikke fik den for 10 år siden. Nu er
det op ad bakke med at få spillerne
på Internettet over til os.

René Baarup-Christensen frem-
hævede værdien af at have et trykt
Skakblad, men var enig med tidli-
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gere talere i, at det nok var væk om
25 år. Vi står i en brydningstid, hvor
de unge mennesker foretrækker in-
ternetbaserede løsninger, mens der
stadig er en stor medlemsgruppe, der
har behov for at få Skakbladet. Der-
for skal vi have begge dele for øje-
blikket, og derfor skal det budgette-
rede driftsunderskud finansieres.
René Baarup-Christensen bad dele-
geretmødet påtage sig dette ansvar,
og bad samtidig om lov til, at Ho-
vedbestyrelsen kan fastlægge kon-
tingent for netmedlemmer, hvis/når
denne medlemsgruppe opstår.

Dirigenten åbnede for debat.

Søren Bech Hansen, Øbro, påpe-
gede, at nogen ting er at spørgsmål
om tro, og at han ikke tror, at den
foreslåede kontingentstigning på 100
kroner vil give større indtægter. Med
denne stigning vil vore medlemmer
kigge skarpt på deres egne omkost-
ninger ved at spille skak, og det vil
give udmeldelser. Derudover havde
Søren Bech Hansen det skidt med,
at man fastholder de nuværende ak-
tiviteter og sender regningen videre
til de trofaste medlemmer, der er til-
bage. I København sender klubberne
525 kr. videre op i systemet pr.
seniormedlem, det vil nu blive til 625
kr., hvilket Søren Bech Hansen fandt,

er mange penge. Så kontingent-
stigningen er ikke løsningen, vi må
spare på udgifterne.

Claus Nis Andersen, Rokaden, var
uenig med Søren Bech Hansen og
fortalte, at hans datter, bl.a. går til
klaverspil, det koster 3.500 kr. om
året. Hun går også til showdans, det
koster 1.296 kr. for to måneder. Så
det er billigt at spille skak. I Skak-
klubben Rokaden er årskontingentet
på ca. 700 kr., hvorfor taleren mente,
at man kunne tåle en stigning på 100
kr. Har man en velfungerende klub,
skal folk nok blive. Claus Nis An-
dersen mente, at skakspillere har
været vant til, at det er for billigt at
spille skak. Forældrene i skoleskak-
ken griner, når de ser kontingentet.
Der ryger måske nogen få medlem-
mer på kontingentstigningen, men
de var nok smuttet alligevel.

Erik Søbjerg, FU, fortalte, at 870 skal
melde sig ud, inden provenuet af
kontingentstigningen er væk. Så stor
en afgang troede han ikke på. Deri-
mod frygtede Erik Søbjerg, at hvis
man nedlægger Skakbladet, mister
vi medlemmer i den størrelsesorden.
Erik Søbjerg udtrykte stor respekt
for Søren Bech Hansens synspunkt,
der provokerer til en god debat, men
mente ikke, man kunne sige nej til
kontingentstigningen, da vi så risi-
kerer at accelerere vores egen bort-
gang

Søren Bech Hansen, Øbro, foreslog
uændret kontingent og argumen-
terede for, at i en krisetid må man
skære ned på aktiviteterne. Samtidig
må man se det fra klubbernes side. I
Øbro Skakforening betaler klubben
50 - 60.000 kr. om året for at bo i
egne lokaler. Taleren var bange for,
at en række medlemmer ville forlade
klubben, hvilket i sidste ende kunne
true dens eksistens.

Lau Bjerno, enkeltmedlem 6. HK,
troede ikke på den udvikling, Søren
Bech Hansen havde skitseret, og erin-
drede om, at der på tidligere delege-
retmøder altid var et ældre medlem,
der sagde: ‘Det skal koste penge at
spille skak.’ Lau Bjerno mente ikke,

vi kunne spare os ud af krisen. Al-
ting er blevet dyrere, så de 100 kr.
betyder næppe alverden.

Lars-Henrik Bech Hansen, BMS,
fortalte, at han stillede op som for-
mand for Dansk Skak Union om der
kom en kontingentstigning eller ej;
men at det vil give en meget bedre
start for en ny ledelse, hvis økono-
mien var i orden. Lars-Henrik Bech
Hansen påpegede, at når der er ner-
vøsitet for udmeldelser på grund af
en kontingentstigning på 100 kr., kan
konsekvensen af at lukke Skakbladet
blive en medlemsflugt.

Yderligere udtalte Lars-Henrik
Bech Hansen:

‘Skak er stadig en billig sport. Når
det er sagt, er det vigtigt et sikre, at
DSU’s økonomi hænger sammen på
lang sigt. Det skal vi gøre via reali-
stiske budgetter og ikke budgettere
med store underskud fremover.
Skakserveren har vi brug for; men
vi har kun et år til at få vores med-
lemmer til at tro på den. Så der skal
gang i de aktiviteter, der er lagt op til
de næste måneder. Det skal lykkes.
Juniorlederne har alle sagt, at serve-
ren skal bruges til ungdomsturne-
ringen og undervisning. Hvis ellers
teknikken holder, tror jeg, der er en
meget bedre stemning om skakser-
veren næste år – vi har ikke råd til
andet. De kommende måneder må
vise, om det lykkes. Vi må hjælpe
hinanden med at få vores medlem-
mer til at bruge serveren. Vi kan ikke
spare os gennem krisen. Vi skal i
fællesskab vende udviklingen, det
fortjener vi. Der er mange, der spil-
ler skak i Danmark, dem skal vi or-
ganisere flere af. Så på vegne af den
måske kommende ledelse, vil jeg
bede jer støtte kontingentstigningen.
Vi vil gøre vores bedste for at få
økonomien til at hænge sammen og
lave nogle gode aktiviteter. Der sker
meget i Dansk Skak Union i øjeblik-
ket med nye udvalgsstrukturer, en
ny ungdomspolitik er på vej, lands-
træner Lars Bo Hansen kommer med
en ny elitepolitik og en skakserver,
der forhåbentlig er på vej til at virke.
Jeg kan ikke forstå, vi er så pessimi-
stiske, det skal nok gå alt sammen.’

Jakob Rathlev understregede på vegne af

Dansk Skole Skak det vigtige i et

fremadrettet samarbejde mellem de to

skakorganisationer, DSU og DSS.
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Bjørn Laursen, Evans, mente ikke,
at 100 kr. på årsbasis vælter budget-
tet hos den menige mand, der spiller
skak. Der er forsvundet medlemmer
de senere år. Men vi mister ikke så
mange mere. Turneringsaktiviteten
er til gengæld steget. De aktive spil-
ler mere end nogensinde. Så Bjørn
Laursen opfordrede til at godkende
de 100 kr.

Jørgen Hvenekilde, enkeltmedlem 1.
HK, bekræftede, at skak er en billig
sport og fortalte om de reaktioner,
der møder ham, når han fortæller,
hvor lidt det koster at spille skak.
Når man samtidig tænker på, at 2008
har bragt lønforhøjelser og skatte-
lettelser, mente Hvenekilde at man
burde gå endnu videre.

Hvenekilde foreslog en kontin-
gentstigning på 200 kr. Af disse skal
100 kr. øremærkes til en stærk luk-
ket international turnering på dansk
grund. Vores bedste spillere får næ-
ste aldrig invitationer udefra til stær-
ke lukkede turneringer, og selv er
det meget få, vi arrangerer.

I det hele taget mente Hvenekilde,
at vi skal være mere synlige. For ikke
så mange år siden, var Bent Larsen
på listen over de 10 bedst kendte
danskere. Men DSU formåede ikke
at udnytte situationen. I Norge har
de Magnus Carlsen – vi har ingen
Magnus. Men det kan vi få. Giv eli-
ten og de unge talenter chancen, var
Hvenekildes udgangsreplik.

Dirigenten satte først det mest vidt-
gående forslag til afstemning: Jør-
gen Hvenekildes forslag om en kon-
tingentstigning på 200 kr. Bortfal-
det, da ingen stemte for.

Næstmest vidtgående forslag: Ho-
vedbestyrelsens forslag om en kon-
tingentstigning på 100 kr. for alle
medlemsgrupper. Forslaget vedtaget
med klart flertal.

5. Fastsættelse af EMT-afgift
Hovedbestyrelsen foreslår at EMT-
afgiften fastsættes uændret til 20 kr.
Vedtaget uden modforslag.

6. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

7. Valg af:

a) Formand:
(Erik Søbjerg er på valg)

Erik Søbjerg ønskede ikke at gen-
opstille og foreslog Lars-Henrik
Bech Hansen, BMS, som ny for-
mand. Erik Søbjerg udtrykte sin klare
tillid til, at Lars-Henrik Bech Han-
sen kan blive en både god og dygtig
formand for Dansk Skak Union

Lars-Henrik Bech Hansen, BMS,
fortalte om sig selv, at han er 50 år,
bor i Tølløse, spiller i BMS og har
været formand for 1. HK siden 1995.
Derudover er han er International
dommer og har arrangeret over 20
internationale turneringer. Han væ-
ret med i hovedbestyrelsen siden
1994 og kender organisationen godt
nok til at kunne lede den.

Lars-Henrik Bech Hansen vil ar-
bejde for at vi får mere åbenhed i
Unionen. Både gode og dårlige ny-
heder skal meldes ud, ellers opstår
der rygter. Samt arbejde for at orga-
nisationen kommer til at fungere
endnu bedre. Den fungerer godt nu,
men der er altid plads til forbedrin-
ger. Med en ny og spændende ud-
valgsstruktur, er der en masse spæn-
dende opgaver at tage fat på.

Men hvordan går det egentlig med
Dansk Skak Union? Når man besø-
ger debatsider med mere, kan man
få det indtryk, at Unionen ligger for
døden. Sådan ser Lars-Henrik Bech
Hansen slet ikke på det. Han er opti-
mist med hensyn til fremtiden og
tror, vi kan vende udviklingen.

Ude omkring i landet hos græs-
rødderne, er der Hovedkredse, der
overvejer at slutte sig sammen, eller
samarbejde på anden vis. Lars-Hen-
rik Bech Hansen vil ikke forstyrre
dette arbejde, men bestemt gerne
støtte, hvis det ønskes.

Lars-Henrik Bech Hansen roste,
at DSU er gået i gang med sit eget
selvstændige ungdomsarbejde og
anbefalede, at Tom Skovgaard blev
valgt ind i FU til at lede ungdoms-
arbejdet.

Ungdomsudvalget har en repræ-
sentant for alle hovedkredse, og der
er gang i en masse nyt. Men ung-

domsskak består jo også i Dansk
Skole Skak. Lars-Henrik Bech Han-
sen betragter det som en vigtig op-
gave at forbedre samarbejdet mel-
lem DSU og Dansk Skole Skak. Der
er nogen skår at klinke, men der er
en fælles opgave, der skal løses. Det
her er vigtigt for alle parter.

Derudover vil Lars-Henrik Bech
Hansen også fokusere på senior-
arbejdet, kvinde- og pigeskakken. Vi
har fået lavet en fremragende aftale
med Lars Bo Hansen om elite-
arbejdet for børn og unge. Han skal
have gode og ordentlige arbejdsbe-
tingelser, det er der rigtig meget frem-
tid i.

DSU har et problem omkring le-
dere. Vi mangler ledere. Vi kan se,
at de klubber, der har mange dygtige
ledere, dér går det godt. Vi skal blive
bedre til at gøre noget godt for vores
ledere. Vi skal have en lederuddan-
nelse op at stå, gerne i samarbejde
med andre organisationer. Lars-Hen-
rik Bech Hansens motto er: ‘Det skal
være sjovt at være leder.’

Angående skakserveren udtalte
Lars-Henrik Bech Hansen, at vi har
et år til at vende opfattelsen af serve-
ren til det positive. Der er nogen tek-
niske ting, der skal falde på plads.
Det er vigtigt for dansk skak, at det
lykkes. Lars-Henrik Bech Hansen
ville ikke love guld og grønne skove,
men gav udtryk for, at det kan lyk-
kes i fællesskab.

Angående økonomien skal Unio-
nen have realistiske budgetter frem-
over.

På vegne af DSU overrakte Henrik Knudsen

et skakmaleri til Esmat Guindy som tak for

hendes fire effektive år i forretningsudvalget.
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Lars-Henrik Bech Hansen lovede
at arbejde for ovenstående, og mente
dermed at kunne genvinde respek-
ten for DSU’s arbejde fra medlem-
merne.

Lars-Henrik Bech Hansen valgt med
akklamation.

b) Et medlem
af forretningsudvalget:
(Esmat Guindy ønskede ikke
genvalg)

Lars-Henrik Bech Hansen foreslog
Tom Skovgaard, der ikke kunne
være til stede i Silkeborg på grund
af en familiebegivenhed.

Lars-Henrik Bech Hansen anbe-
falede varmt Tom Skovgaard, bl.a.
med ordene: ‘Han er en fremragende
mand, der vil bidrage meget positivt
til arbejdet i FU.’

Tom Skovgaard valgt med akklama-
tion.

c) Et medlem af Skaknævnet:
(Finn Haargaard ønskede ikke gen-
valg)

Erik Søbjerg foreslog Peter Roesen,
Varde Skakklub. Valgt med akkla-
mation.

d) Tre suppleanter til Skaknævnet:
(Peter Enevoldsen, Frank Petersen
og Erik Mouridsen er på valg)

Alle genvalgt med akklamation.

e) To revisorer:
(Ole Gjelstrup og Chr. M. Hansen er
på valg)

Chr. M. Hansen ønskede ikke gen-
valg. Ole Gjelstrup genvalgt og Bir-
ger Andersen nyvalg med akklama-
tion.

f) En revisorsuppleant
(Birger Andersen er på valg)

Tom Petersen, Silkeborg valgt med
akklamation.

8. Fastsættelse af sted for
delegeretmøde og EMT 2010
Erik Søbjerg, FU, fortalte, at Hille-
rød Skakklub er tæt på at sige ja til at
arrangere næste års DM. Et par for-

hold skal endeligt på plads; men kort
efter påske kan Hovedbestyrelsen
forhåbentlig tage stilling.

9. Eventuelt
Henrik Knudsen, FU, takkede Esmat
Guindy for at godt samarbejde i for-
retningsudvalget de sidste fire år.
Han fremhævede, at Esmat Guindy
har varetaget sin opgave som sekre-
tær på fortrinlig vis. Hun har trådt til
og styret møder med sikker hård
kvindehånd og været med til at ud-
forme en ny ungdomspolitik. Et af
de udvalg, der ikke blev nedsat i fre-
dags, men som forhåbentlig kommer
senere, er et kvindeudvalg. Henrik
Knudsen håbede, at Esmat Guindy
vil sætte sig i spidsen for dette. Hen-
rik Knudsen overrakte forretnings-
udvalgets gave til Esmat Guindy, et
skakmaleri fra Carina Jørgensens
hånd.

Henrik Knudsen takkede også
Erik Søbjerg for arbejdet i FU. Hen-
rik Knudsen fremhævede, at da Erik
Søbjerg kom til, var det efter en me-
get turbulent periode i DSU’s histo-
rie. Der havde været en uheldig epi-
sode mellem to FU-medlemmer ved
OL i Skak og der var et dårligt sam-
arbejde mellem FU og Hovedbe-
styrelsen. Den situation havde Erik
Søbjerg holdt øje med fra sidelinjen
og sagt: ‘Det kan simpelthen ikke
passe.’ Sammen med bl.a. Steen Juul
Mortensen fik Erik Søbjerg gen-
opbygget FU og skabt tillid mellem
HB og FU. I de 7 år, Erik Søbjerg
har siddet i FU, heraf 4 år som for-
mand, er der sket meget i Dansk
Skak Union. Henrik Knudsen mente,
at når man ser tilbage på Erik Sø-
bjergs formandsperiode om 5 - 10
år, vil han fremstå som en visionær
formand, der fik oprettet en ny ud-
valgsstruktur, en ny måde at arbejde
på og fik etableret skakserveren.

Til sidste takkede Henrik Knud-
sen for det gode personlige samar-
bejde med Erik Søbjerg og overrakte
Unionens afskedsgave: to gode skak-
bøger og en skak-DVD fra Dansk
Skaksalg.

Lau Bjerno, enkeltmedlem 6. HK,
mente, det var dejligt at den nye for-

mand var optimistisk – det har vi
brug for.

Søren Bech Hansen, Øbro, ønskede
til lykke til Lars-Henrik Bech Han-
sen og udtrykte en forsigtig opti-
misme for fremtiden. Samtidig øn-
skede han Erik Søbjerg velkommen
i den eksklusive klub af tidligere for-
mænd.

Jakob Rathlev, Jetsmark, fortalte, at
han i dag også repræsenterede
Dansk Skole Skak. Jakob Rathlev
ville også gerne bidrage til opti-
misme i dansk skak, og berettede, at
Dansk Skole Skak har fået et lands-
kontor, har ansat en generalsekretær
samt tre praktikanter og fået genop-
livet pigeskak med bl.a. pige-NM.
Så der er grund til optimisme. Der
har der været en udvikling, hvor
DSU og Dansk Skole Skak har be-
væget sig i forskellige retninger, men
Jakob Rathlev understregede, at det
fremadrettede samarbejde med DSU
ligger Dansk Skole Skak meget på
sinde.

Lau Bjerno, enkeltmedlem 6. HK,
mente, at Jørgen Hvenekildes for-
slag om en stærk international luk-
ket turnering i Danmark var rigtig
godt. Det kan profilere dansk skak
udadtil og bør overvejes til næste
delegeretmøde.

Dirigent Steen Juul Mortensen tak-
kede for god ro og orden, og gav det
sidste ord til:

Erik Søbjerg, FU, der takkede Hen-
rik Knudsen, René Baarup-Ch-
ristensen, Lars Wisler Pedersen og
Esmat Guindy for samarbejdet, som
har været en fornøjelse. Erik Søbjerg
fandt de sidste 7 år meget spændende
og udviklende. Nye folk tager nu
over, og Erik Søbjerg håber at få tid
til at spille lidt skak.

Delegeretmødet afsluttedes med et
trefoldigt leve for Dansk Skak
Union.

Steen Juul Mortensen,
dirigent

Thomas Hauge Vestergård,
referent
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har fungeret som turneringsleder.
Formand er han mærkværdigt nok
ikke blevet, men til gengæld har han
rekorden med klubmesterskaber. I
alt 19 gange er det blevet til. Første
gang tilbage i 1953 og det sidste me-
sterskab kom i hus i 1983. Og der
kan komme flere til. Da skoleskak-
ken var på sit højeste – tilbage i
70’erne – var Knud en særdeles iv-
rig instruktør, og førte byens skole
– Abildhøjskolen – frem til delta-
gelse om DM.

3. Hovedkreds:

Kim Skaanning-Jacobsen,
Frem Skakklub

Kim fik sin skakopdragelse i Bel-
linge Skakklub, men i begyndelsen
af 1990’erne skiftede han til Skak-
klubben Frem, hvor han har været
medlem siden. Sideløbende med, at
hans egen skakkarriere tog fart, in-
volverede han sig i arbejdet med
klubbens yngste og kom i bestyrel-
sen som juniorleder. For godt 10 år
siden begyndte han at deltage i træ-
ningen af de skakinteresserede ele-
ver på Giersings Realskole i Oden-
se, og hver eneste fredag eftermiddag
og utallige lørdage blev brugt på træ-
ning og stævner. Kim fik en del af
de unge mennesker med ind i Skak-
klubben Frem, der i flere år rådede
over en af Danmarks stærkeste juni-
orafdelinger. Kim har de seneste år
bestridt juniorlederposten i FSU og
var en drivkraft i JET-projektet (ju-
nior-elite-træning) som samlede
mange af Fyns mest talentfulde ju-
niorer. Endvidere har han de seneste
14 år været knyttet til Tjeles sommer-
træf som underviser.

1. Hovedkreds:

Jacob Pallesen,
Skakklubben Borgen

Jacob har gennem en årrække som
webmaster for KSU udviklet KSU’s
hjemmeside, så den er blevet meget
brugervenlig og nem at opdatere.
Derudover har han udviklet turne-
ringsmoduler med ratingberegning,
holdturneringssider, pgn-reader og
mange andre funktioner. KSU’s
klubber har også alle fået mulighed
for at oprette deres egen hjemme-
side via KSU’s hjemmeside. Jacob
har derudover været webmaster og
styret live-dækningen ved mange
internationale turneringer i Køben-
havnsområdet.

2. Hovedkreds:

Knud Hansen,
Præstø Skakklub

Knud Hansen har været medlem af
Præstø Skakklub lige siden 1948.
Kun afbrudt af et år på landbrugs-
skole. Vi kender Knud som et me-
get engageret medlem, der altid hjæl-
per sin klub. Da Gøngeturneringen
kørte på det højeste tilbage i 70’erne
og 80’erne med over 300 deltagere,
var Knud en fast, stabil arbejdskraft
bag stævnet.Knud har i flere perio-
der været medlem af bestyrelsen, og

4. Hovedkreds:

Hansjørgen Clausen,
Gråsten Skakklub

Hansjørgen tildeles hæderstegn for
mangeårigt og utrætteligt arbejde med
unge i Gråsten og i 4. HK samt ener-
gisk virke for Gråsten Skakklub.
Hansjørgen er samtidig en umådelig
aktiv turneringsdeltager.

5. Hovedkreds:

Jens Nielsen,
Skakklubben Centrum

Jens Nielsen har gennem de sidste
årtier været en bærende kraft i es-
bjergensisk skakliv, senest hvor han
har stået i spidsen for Vesterhavs-
turneringen, Esbjerg Skak Union og
Skakklubben Centrum.

6. Hovedkreds:

Jørgen Christensen,
Hørning Skakklub
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hæderstegn 2009

Bestyrelsen i 6. HK har valgt at ind-
stille Jørgen Christensen fra Hør-
ning Skakklub til årets hæderstegn.
Jørgen har i en menneskealder væ-
ret formand for Hørning Skakklub.
Hørning Skakklub er ganske vist en
lille skakklub, men har dog gennem
alle årene været pænt repræsenteret i
skaklivet i 6. hovedkreds.

7. Hovedkreds:

Ole Carstensen,
Hobro Skakklub

Ole Carstensen har været formand
for Hobro Skakklub siden 2003.
Han er en dygtig leder af en velfun-
gerende klub. I hans tid som for-
mand har der været en række udad-
vendte arrangementer, bl.a. Himmer-
landsmesterskabet for 4-mandshold,
Fjordturneringen, skoleskak og
Grand Prix turneringer.

8. Hovedkreds:

Per Rasmussen,
Bornholms Skakklub

Per er en af de flittige organisatorer,
som vi godt kunne bruge nogle flere
af i dansk skak. Han har både været
formand i Ølstykke og Stenløse
Skakklubber, og da han flyttede til
Bornholm blev han straks en del af
organisationen bag øens skakklub.

På hovedkredsniveau har han også
sat adskillige fingeraftryk bl.a. som
holdturneringsleder og webmaster.
Ikke mindst skal han have stor kre-
dit for udviklingen af 8. HK’s hold-
turneringswebside, som flere af de
andre hovedkredse efterfølgende
også har fået glæde af. Nu er Per
blevet forfremmet til divisionstur-
neringsleder – en svær post, men vi
ved, at Per har helt styr på den op-
gave. Ud over de mange tillidspo-
ster har Per også været med til at
arrangere adskillige turneringer og
andre skaklige arrangementer, så det
er naturligt og fuldt fortjent, at han
får et skulderklap for sin store ind-
sats for skakken – såvel lokalt som
nationalt.

9. Hovedkreds:

Jan Andreasen,
Struer Skakklub

Jan har i en årrække på fornem vis
bestridt formandsposten i Struer
Skakklub samt junior- og turnerings-
lederposterne i 9. hovedkreds. I 2007
flyttede Jan lidt længere væk fra
Struer og trak sig efterfølgende fra
tillidsposterne. Holdskak har der
dog stadig været tid til. Smittende
engagement og godt humør har altid
været nogle af Jans varemærker, og
i særdeleshed inden for junior-
arbejdet har det givet afkast.  Man-
gen en junior har været tryllebundet
ved brættet, når analysen blev kryd-
ret med Jans gode råd og sjove be-
mærkninger, ikke mindst hvis åb-
ningen havde afsæt i Smith Morra
Gambit. Kort sagt er Jan en stor
skakpædagog, der forstår sig på børn
og skak. Jans samarbejde med Jens
Lundsgaard fra Parkskolen i Struer

bør også fremhæves. De har udført
et helt unikt arbejde med børn og
skoleskak, som har resulteret i stor
tilgang til skakklubben blandt de
unge. Et eksempel til inspiration i
dag, hvor en af udfordringerne jo er
at tiltrække nye unge spillere.

Forretningsudvalget:

Finn Haargaard,
Køge Skakklub

Finn Haargaard indstilles til Unio-
nens hæderstegn for sit kompetente
virke som formand for Skaknævnet
siden 2005.

Forretningsudvalget:

Jes Uffe Harholm,
Viborg Skakklub

Jes Uffe Harholm indstilles til Unio-
nens hæderstegn for sin store ind-
sats som Juniorlandstræner fra 2004
til i dag. Jes har desuden bestridt et
utal af poster og opgaver på klub-
plan i SK1968 fra klubbladsredaktør
til kasserer og formand. Det er også
blevet til en kort periode som hoved-
kredsformand i 6. hovedkreds.

I de seneste 10 år har Jes Har-
holm været en meget engageret skak-
lærer på Tjele Efterskole og derun-
der en af drivkræfterne i den popu-
lære sommerlejr på skolen.
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chesshouse@skakhuset.dk

Dansk Skak Unions nyvalgte for-
mand, Lars-Henrik Bech Hansen, har
mange års erfaring som organisator,
turneringsarrangør, og international
dommer, men selv om han bruger
det meste af sin tid på at hjælpe an-
dre til at spille skak, kan han også
selv. Det følgende parti indbragte
ham Politikens skønhedspræmie ved
DM 2000. Spillet i mestergruppe-
A7, kongeangreb med sådan cirka
fire officersofre. Værs’go:

Casper Dahl Rasmussen

Lars-Henrik Bech Hansen

Jugoslavisk / B09

1. e4 d6 2. d4 Sf6 3. Sc3 g6 4. f4 Lg7

5. Sf3 c5 6. dxc5 Da5 7. Ld3 Dxc5 8.

De2 0-0 9. Le3 Da5 10. 0-0 Lg4 11.

De1 Sc6 12. Sd2 Tac8 13. Sb3 Dh5 14.

h3 Lxh3

Det første officersoffer.
15. gxh3 Dxh3 16. Tf2 Sg4 17. Te2

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

Og nu kommer det næste offer.
17... Sce5! 18. fxe5 Lxe5 19. Sd5 Lh2†

20. Txh2 Dxh2† 21. Kf1 f5

Nummer tre!
22. Sxe7† Kf7 23. Lg5

23. Sxc8 strander på 23... Dh3† 24.
Ke2 (24. Kg1 Dh2† 25. Kf1 fxe4
26. Lf2 Kg7 27. Ke2 exd3† 28. cxd3
Te8† 29. Kd2 Txe1 30. Txe1) 24...
Dxe3† 25. Kd1 Sf2†.
23... fxe4 24. Dh4 Se3†

Nummer fire, men nu er Hvids for-
svar ved at være brudt.

25. Lxe3

25. Ke1 Sg2† 26. Kd1 Sxh4 duede
jo heller ikke.
25... Dxh4 26. Sxc8 Ke6† 27. Kg2 exd3

28. Sxd6 Dg4† 0-1

Hvis en så slagkraftig elegance bli-
ver overført fra skakbræt til det skak-
politiske arbejde, går Dansk Skak
Union lyse tider i møde.

Ny ungdomsleder

Også ny i forretningsudvalget er
Tom Skovgaard fra den initiativrige
københavnske forstadsklub BMS. I
sin ungdom spillede Tom i Gentofte
Skakklub, hvor han også har været
formand. Han har været i bestyrel-
sen i Skovlunde Skakklub (i dag
fusioneret med Ballerup Skakfor-
ening til BMS Skak), hvor han var
med til at starte en stor og succesrig
juniorafdeling, som bl.a. talte hans
egen yngste søn Peter. Som turne-
ringsarrangør har han ud over ung-
domsturneringer også lagt energi i
stormesterturneringen Copenhagen
Chess Challenge, som har ligget i
bededagsugen de sidste fem år. Tom
har siddet i KSU’s bestyrelse sam-
men med Lars-Henrik Bech Hansen,
og har haft en central rolle i eta-
bleringen af ungdomsskakken i
DSU’s regi, og med valget til DSU’s
daglige ledelse får han ansvaret for
netop ungdomsskaken.

Formanden spiller skak
Af Thorbjørn Rosenlund

�

Fejl i statistikker

Både i landskampsstatistikken og
DM-statistikken i Skakbladet nr. 3
havde der indsneget sig beklagelige
fejl. Mest iøjnefaldende var nok, at
Sune Berg Hansen var noteret for
tre danmarksmesterskaber, selv om
han allerede havde fire og med på-
skens sejr i Silkeborg nu i alt fem
mesterskaber. Fejlkilderne er ved at
blive efterforsket, og vi vender til-
bage til sagen.

www. k41.dk/turnering/k412009/

K41 Scandinavian Open

Ratingfavoritten GM Yuri Droz-
dovskij (Ukraine) og den store ty-
ske overraskelse IM Thorsten Mi-
chael Haub lagde det øvrige felt bag
sig i K41’s internationale Scandina-
vian Open i København.

Begge scorede 8½ point af 11, og
for den 40-årige Haub var det kar-
rierens første GM-norm. 3. pladsen i
turneringen blev delt mellem GM
Carsten Høi og GM Miroslaw Gra-
barczyk, 2 point efter de to vindere.
Carsten Høi skriver om turneringen
i Skakbladet nr. 5.

Senior-EM for hold

Danmark stillede med to senior-hold
ved EM i Østrig. Førsteholdet nåede
en 11. plads, men kunne ikke true
Rusland, Schweiz og Finland på
medaljepladserne. Danmarks andet-
hold sluttede som nr. 28. Bedste dan-
ske enkeltpræstation leverede Bjørn
Brinck-Claussen som ubesejret på
bræt 2 med 6½ point af 9, og han
skriver om turneringen i Skakbladet
nr. 5.

www. velden-schach.at/
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v/ Steffen Pedersen

Ved Copenhagen Chess Challenge
stiller den unge bulgarer Krasimir
Rusev op som favorit. Han kommer
direkte fra en åben turnering i Cutro
i Italien med en frisk turneringssejr
i bagagen. Vi skal se et parti derfra,
hvor han besejrer en stærk molda-
vier:

Krasimir Rusev (2498)

Dmitry Svetushkin (2615)

Slavisk / D13

1. d4 d5 2. c4 c6 3. cxd5 cxd5 4. Sf3

Sf6 5. Sc3 Sc6 6. Lf4 a6 7. Tc1 Lf5 8.

Se5

Afbytningsvarianten i slavisk er må-
ske ikke det mest skrækindjagende
våben, men Hvid har faktisk flere
trækfølger, hvor Sort skal træde
varsomt. Rusevs træk signalerer al-
lerede her større aggressivitet end
vanligt.
Mest normalt er 8. e3, som Sort sik-
rest besvarer med 8... Tc8 (8... e6 9.
Db3 er generende, da der ikke kan
spilles 9... Sa5 10. Da4† b5 pga. 11.
Sxb5). Nævnte variant er netop
pointen med først at spille 8... Tc8,
da Hvid ikke har samme mulighed,
når f.eks. 9. Le2 e6 er indskudt (tår-
net på c1 hænger).
8... Tc8 9. Da4!?

Igen giver Hvid tegn til, at han ikke
er i det fredelige hjørne, og der læg-
ges med det samme yderligere pres
på Sorts stilling. Til at starte med
bemærker vi, at det naturlige ud-
viklingstræk 9... e6 ikke er godt pga.

�

10. Sxc6 Txc6 11. e4! dxe4 12.
Lxa6!
9... Db6 10. g4!

Og der bliver med det samme smidt
mere kul på kedlerne. Hvid har dog
også andre interessante muligheder.
Mest direkte er 10. e4 med pointen
10... dxe4 11. d5! Sort bør svare 10...
Sxe4 (10... Lxe4 er måske også
muligt) 11. Sxe4 (11. Sxd5 Dxb2
12. Tc2 Db1† 13. Tc1 Db2 resulte-
rer i en trækgentagelse) 11... Lxe4
12. Sxc6 Txc6 13. f3 Lf5 14. Txc6
bxc6 15. Dxa6 Dxa6 16. Lxa6 Kd7
med et nogenlunde lige slutspil.
10... Le6

Begge slag på g4 giver Hvid fordel:
10... Sxg4 11. Sxd5 Dxb2 12. Sxc6
Ld7 13. Db4 Dxb4† 14. Scxb4
Txc1† 15. Lxc1 e6 16. Lg2 eller 10...
Lxg4 11. Sxg4 Sxg4 12. Lh3 f5 13.
Sxd5 Dxb2 14. 0û0.
11. g5 Sd7 12. Sxc6 Txc6 13. Lg2 h6

I Nybäck - Kuljasevic, Hengelo
2002, stod Hvid også klart bedst
efter 13... Tc4 14. Db3, men endnu
bedre var faktisk 14. Sxd5! – med
bondegevinst.
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14. 0-0!

I dårlige stillinger findes kun dår-
lige træk, siges det. Og i gode stil-
linger er der ofte også mange gode
træk. Hvid kunne også slå på d5,
både med springeren og løberen. At
Sort har kompensation for en bonde
efter 14. Sxd5 Txc1† 15. Lxc1 Lxd5
16. Lxd5 e6 17. Lf3 hxg5 18. Dc4
eller 14. Lxd5 Lxd5 15. Sxd5 Txc1†
16. Lxc1 Dd6 17. Dc4 Kd8 18. Lf4

�

b5 19. Db3 Dc6 20. 0-0 synes ikke
oplagt. Men den unge bulgarer har
en helt anden idé om, hvordan han
udnytter sin fordel.
14... hxg5 15. Sxd5 Lxd5 16. Lxd5 gxf4

17. Lxc6 bxc6 18. Txc6 Db7

Alt sammen mere eller mindre tvun-
get.
19. Dxa6!

Undgå modspil! Den slags kan ikke
siges for tit. Hvid har to bønder og
tårn for to lette officerer, efter at
dronningerne bliver byttet af, og
mens Sort kæmper med at færdig-
gøre sin udvikling, er der fri bane
for de hvide fribønder.
19. Txa6 var da også godt, men der
er risiko for, at man falder i noget i
stil med 19... f6 20. Ta8†?! Kf7 21.
Ta7 Dd5 22. Dxd7 Dg5† 23. Kh1
f3!, hvor Hvid pludselig må forsvare
sig og erkende remis efter 24. Tg1!
fxe2 25. Txg5 e1D† 26. Tg1 De4†
27. Tg2 De1†.
19... Dxa6 20. Txa6 e6 21. Tc1 Th5 22.

Tc8† Ke7 23. Taa8! f6
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24. a4

Der er ikke lang vej igen!
24... Kf7 25. Ta7 Td5 26. a5 e5 27. a6

Ke6 28. Td8

Hvid er klar til at slå to gange på d7
og føre a-bonden i mål.
1-0

Spil skak når du vil:
www.skak.dk

www velden-schach at/
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1 2538 1
18 9

1 1
13 3

½ 1
14

1
2 17

1 1
4 7

½ 8 1

2 2505
19

1 1
11 17

½ 1
5

½
3 1

0
13

1 ½
14

1
6

6½ 3

3 2504 1
20 12

1 1
6

½
1 2

½ 1
13 14

1 1
5 17

½ 7½ 2

4 2437
21

1 0
13 12

1 ½
15 7

½ ½
24

1
29 1

0 ½
8

5 9

5 2435 1
22 14

½ ½
24 2

0 ½
21 25

1 1
10 3

0 1
29

5½ 6

6 2416
23

1 ½
15 3

0 1
11 17

0 1
27 12

½ 1
13 2

0 5 9

7 2348 ½
24 16

1 0
14 27

1 ½
4 10

0 1
19 11

1 ½
1

5½ 6

8 2339
25

1 0
17 18

½ 1
31 15

1 0
14 24

½ 1
12 4

½ 5½ 6

9 2327 1
26

0
1 21

1
13

0 0
19 28

1 1
16 24

½ 0
10

4½ 14

10 2320
27

½ 1
33 15

½ 1
24 13

0 1
7 5

0 0
17 9

1 5 9

11 2299 1
28 2

0 1
32 6

0
24

0 1
18 27

1 0
7 15

0 4 22

12 2281
29

1 0
3

0
4 28

½ 1
16 21

1 ½
6 8

0 ½
20
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13 2280 1
30 4

1
1

0 1
9

1
10 3

0 0
2 6

0 1
16

5 9

14 2279
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1 ½
5 7

1 1
17 1

0
8

1 0
3 2

½ 1
24

6 4

15 2249 1
32 6

½ ½
10 4

½ 0
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0 1
21 16

½ 1
11

5 9

16 2247
33

½ 0
7 29

½ 1
18 12

0 1
31 9

0 ½
15 13

0 3½ 24

17 2240 1
34 8

1 ½
2 14

0 1
6 19

1 0
1 10

1 ½
3

6 4

18 2228
1

0 1
26

½
8 16

0 1
22 11

0 1
25 29

0 0
19

3½ 24

19 2221 0
2 28

½ ½
34 32

1
9

1 0
17 7

0 ½
22 18

1 4½ 14
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3

0 ½
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0 1
26 25

0 1
23 22

½ 1
28 12

½ 4½ 14

21 2199 0
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1 0
9 34

1
5

½ 0
12 15

0 1
33 25

1 4½ 14

22 2197
5

0 ½
31 33

½ ½
29 18

0 1
26

½
20 19

½ 0
30

3½ 24

23 2195 0
6 32

0
26

0 ½
30

1
34 20

0 0
28 31

1
33

½ 3 28

24 2180
7

½ 1
27 5

½
10

0 1
11 4

½ ½
8

½
9 14

0 4½ 14

GM Sune Berg Hansen
Helsingør

GM Lars Schandorff
Sydøstfyn

(GM) Allan Stig Rasmussen
Jetsmark

IM Mikkel Antonsen
Næstved

IM Karsten Rasmussen
Århus/Skolerne

IM Esben Lund
K41

FM Arne Matthiesen
1968

IM Ole Jakobsen
Enkeltmedlem

FM Stefan Christensen
Jetsmark

Bo Jacobsen
Århus/Skolerne

Jakob Aabling-Thomsen
Brønshøj

FM Martin Matthiesen
1968

FM Jacob Carstensen
Brønshøj

Mads Andersen
Skanderborg

Igor Teplyi
Nordre

Brian Jørgen Jørgensen
Næstved

Bo Garner Christensen
Fåborg

Poul Rewitz
Århus/Skolerne

FM Kåre Hove Kristensen
Nordkalotten

Kasper Wilken Damm
Furesø

Dara Sevkan Akdag
BMS

Martin Rosenkilde Pedersen
Hillerød

John Bauneborg Nielsen
Nørresundby

FM John Filip Rendboe
Århus/Skolerne

Landsholdsklassen

Silkeborg 2009



Ligesom sidste år blev det nationale
mesterskab spillet på Scandic Hotel
i Silkeborg. Det er et fremragende
hotel, som passer glimrende til for-
målet, og forholdene var i alle hen-
seender optimale. Silkeborg er også
en hyggelig by med en meget flot
beliggenhed. Af en eller grund er den
ikke med i ‘1000 places to see before
you die’ af Patricia Schultz, men
byen ville helt sikkert få plads i en
dansk udgave over top-100. Som

sidste år var det min intention at se
Asger Jorn samlingen (det der ikke
var udlånt til Paris), men når musik-
ken spiller, bliver den slags aldrig til
noget, så jeg satser på at komme til-
bage engang, hvor jeg ikke skal spille
skak.

I år blev landsholdsklassen igen
spillet som en stor open, men der var
lavet om på adgangskravet for at få
flere med. Det gav en landsholds-
klasse med 34 spiller af meget vari-

erende styrke. Som højestratet med
2538 havde jeg over 600 ratingpoint
mere end feltets lavestratede spiller.
Det er for stor en forskel og betød ret
beset, at feltet spillede helt forskel-
lige turneringer. Den store styrke-
spredning var dog god for kampgej-
sten, og remisprocenten er vel aldrig
set lavere. Feltet skuffede noget i
toppen, hvor bl.a. OL-spillerne Pe-
ter Heine Nielsen, Lars Bo Hansen
og Jakob Vang Glud var fraværen-
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Henrik Mølvig
Skovbo

Nicholas Roland Nielsen
Helsingør

Rune Andersen
Bornholm

Christian Altenburg Eriksson
Øbro

Bjørn Møller Ochsner
Århus/Skolerne

Kristian Seegert
Viby

Stefan Wiecker
Frem

Lasse Simoni Nielsen
Jetsmark

Tobias R. Bøje
Viby

Martin Reib Petersen
Øbro

25 2166 0
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½ ½
28 33

½ 1
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0
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0 ½
32

0
21

3 28

26 2152
9

0
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0 1
23 20

0 0
27 22

0 ½
31 30

0 0
32

1½ 34

27 2151 ½
10 24

0 1
30

0
7 26

1
6

0 0
11 34

½
28

0 3 28

28 2100
11

0 ½
19 25

½ ½
12 31

½ 0
9 23

1
20

0 1
27

4 22

29 2094 0
12 20

½ ½
16 22

½ 1
33

1
15 4

0 1
18 5

0 4½ 14

30 2084
13

0 0
21 27

0
23

½ ½
32

½
33 34

1 1
26 22

1 4½ 14

31 2049 0
14 22

½ 1
20 8

0 ½
28 16

0
26

½ 0
23

½
34

3 28

32 2000
15

0 1
23 11

0 0
19 30

½ 0
34 33

½ ½
25 26

1 3½ 24

33 1994 ½
16 10

0 ½
22

½
25 29

0
30

½ ½
32 21

0 ½
23

3 28

34 1874
17

0 ½
25 19

½ 0
21 23

0
32

1 0
30

½
27 31

½ 3 28

Af Sune Berg Hansen
Sune Berg Hansen – vandt DM for 5. gang.

Sune Berg Hansen danmarksmester

ved perfekt påskestævne i Silkeborg

Højt tempo

splittede feltet

�

Foto: tr
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Bo Garner Christensen
kommenterer:

Skønhedspræmien

Også herfra skal lyde en stor tak til
Silkeborg Skakklub for et meget flot
DM-stævne i Påsken 2009. Jeg er i
den grad imponeret over arrange-
mentet (også i 2008), og Silkeborg
har således i fin stil sluttet sig til
trekløveret af dobbelte DM-arrangø-
rer siden 2004 (sammen med Køge
og Ålborg). Flot og glædeligt for os
deltagere, at den slags kræfter findes
i Dansk Skak!

Om det var de glimrende spille-
og organisations-forhold m.v., der
gjorde, at jeg i påsken oplevede min
anden ungdom som skakspiller, ved
jeg ikke, men lysten til at spille var i
hvert fald større end meget længe.
Det gav en række interessante og
spændende partier, og det lykkedes
mig såmænd f.eks. at score tre point
af fem mulige mod de fem titelhol-
dere, jeg mødte i turneringen (tre
GM’ere og to IM’ere).

Jeg har læst flere steder i dagspres-
sen, at denne åbning havde sin stor-
hedstid for nu mere end 10 år siden,
men at den skulle være lagt på hyl-
den af de stærke for længst... Sikkert
fordi man på topplan har fundet en
opstilling, der gør Sorts åbningsspil
til skamme.
Hvis jeg skulle lade mig styre af dette
(‘Hvad har et godt renommé blandt
stormestre?’), ville der sikkert være
mange af mine åbningsopstillinger,
som skulle skrottes, så jeg har i ste-
det valgt at sige, at når blot åbningen
fører mig frem til en stillingstype,
som jeg kan lide at spille, ja, så er
åbningens renommé på topplan li-
gegyldig for mig...
3. dxe5 Sg4. 4. e3 Sxe5 5. Sh3!?

Et træk der viser, at Ole alligevel er
mere på hjemmebane end jeg, da
dette træk var totalt nyt for mig – på
trods af, at det på mesterplan har
været spillet i mere end 20 år(!!).
5... Sbc6 6. Sf4 Lc5 7. Sc3 0-0 8. Le2

a5 9.0-0 d6 10. Sa4?

Men dette træk – samt Hvids 13. træk
– er fejl, da de ikke udfylder deres
rolle i en fremadrettet plan: Hvid tør/
vil jo f.eks. alligevel ikke slå på b7.
Man kan sige, at trækkene dermed
er spildt / tempotab, men dette er kun
halvdelen af problemet: Der skal jo
også bruges tid / træk til at bringe sig

de. Man kan efter min mening ikke
bebrejde en spiller som Peter, at han
ikke vil spille i en turnering, hvor
han kun kan overraske negativt (ville
nok have en forventet score på 7½),
men det er selvfølgelig ærgerligt, at
DM ikke er så stærkt som muligt.
Næste år rykker formatet tilbage til
alle-mod-alle, og så må vi se, om det

kan lokke de andre med.
Undertegnede var favorit med

Allan Stig Rasmussen og Lars
Schandorff som formodet værste
konkurrenter. De eneste andre, der
blev spået den mindste chance for at
blande sig, var de stærke IM’ere
Mikkel Antonsen, Karsten Rasmus-
sen og Esben Lund. Jeg var i øvrigt
lidt handicappet af sting tre steder i
maven efter en blindtarmsoperation
fire dag før kampstart. Bortset fra, at
jeg vraltede som en and og var dej-
ligt dizzy af smertestillende piller,
var det dog ikke noget problem. Tom
Petersen (hovedarrangør) havde sør-
get for, at jeg kunne få fjernet stin-
gene hos hans lægehus i løbet af tur-
neringen – fin service!

Runde 1-3

No alarm and no surprises
(Coldplay)

Både Allan Stig Rasmussen og jeg
startede med 3 af 3, mens Lars Schan-
dorff blev forvirret mod Bo Garner
Christensen i 3. runde og måtte af
med en halv. Mine første to partier
var ikke helt stilrene, men i 3. runde
begyndte tingene at klikke på plads:

Sune Berg Hansen
Helsingør (2538)

Jacob Carstensen
Brønshøj (2280)

Modtaget dronninggambit / D27

1. d4
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Min første gevinst i turneringen
mod en IM, den tidligere danmarks-
mester Ole Jakobsen, indbragte tur-
neringens skønhedspræmie skænket
af Dagbladet Politiken.

IM Ole Jakobsen
Enkeltmedlem

Bo Garner Christensen
Fåborg Skakklub

Budapester Gambit / A52

in forberedelse til dette parti bestod
hovedsageligt af a finde en åbning,
som min modstander ikke særligt
ofte kommer ud i, så jeg ad denne
vej kunne kompensere for den
store forskel i erfaring og åbnings-
kendskab, som man altid oplever,
når man møder en titelholder:

1. d4 Sf6 2. c4 e5!?
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16. exd4 Lxd4† 17. Kh1

Ja, for 17. Le3 strander jo på 18...
Lxe3† 19. Dxe3 Sg4!! med mat el-
ler dronningegevinst!
17... Sg4!

Og Hvid er færdig, da hans allerede
omtalte svagheder nu blot fasthol-
des og suppleres med en svag hvid
kongestilling...
18. h4 g5?

Dette træk er faktisk en fejl, hvilket
mange allerede har gjort opmærk-
som på. Ole var den første, da han
dagen efter partiet kom og sagde:
Utroligt, hvor svært det i praksis er
at se, at Le2 kan bruges som effektiv
blokør i h-linien efter f.eks. følgende
variant: 19. fxg4 gxh4 20. gxf5 hxg3
21. Lh5!!!, hvorefter det sorte an-
greb er afvist, så Sort blot mangler
en officer... Det rigtige – i stedet for
18... g5? – ville have været 18...
Txe2!, hvorefter det sorte angreb
skærer igennem som planlagt. Surt,
at jeg ikke spillede dette træk, da det
faktisk var min helt oprindelige plan,
da jeg ofrede springeren med 15...
Sd4!! En lille skønhedsplet i et el-
lers herligt angrebsparti!
19. Ld3

Hvid forsøger sig i stedet med den
gamle teknik: at uskadeliggøre de
sorte angribere ved simpelthen at
bytte dem af...

Et lækkert træk, jeg er helt nyforel-
sket i. For lidt over 14 år siden var
det mit førstevalg, men så blev jeg
tiltrukket af ‘the dark side’ eller som
Guns N’roses siger det: ‘it’s been 14
years that are gone forever and I’ll
never have again’. At jeg er gået over
til det stærkeste førstetræk, kom i
øvrigt slet ikke som en overraskelse
for min modstander. Jeg havde alle-
rede spillet 1. d4 i både Skakligaen
og Bundesligaen.
1... d5 2. c4 dxc4

Min modstander er meget konse-
kvent og spiller sit repertoire. Det er
altid en god strategi, hvis man altså
har et godt repertoire (og det har Ja-
cob). Jeg har selv droppet ‘reper-
toiretanken’ og vælger nu kun åb-

ninger efter modstanderens formo-
det svageste punkter.
3. Sf3

Egentlig ville jeg gerne spille 3. e4
her, men et nærmere studium afslø-
rede et par huller i Lars Schandorffs
anbefalinger i hans (i øvrigt fremra-
gende) nye bog om D-gambit.
3... Sf6 4. e3 e6 5. Lxc4 c5 6. 0-0 a6 7.

dxc5!?

Faktisk tredjevalget. Jeg ville gerne
spille 7. Lb3, men der var også et
hul, og så endte det med en slags
blodfattigmandsvariant, hvor damer-
ne ryger i æsken med det samme.
Den er irriterende for Sort, og det er
en af grundene til, at jeg selv har lagt
modtaget dronninggambit på hyl-
den.

7... Dxd1

7... Lxc5 har et lidt bedre ry. Et par
lynpartier på ICC mod Steffen Pe-
dersen (verden er lille) har dog over-
bevist mig om, at det heller ikke er
nemt for Sort.
8. Txd1 Lxc5 9. Sfd2!?
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tilbage i kampen igen (dobbelt tem-
potab!). Man kan således sige, at ki-
men til Hvids kommende problemer
allerede lægges her...
10... La7 11. Ld2 Lf5
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Sort er kommet bedst fra åbningen,
idet han har fået en rigtig god
centrumskontrol samt terrænfordel
(især i centrum og på kongefløjen).
12. Tc1 Dh4!?

Terrænet indtages !
13. Db3?

Er som sagt en fejl, da Hvid allige-
vel ikke tør slå bonden på b7.
Man forstår jo godt, at Hvid ikke tør
slå bonden, men netop derfor skulle
han jo så heller ikke bruge / spilde
tid på at ‘forberede’ det! Læserne kan
jo eventuelt selv more sig med at
finde ud af, hvordan Sort ville have
spillet, hvis Hvid havde taget denne

testamentebonde.
13... Tfe8

Et tårn hører naturligvis ofte til i en
åben linie (eller som her i en halv-
åben). Læg godt mærke til, hvordan
denne linie senere bidrager væsent-
ligt til Sorts angrebsspil og dermed
til Hvids hurtige nederlag :
14. g3 ,Dh6 15. f3?
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Sort trækker og vinder!
Hvids fejl i 15. træk tyder på, at han
endnu ikke har gjort sig klart, at
åbningsfordelen er væk, og at den
hvide stilling allerede er begyndt at
blive meget svær at spille.
15... Sd4!!

Det var jo ikke blot e-linien, der blev
svækket med Hvids 15. træk (be-
mærk især feltet e3). Også diagona-
len g1-a7 får nu en kraftig opblom-
string som angrebskanal for Sort.
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19... gxh4 20. Kg2

Nu er det derimod en stakket frist,
før Sort trænger ind i stillingen med
tilstrækkelige ressourcer til at vinde
partiet.
20... Se3†

Fremtvinger de ønskede afbytninger
og gøder samtidig den ovennævnte
invasion (sjovt nok hovedsageligt
via feltet e3, jf. kommentaren til
Hvids 15. træk!).
21. Lxe3 Txe3 22. Lxf5

Desperation at ofre dronningen, men
slaget er selvfølgelig tabt. At Ole
ikke opgiver her, kan sikkert forkla-
res med, at man i en schweizertur-
nering som højtratet spiller ved, at
gevinst i runder 1-3 er et must, hvis
man senere vil gøre sig forhåbninger
om en af hovedpræmierne.
22... Txb3 23. axb3 hxg3

Feltet e3 som angrebs-kardinal-
punkt viser sig ikke at være nok til at
bringe den hvide stilling i knæ, så
Sort opgraderer derfor nu angrebet
til også at foregå via h- og g-linien:
24. Sh3 Dd2† 25. Kxg3 Kh8 26. Tc2

Tg8† 27. opgivet.

Altid en herlig fornemmelse, når man
ved selve DM har held til at opnå
point mod én af de tidligere dan-
marksmestre!
 0-1
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Allan Stig Rasmussen
kommenterer:

Omskifteligt parti

Allan Stig Rasmussen
Jetsmark (2504)

Sune Berg Hansen
Helsingør (2543)

Russisk / C01

Sune er en mand med mange evner
og skriver f.eks. en vældig under-
holdende pokerblog, som jeg klart
kan anbefale at læse, også selv om
man – som jeg – ikke gør i den slags
‘hedensk hasardspil’. Han er bestemt
heller ikke uden evner ved skakbræt-
tet, hvilket bl.a. har kostet mig et par
nuller i tidligere opgør. Jeg vidste
desuden, at han så sig selv som klar

Selvfølgelig ikke min egen idé. Jeg
kunne aldrig drømme om at spille et
så mærkeligt træk uden at have
stærke forgængere. Jeg har tre par-
tier i min base med 9. Sfd2 og sco-
ren (2½ af 3) tyder på, at Sort får
friske problemer. Den første idé er,
at på et normalt træk som 9... Sbd7
spiller Hvid 10. Sc3 fulgt af 11. Sde4
og invaderer d6. Andre ideer er Lc4-
f3 og en opstilling som i partiet med
springerne på b3 og c3 (dækker
damefløjen) og f3-e4, som dræber
en eventuel løber på b7.
9... Sc6?!

Der plejer den at stå dumt.
10. Sb3 Le7 11. Sc3 b5 12. Le2 Lb7

13. f3

Ser langsomt ud. Men med en bonde
på e4 og løbere på e2 og e3 samt de
to springere kommer der enormt pres
på Sorts damefløj.
13... Sd7

For at besvare 14. e4 med 14... Sc5.
Men nu er d6 igen blottet.
14. a4 b4 15. Se4 0-0-0 16. Sd6† Lxd6

17. Txd6 Kc7?

Lidt for samarbejdsvilligt. Som Lar-
sen skrev for nylig, skal man ikke
hjælpe modstandere med at om-
plante fejlplacerede brikker.
18. Td2! Sde5 19. Tc2
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Strategisk er partiet slut: Hvid har et
stærkt løberpar, og Sorts dronning-
fløj er svag, og han har en bovlam
løber og dårlig konge.
19... Sd3 20. Ld2 Kb8 21. e4 Sce5?

Tempotab.

favorit til at vinde DM i år, så jeg var
vældig godt forberedt, og opsat på
at vise københavneren lidt jysk
‘gæstfrihed’, som Asbjørn Riis gør
det i wrestlingringen. Men sådan gik
det selvfølgelig ikke...
1. e4 e5

Forsigtigt – men forventet. Han har
ellers spillet 4-5 forskellige sicilia-
nere regelmæssigt.
2. Sf3 Sf6

Nooo... Et hul i mine forberedelser,
selv om tanken faktisk havde strej-
fet mig et par gange. Russisk er en af
de åbninger, som man sjældent får
alverden imod, så jeg har ikke spil-
let noget fast imod det, men til gen-
gæld eksperimenteret med en del
forskelligt.
3. Sxe5 d6 4. Sf3 Sxe4 5. d3!?

En overraskelse for Sune! Det sam-
me som jeg spillede til OL i Dresden,
mod en 2100-mand. Jeg tænkte, at
Sune – lidt paradoksalt – næppe
havde gidet forberede det ordentligt,
da det er det, man normalt ville for-
vente, at han gjorde, men eftersom
det ikke just er en kritisk variant, og
ovennævnte parti endte remis, kunne
han have formodet, at jeg ville for-
søge mig med noget andet. Lidt ind-
viklet, men jeg håber man forstår.
5... Sf6 6. d4 d5 7. Ld3 Le7 8. 0-0 0-0

9. Te1 Lg4 10. Sbd2 c5 11. dxc5 Lxc5

�

Foto: tr.
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mer. En skidt start på partiet.
15... Lh5

Jeg synes 15... Lf5 virker mere na-
turligt, selv om det er lidt ubehage-
ligt, at den ‘næsten’ står i slag. 15...
Lxd4† var også en idé, men Hvid
holder efter 16. Sxd4 Db6 17. c3 Lf5
18. Kf1!
16. c3 Se5 17. Lg5 Sc4 18. Dc1?

Åbenbart en grov fejl, eftersom 18.
Sd2, imod forventning, faktisk godt
kunne spilles. Computerskak...
18... h6 19. Lh4 Lg6 20. Lf2

Heromkring begyndte jeg at blive
mere optimistisk igen. Sort står selv-
følgelig stadigvæk bedst, hans brik-
ker er vældigt aktive, men det er slet
ikke utænkeligt, at jeg stille og ro-
ligt kan få udlignet.
20... Dc7?!

En lille men glædelig overraskelse,
jeg ville klart have foretrukket 20...
Dd6
21. Sd2 Se5 22. Sf1

Vikler mig ud.
22... a6

22... Sd3 23. Lxd3 Lxd3 24. Dd2
giver ingenting.
23. Sg3 Sc4

Fremprovokerer endnu en svæk-
kelse, men til gengæld får jeg så en-
delig alle mine brikker med i spil.
23... Sfd7 var et fornuftigt alterna-

tiv, med planen at hoppe til c5 og
kigge på d3. Den er lidt bovlam på
f6.
24. b3 Se5 25. Dd2 Tac8 26. Tac1 Lc5

Endnu en lille men behagelig over-
raskelse. Jeg havde klart forventet
26... La5 for at fremprovokere b4,
og dermed en svækkelse af c4.
27. a4 La3 28. Ta1 Lc5

Havde der fulgt et remistilbud med
trækket, havde jeg nok overvejet det
seriøst. Men jeg forventede ikke, at
Sune gik efter en halv her, og var
alligevel heller ikke så utilfreds med
stillingen efterhånden. Planen var
sikkert 28... Ld6 i håb om nogle
tricks, f.eks. noget med Lf4 og vinde
en kvalitet, hvis jeg spiller Tac1 igen.
Men jeg tror, han forkastede ideen
igen, fordi jeg sender en hyp til f5. I
analyserne fortalte Sune, at han nu
endelig havde fået ideen med at køre
løberen til a5.
29. Lf1 Lb6 30. Te3

Jeg truer pludselig med at doble i e-
linien, og måske følge op med et
veltimet f4-f5.
30... Ted8?! 31. Sge2

Endelig fuld udligning ifølge com-
puteren – og endda lidt mere end det!
Jeg havde samme opfattelse under
partiet, og ikke mindst har trenden i
lang tid gået min vej. Både Lg3 og
Lh4 ligger nu i luften.

22. Le3 Sc6 23. Lb6 Td7 24. Td1 Sde5

25. Tcd2

Hvid kunne også tage c-linien, men
med løberen på b6 ser d-linien mest
appetitlig ud.
25... Txd2 26. Txd2 Tc8 27. Sc5

Tid til at vinde materiale.
27... Sa5 28. b3!

Under ordnede forhold. I så god en
stilling vil det være utilgiveligt at til-
lade det mindste modspil.
28... Tc6 29. Td8† Lc8 30. Sxa6† Kb7

31. Lxa5 Tc1† 32. Td1

Se foregående kommentar.
32... Txd1† 33. Lxd1 Kxa6 34. Lxb4

1-0

Runde 4-6

Imellem åbningsspillet og
slutspillet satte guderne
midtspillet.  (Siegbert Tarrasch)

Så spidsede det hele til. Jeg havde
sort mod Allan Stig i 4. runde og
overraskede ham med åbningen rus-
sisk. Det havde han ikke noget parat
mod, og jeg kom hurtigt til at stå
bedst. Fortsættelsen var dog ukon-
centreret og underligt ufokuseret.
Allan bliver ikke forvirret af at stå
dårligt, så en plan, der i alt væsent-
ligt bestod i at rykke rundt med brik-
kerne og vente på en fejl, var meget
fejlanbragt. Især da jeg selv endte
med at lave en kæmpefejl, som bur-
de/kunne have kostet partiet. Men

heldigvis havde Allan for første gang
glemt killerinstinktet på hotelværel-
set, og vi tog senere remis i en uklar
stilling. I 5. runde blev Lars Schan-
dorff - Allan Stig Rasmussen remis,
og det gav mig chancen for at komme
alene i spidsen mod talentfulde Mads
Andersen.

Sune Berg Hansen
Helsingør (2538)

Mads Andersen
Skanderborg (2279)

Engelsk / A31

1. Sf3(!)

Der faldt den unge mands styrke så-
dan ca. 100 ratingpoint, tænkte jeg
ved mig selv. Jeg vurderede, at jeg
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12. Sb3 Lb6

Her var Sune allerede godt tilfreds,
og først efter at jeg have ‘presset’
ham lidt, indvilligede han i, at Sort
måske ikke rent objektivt stod bedst.
13. Le2?

Det gør han til gengæld nu. En klar
fejl.
13... Sc6 14. Sfd4
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14... Te8!

En ubehagelig overraskelse.
15. f3

En træls svækkelse. Jeg troede el-
lers, jeg havde hele to varianter, der
var fine, først og fremmest 15. Le3
Lxe2 16. Txe2 Sg4 17. Sxc6, men
her behøver Sort ikke slå igen (det
taber), for 17... Dh4 vinder. Avs.
Backup-planen var 15. Lxg4, men
det strander på det simple 15... Sxg4,
da Hvid har nogle baglinieproble-
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med det. Jeg havde misset, at dron-
ningen kunne gå til c5. Jeg havde
såmænd set 34. f4 Sxg4 35. f5 Dc5
36. fxg6 Sxe3 37. gxf7† Kxf7 38.
Dxe3, og hvid bør vinde. Endda også
det lumske 34. h3 havde jeg tænkt
på, men efter 34... Lh7 35. f4 Sc6
36. f5 står Hvid ‘kun’ klart bedst.
34... Dc5

Min pointe var 34... Dd6 35. Sxg6
fxg6 36. Tae1 Te8 37. f4 og Te8
mangler dækning. 34... Dc6 er mere
smart end godt efter 35. Sxg6 (men
ikke 35. Sxc6 Sxf3†)
35. Sxg6?

Det her er til gengæld den reelle fejl.
35. b4 Df8 36. Sxd5 vandt stadig-
væk.
35... Sxg6 36. b4 Df8 37. Ld3?

Endnu en fejl. Opdagede først Sunes
næste par træk efter at have flyttet.
Bedre var 37. Tae1, og Hvid har
stadigvæk gode chancer.
43. Lf5 Ta8 44. bxa5 Da3 45. Kg2 Sf8

Med remistilbud. Jeg kiggede på stil-
lingen et godt stykke tid og regnede
med fortsat at stå en smule over. Men
jeg var ikke kommet mig helt over
den missede gevinst, og syntes ikke
længere, det gik min vej. Desuden
var energien på et faretruende lavt
niveau, så jeg gik til sidst med til at
stoppe partiet ‘i utide’. ½-½
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Bo Garner Christensen
kommenterer:

Materialetab/-ofre
versus aktivitet

Bo Garner Christensen
Fåborg Skakklub

IM Esben Lund
Skakklubben K41

Italiensk / C50

I det velbesøgte kommentatorrum
styrede Per Andreasen flere interes-
sante diskussioner om de spillede
partier i Landsholdsklassen, og et par
af dagene var temaet ‘bondeofre’.
En af dagene talte jeg selv med Per
om dette, og jeg citerede da en kær
passus fra min tid i AS04. Her havde
vi et stående motto, der lød noget i
retning af: ‘Der findes ikke noget,
der hedder en tabt bonde! Der findes
kun noget, der hedder åbne linier!!’
Dette skal naturligvis forstås sådan,
at man i stedet for at fokusere på det
negative (den tabte bonde), skal
fokusere positivt (på de muligheder,
der trods alt opstod som følge af det
tabte).
Dette motto har jeg for mig selv ud-
viklet lidt videre, så jeg ikke kun er
glad for den åbne linie, der opstår,
når jeg ofrer / taber en bonde, men

selv kun smider 50 ratingpoint med
det lidt tamme førstetræk, så det føl-
tes som en god byttehandel, især da
jeg har flere at give af. Mads er lige
fyldt 14 år, og i den alder har man
styr på modeåbningerne, men der har
endnu ikke været tilstrækkeligt man-
ge ubehagelige gamle mænd, som
har spillet ‘flank openings’ til, at re-
pertoiret er ordentlig på plads. Jeg
havde lagt mærke til, at Mads valgte
diverse pindsvineopstillinger, og det
var jeg ekspert i, før han blev født.
1... Sf6 2. c4 c5 3. Sc3 b6?!

Går direkte ind i den ringeste pind-
svine-variant. Jeg havde forventet
3... e6 4. g3 b6, men håbet på tekst-
trækket, som Mads har spillet tidli-
gere.

4. d4 cxd4 5. Sxd4 Lb7 6. f3 e6 7. e4

d6 8. Le2 a6 9. Le3 Sbd7?!

For tidligt. Nu har Sort ikke længere
muligheden af at stille den på c6.
10. 0-0 Le7 11. a4!

Straffen for Sorts 9. træk. Normal-
opstillingen med Dd2, b4 osv. er
også lidt bedre for Hvid.
11... 0-0 12. a5 Dc7?!

I sig selv ikke nogen fejl, men ind-
ledningen på en fejlagtig plan. Sort
er som tommelfingerregel nødt til at
slå a5 i de her stillinger. Hvid får
bonden igen med Sb3-a5. Sort spil-
ler Tab8 (modspil i b-linien) og La8.
Springeren på d7 forbliver fleksibel
på d7, hvor den både kan hoppe til
b6, c5 og e5. Mads lægger op til en

opstilling med springeren på b6, og
det er aldrig godt i pindsvine-opstil-
linger! I disse computertider vil folk
altid have beviser, men I kan stole
på mig – geden hører ikke til der.
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13. Dd2 Tab8?!
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31... Sh5?

En ret åbenlys fejl – men ikke den
tabende, selv om Sune udnævnte den
til det (og mange har gentaget det).
Bedre var f.eks. 31... Sc6¸
32. g4

Den naturlige reaktion. Man skal
selvfølgelig lige huske dækningen
af f3 nu, men strukturen med f3 og
g4 er ret typisk, og rent konkret er
det bare godt.
32... Sf6 33. Lg3 Sfd7?
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Dette er til gengæld fejlen, der kunne
have kostet partiet! 33... Te8!! 34.
Te1 (en vigtig pointe er, at 34. f4?
kan besvares med 34... Se4! 35. Txe4
Sf3†) 34... Lc5 holdt sammen, selv
om hvid er ovenpå.
34. Sf4

Et godt træk, selv om jeg både under
og efter partiet var voldsomt utilfreds



også for den tidsfordel (tempofor-
del), jeg opnår i denne forbindelse:
Modstanderen bruger jo tid på at tage
bonden. Til gengæld får jeg som re-
gel udviklingsforspring, hvis jeg
bruger denne tid rigtigt!
Det stående dilemma er jo så: Hvor
meget udvikling skal man have, for
at det opvejer tabet af en bonde?
I nedenstående kommentarer anven-
des ordene aktivitet, udvikling og
tempofordel synonymt:
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4 Le7

I min barndom gik dette træk for at
være en fejl, da det passive sorte spil
tillader Hvid at spille meget aktivt i
centrum.
4. d4!? exd4

Her har vi så den stilling, som dan-
nede grundlag for dagens tempo-dis-
kussioner: Kan Hvid tillade sig føl-
gende bondeoffer? Får han nok ak-
tivitet for materialet?
5. c3!

At jeg giver dette træk et udråbstegn
fortæller lidt om min egen holdning
til tempo-diskussionen. Og lad det
være sagt med det samme: Jeg ved
godt, at mange IM’ere og GM’ere
nu nok sidder og rynker på næsen.
Sådan kan man ikke spille, vil de nok
sige! Men her er min påstand, at Hvid
med sit bondeoffer får lige præcis

forspring for bonden, andre vil sige,
at Hvid med den rette strategi herfra
nemt kan opnå fordel!
Men hvad er så den rette strategi og
spillemåde? Efter min mening skal
man følge det dynamiske åbnings-
spil op med 1) hæmningsspil / pro-
fylakse og 2) særdeles aktivt spil.
Hæmningsspillet skal forhindre, at
modstanderen opnår en aktivitet, der
senere kan opveje den opnåede
tempofordel, og det aktive spil skal
udnytte de stillingsmæssige mulig-
heder, som tempofordelen har skabt
grundlaget for (trækket 9. h3 hæm-
mer f.eks. Sorts hvidfeltede løber, så
den ikke kan komme til drømme-
feltet g4).
9... Sf6 10. Lf4 0-0.

Hvids udvikling er bragt på plads,
og tiden skal nu bruges til at bringe
de tunge officerer i stilling i de (kom-
mende) åbne og halvåbne linier.
11. Tc1 Le6 12. De2 Sd7 13. Tfd1 Lf6

Sort vil bytte sin sortfeltede løber af,
inden han konsoliderer centrum og
det strategiske nøglefelt e5 med træk-
ket f7-f6. Hvid sidder til gengæld
med følelsen af perfekt koordination:
Nu mangler blot den rigtige angrebs-
idé (angrebsmål) inden ‘det aktive
spil’ kan begynde:
14. Lb1 Lxc3 15. Txc3 f6

‘Took a wrong way and just kept
going’ synger Bruce Springsteen i
‘Hungry Heart’.
14. axb6 Sxb6 15. Tfc1

Kom vist som en overraskelse for
Mads, men det er sådan, man (indi-
rekte) dækker c-bonden, så det skal
bare virke.
15... Tfc8

15... Sxc4 16. Lxc4 Dxc4 17. Sd5
osv.
16. Sb3 Sfd7

16... Sxc4 17. Lxc4 Dxc4 18. Sa5
Dc7 19. Sd5 er igen klamt.
17. Sa5 La8 18. c5!

Gør alle Sorts brikker dårlige.
18... dxc5 19. Lxa6 Tf8

Hvid sidder på det hele og gør klar
til en invasion over de hvide felter.
24... Dc7 25. Sb5 Dc6

Her omkring begyndte jeg at blive
bange for at regne forkert.
26. Scd6

Men jeg turde godt følge planen al-
ligevel!
26... Tbd8?!

En fejl i en helt igennem rådden stil-
ling. 26... Tb6 27. Sf5 Ld8 28. Td6
vinder
27. Sf5 Tfe8 28. Sxe7† Txe7 29. Td6

1-0

I 6. runde stod Lars Schandorff så på
menuen. Han havde set meget shaky
ud i midtspillet mod både formsvage
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20. Lf4!

Det tiltaler mig at omstøbe Sorts tid-
ligere så smukke struktur til et arki-
tektonisk mareridt.
20... e5 21. Le3 Dd8 22. Td1 Sf6 23.

Dc2 Sbd7 24. Sc4
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nok udviklingsforspring til at opveje
dette ‘tab’ af materiale. Bedøm selv:
Esben spiller som regel altid dejligt
principielt – Bondeofre skal testes!
5... Sa5

Bondeofferet kan selvfølgelig ikke
modtages med det samme (5... dxc3
6. Dd5! fører til uhyggelige sager på
f7).
6. Ld3 dxc3 7. Sxc3 d6 8. 0-0 Sc6.

Bemærk, at Sort altså nu har inve-
steret 2 træk / tempi for bonden.
9. h3
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For at kunne spille godt ‘temposkak’
skal man efter min mening besidde
en vis form for optimisme: Denne
stilling skal man f.eks. kunne føle
som lige, selv om Hvid altså reelt er
en bonde bagud. Nogle vil sige, at
der slet ikke er nok udviklings-
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rigtige måde at forvalte sin aktivitet
på:
24. Dc2!!

Et træk, som jeg her efter DM er stolt
af, og som jeg betragter som ét af
mine bedste træk i Silkeborg:
Trækket bygger videre på ovenstå-
ende antagelser, og det indgår des-
uden i to forskellige planer og har to
formål: Mine elever vil her med det
samme sige: ‘Så er der jo tale om et
multitræk!!’, hvorved vi jo så ved,
at Hvid nu er meget tæt på at opnå
fordel, også selv om der fortsat
mangler en bonde i det materielle
regnskab!
Ideen med trækket er selvfølgelig
fortsat at spille aktivt i den halvåbne
c-linie, men også med ét slag at åbne
en ny front: Diagonalen b1-h7 (be-
mærk at Tykke Bertha senere binder
bonden på f5, og dermed gøder jor-
den for et rask lille kongeangreb –
som supplement til det aktive linie-
spil).
24... Sc5 25. g4

Karsten Rasmussen og formstærke
Allan Stig Rasmusssen. Jeg beslut-
tede derfor at gå hårdt til ham. Der lå
ren equity beregning bagved (se par-
tiets slutkommentar): Selv med et ne-
derlag ville jeg stadig være med i
kampen, mens en sejr ligesom ville
sikre titlen (troede jeg).

Sune Berg Hansen
Helsingør (2538)

Lars Schandorff
Sydøstfyn (2505)

Caro-Kann / B19

1. e4

Havde krævet en masse forberedelse.
Den oprindelige plan var at spille 1.
d4, men mine ideer mod nimzoindisk

var knap så imponerende ved et nær-
mere studium.
1... c6

Øv! Havde håbet på 1... e5, men reg-
nede egentlig med fattigmandsåb-
ningen Caro-Kann. Min forberedelse
bestod primært i at gennemspille
Kotronias partier – han har en vild
score mod Caro-Kann.
2. d4 d5 3. Sc3

For første gang i otte år.
3... dxe4 4. Sxe4 Lf5 5. Sg3 Lg6 6. h4

h6 7. Sf3 Sd7 8. h5 Lh7 9. Ld3 Lxd3

10. Dxd3 e6 11. Lf4 Da5† 12. Ld2 Lb4

Mode i øjeblikket.
13. c3 Le7 14. c4 Dc7 15. 0-0-0 Sgf6

16. Kb1 0-0 17. Dc2!?

Får damen væk fra den giftige d-li-

nie, gør klar til at dække f2 (mod en
springer på g4) og holder b-bonden
væk fra b5 et træk eller to.
17... a5!

Hmm, kom irriterende hurtigt og er
nok det bedste træk.
18. Th4
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Lars Schandorff – næppe tilfreds med
tredjepladsen og spillet.
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Hvid trækker!
Hvordan skal Hvid nu spille aktivt?
Husk, at uden aktivt spil, vil det dy-
namiske og bondeofrende åbnings-
spil jo være forgæves, så næste træk
må absolut betragtes som partiets
nøgletræk:
16. b4!!

Egentlig ikke noget svært træk at
finde, når man tager ovenstående
bemærkninger med, men hvis man
ikke er tilhænger af tempo-filosofien
vil man nok ikke kunne få sig selv til
at ofre bonde nummer 2....
16... Sde5

Sort undlader klogeligt at tage imod
offeret, for efter 16... Sxb4 17. Db5
falder Sorts dronningfløj fra hinan-
den – med endnu mere aktivt hvidt
tempospil til følge!
17. b5 Sxf3† 18. Dxf3 Se5 19. De2 a6

Hvid var klar til at doble tårnene i c-
linien, så Sort forsøger selv at skabe
aktivt (mod-)spil i a-linien.
20. Le3

Hvid indrømmer, at den sorte sprin-
ger på e5 står for stærkt, og tager for
mange felter i og omkring centrum
– den må og skal jages væk, før Hvid
kan komme videre med sit projekt
‘aktivt spil’.
20... axb5 21. Dxb5 b6 22. f4 Ta5 23.

De2 Sd7

Men nu er springeren blot på vej til
et nyt, og tilsyneladende næsten lige
så godt blokadefelt på c5:

�
�����


���
��	
�������

��
�
�
�
�
�
���


����
�
�
�
�
�


�
�
���

Hvis Sort får ro og fred til at konso-
lidere, er bonden som sagt blot tabt,
og slutspillet ville derfor blive me-
get kritisk for Hvid. Det er derfor nu
helt afgørende for partiets udfald, at
Hvid finder den rigtige plan / den

Foto: tr.



her omkring meget med i partiet via
live-transmissionen på Internet (ros
for det!), og i Skovbo laver de stadig
bølgen over Hvids næste to træk:
30. Db3†!!

Av, den gjorde pænt nas!
30... Kh8

Ja, for 30... Sxb3.31. Txc6 giver blot
Sort endnu flere problemer pga. den
deplacerede springer på b3 (set i for-
hold til forsvaret mod den hvide bon-
des forvandling på c8) og de meget
aktive og velplacerede hvide tårne.
31. Df7!!

Herligt, når man får lov til at spille
sådanne opgavetræk i et seriøst parti!
31... Taa8 32. De7 De8 33. Dxe8 Taxe8

34. Lxc5 bxc5 35. Txc5 fxg4 36. Tcd5!,

opgivet.

37. Td8 med efterfølgende hvid bon-
de-forvandling og/eller sort tårn-tab
kan ikke undgås – Sort manglede tid
til at få sit forsvarsspil til at fungere!
Moralen på dette parti føler jeg der-
for må være: Udviklingsforspring og
aktivitet kan godt opveje et bonde-
tab (offer) i åbningen, men det kræ-
ver til gengæld, at man har held til at
hæmme modstanderens aktive mu-
ligheder, samtidig med at man selv
spiller meget aktivt og dynamisk.
1-0.

Allan Stig Rasmussen
kommenterer:

Springer på afveje

Allan Stig Rasmussen
Jetsmark (2504)

Jacob Carstensen
Brønshøj (2280)

Katalansk / E18]

Jacob havde hidtil i turneringen kla-
ret sig fremragende, og det lå ham
næppe fjernt at begynde at tænke på
IM-norm. Han er en god bekendt,
og egentlig ærgrede det mig lidt, at
jeg ikke kunne hjælpe ham på vej
med en remis, men jeg havde selv-
følgelig selv noget vigtigt at kæmpe
for. Og så havde han jo forresten
basket min klubkammerat Stefan
Christensen et par runder forinden,
så at forsøge at revanchere det, mo-
tiverede da også lidt.
1. d4

Mit nye førstetræk? Spillede det tre
gange til DM, ud af fem mulige –
men af varierende grunde.
1... Sf6

Normalt spiller Jacob modtaget
dronninggambit, men må have haft
en dårlig oplevelse med den tre run-
der tidligere mod Sune, og som han
også var udmærket klar over, er det
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18. Se2 Sg4 er forstyrrende.
18... a4

Nyt og meget logisk.
19. Se2 b5

Sorts charmerende pointe.
20. c5 Sd5 21. Th3
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21... a3?!

21... b4 må være bedre, og faktisk
foretrækker jeg Sort her. Der truer
b4-b3, og på f.eks. 22. Dd3 virker
Db7-a6 som en god idé.
22. b3 Tfe8

22... e5!?
23. g4

Her kommer Hvid, og med h6 fikse-
ret bliver angrebet altid farligt.
23... e5 24. Tg1 exd4?

24... e4! må være rigtigt. Ideen var
25. g5 exf3 26. gxh6, og i starten er
selv Rybka imponeret, men Sort står
nok lidt bedre i den uklare stilling
efter: 26... Lf6 27. hxg7 fxe2 28. h6
e1D† 29. Lxe1 Txe1† 30. Txe1
25. Sexd4 Lf6?

Et ‘alibitræk’ i en livstruende situa-
tion. 25... Sxc5 26. g5 hxg5 27. Sxg5
Lxg5 28. Lxg5 ligner et monster-
angreb, men igen imponerer det ikke
computeren, der bare siger uklart /
lille sort fordel.
26. g5 hxg5 27. Lxg5?

‘Rigtige angrebsspillere’ ser selvføl-
gelig, at 27. Sxg5 Lxd4 28. Dh7†
Kf8 29. h6 saver lige igennem. Men
den slags har jeg for længst erkendt,
at jeg ikke kan beregne. Hvilket jo
også viser, hvorfor jeg ikke hører til
i denne hyperskarpe stillingstype
(1.d4 here we come).
27... Lxd4 28. Sxd4

Hvid har farligt angreb.
28... Kh8?!
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Forbereder trykspil på f5.
25... Da8

Også et multitræk, der på én gang
øger trykket i a-linien og i centrum.
Partiets forløb viser dog, at de hvide
felter i centrum i dette parti ikke har
samme positionelle betydning som
spillet i de åbne c- og d- linier!
26. e5!!

Et fløjangreb (i a-linien) skal besva-
res med modstød i centrum!
26... f5

Truslen på h7 er selvfølgelig stærkt
ubehagelig for Sort, og også grun-
den til, at Hvid dermed lige vinder
det afgørende tempo i forbindelse
med sit gennembrud i centrum:
27. exd6 Lxa2 28. dxc7 Lxb1 29. Dxb1

Dc6
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Juniorerne i Skovbo Skakklub fulgte



... DM SILKEBORG 2008

desuden noget, jeg selv har spillet
en del med sort, og selvsagt var for-
beredt på. Så han tyr til sit, efter egne
ord, lidt shaky alternativ.
2. c4 e6 3. g3

(!) Ifølge min base spiller Jacob kon-
sekvent 3... Lb4 mod 3. Sc3, mens
3. Sf3 altid besvares med 3... b6. Så

jeg forsøger allerede nu at bringe
ham ud i ukendt farvand.
3... d5 4. Sf3 Le7 5. Lg2 0-0 6. 0-0 b6?!

Ingen katalansk denne gang, men til
gengæld kan Hvid nu ret nemt få en
lille men langvarig fordel med 7.
cxd5. Det var jeg klar over under
partiet, men eftersom b6 kom ret
hurtigt, tænkte jeg, at Jacob kendte
(langt) mere til det end jeg, så:
7. Se5 Lb7 8. Sc3 Se4?

Spillet meget hurtigt, så først blev
jeg lidt nervøs for at være vadet di-
rekte ind i noget, min modstander
kendte godt. Jo mere jeg kiggede på
stillingen (20 minutter i alt), kunne
jeg dog ikke forestille mig, at det var
tilfældet. Min hovedvariant var 8...
Sbd7 9. Da4 Sxe5 (9... c6!?) 10. dxe5
Se4 11. Sxe4 dxe4 12. Td1 De8 13.
Dc2 Dc6 14. Td4 med klar hvid for-
del. 8... Sa6 er åbenbart også spillet
en del, men kan vel ikke være helt
sundt. Bedst er måske det solide men
passive 8... c6
9. cxd5! Sxc3?!

Nu var jeg helt sikker på, at Sort var
på afveje. Jeg havde forventet 9...
exd5, men det løser ikke Sorts pro-
blemer, Hvid kan f.eks. spille 10.
Da4, eller det mere ‘direkte’ 10. Sxe4
dxe4 11. Dc2! f5 (11... Dxd4? taber
efter 12. Dxc7) 12. Lf4, og jeg tror,

Ligner lækker profylakse. Men der
er noget galt, for kongen skal jo ikke
stå på sort. Her begyndte jeg at få
ideer med Lh6. Men først et træk,
som under alle omstændigheder skal
spilles:
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29. Thg3

Dækker tre brikker på en gang og
forstærker trykket på g7.
29... Te5?!

Igen et godt udseende alibitræk, der
er helt nytteløst.
30. Dd2!

Med afgørende angreb.
30... Tae8 31. Lh6 Txh5 32. Lxg7† Kh7

33. Dd3† f5 34. Th3 opgivet.

Det så mere overbevisende ud, end
det var. Men i den type stilling vin-
der spilleren i form, og jeg var me-
get fornøjet med mit koncept.
Equity-begrebet, som jeg brugte til
at vurdere, om jeg burde spille på
gevinst, er hentet fra backgammon
og poker. I sidstnævnte betyder det
ganske enkelt ens nuværende ejer-

andel af puljen. Det er også anven-
deligt i skak, og jeg brugte det, jeg
vil kalde ’turneringsequity’ (man
kan også tale om equity i et enkelt
parti) i Silkeborg. Da det absolut kun
var førstepladsen, som havde min in-
teresse, gjaldt det om at maksimere
chancen for at vinde den.
I sidste runde tilbød jeg remis mod
Arne Matthiesen. Inden havde jeg
vurderet (ud fra min stilling, Allan
Stigs stilling og chancerne i en even-
tuel omkamp), at remis ville give en
turneringsequity på ca. 80%, og den
ville være lavere, hvis jeg forsøgte
at vinde.
1-0
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Ven af skakhistorie søger
Skaktidsskrifter før 1960
og ældre skaklitteratur
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1896 og 1898.
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1910/11 og 1916/17;

Arbejderskak  1931, 1932
(#2), 1966 (#10) og 1967.

Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
S-22647 Lund, Sverige

Tel. +46 46 149 749
Mobil +46 733 264 033
callena@telia.com

Sort er på vej til at få hovedpine.
10. bxc3 exd5

10... Lxd5 11. e4 Lb7 12. Dg4 var
bestemt heller ikke sjovt for Sort,
men trods alt nok lidt bedre end
partifortsættelsen.
11. c4 Sa6?

Allerede den tabende fejl. Det var
tvingende nødvendigt at spille 11...
c6, men efter 12. cxd5 (12. Db3!?)
12... cxd5 13. Db3 kan jeg ikke tro,
selv Deep Blue II ville kunne regne
dybt nok til at se en måde, Sort kan
udligne på.
12. cxd5 Lxd5 13. Sc6

13. e4 Lb7 14. Lb2 lokkede også.
Hvid har både centrum og bedre pla-
cerede brikker, men da jeg fandt mit
træk 15, var jeg ikke længere i tvivl.
13... Lxc6 14. Lxc6 Tb8
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15. a3!

Det træk havde min modstander
selvfølgelig misset, da han spillede
Sa6. Som Per Andreasen skrev på
turneringens hjemmeside, kunne
Sort roligt have givet op her. Men
det gør en rigtig fighter naturligvis
ikke.
15... Lf6 16. Le3

16. Lb2? ville tillade 16... Sc5
16... b5 17. Dd3 Tb6

Jeg havde egentlig forventet 17...
Sc5, der har en lille fælde: 18. dxc5
Lxa1 19. Dxd8 (19. Txa1?? Df6 med
vindende fordel var, hvad Sort
drømte om at få lov til) 19... Tfxd8
20. Txa1 a5 21. Tb1 b4 22. a4 og
resignation, da Sort næsten ikke kan
flytte!
18. Lxb5 Sb8 19. Tac1

Ud af bindingen og forhindrer ideer
med c5.
19... Td6 20. Tfd1 c6 21. La4 Da5 22.

Db3

Næsten alt vinder, men dette er det
mest præcise og forhindrer sorts ene-
ste fornuftige plan, nemlig Tfd8 med
pres på d4, da det løber ind i Lf4.
22... g5 23. Ld2

Nu kommer 24. Lb4 i stedet, så Sort
valgte at stoppe uret.
1-0

Fordringen lyder: Sort trækker og
vinder! Hvordan skal Sort forhindre,
at den hvide a-bonde bliver farlig?
Svaret er enkelt: Han skal gå på
bonde-rov på kongefløjen(!), og der-
efter simpelthen ofre et tårn på h2!
32... Tcc3 33. a5 Tf3† 34. Ke2 Txg3

35. a6 Ta3

Bemærk nu, at 36. a7? besvares med
36. Tg2†, hvorefter både Hvids Ta1
og a-bonden går tabt, så derfor:
36. Kf2 Txh3 37. Thb1.

Ja, for det planlagte 37. a7 strander
jo igen på denne 2. række-skak: Det
har ingen betydning om feltet på 2.
række er dækket af et tårn eller ej –
både a-tårnet og bonden går stadig
tabt, hvor fantastisk det end lyder:
37. a7? Th2†!! 38. Txh2 Txa1 og
39... Txa7
37... Th2† 38. Kg1 Tha2!

Det var dette træk, som Kåre havde
overset, da han gik ind i slutspillet.
Den hvide a-bonde er nu for altid
uskadeliggjort, og Sort vinder der-
for nemt på sine tre forbundne
fribønder på kongefløjen.
De sidste træk skyldes alene, at vi
var ved at have meget lidt tid på klok-
ken, så der var ikke tid til at give op:
39. Tb8† Kg7 40. Tb7† Kh6 41. opgi-

vet. 0-1.

I samme runde viste Mads Andersen
med en overbevisende nedspilning
af en tredobbelt danmarksmester, at
det her skulle blive hans gennem-
brud:

Ole Jakobsen
Enkeltmedlem (2339)

Mads Andersen
Skanderborg (2279)

Grünfeldindisk / D85

1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5

Grünfeldindisk. En rigtig god åbning
for en spiller i rivende udvikling. I
øjeblikket har den også en fin teore-
tisk status.
4. cxd5 Sxd5 5. e4 Sxc3 6. bxc3 Lg7 7.

Le3

Hvid har mest spillet 7.Lc4 på det
sidste.
7... c5 8. Dd2 Da5 9. Tb1 b6 10. Lb5†

Ld7 11. Ld3 Sc6 12. Se2 0-0 13. Tb2?!

Ser kluntet ud. Hvids opstilling gi-

ver masser af mening, hvis Sort slår
på d4, men ellers er den ufleksibel.
13... Tfd8 14. 0-0 Le8 15. d5 Se5 16.

Lg5 Td7 17. Lb5?! Tb7 18. Lxe8 Txe8

19. Dc2 Sc4
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Sort har klar fordel.
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Dansk Skaksalgs DM-udstilling fungerede
som bog-café for DM-deltagerne.

Bo Garner Christensen
kommenterer:

Alt under kontrol

Gennem de senere år har jeg ved at
undervise i Skak haft rig mulighed
for at udvikle mit eget spil på for-
skellige måder. Ud over ‘tempospil’
har jeg også brugt tid på at genopfri-
ske nogle gamle slutspil, og mit parti
i 6. runde viser en lidt anden side af,
hvad det var for nogle ting, der gik
godt for mig i Silkeborg. Vi kom-
mer ind efter Hvids 32. træk, hvor
Hvid netop har spillet sin Konge fra
f1 til f2:

Bo Garner Christensen
Fåborg Skakklub
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Kåre Hove Kristensen
Nordkalotten

Foto: tr.



... DM SILKEBORG 2009

Allan Stig Rasmussen
kommenterer:

Held i skak findes ikke

Allan Stig Rasmussen
Jetsmark (2504)

Karsten Rasmussen
Århus / Skolerne (2435)

Katalansk / E04

1. d4 d5 2. c4 e6

Jeg havde mest forventet 2... c6, som
Karsten spillede mod mig 1½ må-
ned tidligere, og indtil DM havde
han generelt også kun spillet 2... e6
mod lavereratede.
3. Sf3 Sf6 4. g3 dxc4 5. Lg2 Lb4†

En sidevariant. Godt valg af Karsten,
den havde jeg ikke kigget på i forbe-
redelserne.
6. Ld2 c5

Nu var jeg helt out-of-book, kun 6...
a5 kunne jeg huske en smule om-
kring.
7. dxc5

Et forsøg på at vælge det sikre. Nor-
malt slår man på b4.
7... Lxc5 8. 0-0

Min plan var ellers 8. Da4†, men så
opdagede jeg 8... Ld7 9. Dxc4 Db6
og syntes, at Sort havde for mange
trusler.
8... 0-0 9. Dc2 Sbd7?!
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bedst tid. Jeg kunne dårligt have
ønsket mig mere fra start af.
11. Sxc4 Ld7 12. Sa5 Tc8

De sidste par træk spillede Karsten a
tempo, men røg gevaldigt i boksen
efter...
13. Dd1!

13. Sxb7 leder til en slagudveksling,
der er god for Sort: 13... Lxf2† 14.
Txf2 Txc2 15. Sxd8 Txd8). Hvid har
et klassisk katalansk pres, og efter
en halv time, så uret sagde 9 minut-
ter, valgte Sort at bide i det meget
sure æble:
13... Lc6

13... De7 var alternativet, men efter
14. Se5! er der stadigvæk problemer
(14. Sxb7 La4 er ikke helt så klart).
14. Sxc6 Txc6 15. Se5 Td6?!

15... Tc7 var lidt bedre for koordi-
nationen.
16. Sd3

Jeg tror ikke, jeg har fået lov til at
lave den manøvre før, og i hvert fald
aldrig i så gunstig en stilling – se
bare på den umatchede g2 løber – så
jeg sad bare og var glad.
16... Td7 17. Db3 Ld6 18. Tac1 h6

Skaber et lufthul og forhindrer en
træls binding – men tillader en an-
den:
19. La5 Sfd5

20. Tb3 Da4 21. Lc1 Td7 22. f3 Sa5

23. Tb2 Dc4

Dameafbytning er objektivt bedre,
men  teksttrækket er ikke en fejl.
24. Tb1 e6 25. dxe6 Txe6
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26. Td1

26. Sf4 Løber lige ind i: 26... Ld4†
26... Ted6 27. Lf4 Td3 28. Txd3 Dxd3

29. Dxd3 Txd3 30. Tc1 Sc4

En smuk stilling.
31. Tc2 Kf8 32. Kf2 Ke8 33. Ke1 Kd7

34. Kf2 Kc6 35. g4 a5 36. h4 a4 37. h5

Sa3 38. Tc1 Kb5 39. hxg6 hxg6

40. Th1?!

Ole bliver træt af at vente.
40... Lxc3 41. Sxc3† Txc3 42. Th7 Sc2

43. Txf7 Sd4 44. Le5 Tc2† 45. Kg3 Txa2

46. g5 Te2 47. Td7 a3 48. Lxd4 cxd4

49. Txd4 a2 50. Td1 Kb4 51. Kf4 Kb3

52. Ke5 Tb2 53. Ta1 Tb1 54. Txa2 Kxa2

55. f4 Te1 56. f5 gxf5 57. Kxf5 b5 58.

g6 b4 0-1

Runde 7-9

Winning isn’t everything...
but losing is nothing. (Mednis)

I runde 7 skulle jeg have sort mod
angrebslystne Bo Garner Christen-
sen. Spillere, der er helt ligeglade
med materiale (det er Bo), og bare
går efter struben, er farlige. Jeg fandt
det mest solide frem fra skuffen, og
da Bo noget overraskende ikke gav
en bonde (eller officer), fik vi et re-
lativt roligt forløb. Da damerne blev
byttet på gunstige vilkår, var partiet
i praksis afgjort.

6½ af 7 burde jo være nok til at
sejle i land med remiser. Men det
ville have været en fejl, for Allan Stig
blev også ved med at vinde, og i 7.
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Det ligner en fejl, på grund af...
10. Sa3!

Nu behøver Hvid ikke bruge tid på
Dxc4, og pludselig er det ikke så
behageligt for Sort.
10... Sb6?

Der skulle selvfølgelig regnes på
10... Lxa3 11. bxa3, men det er ikke
så nemt for Sort at holde fast i c-
bonden, og Hvid har både udvikling
og en stærk sortfeltet løber i kompen-
sation. Jeg havde kigget mest på 11...
Dc7 (computeren mener 11... Sb6 er
ok) men efter 12. Tfd1! så jeg ikke
noget, der virkede ok for sort – og
det er der vist heller ikke. Bedst var
måske 10... b6, selv om Hvid kan
være ret tilfreds her, han er lidt foran
i udvikling og når at få lidt initiativ,
f.eks. 11. Sxc4 Lb7 12. b4. Fra at
være blevet snydt i åbningen, havde
jeg nu både en ret åbenlys fordel og



opfølgning (21. Lxb6 axb6 22. Dxb6
Sa6 vinder en bonde, men jeg så in-
gen grund til at tillade uligefarvede
løbere). Jeg regnede helt klart med,
at dette var det objektivt bedste, men
kunne ikke finde noget, der virkede
nemt og klart efter 21... Dg5! (men
det gør computeren selvfølgelig,
f.eks. 22. e5). Jeg havde næsten
samme problem efter 20. Tfd1 Dg5!
og løberen på a5 savner dækning.
Bl.a. så jeg, at 21. e4 nu måske endda
kunne besvares med 21... Sf4!?, da
22. Ld2 ikke virker pga. 22... Se2†
fulgt af slag på c1. Endelig var 20.
Sc5 også en fornuftig mulighed, men
er selvsagt ikke det objektivt bedste.
Og ofte er to springere forresten også
bedre til at kæmpe mod løberparret,
end L + S er.
20... exd5 21. Lxb6 axb6 22. Tc2 Te8

23. Td1 h5

Skod. Den havde jeg ikke tænkt på.
Karsten er god til at finde modspil.
24. Kg2?!

Som Peter Heine Nielsen også fore-
slog i kommentatorlokalet, da jeg
viste partiet, var 24. Se1-f3 en god
defensiv manøvre. Jeg havde ideen,
men ville gerne lige vente lidt med
at udføre den. Det var nok dumt.
24... h4 25. Db5

Står dejligt, og jeg troede Sort var
bundet ret godt op nu.

runde var det hans tur til at give en
positionel huskekage til unge Mads.
I 8. runde prøvede jeg mit fjerde
førstetræk (1. c4) mod Mikkel An-
tonsen. Det gav ikke det store, men
heldigvis spillede Antonsen forkert
i midtspillet, og så var jeg oppe på
7½ af 8. Var det så nok til at tage en
stor fadøl og slappe af med en hurtig
remis næste dag? Selvfølgelig ikke!
Allan udspillede Karsten Rasmussen
i det tidlige midtspil, men lod sig så
lokke til at tage materiale for tidligt,
og det gav Karsten en del fusk. Til
sidste hev den mest formstærke Ras-
mussen dog sejren hjem.

Før sidste runde var situationen
altså den, at jeg førte med 7½ af 8
foran Allan med 7 af 8. Jeg tror vi
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Sune Berg Hansen følger partiet Bo Garner Christensen - Allan Stig Rasmussen –
det blev remis, og dermed var mesterskabet hjemme uden omkamp.
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Jeg sad nu med en halv time mod
Karstens 4 minutter (+30 sek/træk)
og kunne vælge to vidt forskellige
fortsættelser. Efter 20 minutter (19
for meget) valgte jeg desværre den
forsigtige.
20. Lxd5?

En fejl som nok kræver lidt forkla-
ring. Det er min opfattelse, at Kar-
sten er klart bedst, når han har initia-
tiv, så jeg troede, at jeg styrede par-
tiet over i noget roligt, hvor han skul-
le sidde og forsvare sig passivt i flere
timer. Samtidig var jeg selv kommet
langt ned i tid, så jeg ville gerne holde
det kontrolleret og tænkte, det her
var nemt for mig at spille. Alternati-
vet var 20. e4, og mod de fleste an-
dre tror jeg også, det havde været
mit valg. Sort er tvunget til at spille
20... Sc7, ellers kommer e5, og 21.
Tfd1 er en både åbenlys og stærk

25... De7

Karsten viser straks, at det ikke er
tilfældet.
26. Dxb6 De4† 27. f3

27. Kg1 hxg3 28. hxg3 Te6-h6-h1
virkede ikke så tiltalende.
27... Dg6 28. Df2

Jeg har en bonde, men har mistet
kontrollen, og Sort har et kraftigt
initiativ. Ikke lige den udvikling, jeg
havde håbet på.
28... Tde7 29. Tdd2 hxg3 30. hxg3 Te6

Sort vil til at stable sig op i h-linien.
31. Sc5?

En stor fejl – men med kun et par
minutter på uret var det svært at få
det hele med.
31... Te5 32. Sxb7
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32... Th5?

Med kun ca. 30 sekunder på uret fin-
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der Karsten heller ikke det bedste.
32... Lb4! vinder faktisk for Sort. Jeg
troede, 33. Td3 holdt, men der er ikke
nogen redning efter 33... Da6 34. a3
Lf8. Efter partiet spurgte Karsten
mig, om jeg havde styr på det efter
32... Lb8. Det var det eneste, jeg re-
elt havde nået at regne lidt på, og
min plan var 33. Sc5 Tg5 34. f4. Men
Sort kan i stedet spille 33... Th5, og
computeren viser, at det vinder.
33. Sxd6

Nu står jeg pludselig til gevinst igen.
33... Dh6 34. Dg1

34. Sxe8?? Th2† 35. Kf1 Dh3† med
mat i to havde været tragikomisk,
og nok den variant, der lokkede Kar-
sten til at spille 32... Th5.
34... Dxd6 35. e4!

Afvikler.
35... De6 36. g4 Tg5 37. exd5

Det var stadig muligt at dumme sig:
37. Txd5? Txg4† 38. fxg4 Dxe4†,
og om nogen står Sort nok bedst.
37... Txg4† 38. fxg4 Dxg4† 39. Kh1

Df3† 40. Tg2 Dh5†

Tidnøden overstået, og nu er det bare
et spørgsmål om lige at finde den
rigtige løsning.
41. Th2

Endelig ikke 41. Dh2?? Te1† 42.
Tg1 Txg1† 43. Kxg1 Dd1†.
41... Dxd5† 42. Tcg2 Te2

Truer Td2-d1.
43. Dc1 f6 44. Kg1

Når kongen kommer ud fra hjørnet,
er det åbenlyst slut.
44... Dd4† 45. Kf1 Te4 46. Td2 De5

47. Dc8† Kf7 48. Dd7† Kg8 49. Dd5†

En heldig sejr, stod der i runde-
rapporten. Jeg er ganske uenig; jeg
både står bedst og har mest tid næ-
sten hele partiet igennem. Så er det
logisk, at det tipper min vej. Gene-
relt mener jeg dog også, at det er
yderst sjældent, man kan snakke om
held i skak. Som jeg før har nævnt,
anser jeg det først og fremmest for at
være en sport, hvor resultatet er det,
der tæller – og eftersom vi kun er
mennesker, er fejl uundgåelige. Der-
for handler det i høj grad om at frem-
provokere nogle fejl fra modstan-
deren, der er værre end dem, man
selv laver. 1-0.

Alt i alt er jeg ganske godt tilfreds
med egen præstation, selv om jeg
selvfølgelig meget gerne havde set
den udløse en titel. Men når man ikke
udnytter sine chancer, særligt mod
de største konkurrenter, vinder man
heller ikke. Så et fortjent mesterskab
til Sune. Jeg vil dog fortsat gøre,
hvad jeg kan, for at få skudt ‘Sune-
reglen’ (‘når Peter Heine ikke er med,
vinder Sune’) i sænk.

Mads Andersen
kommenterer:

IM-norm i sidste runde

Mads Andersen
Skanderborg (2244)

John Filip Rendboe
Århus / Skolerne (2199)

Siciliansk / B33

Sidste runde og IM-norm med en
gevinst. Jeg havde været tæt på ugen
inden på Island, så nu skulle den bare
have fuld gas.
1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4

Db6

Jeg havde forventet Sveshnikov-va-
rianten 4... Sf6 5. Sc3 e5, men 4...
Db6 havde jeg f.eks. forberedt mod
Nyzhnyk til VM i 2007 (uden at
komme til at spille det) og mod en
islænding til EM i 2008, så forbere-
delse er altså ikke overflødig!
5. Sb3 Sf6 6. Sc3 e6 7. De2 d6

Mod islændingen (Fridgeirsson)
havde jeg udelukkende kigget på 7...
Lb4, som jeg endda fik lov til at
spille. Mod 7... d6 mente jeg at kunne
huske fra min forberedelse mod

begge syntes, det var lidt uretfær-
digt: Jeg, fordi jeg ikke havde vun-
det endnu, og han, fordi han var langt
bagefter, selv om han havde spillet
en superturnering.

I sidste runde flaskede tingene sig
ikke efter planen mod Arne Matthie-
sen, og til sidst turde jeg ikke andet
end at tilbyde remis (som Arne tog
imod). Heldigvis var Allan samtidig
i store vanskelligheder mod sensa-
tionsmanden Bo Garner Christensen.
Bo stod i flere timer til at vinde, men
missede gevinst efter gevinst, mens
jeg gik rundt og blev mere og mere
nervøs. Til sidst endte partiet heldig-
vis med det mest usandsynlige resul-
tat, remis, og så havde jeg vundet
mit femte danmarksmesterskab. Al-

lan var vist lidt skuffet over at blive
nummer to med 7½ af 9, som alle
andre år har været nok til at vinde.
Ikke noget jeg beklager så meget, og
under alle omstændigheder har Al-
lan jo tiden for sig, og der ligger sik-
kert en del titler og venter ude i ho-
risonten.

Lars Schandorff sluttede af med
en gevinst mod Esben Lund og kom
op på en uddelt 3. plads. Af en eller
grund er det sjældent, han rammer
topformen ved DM, men årets resul-
tat var dog udmærket. Både Mads
Andersen og Bo Garner Christensen
lavede IM-normer og delte også 4.
pladsen. De spillede begge en supert-
urnering.

Stævnet blev afviklet i god ro og

orden, og jeg kan faktisk ikke sætte
en finger på de hyggelige arrangø-
rer. Der er noget med folk, som ar-
rangerer skak, som gør dem sympa-
tiske. Så det er altså ikke (kun) for at
være flink, jeg skriver de er flinke
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mindre, hvis han fik dæmmet op for
mit angreb, og jeg havde heller al-
drig spillet et Sd5-offer før. En mu-
lig variant havde været: 16... Sa5 17.
Sxa5 Dxa5 18. Ld4 Kd8! 19. Lxg7
Te8 med en kompliceret stilling.
15... Sa5 16. Sxa5 Dxa5 17. b3 Lb7

18. Kb1 Lc6 19. Sb2

19. g6!? var en meget interessant
mulighed, som jeg dog ikke fik øje
på under partiet. Pointen er, at det
ikke gør så meget, at Hvids stuktur
på dronningfløjen bliver smadret ef-
ter 19... Lxa4 20. bxa4 Dxa4. Hvid
har nemlig et enormt angreb mod
Sorts konge, mens Sort har svært ved
at komme videre med sit eget an-
greb. Efter teksttrækket står Sort dog
også helt forfærdeligt, da Hvids an-
greb stadig ikke er blevet bremset.
19... Dc7 20. Dc4!

Nu truer Hvid for alvor med g6!
20... Db7 21. g6?! fxg6

21... 0-0 22. gxf7† Txf7 23. Dxe6
Sf6 havde nok været et bedre for-
søg, men det er ikke let at lade en
hvid bonde stå på g6 i fred og ro.
22. Dxe6 Sf8 23. Dc4 a5

Forsøger at skabe lidt modspil på
dronningfløjen, men det er for sent.
24. Dd3?!

24. Ld4 havde været mere præcist,
men det krævede lige, at man så sva-

og hyggelige – for det er arrangører
faktisk rigtig tit, og de gæve folk fra
Silkeborg var ikke nogen undtagelse.
Jeg er i øvrigt glad for det ‘nye’ DM,
hvor vi er væk fra grimme og ueg-
nede skoler. Webdækningen funge-
rede fremragende og så bliver Per
Andreasen bare bedre for hvert år
han kommenterer – i år havde han
vistnok over 100 besøgende en en-
kelt dag.

Peter Heine Nielsen kiggede i øv-
rigt forbi på stævnets traditionelle
festaften om fredagen, hvor han i
sikker stil vandt lyn-DM.
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Veteran-DM
Veteranklassen blev vundet af
Erling Molbæk Christiansen,
Valby, med 4 point af 5 foran
Sven Michelsen, Esbjerg, 4,
og Arne Dahl, Evans, 3.

Junior-DM
Danmarksmester for juniorer
2009 blev bedste junior i
landsholdsklassen, Mads
Andersen, Skanderbotg.

Lynskak-DM
Danmarksmester i lyn 2009
blev Peter Heine Nielsen,
Helsinge, efter finalesejr 2-0
over Rasmus Skytte.

IM-normer
Mads Andersen og Bo Garner
Christensen tog IM-normer.

DM Silkeborg 2009
... havde i alt 190 deltagere
fordelt i 11 grupper. Siden
DM flyttede fra skole til hotel
har tallene set sådan ud:

2004 Køge 244 delt.
2005 Køge 208 delt.
2006 Aalborg 195 delt.
2007 Aalborg 216 delt.
2008 Silkeborg 189 delt.
2009 Silkeborg 190 delt.

www. skak-dm.dk/2009/

Nyzhnyk, at hvids plan var noget
med at kaste bønderne frem ovre på
dronningefløjen.
8. g4 h6

Stopper Hvid i at fortsætte med g5
lige med det samme, men det svæk-
ker til gengæld g6-feltet, hvilket jeg
gør godt brug af senere i partiet.
9. Le3 Dc7 10. Lg2 Le7 11. 0-0-0 a6

12. h4 b5 13. g5 Sd7 14. f4

Hvids angreb på kongefløjen ser me-
get mere potent ud end Sorts på dron-
ningfløjen. Læg mærke til, at Hvid
efterhånden begynder at true mere
og mere med at spille g6.
14... b4
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15. Sa4

15. Sd5!? exd5 16. exd5 var det
hårde valg, men jeg ville først og
fremmest ikke ende med at sidde i
en kedelig stilling med en officer

ret 24... Lb5 på 25. e5, hvilket jeg
desværre ikke gjorde. Efter 24. Dd3
er Hvids idé at spille noget med Sc4.
24... Se6 25. Thg1!

25. e5 så også tiltalende ud, men jeg
syntes, at det så ud til, at Sort kunne
kæmpe efter 25... Lxg2 26. Dxg6†
Kd7. Efter teksttrækket truer jeg med
26. e5, eftersom løberen nu er dæk-
ket, og tårnet ikke længere er truet.
25... 0-0

Taber direkte, men det så allerede
sort ud.
26. Dc4 Tf6

26... Dc8 27. Lh3 Ld7 28. e5
27. e5 d5 28. Txd5! Tf7
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29. Td7

Sort taber materiale. F.eks. 29...
Dxd7 30. Lxc6 Dc8 31. Lxa8 Dxa8
32. Dxe6 med en officer i overskud.
1-0
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Ni gange Helsinge
Helsinge Skakklub satte både scoringsrekord og

mesterskabsrekord med ni DM-titler i træk.

Helsinge Skakklubs ni danmarksmesterskaber i træk giver grobund for nye traditioner. En af dem er holdbilledet

i Lo-skolens smukke park ved Øresund, bagest fra venstre Niels Jørgen Fries Nielsen, David Bekker-Jensen,

klubformand Allan Rasmussen, Simon Bekker-Jensen og Drazan Dragicevic, forrest fra venstre Jakob Vang Glud,

Peter Heine Nielsen, Victorija Cmilyte og Tomas Hutters.

Foto: tr.



Helsinge Skakklub

Danmarksmestre 2009:

Peter Heine Nielsen 7 / 8

Emanuel Berg 5 / 7

Victorija Cmilyte 4½ / 6

Jakob Vang Glud 6½ / 9

Tomas Hutters 7 / 8

Simon Bekker-Jensen 7 / 9

Helgi Dam Ziska ½ / 1

Niels J. Fries Nielsen 3 / 8

Bjørn Andersson 3½ / 4

David Bekker-Jensen 7 / 8

Drazan Dragicevic 3 / 4

www. dsu.dk

+ 'Divisionsskak'

�
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Af Allan Stig Rasmussen

XtraCon-Skakligaen er en spæn-
dende og prestigefyldt turnering og
så stor, at det er umuligt at komme
omkring alt det interessante, der
skete ved brættet såvel som uden for
det. Så lad mig på forhånd undskylde
for alt det, der (uretfærdigt) bliver
forbigået.

Favoritter –

og lidt spredehagl

Helsinge lignede endnu en gang en
– skal vi sige medaljekandidat – fra
start af. De havde godt nok mistet
Lars Schandorff til ambitiøse Syd-
østfyn, der for resten rykkede op og
vendte tilbage til ligaen, men fik til
gengæld tilgang af både Viktoria

Cmilyte (2500+ kvindelig IM fra
Litauen) og Jakob Vang Glud. Sidst-
nævnte kom fra Jetsmark, så fra si-
delinjen så vi måske samtidig svæk-
kede ud, selv om vi også havde op-
rustet med to fremadstormende unge
gutter, egentlig mest for bare at blive
over nedrykningsstregen.

Århus/Skolerne og Brønshøj var
endnu en gang favoritter til de efter-
følgende pladser, og med lidt spredt
insiderviden var det ikke så nemt at
se, hvem der skulle true dem.

Nedrykningskandidaterne var no-
genlunde lige så oplagte, i form af
først og fremmest Næstved, og så
formentlig Helsingør, men i den ende
af tabellen, plejer der til gengæld at
kunne ske ikke så få overraskelser.

Hold 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. pts. mp. plac.

1 Helsinge 7
7 10

6½
8

4½
2

5 7½
6 9

5½ 5½
4 5

7 5½
3

54 18 1

2 Jetsmark 6
9 8

4
5

5½ 3
1 7

4½ 6½
6 3

4 6
4 10

4 43½ 13 3

3 Århus/Skolerne 7½
4 9

5 5½
6

4½
10 8

3½
5

7 4
2

5
7 1

2½ 44½ 13 2

4 Helsingør
3

½ 1½
5

5½
9

2½
8 10

3½ 3
7 1

2½
2

2 3
6

24 2 10

5 Aalborg 4½
8 4

6½ 2½
2 6

4½ 4
9

1
3

2½
10

1
1 7

5 31½ 9 7

6 SK 1968 3½
10 7

5½
3

2½ 3½
5 1

½
2

1½ 2½
9

3½
8 4

5 28 4 8

7 Næstved
1

1 2½
6 10

2½
9

4 3½
2 4

5 1½
8 3

3 3
5

26 3 9

8 Brønshøj
5

3½ 4
2

3½
1 4

5½ 4½
3

3½
10 7

6½
6

4½ 3
9

38½ 9 4

9 Nordkalotten
2

2 3
3 4

2½ 4
7 5

4 2½
1 6

5½ 4
10 8

5 32½ 7 6

10 K41
6

4½ 1½
1

5½
7 3

3½ 4½
4 8

4½
5

5½
9

4 4
2

37½ 12 5



... DIVISIONSTURNERINGEN

36 2008 /4/188

Denne gang blev slutfacit dog ikke
voldsomt anderledes end forventet.
Aalborg meldte sig ellers hurtigt ind
i toppen – men når man havde hørt
en fugl synge om, at de udenlandske
spillere ikke skulle spille ret mange
kampe, var det ikke så overrasken-
de, at de ikke kunne hænge ved.

Jetsmark lagde også godt ud, selv
om vi havde op til flere afbud til de
første fem runder, men med tur-
neringens yngste hold – mere end 7
år under ligaens næstyngste hold,
Helsinge – var det ikke helt cho-
kerende, at vi klarede os bedre end
forventet. 3. rundes 5½-2½ sejr over
Aalborg indikerede også, at vi nok
var outsiderne med de største chan-
cer for en podieplacering.

Der var for resten usædvanlig me-
get underholdning for de fremmødte
i Aalborg den dag, særligt fordi mit
eget parti, mod Nicolai V. Pedersen,
havde et dramatisk forløb. Blandt
højdepunkterne var, at partiet var

afbrudt i ca. tre kvarter pga. en væl-
tet brik, og at mit ur blev startet tre
gange, efter at kamplederen havde
stoppet det. Der blev endda påpeget
vingefald, uden at vingen var faldet!
Forhåbentlig kan den nye betænk-
ningstid, med tillægstid pr. træk,
begrænse den slags episoder.

Et stærkt besat Helsinge-mand-
skab fik runden efter revanche mod
os for sidste års choknederlag, men
undervejs var det bestemt ikke gi-
vet, at det ville gå den vej. Faktisk
stod vi til gevinst på alle de tre øver-
ste brætter(!), men da der skulle tæl-
les sammen, sagde udbyttet på dem
kun 1½ point, og nordsjællænderne
hev en samlet 5-3 sejr i hus. De fulgte
op med en udradering af SK 1968:
7½-½(!)! Efter den kamp var der
næppe mange, der var i tvivl om,
hvorvidt vinderpokalen ville blive
stående, hvor den var.

Til gengæld kunne man nok se en
bekymret mine eller to hos de sym-

patiske 68’ere, og da de runden ef-
ter, mod Jetsmark, kun fik 1½ point
med hjem fra Kaas, må der have
været anledning til at komme med
en peptalk.

Spænding i bunden

Kampen om nedrykningspladserne
– eller rettere at undgå dem – var der
generelt lidt mere spænding om end
topplaceringerne. Således nåede SK
1968 også lige at kunne kigge op på
nedrykningsstregen, men endte trods
alt med at klare frisag. Fair nok, ef-
tersom de slog begge nedrykkerne.

Næstved slog ‘kun’ Helsingør, og
det var ikke nok, men de gik ellers
frisk til sagen og gjorde et godt ind-
tryk med holdtrøjer osv.

Helsingør klarede lige nøjagtig at
holde sig oppe sidste år, men i denne
sæson var der ikke meget, der gik i
den retning, de ønskede, så de må
lige et kort smut ned under den stær-
keste række.

1
. 

d
iv

is
io

n
, 

g
r.

 1

Hold 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Pts. mp. plac.
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1 BMS Skak
2

5 5½
5 4

1½
8

4 3
3

5½
6

2½
7

27 7 4

2 Hillerød 3
1 8

3½ 4
3 7

3 3
4 5

5½ 4½
6

6½ 5 5

3 K41 2
5

4 5
6 2

4 5½
4 1

5 3½
7 8

5 32 10 2

4 Sydøstfyn 1
6

4
7

6 6½
1 3

2½
2

5 6½
8

5½
5

36 11 1

5 Bornholm 4
3 1

2½ 3½
8

2½
6 7

3½ 2½
2 4

2½ 21 1 8

6 Frem 4
4 3

3 5½
7 5

5½ 5½
8 1

2½
2

3½ 29½ 7 3

7 Læseforeningen
8

2 2
4 6

2½ 5
2

4½
5 3

4½
1

5½ 26 8 6

8 Furesø 6
7

4½
2 5

4½ 4
1 6

2½
4

1½ 3
3

26 7 7

1 Nørresundby
7

5 5½
8

5½
2 3

7 5½
4 5

4½ 5
6

38 14 1

2 Nordre 1
6

4½ 2
7 1

2½ 6
8

6
3 4

4½ 2½
5

28 8 4

3 SK 1968 2
5

1 3
6 7

4½ 1
1 2

2 4½
8

3½
4

19½ 4 8

4 Kjellerup 4½
8 5

2
6

2 3
7 1

2½ 3½
2 3

4½ 22 4 7

5 Viborg 7
3

6
4 8

4½ 5½
6 7

4½ 3½
1 2

5½ 36½ 12 2

6 Esbjerg 3½
2 3

5 6
4 5

2½
8

3 3½
7 1

3 26½ 4 5

7 Århus/Skolerne 2 3
1 2

6 3½
3 4

5 3½
5 6

4½
8

5 30½ 8 3

8 Silkeborg
4

3½
1

2½ 3½
5 2

2 5
6 3

3½ 3
7

23 2 6

1
. 
d

iv
is

io
n

�

�

�

�

�

�



2009 /4/189 37

Den svenske Tiger

I den anden ende af XtraCon-Skak-
ligaen, leverede Brønshøj egentlig
flere fine resultater undervejs, men
var generelt ramt af mange afbud i
toppen, bl.a. fordi Kim Pilgaard fik
job i Spanien og derfor ikke kunne
spille.

Deres førstebræt, svenske Tiger
Hillarp-Persson, førte ellers godt an.
Det har været sjovt at følge hans
udvikling fra 2007 til i dag: Først
gik han fra at have ca. 2570 til at
ryge under 2500, men har siden spil-
let forrygende og fået sat hele 127
point ind på kontoen i løbet af det
sidste års tid, og ligger nu pænt over
2600. I matchen mellem Brønshøj
og Jetsmark i 2. runde forvandlede
han (desværre) effektivt sin fordel
til gevinststilling mod undertegnede
i tidnøden:

Tiger Hillarp-Persson
Brønshøj (2543)
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Allan Stig Rasmussen
Jetsmark (2513)

32... De3!

De sidste par træk blev spillet hur-
tigt, og jeg havde helt misset både
dette og hans næste træk.
33. Df1 Dxf3!

Slam! Jeg havde hellere set, han var
hoppet i min lille fælde: 33... Sd2†??
34. Txd2 Dxd2 35. Te2 og damen er
fanget.
34. Txf3 Sd2† 35. Kc1 Sxf1 36. Texf1

Txh2

Sort har både vundet en bonde og
fået byttet damerne, så hans konge
pludselig står godt i stedet for udsat.
Tiger konverterede sikkert stillingen
til et point.
0-1

Over forventning

Alligevel måtte Brønshøj altså til
sidst tage til takke med en 4. plads,
og derfor ingen Europa Cup plads
til dem i år. Det bliver der forment-
lig til Jetsmark i stedet (forudsat at
Helsinge vælger at takke nej igen),
eftersom vi blev nr. 3.

Det lykkedes os endda at få nær-
kontakt til Århus/Skolerne i den af-
sluttende dobbeltrunde, og vi havde
en rimelig chance for at tage anden-
pladsen, men vi brokker os dog ikke.
Podieplaceringen var langt over,
hvad vi havde håbet på, og de mere
end 8½ point over forventet score,
klart mest i hele divisionsturnerin-
gen, taler vel for sig selv. Sådan et
resultat kræver selvfølgelig, at hele
holdet gør det godt, og næsten alle

vinder da også en god slat rating.
Samtidig gav det GM-normer til
både Christian Kyndel Pedersen og
undertegnede, samt en FM-titel til
Martin Bækgaard. Så hvis selvfor-
herligelse nogen sinde er tilladt, må
dette vel være tidspunktet.

Kyndel spillede generelt godt, og
præstationen var velsagtens hans
hidtil bedste!? Han har selv kom-
menteret lidt fra sine partier. For mit
eget vedkommende udløser normen
også titlen, og det er da unægtelig
rart endelig at få den i hus. Havde
jeg ikke været så dårlig til at få fær-
diggjort de titler, som tilsyneladende
generelt er nødvendige for, at man
som professionel spiller opnår for-
nuftige vilkår, er det måske ikke
utænkeligt, at jeg stadigvæk havde
spillet skak på fuld tid. Det er ikke
tilfældet nu, men halv tid er nok ikke
meget galt, studierne til trods. Jeg
synes ellers ikke, at jeg spillede en
af mine bedste turneringer, se f.eks.
dette fra den vigtige match mod År-
hus / Skoelrne i 7. runde:

Karsten Rasmussen
Århus / Skolerne (2460)
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Allan Stig Rasmussen
Jetsmark (2513)

Jeg forsøgte mig med en ny åbning
og kom til at blande varianten sam-
men med en anden, hvorfor jeg ikke
tænkte mig ordentligt om og bare
spillede (det jeg troede var) ‘teori-
trækket’.
9. Ld2?? Dxb3 10. axb3 Lc2

Ups! Truer med at tage en bonde –
og ikke mindst med at fange min ged
med g5. Masser af timers forbere-
delse, og så laver jeg sådan en brø-
ler. Det krævede en hel del forsøg at

�

�

Foto: Verner Christensen.

Svensk stormestermøde i XtraCon-Skakligaen, Tiger Hillarp-Persson, Brønshøj
(til venstre) mod Jonny Hector, Nordkalotten.
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... DIVISIONSTURNERINGEN... DIVISIONSTURNERINGEN
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1 Frederiksberg
7

5 4
8

3
2 3

4 4
4 5

5½ 5½
6

31 9 3

2 Øbro
6

4½ 3
7 1

5 5½
8

4½
3 4

6½ 7
5

36 12 1

3 Allerød
5

4 4½
6 7

5 4
1 2

3½ 7
8

4½
4

32½ 10 2

4 K.S.
8

3 6
5 6

5 6
7 1

4 1½
2 3

3½ 29 7 5

5 Lyngby-Virum 4
3 4

2
8

1½ 4
6 7

1 2½
1 2

1 16 2 8

6 Hørsholm 3½
2 3

3½ 3
4 5

4
8

5 2½
7 1

2½ 24 3 7

7 Odysseus 3
1 2

5 3
3 4

2 7
5 6

5½
8

4½ 30 8 4

8 AS04 5
4 1

4 6½
5 2

2½ 3
6 3

1 3½
7

24½ 5 6

1 Evans 3½
8

5
2 5

4½
7

2½ 8
3

4½
4 6

5 33 10 2

2 Ringsted 3
7 1

3
4

3 4
6

4½
8 3

5 2½
5

25 5 6

3 Sydøstfyn 2 4
6 7

4½ 4½
8 5

2½
1

0 3
2 4

3½ 22 5 8

4 Dianalund 5
5 6

3 5
2 8

5 6
7 1

3½ 4½
3

32 10 3

5 Tåstrup
4

3
8

4½ 3½
1

5½
3

5
6 7

2
2

5½ 29 8 4

6 Herlev
3

4 5
4

1½
7 2

4
5

3
8

2½ 3
1

23 4 7

7 Roskilde
2

5 3½
3 6

6½ 5½
1 4

2 6
5

4½
8

33 10 1

8 Køge
1

4½ 3½
5 3

3½ 3
4 2

3½ 5½
6 7

3½ 27 4 5

1 Springeren
5

3½ 4
6 2

3 4½
8 7

4
3

4½ 3
4

26½ 6 6

2 Team Nordea Skb
4

5½
5

5 5
1

5
7 6

4 4½
8

6
3

35 13 1

3 Centrum
8

1 3½
4 7

5½ 4
6 5

2 3½
1 2

2 21½ 3 8

4 Ribe 2½
2 3

4½
6

5½ 3
5

3
8

3
7 1

5 26½ 6 5

5 Viby 4½
1

3
2 8

4½
4

5 6
3 6

4½
7

5½ 33 12 2

6 Bov
7

3
1

4 2½
4 3

4 4
2

3½
5 8

7 28 5 4

7 Haderslev 5
6 8

3½ 2½
3 2

3 4
1 4

5 2½
5

25½ 5 7

8 Herning 7
3

4½
7

3½
5 1

3½
4

5
2

3½ 1
6

28 6 3

1 Skødstrup
7

5
8

3½ 5
2 3

3 4
4 5

5 5
6

30½ 9 1

2 Thy
6

4 5
7 1

3 2½
8

5
3 4

4½ 2
5

26 7 7

3 Nordre 2
5

4½ 3
6 7

3½ 5
1 2

3 5½
8

2
4

26½ 6 6

4 Aalborg 2 3
8

3
5 6

5½ 3
7 1

4 3½
2 3

6 28 5 5

5 Århus/Skolerne 3 3½
3 4

5
8

4 4
6 7

3 3
1 2

6 28½ 6 4

6 Skive 4
2 3

5 2½
4 5

4 4½
8

1½
7 1

3 24½ 6 8

7 Jetsmark 2 3
1 2

3 4½
3 4

5 5
5 6

6½
8

3 30 8 3

8 Randers
4

5 4½
1

4
5 2

5½
6

3½
3

2½ 5
7

30 9 2
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overbevise mig selv om, at jeg nu
havde alt at vinde, før det reelt lyk-
kedes at tro på det. At det så rent
faktisk ligefrem lykkedes mig at
vinde partiet, er jo næsten ubegribe-
ligt. Når sådan noget går godt, tror
da pokker, turneringen endte med at
blive en succes...

Konkurrenterne

Århus/Skolerne var de eneste, der var
i nærheden af at kunne true Helsinge
i den samlede stilling. Det gjorde de
nu også ret godt længe, og diskede
bl.a. op med sejre på både 7½-½ og
7-1. Men også de havde mange af-
bud i toppen, så mest takket være en
glimrende bredde, heriblandt fire
titelholdende reserver, der indimel-
lem blev hevet med, lykkedes det
dem endnu en gang at vinde sølv.

Samtidig havde de også divisions-
turneringens topscorer, nemlig Finn
Pedersen, der bidrog med hele 8
point til holdet! Vi tager en lille god-
bid fra hans parti mod SK 1968 i
3. runde:

Finn Pedersen
Århus /Skolerne (2286)
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Jens Riis
SK 1968 (2163)

Hvid har lige strammet den med g2-
g4. Ssort straffer det konsekvent.

11... e5! 12. dxe5 Sxg4 13. Sf3 d4!

Hvid har endnu ikke rokeret, så stil-
lingen skal åbnes.
14. exd4 Sxd4 15. Le4 f5!

Finn er vist god til de bondetræk.
16. Ld5 Se6 17. Lxe6?!

17. Dd2
17... Db6!? 18. Dd2?

18. 0-0 var bedre.
18... Lxe6 19. Le3?

Forkorter Hvids lidelser.
19... Sxe3 20. fxe3 Tad8 21. Sd4 f4

Underminering.
22. Sce2 Ld5

Så havde Hvid set nok.
0-1

Og vinderen er...

Dermed kom vi endelig frem til Hel-
singe. De vandt alle sæsonens 9 mat-
cher, havde en vindermargin på 9½
brætpoint og 5 matchpoint, det kun-
ne dårligt gøres bedre. Så det var
selvfølgelig et sikkert og absolut
velfortjent mesterskab, de vandt, det
9. af slagsen i træk, hvilket må siges
at være imponerende, og noget af en
magtdemonstration. Tillykke til Hel-
singe!

Peter Heine Nielsen lavede 7/8 på
førstebrættet og står noteret for en
skræmmende 2776 præstation. Igno-
rer hvad jeg har skrevet andetsteds
her i bladet: Det må hovedsageligt
skyldes held...

Vi skal se et af hans effektive an-
greb, 9. runde mod Århus /Skolerne.

Peter Heine Nielsen
Helsinge (2662)
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Rasmus Skytte
Århus / Skolerne (2392)

Christian Kyndel Pedersen
kommenterer:

Uventet GM-norm

Jeg havde absolut ikke regnet med
muligheden for at lave GM-norm i
divsionsturneringen på Jetsmarks
andetbræt, men da Brønshøj havde
afbud mod os i 2. runde, lykkedes
det mig at møde GM Carsten Høi,
og dermed var kravet om tre stormes-
tre opfyldt. Så skulle der ‘bare’ la-
ves 7/9 point. Det første point var
allerede kommet i hus 1. runde mod
den ene af Nordkalotten svenskere,
IM Stellan Brynell:

Stellan Brynell
Nordkalotten (2447)
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Christian K. Pedersen
Jetsmark (2426)

Sort har netop spillet 32... Lf8 og
planlægger 33... Sxf4, hvis du spil-
ler 33. Txf7. Du har tre minutter til-
bage til træk 40 – hvad gør du?
33. Txf7!

Selvfølgelig. Ikke tro på alt, hvad
din modstander fortæller dig.
33... Sxf4 34. Txf8†!

Pointen. Der følger 35. Dh6 på begge
sorte muligheder. 34... Txf8 taber
pga. 35. Dh6 Dg6 36. Dxf4.

�
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38... Ta8! 39. b3 Lxb3

Smock!
40. Lxb3 Txb3 41. d5 Ta4!

Sød afslutning, truer med ubehage-
ligheder både på den lange diagonal
og i a-linjen. Der ryger nok mate-
riale til, at Hvid valgte at give hånd.
0-1

Bliv medlem af

Dansk Skak Unions

Støtteforening

Giro 8 06 43 93

�
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34... Kxf8 35. Dh6† Ke8 36. Dg7! op-

givet.

Efter man finder ideen Txf8 er re-
sten blot beregning.
1-0

Efter at have smidt en gevinst mod
GM Emanuel Berg væk i 5. runde
måtte der dog kæmpes hårdt for det.
Således skulle de sidste tre runder,
sort mod IM Jan Sørensen, Hvid mod
IM Erling Mortensen og Sort mod
FM Daniel Semcesen alle vindes.
Det lykkedes mig efter et langt
kampparti at vinde i 7. runde, og en
god åbning i 8. runde gav mig endnu
et point og dermed muligheden i sid-
ste runde.

Semcesen er dog en temmelig tør
teknisk spiller, der udmærket var klar
over, at jeg havde muligheden for at
lave GM-norm, selv om næsten in-
gen vidste dette. Han er i øvrigt kendt
som en rigtig ‘norm-spoiler’, da han
tidligere har forhindret flere danskere
i at lave norm i netop sidste runde.

Daniel Semcesen
K 41 (2403)

Christian K. Pedersen
Jetsmark (2426)

Nimzoindisk / E42

1. d4 Sf6 2. c4 e6

Da jeg skulle vinde, tænkte jeg, at
kongeindisk var for oplagt for ham
at forberede sig imod, så jeg valgte i
stedet en mere rolig åbning med øn-
sket om blot at spille skak med ham.
3. Sc3 Lb4 4. e3 c5 5. Sge2

En overraskelse. Semcesen spillede
hurtigt, så han var tydeligvis forbe-
redt på nimzoindisk. Normalt giver
5... d5 ikke rigtig nogen problemer
for Sort, men Hvid får nogle lette
muligheder for at forenkle stillingen,
hvilket gør det svært for Sort at
undgå remis. I så fald kan jeg let
komme til at presse for meget. Smart
tænkt af ham. Jeg vælger derfor det
mest skæve. jeg kunne komme i tan-
ker om.
5... cxd4 6. exd4 0-0 7. a3 Le7 8. g3 d5

9. c5!? b6

Sort skal spille hurtigt her, da Hvid

vil stå bedst, hvis han får nogle træk.
10. b4 a5

På 11. Sa4 har Sort 11... Sfd7 – en
kendt idé, hvis man har spillet Caro-
Kann mod Panov-varianten før.
11. Tb1!?

En anden, men ikke nødvendigvis
bedre mulighed var 11. Lf4.
11... axb4 12. axb4 bxc5 13. dxc5!?

Et meget ambitiøst valg, som vil vir-
ke, hvis ikke Sort reagerer prompte.
Dog bliver stillingen nu meget skarp,
og Mr. Teknisk bliver en lille fisk,
der svømmer ind i mit farvand!
13... e5!

Der skal virkelig regnes her, men det
holder, hvis man finder den efterføl-
gende nyhed.
14. Lg2 Lf5!

Produceret ved brættet, men vistnok
aldrig spillet før. Det virker også kun,
hvis man finder den utraditionelle
plan efter...
15. Tb2

15. Sxd5 Sxd5 16. Dxd5 Dxd5 17.
Lxd5 Lxb1 18. Lxa8 Sa6! er poin-
ten. Hvid taber bonden tilbage og
sort får initiativet i slutspillet.
15... Sa6!

Stærkt, utraditionelt og aggresivt.
Igen duer 16. Sxd5 Sxd5 17. Dxd5
Dxd5 18. Lxd5 Tab8 ikke, da Hvid
taber b4 og mister pusten.
16. 0-0 d4!

Jeg bytter gerne mit Ta8 for Lg2, i så
fald er Hvids kongestilling gennem-
hullet, og Lf5 klar til at rykke ind.
17. Sa4 Tab8 18. Ld2

18. Sb6 Sxb4!
18... Sd5 19. f4!

Sidste og bedste chance, ellers bli-
ver Hvid trykket helt ned. F.eks. duer
19... f6 20. fxe5 fxe5 21. Txf5! Txf5
22. Db3 ikke for Sort.
19... d3 20. Sec3 Sdxb4!

Det bedste, da 20... Sxc3 21. Lxc3
e4 22. g4 e3 23. gxf5 e2 24.Txe2
dxe2 25. Dxe2 Sxb4 26. Td1 er
uklart. I partiet beholder Sort sin
stærke d-bonde, og Hvids bønder på
c5 og e5 bliver nu svage.
21. fxe5 Le6 22. Le3 Dc7 23. Se4

Hvid prøver at ofre en bonde for at

centralisere, hvilket blot er en af flere
dårlige muligheder
23... Dxe5 24. Kh1 Tbd8 25. Dd2 Sc2

26. Lg1

Eller 26. Lf4 Dd4.
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26... Lh3!

Husker du at kigge efter den slags
træk i dine partier? Et meget elegant
træk, der bytter hvids nøglebrik,
Lg2, af uden tempotab. Et såkaldt
‘stik’ som Curt Hansen yndede at
karakterisere lignende manøvrer af
Michael Adams.
27. Tb6 Lxg2† 28. Dxg2 Sab4 29. Sd2

Sd5

Hvid er ved at blive rundtosset – der
truer Se1, Se3 og Sxb6
30. Sc4 De2 31. Tf2 Dg4!

Efter denne planlagte retræte er
Hvids brikker fuldstændig ukoor-
dinerede, og resten af partiet består
blot i at samle de løse brikker op.
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Christian Kyndel Pedersen, Jetsmark
– scorede GM-norm i XtraCon-Skakligaen.
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Peter Heine Nielsen
kommenterer:

Stormestermøde

Peter Heine Nielsen
Helsinge (2659)

Jonny Hector
Nordkalotten (2552)

Slavisk / D10

Årets ligaer havde for mig et fanta-
stisk forløb. Nationale holdmester-
skaber i Danmark, Sverige og Tysk-
land, men især individuelt gik det
over forventning. Hele 17/20 blev
scoren, hvilket gør, at mit ratingtal
nu er højere end nogen sinde. Jeg er
gundlæggende ikke en stor fan af
ratingsystemets udformning. Der er
noget uretfærdigt i, at jeg kan avan-
cere markant på verdensranglisten
uden at gøre det i partier mod en
eneste fra top-100. Den slags ser man
næppe i andre sportsgrene. Det skal
dog på ingen måde forhindre mig i
at være rigtig stolt af årets resultat,
og i lyset af debatten om landshol-
dets opstilling har det naturligvis
været af betydning for mig at vise, at
min påstand om, at jeg typisk over-
performer mod under-2600 spillere

i hvert fald har lidt hold i virkelighe-
den.
Jonny Hector har voldt mig mange
problemer de seneste år, efter at jeg
tidligt i karrieren havde en god score
imod ham. I årets ligaer slog jeg ham
hele to gange, hvilket gjorde, at årets
resultat blev 2-1 i mit favør, da jeg
var heldig nok med at lave begge
mine store fejl mod ham i et og sam-
me hurtigskakparti, nederlaget i
Tectura Cup. Hectors samlede hold-
skakresultat i år kender jeg ikke, men
i den tyske Bundesliga fik han for-
nøjelsen af at levere det absolut af-
gørende point i bundgyseren mod
Berlin, da hans klub, Emsdetten, sik-
rede sig endnu en sæson i ligaen.
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sc3 e5

En Hector-specialitet som var mo-
derne år tilbage, men siden er gået af
mode. Hvorfor står mig i grunden
ikke klart, Sorts resultater har været
rimelige. 3... Sf6 4. e3!? er årsagen
til den af Sort valgte trækfølge. Han
vil ikke tillade meraner-varianter og
efter 3. Sf3 Sf6 4. Sc3 vælger han
4... dxc4.
4. dxe5

Det principielle. En uge senere i
Bundesligaen var Hector igen inde i
varianten mod Goloshchapov og ef-
ter 4. e3 e4 5. Db3 Sf6 6. Ld2 Ld6 7.
cxd5 0-0 8. Sge2 Te8 9. a3 h5 10. h3
h4 opstod en kompleks stilling, som
Hvid til sidst vandt.
4... d4 5. Se4 Da5† 6. Ld2 Dxe5 7. Sg3

Sf6 8. Sf3 Dd6 9. Dc2 Le7 10. 0-0-0 0-

0

Denne stilling er kendt, og et slags
Tabiya i varianten. Kasparov vandt
et meget berømt parti mod Nikolic,
som måske var en af grundene til, at
varianten forsvandt fra praksis.
11. e3

Krasenkow vandt over Hector med
11. Lc3 i Politken cup 2007. Jeg var
dog ikke begejstret for mine chan-
cer efter 11... dxc3 12. Txd6 cxb2†
13. Dxb2 Lxd6 14. e3, og selv om
Krasenkow vandt et flot parti efter
14... Lf8 15. c5!, synes jeg, at Sort
efter f.eks. 14... Sa6, har god prak-
tisk kompensation for den ofrede
dronning.
11... dxe3
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Kasparov slog her med bonden, og
efter 12. fxe3 Dc7 13. Lc3 Lg4 14.
Ld3 Sbd7 15. Lf5 Lxf5 16. Sxf5
Tfe8 17. Sxg7 Kxg7 18. Df5 Sf8 var
19. h4!! trækket, der gjorde partiet
berømt. Men åbningsteoretisk har
Sort fundet forbedringer. Sædvan-
ligvis gemmer Sort sin dronning på
c7, så efter at have ledt forgæves ef-
ter fordel i de gængse varianter, fandt
jeg en idé, der får Sorts dronning på
afveje.
12. La5!? De6

Eneste felt, der ikke taber direkte.
12... Df4 13. Td4! Dh6 14. Th4! Dg6
15. Ld3 vinder umiddelbart for Hvid.
13. Sd4

13. Ld3 ser fristende ud, men Hvid
kommer ikke rigtig videre efter 13...
g6 14. The1 Sg4
13... De5 14. Lc3 Dg5!

En god beslutning, og det træk jeg
klart frygtede mest i mine forbere-
delser. Som for øvrigt blev lavet i
Litauen, hvor min kæreste, Viktorija
Cmilyte, trods vedholdende rygter,
stadig er bosiddende. 14... exf2 er
for samarbejdsvilligt, og en variant,
der fortsætter i samme ånd, er 15.
Sdf5 Df4† 16. Kb1 Lxf5 17. Sxf5
Te8 18. g3 Dc7 19. Sxg7! Kxg7 20.
Df5 med vindende angreb.
15. Kb1 g6!

Igen det træk jeg frygtede mest. Det
er essentielt for Sort at kontrollere
f5, pga. varianter som i forrige note.
15... exf2 var igen for farligt. 16.
Sdf5 Lc5 17. b4 Lb6 18. c5 Ld8 19.
h4 Df4 20. Td4 Dc7 21. Td6 Se8 22.
Dxf2 morede jeg med i forbe-
redelserne. Med alle de sorte office-
rer placeret nede ved baglinien un-
drer det næppe, at Hvid har afgø-
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32. Txc2 dxc2 33. Dxc2 Sxb6 34. Saxb6

Td1 35. Kg2 Tfd8

Truer 36... Txg1 fulgt af Df3.
36. Lf2 De6 37. Dc3 Lxc5 38. opgivet.

0-1

Dermed var min første GM-norm i
hus, og at det sker med et af de bed-
ste partier, jeg har spillet, var jo bare
kronen på værket. Samtidig lavede
jeg den højeste ratingpræstation sam-
men med tigeren efter Peter Heine i
ligaen og er begyndt at spille mærk-
bart bedre, efter jeg er stoppet med
at spille skak!? Måske det kan anbe-
fales?! Ovenstående var i hvert fald
et af de meget få partier, jeg har spil-
let, som næsten hele vejen svarer til,
hvad computeren anser for bedste
træk! På nær træk 24... Sd5 (lidt
bedre end 24... Tbd8) og 36... T8d3
(bedre end 36... De6) er det et per-
fekt parti fra Sorts side!

�
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rende angreb. Men 15... g6 gjorde,
at jeg en overgang var ved at blive
pessimistisk med hensyn til, om
varianten var andet end bluff, men
det følgende træk fik mig igen til at
tro på reel hvid fordel.
16. Te1!? c5 17. Sf3 Dh6 18. Txe3 Le6

Her måtte jeg til selv at tænke, men
var en time foran på klokken. Den
brugte jeg i de følgende træk, bl.a.
lidt irriteret over, at jeg ikke havde
analyseret stillingen til bunds, nu jeg
faktisk havde gættet rigtigt.
19. h4! Sc6 20. h5 Sxh5

Måske grimt, men absolut bedre end
alternativerne.
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21. Ld3?!

En dårlig beslutning, spillet efter en
længere tænkepause. Jeg følte mig
ikke sikker i varainterne efter 21.
Sxh5! gxh5 22. Se5 Sxe5! (22... Sd4
23. Tg3† Kh8 24. Sf3 Lf6 25. Sxd4
Lxd4 26. Ld2 Df6 27. Dxh7† havde
jeg set, og derfor fristede varianten
meget) 23. Lxe5 (23. Txe5) 23... Lg5
24. Tg3 h4. Her troede jeg, mit an-
greb løb ud i sandet, men compu-
terne påviser, at 25. Ld3! Tfd8 26.
f4 hxg3 27. Txh6 Lxh6 28. Lxh7†
Kf8 29. De2 fastholder en knusende
offensiv. Dronningens omplacering
til kongefløjen såvel som f-bondens
mulighed for at rykke frem afgør.
21... Tfd8

21... Dxe3!? var en chance, jeg nok
ikke burde have givet. Efter: 22.
fxe3! (22. Sxh5 Dxd3! er katastro-
falt, og ej heller 22. Txh5 Df4 fører
noget steds) 22... Sxg3 23. Th6 er
dog lovende for hvid.
22. Sxh5 gxh5 23. Lf5

23. Se5! Sxe5 24. Lxe5 var igen den

rigtige løsning med stor fordel.
23... Lxf5 24. Dxf5 Dg6 25. Txh5 Td1†

26. Kc2 Tf1!

Et godt træk, der holder min fordel i
ave. At jeg stadig står bedst skyldes
Sorts dårlige bondestilling på konge-
fløjen.
27. Te2 Td8 28. Kb3! Dxf5 29. Txf5 h6

30. Se5 Sxe5 31. Texe5 Lf8 32. Te3 Td6

33. Te8! Tb6† 34. Kc2 Te6 35. Tb8 f6

På 35... Te2† 36. Kb3 Tfxf2 havde
jeg planlagt 37. Td5 (hvorfor ikke
tage c5 med?), og pga. bindingen
taber Sort f8.
36. Lxf6

36. Txc5! er en simpel måde at vinde
på.
36... Te2† 37. Kd3 Texf2 38. Txf2 Txf2

39. Le7 b6

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

�����
�
��������

40. a4!

Stormesterligt spillet. I hvert fald er
trækket af den klasse, som stormes-
tre ynder at spille, fordi de vil vise,
at de forstår noget af dette spil. Klas-
sikeren er en Miles-kommentar til
Shorts g5. Mit træk er fint, men alt
vinder, og at jeg skal få det til at se
ud, som om a-bondens fremmarch
er helt nødvendig. 40. Ke4 er ikke et
godt forsøg på at vinde et tempo pga.
40... Te2†! (40. Txf8† Txf8 41. Lxf8
Kxf8 42. Ke4 Ke8 43. Ke5 Ke7, og
her er enkleste gevinst at trække med
bønderne på dronningfløjen og
bringe Sort i træktvang. 44. a3 (44.
g3 Kf7!, og nu er b6 ikke svag, hvor-
for Hvid er tvunget til det stadig vin-
dende 45. Kf5!) 44... a6 (44... Kf7
45. Kd5 vinder, da Sort nu taber tid
ved at skulle helt til g2, og på det felt
endda lader Hvid få sin dronning
med skak) 45. a4 a5 46. g3 Kf7 47.

Kd6 Kg6 48. Kc6 Kg5 49. Kxb6
Kg4 50. Kxa5 Kxg3 51. Kb5, og
Hvid vinder på et tempo.
40... Tf7 41. Lxf8

41. Ld6? Td7! 42. Txf8† Kg7 er et
trick, der sikrer Sort remis.
41... Txf8 42. Txf8† Kxf8 43. Ke4 Ke8

44. Kd5 Kd7 45. a5

Alt vinder, men jeg havde proble-
mer med præcist at beregne kaplø-
bet efter 45. g4!, som ellers vinder
direkte og ikke er særlig indviklet:
45... Ke7 (45... Kc7 46. Ke6, eller
45... a5 46. b3) 46. Kc6 Kf6 47. Kb7
a5 48. Kxb6 Kg5 49. Kxa5 Kxg4
50. Kb5, og jeg forvandler præcist i
tide.
45... Kc7 46. a6

Igen spillet som en ekspert, men
f.eks. 46. axb6†, og kapløbene vin-
der efter det tvungne 46... axb6 47.
Ke6.
46... h5 47. g3 Kd7 48. Ke5 Kc6 49.

Ke6 b5 50. b3

Eneste træk, men også tilstrækkeligt.
50... bxc4

50... Kb6 51. Kd6 Kxa6 skræmte
mig en stund, da 52. Kxc5? bxc4 53
bxc4 Kb7! er remis. Men igen vin-
der 52. Kc6! med samme motiv som
i partiet.
51. bxc4 Kb6 52. Kd6 Kxa6 53. Kc6!

Vinder det afgørende tempo.
53... Ka5 54. Kxc5 Ka4 55. Kd6 a5 56.

c5 1-0

... DIVISIONSTURNERINGEN

�

�

Topscorere:

XtraCon-Skakligaen: Finn Peder-
sen, Århus / Skolerne, 8/9 • 1.
div., gr. 1: Thomas Jepsen, Syd-
østfyn, 5/7, Søren Bogø, Furesø,
5/7, Sven Pedersen, BMS, 5/7,
Brian Jørgensen, K41, 5/7 • 1.
div., gr. 2: Jens Ove Fries Niel-
sen, Viborg, 6½/7 • 2. div., gr.
1: Claus Olsen, Odysseus, 6/7
• 2. div., gr. 2: Max Nielsen, Dia-
nalund, 6/7 • 2. div., gr. 3: Klaus
Berg, Team Nordea, 6/6, Mads
Andersen, Team Nordea, 6/6 •
2. div. gr. 4: Kresten Skytte Ha-
gen, Århus /Skolerne, 6½/7.
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Tag stilling v/ Bent Kølvig

Løsninger side 50

Taktik

2. Hvid trækker!
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Tårnet er truet!

5. Sort trækker!
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Hvad vinder hurtigst?

8. Sort trækker!
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Damebytte?

3. Sort trækker!
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Kan den lange diagonal
udnyttes?

6. Hvid trækker!
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Skal hesten flyttes?

9. Hvid trækker!
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Sort dame står lidt udsat!
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1. Hvid trækker!
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Sort har modchancer!

4. Hvid trækker!

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

Løberpar mod springerpar.

7. Hvid trækker!
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Stressede konger!
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Matchen i Sofia gav hjemmebane-
sejr, men det kunne nemt være gået
anderledes. Nu ser jeg profeter, der
skriver, at sådan vinder man ikke
over Anand.

Jamen, det er jo netop pokerstilen,
Anand har ‘fornyet’ sig med på det
sidste. Så, hvem ved. I Sofia forsøgte
bulgareren sig et par gange med ren
Capablanca-skak.

1. parti

Veselin Topalov (2796)

Gata Kamsky (2725)

Grünfeldindisk / D86

1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. cxd5

Sxd5 5. e4 Sxc3 6. bxc3 Lg7 7. Lc4 c5

8. Se2 Sc6 9. Le3 0-0 10. 0-0 Sa5 11.

Ld3 b6 12. Dd2 e5! 13. Lh6

Hvem slår på c5? Se2 står skidt. Det
nøjagtigste svar er vistnok Dc7.
13... cxd4 14. Lxg7 Kxg7 15. cxd4 exd4

16. f4 f6 17. e5 Ld7
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Meget koldblodigt.
18. exf6† Dxf6 19. Sg3 Kh8 20. f5 gxf5

21. Lxf5 Lxf5 22. Txf5 Dd6 23. Taf1

Sc6!

Lige akkurat. Et vigtigt øjeblik dæk-
kes d4.
24. Se4 De7 25. Dh6 Txf5 26. Txf5 Se5!
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Vinder et livsvigtigt tempo med trus-
len Sg4.
27. h3 Sg6 28. Th5 Tg8 29. Sf6 Tg7 30.

Sxh7 Txh7 31. Dxg6 De3†

Det er muligt, at 32.  Kh2 er remis,
men Sort kan spille på gevinst med
Txh5 fulgt af Kg7.
32. Kf1 Dc1† 33. Kf2 Dd2† 34. Kg3

De3† 35. Kh2 Df4†

Jaja, kommentaren til 32. Kh2 er
vrøvl.
36. Kg1 Dc1† ½-½

2. parti

Gata Kamsky (2725)

Veselin Topalov (2796)

Spansk / C65

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. 0-0

Lc5

Hov! Det er da næsten uspilleligt.
5. Sxe5 Sxe4

Jeg har i over 40 år anset 5... Sxe5 6.
d4 a6 for den bedste chance. Men
jeg har aldrig spillet det.
6. De2 Sxe5 7. d4 De7

Meget risikabelt. Men i en gammel
ECO stod 8. dxc5 nu med ? pga. 8...
Sxc5 9. b4 a6 10. bxc5 axb5 11. Te1
Ta6! Det grimme tegn hørte hjemme
ved 9. b4.
8. dxc5!? Sxc5 9. Sc3! Sg6 10. Dh5 c6

11. Lg5 f6

Svækker g6. Jeg tror faktisk, at 11...
Dd6 er bedre...
12. Tae1 Se6 13. Ld3 0-0

Eller i hvert fald 13... fxg5 14. Lxg6†
Kd8...
14. Ld2 d5 15. f4 Dc5† 16. Kh1 d4 17.

Lf5!

Et kæmpetræk. Hvid må have været
optimistisk.
17... Tf7 18. Se4 Dd5 19. Lxg6

Hvad ellers? 19. Tf3 Sgf8 er ikke
klart.
19... hxg6 20. Dxd5

20. Dxg6 Sf8 er godt for Sort, f.eks.
21 Sxf6† Txf6 22. De8 b6 23. Te5
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BENT LARSEN

Topalov udfordrer

�

�

Matchens vilkår

Matchen mellem Topalov og Kam-
sky blev spillet 16/2 - 28/2  i Sofia.
Kamsky havde helst undgået Bul-
garien, men det kneb med at finde
arrangører og sponsorer. FIDE-
præsident Kirsan Iljumzhinov
havde i juni 2008 garanteret en
præmiesum på 750.000 US-dollar,
men ved OL i Dresden indrøm-
mede han på en pressekonference,
at det havde været en taktisk usand-
hed, og præmiesummen i Sofia
endte på 250.000 US-dollar.



Lb7 24. Dh5 Dc4.
20... cxd5 21. Sd6 Tc7!
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En djævelsk stilling. Pludselig op-
dager Hvid, at efter 22. Sxc8 Taxc8
24. Txe6 Txc2 risikerer han at tabe.
Med en løber i overvægt, for en elen-
dig isoleret dobbeltbonde! Jeg sy-
nes nu lige så godt, han kunne have
prøvet det. I partifortsættelsen står
han straks elendigt, med en bonde
mindre.
22. c4 dxc3 23. Lxc3 d4 24. Lb4 Ld7

25. Tf2 a5 26. La3 b5

Sort angriber.

27. b3 b4 28. Lb2 Ta6 29. Se4 Tac6

30. Kg1 Tc2 31. g3 d3 32. Td1 f5 33.

opgivet.

Han taber en officer.
0-1

Topalov 1½, Kamsky ½. Nu fulgte
det endnu vanvittigere...

3. parti

Veselin Topalov (2796)

Gata Kamsky (2725)

Grünfeldindisk / D81

1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. Db3

En oldsag fra 30’erne. Lidt mere
moderne er 4. Sf3 Lg7 5. Db3. Men
Topalov mener åbenbart ikke, det
haster med Sf3.
4... dxc4 5. Dxc4 Lg7

5... Le6 6. Db5† Sc6 7. Dxb7?! gav
Sort lynsejr i Erik Skov - B. Larsen,
Holstebro 1949.
6. e4 0-0 7. Le2!?

Slet ikke nogen dårlig idé. Jeg tror
ikke, Sorts svar er det bedste. 7. Sf3
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er selvfølgelig mere ‘normalt’.
7... a6?! 8. Lf4! b5?!

8... c6 rimer ikke med 7... a6.
9. Dxc7 Dxc7 10. Lxc7 b4 11. Sa4 Sc6

12. d5 Sd4 13. Ld3 Ld7 14. Sb6 Lb5

15. Le5 Sxe4 16. Lxg7 Kxg7 17. Lxe4

Tab8 18. 0-0-0 Sf5 19. Lxf5 gxf5

Sb6 er fanget!
20. d6 Txb6

20... e6? 21. d7 Tfd8 22. Td6 (22...
Lf1 23. Sf3 Lxg2 24. Tg1).
21. dxe7 Te8 22. Sf3
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Der var ikke tid før. Men Hvid har
skam visse gevinstchancer.
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VM-kvalifikation, Sofia 2009 1 2 3 4 5 6 7 pts.

Veselin Topalov, Bulgarien (2796) ½ 1 ½ 0 1 ½ 1 4½

Gata Kamsky, USA (2725) ½ 0 ½ 1 0 ½ 0 2½



... TOPALOV UDFORDRER

22... Txe7 23. Sd4 Ld7 24. The1 Txe1

25. Txe1 Th6 26. Te7 Td6 27. Se2 Kf6

28. Te3 La4 29. b3 Lc6 30. Sf4 a5 31.

g3 Le4 32. f3 Lc6 33. h4 Td4 34. Kc2

Lb5 35. Sh5† Kg6 36. Sf4† Kf6 37.

Sh5† Remis! ½-½

4. parti

Gata Kamsky (2725)

Veselin Topalov (2796)

Spansk / C92

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4

Sf6 5. 0-0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 d6 8. c3

0-0 9. h3 Lb7

Ret sjældent nu til dags.
10. d4 Te8 11. Sbd2 Lf8 12. Sg5 Te7

13. d5 Sb8

Han tror ikke på Polugajevskij, der
‘som bekendt’ påstod 13... Sa5 i
ECO.
14. Sf1 Sbd7 15. Sg3 g6 16. Lc2 h6

En alvorlig svækkelse af g6, men
svært at undgå.
17. Sf3 Sb6 18. h4 Dd7 19. Sh2! Lg7

20. h5 Tf8 21. Shf1! c6 22. dxc6 Dxc6

23. Se3 Kh7?

Hvorfor? Hvorfor ikke 23... Lc8 ...
24. Df3 Lc8 25. Td1 Le6
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26. b3!

Smukt. Jeg har ingen problemer med
c4, og heller ikke med Lc1.
26... Dxc3 27. Ld2 Dc7 28. La5 Db8

29. Td2 Sc8 30. Tad1 b4

Giver bonden tilbage. Vel med hå-
bet 31. Sd5? Lxd5 og Db5.
31. De2 Kh8 32. Ld3 Sa7 33. Tc1 Sb5

34. Lxb5 axb5 35. Lxb4 Td7 36. Tc6

Tfd8 37. Dd1 Lf8 38. Dc2 Kh7 39. La5

Te8 40. hxg6† fxg6 41. Lc7 Db7 42.

Lxd6!
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Hov! Er det ikke farligt? En binding!
Kære Tasman. Jo! Men konkretno!
Nøjagtig beregning. Mod 42... Ted8
kan Hvid bl.a. spille 43. Dc5, f.eks.
43... Kg8 44. Tb6 Da7 45. Lxf8 Txd2
46. Txe6, eller 44... Da8 45. Dxe5.
Bindingen er jo ikke pålidelig, og i
de forskellige varianter er det en ren
fest, så mange sorte brikker, der står
i slag. Rettelse: Mod 44. Tb6 giver
44... Sxe4 remischancer. Men Hvid
har f.eks. 44. Lxf8 Txd2 45. Lxh6
eller endog 45. De7!
42... Lf7 43. Lb4 Lxb4 44. Txd7 Dxd7

45. Txf6 Te6 46. Sd5 Lf8 47. Tf3 Kg7

48. Tc3 Ta6 49. Tc7

En elegant rundtur med tårnet.
49... Dd6 50. De2 Kg8 51. Dxb5 Txa2

52. Db7 Ta1† 53. Kh2 Lxd5 54. exd5

54. Dxd5† ser nemmere ud.
54... Df6 55. Dc8 Dh4†

55... Ta6 er sejere.
56. Dh3 Dxh3†?!

Men 56... Df4 57. De6† Kh8 57. Tf7
er ikke meget bedre.
57. Kxh3 Td1 58. Se4 La3 59. Ta7!
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Diagonalen f8-a3 er uden gode fel-
ter for løberen.
59... Lb4 60. Tb7 La3 61. f3 Kf8 62.

Tb5

Åh, det var en skam. Der røg mit
lærerige foredrag om Nimzos ‘7.
række absolut’.
62... h5 63. Kg3 Tc1 64. Tb8† Kf7 65.

Tb7† Kf8 66. Kf2 Tc2† 67. Kf1! Tc1†

68. Ke2 Tc2† 69. Kd3 Txg2 70. Ta7 Le7

71. d6 Ld8 72. Sc5 Ke8 73. Th7! opgi-

vet. 1-0

2-2. Det står lige.

Her kommer så matchens bedste
parti. Psykologisk set. Bortset fra
heldet i 2. parti har Topalov egentlig
ingen grund til at se optimistisk på
sine chancer. Med hvid har han spildt
to gange. Mod Grünfeld! Og med
sort må 4. parti tage modet fra de
fleste. Den meget anbefalede sovje-
tiske skakskole anbefalede at slikke
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Veselin Topalov

• 34 år (født 15. marts 1975)

• Nr. 1 på verdensranglisten

• Rating: 2796

• Blev verdenskendt, da han

besejrede VM Kasparov ved

OL i Moskva 2004

• Vandt FIDE's VM-titel 2005

• Tabte genforeningsmatchen

mod Kramnik 2006

• Vandt Grand Slam Finalen i

Bilbao samt Nanjing Pearl

Spring i 2008 og erobrede

førstepladsen på verdens-

ranglisten fra VM Anand

Gata Kamsky

• 34 år (født 2. juni 1974)

• Nr. 17 på verdensranglisten

• Rating: 2725

• Vandt ungdomsmesterskabet

i USSR 1987

• Forlod sammen med sin far

USSR i 1989 og bosatte sig

i USA

• VM-udfordrer 1996, men

tabte til Karpov

• Gjorde come-back 2004 efter

at have afsluttet sine studier

• Vandt FIDE's World Cup 2007
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sårene med et par remiser. Men det
var nok mest beregnet på lange tur-
neringer eller matcher. Topalov pro-
testerer: Gad vide, om Kamsky får
et chok i første træk...

5. parti

Veselin Topalov (2796)

Gata Kamsky (2725)

Fransk / C07

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sd2 c5 4. Sgf3

cxd4 5. Sxd4 Sc6 6. Lb5 Ld7 7. Sxc6

Lxc6 8. Lxc6† bxc6 9. c4

– I fransk må Sort være indstillet på
at gennemgå lidelser, har Nigel Short
sagt og skrevet. Manglende terræn
og dårlig Lc8. Her er alt dette over-
stået på 8 træk.
9... Ld6?! 10. cxd5 cxd5 11. exd5 exd5

12. 0-0 Se7 13. Sf3 0-0 14. Dd3 Dd7

15. Td1
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15... Tfd8?

Dette er en slags tempotab, for se-
nere er der nogle varianter, hvor Lb6
generer. Min påstand er, at Sort skal
spille 15... a5, uden at være bange
for 16. Sg5 f5!
16. Le3 a5 17. g3 h6

Nu havde han jo ikke længere fidu-
sen 17. Sg5 Sg6 18. Dxd5 Lxh2†.
18. Lb6 Tdc8 19. Ld4 Lc5 20. Lc3 Lb4

21. Le5 Ld6 22. Td2 Lxe5

Også mistænkeligt. 22... a4!? Sort
går som hypnotiseeret ind i et sim-
pelt bondetab.
23. Sxe5 Dd6 24. Te1 Tc7 25. Df3 Tf8

26. Kg2 Tb7 27. h4 Db4 28. Tee2 Da4

29. b3 Db4 30. Sd3 Dd6 31. h5 Tc7 32.

Sf4 d4 33. Te4 Sc6 34. Sd3 Td8 35.

Tc2 Sb4 36. Sxb4 axb4
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37. Txd4 Df8 38. Txd8 Dxd8 39. Txc7

Dxc7 40. Da8† Kh7 41. De4† Kg8 42.

Dxb4 Dc6† 43. Kg1 Dc1† 44. Kh2 Dc2

45. De1(!)

Endnu bedre end 45. Db8†.
45... Kf8 46. a3 Db2 47. Db4† Kg8 48.

Kg2 De5 49. Dg4 Db2 50. Dc8† Kh7

51. Dc4 Dxa3 52. Dxf7 Db4 53. Dc4

Db7† 54. Kg1 Df3 55. g4 opgivet. 1-0

3-2 i Capablanca-stil!!
6. matchparti i samme stil: 3½-2½,
Caro-Kann.
Og så igen poker:

7. parti

Veselin Topalov (2796)

Gata Kamsky (2725)

Fransk / C07

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sd2 c5 4. exd5

Dxd5 5. Sgf3 cxd4 6. Lc4 Dd6 7. 0-0

Sf6 8. Te1 Le7 9. Sb3 Sc6 10. Sbxd4

Sxd4 11. Sxd4 0-0 12. c3 Ld7 13. Df3!?

Db6!? 14. Lb3 a5!?

Skarpt. Topalov giver igen med
samme pebersauce. 15. Tb1 er ikke
bulgarsk. Eller 16. Tab1.
15. Le3 Lc5 16. Tad1 a4 17. Lc2 Dxb2
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Testamentebonden?
18. Lg5 Sd5 19. c4 Lxd4 20. Dd3 f5

21. Dxd4 Dxc2 22. cxd5 Dxa2! 23.

Db6!
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Endnu har Hvid visse chancer. F.eks.
23,,, exd5 24. Dxb7!
23... a3! 24. Le7 Tfe8 25. Dd6 La4 26.

Dxe6† Kh8 27. Ta1 Dc4

Hvid har remis med 28. Txa3.
28. Tec1? Lc2 29. Dd7 a2 30. d6 b5

31. Db7 Teb8??

Begge mestre er helt ude af den. Med
fribønder på 7. række sættes regne-
bogen ud af kraft. 31... b4 vinder, og
det er da ikke svært: 32. d7 Teb8 33.
d8D† Txd8.
32. Dc7 Tc8?

Sværere er remisvarianten 32...
Ld3!! 33. Txc4 bxc4 34. Dxb8†!
Txb8 35. h4 Tb1† 36. Kh2 Txa1 37.
d7 Th1† 38. Kg3 h6 39. d8D† Kh7
40. Lf6.
33. Dxc4 Txc4 34. d7 Lb1 35. Td1 Kg8

36. d8D† Txd8 37. Lxd8 Lc2

Ja, 37... b4 38. Tdxb1 er klart nok.
38. Tdc1 b4 39. Txa2 b3 40. Ta8! Kf7

Så nåede vi også at få et nyt eksem-
pel til vort kursus i afdækkerskakker:
En sådan havde Topalov parat både
mod b2 og Tb4.
41. Tb8 Ke6 42. Te1† Kd5 43. Le7 Ta4

44. Lf8 Ta7 45. h4 opgivet. 1-0!

4½-2½. Topalov udfordrer Anand.
Men hvornår? Kom der overhove-
det ingen invitationer? FIDE meldte
ved fristens udløb udsættelse til april
2010. Måske et udslag af verdens-
krisen. Selv formel 1 er jo i vanske-
ligheder.

www. uep-worldchess.com/
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Skakspillerne

sagde ...

Carsten Høi: ‘Jeg mener heller
ikke, at der skal tysses hele tiden på
hviskende tilskuere, hvilket en tur-
neringsleder med trang til at sætte
sig selv i centrum, gjorde for et par
år siden.’

(Skakbladet nr. 9, 2001)

Wolfgang Uhlmann om OL i
Leipzig 1960: ‘Jeg husker stadig-
væk, at alle spillerne var blevet in-
viteret til en forestilling i forbindelse
med indvielsen af Leipziger Ope-
raen. Bobby Fischer, der dengang
var ret ung, sad ved siden af mig.
Han havde formentlig ingen større
lyst til at være der, for han faldt ret
hurtigt i søvn til tonerne af Bajazzo
og Cavalleria rusticana...’

(‘Karl’ nr. 3, 2008)

Larry Evans: ‘Samuel Reshevsky
var USA’s største stjerne i årtier,
prøvestenen hvorpå hele min gene-
ration målte sig. Art Bisguier sagde,
at vi alle sammen ville slå ham i lø-
bet af få år, når han blev gammel. I
mellemtiden endte vi med selv at
blive gamle, mens vi ventede på, at
Reshevsky skulle blive gammel.’

(‘This Crazy World of Chess’,
2007)

Viswanathan Anand: ‘Da folk be-
gyndte at spørge mig omkring mit
hold, svarede jeg, at Peter Heine ville
være på det. Det er ikke nogen hem-
melighed længere, så det giver in-
gen mening at benægte det. Desuden
er det umuligt at gemme en, der er
så høj.’

(‘New in Chess’ nr. 8, 2008)

Vladimir Kramnik: ’30 år er ikke
nogen fremskreden alder, men som
skakspiller føler jeg mig allerede
som en slags veteran. Jeg er stadig-
væk interesseret i skak og vil gerne
fortsætte med at spille. Selvfølgelig
bliver det sværere med årene, spe-
cielt fordi der er så mange unge ta-
lenter, der trænger sig på. Det er ge-
nerationen med Radjabov, Karjakin
og Carlsen. Disse fyre er allerede
stærke stormestre. Sådan som jeg
her og nu ser det, forestiller jeg mig
ikke, at jeg skal spille konkurrence-
skak resten af mine dage. Snarere
bare 10 år mere, helt sikkert ikke
længere. Lad os sige indtil jeg bli-
ver 40. Det er maksimum.’

(Chessbase.com, 8. maj 2005)

Bent Larsen: ‘At en springer næ-
sten altid står dårligt på b3 (eller b6)
var en kendt Tarrasch-påstand.’

(‘Skakbladet’ nr. 12, 1983)

Vladimir Barskij: ‘Typisk er fel-
terne b7, g7, g2 og b2 meget dårlige
for springerne.’

(Chess Today, 25. juni 2007)

Aron Nimzowitsch: ‘Her vil jeg
kun fastslå, at havde det ikke været
for fjendskabet med Tarrasch, ville
jeg aldrig have lært at spille rigtig
skak. At blive stærkere end Tarrasch
var ledetråden i alle mine ønsker og
bestræbelser i perioden 1904 - 1906.
Mine læsere kan jeg derfor give et
godt råd: Hvis De vil opnå resulta-
ter, skal De vælge Dem en ... ærke-
fjende og forsøge at ‘straffe’ ham
ved at styrte ham ned fra piedesta-
len!’
(Sahmatnyj Listok, 1929, gengivet

i ‘Hilsen til Jens Enevoldsen’,
1977)

Hans Ree: ‘Har der nogensinde, i
nogen sportsgren, været en rivali-
sering som den mellem Anatolij
Karpov og Garry Kasparov? Jeg
tvivler.’

(New in Chess nr. 8, 2008)

Joel Benjamin: ‘Ved Kadet-VM
[Le Havre 1980] spillede jeg remis
med den kinesiske spiller Rong-
guang (jeg var overrasket over, at
nogen fra Kina kunne spille så godt,
tingene har sør’me ændret sig siden
dengang). Den næste uge var han
hr. Ye, sådan er det med forvirrin-
gen med de kinesiske navne.’

(‘American Grandmaster’, 2007)

Bent Larsen: ‘En betydelig del af
de unge skaktalenter, der ikke ud-
vikler sig til mestre, kan nogenlunde
beskrives sådan: Han forstår ikke
fordeles forvandlingsevne. Han for-
står ikke, at medens han i en gunstig
stilling er ved at opbygge et konge-
angreb, kan der opstå en situation,
hvor han skal bytte dronninger og
styre ind i et gunstigt slutspil!’

(Ekstra Bladet, 28. april 1971)

Sue Mararoa: ‘Undskyld mig, men
jeg ved ikke, hvad mit bedste parti
var – jeg kan ikke huske nogen af
dem’, efter at hun blev den første
kvindelige vinder af det New Zea-
landske juniormesterskab.

(New Zealand Chess, juli 2008)

Levon Aronian: ‘Kvinder er prin-
cipielt for følelsesladede til at spille
skak. Hvis de vil være rigtig gode,
må de ændre deres karakter, under-
trykke deres naturlige instinkter, til-
egne sig mandlige dyder. Skak er
nu engang et råt, et hårdt spil.’

(Berliner Zeitung,
15. november 2008)

Levon

Aronian

Foto: C. Rogers.
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Problemskak
v/  Hans Larsen – opgaver m.v. til Skakbladet, Kongestien 16, 2830 Virum.

Opgaveløsning på tid
Der afholdes hvert år et væld af over-
måde stærke turneringer i nærskak
med lang betænkningstid. Derimod
er der kun få internationale turnerin-
ger i opgaveløsning med de bedste
krøllede hjerner, som verden kan
opvise.

I dette og næste nummer er der et
eksempel på en sådan individuel
match med 2x6 opgaver. Altså 6
opgaver pr. runde. Der må benyttes
2 timer til opgaverne 13480-13485
og tilsvarende 2 timer til de 6 opga-
ver i næste nummer, hvis man vil/
tør sammenligne sig med den abso-
lutte elite. Men brug hellere det dob-
belte. Der er bestemt ikke tale om
afslapningsøvelser. Bemærk at Sort
trækker først i hjælpematopgaven nr.
13483.

Løsninger til nr. 3/2009
Opgaverne i 2009/3 var ret lette og
forfatterne mindre kendte.
13474. 1. De4 Kb1/Lb1/Lxe4 2.
Td1‡. 1... Ld3 2. De1‡. 1... Lb3 2.
Kxb3‡. 1... Ld1/La4 2. Sa2‡. 1... ~
2. Dxc2‡. Forførelse 1. Dg6/Df5?
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Mat i 4 træk.
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Hvid trækker og vinder.
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http://problemskak.dk/

Ld3! Den unge bulgarer Diyan Ko-
stadinov, (født 21/1 1982), blev be-
troet at komponere  seks opgaver i
forbindelse med matchen Topalov-
Kamsky i Sofia.
13475. 1. Se1 cxb3 2.Sd3‡. 1... Sb2
2. Dxb2‡. 1... ~ 2.Dxc2‡ Diyan Ko-
stadinov, Bulgarien.
13476. 1. Tg8 Ke5 2. b8S! En lille
morsom tretrækker med minorfor-
vandling. Denis Saunders, England.
13477. 1. Lg8 Txg8 2. hxg8T! for at
undgå pat. 1... ~ 2. h8D eller h8L.
En miniature også med minorfor-
vandling. Colin Albert Harry Russ
(født 19/3 1930), England.
13478. 1. h3 Sf3 2. Te3 Sfxe3 3.
Le6†. 1... Sd3 2. Lc3 bxc3 3. Sf6†.
1... Td2 2. Te5† Kd4 3. Txe1†. 1...
Te2 2. Txe2 Se3 3. Txe3. 1... 2. Le6†
Ke4 3. Lxc4†. Et overraskende nøg-
letræk (ventetræk). Mikhail N. Ma-
randiuk (født 17/1 1949), Ukraine.
13479. 1. e7 Sh6‡ 2. Kg6 Sg8 3.
Le6† Kd6 4. e8D Lh5† 5. Kxh5 Sf6†
6. Kg6 Sxe8 7. Kf7 e4 8. Kxe8 og
vinder. Hvid må træde varsomt og
præcist for at fange den sorte hest!
Vadislav Tarasjuk, Ukraine.
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Mat i 3 træk.
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Selvmat i 3 træk.
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Mat i 2 træk.
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Hjælpemat i 5 træk. �

Ekstraopgaven i nr. 3

A) 1. Lh1! Lg2! 2. Kd4 Lxf1
3. Le4 e3‡

B) 1. Ke5 Sh2 2. Kf4 g5†
3. Ke3 Sg4‡

William Anthony Shinkman, sådan
stavede han sit navn i USA, (25/12
1847 - 25/5 1933). Han var født i
Nordböhmen (nu Tjekkiet) og hed
Tschinkman. Da han var 6 år udvan-
drede familien til Baltimore. Senere
gik turen videre til Grand Rapids,
hvor han levede resten af livet som
den mest produktive amerikanske
problemist nogen sinde; over 3500
opgaver blev det til. Han blev kaldt
troldmanden fra Grand Rapids. Som
redaktør af opgavedelen i Lasker’s
Chess Magazine kunne han ved sin
idérigdom drive læserne til fortviv-
lelse – og begejstre dem – ved opga-
ver med svært fundne nøgletræk.



1. Zsuzsa Polgar
Peter Hardicsay

Det ungarske holdmesterskab 1985.
Den ældste af de berømte Polgar-
søstre var egentlig døbt Zsuzsanna,
men det blev forkortet. Siden flyt-
tede hun til USA og hedder nu Su-
san. Her er hun som sekstenårig: 17.
Lb5†!! axb5 18. Te1† Kf8. 18...
Kd7 19. Db7† Dc7 20. Te7† koster
damen. 19. Lh6† Kg8 20. Te7! Et
lammende ‘stille træk’. 20... Ld7 21.
Dxb8!! Dxb8 22. Se4. Matten på f6
er uafvendelig. 1-0.

2. Zsuzsa Polgar
Lars Schandorff

Aabenraa rapid 1989. De tre ungar-
ske ungmøer optrådte i Danmark
mod vore bedste spillere og klarede
sig flot. Her var det den ældste –
som i år fyldte 40 (19/4) – der brille-
rede med 24. Lxd6!! Dxd6 25. e5
fxe5. Alternativet 25... Dxe5 stran-
der på overfaldet 26. Lxh7† Kh8 27.
Lf5† Kg8 28. Th8† Kxh8 29. Dh5†
Kg8 30. Lh7† Kh8 31. Txe5.

26. Lxh7† Kf7 27. Tf3† Ke7 28.
Dxe5† Dxe5 29. Txe5† Le6. 29...
Se6 var selvfølgelig ikke bedre.
Hvid har vindende fordel. 30. Txf8
Kxf8 31. dxe6 Sc6 32. Tf5† Ke7
33. Tg5 Td8 34. Le4 Td1† 35. Kf2
Sd8 36. Txg7† Kxe6 37. Ld5† Kf6
38. Td7. Zsuzsa var dengang 20 år.
1-0.

I diagramstillingen var der en an-
den mulighed: 24. Txh7!, f.eks. 24...
Kxh7 25. Lxd6 De8 26. Lxf8 Dxf8
27. Dh5† Kg8 28. e5 f5 29. e6, hvor
Hvid også har gevinstspil.

3. Maia Tjiburdanidze
Zsuzsa Polgar

Matchparti, VM-Kandidatfinalen, St
Petersborg 1995. På sin vej til sit
verdensmesterskab udtværede Zsu-
zsa den tidligere verdensmester(in-
de): 22... Sxb3! 23. Sxb3 Lxa1 24.
Sxa1 De1† 25. Kh2. 25. Dxe1
Txe1† 26. Tf1 Txf1† 27. Lxf1 Txa2

28. Sb3 Tc2 29. Lb5 Tc3, og tårnet
udmanøvrerer de hvide brikker. 25...
Dxa1 26. f6 Kh8 27. Dh6 Tg8 28.
Tf4 g5. Lillesøster Judit gjorde op-
mærksom på 28... Dc1. Derimod
duede 28... Db1? ikke: 29. Dxh7†!
29. Txb4 Tg6 30. Dh5 Dxa2 31.
Df3 Da1 32. Tb7 Txf6. 0-1.

4. Zsofia Polgar
Sasho Nikolov

Sargoviste 1982. Mellemsøsteren
opnåede aldrig så flotte resultater
som de andre. Men havde skam også
blik for taktiske overfald: 1. Txg7!
En anden god fortsættelse – om end
mindre romantisk – var 1. Dxc5 Te8
2. Dc7 Sc6 3. Dxb7 med fordel. 1...
Sbd7. 1... Dxg7 2. Dxf6 Tg8 3.
Dxg7† Txg7 4. Td8 mat. 2. Txd7
Dxg7. 2... Kxg7 3. Td1. 3. Dxf6
Dxf6 4. Lxf6† Kg8 5. Td1 Tfc8 6.
Tg1† Kf8 7. Tg7 b5 8. Txh7 Ke8
9. Lxb5†. Sort opgav. 1-0.

5. Gudmundur Gislason
Zsofia Polgar

Reykjavik open 1988. 35... Txe2!
blev partiets sidste træk: 36. Txe2
Dxh2†! med mat. 0-1.

6. Zsofia Polgar
Ralf Åkesson

Reykjavik open 1988. 28. e5! Truer
29. Lh7†, og på 29... Dd4 kommer
30. Sf6† Kh8 31. Dg5 etc. 28... Lxf3
29. Sf6† Kh8 30. Dxf3 g6 31. Dxa8
dxe5 32. Sd7 Tc8 33. Sxb8. 1-0.

7. Judit Polgar
Lars Bo Hansen

Vejstrup 1989. Den trettenårige lil-
lesøster var allerede en verdens-
stjerne, og sluttrækket 33. Dg7†!!
bidrog også til berømmelsen. Der er
mat i fire træk.

Ikke uinteressant er det, at slag på
f7 med et tårn ikke duer: 33. Tbxf7?!
Te4† 34. T3f4 Txf4† 35. Txf4 Te8,

Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 43.
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De tre Polgar-søstre i 1994 på vej mod skakkens stjernehimmel. Fra venstre

Zsofia (født 2/11 1974), Judit (født 23/7 1976) og Zsuzsa (født 19/4 1969).
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Bognoter

Bøger

John Cox
The Berlin Wall
Quality Chess 2009, 326 sider

Quality Chess bliver ved med at for-
undre. En bog om berlinerforsvaret
i spansk er måske akademisk inte-
ressant, men næppe nogen publi-
kumssællert. Derudover forekom-
mer projektet særdeles vanskeligt.
Varianten er strategisk meget kom-
pleks, og analyseprogrammer deci-
deret ubrugelige. At Kramnik an-
vendte varianten i en af sine mat-
cher mod Fritz var ikke uden grund.
Forfatteren John Cox har jeg ikke
hørt om før, men coveret siger, han
er advokat og bor i London. Hans
bog imponerer. Over 100 sider bru-
ges på at analysere typiske slutspil
samt på positionelle temaer. Udval-
get er imponerende og behandles
godt. Er man interesseret i varian-
ten, er bogen et must. Man kan ikke
undgå at forøge sin forståelse. Teori-
delen er også grundig og ikke re-
pertoire-baseret men omhandler
samtlige varianter. En god bog om
et svært emne.

�

Jeroen Bosch og Steve Giddins
The 2009 Chess Instructor
New in Chess 2009, 218 sider

16 forfattere kommer med interes-
sante og forskelligartede indlæg. Det
beskrives hvordan Basman hvert år
arrangerer skoleskak turnering for
70.000(!) børn i England, og Dvo-
retsky giver sin mening om, hvor-
dan man bedst forbedrer elevens
spil. Bogens koncept holder, man
kommer vidt omkring og får mas-
ser af god inspiration. Interessant
især for mig der også har haft fornø-
jelsen af Magnus Carlsen, er Agde-
steins erfaringer med sin unge lands-
mand. Beskrivelsen af lystbetonet
læring er god, og man får endda at
vide, at Magnus sagde nej til selve-

ste Kasparov, fordi han fandt hjem-
mearbejdet for omfattende. Lidt
morsomt er det, at Agdestein som
eneste punkt skriver, at Magnus blev
frarådet at spille så megen skak på
Nettet. Hvad Magnus har fortalt sin
lærer står mig ikke klart, men som
alle andre fra den nye generation af
talenter er antallet af hans lynpartier
på Nettet 5-cifret, og jeg har set ham
sidde og spille lynskak i massevis
aftenen før vigtige partier. Så for at
støtte Jesper Skjoldborg, som i
Skakbladet nr. 1 var usikker på, om
han som træner gjorde det rigtige,
vil jeg sige: Ja, lad endelig børnene
spille lynskak! Har man ideer om,
at skole/ungdomsskak skal blom-
stre, er man ambitiøs træner etc., er
bogen interessant læsning.

�

Jerry Van Rekom, Leo Jansen
The Black Lion
New in Chess 2009, 280 sider

En repertoirebog baseret på 1. e4 d6
2. d4 Sf6 3. Sc3 Sbd7, som derfor
ganske belejligt også virker mod 1.
d4. Bogen er 4. udgave og den an-
den på engelsk, hvilken vidner om
stor popularitet. Modsat mode-
åbninger har denne opstilling den
fordel, at man på alle niveauer med
stor sandsynlighed får lov til at an-
vende den. Der er en introduktion
med generelle principper, men klart
størstedelen af bogen er baseret om-
kring teorien. Selv om forfatterne
mangler GM- og IM-titler gør de et
seriøst indtryk, og man fornemmer,
at de brænder for emnet. Så er man
til Philidor-opstillinger med Le7,
gør man et godt køb. Diagrammerne
er ‘vendt’, da bogen ses fra Sorts
synspunkt. For mig er det umiddel-
bart svært at overskue, men ud over
at være kuriøst, er det ikke noget
problem, der bør afskrække inter-
esserede.

�

Desværre måtte anmeldelse af nye
bøger med danske forfattere udsæt-
tes til Skakbladet nr. 5.

og Sort har mulighed for evig skak.
Og det samme er tilfældet efter 33.
Tfxf7?! Te4† 34. Tf4 Df2† 35. Kg4.
1-0.

8. Bartlomiej Macieja
Judit Polgar

Europamesterskabet for hold, Batu-
mi 1999. 30... Txf2! 31. Txf2 Txf2
32. De8†. 32. Kxf2? Lxg3†. 32...
Tf8. Bondegevinst. Judit vandt det
vanskelige slutspil med fast hånd:

33. De7 e5 34. Lxe5 Lxe5 35.
Dxe5 Dxd3 36. Tf1?! Txf1† 37.
Sxf1 Kf7! 38. Df4† Ke6 39. Dg4†
Df5 40. Dd4 g5 41. h3 De5 42. Df2
h5 43. Sg3 h4 44. Sf1 Df4 45. Db6†
Lc6 46. Se3 De5 47. Kf2 a5 48.
Db3† Ke7 49. Da3† Kd8 50. Db3
Kc7 51. Da3 a4 52. Kg1 Dd4 53.
Kf2 Kb6 54. Ke2 Lb5† 55. Kf2 d6
56. Ke1 Ka5 57. Kf2 Ld3 58. b4†
Kb5 59. Dc1 a3. 0-1.

9. Judit Polgar
Vassilij Ivantjuk

4. Amber-rapid, Monte Carlo 1995.
26. Txf7!! Den lange variant, som
begge parter åbenbart beregnede, er:
26... Kxf7 27. Dxh7† Sg7 (27... Kf8
28. Tf1† Sf4 29. Txf4† Dxf4 30.
Dh8† Kf7 31. Lc4†) 28. Lc4† Td5
29. Tf1† Ke6 30. Sc3 Ted8 31.
Lxd5† Txd5 32. Dg8† Kd6 33.
Dxd5† Dxd5† 34. Sxd5 Kxd5 35.
Tf7 med hvid gevinst. Heller ikke
forsvaret 26... Sf8 27. Sf6† Kxf7 28.
Lc4† Kxf6 29. Df3†! er tilstrække-
ligt.

Ivantjuk forsøgte derfor 26... Sg5
27. Sxg5! Dxe1† 28. Lf1 h5 29.
Db3! c4. Der er en lumsk dameskak
til sidst i alternativet 29... Lxg5 30.
Te7† Kh8 31. Txe1 Txe1 32. Dc3†!
30. Dxc4 Tc8 31. Tf8† Kg7 32.
Dg8†. Han brød sig ikke om at blive
sat mat og opgav derfor. 1-0.
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Juniorskak

Sommerlejr på Tjele Efterskole

Fra søndag den 28. juni til søndag den 5. juli 2009 afholdes der
endnu en gang en fantastisk skoleskaklejr på Tjele Efterskole for
alle skoleskakspillere her i landet.

Programmet indeholder et righoldigt udbud af aktiviteter, spæn-
dende fra fodbold og lejrturnering til undervisning og kykskak.
En af dagene går turen til Djurs Sommerland, og entreen hertil er
indeholdt i deltagergebyret. Et nærmere program modtages
sammen med startbrevet primo juni.

Vi bor i to-, tre- eller firemandsværelser, og skolens velkendte
køkken sørger for bespisningen.

Prisen er 1400 kr., som du betaler ved modtagelsen af startbrevet
i begyndelsen af juni måned.

Det er os i særlig grad en fornøjelse at præsentere to elitespillere,
der indtræder i lederkorpset hele ugen. Disse var i 2008 Allan Stig
Rasmussen og Sune Berg Hansen.

Tilmelding senest den 4. juni 2009 med angivelse af adresse og
fødselsdato til:

Tjele Efterskole, Skolevej 2, 8830 Tjele.
Tlf. 86 45 12 11.

Tjele Efterskole blev startet af en
kreds af skakinteresserede skolefolk
i 1984. Fra starten var skak et højt-
profileret liniefag, og i årenes løb har
mange skakspillere fået deres skak-
evner styrket efter et eller flere sko-
leår på Tjele Efterskole. Den mest
kendte elev er uden tvivl Peter Heine
Nielsen.

For dem, der ikke er skakinter-
esseret, har skolen altid haft andre
liniefag at vælge imllem, f.eks.
kunsthåndværk, filosofi og fodbold.

Skolens boglige niveau har altid
ligget over folkeskolens, så alle har
også haft mulighed for at få en god
skoleuddannelse, i 8., 9. eller 10.
klasse.

Skak på Tjele Efterskole

Efter årtusindskiftet er der sket
meget på skolen. På grund af den
stigende konkurrence mellem efter-
skolerne, har Tjele Efterskole været
nødt til at investere betydelige beløb
i bygninger (p.t. er der ved at blive
bygget en hal) og faciliteter for at
tiltrække unge mennesker. Ligele-
des har det været nødvendigt at ud-
vide og udvikle liniefagene.

Der er i øjeblikket mulighed for at
vælge liniefag blandt følgende:
Skak, BMX, Bordtennis, kampsport,
animation, forfatter, filosofi og
kunsthåndværk. Flere af disse linie-
fag bliver støttet af relevante organi-
sationer, således har Dansk Bord
Tennis Union, Dansk Motor Union

og Brønderslev Forfatterskole link
til Tjele Efterskole på deres hjemme-
sider. Med så mange liniefag og de
nye bygninger er det lykkedes at få
et konstant elevtal på et godt stykke
over 100 elever pr. år.

Elevgrundlaget
Antallet af elever er hele skolens fun-
dament, da skolen er en selvejende
institution underlagt Undervisnings-
ministeriets regler og tilsyn. Skolen
skal bl.a. køre med overskud hvert
år, således at der er noget at tære på,
hvis elevtallet skulle falde.

Der er kun økonomi i et liniefag,
hvis der er cirka 20 elever. Hvert år
evaluerer skolen liniefagene, og hvis

Af Verner Christensen

Liniefaget skak
Elever på Tjele Efterskole, der har
valgt skak som liniefag, tilbydes
fem ugentlige skematimer i skak,
gæsteforelæsninger ved danske
topnavne, masser af turnerings-
deltagelse, også i udlandet. I marts
deltog vi f.eks. i en weekend-
turnering i Tyskland med masser
af oplevelser og ratinggevinster til
vore 16 elever. Har I selv lyst til at
kombinere efterskole med
spændende skakoplevelser, eller
kender I andre skakinteresserede,
som overvejer et efterskoleophold,
er Tjele Efterskole stadig landets
eneste skakefterskole.

Claus Rossen,
mesterspiller og lærer

på Tjele Efterskole

– men andre gode tilbud på skolen giver konkurrence
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Husk også ...

Følgende turneringer blev annonce-
ret i tidligere numre af Skakbladet:

Kronborgturneringen
21/5 - 24/5
Spar Lolland Maraton-lyn
23/5
Skakmølle torsdags-hurtigskak
28/5 - 4/6

Indbydelser: Sendes til Skakbladets
redaktion (se side 2). Pris (standard):
kr. 5,50 / mm (+ moms). 40 mm er
gratis for EMT-annoncer.
Anden opsætning: Spørg redaktionen.
Alle indbydelser i Skakbladet
lægges desuden på www.dsu.dk
uden merbetaling.

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

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

K = Koordineret turnering

www. dsu.dk

+ 'Invitationer'

Kommende

turneringer

Chess House
Sommerskak 2009  K

29/6 - 5/7. – Chess House inviterer til
7 runders koordineret turnering efter
schweizer-systemet. Max. 36 delta-
gere. Der spilles i en stor gruppe. –
Hverdage kl. 16.00 - 21.00, lørdag og
søndag kl. 12.00-17.00. – Spillested:
Chess House, Silkeborgvej 41, gen-
nem porten, Århus C. – Betænknings-
tid: 2 timer til 40 træk + ½ time til
resten. – Indskud: Medlemmer af
Chess House 150 kr. Andre 200 kr. –
Præmier: Garanteret 1. pr. 1.000 kr.
Desuden ratingpræmier. Præmie til
hver 4. deltager. – Turneringen Elo-
rates. – Tilmelding: Senest 22/6 til
Søren T. Sørensen, tlf. 21 42 52 16,
email: turneringsleder@chesshouse.dk,
eller til Chess House, tlf. 86 19 76 47,
eller online: www.chesshouse.dk.

Skødstrup
Sommer EMT 2009  K

20/7 - 24/7. – Skødstrup Skakklub
indbyder til den 29. koordinerede
Sommer EMT i de gode lokaler på
Lokalcenter Rosenbakken, Grenåvej
701, Skødstrup. – Tag på ferie i År-
hus/Djursland-området og spil skak
om aftenen. – Der spilles 5 runder
Monrad med færdigspil 5 hverdags-
aftener i uge 30, den 20., 21., 22., 23.

og 24. juli kl. 18.30 til 23.30. – 2 ti-
mer til 40 træk, ½ time til resten. –
Indskud 150 kr. – I grupper med 16
spillere vil 1. præmien være 1000 kr.
Gode ratingpræmier. – Tilmelding
senest 14. juli til Willy Møller Niel-
sen, Bondehaven 30, 8541 Skødstrup,
tlf. 86 99 24 61, email: willymn
@gmail.com.

Skanderborg EMT 2009  K

5/8 - 16/9. – Herved indbydes til EMT
i Skanderborg med afvikling på føl-
gende onsdage: 5/8, 12/8, 19/8, 26/8,
2/9, 9/9 og 16/9, alle dage kl. 19.00. –
Turneringsregler: Der spilles i 8-
mands grupper, evt. Monrad i neder-
ste. Der spilles efter DSU’s regler for
koordinerede EMT. FIDE-regler. –
Mesterklasserne Elo-rates. – Betænk-
ningstid: 40 træk på 2 timer og der-
efter ½ time + opsparet tid til resten.
– Spillested: Niels Ebbesen Skolen,
Højvangens Torv 4, Skanderborg. –
Røgfri spillelokaler. Rygning skal
foregå udendørs. – Deltagerbetaling:
M-kl. 150 kr., B-kl. 125 kr. GM-IM-
FM-WGM-WIM-WFM er fritaget for
betaling. – Faste præmier: Mester-
klasserne: 1. pr. 1500 kr., 2. pr. 500
kr., 3. pr. 200 kr. Basis-klasserne:
1. pr. 1000 kr., 2. pr. 400 kr., 3. pr.
200 kr. Ved ligestilling deles præ-
mierne. Vinder af Mester 1 og Me-
ster 2 får oven i normalpræmie hhv.
2000 kr. og 1000 kr. (omkamp ved
ligestilling: 2 partier hurtigskak). –
NB: Mulighed for afbud til 1. runde
(skolernes sommerferie). Partierne
afvikles så i vore klublokaler  11/8. –
Se også www.skanderborgskakklub.dk.
– Tilmelding: Senest 2/8 til Bjarne
Berring Rasmussen, Mursejlervej 8,
8660 Skanderborg, email: berring
@rasmussen.mail.dk, tlf. 86 52 35 28
eller 40 75 21 54. Eller Bjarne Torn-
bjerg, tlf. 86 21 34 25, email:
btornbjerg@forum.dk, eller online
på: www.skanderborgskakklub.dk.

tilslutningen til et fag er for lavt, må
liniefaget udskiftes.

For skakkens vedkommende har
elevtallet være faldende i de senere
år, og liniefaget er tæt på at blive
lukket ned. Til kommende skoleår
er der på nuværende tidspunkt til-
meldt ni skakelever, og til skoleåret
2010/11 er der kun tilmeldt to skak-
spillere. Liniefaget bliver gennem-
ført i 2010/11, men det er sandsyn-
ligt, at det bliver sidste år. Det er utro-
ligt trist hvis det sker!

Opbakning til skakken
Hvis skakken skal bevares, skal der
flere skakspillende elever til skolen.
Tjele Efterskole gør meget for at få
fat i skakspillere. Der holdes en skak-
sommerlejr hvert år, der spilles ju-
nior hold-DM, og skolen uddeler
brochurer, hvor det er relevant.

Men skolen kan ikke klare opga-
ven alene. Det er nødvendigt, at
Dansk Skak Union giver samme op-
bakning som f.eks. Dansk Bord Ten-
nis Union. Ligeledes bør skolen støt-
tes af skakspillere som i ‘gamle
dage’, ved at skakspillere søger at
blive medlem af skolekreds og sko-
lebestyrelse.

Ønsker du at blive elev eller gøre
en indsats for at skakken ikke skal
forsvinde fra Tjele efterskole, kan du
henvende dig til forstander Michael
Vendelboe (tlf. 86 45 12 11, email:
michael@tjeleefterskole.dk) eller du
kan se mere på skolens website:

Verner Christensen er medlem af
bestyrelsen for Tjele Efterskole.

www. tjeleefterskole.dk



Tilmelding:

Via mail til Lars-Henrik Bech Hansen: formand@ksu.dk

Eller online på: www.politikencup.dk

Betaling af indskud:

Giro-konto: (reg. nr. 1551) 208 7251, eller

Nordea-konto: (reg. nr. 2132) 5365 159 604

Politiken Cup 31. Copenhagen Open

Nordeuropas største og smukkeste skakfestival med deltagelse af mere end 20 GM og
mange andre titelholdere. Turenringen er i år også Nordensmesterskab, og bedstplacerede
nordiske spiller vinder titlen Nordisk Mester 2009. Mulighed for at score IM- og GM-
normer eller, som mange andre allerede har gjort, spille sig på Elo-listen. I 2008 deltog
mere end 300 spillere i skakfestivalen. Foruden 20 hovedpræmier er der to præmier i hvert
af syv ratingintervaller, så alle har en fair præmiechance.  Spillere med max. rating 2000
har desuden mulighed for at vælge Politiken Cups B-gruppe. Begge turneringer i festivalen
spilles på Lo-skolen i Helsingør med ideelle faciliteter og beliggende ved den smukke
Øresundskyst. Tilskuere har gratis adgang, og foruden de to hovedturneringer afholdes
lynskak, foredrag, simultanopvisninger og en cup-turnering for børn under 14 år.

Politiken Cup, åben gruppe
Lørdag 18. juli - søndag 26. juli 2009

Åben for alle, uanset rating. Sidste år havde turnerin-
gen 277 deltagere med rating fra 1000 og op til 2689.
Allerede nu har top-ti i det kommende felt i Politiken
Cup 2009 et rekordgennemsnit på 2662. I år ekstra
mange nordiske topnavne, bl.a. Peter Heine Nielsen.

Turneringsform: 10 runder FIDE-schweizer.

Betænkningstid: Følger FIDE's ny regler: 90 min. til
40 træk / 30 min. plus opsparet tid til resten + 30 sek.
tillægstid for hvert træk startende ved træk 1.

Indskrivning: Lørdag den 18. juli kl. 10.30-11.30.
Bemærk: Det er ikke nødvendigt at møde op til
indskrivningen, hvis man har en grøn markering for
tilmelding og betaling på turneringens hjemmeside,
inden indskrivningen starter.

Starttidspunkter: Åbning lørdag den 18. juli
kl. 13.00, derefter 1. runde kl. 14.00.
2. og 3. runde søndag den 19. juli hhv. kl. 9.00
og 16.00.
4.-9. runde mandag den 21. juli - lørdag den 26. juli
kl. 13.00, 10. runde søndag den 26. juli. kl. 10.00.
Præmieuddeling søndag den 26. juli. kl. 16.30.

Indskud:
GM, IM, WGM, WIM Gratis Gratis
FM, WFM 600 kr. 500 kr.
Juniorer (f. 1987 eller senere) 600 kr. 500 kr.
Seniorer (f. 1947 eller tidligere) 600 kr. 500 kr.
Spillere med Elo 900 kr. 800 kr.
Spillere uden Elo 1.000 kr. 900 kr.
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Præmier: • 1. pr. 15.000 kr. • 2. pr. 12.000 kr. •
• 3. pr. 10.000 kr. • 4. pr. 8.000 kr. • 5. pr. 6.000 kr. •
• 6. pr. 5.000 kr. • 7. pr. 4.000 kr. • 8. pr. 3.000 kr. •
• 9.-13. pr. 2.000 kr. • 14.-20. pr. 1.000 kr. •

Ratingpræmier: I hver af følgende ratinggrupper
(ved min. 10 deltagere i gruppen):
1000-1500, 1501-1700, 1701-1900, 1901-2000,
2001-2100, 2101-2200, 2201-2300:
• 1. pr. 3.000 kr. • 2. pr. 2.000 kr. •

Nordisk Mesterskab:
• 1. pr. 5.000 kr. • 2. pr. 3.000 kr. • 3. pr. 2.000 kr.



Rabat ved betaling af indskud før 30. juni !

Information: Lars-Henrik Bech Hansen +45 27 57 63 58,

eller på turneringens hjemmeside: www.politikencup.dk

Skakfestival

i Helsingør

18.-26. juli 2009

Spillested:

Lo-skolen i Helsingør

Gl. Hellebækvej 70

DK-3000 Helsingør

Politiken Cup, B-gruppe
Søndag den 19. juli - lørdag den 25. juli

Turneringen er åben for spillere med max. rating 2000
(både national og Elo skal være under 2000).

Turneringsform: 7 runder alle-mod-alle, 8-mands
grupper. Turneringen bliver ikke Elo-ratet.

Betænkningstid: 2 timer til hele partiet, i alt 4 timer.

Indskrivning: Søndag den 19. juli kl. 10.30 - 11.30.
Bemærk: Det er ikke nødvendigt at møde op til
indskrivningen, hvis man har en grøn markering for
tilmelding og betaling på turneringens hjemmeside,
inden indskrivningen starter.

Starttidspunkter: Alle runder starter kl. 13.00.

Præmier (i hver gruppe): • 1. pr. 1.000 kr. •
• 2. pr. 500 kr. • Præmierne uddeles efter korrektion.

Indskud: 500 kr. Der vil i denne turnering kunne opnås
100 kr. i rabat ved betaling inden 30. juni.

Hotel / Overnatning
Lo-skolen råder over ca. 200 værelser, både enkelt
og dobbelt, som udlejes til festivalens deltagere til
rabatpris.

Værelserne er som udgangspunkt med morgenmad,
men fuld pension kan vælges til, hvis man ønsker
at prøve stedets gode køkken.

Værelsespriser:
Enkelt m/ morgenmad: 570 kr. pr. døgn
Enkelt m/ fuld pension: 900 kr. pr. døgn
Dobbelt m/ morgenmad: 345 kr. pr. person pr. døgn
Dobbelt m/ fuld pension: 575 kr. pr. person pr. døgn
Med sin unikke placering midt mellem skov og strand
er spillestedet en attraktion i sig selv.

Booking af værelser:
Lo-skolen, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør.
Hjemmeside: www.loskolen.dk
Online reservation: www.politikencup.dk

Copenhagen Blitz 2009
Fredag 24. juli 2009.

Starttidspunkt: Klokken 19.30.
5 min til hele partiet. Otte indledende grupper med
8-10 deltagere. De 2 bedste fra hver gruppe går videre.

Indskud: Alle deltagere: 100 kr.
Indskuddet skal være betalt inden fredag 24. juli
klokken 18.30.

Tilmelding: Indskrivningen slutter torsdag 23. juli
klokken 19.30 på stævnekontoret.

Præmier (i finalerne): • 1. pr. 3.000 kr. • 2. pr. 2.000
kr. • 3. pr. 1.000 kr. • Desuden ratingpræmier i
sekundære grupper.

Simultan:
På de fire hverdagsaftener mandag til torsdag arrangeres
simultanforestillinger i Øresundssalen kl. 20. Desuden
spiller Peter Heine Nielsen simultan fredag den 17. juli
kl. 15 på Københavns Hovedbanegård.

CCF Børne Cup 2009:
Børn op til 14 år kan deltage i CCF’s børneturnering
lørdag den 25. juli kl. 9.00-13.00, og de, der vil, kan
så bagefter følge toppartierne i Politiken Cup.

Grupper og præmier: Fire aldersgrupper: Født
1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, og født 2001
eller senere. 6 runder med 15 min. pr. spiller. Indskud
100 kr. CCF T-shirts til alle deltagere og tre pokaler i
hver aldersgruppe.

Tilmelding: Senest 23. juli via www.politikencup.dk



Telefon 51 54 33 23 • Internet: www.skaksalg.dk • E-mail sales@skaksalg.dk
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Afsender: Dansk Skak Union, Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle.

Magasinpost UMM
ID-nr. 42197

POST DANMARK

I dette nummer af Skakbladet
sætter vi fokus på den meget
anerkendte skaktræner Mark
Dvoretskys to store værker,
School of Chess Exellence bind
1-4, og School of Future
Champions bind 1-4, sidst-
nævnte skrevet i samarbejde
med den legendariske Artur
Yusupov.

Dvoretsky har af flere omgange
været i Danmark og lavet
træningssessioner for nogle af
de mest talentfulde danske
spillere, men det er ikke
normalt, at vi almindelige
‘dødelige’  får adgang til at få
den fantastiske mulighed for at
udvikle vores spil, og hvem ved,
hvad vi kan drive det til med
den rette træning.

Nu er chancen her imidlertid, for
med disse to gigantværker
bliver Dvoretskys pædagogiske
og skaklige evner gjort tilgæn-
gelige for menigmand. Bøgerne
kan absolut anbefales til alle,
der ønsker at forbedre deres
skakforståelse og spilleniveau.

Telefontid:
man-fre kl. 16-18

Dvoretsky – skaktræner
i verdensklasse

School of Chess Exellence bind 1-4
pr. stk 275,- ,alle 4 bøger for kun 900,-

School of future champions bind 1-4
pr. stk 275,-, alle 4 bøger for kun 900,-

Mark
Dvoretsky
– træning
og skak-
forståelse.


