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Tag stilling v/ Bent Kølvig

Løsninger side 48

Taktik

2. Sort trækker!

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

����	
	
�������

Kvalitet for udvikling!

5. Hvid trækker!
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Er stillingen offermoden?

8. Hvid trækker!
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Pres på kongefløjen!
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3. Hvid trækker!
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Standardangreb!

6. Hvid trækker!
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Sort har lige slået på f5.

9. Hvid trækker!
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Et spand heste er ofret!

1. Hvid trækker!
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Bondemagt!

4. Sort trækker!
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Hvidt klumpspil!

7. Hvid trækker!
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Den korteste vej til Rom!
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Jørgen Haagen Hansen

Jørgen Haagen Hansen, mangeårigt
medlem af Studenterforeningens
Skakklub og Københavns Skakfor-
ening, er død 8. juni, 79 år gammel.

Sammen med broderen Jens Haa-
gen Hansen meldte Jørgen Haagen
Hansen sig i 1957 ind i Studenterfor-
eningens Skakklub, som dengang
var en af landets mest dynamiske.
Indtil da havde det talentfulde brød-
repar været medlem af den lokale
Brønshøj Skakklub, og flere klub-
skifter blev det ikke til, selv om nav-
net i dag er Københavns Skakfor-

ening efter fusionen med Studenter-
foreningen i 1988. Også faderen Erik
Haagen Hansen spillede skak, ifølge
sønnerne ‘en god 1. klassespiller’,
og ved nogle af DSU's påskestævner
omkring 1950 deltog de alle tre.

Som 19-årig var Jørgen Haagen
Hansen en af Danmarks stærkeste og
mest talentfulde juniorer. Forud for
det første verdensmesterskab for ju-
niorer i 1951 arrangerede Dansk
Skak Union en udtagelsesturnering
for de tre københavnske mesterspil-
lere under 20 år, og den vandt Jør-
gen Haagen Hansen – for så at tabe
2-0 til den fjerde kandidat, jyden
Bent Larsen. Efter nederlaget i det
første parti var en voldsom satsning
påkrævet i det følgende. Bent Lar-
sen har halvt i spøg filosoferet over
konsekvenserne af det modsatte ud-
fald af denne lille match: Så var Haa-
gen Hansen blevet stormester og
Larsen forsikringsdirektør! Men nu
var det altså Jørgen Haagen Hansens
skæbne at blive aktuar og direktør i
Nye Danske Lloyd og Baltica. De to

ungdomsmestre bevarede et venska-
beligt forhold livet ud.

I perioder satte arbejdet skakken
på vågeblus, men i 1963 vandt Jør-
gen Haagen Hansen præmie i mester-
klassen ved NM i Odense, og skak-
pauserne blev altid fulgt af come-
back til brættet, når tiden tillod det.
Som pensionist deltog han bl.a. i
Politiken Cup 1998.

Viljen til at gøre en organisato-
risk indsats for skakken viste han,
da han blev valgt som formand for
Københavns Skak Union 1963-64,
og blandt andre tillidshverv var han
medlem af Dansk Skak Unions spil-
leudvalg.

Jørgen Haagen Hansen vil blive
husket for sit retlinede væsen og som
en fornem repræsentant for det fine-
ste, skakken tilbyder os mennesker:
En livslang fritidsinteresse i harmo-
nisk balance med familie, uddan-
nelse og karriere. Æret være Jørgen
Haagen Hansens minde.

Thorbjørn Rosenlund

Christian Bitsch

Viborg Skakklubs æresmedlem,
Christian Bitsch, er død 12. juni
2011, 89 år gammel.

Christian Bitsch spillede oprin-
delig skak i Frederiks, men flyttede
i 1958 til Viborg, hvor den stedlige
skakklub fik glæden af Christians
medlemskab i 53 år.

Efternavnet afslører jo, at Chri-
stian Bitsch var en efterkommer af
‘kartoffeltyskerne’, vistnok 7. gene-

ration. Et længere ophold på tuber-
kulosesanatoriet i Skive styrkede
hans spil gennem træning med en
medpatient, landsholdsspiller og
mangedobbelt Fynsmester, Axel
Nielsen.

I Viborg Skakklub ydede Chri-
stian i mange år en stor indsats i
ledelsesarbejdet, bl.a. med undervis-
ning af juniorer, der senere gjorde
sig stærkt gældende. Det var således
fuldt fortjent, at Christian blev gjort
til æresmedlem af klubben. Udadtil
var det nok mest hans egne spille-
mæssige kvalifikationer, man lagde
mærke til, idet han i over 40 år var
fast mand på klubbens førstehold, i
begyndelsen ved 2. bræt lige efter
klubbens ubestridt stærkeste spiller,
den dobbelte danmarksmester Chri-
stian Poulsen, ‘Plovjernet’. Først
med sæsonen 1999/2000 sluttede
Christian sin førsteholdskarriere, og
han er utvivlsomt den, der har spillet

flest kampe for Viborg Skakklubs
bedste hold.

Selv havde jeg fornøjelsen af at
møde Christian Bitsch første gang i
to oprykningskampe til 3. division i
1971, hvorefter et glædeligt gensyn
måtte vente 24 år. Også derefter fik
vi flere indbyrdes dyster, og så sent
som i 2004 måtte jeg bøje mig. End-
nu som 89-årig vikarierede Christian
en enkelt gang på klubbens andet-
hold i mesterrækken, og internt var
han aktiv til det sidste med en an-
denplads i klubmesterskabets næst-
øverste klasse i den forløbne sæson
som følge.

Christian Bitsch var en særdeles
dygtig og farverig skakspiller, men
fremfor alt var han en gentleman
både som skakspiller og som men-
neske, og han vil blive stærkt savnet
i Viborg Skakklub. Æret være Chri-
stian Bitsch’ minde.

Morten Fabrin
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Arbiter Seminar

Dansk Skak Union arrangerer et
dommerkursus, FIDE Arbiter
Seminar, i weekenden 10.-11.
september 2011. Formålet er at
sikre Danmark nye internatio-
nale dommere, og kurset afslut-
tes med en test, som ved god-
kendt resultat giver en norm til
FIDE-Arbiter titlen. Underviser
er IA Mikko Makkula, Finland,
og undervisningsassistent, IA
Lars-Henrik Bech Hansen. Kur-
set foregår på engelsk, og em-
nerne er bl.a. FIDE’s Laws of
Chess, Tournament Rules og
Swiss system, pairing rules.

Kursusafgift:  1500 kr. inklusive
ophold og fuld pension. Der kan
søges tilskud fra hovedkredsen.

Tid: Lørdag 10. sept. kl. 10.00 -
søndag 11. sept. kl. 16.00.

Sted: Hotel Scandic Odense,
Hvidkærvej 25, 5250 Odense.

Tilmelding og info:
Lars-Henrik Bech Hansen,
email: formand@skak.dk.

Tilmeldingsfrist:
Søndag den 4. september.

Allan Rasmussen, Helsinge Skak-
klubs formand og primus motor,
døde 13. februar i år, og ved hans
bisættelse blev der indsamlet en sum
penge, som nu finder anvendelse til
et mindearrangement lørdag den 3.
september i Helsinge Kulturhus.
Arrangementet indledes kl. 10.00
med en hurtigturnering med tids-
handicap, og der vil i løbet af dagen
bl.a. blive holdt auktion over de af
Allan Rasmussens skakbøger, som

Dokumentarfilmen om det ameri-
kanske skakgeni Bobby Fischer
(1943-2008), har dansk gallapremie-
re i Dagmar Teatret i København
mandag den 22. august kl. 19. Lars
Schandorff introducerer filmen og
interviewer tidligere danmarksme-
ster Svend Hamann. Billetter koster
75 kr. og kan bestilles online på:

Årets fynsmesterskab var opgraderet
til en åben GM-turnering med 55 del-
tagere. Den svenske stormester Hans
Tikkanen blev en suveræn vinder
med 7½ point af 9, et point foran
Vadim Milov, Schweiz, og Henrik
Danielsen, Island. Med 6 point var
Andreas Hagen og Rasmus Skytte

Som det kunne læses i Skakbladet
nr. 3, indgav Peter Nielsen protest til
det europæiske skakforbund ECU,
fordi en ny ratingkorrektion ved eu-
ropamesterskabet blev anvendt i strid
med systemets forudsætninger, og
derved berøvede ham kvalifikation
til den kommende FIDE World Cup.
ECU har ingen juridisk appelinstans
svarende til det danske skaknævn,
og ikke overraskende afviste den
politiske ledelse, som jo også havde

Systematisk
skak-undervisning
på video

Slutspil, åbninger og

variantberegning – direkte til

din GMail-boks. Seks dage

om ugen med over 50 timers

skak-videoer på engelsk.

Alt dette for 275 kr

om måneden.

Kontakt:

Stormester

Henrik Danielsen

danielsen.h@gmail.com

Gallapremiere:

Bobby Fischer against the World

ikke skænkes som præmier. Der er
ingen indskud i turneringen, og del-
tagere såvel som øvrige gæster invi-
teres på mad og drikke. Initiativta-
gerne håber, at rigtig mange af Al-
lan Rasmussens skakvenner vil mø-
de op og gribe dagen til glade min-
der om det, Allan var, og det han
skabte. Tilmelding og mere informa-
tion på arrangementets hjemmeside:

bedste danskere, og for Hagen bety-
der det, at IM-titlen ikke skal afvente
godkendelse af Kavala 2002, idet
han hermed har scoret tre nye, fuld-
gyldige normer. Mere om fynsme-
sterskabet i Skakbladet nr. 5.

ansvaret for fadæsen med ratingkor-
rektionen, danskerens protest. Men
Peter Heine Nielsen er alligevel
blandt de 128 deltagere, når World
Cup i Rusland indledes 28. august.
FIDE-præsident Kirsan Iljumchinov
har nemlig givet den danske storme-
ster et wildcard, og i 1. runde møder
Peter Heine Nielsen den israelske
stormester Evgeny Postny.

Mindearrangement for Allan Rasmussen

Internationalt fynsmesterskab

Peter Heine Nielsen til World Cup

www. gelsted-skakklub.dk/fm2011/

www. dagmar.dk/arrangementer

http://allan.skakturnering.dk

http://chess.ugrasport.com/
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Referater og regnskaber kan downloades fra:

Delegeretmødet 20

DANSK SKAK UNIONS delege-
retmøde 2011 blev afholdt på Hotel
Scandic i Odense søndag den 24.
april.

DSU’s formand Lars-Henrik Bech
Hansen bød velkommen til delege-
retmødet, og bad forsamlingens rejse
sig og mindes de i årets løb afdøde
medlemmer: Allan Rasmussen, Ole
Jakobsen, Aage Hau, Eigil Johan-
sen, Frank Hartmann, Jens Erik Chri-
stensen, Kaj M. Christiansen, Poul
Jørgensen, Erwin Jensen, Otto Niel-
sen, Martin Jensen, Hans Kurt An-
dersen, Jacob Andersen, Jens Chri-

stian Kristensen, Tyge Andersen og
Bent Larsen.

1. Valg af dirigent
Formanden foreslog Steen Juul Mor-
tensen, der blev valgt med akklama-
tion.

Steen Juul Mortensen takkede for
valget og konstaterede, at delegeret-
mødet var korrekt indvarslet via ind-
bydelse i Skakbladet nr. 2 af 28.
marts 2011 og derfor var beslut-
ningsdygtigt.

Dirigenten påpegede, at der ved
mødet var 1531 stemmer til stede,

og skulle det komme til afstemning,
foreslog han Bjarne Sønderstrup,
Aalborg Skakforening, samt Wagn
Rosenlund, Århus Skakklub/Sko-
lerne som stemmetællere. Forsam-
lingen tilsluttede sig disse.

2. Formandens beretning
Dirigenten gav ordet til Lars-Henrik
Bech Hansen, der havde inddelt be-
retningen i tre dele: Første del om
årets resultater, anden del om det
organisatoriske arbejde, for så at slut-
te af med uddeling af hæderstegn og
initiativpræmier for det forgangne år.
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Dansk Skak Unions

formand, Lars-Henrik

Bech Hansen, drøfter

en sidste detalje med

dirigenten, Steen Juul

Mortensen, ved

delegeretmødets start.

Bag dem er

forretningsudvalget

på plads, fra venstre

Kresten Nielsen,

Kim Skaanning-

Pedersen og

René Baarup-

Christensen.

Delegeretmødet beslutningsklar...



• Debat om landsholdet

• Nødvendige besparelser

• Genvalg til forretningsudvalget

• Mål for medlemstallet
011

Resultater:
Allan Stig Rasmussen vandt dan-
marksmesterskabet 2010, foran Sune
Berg Hansen, Jacob Aagaard og
Mikkel Antonsen. Den kun 15-årige
Kristian Seegert vandt kandidatklas-
sen, mens veteranklassen blev vun-
det af Niels Møller Rendlev.

Bent Sørensen deltog ved senior-
EM i Thessaloniki og sluttede som
en flot nummer 11 i turneringen.

Sondex Cup blev vundet af Klaus
Berg foran Jens Ove Fries Nielsen.

Pokalturneringsstævnet i pinsen
blev igen en succes, og havde Århus
Skakklub/Skolerne som vinder af
eliterækken foran Esbjerg Skakfor-
ening. Herning vandt bredderækken,
Mårslet juniorrækken og Randers
sejrede igen i seniorrækken.

Peter Heine Nielsen vandt en lille
match mod Mads Andersen med 2-
0, og nåede dermed som første dan-
sker de 2700 ratingpoint på Elo-li-
sten den 1. juli 2010.

Karsten Rasmussen blev en flot
nr. 3 i en åben turnering på Cuba og
vandt Århus Chess Summer foran
Jackie Andersen, der samtidigt sco-
rede en IM-norm i turneringen.

Jan Nordenbæk Pedersen blev nr.
14 i Pula Open og scorede sin første
IM-norm. John Rendboe scorede en
IM-norm i Paris.

Mange danskere deltog i Sveins
3. Minneturnering i Oslo. Bedst pla-
cerede dansker blev Mads Andersen
med 6½ af 9.

Igor Teplyi vandt Horsens Lang
Weekend.

Copenhagen Chess Challenge
blev igen en svensk triumf, da Stellan
Brynell vandt med 7 af 9 foran de to

danskere Nicolai V. Pedersen og Ni-
kolaj Mikkelsen med hver 6½ point.

Suveræn vinder af Politiken Cup
blandt 291 deltagere blev verdens
nr. 8, Pavel Eljanov fra Ukraine. I
hovedturneringen blev der scoret tre
IM-normer, hvoraf ingen af dem dog
var danske.

Sideløbende med Politiken Cup
blev en match mellem Peter Svidler
og Peter Heine Nielsen afviklet i
anledning af Bent Larsens fødsels-
dag. Peter Svidler vandt hurtigskak-
matchen 4½-1½ og lynmatchen med
Larsen Åbning 7-3. Den normale
lynmatch sluttede 5-5. Alt i alt var
det et vellykket arrangement med
mange tilskuere både på pladsen og
på nettet.

Mads Andersen klarede sig fint
ved U-20 VM og sluttede med 7 af
13.

Allan Stig Rasmussen deltog i
Gøteborgs GM-turnering og opnå-
ede en andenplads efter Emanuel
Berg.

Peter Heine Nielsen fik et jævnt
resultat i NH-turneringen i Holland.

DM for ungdom 2010, afviklet i
Skanderborg, blev igen en succes,
og man kunne efter en god turnering
fejre følgende ungdomsdanmarks-
mestre:

U8 drenge: Albert Emil Petersen,
Caissa; U8 piger: Astrid James Mad-
sen, Skovbo; U10 drenge: Toby
Dreisler, Hinnerup; U10 piger: Lin-
nea Holmboe Borregaard, Caissa;
U12: Jesper S. Thybo, Morsø; U 12
piger: Freja Vangsgård, Vejlby-Ris-
skov; U14 drenge: Mads-Holger Ja-
cobsen, enkeltmedlem; U14 piger:
Thea Nicolajsen, Århus Skakklub/
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Ungdom

Kim Skaanning-

Pedersen

Sekretær

Chresten

Nielsen

Udvikling

Tom

Skovgaard

Dansk Skak Unions

Forretningsudvalg

Kasserer

René Baarup-

Christensen

Fotos: tr

Formand

Lars-Henrik

Bech Hansen
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Skolerne; U16 drenge: Bjørn Møl-
ler Ochsner, Århus Skakklub/Sko-
lerne; U16 piger: Helene Sønder-
gaard, Jetsmark Skakklub; U18
drenge: Tobias Valentin Rostgaard,
BMS Skak.

Ved EU-mesterskaberne for ung-
dom i Østrig deltog Freja Vangs-
gaard i U12 og Thea Nicolajsen i
U14. Begge klarede sig rimeligt i
forhold til deres styrke.

Den 5. XtraCon-turnering blev
afholdt i Borup med GM Drozdovski
fra Ukraine som vinder foran Miezis
fra Letland og Hans Tikkanen fra
Sverige, der samtidig scorede sin sid-
ste GM-norm. Bedste dansker blev
Igor Teplyi på 9. pladsen.

Ved OL i Sibirien endte Danmark
på en flot 19 plads, i den åbne række.
Dette var langt bedre end seednin-
gen som nr. 44. Placeringen kom
efter en flot slutspurt med sejre i de
tre sidste runder. Bedste individu-
elle resultat sikrede Sune Berg Han-
sen med 6½ af 10 og oversteg der-
med de 2600 Elo-point for første
gang. Allan Stig Rasmussen lavede
også en solid præstation på andet-
brættet.

Kvindeholdet sluttede som nr. 45
efter en seedning som nr. 57, hvilket
må anses for at være et udmærket
resultat. På kvindeholdet leverede
især Oksana Vovk på førstebrættet
en flot indsats med 7 af 10.

Peter Heine Nielsen blev en suve-
ræn vinder af DM i hurtigskak med
7 af 7 foran Jackie Andersen og Bo
Jacobsen.

Ole Jakobsens mindeturnering
blev vundet af Andreas Schenk fra
Tyskland foran Jonny Hector og
Kåre Kristensen.

Ved Europa Cup for klubhold i
Bulgarien deltog Århus Skakklub/
Skolerne og Brønshøj Skakforening,
og de endte som henholdsvis nr. 42
og nr. 46 ud af 49 hold.

I efterårsferien afholdt Skander-
borg Skakklub GM-turnering med
Kamil Milton fra Polen som vinder
foran Henrik Danielsen fra Island.
Bedste danskere blev Klaus Berg og
Nicolai V. Pedersen. Ved U-VM
kom Mads Andersen på en flot 8

plads i U16-gruppen, mens Bjørn
Møller Ochsner på en 47 plads også
leverede en flot præstation. De an-
dre danskere lavede mere anonyme
indsatser, men dog med lovende
momenter indimellem.

Peter Heine Nielsen deltog i Rem-
co Heite turneringen i Holland, som
blev vundet af Luke McShane. Pe-
ter sluttede med 1½ point på en delt
5. plads.

Det åbne mesterskab i hurtigskak
for kvinder, blev for første gang af-
viklet. I første omgang som uoffi-
cielt mesterskab, og med 18 delta-
gere blev vinderen Louise Frederi-
cia, der opnåede 5½ af 6 foran
Oksana Vovk.

Mads Andersen scorede sin anden
IM-norm ved Liechtenstein Open,
og den tredje og sidste IM-norm i
London, og han blev dermed Dan-
marks hidtil yngste Internationale
Mester.

Øbro Nytår var igen godt besat
med 64 deltagere og blev vundet af
Jonny Hector foran Jens Kristiansen
og Henrik Danielsen.

Poul Rewitz vandt århusmester-
skabet.

Bent Sørensen vandt senior-DM i
Odense foran Jens Kølbæk og Jørn
Sloth.

Nordisk mesterskab i ungdoms-
skak/skoleskak blev spillet i Oslo.
Danmark blev bedste nordiske na-
tion med tre sølvmedaljer og en bron-
zemedalje. Mads Hansen, Frem,
vandt sølv i A-rækken, Dara Akdag,
BMS, vandt bronze i A-rækken, Jo-
nathan Braüner, BMS, vandt sølv i
C-rækken, mens Tobias Dreisler,
Hinnerup Skakklub, vandt sølv i E-
rækken.

Ved det nordiske mesterskab i
Reykjavik blev Sune Berg Hansen
en samlet nr. 8, og Jacob Carstensen
scorede sin første IM-norm. Nordisk
mester blev Jon Ludvig Hammer fra
Norge.

Jakob Vang Glud vandt en IM-
turnering på Mallorca med 8 point
af 9 mulige, og kom for første gang
over 2500 i Elo. Nu mangler bare to
GM-normer, inden han kan skrive
Stormester på CV’et.

Sondex Cup blev vundet af Ras-
mus Skytte foran Nicolai V. Peder-
sen.

Efter en utrolig spændende afslut-
ning i XtraCon-Skakligaen vandt
Jetsmark foran K41 og Sydøstfyn.
Alle sluttede på 45½ point, men med
forskellige matchpoint.

Ved EM i AIX-Les-Bains missede
Peter Heine kvalifikationen til World
Cup på korrektion. Korrektionen var
baseret på en besynderlig beregning
af præstationsrating, og Peter har
nedlagt protest over afgørelsen. DSU
bakker selvfølgelig op omkring pro-
testen.

Sune Berg Hansen vandt Thailand
Open 2010 med 8 point af 9 foran
bl.a. Nigel Short, men ved Thailand
Open 2011 kunne han ikke gentage
sejren fra sidste år og måtte nøjes
med en delt 7. plads med 6 af 9.
Turneringen blev i år vundet af Jan
Gustafsson.

Organisatorisk:
Mange ting i 2010 handlede om Bent
Larsen. I første halvdel af året var
fokus rettet på festligholdelsen af
Bent Larsens 75 års fødselsdag med
flere gode begivenheder over hele
landet, afsluttende med hurtigskak-
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og lynskakmatcherne mellem Peter
Heine Nielsen og Peter Svidler fra
Rusland. Desværre blev Bent syg og
døde i efteråret. Den massive omtale
i Danmark og hele verden slog igen
fast, at Danmarks suverænt største
skaknavn var Bent Larsen.

Unionens medlemstal pr. 31/12
2010 var 4634 medlemmer mod
4727 året før. Medlemstallet går des-
værre stadig nedad, dog i et lang-
sommere tempo end tidligere. Ho-
vedbestyrelsen har fokus på områ-
det, og optimismen omkring udvik-
lingen er ved at vende tilbage. For-
manden har sat et mål for arbejdet -
at vi skal tilbage over de 5.000 med-
lemmer pr.1/1 2013.

Med den udvikling der er i bl.a.
skoleskakken i øjeblikket vil det fø-
les som et nederlag, hvis ikke udvik-
lingen vendes nu. Dette er jo ikke
noget, som HB og FU kan klare
alene. Der skal arbejdes i de enkelte
klubber og hovedkredse, og det er
dér, forskellen skal skabes. HB må
finde de midler og metoder, der kan
være med til at understøtte arbejdet.

Arbejdet i ledelsen har i to år væ-
ret fokuseret meget på at få organi-
sationen til at virke i den nye struk-
tur med en masse udvalg, der hører
hjemme under FU, og det er i det
store hele gået fint. Formanden tak-
ker alle de nye udvalgsmedlemmer,
der gør en indsats for DSU.

Særligt eliteudvalget har været en
lang proces igennem for at komme
på plads, da der har været meget stor
fokus og pres på denne proces. Elite-
udvalget vil fra januar i år varetage
landstrænerfunktionen. FU er dog
stadig på udkig efter at finde den rette
person til landstrænerjobbet.

Med i eliteudvalget er Tom Skov-
gaard, Thorbjørn Bromann og Ras-
mus Skytte. Der arbejdes dog stadig
på at udvide udvalget med de rette
profiler. Udvalgets vigtigste opgave
i det næste år er i samarbejde med
HB og elitespillerne at få formuleret
DSU’s fremtidige elitepolitik.

Ungdomslandstræner-funktionen
blev forhandlet på plads med Allan
Stig Rasmussen. Allan er startet ar-
bejdet med stor entusiasme, og der

er stor tro på at Allan vil være med
til at give de danske talenter et styrke-
mæssigt løft.

HB har haft meget fokus på øko-
nomien, og det har været nødven-
digt at gå ind og foretage nogle dra-
stiske nedskæringer. Som eksempel
er Skakbladet skåret ned fra 9 til 6
numre. En økonomisk udvikling
som uden tvivl vil fortsætte over en
årrække.

Det var bl.a. på tegnebrættet at
spare deltagelsen i Hold-EM til ef-
teråret væk, men FU fik en henven-
delse fra de fire danske stormestre,
Peter Heine Nielsen, Sune Berg Han-
sen, Allan Stig Rasmussen og Jacob
Aagaard om, at man meget gerne
ville spille på landsholdet sammen.
HB besluttede så at lægge bespa-
relsen på andre områder og bibe-
holde landsholdet i håb om endelig
at kunne sende et superhold af sted
til EM. I den mellemliggende tid er
der så igen blevet problemer, og i
øjeblikket ser det ud til, at bevillin-
gen ikke vil blive udnyttet.

En af de ting, der virkelig har fået
debatten til at rulle hos skakfolket,
har været flytningen af debatforum
fra hjemmesiden til Facebook-siden.
Årsagen til dette var, at moderator
for andet år i træk ønskede at stoppe,
og at det i 2009 var lykkedes at få
ham til at fortsætte. Denne gang lyk-
kedes det ikke. Jobbet som mode-
rator i et debatmiljø blandt skak-
spillere er meget belastende, og job-
bet hører ikke hjemme i en organisa-
tion, som lægger vægt på, at det skal
være sjovt at være leder.

Arbejdet med henblik på at ned-
skære antallet af hovedkredse fra ni
til fire er nu gået i gang. Dette er en
proces, der skal have basis i de lo-
kale skakmiljøer, og den slags tager
tid og er ikke uden problemer. Om
HB til slut bliver nødt til at frem-
lægge et samlet forslag, er det endnu
for tidligt at sige noget om, men for-
manden vil absolut foretrække, at
ønsket også kommer fra skakmiljøet
i hele landet.

FU har været i dialog med DGI
om muligheden for en optagelse der,
da dørene til DIF ser ud til at være

lukkede. Dialogen har været meget
positiv, men der er nogle udfordrin-
ger, der bliver svære at løse:

DSU vil skulle opløses og klub-
berne melde sig ind i DGI. Til afløs-
ning for DSU vil der så være en
landsafdeling, der vil hedde DGI-
Skak, og det vil være denne, der så
skal optages i FIDE. Fordelene ved
at blive medlem i en så stor organi-
sation som DGI vil være mange,
deriblandt alle de faciliteter, vi ville
kunne benytte os af, såsom konsu-
lentbistand af 1½ fuldtidsstilling,
som skulle have med skakarbejde at
gøre, og DGI’s IT-afdeling. Til gen-
gæld ville vi miste kontrollen over
egen økonomi, og dette ville især
ramme alle eliteaktiviteter og Skak-
bladet.

Vejen til DGI ser meget svær ud,
men arbejdet omkring den mulige
optagelse vil blive færdiggjort, in-
den der træffes en endelig afgørelse.
En vedtagelse ville selvfølgelig skul-
le ske på et delegeretmøde.

DSU var ikke repræsenteret di-
rekte ved FIDE- og ECU-kongres-
serne i forbindelse med OL, da for-
manden blev syg kort inden afrej-
sen. Det lykkedes dog at give fuld-
magt til den svenske formand, der
repræsenterede Danmark. Vigtigste
punkt på dagsordenen var valget af
FIDE-præsident, der stod mellem
den nuværende præsident Kirsan
Ilyumshinov og den tidligere ver-
densmester Anatoly Karpov. På en
meget omtalt og skandaløs kongres
blev Ilyumshinov genvalgt med
overbevisende cifre, og rygterne om
korruption og bestikkelse har aldrig
været større end denne gang.

I ECU blev Silvio Danailov fra
Bulgarien valgt efter kampafstem-
ning mod en tyrk og en tysker. Dan-
mark støttede her den tyske kandi-
dat i første omgang og Danailov i
anden omgang.

ECU har haft ekstraordinært møde
i Frankrig i forbindelse med EM, og
her var forskellige kontroversielle
punkter på dagsordenen: Sofia-rules
og Bilbao-rules, dresscode og copy-
right. Forslagene blev principgod-
kendt, og der blev nedsat nogle ar-
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bejdsgrupper til at se på de forskel-
lige regler. Formanden deltager i
gruppen, der skal kigge på Sofia-
rules, sammen med Anil Surrender
fra Sverige og Laurent Fressinet fra
Frankrig.

I nordisk regi har der været møde
på Island, og man besluttede at prøve
på at blive en politisk faktor som
gruppe i forhold til ECU og FIDE,
og som det første konkrete mål vil
man prøve at få zoneturneringen til-
bage, så man i de nordiske lande kan
spille om pladser i World Cup og
derved skabe aktivitet lokalt, samt
sikre nordisk deltagelse i FIDE
World Cup.

Mads Andersen fik i første om-
gang afslag, da han søgte ind på Mar-
selisborg Gymnasiums særlige fire-
årige Team Danmark linje, men har
nu fået dispensation, så han kan starte
på idrætslinjen efter sommerferien.
Formanden bemærkede, at dispen-
sationen ikke har noget med Team
Danmark at gøre, men er en dispen-
sation fra gymnasiebekendtgørelsen.

Skak.dk er blevet forbedret rent
teknisk og har fået nye faciliteter.
Sidste sommer blev der åbnet for
netmedlemmer, og de tilstedeværen-
de på skak.dk fremstår nu med eget
navn og klubinformation. 1. januar
blev det gratis at være netmedlem
for unge op til 16 år.

Live-kommenteringerne har vist
sig at være den største succes på
skak.dk, og der har været live-kom-
mentering fra OL og andre begiven-
heder med dansk deltagelse samt fra
enkelte verdenselitearrangementer.

I januar blev der gennemført en
opvisningsmatch på skak.dk mellem
to hold fra Thy og Tromsø, et initia-
tiv fra de to lokale klubber, som øn-
skede at markere tildelingen af OL
til Tromsø i 2014 med en match mod
et venskabshold fra Bent Larsens
fødeby.

Budgettet til videreudvikling af
skak.dk er yderligere skåret ned i
2011, og der er kun ganske få forny-
elser på vej, primært nogle facilite-
ter til brug ved undervisning på
skak.dk, som også er blevet en suc-
ces. Generelt er skak.dk nu bragt op

på et niveau, som imødekommer
nogle af de oprindelige ønsker med
denne satsning, samtidig med at de
løbende udgifter til drift, vedligehol-
delse og videreudvikling er bragt ned
på et markant lavere niveau end op-
rindeligt forudsat.

Om IT-situationen i øvrigt kan det
nævnes, at DSU nu har samlet al IT-
driften af hjemmesiden og skak.dk
hos XtraCon, efter at diverse andre
aftaler er opsagt, og faciliteterne en-
deligt flyttet til XtraCon. Og DSU er
nu også på Facebook med en side
samt en Bent Larsen mindeside.

Ungdomsskakken i DSU er fort-
sat et klart indsatsområde. DSU skal
som et seriøst forbund, parallelt til
alle andre sportsgrene, have ung-
domsaktiviteter og ungdomsmester-
skaber som en naturlig del af med-
lemsaktiviteterne.

Ungdoms-DM, som i 2010 spille-
des i Skanderborg i maj, er en stadig
større succeshistorie og fra 2010 også
med pigerækker. Stævnet havde del-
tagelse af 67 drenge og piger, heraf
dog kun 8 piger. Fremover skal der
være tre spillere i en aldersklasse, for
at DM-titlen bliver frigivet. Dan-
marksmesteren Allan Stig Rasmus-
sen fortalte om danmarksmesterska-
bet og spillede efterfølgende simul-
tanskak, og kuglestøderen Joachim
B. Olsen var på besøg.

DSU har haft dialogmøder med
Dansk Skoleskak. Møderne bekræf-
tede igen, at der er meget stor for-
skel på de to organisationer og deres
formål. Det er derfor vigtigt, at vi
laver vores eget ungdomsarbejde
samt er opmærksomme på at få ind-
fanget nogle af de mange unge og
børn, som skoleskakken lærer at
spille skak i disse år. Skoleskakken
er i øjeblikket en stor succeshistorie,
og der er al mulig grund til, at man
lokalt fortsætter og gerne udbygger
samarbejdet med skoleskakken til
fælles gavn for skakken i Danmark
og for alle de unge skakspillere, som
benytter sig af de mange tilbud fra
både skoleskakken og DSU.

Lederudviklingsudvalget har ar-
bejdet på en struktur, som hoved-
kredsene kunne bruge til at afholde

lederkurser. Strukturarbejdet er nu
færdigt. Det forventes, at de første
hovedkredse afholder lederkurser i
næste år.

Efter man i et stykke tid havde søgt
efter en kvalificeret holdleder til
kvindernes OL-hold, lykkedes det at
tilknytte Thorbjørn Bromann til
kvindelandsholdet. Dette samar-
bejde viste sig at være en styrke for
holdet, som under OL var seedet som
nummer 57, men præsterede godt og
endte som nummer 45. Thorbjørn er
nu tilknyttet holdet permanent som
kvindelandstræner og yder et godt
stykke arbejde for kvindeskakken i
Danmark.

I 2010 prøvede kvindeudvalget
at afholde et uofficielt hurtigskak-
mesterskab for kvinder i K41’s lo-
kaler i København. Turneringen hav-
de deltagelse af spillere fra begyn-
dere til den danske kvindeelite, og
på fredagens HB-møde blev mester-
skabet officielt tilføjet i skakhånd-
bogen, hvilket gør, at man i 2011
kan indbyde til det første officielle
hurtigskak-DM for kvinder.

Formanden sluttede med at takke
alle de ledere, der lægger deres ar-
bejdsindsats i klubberne over hele
landet og i hovedkredsene, de få
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1. Hovedkreds:

Ingen indstilling.

2. Hovedkreds:

Præstø Skakklub
Præstø Skakklub er et rart sted at
komme. Klubben har mange tro-
faste og engagerede medlemmer.
Man fornemmer, at traditioner spil-
ler en stor rolle i klubben, men sam-
tidig er man også åben for nye
måder at præsentere skakken på.
Klubbens bestyrelse har med nye
turneringsinitiativer og satsning på
ungdomsarbejdet gjort sit til at
vende medlemsudviklingen i po-
sitiv retning i Dansk Skak Union.

Vi siger tillykke til Præstø Skak-
klub med håbet om, at den gode
udvikling vil fortsætte.

3. Hovedkreds:

Skakklubben Sydøstfyn
Sydøstfyn har gennem de seneste
år styrket eliten meget, med gode
resultater i Skakligaen til følge.
Desuden har andetholdet har mar-
keret sig godt i 2. division.

Samtidig med, at eliten er blevet
styrket, har man – for bredden –
formået at bevare et sundt og ak-

tivt klubliv med mange gode tradi-
tioner, og man har et stabilt med-
lemstal.

Klubben har gennem de seneste
år haft stadig flere hold med i di-
verse holdturneringer, og klubben
markerer sig tydeligt i skaklivet i
3. hovedkreds.

Desuden arrangerer Sydøstfyn
hvert år i skolernes sommerferie
Lundeborg Turneringen, som fore-
går udendørs på Lundeborg Havn,
med et højt deltagerantal – og næ-
sten altid med høj sol. I denne tur-
nering har hyggen en høj prioritet,
og den markerer desuden sæson-
starten for mange fynske skak-
spillere.

4. Hovedkreds:

Ingen indstilling.

5. Hovedkreds:

Horsens Skakforening
Skakforeningen har gennem man-
ge år afholdt Horsens Byturnering.
I 2010 har Horsens Skakforening
afholdt en turnering ‘Horsens Lang
Weekend’ med 86 deltagere, hvor-
af der var fire IM’ere. Det var lan-
dets tredjestørste skakturnering i
2010.

6. Hovedkreds:

Århus Skakklub / Skolerne
Århus Skakklub / Skolerne indstil-
les for deres juniorarbejde, som

drives at flere af klubbens stærke
spillere, hvilket også har givet en
del pigespillere.

7. Hovedkreds:

Skørping Skakklub
En klub i fremgang med mange
spændende arrangementer bl.a.
Løvfaldsturneringen og en afde-
ling af Nordjysk Grand Prix.

Foredragsaftener med bl.a. Pe-
ter Heine Nielsen og Per Andrea-
sen, og dertil nordjyllands største
klubturnering. En klub der tænker
utraditionelt for at få mange til at
komme til klubaftenerne.

8. Hovedkreds:

Solrød Skakklub
Solrød Skakklub er gået fra at være
lukningstruet til at have stabilise-
ret sig og har baseret en stor del af
sine aktiviteter på at arrangere tur-
neringer med det specielle koncept,
at man uden problemer kan melde
afbud til nogle runder.

I løbet af 2010 arrangerede klub-
ben fire turneringer, som på det
nærmeste strakte sig over hele året.
83 skakspillere fra mange forskel-
lige klubber deltog i disse fire tur-
neringer.

9. Hovedkreds:

Ingen indstilling.

Dansk Skak Unions

Initiativpræmie

2011

ansatte i DSU, hovedbestyrelsen og
forretningsudvalget for et godt og
konstruktivt samarbejde i en tid med
mange vanskelige beslutninger.

Lars-Henrik Bech Hansen uddelte
herefter Dansk Skak Unions hæders-
tegn (se Skakbladet nr. 3) og initia-
tivpræmier.

Kommentarer til beretningen:

Anders Haarup, Skanderborg Skak-
klub, spurgte, hvilke visioner ledel-
sen har tænkt sig at arbejde for i frem-
tiden, og hvad der konkret gøres for
at vende det faldende medlemstal for
unionen.

Peter Heine Nielsen, Skanderborg
Skakklub, sprugte, hvilken profil, der
ledes efter, til at udfylde den vakante

landstrænerpost. Hvad har Dansk
Skak Union aktivt gjort for at lægge
politisk pres på DIF og kulturmini-
steriet? Peter Heine Nielsen ønskede
at vide med hvilken begrundelse,
Dansk Skak Union valgte at støtte
Silvio Danailov i ECU valget frem
for andre kandidater.

Peter Heine Nielsen opfordrede til,
at man undersøger markedet for on-
line-skak, da han mente, at man kan
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leje sig billigere ind på bedre facili-
teter i stedet for at videreudvikle på
skak.dk.

Lau Bjerno, enkeltmedlem, spurgte,
hvor bredt der er søgt efter en
moderator til DSU’s gamle forum.

Formanden redegjorde for, at beslut-
ningen om at flytte debatforum blev
truffet, da den tidligere moderator
ønskede at stoppe. HB har et ønske
om, at det skal være sjovt at være
leder i DSU, og dette hverv er ufor-
eneligt med den samme tanke på
grund af den behandling, modera-
torer ofte får af de aktive debattører.

Valget af Silvio Danailov blev
truffet af den svenske union, da af-
stemning blev afholdt af to omgange,
og den tyske kandidat, der umiddel-
bart var førstevalget, røg ud i første
runde. Det svenske forbund levede
op til det mandat, de havde fået med.

Tankesportsforbundet har været i
kontakt med politikerne og prøvet
at åbne dørene til DIF gennem dia-
log. Regeringen var dog ikke ind-
stillet på at hjælpe på nogen tænke-
lig måde. Derfor betragtes medlem-
skab af DIF ikke længere som en
mulighed, før en ny indgangsvinkel
viser sig.

Profilen på den landstræner, der i
øjeblikket ledes efter, er som ud-
gangspunkt en meget stærk skakspil-
ler, der vil være anset og accepteret
af hele den danske elite.

Erik Asmund, Gråsten Skakklub,
mente, at det er uacceptabelt at de,
som modtager et hæderstegn ikke
møder op på delegeretmødet og
modtager det, og opfordrede til, at
det bliver et krav for at modtage et
hæderstegn, at man faktisk møder op
og får det udleveret.

Thorbjørn Rosenlund, Frederiks-
berg Skakforening, fremhævede, at
langt de fleste fraværende hæders-
tegnsmodtagere som regel har en
forståelig grund til ikke at være til
stede på delegeretmødet og ved stæv-
nefesten. Mange hæderstegnsmod-
tagere er i årenes løb ikke blevet in-
formeret om, at de har fået tildelt et
hæderstegn. Han opfordrede til, at

man fra ledelsen i Dansk Skak Union
sikrer sig, at modtagerne af hæder-
stegnet får besked om tildelingen og
en invitation til stævnefesten i god
tid, så alle kan være med til at festlig-
gøre dagen.

Bo Munksgaard, Næstved Skakklub,
opfordrede til, at eliten stiller sig frem
og fortæller, hvad der er af proble-
mer, for at DSU igen kan få et slag-
kraftigt hold. Det betyder meget for
de almindelige danske spillere, at de
bedste repræsenterer landet, og at
holdet klarer sig godt.

Formandens beretning blev herefter
godkendt enstemmigt.

3. Regnskabet for 2010
René Baarup Christensen, Dansk
Skak Unions kasserer, konstaterede,
at regnskabet for 2010 har været pub-
liceret på hjemmesiden og i Skak-
bladet nr. 2, 2011.

Kassereren redegjorde for, at regn-
skabet for 2010 fremviser et under-
skud på ca. 32.000 kr. mod et bud-
getteret resultat i balance.

Årets resultat er overført til den fri
egenkapital, og denne udgør efter
2010 - 1.097.000 DKK, hvoraf ca.
361.000 DKK er bundet i den inter-
nationale fond.

Kommentarer til regnskabet:
Ingen kommentarer til regnskabet.

Regnskabet blev herefter godkendt
enstemmigt.

4. Fastsættelse af kontingent
Hovedbestyrelsen foreslog uændret
kontingent.

Vedtaget uden modforslag.

5. Fastsættelse af ratingafgift
Hovedbestyrelsen foreslog uændret
afgift.

Vedtaget uden modforslag.

6. Indkomne forslag
Anders Haarup havde indgivet et
forslag på vegne af Skanderborg
Skakklub.

På opfordring af Jacob Aagaard,
Peter Heine Nielsen og Allan Stig

Rasmussen vil Skanderborg Skak-
klub gerne bede om en præcisering
af de nuværende regler omkring pro-
fessionel opførsel når spillere repræ-
senterer Danmark. Vi ønsker at den
nuværende regelformulering bliver
præciseret til:

‘Når DSU repræsenteres internatio-
nalt ved holdturneringer, skal spil-
lere og holdledere opføre sig ansvar-
ligt og professionelt, herunder at
man ikke beruser sig igennem alko-
hol eller lignende, ved at indtage
udover 1-2 genstande i forbindelse
med aftensmaden.’

Anders Haarup opfordrede til at
stemme for forslaget og mente ikke,
at det burde skabe anledning til en
større debat, da det burde være en
selvfølge, at et seriøst landshold
havde en sådan klar politik, og at man
naturligvis skal opføre sig ansvar-
ligt, når man repræsenterer Dan-
mark.

Peter Heine Nielsen tilføjede, at de
spillere, der har stillet forslaget, mo-
tiveres af en vision for det danske
landshold, der indebærer et øget fo-
kus på resultater. Ledelsen i DSU vil
ifølge Peter ikke lytte til de argumen-
ter, der fremføres fra spillernes side
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for at få en alkoholpolitik indført.
De sportslige resultater vægtes

højt hos nogle spillere på landshol-
det, og da det koster mange penge at
sende et hold til store mesterskaber,
opfordredes der fra Peter Heine Niel-
sen til, at forslaget vedtages, da der
således vil blive sikret en højere grad
af professionalisme på det danske
landshold. Resultaterne fra tidligere
talte ifølge Peter Heine Nielsen for,
at de, som ikke nyder alkohol, præ-
sterer bedre ved mesterskaber.

Formanden redegjorde for, at hoved-
bestyrelsen i det forløbne år har dis-
kuteret alkoholpolitik på mindst tre
møder, efter opfordring fra topspil-
lerne.

Inden sidste OL var formanden
ude og fortælle de to landshold om
den opførsel, spillerne forventedes
at levere under et officielt mester-
skab repræsenterende DSU. På HB-
mødet i februar blev det besluttet at
indføre en adfærdspolitik for at
imødekomme de spillere, der mener,
der er behov for dette. Denne regel
er efter formandens overbevisning
det, der har været praksis igennem
flere år, men ikke har stået nogen
steder. Nu er reglen officiel, men der
er ingen fastsat grænse, og i hvert
tilfælde er det en vurderingssag, om
nogen har overtrådt den tolererede
adfærdsgrænse.

Forretningsudvalget og hovedbe-
styrelsen skal have mulighed for at
justere retningslinjerne i forbindelse
med udsendelse af landshold, og det
er derfor ikke hensigtsmæssigt at
stemme for forslaget, da man så skal
omkring et delegeretmøde for at
ændre det vedtagne.

Allan Stig Rasmussen, Jetsmark
Skakklub, havde opfattelsen af, at det
har haft en effekt, at der er blevet
indtaget alkohol ved det seneste OL.
Måden at optimere sine præstatio-
ner på er at afstå fra at nyde alkohol
i større mængder ved et mesterskab.

Aksel Hansen, Holstebro Skakklub,
mente at politikker skal vedtages af
de beslutningsorganer, der er valgt
til formålet. Det er efterfølgende op
til spillere og ledere at forvalte den

tillid, der er vist, ved at have en mere
afslappet alkoholpolitik.

Formanden fremsatte et nyt forslag,
med ordlyden:

‘Delegeretmødet tager til efterret-
ning, at retningslinjer for udsendelse
af danske skakspillere og deres ad-
færd fastsættes af hovedbestyrelsen
og forretningsudvalget, som står for
den daglige drift at unionen. Her-
under udsendelse af de danske lands-
hold.’

Jens Riis, Sæby Skakklub, mente der
er et problem i forslagets behand-
ling på delegeretmødet, da ordlyden
af politikken efter hans mening er
god, og at en sådan politik burde
kunne føres ud i livet. Dog er det en
politisk beslutning og bør ikke træf-
fes på et delegeretmøde.

Esben Christensen, Brønshøj Skak-
forening, gjorde delegeretmødet op-
mærksom på, at det efter hans opfat-
telse ikke er fremmende for præsta-
tioner at nyde alkohol, og at han ikke
selv indtager alkohol af samme år-
sag. Dernæst advarede han mod, at
begrænse folks frie valg, som ikke
strider mod den almindelige moral i
befolkningen.

Esben Christensen tilbød at mægle
mellem spillerne på landsholdet, og
tilbød landsholdsspillerne en mid-
dag, hvor tingene kunne drøftes in-
ternt, under forudsætning af, at både
Skanderborg Skakklub og FU trak
deres forslag.

Dirigenten suspenderede mødet i 15
minutter, hvor forslagene diskuteres.

Esben Christensen oplyste, at alle
trak deres forslag, og der var er der-
for intet forslag til afstemning læn-
gere.

7. Valg
a) Valg af formand:

Lars-Henrik Bech Hansen var villig
til genvalg og blev valgt med akkla-
mation uden modkandidater.

b) Valg af et forretnings-
udvalgsmedlem:

Tom Skovgaard var villig til gen-
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valg og blev valgt med akklamation
uden modkandidater.

c) Valg af et medlem
til Skaknævnet:

Vagn Lauridsen var villig til gen-
valg og blev valgt med akklamation
uden modkandidater.

d) Valg af tre suppleanter
til Skaknævnet:

Peter Enevoldsen, Frank Petersen og
Erik Mouridsen var alle villige til
genvalg, og de blev alle genvalgt
med akklamation uden modkandi-
dater.

e) Valg af to revisorer:

Birger Andersen og Jacob Kaaber-
Hansen var villige til genvalg. Disse
blev valgt med akklamation uden
modkandidater.

f) Valg af en revisorsuppleant:

Tom Petersen var villig til genvalg
og blev valgt med akklamation uden
modkandidater.

8. Fastsættelse af sted for
delegeretmøde og DM 2012
Lars-Henrik Bech Hansen bekendt-
gjorde, at der i 2012 spilles DM på
Lo-skolens konferencecenter Kon-
ventum i Helsingør med Dansk Skak
Union som arrangør.

9. Eventuelt
Lau Bjerno anbefalede, at man mel-
der sig ind i Dansk Skak Unions
Støtteforening.

Lars-Henrik Bech Hansen takkede
for et godt møde.

Ib Juhl, Assens Skakklub, opfordrede
til, man overvejer at indføre stem-
meret til klubber med mindre end otte
medlemmer.

Dirigenten takkede for god ro og
orden, og mødet afsluttedes med et
trefoldigt leve for Dansk Skak
Union.

Steen Juul Mortensen,
dirigent

Chresten Nielsen,
referent
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Dansk Skak Unions 16. Pokalfinale

Eliterækken

1. Skanderborg 21 / 12
2. Nordkalotten 15 / 9

3-4. Sydøstfyn 14 / 6
3-4. Brønshøj 13½ / 7

5. Viborg 13½ / 7
6. Evans 13 / 7
7. Århus/Skolerne 12½ / 8

8-9. Esbjerg 12 / 6
8-9. Furesø 12 / 6
10. Øbro 11½ / 6
11. Næstved 11½ / 5
12. Maribo 9½ / 3
13. Jetsmark 9 / 5
14. Aalborg 9 / 3
15. Frem 8½ / 3
16. Bov 6½ / 1

Af Niels Erik Nielsen

Pinsesøndag den 12. juni blev Dansk
Skak Unions pokalfinalestævne af-
holdt for 16. gang. Godt 200 spillere
deltog fordelt på fire rækker: 16 hold
i Eliterækken, 18 hold i Bredde-
rækken, 10 hold i Juniorrækken og
6 hold i Seniorrækken. En regle-
mentsændring betyder, at der frem-
over er fri tilmelding i Juniorrækken.
Alligevel var der ikke tale om delta-
gerrekord, især fordi fremmødet i de
to sidstnævnte rækker var lavere end
tidligere.

Nye tider
Efter en lang årrække på Hotel Ny-
borg Strand var det store stævne til-
bage på Hotel Scandic i Odense, hvor
turneringen i sin tid blev søsat. Ho-
tellet dannede som de fleste bekendt
også rammen om DM i påsken samt
årets fynsmesterskab, der sluttede
søndagen før.

Skiftet medførte naturligvis æn-
dringer, og den mest iøjnefaldende
var afviklingen af frokostbuffeten.
Selv om hotellet forlods var infor-
meret om de mange spisende gæster,
kom det tilsyneladende noget bag på
ledelsen og dermed det hårdt arbej-
dende personale, at omkring 150
sultne skakspillere skulle betjenes
samtidig. De alt for få folk i køkke-
net var konstant bagud i forhold til
efterspørgslen, ligesom lokalernes
størrelse forstærkede kødannelsen.

Alligevel lykkedes det at klare fou-
rageringen inden for den berammede
tid. De involverede parter er enige
om, at her skal der strammes vold-
somt op fremover.

Med det eneste alvorlige anke-
punkt overstået, kan vi vende os til
de fysiske rammer, der nu en gang,
som de er. Derfor giver det ikke me-
gen mening at brokke sig over, at alt
ikke var samlet under én hat. Flere

spillelokaler giver naturligvis min-
dre overblik, og sender helheds-
orienterede ud på længere ture, men
især junior- og seniorrækkerne så ud
til at trives i de mere intime rammer.

Titelholdere svækket
Århus Skakklub/Skolerne stillede op
som forsvarende mestre, men uden
IM Jan Sørensen og FM Mads Boe
lignede århusianerne ikke et hold, der

1996: Århus
1997: Nordre
1998: Gistrup
1999: Nørresundby
2000: Skolerne
2001: Skolerne
2002: Brønshøj
2003: Jetsmark
2004: Skolerne
2005: Aalborg
2006: Skolerne
2007: Jetsmark
2008: Brønshøj
2009: Sydøstfyn
2010: Århus/Skolerne
2011: SkanderborgD
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Skanderborg satte

scoringsrekord

De jyske pokal-debutanter gik fra sejr til sejr,

og allerede inden sidste runde havde

Peter Heine Nielsen & Co mesterskabet i hus.

www. dsu.dk + 'Medlemsinfo' +
'Turneringer' + 'Pokalturneringer'

Pokalturnering
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Seniorrækken

1. Holstebro 13½ / 8
2. Nørresundby 13½ / 7
3. Randers 12½ / 7
4. Evans 10 / 6
5. Aalborg 5½ / 2
6. Brønshøj Old Boys 5 / 0

Bredderækken

1. AS04 17½ / 9
2. Valby 15½ / 10
3. Randers 15½ / 9
4. Herning I 15/ 7
5. Nordre 14½ / 7
6. Ribe 14 / 6
7. Herning II 12½ / 6
8. Maribo 12 / 5

9-10. Nordkalotten 11½ / 7
9-10. Nyborg 11½ / 7

11. Skive 11 / 6
12. Nr. Aaby Junior 11 / 5
13. Vejen 10½ / 6

14-15. Evans 10 / 6
14-15. Varde 10 / 6

16. Haslev 10 / 4
17. Aalborg 9½ / 5
18. Nørresundby 4½ / 0

Juniorrækken

1. Frem I 20½ / 10
2. BMS Tigers 19 / 12
3. Åbyhøj 16½ / 8
4. Evans 14 / 8
5. Skive 13 / 6
6. Frem II 12½ / 6
7. Skanderborg 10½ / 4
8. SK 1968 I 8 / 4
9. SK 1968 II 7 / 2

kunne gentage triumfen. Skakliga-
oprykkerne Skanderborg derimod
stillede anført af Danmarks stærke-
ste spiller, GM Peter Heine Nielsen,
med et kanonhold. Han havde føl-
geskab af IM Klaus Berg, IM Jens
Kjeldsen, IM Mads Andersen med
Mads Boe som ren luksusreserve.
Vinderne af hold-DM 2010-11, Jets-
mark, havde ligeledes kvalificeret
sig, men uden GM Allan Stig Ras-

mussen og IM Jakob Vang Glud lig-
nede nordjyderne bestemt ikke et
bud på en samlet vinder.

Brønshøj anført af den nye LH-
spiller Jacob Carstensen og GM Car-
sten Høi kunne være en trussel,
hvorimod Sydøstfyn, der var suve-
ræne i 2009, i fraværet af holdets
stormestre og med IM Steffen Pe-
dersen som eneste genganger, ikke
så skræmmende ud.

Kursen sat
Det fik fynboerne allerede et klart
signal om i 1. runde, hvor Skander-
borg var modstanderen. Peter Heine
Nielsen og Klaus Berg vandt over
hhv. IM Steffen Pedersen og IM Lars
Borbjerggaard, mens de to nederste
brætter endte remis. Nordkalotten og
Næstved lagde sig i front via 4-0 sejre
over Evans og Maribo, ellers faldt
det mest i øjnene, at Brønshøj kun
formåede at vinde 2½-1½ over Bov.
Anført af brødrene Fries Nielsen stil-
lede Viborg med et solidt mandskab,
der lagde ud at vinde over 1. divi-
sionskollegen Furesø. Jens Ove Fries
Nielsen mødte på 1. brættet Mikkel
Strange, der ikke greb chancen efter
Viborg-spillerens 25... Td8-d4:

Jens Ove Fries Nielsen
Viborg (2371)
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Mikkel Strange
Furesø (2314)

gen:

1. runde –
Skanderborg
(til venstre) med
Peter Heine
Nielsen, Klaus
Berg, Jens
Kjeldsen og Mads
Andersen (skjult),
lægger ud med 3-1
mod Sydøstfyns
Steffen Pedersen
Lars Borbjerggard,
Finn Nøhr og
Niels-Peter
Nielsen.

Foto: Niels Erik Nielsen.
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Skanderborg – fra venstre Peter Heine Nielsen, Mads Boe,
Mads Andersen, Jens Kjeldsen og Klaus Berg.

Nordkalotten – fra venstre Lars Nielsen, Esben Ejsing,
Esben Hove og Kåre Kristensen.

Sølv

Eliterækken

Guld

Eliterækken

26. Lf1?!

Efter 26. Dxh6!! Txh6 27. Tg8† Td8
28. Txd8† Kxd8 29. Lf5† Kc8 30.
Lxh3 har Hvid de bedste udsigter.
26... Dh4 27. c3 Txd1 28. Dxd1 Df2 29.

Le2 Lf3!! 30. Dd7† Kb8 0-1

3-1 sejren sendte Viborg i armene
på Skanderborg, der kvitterede ved
at gøre rent bord. Selv om et par
pointdelinger var inden for række-
vidde, blev alle udfald som i partiet
nedenfor, hvor Viborg-spilleren
netop har spillet 45... Ta7-a8:

Esmat Guindy
Viborg (2128)
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Mads Andersen
Skanderborg (2414)

46. g4! Kg5 47. Lxf5 Txa4 48. f4† Kf6

49. Txh6† Kf7 50. Th7† Kg8 51. Tb7

Ta2† 52. Kf3 Ta3 53. Le6† Kf8 54. Ke4!

Lxe3

54... Txe3† 55. Kf5, og g-bonden er
atter trumf.
55. g5 Ld2 56. g6 Ta4† 57. Kd3 1-0

Med storsejren bragte Skanderborg
sig i front, men de havde følgeskab
af Nordkalotten, der slog Næstved
3-1. Her hentede nordsjællændernes
førstebræt Kåre Kristensen sin an-
den gevinst i rap. Det gik ud over IM
Mikkel Antonsen, som i sidste år
imponerede med 5½ point af 6.

Eliterækken:

Guld: Skanderborg
1. Peter Heine Nielsen 4½
2. Klaus Berg 5½
3. Jens Kjeldsen 3½/4
4. Mads Andersen 4½/5
R. Mads Boe 3/3

Sølv: Nordkalotten
1. Kåre Kristensen 3
2. Esben Hove 3½
3. Lars Nielsen 3½
4. Esben Ejsing 5

Bronze: Sydøstfyn
1. Steffen Pedersen 4
2. Lars Borbjerggaard 3½
3. Finn Nøhr 3½
4. Niels-Peter Nielsen 3

Bredderækken:

Guld: AS04
1. Thore Jensen 4½
2. Michael Jensen 3½
3. Morten Ree 5½
4. Kim Andersen 4

Sølv: Valby
1. Kurt Klifoth 4½
2. Dennis Rej 3½
3. Kian Pedersen 4
4. Marin Graugaard 3½

Bronze: Randers
1. Arne Christiansen 4
2. Aage Olsen 5
3. Kurt Svendsen 1½
4. Mikael Horslund 5

Juniorrækken:

Guld: Frem
1. Mads Hansen 5
2. Ritvars Reimanis 6
3. Tobias Ilsøe Jensen 5
4. Sophus M. Møller 4½

Sølv: BMS Tigers
1. Martin Haubro 4½
2. Casper Christensen 3
3. Michael Vesterli 5½
4. Jon Capion 6

Bronze: Aabyhøj
1. Jens Ramsdal 5
2. Nikolaj Laustsen 4½
3. Mikkel Ramsdal 2/5
4. Buster Westh 2/4
R. Lasse Ramsdal 3/3

Seniorrækken:

Guld: Holstebro
1. Erling Høiberg 3
2. Poul Erik Nielsen 3½
3. Jakob Jakobsen 3½
4. Sigurd Ringdom 3½

Sølv: Nørresundby
1. Bent Sørensen 3½
2. Jens Kølbæk 4
3. Jørgen Jørgensen 4½
4. Ole Villadsen 1½

Bronze: Randers
1. Poulsten H. Grabow 4
2. Svend Aa. Madsen 2½/4
3. Oluf Øe 2½/4
4. Steen J. Mortensen 1½/4
R. Finn Andersson 2/3

Medaljetagerne ...

Foto: Thomas Hauge Vestergård. Foto: Niels Erik Nielsen.
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Sydøstfyn – fra venstre Niels-Peter Nielsen, Steffen Pedersen,
Finn Nøhr og Lars Borbjerggaard.

AS04 – fra venstre Kim Andersen, Morten Ree,
Michael Olsen og Thore Jensen..

Bronze

Eliterækken

Guld

Bredde-rk.

Kåre Kristensen
Nordkalotten (2289)

IM Mikkel Antonsen
Næstved (2462)

Fransk / C17

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Lb4 4. e5 c5 5.

Ld2 cxd4 6. Sb5 Lc5 7. Dg4 Kf8 8. Sxd4

Db6 9. Lc3 Sc6 10. Sgf3 f5 11. Df4 g5

12. Sxe6† Lxe6 13. Sxg5 Sce7 14. Ld3

a6 15. Sxe6† Dxe6 16. g4 d4 17. gxf5

Sd5 18. Dg3 Dc6?
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19. Tg1! Dc7

Dronningen skulle have været til 7.
række straks.
20. Ld2 Te8 21. f4 Lb4 22. 0-0-0 Lxd2†

23. Txd2 Se3 24. f6!

Der er intet fornuftigt forsvar mod
25. Dg7†.
1-0

Allerede afstand
Århus/Skolerne lagde ud med at
vinde de to første opgør med mindst
mulig margin, men da brætpoint

tæller før matchpoint, havde de alle-
rede et hul på to point op til Nordka-
lotten og Skanderborg. Modsat sid-
ste år lykkedes det aldrig århusia-
nerne at storsejre, og dermed for-
svandt snart ethvert håb om at gen-
tage triumfen. Ingen af dem endte
heller på topscorerlisten, hvor Bo
Jacobsen ellers plejer at være fast
inventar. Her vinder Frems Michael
B. Madsen i 2. runde over pokal-
mestrenes Poul Rewitz, hvis sidste
træk var 21... Tf8-g8:

Poul Rewitz
Århus/Skolerne (2303)
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Michael B. Madsen
Frem (1992)

22. Sf6! Le7 23. Sxh7 Lxg5?

23... Kxh7 24. Dh4† Kg6 25. Lxe7
De6 26. Dg5† Kh7 27. Dh5† Dh6
28. Dxf7 med klar hvid fordel.
24. Dxg5 f6 25. Dh4! opgivet.

Der kunne følge 25... g5 26. Sxg5†
Kg7 27. Dh7† Kf8 28. Dh6†! Ke8
29. exf6. 1-0

Nordkalotten sænket
Overskriften er genbrug fra sidste år,
hvor nordsjællænderne i samme
runde med et 0-4 nederlag til Århus/
Skolerne røg ud af mesterskabskam-
pen. Helt så galt gik det ikke mod
deres arvtagere, idet Nordkalotten
slap fra opgøret med en halv. Den
faldt højst overraskende på 1. brættet,
men havde Kåre Kristensen kendt sin
besøgelsestid efter Peter Heine Niel-
sens 34. Se5-g4, kunne partiet have
fået et andet udfald (se næste side):
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Foto: Niels Erik Nielsen. Foto: Niels Erik Nielsen.

Tel. 33 – 14 62 91
Box 38, 3500 Værløse

www.skakhuset.dk
chesshouse@skakhuset.dk

Billige bøger på dansk...

SKAKHUSET
Køber skakbogsamlinger
Brugte – Restoplag – Nye
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Topscorere, Elite:

1. bræt:
Jens O. Fries Nielsen, Viborg, 4½
Peter H. Nielsen, Skanderborg, 4½
Frank Schwarz, Bov, 4
Steffen Pedersen, Sydøstfyn, 4
Ulrik Rath, Maribo, 4

2. bræt:
Klaus Berg, Skanderborg, 5½
Carsten Høi, Brønshøj, 4½
Brian Jørgensen, Næstved, 4
Gunnar Pedersen, Esbjerg Skf., 4

3. bræt:
Jacob Aab.-Thomsen, Brønshøj, 4
Jens Kjeldsen, Skanderborg, 3½/4
Finn Nøhr, Sydøstfyn, 3½
Lars Nielsen, Nordkalotten, 3½
Michael B. Madsen, Frem, 3½

4. bræt:
Esben Ejsing, Nordkalotten, 5
Mads Andersen, Skanderborg, 4½/5
Esmat Guindy, Viborg, 4
Sune Kovshøj, Aalborg, 4

R.
Niels Skov, Evans, 4/4
Mads Boe, Skanderborg, 3/3

Topscorere, Bredde:

1. bræt:
Jan Rewitz, Nordre 4½
Kurt Klifoth, Valby 4½
Steen V. Bering, Herning 1, 4½
Thore Jensen, AS04, 4½

2. bræt:
Sebastian Løbner, Vejen, 5½
Aage Olsen, Randers, 5
Knud Jespersen, Ribe 5

3. bræt:
Steen F. Christensen, Nordre, 6
Morten Ree, AS04, 5½

4. bræt:
Adam Vergara, Herning 1, 5½
Mikael Horslund, Randers, 5
Eigil Larsen, Nordkalotten, 5

Topscorere, Senior:

1. bræt:
Poulsten Holm Grabow, Randers, 4
Bent Sørensen, Nørresundby, 3½

2. bræt:
Jens Kølbæk, Nørresundby, 4
Poul Erik Nielsen, Holstebro, 3½

3. bræt:
Jørgen Jørgensen, Nørresundby, 4½
Jakob Jakobsen, Holstebro, 3½

4. bræt:
Sigurd Ringdom, Holstebro, 3½
Sune Ørbæk Hansen, Aalborg, 3½

R.
Finn Andersson, Randers, 2/3

Topscorere, Junior:

1. bræt:
Mads Hansen, Frem 1, 5
Jens Ramsdal, Aabyhøj, 5

2. bræt:
Ritvars Reimanis, Frem 1, 6
Nicolaj Laustsen, Aabyhøj, 4½

3. bræt:
Michael Vesterli, BMS Tigers, 5½
Tobias Ilsøe Jensen, Frem 1, 4½

4. bræt:
Jon Capion, BMS, 6
Sophus M. Møller, Frem 1, 4½

R.
Lasse Ramsdal, Aabyhøj, 3/3

Peter Heine Nielsen
Skanderborg (2682)

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

Kåre Kristensen
Nordkalotten (2289)

34... d1D?!

34... Ld4! 35. Txd4 d1D 36. Txd1
Txd1 37. Sf6† Kh8 38. Se4 Td3 39.
b4 Txa3 40. Sd6 Tb3 41. b5 (41.
Sxb7 Txb4 42. c6 Tc4 og Sort vin-
der) 41... a5! 42. bxa6 bxa6 ligele-
des med gevinst.
35. Sf6† Kf8 36. Sxh7† Ke8 37. Sf6†

Og remis ved evig skak.
½-½

Med storsejren slog Skanderborg et
hul på tre point til Nordkalotten, der
trods det pauvre pointudbytte stadig
var nærmeste forfølger, mens en
kvintet var yderligere et halvt point
efter.

Jyderne uddeler æg
I 4. runde var det blevet Næstveds
tur til at møde Skanderborg, der
havde taget permanent ophold ved
topbordet, hvor et besøg var ensbe-
tydende med en tur tilbage i lokalet.
De ustoppelige midtjyder uddelte det
andet af dagens tre æg. Det første
point kom lynhurtigt i hus:

Nils Linde Olsen
Næstved (2223)

Mads Andersen
Skanderborg (2414)

Grünfeldindisk / D87

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

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

8. Le3 Sc6 9. Se2 0-0 10. 0-0 Ld7 11.

Tc1 Da5 12. Db3 Tab8 13. dxc5 Se5

Topscorerne
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Ritvars Reimanis og Jon Capion
– maksimum i Junior-rækken.
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14. Db4?? Sxc4! 15. Dxc4 Lb5 0-1

Sydøstfyn i medaljekamp
Med to runder igen var Skander-
borgs forspring vokset til 4½ point,
og nærmeste forfølger var nu Sydøst-
fyn, der i 4. runde vandt 4-0 over
lokalrivalerne fra Frem. Da ingen
formåede at følge Skanderborg, var
en enkelt storsejr nok til at distan-
cere de øvrige, og Sydøstfyn havde
ydermere fordel af at have overstået
de værste. Finn Nøhr bidrog til yd-
mygelsen af Frem med denne fikse
afslutning efter Sorts 24... Dd7-e8:

Michael B. Madsen
Frem (1992)
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Finn Nøhr
Sydøstfyn (2081)

25. Sh6!

25. Sxf6 havde samme effekt, men
det er selvfølgelig altid sjovere at
slutte af med at sætte dronningen
direkte i slag.
25... Dxh5 26. Txg8 mat! 1-0

Mesterskabet hjemme
I næstsidste runde led Jetsmark sam-
me skæbne som Næstved, og IM
Klaus Berg stod formentlig for da-

gens hurtigste gevinst, da hans mod-
stander efter officerstab opgav i 8.
træk. Med 6½ point til de nærmeste
forfølgere var Skanderborg allerede
i mål, spørgsmålet var kun, om de
kunne slå Sydøstfyns scoringsrekord
på 20½ point fra 2009. Fynboernes
håb var sølvmedaljer, men Nordka-
lotten vandt det indbyrdes opgør 2½-
1½. IM Steffen Pedersen sørgede for
et meget vigtigt reduceringsmål:

Kåre Kristensen
Nordkalotten (2289)

Steffen Pedersen
Sydøstfyn (2427)

Siciliansk / B32

1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4

Db6 5. Sb5 a6 6. Le3 Da5† 7. S5c3 e6

8. Le2 Sf6 9. 0-0 b5 10. Sd2 Dc7 11. f4

d6 12. Lf3 Lb7 13. Kh1 Le7 14. a3 0-0

15. g4 d5 16. exd5 Sxd5 17. Sxd5 exd5

18. Lxd5 Tad8 19. Lf3 Tfe8 20. Dc1 Ld6

21. Se4 Sd4! 22. Sxd6?

Efter 22. Lxd4 Lxe4 har Sort også
de bedste udsigter.
22... Sxf3 23. Sxe8??
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23. Sxb7 Dxb7 24. Tf2 Se5† 25. Kg1
Sxg4 vinder også for Sort.
23... Sd2† 24. Kg1 Dc6! 0-1

I samme runde måtte IM Mikkel An-
tonsen lægge ryg til endnu et neder-
lag, da Frems Kristoffer Dyrgaard
efter 18... Taf8? fik et dybt stød ind:

Mikkel Antonsen
Næstved (2462)
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Kristoffer Dyrgaard
Frem (2203)

19. h3! Txf2!?

19... Dxh3? 20. Lxg6 og vinder.
20. hxg4 Txf1† 21. Kg2! Txe1 22. gxh5

1-0

Stormesteren måtte ned
De dobbelte pokalvindere Brønshøj
haltede efter hele dagen, men inden
sidste runde tilsluttede de sig me-
dalje-aspiranterne. Det betød Skan-
derborg, og kravet var en sejr. Den
var københavnerne ikke i nærheden
af, men med et 1½-2½ nederlag slap
de resultatmæssigt bedst af alle fra
mødet med Skanderborg. På trods

Guld

Senior-rk.

Holstebro

– fra venstre
Erling Høiberg,

Poul Erik Nielsen,
Jacob Jacobsen

og Sigurd
Rindom.
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Foto: Niels Erik Nielsen.
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af dette satte midtjyderne med 21
brætpoint og 12 matchpoint ny sco-
ringsrekord for turneringen. Hoved-
årsagen til sejrens beskedne størrelse
var, at Jacob Carstensen vandt over
GM Peter Heine Nielsen. Vinderen
har forsøgt at rekonstruere forløbet,
det lykkedes at få den afgørende se-
kvens frem på lystavlen, men da de
sidste træk er lalle-skak af værste
skuffe, ønskede han dem forståeligt
nok ikke offentliggjort. Derimod
slipper Peter Heine Nielsen ikke for
at blive mindet om, at han var den
eneste i den vindende fem-mands
trup, der endte i taberens rolle.

Fortjente sølvmedaljer
Nordkalotten fjernede selv enhver
tvivl om sølvmedaljernes placering
ved via to gevinster og to remiser at
vinde 3-1 over Århus/Skolerne. Re-
sultatet var kendetegnende for hol-
dets solide indsat, hvor der – bortset
fra mødet med Skanderborg – kom
matchpoint ind på kontoen i alle
kampe. I slutstillingen var nordsjæl-
lænderne et helt point foran nærme-
ste forfølger, ligesom de også var
næstbedst, hvad matchpoint angik.

Bronzen billigt til salg
Trods nederlaget til Nordkalotten var
Sydøstfyns medalje-muligheder sta-
dig intakte. En klar sejr over Evans
ville sandsynligvis række, men da
den kun blev på 2½-1½, skulle de
øvrige resultater flaske sig. Nord-
kalottens 3-1 sejr over de detronise-
rede mestre var naturligvis et must,
men havde Brønshøj eller Viborg

fået bare et halvt brætpoint mere, var
de i kraft af flere matchpoint gået
forbi Sydøstfyn, der tabte halvdelen
af kampene!

Københavnsk triumf
Bredderækken har altid været popu-
lær, og også i år var kvoten fyldt helt
ud. Herning II blev en suveræn vin-
der af 2010-udgaven, og de var ind-
til sidste runde stærkt inde i billedet
til endnu en topplacering. Her gik
det imidlertid helt galt mod AS04,
der gjorde rent bord og vandt ræk-
ken med to points forspring til Valby
og Randers.

Valby-mandskabet sikrede sig
sølvmedaljer i kraft af flest match-
point, og det var desuden rækkens
eneste hold, der slap ubesejret gen-
nem dagen. Den status havde føre-
nde Randers indtil sidste runde, hvor
netop Valby stak en kæp i hjulet.
Steen F. Christensen, Nordre præ-
sterede som rækkens eneste at vinde
samtlige seks partier.

Seniorrækken
I tredje forsøg lykkedes det Holste-
bro at vinde Seniorrækken, som
Randers ellers så småt så ud til at
have taget patent på. Kun seks mand-
skaber, der spillede alle-mod-alle,
deltog. Efter de første tre runder
havde Holstebro skaffet sig et
komfortabelt forspring på to point,
men spændingen vendte tilbage, da
spillerne fra byen ved Storåen i næst-
sidste runde tabte 1½-2½ til Randers.
Anført af senior-danmarksmesteren
Bent Sørensen rådede Nørresundby

vel nok over det på papiret stærkeste
mandskab, men et knebent nederlag
til Holstebro i 2. runde betød, at de
nordenfjords ikke selv kunne afgøre
tingene. En afsluttende 3½-½ sejr
over de søndenfjords fra Aalborg
rakte ikke, da Holstebro samtidig
vandt 3-1 over Evans. Ligestilling,
men Holstebro hentede den første
pokaltitel på et ekstra matchpoint.

Fremtiden for den nyoprettede
række tegner ikke lys, og det skyl-
des ikke alene det skuffende frem-
møde, men også jydernes totale do-
minans. Ikke alene forviste de det
enlige københavnske bud, Brønshøj
Old Boys, til sidstepladsen, men gan-
ske som det var tilfældet ved senior-
DM tidligere på året, var det Torden-
skjolds soldater, der førte sig frem.
Bedst illustreret af, at det kun lykke-
des for en enkelt spiller uden for
medaljetagernes kreds at sikre sig en
plads på topscorerlisten. Det kan man
jo dårligt bebrejde de stærke jyder,
men skal rækken have en fremtid, er
det tvingende nødvendigt, at ikke
mindst de slumrende københavnske
elitespillere over 60, tager handsken
op!

Juniorrækken
Viby og Mårslet havde vundet de
fire foregående udgaver, men i år op-
hørte den århusianske dominans. Det
var ventet, idet ingen af klubberne
stillede til start, ligesom deres aflø-
sere var uden den store erfaring.

Favoritpilen pegede entydigt på
BMS Tigers og Frem, Odense. De
mødtes i 3. runde, hvor københav-
nerne vandt 3-1, og dermed burde
løbet egentlig være kørt for fynbo-
erne. Helt som ventet vandt BMS de
resterende opgør, men da brætpoint
tæller før matchpoint, var alt håb
trods alt ikke ude. Aabyhøj og Frem
II kom begge på tavlen mod BMS,
hvorimod Frem I ikke afgav et ene-
ste point i de sidste tre runder! Det
rakte så rigeligt til at vinde rækken,
som odenseanerne sidst vandt i 2006.
Ritvars Reimanis, Frem I, og Jon
Capion, BMS, sørgede for at det blev
en trio, der gik gennem turneringen
med 6 af 6.

Guld

Junior-rk.

Frem I

– fra venstre
Tobias Ilsøe

Jensen, Sophus
M. Møller, Ritvars

Reimanis,
Mads Hansen.

Foto: Niels Erik Nielsen.
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v/ Henrik Mortensen

Skakspillerne

sagde ...

Shakhriyar Mamedyarov.

Ib Salomon: [... om intelligens] ‘At
skakstormestrene bliver yngre og
yngre tolkes også af nogle psykolo-
ger som et klart tegn på den stigende
intelligens. Fra 1970’erne til 1995
faldt gennemsnitsalderen blandt
verdens 50 bedste skakspillere f.eks.
fra 38 til 29 år, og verdens hidtil
yngste skakstormester var blot 12
år, da han sidste år fik sin titel.’

(Illustreret Videnskab nr. 12,
2003)

Ian Rogers: ‘Øget fritid i 1980’erne
vil føre til, at flere og flere opdager
spillet, som omfatter både sport,
kunst, videnskab og ‘ren’ afslapning
– nemlig skak.’

(‘Australian Chess –
Into the Eighties’, 1981)

David Levens: ‘Begå ikke den fejl-
tagelse, at du venter med at gå ned i
skakklubben til du føler, at du er til-
strækkelig god. Kom ned i klubben
for at blive bedre.’

(‘Basic Chess’, 2005)

Danny Gormally: ‘En angrebs-
spiller som Kasparov vil sandsynlig-
vis hellere sende Vladimir Putin et
julekort end at spille et så passivt
træk.’
(‘Play chess like the PROs’, 2010)

Johnny Bredahl: ‘Hvert slag, der
kommer, har jeg set længe før, han
sender det af sted. Modtrækket har
jeg allerede klar og slår kontra med
det samme. Det er som et skakspil,
hvor jeg er fire-fem træk foran ham.’

(‘Kampen’, 2007)

David Ellis: ‘Bobby Fischers før-
ste møde med en stærk skakspiller
var som 8-årig i en simultanfore-
stilling mod Max Pavey. Bobby
tabte sin dronning og partiet i løbet
af 15 minutter og brød grædende
sammen. Man kan levende forestille
sig, hvilket problempotentiale arran-
gørerne af Ungdoms-VM har på det
fem-stjernede Porto Caras i det nord-
lige Grækenland, hvor næsten 1400
vordende Bobby Fischer’e konkur-
rerer i U8, U10, U12, U14, U16 og
U18 turneringer i både åbne og pige
grupper.’

(The West Australian,
12. november 2010)

Bent Larsen: ‘Det er meget sjæl-
dent, man har noget ud af at tænke-
pauser på mere end 20 minutter – da
begynder det normalt at køre uden
rigtig nogen plan. Hvis man efter
20 minutter ikke har fundet ud af
det, må man hellere se at få gjort et
træk.’

(Ud & Se, september 1998)

Alexei Shirov: [... om hvordan han
vil beskrive held i skak] ‘Jeg har
heldet, når jeg ser et godt træk for
min modstander og han så ikke spil-
ler det.’

(Chess Life, juli 1992)

Vasik Rajlich: [... om forskellen på
computere og menneskers måde at
spille skak på] ‘Når mennesker spil-
ler mod hinanden, er det ofte gan-
ske acceptabelt at udføre et offer
uden at have regnet samtlige vari-
anter igennem, vel vidende at man
sikkert senere finder de bedste vari-
anter, eller at modstanderen ikke
spiller den principielle variant. En
spiller som [Garry] Kasparov, kendt
for sine frygtløse angreb og sine
fremragende taktiske evner, nyder
mere end de fleste godt af denne
kombination af faktorer. Mod en
computer er et højere niveau af præ-
cision påkrævet.’

(New in Chess, nr. 2 2010)

Harry Golombek: ‘Da Philidor i sin
tid sagde, at ‘bønderne er skak-
spillets sjæl’ var han på ingen måde
overdrevent kategorisk.’

(‘The Game of Chess’, 1959)

Edmar Mednis: ‘Enhver, der har
hørt om Bobby Fischer, har hørt om
siciliansk.’

(‘How to beat Bobby Fischer’,
1974)

Peter Heine Nielsen: ‘Fighteren
Radjabov vinder over den velud-
dannede Zvjaginsev. De succesrige
i vores dages skak er sportsfolkene,
ikke akademikerne.’

(Skakbladet nr. 11, 2002)

Shakhriyar Mamedyarov: ‘En af
mine skakvenner har aldrig set et
tårn på f4 og en løber på a7 i Breyer-
varianten, og det lyder sandsynligt.’

(New in Chess nr. 8, 2010)

Lars Hansen: ‘Ideen med skole-
skak bunder i en filosofi om, at skak
kan styrke koncentrationen og sam-
tidig give børnene nogle sociale spil-
leregler. Bare det at vente på, at den
anden spiller skal rykke, er lærerigt
for eleverne. Det skal man jo ikke i
for eksempel computerspil. Rigtig
mange børn har svært ved at skulle
vente, så derfor er det super, hvis de
tidligt vænner sig til at spille bræt-
spil.’

(Lokalavisen Aarhus,
19. marts 2011)
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http:// copenhagenchesschallenge.dk

Af Andreas Hagen

I dagene 18.-22. maj blev årets Co-
penhagen Chess Challenge (CCC)
afholdt i de behagelige lokaler på
Tapeten i Ballerup. Det er anden
gang, jeg deltager i CCC, og begge
gange har jeg taget gode minder med
mig. Denne turnering skulle dog vise
sig at blive et ekstra godt minde, men
mere om det senere.

Turneringen blev afholdt som en
9-runders schweizer med én kamp
den første dag og efterfølgende
dobbeltrunder. 79 deltagere, deri-
blandt 7 GM’ere og 10 IM’ere. Det
er 7. år i træk turneringen arrange-
res, og igen i år var ‘Formuepleje’
hovedsponsor, ligesom også Balle-
rup Kommune, Dansk Skak Union,
Dansk Skak Unions Støtteforening
og Københavns Skak Union bidrog
økonomisk.

Perfekt arrangement
Man kunne godt mærke, det ikke var
første gang, at teamet bag turnerin-
gen arrangerede det her. Som spiller
fik jeg det indtryk, at teamet var op-
delt med særlige ansvarsområder.
Lars-Henrik Bech Hansen så ud til
at styre rundelægningen og norm-
spørgsmålene, Sigfred Haubro hav-
de samlet et stærkt og gæstfrit smi-
lende hold i kantinen, live-sendin-
gen var fejlfri (vigtigt, for det er ikke
fedt som tilskuer at se en live-
sending, der går kold midt i tidnø-
den) og Tom Skovgaards perfekte
intro-engelsk imponerede mig. Der
var ikke en finger at sætte på arran-
gementet, og jeg håber, jeg vil kunne
deltage i en eventuel CCC 2012.

Som de forrige år havde arrangø-
rerne sørget for et stærkt felt. GM

Copenhagen Chess Challenge:

1. FM Andreas Skytte Hagen, Danmark (2346) 7 / 40

2. GM Stellan Brynell, Sverige (2486) 6½ / 40

3. GM Hans Tikkanen, Sverige (2560) 6½ / 38

4. GM Henrik Danielsen, Island (2545) 6½ / 38

5. GM Heikki Westerinen, Finland (2350) 6½ / 35

6. GM Jonny Hector, Sverige (2585) 6 / 41½

7. IM Thorsten Michael Haub, Tyskland (2459) 6 / 39½

8. IM Axel Smith, Sverige (2450) 6 / 39

9. IM Krzysztof Bulski, Polen (2482) 6 / 39

10. IM Steffen Pedersen, Danmark (2441) 6 / 34½

11. IM Jens Ove Fries-Nielsen, Danmark (2386) 6 / 33½

12. FM Poul Rewitz, Danmark (2289) 5½ / 36½

13. IM Thorbjørn Bromann, Danmark (2405) 5½ / 36

14. FM Igor Teplyi, Danmark (2387) 5½ / 36

15. Niels Jørgen Fries Nielsen, Danmark (2326) 5½ / 35½

16. GM Thröstur Thorhallsson, Island (2392) 5½ / 35½

17. Linus Johansson, Sverige (2131) 5½ / 35

18. GM Mikhail M. Ivanov, Rusland (2424) 5½ / 34½

19. FM Martin Matthiesen, Danmark (2242) 5½ / 34½

20. IM Nikolaj Mikkelsen, Danmark (2401) 5½ / 33½

21. FM Esben Kjems Hove, Danmark (2276) 5½ / 32½

Copenhagen Chess Challenge:

Et dansk gennembrud

Andreas Hagen

– turneringssejr

og GM-norm.

Foto: Tom Skovgaard.
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live-sendinger, da det vil tiltrække
flere sponsorer. En remis i træk 6 er
bare ikke en publikumsmagnet. Så
af respekt for arrangører, publikum,
sponsorer og sig selv, mener jeg man
bør spille.

Min holdning er, at det er svært at
blive bedre, hvis man trækker sig ud
af kampen med en ikke-udkæmpet
remis. For det første bliver det en
dårlig vane, for det andet bliver man
ikke presset ud i ubehagelige situa-
tioner, der kan gøre én bedre. Jeg
mener, at Sofia-reglens indførelse
ikke kan gå hurtigt nok.

Det er igennem kampen, man gør
sig hårdfør og bedre, ikke igennem
pølseremiser. Og så er jeg ligeglad
med, at man er lidt træt på grund af
dobbeltrunder, og derfor føler sig
lokket af remis. Remis er der ikke
noget i vejen med, men den bør kun
forekomme i udkæmpet form.

Spændende forløb
Nå, tilbage til turneringen inden jeg
lader temperamentet løbe af med
mig. De tre ratingfavoritter, Hector,
Tikkanen og Danielsen, kom lidt
forkert ud af starthullerne med
dumme remiser, inden der var gået
tre runder. De eneste spillere med
maksimum efter tre runder var den

Jonny Hector var ratingfavorit, men
GM Hans Tikkanen har vist sig at
være skræmmende hård, og hvis jeg
ikke havde betragtet mig selv som
favorit, må jeg sige, at jeg havde sat
mine penge på Tikkanen. De sene-
ste to års vinder, GM Stellan Brynell
– ligesom de to andre nævnte
GM’ere fra Sverige – kunne man
heller ikke ignorere med hensyn til
hattrick. GM Henrik Danielsen, Is-
land, var der også, og han tager altid
hurtige og som regel gode beslut-
ninger, en pragmatisk spiller. FM
Igor Teplyi, Århus Nordre, havde jeg
selv sat som en mulig outsider.

Spil skak – ikke remis
Jeg har tit tænkt på det enorme fri-
villige arbejde, der må ligge bag tur-
neringer af denne slags, og jeg vil
gerne benytte muligheden til at sige
tak til alle frivillige kræfter i dansk
skak. Uden jer ville det ikke være
særlig sjovt at spille skak. På samme
tid vil jeg godt rette en kritik mod
spillere, der spiller live og tager re-
mis i stillinger med masser af potenti-
ale for at spille på gevinst (denne
turnering var desværre også skæm-
met af dette). Ligesom arrangørerne
bør spillerne have en interesse i, at
der kommer flest muligt tilskuere til

svenske IM Axel Smith, Brynell og
undertegnede, og da Brynell og
Smith spillede remis i 4. runde, hav-
de jeg muligheden for at komme
alene i spidsen med maksimum med
en gevinst over Tikkanen, en gevinst
jeg tørstede efter, da jeg har –2 mod
ham. Jeg formåede desværre at smide
min gevinststilling væk og måtte
afgive remis. Men det er netop én af
grundene til, at Tikkanen er GM, og
jeg ikke er det endnu. Evnen til at
bide sig fast i brættet og nægte at
give sig før alt håb er ude, og om-
vendt nerverne til at køre klare ge-
vinststillinger hjem. Det må man tage
ved lære af i stedet for bare at sige
‘jeg skulle klart have vundet’, eller
‘han var heldig’.

Herefter så specielt Brynell ud til,
at han gik efter en hattricks-CCC-
turneringssejr med 5½ af 6. Men så
mødte han Hector, og når man mø-
der ham, går ting nogle gange bare
galt. Opløbet viste sig at blive uhyre
spændende med fire spillere helt i
top på 6 point før sidste runde:
GM’erne Hector, Danielsen og Bry-
nell, og så undertegnede. Jeg skulle
møde Hector, mens Danielsen og
Brynell stødte sammen. Remisen
mellem Danielsen og Brynell var
ikke svær at forudse, så jeg havde

Copenhagen Chess Challenge 2011 – Deltagernes navne findes i slutstillingerne side 22 og 24 via de anførte placeringsnumre.

Bagest fra venstre: Tom Skovgaard (arrangør), 71, 46, 31, 9, 65, 29, 18, 78, 16, Poul Munk (arrangør), 3, 22, 64, 24, 21, Tom Krog,

34, 1, 44, 69, 47, 57, 74, 52, 27, 53, Poul Jacobsen (turneringsleder), 26, Michael Andersen (arrangør). I midten: 55, 30, 76, 7, 49,

70, 73, 36, 10, 2, 8, 67, 6, 28, 38, 59, 20, 35, 54, 48, 60, 23, 41, 25, 66, 62, 32, 58. Forrest: , Jørgen Holst (arrangør), 14, 42, 40,

61, 37, Jens Capion (arrangør), 45, 72, 68, 19, 75, 77, 4, 39, 56, 50, 63, 11, 51, 12, 13, 43, 33, 5. Nr. 15, 17 og 79 var ikke til stede.

Foto: Siv Haubro.
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Copenhagen Chess Challenge

– øvrige placeringer

Andreas Hagen
Danmark (2346)

Jonny Hector
Sverige (2585)

Engelsk / A25

Jeg nåede ikke at forberede mig kon-
kret til dette afgørende parti i sidste
runde. Jeg havde nemlig lige afslut-
tet 8. rundes marathonparti mod
Henrik Danielsen, og jeg valgte at
bruge den sparsomme tid på at vælge
matchstrategi. Én ting var klar: en

gevinst var en nødvendighed, for
ellers ville GM-normen ikke komme
i hus (IM-norm og -titel var sikret i
runden inden). Det gode ved at spille
mod Hector er, at han er meget kom-
promisløs, og derfor vurderede jeg,
at jeg ikke behøvede at sætte gang i
brættet, det ville han sørge for. Jeg
har spillet mange af Hectors partier
igennem på grund af hans forbløf-
fende resultater, og min vurdering
var, at han lever af aktivitet og an-
greb. Han forsvarer meget sjældent,
fordi han ofrer sig ud af defensive
opgaver længe inden de kommer på
brættet.
Matchstrategien blev som følger:
1) Spil en åbning, der giver mere an-
ledning til lukkede stillinger end
åbne taktiske stillinger, gerne en åb-
ning jeg kender rigtig godt: engelsk.
For mig er hovedfordelen ved at
være Hvid, at man kan vælge terræn
alt efter sin modstander: man kan for
eksempel spille ‘serve and volley’
skak med principielt 1. e4, man kan
vælge uteoretiske lukkede stillinger
med 1. c4, og så kan man vælge no-
get midt imellem med 1. d4 og
1. Sf3, meget generelt sagt.
2) Når Hector tilbyder materiale, sørg

her chancen for at tage det hele: GM-
norm og udelt turneringssejr. IM-
norm og -titel var i forvejen sikret.
Den chance var jeg fast besluttet på
ikke at lade slippe fra mig, men in-
den vi går til dette afgørende parti,
vil jeg give læserne muligheden for
selv at løse nogle Copenhagen Chess
Challenges opgaver, som er samlet
fra turneringens forløb og gengivet
nederst på denne og de følgende si-
der. Løsningerne vil blive bragt i
slutningen af artiklen. Jeg anbefaler,
at uret sættes på 5-10 minutter til hver
opgave, og at man kigger i løsnin-
gen bagefter. Det synes jeg, man
lærer mest af.

5 22 Philip Lindgren (Sverige), 23

IM Mads Andersen, 24 Jacob Sylvan,

25 IM Rasmus Skytte (udg. efter 7.

runde), 26 Sigfred Haubro (af 8), 27

Lars Hansen, 28 Lennart Ootes (Hol-

land), 29 Agata Halamus (Polen), 30

Tobias Valentin Rostgaard, 31 Tom-

my B. Schmidt, 32 Brede Kvisvik

(Norge), 33 Rune Egede Andersen,

34 Iver Poulsen

4½ 35 Henrik Mølvig, 36 Sven Pe-

dersen, 37 Ib Skovgaard, 38 Henrik

Porte (Holland), 39 Johan Salomon

(Norge), 40 Peter Erik Olsen, 41 Jes

West Knudsen, 42 Morten Ander-

sen, 43 FM Per Andreasen, 44 Jan

Mose Nielsen, 45 FM Eric Brøndum,

46 Christian Eriksson, 47 Aage Ol-

sen, 48 Arild Rimestad (Færøerne)

4 49 Nicolai Kvist Brondt Pedersen,

50 Martin Haubro (af 8), 51 Hanus

Brekka (Færøerne), 52 Kim Nyvang

Andersen, 53 Peter Grau, 54 Lars

Christoff Andersen, 55 FM Jørgen

Hvenekilde, 56 Julius Mølvig, 57

Daniel Kokholm, 58 Horst Hubert

Schmidt

3½ 59 Janus Christensen, 60 Ja-

cob Abildlund Brorsen, 61 Holger

Rønnow Lodahl, 62 Daniel Ander-

sen, 63 Michael E. Vesterli (af 8), 64

Hans Haagen Larsen, 65 Petruli

Petrovski

3 66 Torill Skytte (Norge) (udg. ef-

ter 7. runde), 67 Tore Langmyhr

(Norge), 68 Atli Johann Leosson (Is-

land), 69 Flemming Borg, 70 Mi-

chael Tandrup, 71 René Andreasen,

72 Oskar Long Einarsson (Island)

2½ 73 Casper Christensen, 74 Woj-

ciech Zbignew Pawlak,

2 75 Troels Bækgaard Andersen

1½ (76-79) 76 Sonny Reimer Holtz-

mann (af 8), 77 Jacob Hein (af 8),

78 Simon Stibolt Jensen,

0 (79 79 Søren Jensen (udg. efter

2. runde)
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Copenhagen Chess Challenge som opgaver ...
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Andreas Hagen
Danmark (2346)
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Thorsten Haub
Tyskland (2459)

3. runde: Bonden på e6 har tilsyne-
ladende problemer, men Haubs sid-
ste træk 34. Le2-c4? var dårligt. Hvil-
ket træk havde jeg i ærmet?
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Martin Matthiesen
Danmark (2242)

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

��������

Henrik Danielsen
Island (2545)

4. runde: Matthiesen har lige spillet
24... f7-f6?? Hvordan straffede Da-
nielsen det?
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så for at kigge på muligheder for
enten at afvise materialet med det
samme, eller sørg for at give ham
materialet retur så hurtigt som mu-
ligt for at fokusere på harmoni og
udvikling. 3) Hvis chancen byder
sig, sørg for at ofre materiale for at
tvinge ham til forsvar. Tving ham til
at gøre noget, han aldrig gør. 4) Og
så var der min kærestes råd lige in-
den partiet: kom ikke i tidnød. Hec-
tor spiller selv hurtigt, og hvis jeg
skulle sidde med et halvt minut til
hvert træk i mere end fem træk mod
supertaktikeren Hector med masser
af tid, ville jeg højst sandsynligt tabe.
1. c4 e5 2. g3

Under partiet sad jeg og funderede
over, hvordan Hector ville sætte
brættet i flammer, og min første tanke
var, at nu kommer 2... h5, og så kan
jeg begynde at tænke over, hvad jeg
mon gør ved 3... h4. Da jeg kom hjem
fra turneringen og undersøgte Hec-
tors partier, så jeg, at han faktisk
havde spillet 2... h5 i 2010!
2... Sf6 3. Lg2 Sc6 4. Sc3 Lc5 5. Sf3

0-0

Et andet Hector’sk træk, jeg overve-
jede her, og som jeg var sikker på
han ville spille, var 5... e4!?

6. d3 h6 7. 0-0 Te8 8. a3 a6 9. b4 Lf8?!

Den skal til a7, men typisk for Hec-
tor spiller han noget tvivlsomt for at
få en original stilling med henblik
på at få den lavereratede til at tænke
selv. Jeg vidste, sådan noget ville
komme. Han spillede engang 1. c4
c6 2. Sf3 Da5?! mod mig, hvilket er
provokererende, originalt – og dår-
ligt. Ligesom teksttrækket. Hector er
uforudsigelig på en forudsigelig
måde.
10. e4

Jeg tænkte, at det gav mening at gå
ind i en bondeformation fra Bot-
vinnik-systemet, nu hvor Sorts sort-
feltede løber ikke har adgang til dia-
gonalen a7-g1 mere. I Botvinnik-
systemet hører springeren ikke til på
f3, men derimod på e2, men det er
kompenseret af, at Sorts tårn på e8
har brugt tid på at komme til en in-
aktiv placering.
10... b5?!

Hector langer ud efter mig, og til at
starte med har jeg det ubehageligt
med det, men jeg udvikler mig med
tempo.
11. Lb2

Nu truer jeg på b5, så Hector beskyt-
ter. Hans b7-b5 er retfærdiggjort med

11. cxb5?! axb5 12. Sxb5 Sxb4.
11... Tb8 12. cxb5 axb5 13. Tc1

Jeg kunne godt lide, at Sort ikke kan
spille d6, da Hvid kan slå på b5. Det
eneste aktive, Sort kan foretage sig,
er at fianchettere sin sortfeltede lø-
ber
13... g6

13... d6 14. Sxb5 Txb5 15. Txc6 er
lidt bedre for Hvid.
14. Db3

Peter Heine Heine påstår i Weekend-
avisen, at ‘... hvis man skal være kri-
tisk, er det her’, og at det direkte 14.
d4! var bedre. Det har han ret i. 14...
exd4 15. Sxd4 Se5 16. Scxb5 c6 17.
f4 Seg4 var grunden til, at jeg ikke
spillede det, men Hvid har 18. Te1!,
hvilket jeg ikke så. Pointen er, at 18...
cxb5 19. e5 er godt for Hvid. Jeg var
ikke glad for at skulle forcere situa-
tionen med 14. d4!, da Sort ikke selv
har noget aktivt. Derfor tænkte jeg,
at udvikling af dronning og centra-
lisering af tårnene ikke kunne være
dårligt. Ingen grund til at bruge mere
betænkningstid. Kom videre i tek-
sten og spørg Hector: hvad vil/kan
du efter fianchetteringen af din lø-
ber?
14... Lg7 15. Tfd1
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Andreas Hagen
Danmark (2346)
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Thorsten Haub
Tyskland (2459)

3. runde: Senere i det samme parti
har Haub lige slået på h5. Hvordan
straffede jeg det?
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Nikolaj Mikkelsen
Danmark (2401)
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Andreas Hagen
Danmark (2346)

6. runde: Mikkelsen har ikke fået
sine brikker til at stå harmonisk, og
som Fischer sagde: ‘Tactics flow
from a positionally superior game...’
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Andreas Hagen
Danmark (2346)

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

��������

Axel Smith
Sverige (2450)

7. runde: Smith har netop spillet 20.
Dd1-a4?? Alt er tilsyneladende okay
for Hvid, men stillingen er faktisk
tæt på tabt. Hvordan?
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Nu er vi ved situationen, hvor jeg
ikke mente, Sort havde noget aktivt.
Men det har han: 15...d6! 16. Sxb5
Le6 17. Dc3 Sxb4 18. Dxb4 (18.
axb4 er lige) 18... c5! er bedst for
Sort. Det sidste træk havde jeg ikke
fået med, da jeg skulle spille mit
fjortende træk. Underligt nok væl-
ger Hector ikke det mest aktive.
15... Tb6 16. Sd5 Sxd5 17. exd5 Sd4

18. Sxd4 exd4 19. Dc2 c6

Hector tilbyder mig en bonde for at
løsne sin trængte stilling op. Vi er
ved nøglestillingen i partiet: skal jeg
forfalde til grådigheden, eller skal jeg
forsøge at blokere hans aktivitet ved
at spille d5-d6? Computeren skriger,
at jeg skal tage bonden på c6. Jeg
mener, min modstander taget i be-

tragtning, at jeg valgte stillingens
bedste træk, et træk der begraver to
af Hectors brikker levende for resten

af partiet – og tvinger ham til at gøre
noget han sjældent gør: forsvare.
20. d6!?
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Henrik Porte
Holland (2128)
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Poul Rewitz
Danmark (2289)

2. runde: Porte kunne ikke lide sprin-
geren på g5 og har lige spillet 12...
h7-h6?? Nu slog slutspilseksperten
Rewitz til i åbningen. Hvordan?
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Torill Skytte
Norge (1992)
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Jens Ove Fries Nielsen
Danmark (2386)

1. runde: Fries Nielsen-familien er
altid garant for kreativ, spændende
og ukorrekt skak. Her giver det pote.
Hvordan?
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Henrik Mølvig
Danmark (2180)
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Jens Ove Fries Nielsen
Danmark (2386)

7. runde: Dronningen på a4 ser ud
til at være lidt offside, specielt efter
at Mølvig i sidste træk rykkede 18...
Sa6-b8.

Copenhagen Chess Challenge, flere opgaver ...
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20. dxc6

eller

20. d6 ?

Sandhedens øjeblik –

Nøglestillingen i partiet mod

Jonny Hector er på brættet,

og Andreas Hagen skal vælge.

Bag Peter Skovgaard følger Vivian

Bjerregaard, Andreas Hagens coach og

kæreste, det afgørende parti.

Foto: Tom Skovgaard.

�
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Opgave 1:

25. Th8†!

Matthiesen gav op på grund af 25...
Kxh8 26. Dh3† Kg8 27. Dh7† Kf8
28. Dh8 mat!
1-0

Opgave 2:

Uden fejlen i 34. træk havde Hvid
rigtig god kompensation for bonden
på grund af bedre bondestruktur,
løberpar og sorte springere, der ikke
helt kan finde deres plads, men en
taktisk ressource vender billedet.
34... Sd5†! 35. exd5 exd5 36. Ld3 d4†

37. Lxd4 exd4†

Ved hjælp af kombinationen har jeg
rettet min bondestruktur ud, fjernet
løberparret og beholdt min mer-
bonde. Der skal dog stadig arbejdes
for gevinsten. Efter...
38. Kf4 Ke7 39. Tc5 Td5 40. Txd5 cxd5

41. g4 Kd6 42. Kf5 Se5 43. Le2 d3 44.

Ld1 d2 45. g5 Sd3 46. f4 d4 47. Lxh5

... var opgave 3 på brættet.

frygtede jeg alvorligt, at jeg ikke ville
vinde dette.
26. Lxg4 Txe1† 27. Txe1 Kf8 28. Te7

Ta7?

28... Lf6 29. Lxd7 Lxe7 30. Lxc8
Ta7 31. dxe7†, og jeg kan ikke fore-
stille mig, at Sort holder.
29. Le6 Lh8

Her får jeg øje på Lb2-c1. Mit hjerte
accelererer fra at være hastigt, ner-
vøst pumpende til at være på randen
af eksplosion. Vinder det ikke? Det
truer på h6! Han går mat, jeg vinder
turneringen, får en GM-norm! En
følelsesmæssig lavine begraver min
tænkende hjerne, og følelserne vil
have spændingen udløst med det
samme. En uimodståelig kraft får
min hånd til at rykke løberen til c1
uden at tænke videre over det på
trods af, at jeg ikke er i tidnød.
30. Lc1 g5

Min gevinstføring kan på brættet
virke overbevisende, men mit indre
var så ‘doped up’, at jeg ikke havde
set trækket g6-g5. En sådan momen-
tan skakblindhed kan kun være et
resultat af en ‘neural hijacking’, som
Rowson omtaler i ‘The Seven Dead-
ly Chess Sins’: den tænkende hjerne
sættes ud af funktion ved et følel-

sesmæssigt bombardement. Kort
sagt: følelserne tager over. Heldig-
vis er mit 30. Lc1 dog godt, og ge-
vinstføringen simpel.
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31. Tf7† Ke8 32. Th7 Le5 33. Lb3

Nu kan jeg besvare Sorts sidste mod-
spilsressource 33... b5-b4 med 34.
a3-a4.
33... b4 34. a4 Lf6 35. Txh6 Lg7 36.

Tg6

Hector giver op, og GM-norm og
turneringssejr er hjemme.
1-0

20. dxc6 dxc6 21. Lxc6 med hvid
fordel.
20... Te6 21. Dc5 Ta6

Efter jeg havde set 21... Te5 22.
Dxd4 Te1† 23. Txe1 Lxd4 24. Lxd4
med gevinst var jeg slet ikke i tvivl
om, at d5-bonden skulle til d6 og
ikke til c6. Hvid dobler i e-linjen.
22. Te1 Dg5 23. Lh3 Dxc5 24. bxc5 f5

25. g4
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25... fxg4?

Dette blev spillet relativt hurtigt af
Hector. Jeg mener, der er tale om en
alvorlig fejl. Det var tid til at indse,
at Sort er på vej mod afgrunden, og
sadle om med 25... f4! 26. g5 hxg5
27. Lxe6† dxe6, der giver kompen-
sation for kvaliteten. Under partiet
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Krysztof Bulski
Polen (2482)
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Heikki Westerinen
Finland (2350)

7. runde: Veteranen Westerinen kan
stadig og endte på en 2-5. plads. Her
gør han det af med Bulski med stil-
lingens mest præcise træk. Hvilket?
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Nicolai Pedersen
Danmark (2151)
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Rasmus Skytte
Danmark (2399)

7. runde: Taktiker mod positions-
spiller. Her vinder taktikeren med en
hurtig et-to mellem løber og tårn.
Hvordan?

Løsninger på opgaverne
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Meget tyder på, at Indien bliver vært
for næste års VM-match mellem Vis-
wanathan Anand og Boris Gelfand,
og skulle dette ske, vil det blive lan-
dets største skakbegivenhed nogen
sinde.

Indien har de sidste mange år fo-
stret en række store skaktalenter, og
set i det lys er det begrænset, hvad
der har været af stærke turneringer i
hjemlandet. Der er nogle åbne tur-
neringer, men stærke lukkede turne-
ringer erindres ikke umiddelbart. I
juni var der så en af slagsen. I New
Delhi – og med deltagelse af to af
indiens bedste.

Slutstillingen afveg ikke meget fra
ratingtallenes forventning:

1. Fabiano Caruana (Italien) 7,
2. Krishnan Sasikiran (Indien) 6½,
3. Viktor Laznicka (Tjekkiet) 5½,
4. Wesley So (Filippinerne) 5,
5. Parimarjan Negi (Indien) 3½,
6. Hou Yifan (Kina) 3.

For 18-årige Parimarjan Negi var
turneringen ikke nogen udpræget
succes. En stime på fire nederlag i
runderne 4-7 blev dog vendt i ot-
tende runde, hvor han viste noget af
det store potentiale, han har.

Parimarjan Negi (2622)

Wesley So (2667)

Russisk / C43

1. e4 e5 2. Sf3 Sf6

Russisk. Efter en længere årrække
med en stor remistendens, er det som

v/ Steffen Pedersen

Opgave 3:

47... g6†!

Haub gav op, for hvis han slår på g6
med løberen, går bonden ned, og
hvis han slår på g6 med kongen, slår
jeg på f4 med gaffel, tager derefter
løberen, og bonden går til sidst ned.
0-1

Opgave 4:

17. Sdxf7! Txf7 18. Lxe6 Dxe6 19. Sxe6

Lxe6.

Jeg har klar materiel fordel, men der
skal stadig arbejdes lidt, da Mikkels-
ens brikker er begyndt at koordinere.
Gevinsten var i hus efter...
20. Dc2 Td8 21. Lb2 Tfd7 22. d4 exd4

23. exd4 Sxd4 24. Lxd4 Txd4 25. Tfd1

Txd1† 26. Txd1 Txd1† 27. Dxd1 Lxc4

28. Da4 b5 29. Dxa7 Lf8 30. Dd4 Lf7

31. f4 b4 32. g4 b3 33. f5 gxf5 34. gxf5

h5 35. Kf2 Kh7 36. Dd7 Kg8 37. Dd4

Kh7 38. Ke2 Lg7 39. f6 Lf8 40. De4†

Kh6 41. Da8 Ld6 42. Dh8† Kg5 43.

Dg7† Lg6 44. h4† Kf5 45. f7 b2 46.

f8D† Lxf8 47. Dxf8† Ke6 48. Dc8†

1-0.

Opgave 5:

20... Df6!

Nu er f2 svær at dække, så...
21. f3 ... men det straffes med:
21... Sg4! 22. Td3?!

22. Te6! var sidste chance. 22...
Dd4† 23. Kh1 Sf2† 24. Txf2 (24.
Kg1?? Sh3† 25. Kh1 Dg1† 26. Txg1
Sf2 mat) 24... Dxf2 med stor fordel.
22... De5

Frygtelige ting truer. Blandt andet
på h2, efter tårnet på f4 flyttes.
23. fxg4 Dxe2 24. Tdf3 De3†!

Det er vigtigt at tvinge kongen til
h1, for så kan f3 senere tages med
skak.
25. Kh1 Txf3 26. gxf3 Txf3 27. Txf3

Dxf3† 28. Kg1 Dxg4†

Med to bønder for lidt og åben kon-
gestilling, er det håbløst.
29. Kf2 Kf7 30. Db3 h5 31. h3 Df4†

32. Kg2 h4 33. Dd3 Dg5† 34. Kh2 De5†

35. Kg2 Db2† 36. Kf3 Dxa2 37. d6

exd6 38. Kg4 Dg2† 39. Kxh4 Df2† 40.

Kg4 Df5† 41. Dxf5† gxf5† 42. Kxf5 a6

0-1.

Opgave 6:

19. Tb4! opgivet.

Dronningen er fanget.
1-0

Opgave 7:

41. Df7†!

Sort gav op, for 42. Sg6 mat følger.
1-0

Opgave 8:

13. Sxe6!

Pointen er 13... fxe6 14. Lh5† Ke7
15. La3†. Sort forsøgte...
13... Db6

Men opgav efter...
14. Sxf8 Sxf8 15. d5 Dd8 16. Lf3 Sg6

17. La3 Sf4 18. Dd4 Sd3 19. e6 Df6

20. Lh5 Dxd4 21. Lxf7† Kd8 22. cxd4

b4 23. d6 bxa3 24. Txa3 Lc6 25. Tfa1

a5 26. Txa5 Txa5 27. Txa5 c3 28. Ta7

Sb4 29. Lg6 Te8 30. e7† Kc8 31. Tc7†

Kb8 32. d5 Lb5 33. Txc3 Sxd5 34. Tc5

1-0.

Opgave 9:

32. Da7!

Den er urørlig på grund af mat i bun-
den. Og derudover er der mattrussel
på g7.
32... Sf7 33. Sxf7!

Der er stadig mat i bunden!
33... Txa7 34. Sh6† Kf8 35. Tb8† Dd8

36. Txd8 mat! 1-0

Opgave 10:

16. Lxh6! gxh6 17. Txe6! fxe6 18.

Dxg6† Kh8 19. Te1 Sd7

Hvid vinder også elegant efter 19...
Dh7 20. Dxe6! Lc7 21. Df6† Txf6
22. Te8† Tf8 23. Txf8† Dg8 24.
Txg8† Kh7 25. Sf6 mat!
20. Txe6 Dh7 21. Txd6

Rasmus Skytte er brudt igennem og
har stadig aktive brikker.
21... Sb6 22. Dxh7† Kxh7 23. Ld3† Kg8

24. Txh6 Tf7 25. Sf6† Kg7 26. Sg4 Th8

27. Tg6† Kf8 28. Se5 Tg7 29. Te6 Thg8

30. Lf5 Tg5 31. Lg6 Sd5 32. c4 Sb6 33.

b3 Kg7 34. Kg2 Tf8 35. Le4 Th5 36.

Te7† Kf6 37. Txb7 c5 38. Sg4† Ke6 39.

dxc5 Txc5 40. Txa7 Tg5 41. Se3 Sd7

42. Ld5† Kd6 43. b4 Sf6 44. c5† 1-0.
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om, at Hvid igen er ved at finde
måder at lægge pres på Sort. Og at se
Hvid (eller Sort for den sags skyld)
vinde et parti i denne åbning er nær-
mest en befrielse.
3. d4 Sxe4 4. Ld3 d5 5. Sxe5 Sd7 6.

Sxd7 Lxd7 7. 0-0 Ld6 8. c4 c6

Både Hvid og Sort har gode angrebs-
muligheder i form af, at begge lø-
bere peger mod modstanderens
kongestilling. Partitrækket spilles
nærmest per automatik. Det direkte
overfald med 8... Dh4 9. g3 Sxg3?
duer ikke på grund af 10. hxg3 Lxg3
11. De1† Kf8 12. fxg3. Man har
derfor forsøgt sig med 9... Dh3, men
det giver ikke så stor mening, hvis
ofrene på g3 ikke virker, og Sort bli-
ver presset lidt baglæns efter for ek-
sempel 10. c5 Le7 11. Sc3.
9. cxd5

Hvid kan også vente med denne
afbytning, men uden kommer han
alligevel ikke langt, og efter 9. Sc3
Sxc3 10. bxc3 0-0, slår de fleste nu
på d5.
9... cxd5 10. Sc3

En af to hovedvarianter. Den anden
er 10. Dh5 0-0 11. Dxd5 Lc6 12.

Dh5 g6 13. Dh3 Sg5, hvor Sort har
godt og aktivt spil for den mistede
bonde.
10... Sxc3

Sort må opgive forposten på e4. Et
insisterende forsøg på at beholde den
er 10... 0-0, der samtidig er et bonde-
offer. Ikke efter 11. Sxe4? dxe4 12.
Lxe4, da Sort vinder den igen med
standardkombinationen 12... Lxh2†
13. Kxh2 Dh4† 14. Kg1 Dxe4. Men
Hvid kan slå på d5. Altså: 11. Sxd5,
og efter 11... Te8 begynder Sort at
true med Dh4. Kompensationen ef-
ter 12. Df3 Dh4 13. g3 Sg5 14. Lxg5
Dxg5 15. Sc3 er muligvis ikke helt
tilstrækkelig, men i praksis er der fint
spil. 12. Dh5 Lc6 13. Sc3 g6 14. Dh3
er nok bedre. I forhold til varianten
10. Dh5 er trækkene Sc3 og Te8 ind-
skudt, hvilket faktisk begrænser
Sorts muligheder, idet Sg5-e6 nu ofte
vil løbe ind i fremstødet d5.
11. bxc3 0-0 12. Dh5 g6

Sort behøver ikke ofre en bonde, men
12... f5 giver Hvid nogle positionelle
fordele, hvis de sortfeltede løbere
bliver byttet, idet Sorts bønder (f5
og d5) står på løberens farve. Det
kunne ske efter 13. Df3 Kh8 14. Lf4.
13. Dxd5 Dc7 14. g3!?

Et relativt sjældent træk. Wesley So
har selv spillet 14. Lh6 mod Gelfand
ved NH-turneringen i Amsterdam
sidste år. Det blev remis efter 14...
Tfd8 15. Df3 Dxc3 16. Df6 Lf8 17.
Lxf8 Txf8 18. Le4 Lc6 19. Tfc1 Db2
20. Tcb1 Dc3 21. Tc1.
14... Le6 15. Df3 Dxc3 16. Tb1
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At beholde løberen hjemme på c1
har sine fordele. Nu kan den med
stor effekt placeres i den lange sorte
diagonal. Således truer Hvid allerede
nu Lb2 fulgt af d5 og Df6.
16... Dxd4 17. Le4 Dc4 18. Lb2

En nyhed i forhold til 18. Txb7 Tab8
19. Df6 Lh3 20. Te1 De6 21. Dxe6
fxe6 22. Le3 Txb7 23. Lxb7 a5, som
Sort efter lang kamp holdt remis i
Vallejo Pons - Gelfand, Leon 2010.
18... Le7?

Herefter bliver Sort sat under vold-
somt pres. 18... f6 var nok nødven-
digt, selv om det ikke er noget ‘pænt’
træk. Men hvordan udnytter Hvid de
yderligere svækkelser omkring Sorts
konge – h4-h5, måske?
19. Tfc1 Dxa2

Der er ingen vej tilbage.
20. Tc7 Ld8 21. Txb7 Tc8 22. De3!
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For hvert af Hvids træk stilles Sort
over for nye trusler. Ud over at kunne
gå i den lange diagonal med Dd4,
kan den hvide dronning nu også gå
til h6, og der truer på a7.
22... f6 23. Ta1 Dc4 24. Tc1 Da2 25.

Txc8 Lxc8 26. Txa7 De6

Eller 26. . . Dc4 27. Lxg6 hxg6 28.
Dh6 Tf7 29. Dxg6† Kf8 30. La3†
Le7 31. Lxe7† Txe7 32. Dh6† Ke8
33. Dh8† Kf7 34. Dh7†.
27. La3 opgivet.

På såvel 27... Te8 som 27... Tf7 sva-
rer Hvid 28. Ld5! I den sidste vari-
ant er matten efter 28... Dxd5 29.
De8† Kg7 30. Df8‡ da meget sød.
1-0

Parimarjan Negi – viste talentet i glimt.

Foto: Calle Erlandsson.
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at bearbejde den succes-procent så
hårdt, at den bliver højere. Alle an-
dre tanker er egentlig ligegyldige.

Rating er selvfølgelig et udtryk for
ens spillestyrke, men når alt kom-
mer til alt, er skak et spil mellem to
mennesker, og højst sandsynligt
kommer de begge til at begå en del
fejl i løbet af partiet. Dér, i kampen,
er ratingen ligegyldig.

Selv om du advarer mod at tillægge
ratingtallene for stor betydning, vi-
ser Skakbladet alligevel din ra-
tingudvikling siden 2010 grafisk –
som opmuntring til læsere, der må-
ske synes, at deres eget tal alt for
længe er blevet stående på samme
sted, og for at kunne spørge dig,
hvordan du var i stand til at fast-
holde din principielle optimisme og
til sidst knække kurven opad?

Min målrettede ambition opstod først
for fem år siden, da jeg havde gen-

Til lykke med GM-norm og sejren i
Copenhagen Chess Challenge! Ser
man på rating og konkurrenter vir-
ker ‘gedigen overraskelse’ som en
underdrivelse. Alligevel siger du lige
ud, at du anså dig for turneringens
favorit?

At jeg betragtede mig selv som fa-
vorit er ikke en joke, men lad mig
forklare mig, inden det kommer til
at lyde som storhedsvanvid. Jeg er
ved tidligere turneringer blevet be-
skyldt for at ‘have attituden for
attitudens skyld’, eller også har folk
sagt, at mine håb til turneringer er
statistisk komplet usandsynlige.

Men det er netop det, jeg betrag-
ter som min absolut største styrke:
Troen på at alt egentlig kan lade sig
gøre, hvis man går til det med den
rette indstilling og træning. Det ene-
ste, jeg skal vide, er, at sandsynlig-
heden for succes er større end 0 pro-
cent, og så gælder det ellers bare om
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Andreas Hagen ...

Ikke et nyt navn i dansk skak,

men efter den sensationelle

sejr i GM-turneringen

Copenhagen Chess Challenge

et navn med en helt ny klang.

For hvordan kan en spiller,

som nok viste talent som

purung skoleskakspiller, men

som har haft skakpauser,

perioder med ujævne resulta-

ter – ja direkte tilbagegang –

pludselig i en alder nær de

30 år løfte sit spil, score IM-

normer, vinde top-turneringer

og i CCC-turneringen endda

klare det første krav til

stormestertitlen? Skakbladet

har talt med Andreas Hagen

om den usædvanlige skak-

karriere, motivationen,

metode og ambitioner.

Af Thorbjørn Rosenlund
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optaget skakspillet efter i nogle år at
have helliget mig mine studier. Ni-
kolaj Mikkelsen, der var startet på
forsikringsmatematik, som også var
mit fag, spurgte mig i en pause på
universitetet, om vi skulle spille
nogle lynpartier. Jeg tabte 4-0, og
det kunne jeg ikke tåle.

Da jeg desuden havde fået en
fodboldskade, der satte en stopper
for dén aktivitet, besluttede jeg mig
for at tage fat på skaktræningen igen,
og mit mål var fra starten af, at jeg
ville være IM inden jeg var blevet
30 år, og GM inden jeg var blevet 35
år. At jeg opfyldte kravene til IM et
par uger inden jeg blev 30, tyder på,
at min plan holder.

I starten blev jeg dog ikke bedre,
og det var ganske rigtigt frustreren-
de, for jeg studerede så meget skak
jeg kunne. Men jeg mistede ikke
troen på det. Problemet var, at selv
om jeg studerede meget skak, så stu-
derede jeg det forkert. F.eks. lagde
jeg for stor vægt på at terpe åbning-
steori. Skak er mere et spil på fær-
digheder og ikke så meget på knas-
tør viden. Her hjalp Jonathan Row-
sons to mesterværker, Chess for
Zebras og The Seven Deadly Chess
Sins, mig i høj grad.

Generelt har jeg igennem proces-
sen fra 2006 betragtet skak som død-
sens alvor. Når folk bliver voksne

har de det med at lægge noget af
deres dårlig taber-mentalitet fra sig,
men jeg er gået helt i den anden grøft.
Jeg er allergisk overfor dårlige præ-
stationer, og det er, som om det er
blevet værre og værre. Dette har
medført en stor del perfektionisme,
der kan virke hæmmende for beslut-
ningstagen og give tidnødsproble-
mer.

Jeg har observeret, hvordan man-
ge højereratede er mere raske i deres
beslutninger og sjældent kommer i
tidnød, og det har jeg taget til mig.
Jeg indså, at min hjerne ikke funge-
rer under tidnød. Jeg bliver offer for
denne her ‘neural hijacking’, som jeg
beskriver i mit parti mod Hector.

Min kæreste fulgte mine turne-
ringspartier live, og når jeg kom
hjem, spurgte hun mig, hvorfor jeg
ikke rykkede, eller hvorfor jeg for-
ærede mine modstandere så stor for-
del i tid. Til at starte med ignorerede
jeg det, men da jeg var til GM-turne-
ring i Budapest i oktober 2010, røg
jeg ind i fem nederlag i træk. Jeg var
godt deprimeret over det og spurgte
min kæreste, hvad jeg skulle gøre,
og hun mente stadig, det var tiden,
der var problemet.

Jeg havde intet at tabe, så mit ene-
ste mål i de to sidste kampe i turne-
ringen var ikke at komme i tidnød.
Jeg vandt begge, blandt andet mod

GM Attila Czebe. Siden dengang er
det gået godt, bortset fra nogle få
problemer i Skakligaen. Jeg bruger
stadig min (ikke skakspillende) kæ-
reste som coach, for det kan nogle
gange være en god idé at spørge folk
til råds, der ikke har skakbriller på.
Men som sagt var det overvejelsen
om tiden, der fik ti-øren til at falde.

Du går meget seriøst til værks med
skakken i det, du selv beskriver som
en slags tiårsplan fra 2006 frem mod
en stormestertitel i 2016, men hvad
er forhistorien?

Skakspillet tiltrak mig aldrig, da jeg
var barn, men min dengang skak-
fanatiske 4½ år ældre storebror Kre-
sten lærte mig reglerne – så vidt jeg
husker på togtur fra Århus til Køben-
havn, da jeg var fem år gammel.
Straks jeg kom i børnehaveklassen,
pressede han mig til at gå til skole-
skak på trods af, at jeg hellere ville
lege med katte nede i baggården og
spille fodbold med mine venner. Si-
den blev jeg som 11-årig medlem af
Skolernes Skakklub, fordi min bror
tvang mig. Nå ja, det var jo ikke så-
dan, at han tog mig i håret og slæbte
mig hen til diverse skakturneringer,
men der var ingen tvivl om, at jeg
reelt ikke havde noget valg. I dag er
min bror slet ikke skakfanatisk, men
han taler da om, at det kunne være
skægt igen at overhale mig i rating.
Både på Møllevangskolen og Læs-
søesgades Skole havde jeg gode
skaklærere, Svend Svendsen, Bogi
Ziska og Thomas Ochsner, men det
var nok først omkring tiden, hvor
jeg i 6. klasse blev nummer tre til
NM i skoleskak, og i 8. klasse vandt
DM i skoleskak, at jeg fik lidt smag
for det. Jeg husker lykkerusen på vej
hjem i bussen fra DM i Odense. Suc-
ces er et rush, jeg ikke kan sammen-
ligne med noget andet.

Før turneringen i Kavala i Græ-
kenland i 2002 havde jeg besluttet at
holde skakpause, fordi kombinatio-
nen af skak og matematik ville give
for mange timers stillesidden, og selv
om jeg lavede en IM-norm – som
FIDE i øvrigt synes at have misset –
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spillede jeg fra sommeren 2002 og
frem til starten af 2007 kun i alt 12
ratede partier. Og kun i divisions-
turneringen, hvor jeg frem til 2009
stillede op for Århus Skakklub/
Skolerne, men efter en kort periode
som klubløs – holdet havde efter min
opfattelse mistet sin ‘sult’ – meldte
jeg mig ind i københavnske K41.

Siden august 2010 har du nu i et
fuldt kalenderår præsteret fremgang
i samtlige dine ti turneringer – en
fremgang, der har sendt dig fra en
position som solid mesterspiller højt
op på styrkelisten. Du har nævnt dis-
ponering af betænkningstiden og
mindre fokus på åbningsterperi som
forklaring, men hvad er din opskrift
på en træningsindsats der fører til
succes?

Min træningsmakker Silas Lund an-
befalede mig på et tidspunkt bogen
‘Talent is overrated’. Bogen beskri-
ver, hvordan træning skal tilrettelæg-
ges, så den kan forbedre dine præsta-
tioner. Træningen (som bliver kaldt
for ‘deliberate practice’) er kende-
tegnet ved følgende: 1. Det er desig-
net specifikt til at forbedre dine præ-
stationer. 2. Det kan gentages mange
gange. 3. Feedback på resultater er
hele tiden til rådighed. 4. Det er
mentalt hårdt. 5. Det er ikke særlig
sjovt.

Hvis mine skak-aktiviteter ikke
opfylder ovenstående kendetegn,
prøver jeg at undgå dem. Det inde-
bærer desværre, at træningen ikke er
sjov (punkt 5), men jeg spiller heller
ikke skak for sjov, så det passer jo
meget godt. Jeg spiller skak for at
opnå den lykketilstand, som jeg op-
nåede i bussen på vej hjem fra DM i
Odense i 8. klasse. At vinde er en
rus, og den er stærkt vanedannende.

Den vigtigste aktivitet har uden
tvivl været min minimum halve ti-
mes opgaveløsning hver dag i så lang
tid, at jeg ikke kan huske, hvornår
jeg startede. Hvis man gør noget, der
er så mentalt hårdt en halv time hver
eneste dag, må det på et tidspunkt
slå igennem.

Dertil mit fysiske træningspro-
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gram. ‘Your chess deteriorates as
your body does’, sagde Fischer vist.
Jeg er i stand til at opretholde et højt
energiniveau, også i dobbeltrunder.
Blandt andet afstår jeg mere eller
mindre helt fra alkohol for at for-
bedre mine præstationer. Dog blev
der drukket champagne om aftenen,
da CCC-turneringen var slut.

Betydning har også min beslut-
ning om mere eller mindre at afslå
remis mod højereratede spillere. Der-
igennem gør man sig følelsesmæs-
sigt hård. Hvis ikke man spiller vi-
dere, bliver det meget svært at lære
kunsten at slå højereratede spillere,
for hvis man tager remis hver gang
og trækker sig ud af kampen, får man
jo netop aldrig øvet sig i at besejre
dem.

Og så skal der arbejdes med selve
den skaklige erkendelse. Konse-
kvent eksponering af mine svage si-
der gennem træningspartier med Si-
las Lund hjalp mig i høj grad. Jeg
har altid været lidt passiv-defensiv i
mit spil, og jeg betragtede tidligere
en isoleret bonde som en næsten util-
givelig positionel svaghed helt uden
at vurdere, om der måske var dyna-
miske aspekter, der gjorde det inte-
ressant at pådrage sig en sådan
isolani. Jeg kan umiddelbart ikke
huske, at jeg i noget parti i min ung-
dom har ofret en brik. Jeg havde lært
mig at tælle til ‘springer = 3 bøn-
der’, ‘tårn = 5 bønder’ osv., og det
var så det. I efteranalysen af et
træningsparti kaldte Silas et af mine
træk for ‘bovlamt’, og i den situa-
tion indså jeg, hvor meget ret han
havde, og hvordan min opfattelse af
skak var helt galt afmarcheret. Det
har jeg forsøgt at ændre ved blandt
andet at spille mere skarpe åbninger.

Generelt er bøger, der kan total-
smadre ens forestilling om, hvad
skak er, de bedste, og hvis de samti-
dig kan udfordre læseren med ind-
lagte opgaver i teksten, er det rigtig
godt. De førnævnte to værker af
Rowson er helt klart mine favoritter,
men Dvoretskys Endgame Manual
kan også gøre sådan noget

Jeg lægger større vægt på opnå-
else af praktiske færdigheder end på

at kende historiens klassiske partier,
som jeg generelt finder kedelige.
Men jeg er dog ikke blind for skøn-
heden i skak og indrømmer ærligt,
at jeg simpelt hen ikke kunne lade
være med at smile, da jeg så Karpov
- Unzicker fra 1974. Det er det
smukkeste parti, jeg nogen sinde har
set, Karpovs 24. La7 er utroligt.

Betyder IM-titlen, at du ændrer pla-
ner og måske alligevel tænker på en
karriere som professionel skakspil-
ler?

Nej, tværtimod følger jeg blot min
plan, som med støtte af min kæreste
– hun er som sagt min coach og
manager – giver mig fem år til at
blive stormester. Jeg indpasser skak
som en meget tidkrævende hobby
ved siden af mit arbejde som for-
sikringsmatematiker i Skandia Livs-
forsikring, og jeg følger mit daglige
program med skak- og fysisk træ-
ning. Tiden er knap, men jeg har lært,
at hvis jeg lægger tingene i fast struk-
turerede rammer er forbedring sta-
dig mulig. Desværre lægger fuld-
tidsarbejdet en begrænsning på an-
tallet af partier, jeg kan spille pr. år
(fem ugers ferie årligt). Så min næ-
ste mulighed for stormesternorm bli-
ver en GM-turnering i Budapest til
september.

... ‘AT VINDE ER EN RUS...’

Målet er nået, sejren i hus – og så kan

der endelig slappes af.
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Bøger

Storværk om

Stockholms skak

Peter Holmgren er en svensk skak-
spiller og -samler, som i efteråret
2009 pludselig indså, at Stockholms
Schackförbund fejrede 100 års jubi-
læum i 2011. Så var det jo om at
komme i gang, hvis det skulle nås at
lave en jubilæumsbog, Og det er lyk-
kedes, så bogen udkom i begyndel-
sen af jubilæumsåret.

Efter et kort, men ganske interes-
sant, kapitel om skakspillet i Stock-
holm før 1911, går det ellers sæson
efter sæson med kongresser, indivi-
duelt mesterskab, holdturnering,
matcher, internationale turneringer,
besøg af udenlandske stormestre
med de uundgåelige simultaner. Til
slut i bogen er der minibiografier
over kendte stockholmske skak-
spillere og en række partier, som er
fundet bemærkelsesværdige. Her er
overvægt af partier fra de seneste
årtier. Jeg ville selv have foretrukket
en mere historisk tilgang med flere
ældre partier.

Jeg faldt for denne partiafslutning
fra Stockholmsmesterskabet  1926:

Anton Olson
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Carl Svensson

Efter en hård kamp med mange tak-
tiske elementer spillede Hvid 31. Ta8
skak og mat, som han selv kom for
skade at annoncere. Der fulgte 31...
Lc8 og ganske rigtigt skak og mat.

Det er en bog, som de fleste nok
vil finde kedelig, så meget mere som
stilen er mere nøgtern end farverig.
Men det gør ikke noget. Skak er man-

ge ting eller med Jesu ord: I min fa-
ders hus er mange døre. Det var sjovt
at bladre igennem bogen, se navne
dukke op og forsvinde, gamle og
glemte kampe genoplivet. Blot ska-
de, at mange af billederne er så dår-
lige. Jeg mistænker dem for at være
scannet af efter dårlige kopier.

Dan H. Andersen

Peter Holmgren: Stockholms
Schackförbund 1911-2011.
526 sider. Ill. i s/h. Register.
395,- svenske kroner.

Internet-baserede

skakmagasiner

Skaknyhedssiden chessvibes.com
har slået sig fast som en uafhængig
nyhedsside uden kommercielle in-
teresser og med en kritisk journali-
stik. Især videodækning fra toptur-
neringer har de sat nye standarder
for. Nu er de også begyndt at udgive
to interessante online-magasiner.

Chessvibes Openings består af en
ugentlig partisamling på 15-20 par-
tier hvoraf 7-10 af partierne
er kommenteret af IM’erne
Van Delft og Robert Ris. De
har fokus på de seneste par-
tier på absolut topniveau, og
beskriver godt problemer og
nyheder i åbningerne. Maga-
sinets force er dets aktuali-
tet. Godt en uge efter at være
hjemkommet fra den græske
liga kan jeg se to af mine par-
tier bragt med ganske ram-

mende kommentarer til åbnings-
fasen, og jeg er da smigret ved fore-
stillingen om, at mit upræcise spil i
åbningen måske skyldes, at jeg ikke
må spille de gode ting for Anand!
Abonnenterne  kan hver uge hente
materiale som som både pdf- og pgn-
filer til hhv. print og brug i en data-
base. Et godt produkt til prisen, som
er 40 Euro pr. år.

Chessvibes Training er et maga-
sin i samme stil, men med fokus på
midt og slutspil. Forfatterpanelet er
udvidet med IM Willemze samt Hol-
lands nye verdenssterne Anish Giri.
Sidstnævnte har en fast klumme,
hvor han kommenterer et parti med
indsigtsfulde og ærlige kommenta-
rer. Niveauet er højt, og forfatterne
er gode til at fange de interessante
momenter fra aktuelle partier. Års-
abonnement 28 Euro.

Chess Today er et dagligt nyheds-
magasin, med resultater fra aktuelle
turneringer, samt minimum et kom-
menteret parti og en daglig opgave.
Ofte suppleret med kommentarer til
skakpolitik, boganmeldelser etc.
Meget kan man naturligvis finde på
nettet selv, men her får man alt ele-
gant serveret i pdf eller pgn. Års-
abonnement 45 Euro.

Generelt er niveauet for disse tre
internet-magasiner højt, hvilket er et
tegn på, at skillelinien ikke blot går
ved, at internettet klarer den hurtige
nyhedsdækning, mens det skrevne
medie står for de mere seriøst bear-
bejdede indslag. Internet-baserede
produkter prøver at gøre deres ind-
tog også på dette marked, og her hvor
fokus stadig er på at den hurtige for-
midling, lykkes det godt.

Peter Heine Nielsen

Tophistorien på forsiden af Chessvibes

Training nr. 12, 23. juli 2011.
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Europamesterskabet for kvinder 2011

1. GM Viktorija Cmilyte, Litauen (2504) 9

2. GM Antoaneta Stefanova, Bulgarien (2506) 8½

3. GM Elina Danielian, Armenien (2506) 8

4. IM Svetlana Matveeva, Rusland (2380) 8

5. IM Bela Khotenashvili, Georgien (2470) 7½

6. GM Kateryna Lahno, Ukraine (2530) 7½

7. IM Lela Javakhishvili, Georgien (2454) 7½

8. GM Tatiana Kosintseva, Rusland (2559) 7½

9. GM Ketevan Arakhamia-Grant, Skotland (2462) 7½

10. IM Anna Muzychuk, Slovenien (2537) 7½

11. IM Cristina-Adela Foisor, Rumænien (2414) 7½

12. IM Anastasia Bodnaruk, Rusland (2419) 7½

13. WGM Natalija Pogonina, Rusland (2448) 7½

14. IM Nadezhda Kosintseva, Rusland (2567) 7

15. IM Evgenija Ovod, Rusland (2404) 7

16. GM Pia Cramling, Sverige (2468) 7

17. IM Marina Romanko, Rusland (2387) 7

18. IM Nino Khurtsidze, Georgien (2436) 7

19. GM Trang Hoang Thanh, Ungarn (2456) 7

20. IM Mariya Muzychuk, Ukraine (2473) 7

21. IM Lilit Mkrtchian, Armenien (2468) 7

22. IM Sopiko Khukhashvili, Georgien (2421) 7

23. WGM Jolanta Zawadzka, Polen (2400) 7

24. WIM Keti Tsatsalashvili, Georgien (2280) 7

25. IM Inna Gaponenko, Ukraine (2455) 7

26. WIM Qizi Abdulla Khayala Mardan, Aserbajdsjan (2168) 7

27. GM Natalia Zhukova, Ukraine (2428) 7

I alt 130 deltagere.

Pia Cramling, Sverige, eneste nordiske deltager

2011 er et ganske særligt år for kvin-
deskakken i Georgien, idet begge de
legendariske verdensmestre Nona
Gaprindashvili (VM 1962-78) og
Maya Chiburdanidze (VM 1978-91)
fejrede jubilæer.

Det var derfor naturligt at arran-
gere det 12. europæiske mesterskab
for kvinder i Georgiens hovedstad
Tbilisi. Turneringen var ganske vist
planlagt til at blive spillet i Tyrkiet,
men som følge af spændingerne
mellem det europæiske skakforbund
ECU og det tyrkiske skakforbund
måtte det flyttes.

Oprindelig var det slet ikke min
hensigt at deltage i dette års EM for
kvinder, eftersom jeg havde fået en
invitation til en meget attraktiv tur-
nering på De Kanariske Øer i maj.
Jeg glædede mig til at spille i en stærk
alle-mod-alle turneing på ferieøen,
men da EM-datoerne blev rykket, og
det litauiske forbund helt uventet til-
bød at dække mine udgifter til tur-
neringen, ændrede jeg planer. Men
det var med tungt hjerte, at jeg vin-
kede farvel til invitationen til Gran
Canaria for at rejse til Tblisi.

Som turneringen startede, overgik
den dog alle mine forventninger.

Viktorija C

europame

Af Viktoria Cmilyte

Litauen hyldede sin ny mester 

officiel modtagelse og fortjenst

men ved vinderens medlemska

Dansk Skak Union blev sejren o
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Sædvanligvis kommer mine point
først i hus efter lang og hård kamp,
men i Tblisi var en stor del af mine
partier afgjort på mindre end tre ti-
mer. Selv om jeg havde forberedt
mig, som jeg plejede, forløb alting
anderledes glat, og jeg lykkedes med
de fleste af mine ideer. I 2. runde
mødte jeg en repræsentant for en
berømt skakfamilie, Zeinab Mame-
dyarova, Aserbajdsjan (storesøster til
Shakriar Mamedyarov, 9. højest ratet
på FIDE-listen).

Viktorija Cmilyte
Litauen (2504)
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Zeinab Mamedjarova
Aserbajdsjan (2342)

Efter 24 træk havde vi nået diagram-
stillingen, hvor Sort har noget ini-
tiativ på kongefløjen, som dog er
langtfra dødbringende, eftersom
Hvid har tilstrækkelige ressourcer til
at neutralisere det og dertil har no-
gen fordel på dronningfløjen. Der
fulgte:
24... g4 25. Sb6

Muligt var også 25. fxg4 med en
uklar stilling efter 25... Lxg4 26. Le2
Lxe2 27. Dxe2 Dg5 28. Sb6 Tad8
29. Sc4.
25... g3 26. Sxd7??

Ser ikke Sorts pointe. Nødvendigt
var 26. Lg1, hverefter der kunne
følge 26... gxh2 27. Lf2 Tb8 28. Sc4
Df6 29. Sxe5 Dxe5 med en kom-
pleks stilling.
26... gxf2 27. Sxe5 Sg3†

Og Hvid opgav, fordi den sorte dron-
ning kommer til h4 med mat efter
28. hxg3 fxg3.
0-1

I 4. runde vandt jeg over ratingfa-
voritten Nadezhda Kosintseva, Rus-
land, i et meget langt parti. Kosintse-
va-søstrene er kendt for deres seriøse
tilgang til skak og for at træne med

Yury Dokhoian, gennem mange år
coach for selveste Garri Kasparov.
Jeg var meget tilfreds med mit spil i
dette parti, og det gav mig selvtillid
i resten af turneringen.

I 5. runde havde jeg sort mod
endnu en farlig modstander, Elina
Danielian, Armenien, og endnu en
gang gik det overraskende nemt.

Viktorija Cmilyte
Litauen (2504)
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Elina Danielian
Armenien (2506)

I et komplekst midtspil har jeg frem
til diagramstillingen ofret en bonde
og netop spillet 20... Dd8-h4.
21. fxe5??

Cmilyte

ester

med

tmedalje,

ab af

også lidt dansk.

Viktorija Cmilyte med sort vinder i 5. runde sit 5. parti i træk (se diagrammet nedenfor).

EM for kvinder:

Foto: EM Tblisi 2011.
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Taber omgående. 21. e3 var nødven-
digt, men Sort har rigelig kompen-
sation for bonden efter 21... Sd3 22.
Dd2 b5.
21... Df4†!

Elina må have regnet med 21...
Lxe5†?, som fører til en uklar stil-
ling efter 22. f4 Lxf4† 23. Kg1. Nu
måtte hun i stedet opgive som kon-
sekvens af 22. Kg1 Lxe5, hvorefter
den sorte dronning kommer til h2
med ødelæggende effekt.
 0-1

Med sejren i dette parti overtog jeg
føringen i turneringen, men i en stor
schweizerturnering er stillingen ef-
ter 5. runde normalt uden betydning.
Efter mit nederlag i 6. runde til Anto-
aneta Stefanova, Bulgarien, nåede
hele seks spillere op på siden af mig,
og på trods af den fremragende start
føltes det, som om turneringen be-
gyndte forfra igen. Selv om jeg lige-
som flertallet af deltagerne var taget
til Georgien uden coach eller sekun-
dant, blev jeg gennem hele turnerin-
gen via Skype og Nettet støttet af
min kæreste, Peter Heine Nielsen,
især i denne situation efter det, der
skulle blive mit eneste nederlag. Det
lykkedes for Peter at aflede mine tan-
ker fra resultatet, give mig humøret
igen og endda sætte mig i stand til at
more mig lidt over mine egne fejl-
træk.

Før 10. runde var jeg atter alene i
spidsen og skulle med sort møde
Ketevan Arakhamia-Grant, som er
opvokset i Georgien, men nu repræ-
senterer Skotland efter at have giftet
sig med den skotske skakspiller Jo-
nathan Grant. Partiet blev det mest
intense opgør i turneringen.

Ketevan Arakhamia-Grant
Skotland (2462)

Viktorija Cmilyte
Litauen (2504)

Siciliansk / B52

1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. Lb5† Ld7 4. Lxd7†

Dxd7 5. 0-0 Sc6 6. c3 Sf6 7. De2 e6 8.

d4 cxd4 9. cxd4 d5 10. e5 Se4 11. Le3

f5

Ikke det mest almindelige træk, men

dog spillet af Morozevich og Ivan-
chuk. Hovedvarianten fortsætter
11... Le7.
12. Sbd2

12. Sfd2 og 12. Td1 er begge spillet
af Rublevsky, en af de førende eks-
perter for Hvid i denne variant.
12... Le7 13. Sb3

13. Se1 med ideen Sd3 var et for-
nuftigt alternativ.
13... 0-0

Jeg mener, at Sort nu har løst sine
åbningsproblemer, og jeg begyndte
at blive ganske optimisisk, når jeg
kiggede på mulighederne. Springe-
ren på e4 er meget stærk, og de hvide
brikker er bundet til forsvaret af den
svage d4-bonde.
14. Se1 f4

Der var intet i vejen med min stilling
efter det naturlige 14... a5 15. f3 Sg5
16. Sd3 b6, men 14... f4 virkede mere
udsigtsrigt.
15. Lc1

Efter 15. f3 fxe3 16. fxe4 Txf1† 17.
Kxf1 dxe4 18. Dxe3 Dd5 står Sort
bedst.
15... a5

Det giver god mening at fremprovo-
kere a2-a4, da det kan vise sig nyt-
tigt, at Sb3 ikke længere er dækket.
16. a4 De8!?

Jeg kunne godt lide tanken om at
overføre min dronning til konge-
fløjen for at øge presset dér. Men 16...
Ta6 var et interessant alternativ.
17. Sd3

På 17. f3 havde jeg planlagt 17...
Dh5, f.eks. 18. Db5 Sg3 19. Tf2 Sf5,
og som følge af de hvide brikkers
klodsede placering og svagheden på
d4, ville Hvid have en vanskelig op-
gave med at forsvare stillingen.
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Jeg brugte nu lang tid på at beregne
varianterne efter det nærliggende
17... f3, men endte med i stedet at
vælge det langt svagere...
17... Lg5?!

17... f3! var selvfølgelig det rigtige
træk. Hvad jeg ikke fik med i mine
beregninger var, at efter 18. gxf3
Dh5 19. Sf4 (19. Kg2 Sg5 20. Lxg5

1
0

. 
r
u

n
d

e

36 2011 /4/196

Foto: EM Tblisi 2011.

Sejrsceremoni – Litauens Ambasadør i Georgien, Jonas Paslauskas, svøber

det litauske flag om Viktorija Cmilyte, mens præsidenten for det europæiske

skakforbund, Silvio Danailov applauderer.
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Lxg5 med rigelig kompensation)
19...Txf4! 20. Lxf4 Tf8 21. Lg3 (el-
ler 21. Le3 Txf3 22. Kh1 Df5! med
stærkt pres mod f2) ville 21... Dxf3!
være meget stærkt, idet Sort afvikler
til et fordelagtigt slutspil. Jeg over-
vejede kun 21... Txf3 22. Tae1 med
uklart spil, men 21... Sg5 er også
interessant. På 21... Dxf3! kunne
følge 22. Dxf3 Txf3 23. Sc1 Sxd4
24. Kg2 Lc5, og selv om der mang-
ler en kvalitet, dominerer de sorte
brikker.
18. Dg4!

Dette stærke træk udstiller den no-
get udsatte placering af Lg5 og Se4
samt f4-bondens svaghed. Her blev
jeg klar over, at noget var gået galt.
Men heldigvis havde jeg efter...
18... Dg6 19. f3 h5 20. Dh3 Sg3!

... denne taktiske ressource. Andre
træk er klart ringere.
21. hxg3 Dxd3

Vi havde begge mindre end 20 mi-
nutter tilbage, alt for lidt til en så
skarp og kompliceret stilling.
22. Dxe6† Kh8 23. Dxd5

23. gxf4 var et alternativ. Det fører
til en nogenlunde lige stilling efter
23... Lxf4 24. Dxd5 Lxe5 25. Dc5
Lf6.
23... Sb4

Tvinger Hvid til at ofre en officer.
24. De4

På 24. De6 er 24... Ta6 stærkt, f.eks.
25. Dh3 Dxb3 26. Dxh5† Lh6 27.
gxf4 Dd3, og Sort har klar fordel.
Formentlig er Hvids bedste chance
24. Dxb7, selv om det stadig er lo-
vende for Sort efter 24... Dxb3 25.
gxf4 Lh6.
24... Dxb3 25. gxf4 Le7

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

Hvid har tre bønder og et stærkt cen-
trum for officeren. Alligevel står Sort
bedst, fordi d-bonden er blokeret, og
Hvid – som partiet viser – ikke når at
spille f5-f6.
26. f5?

En fejl i tidnød. Sort har dog også
fordel efter 26. Dxb7 Tae8, da Hvids
bønder er svage.
26... Dc2?

I stedet vandt 26...Sc2!, da Hvids d4-
bonde går tabt efter 27. Tb1 Tad8.
27. Dxb7 Tae8

Eller 27... Sc6!?
28. Le3 Dxf5 29. Tad1

Det lykkedes Hvid at få brikkerne i
spil, men hendes centrumsbønder er
effektivt blokeret, og Sort har godt
fat.
29... Sc2 30. Lf2 Lg5

Med truslen 31... Se3.
31. Db3 Tb8 32. Dd3

Eneste mulighed for at neutralisere
det sorte initiativ. Det følgende slut-
spil giver dog Sort gode gevinst-
chancer.
32... Txb2 33. Dxf5 Txf5 34. Tb1 Txb1

Stærkere var 34... Ta2.
35. Txb1 Sb4 36. Tb3

36. Le1 var det sejgeste forsvar, med
ideen at centralisere kongen efter
36... Le3† 37. Lf2 Lxf2† 38. Kxf2.
36... Tf8 37. Tc3 Td8 38. Kf1 Kg8 39.

g3 Sd5 40. Tc5 Ld2
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Tidnøden er overstået, og med Sd5
som effektiv bløkør af de hvide bøn-
der, var jeg ret optimistisk.
41. f4 h4

Skaber flere svækkelser i den hvide
bondestruktur.
42. gxh4

Efter 42. Kg2 hxg3 43. Lxg3 Lb4
44. Tc6 Se3† 45. Kf3 Sf5 falder d4-
bonden.
42... Sxf4 43. Tc2 Lb4 44. Le3 Tf8 45.

Kg1

45. Tf2 tillader 45... Sd3 med ge-
vinststilling.
45... Sd5 46. Lg5 Lc3

De hvide bønder kan ikke forsvares,
Sort vinder.
47. Kh1 Tb8 48. e6 Lxd4 49. Tc6 Sf6

50. Ta6 Lc3 51. Kg2 Kh7 52. Kf3 Kg6

53. Ke3 Te8 54. Kd3 Lb4 55. Kc4 Kf5

56. Ta7 Sh5 57. e7 Sf6 58. Kb5 Ke6

59. Ta6† Kf7 60. Ta7 Txe7 61. Txe7†

Kxe7 62. h5 Kf7 63. h6 Kg6 64. opgi-

vet. 0-1

Denne meget afgørende sejr bragte
mig tæt på mesterskabet, og remisen
i sidste runde mod Svetlana Mat-
veeva, Rusland, var nok til at sikre
EM-titlen.

Selv om jeg var meget glad for
resultatet, havde jeg ikke forudset al
den opmærksomhed, det fik hjemme
i Litauen. Måske bidrog mine tre
forudgående sølvmedaljer ved euro-
pamesterskaberne til at at gøre hi-
storien interessant for medierne. I
hvert fald blev jeg hilst velkommen
af en større flok journalister, da mit
fly fra Tbilisi landede i Vilnus. Sej-
ren førte også til en invitation til at
møde statsministeren og præsiden-
ten, på hvis foranledning jeg blev
tildelt Litauens Fortjenst Orden.

I det hele taget var europamester-
skabet i Tbilisi en særdeles interes-
sant turnering med mange gode min-
der. Og når man tre gange har fået
sølv, er det selvfølgelig noget gan-
ske særligt endelig at vinde mester-
skabet.
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13. Hold-EM Hold-EM for seniorer 2011

1. Rusland (2432) 15 mp. / 23½ pts.

2. Tyskland (2372) 14 mp. / 24 pts.

3. Montenegro (2327) 13 mp. / 23 pts.

4. Israel 1 (2344) 12 mp. / 22 pts.

5. Østrig (2305) 12 mp. / 22 pts.

6. Danmark 1 (2286) 12 mp. / 20½ pts.

7. Italien (2299) 11 mp. / 21 pts.

8. Belgien (2134) 11 mp. / 21 pts.

9. Niederösterreich (2167) 11 mp. / 20½ pts.

10. Finland 1 (2312) 10 mp. / 20½ pts.

11. Skotland (2191) 10 mp. / 20½ pts.

12. Schweiz (2201) 10 mp. / 20½ pts.

13. Sportfreunde, Katernberg (2261) 10 mp. / 20½ pts.

14. Grækenland (2145) 10 mp. / 18 pts.

15. Catalonien (2260) 10 mp. / 17½ pts.

16. England 1 (2180) 9 mp. / 19 pts.

17. Norge 1 (2098) 9 mp. / 19 pts.

18. Wales (2090) 9 mp. / 17½ pts.

19. Steiermark, Østrig (2174) 9 mp. / 17 pts.

20. England 2 (2140) 9 mp. / 17 pts.

21. Polar Bears Iceland (2114) 9 mp. / 16 pts.

22. Sverige 1 (2129) 8 mp. / 19 pts.

23. Stiftung BSW DBAG 1 (2166) 8 mp. / 17½ pts.

24. Israel 2 (2012) 8 mp. / 16 pts.

25. Tyrkiet (2027) 8 mp. / 15½ pts.

26. Stiftung BSW DBAG II (1812) 8 mp. / 14 pts.

27. Finland 2 (2082) 7 mp. / 15 pts.

28. England 3 (2019) 7 mp. / 15 pts.

29. Sverige 2 (1876) 6 mp. / 17 pts.

30. Blindern Oldtimers (1925) 6 mp. / 16 pts.

31. Turku (2016) 6 mp. / 13½ pts.

32. Danmark 2 (2057) 6 mp. / 13 pts.

33. Helsinki (1886) 6 mp. / 13 pts.

34. Freibauer (2017) 5 mp. / 15 pts.

35. Norge 2 (1876) 2 mp. / 10½ pts.

36. Belgrad (–) 0 mp. / 0 pts.

http://gamesfestival.chessdom.com/

european-senior-chess

For fjerde gang i træk stillede dan-
ske veteraner (60+) op i denne hold-
turnering, der i sin 13-årige historie
oftest har været henlagt til Dresden.
I år havde grækerne fået arrangemen-
tet, der udspillede sig 3.-11. maj på
luksushotellet ‘Dion Palace’ ved ky-
sten mere end 100 km SV for Thes-

Seniorernes A-landshold

opnåede det hidtil bedste

danske resultat.

Af Jørn Sloth
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Brætscorer:

1 Bent Sørensen (2343) 1 1 1 0 ½ 1 0 0 0 4½/9

2 FM Jørn Sloth (2310) 1 ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ 6/9

3 IM Bjørn Brinck-Claussen (2271) 1 ½ 1 ½ 0 ½ 1 ½ ½ 5½/9

4 FM Jørgen Jørgensen (2221) 1 ½ ½ ½ 0 ½ ½ 1 0 4½/9

DANMARK 1 4 2½ 3 2 1 2½ 2 2½ 1 20½

Næsten

nummer to

Fotos: Gunnar Finnlaugsson.
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for seniorer:

Et optimistisk senior-hold – Bent Sørensen, Jørn Sloth, Bjørn Brinck-Claussen og Jørgen Jørgensen klar til start.

saloniki med udsigt til Olympos-
bjerget, der med sine 2917 m er Græ-
kenlands højeste. Det var her Zeus
og de andre græske guder residerede
engang...

Dion er navnet på den hellige old-
tidsby mellem bjerget og kysten. Der
skulle stadig kunne besigtiges rester
af den. Vi så nu ikke nogen og havde
svært nok ved overhovedet at finde
hotellet, der ligger i ret trøstesløse
omgivelser i et industriområde langt
fra levende bymiljø.

De fleste deltagere boede her, og
det var også fint nok, med diverse
svømmepøle etc., men altså lidt iso-
leret, ikke mindst for de (få!) med-
rejsende hustruer. De to danske hold
(otte herrer) havde på forhånd valgt
at bo i tre ferielejligheder i Litochoro,
en mindre, ganske hyggelig by, 9 km
fra spillestedet. Med to lejebiler til
rådighed var transporten ikke noget

problem (da vores dygtige chauffø-
rer først havde lært ruten).

DK 1 bestod i brætrækkefølge af
Bent Sørensen (holdleder), Jørn
Sloth, Bjørn Brinck-Claussen og Jør-
gen Jørgensen.

DK 2 af Poul E. Nørgaard Olesen
(holdleder), Poul Erik Nielsen (Hol-
stebro), Lars Bo Rasmussen og
Flemming Preuss. Lars Bo har de
senere år spillet for Luxemburg,
f.eks. på bræt 1 i Dresden sidste år.

‘Ungseniorer’ og nye hold
I alt var der 35 hold til start, et ser-
bisk hold med stormester Ivkov kom
alligevel ikke. DK 1 var seedet som
nr. 8, DK 2 som nr. 24. Tjekkerne,
guldvinderne fra 2008, savnedes i
år, og både Sverige og Norge stil-
lede svagere op end vanligt. Deri-
mod var Finland styrket med ‘ung-
senioren’ GM Rantanen på bræt 1

foran Westerinen. Et nyt stærkt hold
var Montenegro, med GM Ivanovic
i toppen. Bent havde glædet sig til at
møde Viktor Korchnoi – men alle-
rede i lufthavnen i Thessaloniki fik
vi bange anelser: schweizerne arri-
verede, men Viktor (og Petra) var
ikke at se. Viktor var på hospitalet,
men ikke noget alvorligt, beroligede
Hohler os. Uden Viktor røg Schweiz
nogle pladser ned, og var ikke læn-
gere så farligt et hold. Jeg havde el-
lers medbragt to VK-bøger (’55 sejre
med sort’ og ditto med hvid, de rus-
siske udgaver) i håb om at få Viktors
autograf i bøgerne. Nu måtte jeg nø-
jes med at bruge dem til forberedel-
se/inspiration – det virkede godt,
bl.a. mod Belgien i næstsidste runde.

Læser, nu er det op i omdrejninger!
Øverst næste side er der et par pro-
blemer at tage stilling til:

!
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Diagram 1:
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Sort trækker.

Mon han ikke kan vinde dette slut-
spil? Der er da f.eks. en fed garderet
fribonde.

Diagram 2:
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Hvid trækker.

Måske en lille kombination?

Løsningerne på de to problemer duk-
ker op ved videre læsning.

God start –
for Bent og for holdet
En tilståelse: ‘Holdet’ og ‘vi’ bety-
der fra nu af 1. holdet! Jeg er fra flere
sider blevet stærkt opfordret til at
koncentrere mig om dét. Ikke at 2.
holdet ikke kæmpede bravt, slet ikke.
De var bare ikke heldige.

Så 1. runde: 4-0 over Grækenland,
ku’ ikke være bedre. Min mand tryg-
lede om remis flere gange, gerne i
min tid, når han havde aktiveret uret
efter sit træk. Sidste gang var lige
før træk 40. Nu er det mit nr. 41,
som Sort i Diagram 1...

Dimitrios Tsomis (2187)

Jørn Sloth (2310)

41... f3 42. Ke3 f2!

Den sorte konge trænger afgørende
ind. Fribonden må finde sig i at blive
martyr.
43. Kxf2 Ke4 44. Ke1 Kd3 45. b4 axb4

46. axb4 cxb4 47. c5 Kc4 48. Kd2 b3

49. c6 Sxc6 50. Ke3 Sd4 51. Lxb3†

Sxb3 52. Ke4 Sd4 53. Ke5 Kd3 54. Kf6

Ke4 55. Kg6 Kf4 56. Kxh6 Sf3 57. Kh5

Kg3 0-1

Grækenland viste sig i øvrigt langt-
fra at være så svage, som vores ned-
sabling af dem tydede på. De var
seedet som nr. 25, men formåede at
blive nr. 14 i slutstillingen.

2. runde: 2½-1½ over England 2
var ikke prangende. Det var Bent,
der sikrede sejren med holdets ene-
ste gevinst.

Ud af kælderen
– op i lyset!
De fire øverste matcher spilledes cen-
tralt i stuetagen, i et pænt lokale, re-
sten i kælderen. Da vi til 3. rundes
match med Israel kom op i lyset, prø-
vede jeg at være morsom: ‘Her bli-
ver vi resten af turneringen!’ Det
kom bare til at passe, og flere på
holdet mindedes gode gamle dage,
som studenter-VM 1965 og 66, hvor
vi blev nr. 3, til almindelig overra-
skelse.

Vores debutmatch blandt tophold-
ene lykkedes over forventning, hele

3-1 over Israel. Remis til Jørgen og
mig, mens Bent vandt over GM
Tseitlin i det længste parti, og Bjørn
brillerede mod IM Lederman: god
forberedelse i en knivskarp variant
med bondeofre, et resolut kvalitets-
offer med stadigt pres, sluttende med
et flot matangreb! Sådan så jeg i hvert
fald partiet fra sidelinjen. Bjørn er
mere nøgtern, se partiet med hans
kommentarer her – han roser ikke
sig selv...

Bjørn Brinck-Claussen
kommenterer:

Bjørn Brinck-Claussen
Danmark 1 (2271)

Leon Lederman
Israel (2272)

Siciliansk / B97

1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4

Sf6 5. Sc3 a6 6. Lg5 e6 7. f4 Db6 8.

Dd2 Dxb2 9. Tb1 Da3 10. e5 dxe5 11.

fxe5 Sfd7 12. Se4 h6 13. Lh4 Dxa2 14.

Td1 Dd5

Vi er midt i en teoridiskussion. Sorts
andre muligheder er 14... Db2 og
14... Sc6
15. De3

Her tænkte Sort længe. Havde han
ikke forberedt sig, og blev han bange
for komplikationerne efter det mest
spillede 15... Dxe5?
15... Da5† 16. c3 Sc6 17. Sxc6 bxc6

18. Le2 Le7 19. Lxe7 Kxe7 20. Dg3 Kf8
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21. Txd7?

Med Sort mod Sulskis i en turnering
i Ravenna en måned tidligere var jeg
blevet overrasket af et positionelt
kvalitetsoffer, som fik mig til at spille
den korte rest af partiet helt forfær-
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NM for seniorer

Det nordiske mesterskab for se-
niorer spilles i Reykjavik på Is-
land 10.-18. sept. 2011. Turne-
ringen er åben for mænd født
1951 eller tidligere og kvinder
født 1961 eller tidligere. Hvert
af de nordiske forbund tilbydes
gratis ophold for én spiller over
2300 i Elo-rating.

For ikke-titelholdere er indskud-
det 10.000 ISK (ca. 450 DKK),
og 1. præmien 75.000 ISK (ca.
3375 DKK). Information og til-
melding via email: skaksamband
@skaksamband.is.
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deligt ringe. Derfor blev jeg fristet
til at benytte det samme trick her.
Hvid har ellers god erstatning for de
investerede bønder efter 21. 0-0 el-
ler Lh5.
I det følgende bliver det klart, at Hvid
ikke har tilstrækkelig kompensation
for kvaliteten og de to bønder.
21... Lxd7 22. 0-0 Le8 23. Sd6 Ta7 24.

Lh5 Dc5† 25. Kh1 g5

Sorts problem er de splittede styr-
ker. Hvordan får han Th8 i spil, og
hvor skal hans konge finde ly?
26. Tb1 Ke7?

Og nu fejler han under presset. Han
kan forhindre indbruddet i b-linien
med 26... Da5 27. h4 Dd8, hvorefter
han har gode muligheder for at for-
svare sig succesrigt.
27. Df3 f5 28. Sc8† Kd8 29. Sxa7 Dxa7

30. Lxe8?

Mit analysemonster påstår, at 30.
Dd3† Kc8 31. Dd6 er endnu bedre.
Sort er helt færdig. Eller 30... Dd7
31. Tb8† Kc7 (31... Ke7 32. Tb7
Dxb7 33. Dd6 mat!) 32. Db1 med
snarlig mat.
30... Txe8 31. Dxc6 Te7 32. Tb6

Faktisk ikke så afgørende, som jeg
troede under partiet, men Sort var i
tidnød og mente, han skulle foretage
sig noget aktivt. Efter 32... g4 er stil-
lingen stadig uklar.
32... Td7 33. h4 Dc7 34. Dxe6 Te7 35.

Td6†
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35... opgivet. 1-0

Danmark alene i spidsen
– men uafgjort
4. runde. Alene i spidsen – sammen
med Italien. Ingen andre havde max,
altså 6 point. Rusland havde sat et
matchpoint til med 2-2 mod Mon-
tenegro i 3. runde. Denne gang måtte
Bent ned, som Sort mod den gar-
vede IM Tatai. Remis på bræt 3 og
4, men jeg fik skovlen under GM
Mariotti – på en let måde i et ikke så
langt parti.

Jørn Sloth
Danmark 1 (2310)

Sergio Mariotti
Italien (2329)

Dobbeltfianchetto / A49

1. Sf3 Sf6

Jeg var mere forberedt på noget hol-
landsk. I sine bedste år var Mariotti
en giftig taktiker. Blev den første ita-
lienske stormester. Men her var hans
spil ikke imponerende, f.eks. remis
med andetholdets P.E. Nielsen i 1.
runde. Han spillede sig dog lidt op i
de sidste runder.
2. g3 g6 3. b3

Som i de glade sen-60’ere og 70’ere.
Et gennemsundt system.
3... Lg7 4. Lb2 0-0 5. Lg2 d6 6. d4

I 70’erne mente jeg at kende sorts
bedste svar her, det spiller han ikke.
6... a5!

‘Et godt træk som vinder terræn på
D-fløjen og forbereder a5-a4.’ Siger
Pal Benkö, en klog mand, der i 1952
havde stillingen som Hvid mod
Petrosjan – det blev 1-0. Under par-
tiet kunne jeg ikke huske, om jeg
havde været ude for a5. Benkös kom-
mentar har jeg gravet frem efterføl-
gende.
7. Sc3!? c6 8. 0-0 b5!

Sort står udmærket.
9. a4 b4 10. Sb1 Sbd7 11. Sbd2 La6

12. Te1 Te8?

Resultatet af en længere tænkepause,
men et tvivlsomt træk.
13. e4 Sb6

Straks e5 kunne han alligevel ikke
beslutte sig til – endnu.
14. c4! e5?!

Han var lige ved at slå på c3 (sikkert
det rigtige), men faldt så i tanker igen.
15. Dc2 Sbd7 16. Tad1 c5

Forhindrer radikalt c4-c5, men gi-
ver mig et let spil. Han har nu kun 8
min. tilbage (+ tillægstiden, 30 sek.
pr. træk) og ser i stigende grad ube-
slutsom ud. Jeg har 40 min.
17. dxe5 dxe5 18. Sf1! Dc7 19. Se3

Lb7 20. Sd5 Sxd5 21. exd5 Dd6 22.

Sg5! Sf8 23. f4!
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Brætscorer:

1 Poul E. Nørgaard Olesen (2076) 0 0 1 ½ 0 0 (-) ½ 0 2/8

2 Poul Erik Nielsen (2100) ½ 0 ½ 0 1 ½ (-) ½ 0 3/8

3 Lars-Bo Rasmussen (2060) 0 0 ½ 0 0 ½ (-) ½ 0 1½/8

4 Flemming Preuss (1991) 0 ½ 1 0 1 0 (-) 1 1 4½/8

DANMARK 2 ½ ½ 3 ½ 2 1 (2) 2½ 1 13
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Bjørn Brinck-Claussen – flot sejr med

voveligt angrebsspil.
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Ikke sjovt at se på for en Sort med
kun 2 minutter på klokken. Efter 23...
exf4 24. Lxg7 Kxg7 har Hvid flere
lovende fortsættelser. Efter et stykke
tid kom...
23... f5!

Sikkert bedste forsvar, selv om Hvid
har 24. Se6!? Men nu kiggede jeg på
hans ur: Overskredet.
1-0.

Han tog det pænt, men et par hold-
kammerater var ved at blive sure på
ham.

Alt ved det gamle:
Bank af russerne
Så var der linet op til nyt topmøde
ved bord 1, Danmark mod Rusland.
Vore modstandere havde lige slået
Tyskland 2½-1½, men det var en
heldig sejr! Efter et par timer remis
på bræt 2 og 3, mens Chernikov stod
direkte skidt på bræt 4 og Vasjukov
ikke for godt mod Uhlmann. ‘Jeg
måtte satse hårdt’, sagde Vasjukov
bagefter – og Uhlmann blev snydt i
komplikationerne og tabte. Og Cher-
nikov holdt alligevel remis. Men rus-
serne var tydeligvis mindre frygtind-
gydende, end de før har været. Kort
før EM var både Vasjukov og Cher-
nikov blevet lavt placeret i det russi-
ske seniormesterskab (vundet af
ungsenior Balasjov på bedre korrek-
tion end Shvedchikov. Mishuchkov
og Pushkov blev også pænt place-
ret). Deres hold i Grækenland var
Vasjukov, Shvedchikov, Pushkov,
Chernikov og Mishuchkov – nr. 2
og 5 var debutanter på holdet og i
øvrigt dem, der spillede bedst! Oveni
havde russerne råd til den luksus at
have IM Filipenko med som træner.

Som ventet var det Chernikov, der
sad ude mod os. Nå, vi fik da 1
point... Bjørn tabte ret hurtigt til
Pushkov, der koldblodigt afviste et
tilsyneladende farligt offerangreb i
fransk. Jørgen havde en overgang en
god stilling i sin leningrader, men
trådte galt. Remis til mig, og så spil-
lede de to bosser for seniorskakken i
DK og Rusland dagens parti (må det
være tilladt med en personlig be-
mærkning om de to: Den 78-årige
Vasjukov ser med sit imponerende
korpus mere ‘bosset’ ud end vores
Bent, men han ér altså (også) en ven-
lig mand!).

Bent Sørensen
kommenterer:

Bent Sørensen
Danmark i (2343)

Evgeni Vasjukov
Rusland (2480)

Reti-system / A07

Mødet med russerne er altid et af
højdepunkterne. Denne gang virke-
de de ikke nær så urørlige som van-
ligt. Men nederlaget på 3-1 kan dog
ikke bortforklares, selv om Jørgen
Jørgensen tabte en god stilling, og
mit parti kunne have indbragt et halvt
point mere. Min modstander, Vasju-
kov, har mange turneringssejre bag
sig. I 60’erne tillhørte han verdens-
eliten. I min database finder jeg fire
partier mod Bent Larsen, og hans på
4-0 mod den danske GM gør et vist
indtryk. Her følger vores parti.
1. Sf3 Sf6 2. g3 d5 3. Lg2 c6 4. b3 a5

5. a3 Lf5 6. d3 e6 7. Lb2 h6 8. Sbd2

Lh7 9. 0-0 Le7 10. e4!

Sorts trækfølge har været lidt upræ-
cis. Normalt skal bondefremstødet
e4 understøttes af De1, men da bon-
den på g7 hænger, er dette ikke nød-
vendigt her, og jeg har tjent et tempo.
10... 0-0 11. De2 b5 12. Kh1!

Et aggresivt træk. Forbereder en ak-
tion på kongefløjen.
12... b4 13. a4 Db6 14. Sg1

Et smidigt springertræk. Svækker
dog feltet d4, hvilket Sort prøver at
udnytte. Det er svært for Sort at op-
stille alvorlige trusler.

14... Lc5 15. Sh3 Ld4 16. Lxd4 Dxd4

17. e5!

Når de sortfeltede løbere er byttet af,
virker dette fremstød meget logisk.
17... Sfd7 18. Tae1 Sa6 19. Sf4 Tae8

20. Sf3 Db6 21. g4!

Nu går aktionen på kongefløjen i
gang. På grund af svækkelsen h6, er
det klart, at g-bondens fremstød er
en trussel.

... HOLD-EM FOR SENIORER

1. Rusland (2432) 15 mp. / 23½

Evgeni Vasjukov (2480) 4/7

Anatoli Shvedchikov (2412) 6/9

Nikolai Pushkov (2406) 5/8

Nikolai Mishuchkov (2403) 5½/7

Oleg Chernikov (2430) 3/5

2. Tyskland (2372) 14 mp. / 24

Wolfgang Uhlmann (2389) 4/9

Hans-Joachim Hecht (2377) 6/9

Klaus Klundt (2379) 6½/9

Clemens Werner (2344) 7½/9

3. Montenegro (2327) 13 mp. / 23

Bozidar Ivanovic (2409) 6/9

Ljubo Zivkovic (2270) 5/9

Momcilo Raicevic (2364) 7½/9

Srdja Dragasevic (2266) 4½/9
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Evgeni Vasjukov – Ruslands 78-årige

'boss' spillede remis med sin danske

kollega efter herrefight.
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21... Dd8 22. Tg1 Sab8 23. Lh3?!

Her havde jeg overset Sorts næste
træk. Ellers havde jeg placeret løbe-
ren på f1, men et sort fremstød med
g-bonden, er ikke et standard for-
svarstræk.
23... g5 24. Sh5 c5 25. Lf1 Sc6 26. h4

Kh8 27. hxg5 hxg5 28. Tg2 Tg8 29. Th2

Her står jeg rigtig godt i h-linien.
29... De7 30. Dd2 f6 31. d4!

Bringer den hvide løber i spil enten
via d3 eller b5.
31... fxe5 32. dxe5 Tef8 33. Lb5!

Kampen står om feltet f6
33... Txf3 34. Lxc6 Sf8 35. Kg2 Tc3 36.

Sf6 Tg6
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Her overså jeg følgende klare ge-
vinst: 37. Sxh7 Sxh7 38. Teh1 Tg7
39. Lb5 c4 40. bxc4 dxc4 41. Lc6,
og løberen kommer til den ønskede
diagonal på e4 og giver Hvid vin-
dende angreb.
37. Te3?? Txf6 38. exf6 Dxf6 39. Le8

Df4 40. De2 Txe3 41. fxe3 De4† 42.

Df3 Kg7 43. Dxe4 Lxe4† 44. Kg3 Sg6

45. Lxg6 Kxg6

Efter kvallitetsofferet har jeg været
lidt for remissøgende. Slutspillet er
ret lige.
46. Tf2 c4 47. Kh2 c3 48. Kg1 e5 49.

Kf1 d4 50. exd4 exd4 51. Ke1 d3 52.

cxd3 Ld5!

Nu skal jeg spille præcist for at holde
ligevægten. Den naturlige variant 53.
Tf5 Lxb3 54. Txa5 Lc2!, og b-bon-
den kræver et tårn.
53. Kd1! Lxb3† 54. Kc1 Le6 55. Tf8

Lxg4 56. Ta8 Le6 57. Txa5 g4 58. Te5

Kf6 59. Te3 b3 60. a5 Lc8 61. Te8??
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Nu ville Sort få klar gevinststilling
med 61... Le6 eller endnu bedre 61...
Lf5.
61... La6?? 62. Te3 Lc8 63. a6!

Jeg lod mig heldigvis ikke friste af
en trækgentagelse, men fandt remis-
trækket.
63... Lxa6 64. d4 b2† 65. Kc2 Kf5 66.

Txc3 Ke4 ½-½

Vi undgik lige at ryge i kælderen.
Sad ved bord 4 ovenpå mod Schweiz
i 6. runde. Det blev 2½-1½. Igen var
det Bent der vandt, vi andre remis.
Jeg syndede, efter totalt at have ned-
spillet Bhend – som vandt over Bent
Larsen i Zagreb 1955(!) – kludrede
jeg i gevinstføringen. Med et par
minutter igen efter 56 træk var jeg
bange for at sætte matchsejren på spil
og gik ind i en trækgentagelse. I
runde 7 var Østrig dukket op fra de
nedre regioner. En hård match endte
2-2. Bjørn vandt elegant lige før træk
40, og Jørgen spillede remis. Det
samme gjorde jeg noget senere, og
så sad Bent tilbage mod Danner, der
ihærdigt forsøgte at vinde med T†S
mod T. At holde dét er ikke så let
med kun 30 sek. pr. træk – og Bent
var ved at være træt efter seks hårde
runder. I 112. træk satte han det halve
point over styr, surt.

Til gengæld fik vi i 8. runde Bel-
gien, frisk fra kælderen efter en
række sejre i træk. Bent skulle møde
vores gode ven Jan Rooze med sort,
en svær opgave. Derfor var Jørgen
og jeg udset til at sørge for hvide
gevinster. Vi klarede det heldigvis
begge to, Diagram 2 side 40 er...

Jørgen Jørgensen (2221)

Willem Hajenius (1983)

Der kom:
26. Txd5! cxd5 27. Tc7!

Trækket man lige skal få øje på.
27... Dxc7 28. Df6† Kg8 29. Dh8† 1-0.

Sort mister damen. Willem Hajenius
er også skakforfatter. Hvem af mine
bogelskende venner mon har hans „
‘t AMUSEMENT!“ med undertitlen
„het plezante van schaken“? Nå, vi
vandt matchen 2½-1½. En hurtig
remis til Bjørn, og Bent gik ned mod
Rooze.

Sidste runde –
gik efter sølvet, men faldt...
Topstillingen før runden i de afgø-
rende matchpoint: Rusland 14, Tysk-
land og Danmark 12, Montenegro,
Israel og Østrig 11. Rusland er i mål,
Østrig (de heldige asener!) vil få til-
budt en hurtig 2-2. Vi er 1½ bræt-
point efter Tyskland, men hvis vi
bare slår dem, er sølvet vores.

Uhlmann ser ud til at være deres
svageste punkt. De andre – Hecht,
Klundt og Werner – scorer alle godt.
Selv om han er Sort, må Bent prøve
at vælte Uhlmann... Vores ambitiøse
matchstrategi gik slet ikke. Uhlmann
spillede et fint parti og vandt. Jørgen
kom hurtigt i vanskeligheder og tabte
slutspillet. Bjørn og jeg remis, 1-3
og en dansk 4.-6. plads, nr. 6 efter
brætpoint, der er 1. kriterium ved
ligestilling.

‘Næsten nr. 2’? Jo da, ser vi på
samlede modstanderpoints (2. krite-
rium ved ligestilling) får vi en ræk-
kefølge vi godt kan lide: 1. Rusland
2. Danmark 3. Tyskland! Ikke så
seriøst, vi var jo bagud på match-
point. Men naturligvis et udtryk for,
at vi mødte alle de stærke hold, dog
med undtagelse af Montenegro. De
danske enkeltresultater i brætrække-
følge: Bent 4½, Jørn 6, Bjørn 5½,
Jørgen 4½ – alle af 9.

Danmark 2 sluttede som nr. 32,
med Flemming Preuss som bedst
scorende (4½ af 8).
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Af Verner Christensen

På et seminar om datakommunika-
tion i Atlanta i 1995 hørte jeg en
foredragsholder sige: ‘Not much
new in datacommunication, but ma-
ny new names’. Det er ord, der kan
bruges i mange af livets forhold. In-
den for skakken taler man således
om seniorer i stedet for pensionister,
og om voksne i stedet for seniorer.

Men inden for børne- og ung-
domsskakken har betegnelserne også
ændret sig i tidens løb. I starten af

følgende år var det Skanderborg, der
stod for stævnet.

Det sidste er, at FIDE netop har
besluttet, at opdele Ungdoms-VM i
to stævner på grund af de mange del-
tagere: Et Ungdoms-VM for U18,
P18, U16, P16, U14 og P14 og et
Ungdoms-VM for U12, P12, U10,
P10, U08 og P08. Så vidt er vi dog
endnu ikke kommet her til lands.

Aktiv arrangør
I år fik Allerød Skakklub overdra-
get ansvaret for arrangementet i pe-
rioden 27. til 29. maj. Allerød Skak-
klub er landets største skakklub – og
ca. en tredjedel er unge under 20 år.
Herudover er Allerød speciel, idet
klubben nok har Danmarks største
bestyrelse. Alle, der ønsker det, kom-
mer med i bestyrelsen. Når hertil
kommer, at man kan trække på en
stor forældrekreds, så var det helt
naturligt, at Allerød skulle stå for
Ungdoms-DM 2011.

Styrmand for hele stævnet var
Lars Hallgren, som også er juniorle-
der i 8. Hovedkreds samt repræsen-
tant  for skoleskakken i Nordsjæl-
land.

P08 – (Piger, født 2003 – ):

1. Caterina Wul Micalizio, Sct. Michael Skole, Kolding, 5

2. Elisabeth Mechlenburg Møller, enkeltmedlem, 3½

3. Cecilie Kirsten Pedersen, Gislinge Skole, 3

Fra venstre: Elisabeth, Caterina og Cecilie ...

U08 – (Drenge, født 2003 – ):

1. Mads Henneberg Hasager, Hinnerup Skakklub, 4½

2. Filip Boe Olsen, Århus Skakklub/Skolerne, 4

3. William Ellegaard Christensen, Jyderup Skakklub, 3½

4. Andreas Skovgaard, AS04, 3

 Filip, Mads, William og Andreas ...

1950’erne indførte FIDE sit junior-
VM, og i Danmark fik vi junior-DM
stævner fra 1967.

Der spilles stadig mesterskaber om
junior-VM (op til 20 år), mens ju-
nior-DM gik i sig selv for mange år
siden. De i starten så store og spæn-
dende stævner var efterhånden ble-
vet en parodi, og i dag kåres junior-
danmarksmesteren som den bedst
placerede i påskens kandidatklasse.

I FIDE-regi blev der efterhånden
flere og flere deltagere i juniorernes
VM-stævner, og der er jo stor for-
skel på en gut på 19 år og en purk på
7 – derfor blev der udviklet et nyt
begreb: Ungdoms-VM, opdelt i al-
dersgrupper, f.eks. U08 = åben
gruppe for unge under 8 år, U10,
U12, U14, U16 og U18. For at give
pigerne fair-chancer for også at blive
VM, er der også P08 = piger under 8
år, osv.

Denne opdeling spilles der nu med
alle steder. Europamesterskaber, EU-
mesterskaber samt også i andre ver-
densdele.

I 2008 kom Danmark med på vog-
nen, idet det første stævne efter denne
model fandt sted i Ballerup, og de to

DM
for ungdom

Deltagerrekord i Allerød

– 99 piger og drenge

kæmpede om pokaler

i otte rækker.
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Nye pigegrupper
Deltagerantallet har været stigende
siden starten, som det ses af neden-
stående tabel.

Aldersgrupperne i tabellen er ikke
opdelt i åbne grupper (Uxx) og pige-
grupper (Pxx), idet antallet af piger
har været så lavt, at de spillede sam-
men med drengene i samme alders-
gruppe. Stor var derfor glæden i år,
da det lykkedes at etablere to ‘rene’
pige-grupper, nemlig P08 og P12
med hver syv deltagere (i tabellen
talt med i U08 og U12).

Danmarksmestrene
Der blev kåret en danmarksmester i
otte grupper. Herudover var der po-
kaler til de tre bedste i hver gruppe
(fire i de tre største grupper) og en
lille statuette til alle deltagere.

Eneste streg i regningen var, at der
slet ikke var deltagere i U18, samt
det meget lave antal i U16 (seks
drenge og to piger). Det skyldes nok
en kombination af flere ting. Turne-
ringen lå lige i eksamensperioden og
mange valgte fornuftigt at prioritere
uddannelsen fremfor skakken. Men
en anden årsag skal ikke undervur-
deres. I alle grupper ville danmarks-
mesteren blive udtaget til enten EM
eller EU-mesterskaberne – dog ikke
i U16 og U18, hvor stærke spillere
havde fået pladserne på forhånd.
Dette medførte jo, at der ikke var
noget at spille for i de to grupper, og
det mest ekstreme var, at Mads-Hol-
ger Jacobsen, der blev danmarksme-
ster i U16, som den eneste dan-
marksmester ikke blev udtaget til
noget internationalt mesterskab.

U18 U16 U14 U12 U10 U08 I alt

2008 BMS-Skak 3 15 13 12 11 6 60

2009 Skanderborg 8 14 11 13 14 4 64

2010 Skanderborg 8 14 15 17 13 10 77

2011 Allerød 0 8 19 25 26 21 99

Ved planlægningen af fremtidige
stævner må man nok prøve at finde
et andet tidspunkt, så stævnet ikke
kolliderer med eksamen. Det må li-
geledes overvejes, om der overho-
vedet skal spilles i U18 og U16, hvis
ikke deltagerne kan spille om delta-
gelse i et internationalt mesterskab.
Endelig skal man nok også overveje,
om de yngste grupper ikke skal spille
flere runder. Som det er nu, hvor alle
deltagere kun spiller fem partier, er
der meget tid mellem runderne for
de yngste.

Ikke kun skak
For at slå ventetiden ihjel er det ved
et sådant stævne nødvendigt med
sideaktiviteter. Allerød Skakklub er
heldig at have Jesper Schultz-Peder-
sen blandt medlemmerne, idet han
elsker at lave fantasifulde skaklege
og i pauserne indbød han til alterna-
tiv skak i skolens hal. Der blev kon-
kurreret i at transportere store skak-
brikker på to brædder, slalomløb
blandt brikker og meget andet my-
stisk. Jeg fandt aldrig helt ud af, hvad
det gik ud på, men børnene morede
sig kongeligt.

U10 – (Piger og drenge, født 2001-2002):

1. Lasse Ramsdal, Åbyhøj Skakklub, 4½

2. Johan Møller Ochsner, Århus Skakklub/Skolerne, 4

3. Jakob Foged Christensen, Frem Skakklub, 4

4. Arunn Ananthan, Skaklubben Evans, 3½

Jakob, Johan, Lasse og Arunn ...

P12 – (Piger, født 1999-2000):

1. Charlotte Helsen Neerdal, Skakforeningen Odysseus, 4

2. Mia Louise Gammeltoft, Forlev Friskole, 3½

3. Linnea Holmboe Borregaard, Caissa Gladsaxe, 3½

Linnea, Charlotte og Mia ...

Ungdoms-DM

deltagelse historisk

�

�

Fotos: Sigfred Haubro.
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hele brættet! Bedre var 9... d5!?, men
efter 10. cxd5 Sxd5 11. Sxc6 bxc6
12. Dc2 ser Hvids stilling god ud.
10. Dxd4 d5

10... Sd5?! havde ikke været bedre.
11. Dd3 Sb4 (Sort er svag på de sorte
felter og har seriøse vanskeligheder
efter 11... Sxc3?! 12. bxc3 Da5 13.
Lf4!) 12. Dd6! Da5 13. Lf4 Sc6 14.
Tbc1, og Sort har store problemer
med at få udviklet de resterende brik-
ker.
11. cxd5 Sxd5 12. Dc4 Sxc3

12... Sb6 havde også været en mu-
lighed, men 13. Dc5 Sd7 14. Da3
Dc7 15. Le3 ser dog stadig meget
giftigt ud for Sort.
13. bxc3 Da5 14. Le3

Hvid skulle hellere få aktivitet med
14. Td1! end være så bange for c3-
bonden. F.eks. 14... a6 (14... Lxc3?
15. Tb5 Da6 16. Dxc3! Dxb5 17.
Lh6 e5 18. Lxf8 Kxf8 19. Td8† Kg7
20. Txc8 og vinder, og på 14... Dxc3
følger 15. Da4! ‘Keeping the board
on fire!) 15. Td3 b5 16. Db4 Dxb4
17. cxb4 Tb8 18. Le3, og Hvid har
et drømmeslutspil!
14... Tb8

Mads-Holger Jacobsen
kommenterer:

Mads-Holger Jacobsen
Bornholms Skakklub (1931)

Michael E. Vesterli
BMS Skak (1959)

Engelsk / A38

1. c4 Sf6 2. g3 g6 3. Lg2 Lg7 4. Sc3 c5

5. Sf3 0-0 6. 0-0 Sc6

En lidt anderledes symmetrisk stil-
ling er opstået. Hvid har nu ikke tid
til det sædvanlige a3, Tb1 og b4, idet
Sort så har muligheden d5.
7. Tb1?!

Tvivlsomt. I den normale symmetri-
variant er der en variant, der fører til
en stilling, som minder meget om
denne. Forskellen er bare, at i denne
stilling er trækkene a3 og d6 ikke
indskudt, hvilket kun kan være til
fordel for Sort! 7. d4!? havde været
det bedste, idet det havde udnyttet
Sorts sløseri ved ikke at have spillet

Mads-Holger Jacobsen kommente-
rer sit parti mod Michael E. Vesterli.
Det blev afgørende for mesterska-
bet i ældste gruppe, U16.

Fra venstre: Sophus, Martin, Jesper og Niels Buster ... Emma, Freja og Katinka ...

P14 – (Piger, født 1997-98):

1. Freja Vangsgård, Vejlby Risskov Skakklub, 3

2. Katinka Holmboe Borregaard, Caissa Gladsaxe, 2

3. Emma Le Besq, Frem Skakklub, 2

U12 – (Drenge, født 1999-2000):

1. Jesper Søndergård Thybo, Skive Skakklub, 5

2. Martin Percivaldi, Hillerød Skakklub, 4

3. Niels Buster Krogh Westh, Åbyhøj Skakklub, 4

4. Sophus Mechlenburg Møller, Frem Skakklub, 3½

3
. 
r
u

n
d

e

d6. 7... cxd4 8. Sxd4 Db6 (8...
Sxd4?! 9. Dxd4 d6 10. Dh4 med lille
hvid fordel) 9. e3 d6 10. b3 a6 11.
Lb2 Ld7 12. Dd2, og Hvids stilling
er noget mere behagelig at spille end
Sorts, selv om stillingen objektivt set
er ca. lige.
7... e6?!

Umiddelbart naturligt, planlægger
d5 i næste træk. Problemet er blot, at
det er et træk for langsomt! Bedre
var 7... d5!? direkte, hvorefter 8.
cxd5 Sxd5 9. Db3 e6 10. d3 b6 11.
Ld2 Lb7 12. a3 Dd7 giver præcis
den samme stilling, som efter 7. d4!?,
bare med modsatte farver! Dette be-
tyder selvfølgelig, at Hvid har fået
det et træk bedre (Tb1), men hvad
dette har af betydning, kan umiddel-
bart være svært at se! Sort har uanset
hvad en lidt mere behagelig stilling.
8. d4!

Nu kommer det med endnu mere
styrke, idet Sorts sorte felter nu er
voldsomt svækkede pga. e6.
8... cxd4 9. Sxd4 Sxd4?!

Et unødvendigt og dårligt træk. Sort
lader nu den hvide dronning komme
frem på d4, hvorfra den dominerer
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14... Dxc3 15. Dxc3 Lxc3 16. Lxb7
Lxb7 17. Txb7 stadig med nogen
hvid fordel.
15. Tfc1?!

Igen lidt for langsomt! Bedre var 15.
Lc5 Td8 16. Lb4 Da4 17. Dc7 Ld7
18. Lxb7, hvilket ser lidt mere end

bare udmærket ud for hvid!
15... b5?!

Åbner stillingen for de megafarlige
hvide løbere, hvilket jo er stik mod-
sat af alle regler! Bedre var 15... b6,
hvorefter 16. Dc7 La6 17. Dxa7
Lxe2 18. Lxb6 Dxa7 19. Lxa7 Txb1

Michael, Mads-Holger og Thea.Jonathan, Jens, Tor og Troels ...

U16 – (Piger og drenge, født 1995-1996):

1. Mads-Holger Jacobsen, Bornholms Skakklub, 4½

2. Michael E. Vesterli, BMS Skak, 4

3. Thea Nicolajsen, Århus Skakklub/Skolerne, 3½

U14 – (Drenge, født 1997-98):

1. Jens Albert Ramsdal, Åbyhøj Skakklub, 4

2. Jonathan Braüner, BMS Skak, 4

3. Tor Kristian Joensen, Viborg Skakklub, 4

4. Troels Bækgaard Andersen, SkovboSkakklub, 3½

20. Txb1 Lxc3 21. a4, giver Hvid
bedst chancer, dog med håb for Sort.
16. Db4! Dc7?!

16... Dxb4 17. cxb4 Lb7 18. Lxa7
Ta8 19. Lc5 Lxg2 20. Kxg2 Tfd8
havde givet Sort en smule håb, dog
ser det skidt ud efter det simple... 21.
Tc2.
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17. c4

Hvid lægger den sidste hånd på vær-
ket. Sort er nu forsvarsløs...
17... a5 18. Dc5 Dxc5 19. Lxc5 Td8

19... b4 20. Lxf8 Kxf8 havde gan-
ske vist været bedre, men... 21. c5
burde sikre en hvid sejr!
20. La7 opgivet. 1-0

�

Ungdomslandstræneren ...

dobbelt danmarksmester
Allan Stig Rasmussen spillede
simultan mod stævnets deltagere.
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Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 3.

Hvis ikke han var afgået ved døden
for 16 år siden (eller senere), ville
Mikhail Moisejevitj Botvinnik den
17. august have kunnet fejre sin
hundredårsdag.

En meget respekteret skakstor-
mester, der som den hidtil eneste har
været verdensmester tre gange! Især
beundret for sine strategiske evner.
Men ingen når verdenstoppen uden
også at magte det taktiske.

1. Mikhail M. Botvinnik, USSR
C.H. O’Donnell Alexander, GB

Radiolandskamp 1946. 34. Dxd4!
Dxd4 35. Sf5 h5 36. Sxd4 Te8 37.
Sf5 d4 38. e6. Kommentar overflø-
dig. 1-0.

2. Alexander K. Tolusj
Mikhail M. Botvinnik

11. USSR mesterskab, Leningrad
1939. 23... Lxa2! vinder afgørende

den eneste brik, der står i vejen for
de sorte bønder. Men også 23... Tc3!
var et vindertræk, f.eks. 24. Td1 Da5
25. Td2 Lf5! 26. e4 Dc5 etc.

Hvid prøver at give damen: 24.
Txa2 Da5† 25. Td2 Ta1 26. Ld3
Txb1† 27. Lxb1 Se5 28. Ke2. 28.
La2 Db5.

28... Db5† 29. Ld3 Sxd3 30.
Txd3 a5 31. Thd1 Dc4 32. Kf3 b5
33. Td7 b4 34. Ta7 a4. Rolig. Bon-
den er dækket. Men også det mere
direkte 34... b3 35. Txa5 Dc6† 36.
Ke2 b2 vandt.

Krampetrækningerne: 35. Td8†
Kg7 36. Tda8 a3 37. g3 Db5! 0-1.

3. Mikhail M. Botvinnik
Milan Vidmar Sr.

Nottingham 1936. 20. Sxf7! Der er
jo noget med tårnet på c8! Slag på f6
først var et alternativ. 20... Txf7. At
slå med kongen kommer ikke på tale:
21. Txd5! 21. Lxf6 Lxf6. 21... Sxf6
22. Txf6.

22. Txd5 Dc6 23. Td6! Men selv-
følgelig ikke 23. Tc5? Lxd4† 24.
Txd4 Dxc5. 23... De8 24. Td7.

1-0.

4. Mark Moisejevitj Stolberg
Mikhail M. Botvinnik

12. USSR mesterskab, Moskva
1940. Gæt, hvilken stormester hvid-
spilleren ofte er blevet forvekslet
med!

Her blev han sat skak og mat: 40...
Txh3†! 41. gxh3. Kønt ville det også
blive efter 41. Kg1: 41... Txg2†!!
42. Kxg2 De2†! 43. Kxh3 Dg4† 44.
Kh2 Sf3† 45. Kh1 Dh3 mat!

‘Det stille træk’ er manges favorit-
træk: 41... d4! med udækkelig mat.
Det bør nok anføres, at i diagram-
stillingen vandt 40... d4! også straks.
Men intet overgår som bekendt mat-
ten. 0-1.

5. Mikhail M. Botvinnik
Izaak Efremovitj Boleslavsky

Sverdlovsk 1943. Botte vandt denne
stærkt besatte dobbeltrundige krigs-

tidsturnering ved at slå hver af samt-
lige de øvrige syv deltagere med 1½-
½! Her tromler han hen over den
yngre Boleslavsky:

29. Lxf6! Lxf6 30. Sxf6† gxf6 31.
Txf6 Dd7. Hvis han ikke ville give
damen for to tårne, kom 31... Db3
på tale, f.eks. 32. Txf7 Tc1 33. De3
med hvid fordel. Og tårnslutspillet
efter 31... De5 32. Txf7 Tc1 33. Txc1
Kxf7 34. Df3† Df6 35. Kg2 har spil-
lerne korrekt anset for vundet for
Hvid.

32. Txf7 Dxf7. 32... Te7 var min-
dre godt pga. 33. T7f5 og 34. De3
med uhyggelig bar sort konge. 33.
Txf7 Kxf7 34. g5. Nu kan damen
rigtig boltre sig.

34...hxg5 35. Df5† Kg7 36.
Dxg5† Kh7 37. Dxb5 Tf8 38. Dd7†
39. De6† Kg7 40. Dd7†. Bedre 40.
Dxd6. 40... Kg8 41. Kg2 Tc2† 42.
Kg3?! Den skulle til h3.

42... Tcf2? Den sidste chance var
42... Txb2! 43. Dxd6? (43. Dg4†!
samt slag af a-bonden) 43... Tbf2 44.
Dd5† T2f7 45. e5 a4! med håb om
Tbf2! og evig skak.

43. Dxd6 T2f7 44. Dd5 Kh8 45.
e5 Tg7† 46. Kh3 Tg6 47. d4 Tf1
48. De4 Tgg1. Den hvide konge er
godt beskyttet af gemalinden og bøn-
derne. 49. d5 Th1† 50. Kg4 Thg1†
51. Kh5 Tf7 52. e6! og da der nu
kunne følge 52... Th7† 53. Dxh7†
Kxh7 54. d6, opgav Sort. 1-0.

6. Mikhail M. Botvinnik
G. Schneidermann-Stepanov

Mesterskabet for Leningrad 1930.
19. Lxf7†!! rydder feltet c4 til sprin-
geren! 19... Txf7 20. Sc4. Sort må
have overvejet kapitulation her. 20...
b6?! Også efter 20... f4 får Sort kun
to officerer for damen: 21. Sxa5 fxg3
22. e5 gxh2† 23. Kh1 etc.

21. Sxa5 bxa5 22. exf5. 22. Tad1!
22... Txd4 23. Le5. 23. Tad1! 23...
Td3 24. Tad1 Lc5† 25. Kh1 Txd1
26. Dxd1 Sfd5 27. Sxd5 Sxd5 28.
Dc1 Lf8 29. Ld4.

29. Dxc6 Lb7 30. De6 Se3 31. Tf2

KØBES!
Ven af skakhistorie søger
Skaktidsskrifter før 1960
og ældre skaklitteratur
på alle sprog.

Betaler ekstra god pris for:

Tidsskrift for Skak
#1, 2, 6, 10, 27, 52/1896 eller
hel årgång 1896.

Skakbladet  hele årg. 1916/
17 eller #6, 1916/17.

Arbejderskak  #1–4
årgång 1 1931; #2 1932.

Talvblaðið (Færøerne)
alle utgivne nummer.

Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
SE-22647 Lund, Sverige

Tel. +46 46 149 749
Mobil +46 733 264 033
callena@telia.com
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var helt i orden. Men 19-årige Bot-
vinnik lurer – typisk for ham – på en
afvikling til et klart vundet slutspil.

29... c5 30. Lxc5 Tc7 31. Lxf8!
Txc1 32. Txc1 Lxf5 33. Ld6 Le4
34. Lc7. 1-0.

7. Mikhail M. Botvinnik
Mikhail M. Judovitj

8. USSR mesterskab, Leningrad
1933. 22. Sxg6!! var ikke særlig
overraskende – forhåbentlig. Men
man kunne også vælge 22. Sg5†!
hxg5 23. Sxg6 De8 24. Sxf8† Kg8
25. Sh7 med materiel gevinst.

22... Kxg6. Sort taber under alle
omstændigheder, f.eks. 22... Dd8 23.
Sc5! Sxc5 24. Sxf8† Kg8 25. Dh7†
Kxf8 26. Lxh6 Df6 27. Dh8† Kf7
28. Lh5† etc.

Efter teksttrækket vinder det plau-
sible 23. Sd6† Kf6 24. Lf4 med lang-
som omringning. Men 23. Lh5†!,
giver mat i fire: 23... Kxh5 24. Sg3†
Kh4 25. De4†. Sort opgav. 1-0.

8. Mikhail M. Botvinnik
Paul Keres

VM-turneringen, Haag 1948. Det må
have været rart at affyre trækket 21.
Txg7†! med følgen 21... Kxg7 22.
Sh5† Kg6.

Alternativet 22... Kh8 fører til un-
dergang i diagonalen efter 23. Lb2
eller 23. Sxf6 De5 24. Lb2. Eller,
som vor tids hjælpemidler foreslår:
23. f4! Df8 24. Lb2. Men nu blev
den anden diagonal afgørende efter
sluttrækket 23. De3!, og Keres op-
gav.

Det var sidste runde i første afde-
ling i Haag, og stillingen var: Bot-
vinnik 6 af 8, Reshevsky 4½, Keres
og Smyslov 4, Euwe 1½. Derefter
flyttede man til Moskva, hvor Bot-
vinnik færdiggjorde arbejdet og ero-
brede sin første VM-titel. 1-0.

9. Mikhail M. Botvinnik
Vitalij A. Tjekhover

Int. stormesterturnering, Moskva
1935. IM Tjekhover er blevet mere
kendt som opgaveforfatter (og i sin
tid som pianist), men klarede sig også
godt ved brættet. Dog ikke i denne
turnering, hvor han endte som nr. 19
af 20.

Heller ikke mod favoritten, Bot-
vinnik, gik det særlig godt. Men i
denne stilling, hvor der rigtig var
knald på, fik han en chance efter det
ellers så nærliggende træk, 25. g6†?

Så vidt vides har ingen til dato
gjort opmærksom på, hvad der er
vejen med det. Forståeligt, for Bot-
vinnik vandt jo, og som det fremgår
nedenfor, var modspillet uhyre van-
skeligt at beregne.

Men lad os først se på den fortsæt-
telse, der i stedet havde ført til hvid
gevinst. Det er den anden skak, 25.
Dh5†!!, der efter 25... Kg8 opfølges
af 26. gxf6 Sxf6 (26... Lxf6 27. Dh7†
Kf7 28. La3 Sc5 29. Txf6†! samt
mat i 14 træk!) og nu også her
nøgletrækket 27. Txf6! Lxf6 28.
Lg6! Dd6 29. Tf1! med sejr, f.eks.
efter 29... Lf3 30. Txf3 Db4 31.
Dh7† Kf8 32. La3.

At 25. gxf6! også er godt, bør
nævnes. 25... Lxf6 (25... Sxf6 26.
Dh5† etc. kender vi) 26. Dh5† Ke7
27. La3† Sc5! 28. Txf6! gxf6 29.
dxc5 Txd3 30. Dh7†.

I partiet trak Sort som svar på bon-
deskakken nu 25... Kg8? Og mon
ikke de fleste havde gjort det samme?
Man ser nemt, at 25... Ke8? 26. Dxe6
Sf8 27. Df7† Kd7 28. Lf5† ikke kan
bruges. Men 25... Kf8! påstår de
nutidige apparater om ikke gen-
driver, så neutraliserer det hvide an-
greb!

I første omgang viser det sig, at
Sort efter det planlagte(?) 26. Dxe6?!
har en forbløffende resurse i returof-
feret 26... Se5! med pointen 27.
dxe5? Lc5† 28. Kh1 Lxg2†! 29.
Kxg2 Txd3 30. Tf3 Txf3 31. Kxf3
Db7† 32. Kg3 Se4† 33. Kf4 Sf2, og
det er Sort, der vinder.

I stedet må Hvid slå den anden
springer og (igen) ty til 27. Txf6†!
og efter 27... gxf6 følge op med 28.
Dh3 Lc5! 29. dxc5 Lxg2! 30. Kxg2
(30. Dh8†? Ke7 31. Dh7† Ke6!) 30...
Db7† 31. Kg1 Df3 32. Dh8† Ke7
33. Dh7† Ke6 34. Dxa7 Txd3 35.
Dxb6† Kf5 36. Lxe5 med sandsyn-
lig remis.

Noget andet efter kongetrækket til
f8 kunne være 26. Txf6†! (ikke læn-
gere overraskende) 26... Sxf6 27.
Dxe6 Ld5 28. cxd5 Ld6 29. Dh3 Te8
30. Dh8† Sg8 31. Tf1† Ke7 32.
Dxg7† Kd8 33. Dh8 med fire bøn-
der for et tårn og nogenlunde lige
chancer.

Dette stærkt forkortede variant-
mylder er som antydet ret uegnet for
menneskehjerner, så lad os se, hvad
der skete i 1935:

26. Dxe6† Kh8 27. Dh3† Kg8 28.
Lf5! Sf8. Her har Hvid mange mu-
ligheder for at brillere, f.eks. 28...
Lb4 29. Le6† Kf8 30. Lxd7 Lf3 31.
Tae1! Lxe1 32. La3† etc.

29. Le6† Sxe6 30. Dxe6† Kh8
31. Dh3† Kg8 32. Txf6! Lxf6 33.
Dh7† Kf8 34. Te1 Le5 35. Dh8†
Ke7 36. Dxg7† Kd6. 36... Ke6 37.
Df7† Kd6 38. La3† Kc6 39. d5†.

37. Dxe5† Kd7 38. Df5† Kc6 39.
d5† Kc5 40. La3† Kxc4 41. De4†
Kc3 42. Lb4† Kb2 43. Db1 mat.

1-0.

Mikhail Botvinnik (17/8 1911 - 5/5 1995).

Verdensmester 1948-57, 1958-60, 1961-63.
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Mat i 2 træk.
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Hvid trækker og vinder.

Problemskak
v/  Hans Larsen – opgaver m.v. til Skakbladet, Kongestien 16, 2830 Virum.
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Opgaveforklaring
13592. To løsninger. I dem begge
gælder, at Sort trækker først, og Hvid
sætter mat i 10. halvtræk. Sort hjæl-
per til.

EM i opgaveøsning
I Polen er interessen for skakopgaver
i disse år stor. Måske på grund af
Piotr Murdzia, som pr. 1/7 2011 top-
per FIDE’s ratingliste for løsere.
Nunn besætter nu 3.-pladsen og rus-
seren Evseev plads 2. I april afholdt
polakkerne det 7. europamesterskab
i opgaveløsning, der blev ‘peppet’
op ved ekstra at indeholde et ‘Quick
Show’ med hurtige og lumske to-
trækkere med masser af bindinger,
afdækkerskakker, giftige gendrivel-
ser og hvad der ellers fryder løser-
folket. Når tidsrammen er stram,
kommer fejltagelserne let. Her en
smagsprøve. De første tre opgaver
er lånt fra Lowicz !

Løsninger til nr. 3/2011
For et par år siden fandt jeg i Am-
sterdams største skakbutik en 350 si-
ders tyk bog om Ungarns problem-

�

http://problemskak.dk/

Dansk Skakproblem Klub
Foreningen for alle, der interesserer
sig for skakopgaver.

�

skak-historie. Af de 567 opgaver
udvalgte jeg de seks til den ungar-
ske gryderet i Skakbladet nr. 3.
13582. 1. Sf6. 1... Sxg5/Sf8/Sd8/
Sg7/Sc7 2. Da7‡. 1... Sc5 2. Sc6‡.
1... ~ 2. Dd5‡. Forførelser: 1. Db8?
f3! 1. Tb5? Ke5! János Kiss (22/3
1909 - 11/7 1999). Kiss udnævntes
1988 til mester i komposition hono-
ris causa. Denne opgave vandt 1.
prisen i Tidskrift för Schack i 1942.
Kiss var flittig, komponerede om-
kring 900 overvejende 2-trækkere,
hvoraf halvdelen vandt priser eller
‘ros’. Derfor benyttedes han ofte som
dommer i kompositionsturneringer.
13583. 1. Kg1! 1... b3 2. Dc3‡. 1...
f3 2. Le3‡. 1... e4 2. dxe4‡. 1... Te6/
Td7/Lxa6/Lb7 2. Sxf5‡. 1... Ld6/
Ld7/Td5 2. D(x)d5‡. 1... Le6.Le7
2. Dxe5‡. 1... ~ 2. D(x)c5‡.
13584. 1. Sd7 Lxd7 2. exd7†. 1...
g2 2. Dxg2. 1... h3 2. Dxg3. 1... a5/
a6 2. Dxe8. 1... Lf7/Lg6 2. Dd8. Ele-
gant! Træktvang. Hele fire gange
(Dd8, Dxe8,Dxg2, Dxg3) stiller den
hvide dame sig lumsk på lur bag egen
hest (Sd7, Sf3) med linjeåbning for
øje. Vilmos Schneider (5/1 1933 -).

Af hans ca. 250 opgaver har ca.175
vundet anerkendelse. I øvrigt: 1.
Sxh4 gendrives af 1... Lc6 !
13585. 1... Te5 2. b3 Sf6 3. c4 Df7
4. d5‡. György Bakci (6/4 1933 - ).
13586. Selvmat i 2 træk (ikke som
anført i 3 træk). 1. Dg7! Truer 2.
Tg4†. 1... Sbd5/Sed5/Sg2/Sec2/Sf1/
Sd1 2. Dxg6†. 1... Sa6/Sbc2/Sa2/Sf5
2. Df6†. József Tafferner (22/1 1913
- 11/5 1997).
13587. 1. Sb5! h2 2. Sac3 h1D 3.
Sd4 Dc1† 4. Kb3 Db2† 5. Kc4 b5†
6. Kd3 Dxf2 7. Sc2† Kb2 8. Sd1†
og vinder. 1. Sb5! Kb1 2. Sac3† Kc2
3. Sd4† Kd3! (3... Kxc3 4. Se2† Kc4
(4... Kd2 5. Sg1 h2 6. Sf3† og vin-
der) 5. g4 h2 6. Sg3 Kc3 7. Ka4 Kc4
8. g5 b5† 9. Ka5 og vinder) 4. Sd1!
h2 5. f4 Kxd4 6. Sf2 Kc3 7. f5 b5 8.
f6 b4† 9. Ka2 Kc2 10. f7 b3† 11.
Ka3 b2 12. f8D b1D 13. Df5† og
vinder. Pál Benkö (15/7 1928 -).



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
H = Hurtig- og lynskak
J = Juniorturnering
A = Andre arrangementer

www. dsu.dk

+ 'Invitationer'

Kommende

turneringer
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Mindearrangement for

Allan Rasmussen

Vær med til at mindes Allan Rasmussen.

Lørdag den 3. sept. 2011, kl. 10.00 - 17.30.
Helsinge Kulturhus, Skolegade 43, Helsinge.

Knock-out turnering med tidshandicap,
auktion og meget andet. Præmier til alle.
Gratis mad og drikke. Ingen indskud.

Se nærmere og tilmeld dig på hjemmesiden:

http://allan.skakturnering.dk

Allan Rasmussen

1947-2011

Køge Bugt Sommer 2011 K

17/8 - 28/9. – 7 runders EMT med
mulighed for afbud til en eller flere
runder. Spilles på Solrød Gl. Skole,
Højagervænget 33, 1. sal, 2680 Sol-
rød Strand med start kl. 19.00 føl-
gende onsdage: 17/8, 24/8, 31/8, 7/9,
14/9, 21/9 og 28/9 2011. – Spilletid
er 90 minutter til hele partiet med til-
læg på 30 sekunder fra træk 1. – Ind-
skud er på 100 kr. og heraf går de 70
kr. til præmier. – Turneringen Elo-
rates, hvis betingelserne er opfyldt. –
Tilmelding senest den 15. august
2011 via turneringens web-portal:
www.sydskak.dk/turnering/kbs2011/
hvor der også kan fås yderligere op-
lysninger om turneringen.

LVS Efterår 2011 K

17/8 - 12/10. – LVS indbyder til efter-
årsturnering, hvor du kan slikke så-
rene – eller videredyrke triumfen –
efter Politiken Cup. – Spillested: Ru-
stenborgvej 15 A, Lyngby. Spillelo-
kalerne er røgfri. Mobiltelefoner skal
være slukkede i spillelokalerne. –
Spilletider: Der startes kl. 18.30 på

følgende onsdage: 17/8, 24/8, 31/8,
7/9, 21/9, 28/9 og 12/10. NB bemærk,
at onsdag den 14/9 og 5/10 er afsat til
afvikling af udsatte partier. Spillerne
skal være ved skakbrættet senest 30
minutter efter rundestart. – Betænk-
ningstid: 40 træk på 1½ time, deref-
ter 15 minutter + opsparet tid til re-
sten af partiet med tillæg af 30 sekun-
der pr. træk fra træk 1. – Turnerings-
form: Flest muligt 8-mands grupper.
– Indskud: 150 kr., som betales se-
nest på første spilledag. – Præmier:
80% af indskuddet går til præmier.
Ved pointlighed deles pengepræmier.
Der foretages ikke korrektion. – Elo:
Er betingelserne til stede, vil turnerin-
gen blive Elo-ratet. – Tilmelding: Via
KSU’s hjemmeside www.ksu.dk,
eller til Jan Petersen, tlf. 45 89 13 37,
email: jan-petersen@post.tele.dk.
Senest tirsdag den 9. august 2011.
Max. 24 deltagere.

DM i hurtigskak
for seniorer H

18/8. – KSU arrangerer i samarbejde
med DSU det første – uofficielle –
DM i hurtigskak for seniorer, dvs.
kvinder født 1961 eller tidligere,
mænd født 1951 eller tidligere. –
Spillested: Skakforeningen Øbro,
Rosenvængets Allé 31, kld., Køben-
havn Ø (i nærheden af Trianglen). Der
må ikke ryges i spillelokalerne. –
Spilletider: Torsdag 18/8 2011 kl. 13-
19: 1., 2., 3. og 4. runde (indskriv-
ning fra kl. 12). Fredag 19/8 2011 fra
kl. 10-16: 5., 6., 7. og 8. runde og
præmieuddeling. – Betænkningstid:
30 minutter til hele partiet. – Turne-
ringsform: 8 runders Schweizer (Win-

Swiss). – Indskud: 100 kr., som beta-
les senest ved indskrivningen. Kaffe
og småkager er inkluderet i indskud-
det. – Præmier: 1. pr. 1.500 kr. + po-
kal, 2. pr. 1.000 kr., 3. pr. 500 kr.
Herudover ratingpræmier afhængigt
af deltagertal. Ved pointlighed på 1.
pladsen foretages korrektion. – Til-
melding: Online via KSU’s hjemme-
side www.ksu.dk, eller direkte til Jan
Petersen, tlf. 45 89 13 37, email:
jan-petersen@post.tele.dk, senest fre-
dag 12/8 2011.

Solvognturnering 2011 H

21/8. – Nykøbing Sj. Skakklub ind-
byder for 40. gang til 6 runder ½-ti-
mes hurtigskak, søndag den 21. august
kl. 10-18 i Nordgårdshallerne, Hal 2,
A. Ladingsvej 1, 4500 Nykøbing Sj.
– Tider: Indskrivning fra kl. 9.15, 1.
runde kl. 10.00, sidste runde kl. 16.30,
præmieuddeling kl. 18.00. – Klasser:
Inddeles efter rating, pr. ca. 200. –
Indskud: 150 kr., begynderklasse
(max. 1200) dog 80 kr. Betaling på
stedet. – Oplysning: Villum Sejersen,
Nørregade 1A, 4500 Nykøbing Sj.
Mobil 30 34 03 44, eller email:
vse@privat.tdcadsl.dk. – Se nærmere
på DSU’s, 2. HK’s eller skakklubbens
hjemmesider.

Herlev-Mesterskabet 2011 K

22/8 - 3/10. – Herlev Skakklub ind-
byder hermed til koordineret turne-
ring i klubbens lokaler umiddelbart
efter sommerferien. Turneringen af-
vikles over 7 mandage. Der spilles i
én gruppe efter schweizersystemet.
Elo-rates hvis muligt. – Spilletids-
punkter: Mandagene 22/8, 29/8, 5/9,



12/9, 19/9, 26/9 og 3/10, alle dage kl.
19.15 - 23.15. Urene startes præcis
kl. 19.15. – Betænkningstid: 2 timer
til hele partiet. – Spillested: ‘Marie-
lyst’, Herlev Hovedgade 172, 2730
Herlev (indgang fra J. E. Pitzners
Vej). Bus 350S kører lige til døren
(stå af ved Marielundvej). – Indskud:
150 kr., juniorer og folkepensionister
dog kun 100 kr. Hele indskuddet mi-
nus EMT-afgift går til præmier. –
Tilmelding og indskud: Telefonisk
tilmelding til Kenneth M. Nielsen, tlf.
44 91 30 30, senest d. 12/8 2011. Ind-
skud betales ved 1. runde. – Bemærk:
Der må ikke ryges i bygningen.

Aalborg Byturnering 2011 K

23/8 - 15/9. – Aalborg Skakring ind-
byder hermed til 7 runders EMT, som
spilles tirsdage i Aalborg og torsdage
i Nørresundby i perioden 23/8 - 15/9.
– Betænkningstid: 30 træk på 1½ time
derefter 30 min. til resten. – Mulig-
hed for Elo-rating. – Indskud kr. 150.
– Tilmelding senest 21. aug. 2011 til
S.Aa. Sørensen, tlf. 98 19 25 17. – Se
mere på bytur11.skakteam.dk.

BMS Efterår 2011 K

23/8 - 25/10. – BMS Skak indbyder
til 7-runders koordineret EMT på føl-
gende 7 tirsdage kl. 19.00: 23/8,
30/8, 13/9, 20/9, 27/9, 11/10, 25/10.
BMS Skak lægger 1000 kr. oven i
præmiepuljen bestående af indskud
excl. ratingafgift. – Gruppeinddeling:
Fortrinsvis 8-mands grupper efter
DSU-rating, nederste gruppe evt.
Monrad. – Betænkningstid og regler:
Betænkningstiden er 2 timer til de
første 40 træk og 30 min. + opsparet
tid til resten. NB. Juniorer med op til
1500 i rating kan spille med 75 min.
til hver til hele partiet. Der oprettes
en særlig gruppe til dette, hvis mindst
fire deltagere fremsætter ønske herom
ved tilmeldingen. – Der spilles efter
FIDE’s regler. Turneringen Elo-rates.
– Spillested: BMS Skak, Tapeten,
Magleparken 5, 2750 Ballerup. Ry-
geforbud indendørs. – Indskud: Se-
niorer 150 kr., juniorer og pensioni-
ster 100 kr. – Tilmelding: Senest 18.
august, bedst via KSU’s online-til-
melding (se BMS Skaks hjemmeside:
www.bmsskak.dk). – Max. 40 del-
tagere. – Evt. kontakt: Tom Krog
Nielsen (tom.krog@get2net.dk, tlf.
33 24 22 92), eller Tom Skovgaard
(tsg@ddf.dk, tlf. 24 28 14 10).

Hærvejsturnering
Viborg 2011 K

25/8 - 22/9. – Viborg Skakklub ind-
byder til 5 runders koordineret EMT.
– Spillested: FOA, Grønnegade 13,
8800 Viborg. – Spilledatoer: Tors-
dage 25/8, 1/9, 8/9, 15/9 og 22/9. Tirs-
dag 20/9 er afsat til eventuelt udsatte
partier. – Spilletidspunkt: Start 19.00.
Enhver spiller, der ankommer til skak-
brættet mere end 1 time efter rundens
start, taber partiet. – Betænkningstid:
40 træk på 2 timer, derefter ½ time
plus opsparet tid til resten af partiet.
– Turneringsform: 6-mands grupper
plus evt. Monrad-gruppe inddelt ef-
ter rating. – Indskud: 130 kr. for alle,
dog juniorer født 1999 eller senere
65 kr. Indskuddet betales på første
spilleaften. – Præmier: Øverste grup-
pe 1. pr. 800 kr., 2. pr. 400 kr. Øvrige
grupper: 1. pr. 400 kr. 2. pr. 200 kr. –
Turneringen indgår i 9. hk Grand Prix.
– Kantine: Der kan købes diverse for-
plejning på spillestedet. – Tilmelding:
Jens Martin Villumsen, tlf. 61 79 19
58, email: jmvillum@gmail.com. –
Tilmeldingsfrist senest lørdag 20/8
2011.

Midtjydsk EMT 2011 K

29/8 - 10/10. – Nr. Snede skakklub
indbyder hermed til en 7-runders ko-
ordineret EMT på følgende 7 man-
dage: 29/8, 5/9, 12/9, 19/9, 26/9,
3/10, 10/10. – Spilletid kl. 19.00 -
23.30. – Gruppeinddeling: 8-mands
grupper alle-mod alle, nederste grup-
pe eventuelt Monrad-gruppe. – Ind-
skud: 130 kr. pr person. – Præmier i
hver gruppe: 1. pr. 300 kr., 2. pr. 200
kr. – Betænkningstid 2 timer og 15
minutter til hele partiet. – Spillested.
Bavnehøjcentret, Bavnehøj 19, 8766
Nr. Snede. – Udsatte kampe kan spil-
les tirsdag den 4/10 eller privat. –
Tilladt forsinkelse: Som hidtil 1 time.
– Tilmelding. Senest 20/8 2011 til
John Engstrøm, tlf. 97 18 23 72 / 20
87 40 25, eller Benny Terndrup, tlf.
75 80 33 30. – Øvrigt: Der kan købes
kaffe, øl, vand og brød på spillestedet.

Amagermesterskabet 2011 K

30/8 - 25/10. – Amager Skakforening
har fornøjelsen af at invitere til Ama-
germesterskabet 2011 med en 1. præ-
mie på 1800 kr. gjort muligt ved et
sponsorat fra ATINA Regnskab &
Revision ApS, samt specialpræmie til
bedste kvindespiller. – Turnerings-

form: Der spilles i én stor Monrad-
gruppe. Der spilles med 1½ timers
betænkningstid til 40 træk samt 1 ti-
mes tillæg + opsparet tid til evt. rest.
– Turneringen Elo-rates i det omfang,
det er muligt. – Indskuddet er 150 kr.,
som betales før 1. runde. Minimum
hele indskuddet minus EMT-afgift
går til præmier. – Der benyttes ½-
times-grænse for acceptapel for-
sinkelse til spillets start, før en spiller
dømmes til tab. – Turneringen indgår
i AMS, AS04 og KS GP-turnering
2011. – Præmier: Der er præmiegrup-
per for hver 8 deltagere efter rating,
med 1. præmie på 800 kr., 2. præmie
på 350 kr. og 3. præmie på 200 kr.
Ved ligestilling deles disse tre præ-
mier. Derudover sponserer ATINA
Regnskab & Revision ApS en Ama-
gerMester-præmie på 1000 kr. samt
en coming-up præmie på 500 kr. til
bedst placerede ikke-mesterspiller.
Endelig sponserer Familie-dynastiet
Larsen en præmie på 300 kr. til bedst
placerede kvindespiller. Ved disse tre
præmier benyttes alm. korrektion,
indbyrdes parti og evt. præstations-
rating. – Spilletider: Turneringen spil-
les over 7 runder med en starttid
kl. 19.00 på følgende tirsdage: 30/8,
6/9, 13/9, 27/9, 4/10, 11/10 og 25/10.
20/9 og 18/10 er afsat til udsatte/
forudspillede partier. 1. november er
der præmieuddeling og Det Åbne
Amagermesterskab i Lynskak. –
Spillested: ‘Prismen’, Holmblads-
gade 71, 2300 København S. - Røgfri
lokaler. I caféen vil der være mulig-
hed for at handle vand, kaffe og lette
måltider mm. – Tilmelding: Tilmel-
ding frem til den 17. august med føl-
gende oplysninger: Navn, fødsels-
dato, klub, rating, telefon og evt.
email-adresse. – Tilmelding foregår
på hjemmesiden www.amsf.dk, på
www.ksu.dk eller til Ulrik Larsen,
24681093, til amskim@live.dk eller
til Kim Larsen på tlf. 22 54 69 17.
Eftertilmelding mulig, hvis det er for-
eneligt med deltagerantallet.

ASK EMT 2011 K

1/9 - 29/9. – Allerød Skakklub indby-
der til 5 runders koordineret turne-
ring. Der spilles på torsdagene 1/9,
8/9, 15/9, 22/9 og 29/9. Fortrinsvis
alle-mod-alle i 6-mands grupper, sid-
ste gruppe evt. schweizer. Grupperne
Elo-rates, hvis det er muligt. – Ind-
skud: 150 kr., juniorer under 16 år 75

...KOMMENDE TURNERINGER
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En skakoplevelse ud over det sædvanlige!

På Slottet Fuglsang – I samarbejde med Døllefjelde Musse
Fonden, Slottet Fuglsang og Spar Lolland indbyder Sydøstlolland
Skakklub atter til 7 runders hurtigskakturnering på slottet Fuglsang,
Nystedvej 73, 4891 Toreby L.
Søndag d. 18. september 2011 kl. 9.00.

Turneringen afvikles efter et schweizersystem med 30 minutter
betænkningstid pr. spiller pr. parti.

Garanteret 1. præmie 5000,-, herudover præmier i ratinggrupper.

Forplejning kan købes.

Indskud seniorer 200 kr., juniorer og pensionister 100 kr. Af
pladshensyn sættes en grænse ved 60 deltagere efter først til mølle
princippet.

Tilmelding med angivelse af navn, rating og kontaktoplysninger
ved indbetaling på Sydøstlolland Skakklubs konto i Spar Lolland;
reg: 0704 kto: 0000883840, senest d. 9. september 2011.

Yderligere oplysninger: Jens Petersen, 54 86 92 03, mail:
jpeter@petersen.mail.dk eller via klubbens hjemmeside:

www.skysite.dk/slskak

2. FUGLSANG CUP

kr. Indskuddet betales inden første
træk. Præmier: Minimum 100 % af
indskuddet (minus EMT afgift) går
til præmier. Ved ligestilling deles
præmierne. – Spilletid: Kl. 19.30 -
24.00. – Betænkningstid: 2 timer til
40 træk, derefter 15 minutter + op-
sparet tid til resten af partiet. – Spille-
sted: Skovensvej 6, 3450 Allerød (5
minutters gang fra S-toget). Turne-
ringen er røgfri. – På spillestedet kan
der købes kaffe, te, øl, vand og lidt til
den søde tand. – Tilmelding: Helst
pr. email til Jakob Werner, tlf. 24 89
56 60, email: jw@telegraph.dk. Husk
at angive navn, klub, fødselsdato- og
år, ratingtal samt telefonnr. Sidste til-
meldingsfrist er torsdag 25. august.

Liste med tilmeldinger på klubbens
hjemmeside www.ask-skak.dk. –
Turneringen indgår i NSU’s Grand
Prix-serie.

Åben Nykøbing F.
Byturnering K

5/9 - 10/10. – Mandagene 5., 12. og
26. september samt 3. og 10. oktober
2011, alle dage kl. 19.00. – Der spil-
les alle-mod-alle i 6-mands grupper,
sidste gruppe eventuelt som Monrad.
– 2 timer til 40 træk, derefter 15 mi-
nutter + opsparet tid til resten af par-
tiet. – Turneringen er røgfri, dog må
ryges på 1. sal. – Tilmelding senest
30. august 2011 kl. 20.00 med navn,
klub, fødselsdato, telefonnummer og

ratingtal til Erik Pedersen, Nykøbing-
vej 215, Horreby, 4800 Nykøbing
Falster, tlf. 54 44 74 41. – Indskud
100 kr., indsættes senest 30. august
2011 på skakklubbens konto i Dan-
ske Bank: 3219 - 3219 031 955. Husk
at angive navn. – Se nærmere under
‘Byturnering 2011’ på klubbens hjem-
meside www.nyk-f-skakklub.dk.

Springeren Kolding
Efterårs EMT K

13/9 - 18/10. – Springeren indbyder
til koordineret turnering på Munke-
vængetskole Blok h, 6000 Kolding. –
Spilledatoer: Følgende tirsdage kl.
19.00 - 24.00: 13/9, 20/9, 27/9, 4/10
og 18/10. – Der spilles så vidt muligt
i 6-mands grupper. – Elo-rates hvis
betingelserne er til stede. – Be-
tænkningstid: 40 træk 2 timer, deref-
ter +15 min. og 30 sekunder pr. træk.
– Indskud 150 kr. – Hele indskuddet
minus EMT-afgift går til præmier. –
Der er ryge- og mobilforbud. – Mø-
detid: Senest 1 time efter starttids-
punkt, ellers er partiet tabt. – Tilmel-
ding senest onsdag den 5/9 2011 til
Richardt Ebbesen, tlf. 75 53 76 36,
email: R.ebbesen@stofanet.dk. Også
mulighed for online tilmelding på
www.skakklubbenspringeren.dk.

Plus Office Cup – Holstebro
51. Åbne Bymesterskab K

16/9 - 18/9. – Holstebro Skakklub
indbyder hermed til en 5-runders ko-
ordineret EMT i weekenden 16/9 -
18/9 2011. – Spilletider fredag kl.
19.00 - 24.00, lørdag og søndag kl.
10.00 - 15.00 og 15.30 - 20.30. – Ind-
skud: 150 kr. pr. person. – Betænk-
ningstid: 40 træk i 2 timer + ½ time +
opsparet tid til resten af partiet. –
Mødetid: Ved fremmøde senere end
1 time efter partiets start dømmes
partiet som tabt for vedkommende. –
Turneringsform: Der spilles i 6-
mands grupper. Sidste gruppe måske
Monrad. Elo-rates så vidt muligt. –
Spillested: Pejsestuen, Rolf Krakes-
vej 9, 7500 Holstebro. – Tilmelding:
senest søndag den 11. september til
Aksel Hansen, tlf. 97 40 12 45, email:
revisorah@pc.dk, eller Sigurd Rin-
dom, tlf. 22 63 89 84 (gerne SMS),
email: sr@evaogmarinus.dk. – Erling
Høiberg Tlf. 97 85 00 58, email:
eho@stgym.dk, med angivelse af
navn, rating, fødselsdato, klub og
tlf.nr. – Præmier: 1. pr. 500 kr. 2. pr.
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300 kr. (Præmierne er gavekort fra
Plus Office). Spekulative runde-
præmier. – Turneringen er naturlig-
vis med i 9. HK’s Grand Prix Turne-
ring.

Middelfart Maratonlyn H

24/9. – Nordea og Middelfart Skak-
klub inviterer til 47 runders lyntur-
nering i Østergades Forsamlingshus,
Middelfart, med start kl. 9.00. – Maks.
48 deltagere. – Garanteret 1. præmie
på 3.000 kr. ved maks. deltagerantal.
– Læs indbydelse på klubbens hjem-
meside www.middelfartskakklub.dk.
– Tilmelding pr. mail på middel-
fartskakklub@gmail.com.

Hurtigskak
Springeren Kolding H

24/9. – En del af Sydgrandprix. Sprin-
geren inviterer til 7 runders hurtig-
skak, lørdag den 24/9 2011 kl. 9.30 -
18.00. – Betænkningstid 25 minutter
pr. spiller pr. parti. – Der spilles efter
Monrad-system i forhåndsfastlagte
grupper. – Indskud 150 kr., juniorer
og pensionister 100 kr., skoleskak-
spillere 50 kr. – Præmier: Øverste
gruppe 1. pr. 1000 kr., 2. præmie 600
kr. Øvrige klasser 1. pr. 600 kr., 2. pr.
400 kr., derudover sponsorpræmie til
3. pladserne. – Skoleskakspillere:
Pokaler til de første 3 i hver gruppe
(min. 8 spillere). – Spillested: Munke-
vænget skole blok h. NB: Der er ry-
geforbud og mobilforbud. – Tilmel-
ding senest den 19/9 med navn og
rating til Richardt Ebbesen, tlf. 75 53
76 36, email: R.ebbesen@stofanet.dk.
I kan også tilmelde jer online på
www.skakklubenspringeren.dk. – Vel
mødt i Kolding.

RCC-Cup
Randersmesterskabet H

24/9. – Skakklubben Rokaden indby-
der til det 6. Randersmesterskab i
hurtigskak lørdag den 24. september
kl. 9.30 i Kulturhuset, Stemannsgade,
Randers. Randers Computer Center
er sponsor for 1. præmien på 2000 kr.
Der vil desuden være ratingpræmier
afhængigt af deltagerantal. Hele ind-
skuddet går til præmier. – Indskud:
150 kr. – Turneringsform: 7 runder
schweizer. – Betænkningstid: ½ time
pr. spiller/parti. - Tilmelding med
klub, rating og tlf/mail senest den 22.
september til Claus Andersen, email:
macfreak@vip.cybercity.dk, tlf. 86
43 79 94, eller via klubbens hjemme-
side www.skakklubbenrokaden.dk.

Holbæk Weekend EMT K

30/9 - 2/10. – Holbæk Skakklub ind-
byder til 5 runders EMT. – Spille-
sted: Østre Skole, bygning 1, Tide-
mandsvej 1, Holbæk. Spillestedet lig-
ger 750 meter fra Holbæk Station, bus
nr. 101 kører hertil. – Der må ikke
ryges på skolen. – Spilledage: fredag
30/9 kl. 19.00 - 24.00, lørdag den
1/10 og søndag 2/10 kl. 10.00 - 15.00
og 15.30 - 20.30. – Turneringsform:
Der inddeles i 6-mands grupper, evt.
nederste gruppe i en Monradgruppe.
Turneringen Elo-rates, hvis betingel-
serne herfor er opfyldt. – Betænk-

ningstid: 2 timer til 40 træk, derefter
30 minutter + opsparet tid til resten af
partiet. – Ved fremmøde senere end 1
time efter rundens start, dømmes man
som taber. – Præmier: Minimum hele
indskuddet minus EMT-afgift. – Ind-
skud: 150 kr. Kan indbetales på konto
i Danske Bank reg.nr. 1551 kontonr.
3361691. – Tilmelding: Lars Åman
Jensen, email: larsaajensen@forum.dk,
eller tlf. 59 43 50 72. Husk at angive
navn, klub, aktuel rating, fødselsdato,
tlf.nr. og evt. email. – Tilmeldings-
frist: Søndag den 25. sept. kl. 18.00.
– Turneringen gennemføres ved min.
18 deltagere. – Yderligere informa-
tion på www.holbaekskakklub.dk.

Ringkøbing
Weekend-EMT 2011 K

30/9 - 2/10. - Ringkøbing Skakklub
inviterer til 5-runders EMT. 1. runde
fredag d. 30. sept. kl. 18.30 - 23.30.
Runderne lørdag-søndag: kl. 10-15 og
16-21. – Sted: Ringkjøbing Gymna-
sium, Vasevej 24, Ringkøbing. Røg-
fri lokaler. – Betænkningstid: 40 træk
på 2 timer og ½ time + opsparet tid til
resten af partiet. Ved fremmøde se-
nere end 30 min. efter partiets start
dømmes man som taber. – Indskud:
150 kr. Juniorer 100 kr. – Der tilstræ-
bes 6-mands grupper. I M-klasse 1.
præmie på min. 1000 kr. I alle klasser
er der mange ekstrapræmier! – Tur-
neringen indgår i 9. HK Grand Prix
turnering. – Tilmelding: Senest søn-
dag d. 25. sept. til Knud Erik Peder-
sen, Tangsvej 3, 6950 Ringkøbing.
Tlf. 97 32 20 06, email: edith.knud
@privat.dk.

GSF-Open K

4/10. – 9-runders Monrad. 4/10 2011
- 24/1 2012. Se indbydelse ksu.dk.
Arrangør: Mikael Dræger, tlf. 40 43
61 29.

Køge Bugt Efterår 2011 K

5/10 - 30/11. – 7 runders EMT med
mulighed for afbud til en eller flere
runder. – Spilles på Solrød Gl. Skole,
Højagervænget 33, 1. sal, 2680 Sol-
rød Strand med start kl. 19.00 føl-
gende onsdage: 5/10, 12/10, 19/10,
26/10, 9/11, 23/11 og 30/11 2011. –
Spilletid er 90 minutter til hele par-
tiet med tillæg på 30 sekunder fra træk
1. Indskud er på 100 kr og heraf går
de 70 kr til præmier. – Turneringen
Elo-rates  hvis betingelserne er op-

...KOMMENDE TURNERINGER

Den jyske Sparekasse

Høstturnering 2011

Grindsted Skakklub indbyder i
samarbejde med Den jyske Spare-
kasse, hermed til en 5-runders
koordineret  EMT-turnering! I år
for 10. gang – ekstra jubilæums-
præmier!

Turneringsform: 6-mands alle-
mod-alle + evt. Monrad i nederste
gruppe. Grupperne Elo-rates, hvis
betingelserne herfor er opfyldt.

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

Spilletider: Onsdag d. 21/9, 28/9,
5/10, 12/10 og 26/10 kl. 1900.
Udsatte partier kan spilles onsdag
d. 19/10 (skolernes efterårsferie).

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

Indskud: Kun kr. 60,-.

Præmier: 1. præmien i alle grup-
per er kr. 600,-. Øvrige præmier
følger.

Tilmelding: Senest fre. d. 16/9 til
Lars Wisler Pedersen (email:
formand@grindstedskakklub.dk,
tlf. 20 75 08 13), eller til Jørn P.
Adolphsen (tlf. 75 32 42 57), eller
online på klubbens hjemmeside
www.grindstedskakklub.dk.
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Det åbne Brøndby-
mesterskab 2011

Igen i år har Brøndby kommune
og Brøndbyernes skakklub fornø-
jelsen at indbyde alle, der spiller
skak, til turnering om ovennævn-
te mesterskab.
Spillested: Kilden, Nygårds Plads
31, Brøndbyøster.
Tidspunkt: Søndag den 2. okto-
ber fra kl. 09.00 til kl. 18.00.
NB: Ny Dato!
Præmier: 1. præmie i mester-
klassen kr. 5.000.
Præmier i de øvrige klasser er
forhøjede Øvrige præmier efter
indskud.
Desuden slutspurtspræmier.
Som sædvanlig udsætter Brøndby
kommune ærespræmier i samt-
lige klasser.
Klasser og Indskud: Mester-
klasse: indskud kr. 130, 1. klasse:
indskud kr. 110, 2. klasse: ind-
skud kr. 90, 3. klasse: indskud kr.
80, begynder: indskud kr. 60.
Der spilles Monrad over 7 runder
med en halv times betænknings-
tid til hver spiller til hele partiet.
Fortæring: Mad og drikke kan
købes på spillestedet.
Rygning: Ikke tilladt i spillelo-
kalet.
Tilmelding: Senest onsdag d. 28.
sept. på ksu.dk eller ved Benny
B. Bengtson, Brøndby Nord Vej
193, 3.tv., 2605 Brøndby.
Tlf. 20 30 68 86. E-mail: bengtson
@broendbybredbaand.dk.
Registrerings nr. 4515
konto nr. 4515016694.

fyldt. – Tilmelding senest den 3. ok-
tober 2011 via turneringens web-
portal www.sydskak.dk/turnering/
kbe2011/, hvor der også kan fås yder-
ligere oplysninger om turneringen.

ØBRO 75 år og KM 2011 K

14/10 - 22/10. – Skakforeningen
ØBRO indbyder til 75 års jubilæ-
umsturnering 14.-22. oktober 2011.
Turneringen er samtidig officielt KM
2011. – Turneringen afholdes som en
ægte 9-runders FIDE-Schweizer med
én stor gruppe (max 70 deltagere),

som Elo-rates. – Præmier: Garante-
ret 1. præmie på 7.500 kr.! Øvrige
præmier afhænger af deltagerantal. –
KM 2011: 3.000 kr. til bedste KSU-
spiller. – Spillested: ØBRO, Rosen-
vængets Allé 31, 2100 Kbh. Ø. – Pro-
gram: En runde pr. dag fredag 14/10
- lørdag 22/10. Hverdage kl. 19-24,
lør/søn. kl. 14-19. – Betænkningstid:
40 træk / 2 timer + ½ time. – Indskud:
GM og IM gratis. Andre 400 kr. –
Indtegning og kontant betaling af ind-
skud den 14/10 inden kl. 18.30. – Til-
melding: Online på www.ksu.dk med
navn, fødselsdag, rating og klub. –
Alternativt kan tilmeldes pr. email til
skakforeningen.oebro@gmail.com. –
Tilmeldingsfrist: Fredag den 7/10. –
Se hele indbydelsen på ksu.dk, dsu.dk
eller oebroskak.dk.

Danske Bank EMT 2011 K

21/10 - 23/10. – Hvidovre Skakklub
indbyder i samarbejde med Danske
Bank Hvidovre i weekenden den 21.
til 23. oktober 2011 til Danske Bank
EMT-turnering i vores klubhus, Bib-
lioteksvej 60 A, 2650 Hvidovre. –
Indskrivning fredag kl. 17.00 til
17.30. Fredag første runde 17.30 til
21.30. Lørdag anden runde kl. 10.00
til kl. 14.00 og tredje runde kl. 14.30
til 18.30. Søndag fjerde runde kl.
10.00 til kl. 14.00 og femte runde kl.
14.30 til 18.30. – Præmieoverræk-
kelse umiddelbart efter sidste runde.
– Sponsor har udsat kr. 800 ekstra til
vinderen af gruppe A, kr. 600 ekstra
til vinderen af gruppe B, kr. 400 eks-
tra til vinderen af gruppe C og kr. 200
ekstra til vinderen af gruppe D, hvil-
ket giver følgende førstepræmier: A:
1100 kr. B: 900 kr. C: 700 kr. D: 500
kr. Alle andenpræmier er på 300 kr.
Tredjepræmier har en værdi af 100
kr. Alle præmier baseret på fuld til-
melding i den pågældende gruppe. –
Der spilles i max. fire 6-mands grup-
per med 5 runder med i alt 4 timer per
parti. Indskud 180 kr., heraf kr. 30 i
EMT-afgift til DSU. Turneringen
Elo-rates hvis muligt. – Oplysninger
om turneringsregler, starttidspunkt,
præmier m.m. på DSU’s eller klub-
bens hjemmeside eller på tlf. 40 38
92 50. Først-til-mølle tilmelding. Se-
nest lørdag den 15. februar 2011. Jørn
Brandt, tlf. 40 38 92 50 email:
formand@hvidovre-skakklub.dk el-
ler kj@kjbrandt.dk.
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K-skak

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

Skødstrup Sommer EMT
25/7 - 29/7
Skanderborg EMT
17/8 - 28/9
Brøndby EMT
22/8 - 26/9
Herning Byturnering
22/8 - 3/10
Damhus-Mesterskabet
6/9 - 25/10

Computerfrit
Veteran DM 2009

Slutstilling: 1. Aage Justesen,
Nørre Alslev, 7, 2. Kaj Hansen,
Søndersø, 6, 3-5. Niels Bertelsen,
Brøndby, Erik Levin Hansen,
Ringsted, og Bent Skov, Højslev,
5½, 6-7. Arne W. Larsen, Hvid-
ovre, og Ejnar Møller Kristensen,
Esbjerg, 5, 8. Stig Dresling, Fa-
rum, 3, 9. Poul Andersen, Mid-
delfart, 1½, 10. Hjarne Dyrsting,
Virum, 1.

Peter Lindegaard

http://kskak.dsu.dk/start.html

Links til international k-skak og
turneringsmuligheder via:

Bliv skakdommer

Dansk Skak Unions
dommerkursus 1 eller 2:

Fire lektioner pr. kursus,
pr. brev eller mail.

Afsluttes med prøve.
Kursusafgift 100 kr.

dommerkursus@skak.dk

§§
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Afsender: Dansk Skak Union, Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle.

Magasinpost SMP
ID-nr. 42197

Telefontid: Mandag-onsdag kl. 16-18, Torsdag lukket, Fredag kl. 10-16

The Grandmaster Battle Manual
The Grandmaster Battle Manual guider dig til
at udvikle dit spil på stormestervis. Bogens
forfatter, den græske GM Vassilios Kotronias,
lægger ikke skjul på, at moderne skak er
komplekst og meget krævende, men i denne
bog tager han læseren i hånden og leder ham
gennem skakspillets labyrinter og ud på den
anden side. 349 sider i softback, 219,- kr.,
i hardback 275,- kr.

The Grünfeld Defence
Og så er Avrukhs Grünfeld endelig kommet.
Den er vi mange, der har ventet på! Som vi ved
fra Avrukhs tidligere bøger, er det sublim
kvalitet, og han holder intet hemmeligt for sine
læsere! Bogen er blevet et tobindsværk og
dækker alt om den fantastisk dynamiske
åbning. Vol 1, 352 sider i softback, 219,- kr.,
i hardback 275,- kr. Vol 2, i softback, 219,- kr.,
i hardback 275,- kr.

Tilbud: Klubpakke
Så nærmer sæsonstarten sig, og Dansk Skaksalg har valgt
at sætte klubpakker med brætter, brikker og ure på tilbud
– se nærmere på vores hjemmeside www.skaksalg.dk.

Kære skakspillere!

Efter knap tre år med Dansk Skaksalg er det blevet tid for os til at takke af,
og vi fratræder derfor med udgangen af august måned.

I denne forbindelse vil vi gerne takke alle kunder og forretningsforbindelser
for samarbejdet, og der skal lyde en speciel tak til alle de faste kunder,
som vi har haft mange hyggelige samtaler med gennem årene.

Vi ønsker jer og Dansk Skak held og lykke fremover.

Christine og Lars A. Meyer
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