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Leder • 3

Å
rets helt store højdepunkt bliverVM-matchenmellemMag-
nus Carlsen og Fabiano Caruana, mellem den regerende
norske verdensmester og hans amerikanske rival. VM er

altid noget særligt, men siden den fantastiske Kandidatturnering i
Berlin i marts har skakverdenen sitret ekstra i forventning. Det kan
blive et brag af en match, det kan blive en af dem, som man aldrig
glemmer. Og så er det sådan i sport, at når der er en ung amerika-
ner indblandet, betyder det enmasse ekstra hype. Sådan er det også
denne gang.

Den danske stormester Lars Bo Hansen bor i Florida, og han tager
de amerikanske briller på og tegner et portræt af skakken overthere
i lyset af Caruanas succes. Samtidig analyserer han de to spilleres
styrke og svagheder.

Vi bliver lidt i USA, for Jacob Aagaard beskriver sit trænerarbejde
med talentfulde Samuel Shankland, der sensationelt vandt det ame-
rikanske mesterskab foran alle kanonerne og samtidig krydsede
2700-barrieren.

Herhjemme har sommeren som sædvanlig budt på kæmpe skak-
festival i Helsingør, det præger i høj grad nummeret, men der er
meget andet. Hvis man for eksempel går og tror, at alle muligheder
efterhånden er udtømt i skak, så tjek Jens Ove Fries Nielsens artikel
ud.

God fornøjelse!

Jan Løfberg og Lars Schandorff
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4 • Fra kontrolrummet

Af Lars Schandorff

Jeg så Xtracon-turneringen lidt fraoven denne gang, bogstaveligt talt,
oppe fra kommentatorsalen, der er
et meget fint biograf-lignende rum
beregnet til foredrag og fremvisnin-
ger. Og så er det rimelig køligt, i
hvert fald i forhold til de mange un-
derliggende spillelokaler, som blev
presset til det yderste af hedebølgen.
Der kunneman så sidde som kaptaj-
nen i cockpittet med det store over-
blik og dreje på knapperne og holde
kursen. Retningen var klar: med

knap 400 spillere til start var det et
langt udskilningsløb, der dagligt ud-
foldede sig for øjnene af mig og pub-
likum. Et benhårdt ræs, hvor folk i
toppen hele tiden faldt fra og måtte
give slip, og hvor der til sidst efter ti
hårde runder kun var en mand til-
bage, vinderen.

First love
På forhånd havde jeg russeren Dmi-
try Andreikin som favorit. Han har
en kampbetonet og original spillestil
med en forkærlighed for mindre
kendte åbningssystemer, og derud-

over er han snedig og stærk i tilspid-
sede situationer. Det er ikke tilfæl-
digt, at manden fra den berømte
årgang 1990 (Carlsen, Karjakin,
MVL, Nepomniachtchi m.fl.) har
været i finalen iWorld Cup.Han har
en god vinderpsyke, og det er nød-
vendigt for at komme til tops i en
stærk open.Man er nødt til at kunne
besejre nogle af sine værste rivaler i
de afgørende runder, ellers vinder
man ikke, i hvert fald ikke alene.
I tredje runde spillede Andreikin

et brag af et parti imod den unge
danske IMMartin Haubro fra BMS.

Fra kontrolrummet

Dmitry Andreikin, Jon Ludvig Hammer og Rasmus Svane. Foto: Jacob Pallesen.
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Fra kontrolrummet • 5

Der blev spillet knap 200 partier om
dagen, dvs. næsten 2000 i alt, og jeg
så selvfølgelig langt fra dem alle,men
det første skaklige kick, jeg fik i tur-
neringen, var Andreikins både origi-
nale, meget modige og helt
fantastiske kreation. Da jeg til slut
skulle kåre turneringens bedste parti,
valgte jeg det. Der er sikkert nogle
læsere, som bedre kan lide et af de
følgende partier, fred være med det,
det er en meget subjektiv kåring,
men da jeg først havde fået Haubro-
Andreikin på hjernen, var det umu-
ligt at få det ud igen. Begge spillere
fortjener stor ros for partiet. Hvis
ikkeMartin Haubro benhårdt havde
forsøgt at straffe modstanderens lidt
aparte åbningsspil, havde vi aldrig
fået Andreikin for fuld udblæsning.
Men det fik vi!

Martin Haubro (2373)
Dmitry Andreikin (2702)
Siciliansk / B42

1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
a6 5. Ld3 Lc5 6. Sb3 Le7!?
I gamle dage gik Sort ofte til a7,

hvorefter Hvid så senere kunne spille
Le3 og bytte den af.

7. Dg4
Meget principielt.
7. 0-0 er det mest spillede.
7... Lf6

Så har man allerede en original stil-
ling. Alternativet er g6, men løberen
kan blive god på f6. Men den kan
også blive et fjols.

8. S1d2
Fortsætter den kreative stil. 8. f4

d6 9. Sc3 Sc6 10. Le3 Sge7 så mere
standard ud, for begge parter.

8... Sc6 9. Dg3
9. Sc4 er forhastet pga. 9...d5.
9... Se5!?
Ekstremt provokerende. 9... Sge7

var oplagt, især fordi 10. Sc4 d5 11.
Sd6+ Kf8 12. Sxc8 Txc8 ikke er noget
at være bange for: 13. 0-0 h5 med
uklart spil.

10. 0-0 h5!?

Fremstødmed h-bonden ses igen og
igen i disse år i alle mulige afskyg-
ninger. Andreikin leger dog lidt med
ilden. Han har nærmest ingen ud-
vikling.

11. Le2
Meget konkret. Hvid håber på at

kunne straffe Sort. Nogle gange er
simple træk dog de bedste, andre
gange er der ikke noget enkelt.
11. f4 h4 12. Df2 Sxd3 13. cxd3 h3

er også noget rod.
11. h3 er nokmin favorit. Så kom-

mer Sorts bonde i hvert fald ikke
derned.

11... h4 12. De3 h3 13. f4?!
For hårdt. 13. g3 var det sikre, selv

om det er irriterende at skulle kigge
på Sorts h3-bonde resten af partiet.
Hvid er dog langt foran i udvikling
og kan ofte drille med et hurtigt f4.

13... hxg2
Nu er Hvids struktur omkring

kongen permanent svækket. Martin
Haubro har dog satset det hele på en
konkret fortsættelse.

14. Tf2 Sg6 15. Sc4

Martin Haubro og Dmitry Andreikin spillede et interessant parti.
Foto: Sigfred Haubro.
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6 • Fra kontrolrummet

Den kritiske stilling.
15... d5!
15... d6 16.e5 er godt for Hvid.
16. exd5 S8e7!
Dette bondeoffer havde Hvidmis-

set. 16... Dxd5? 17. Sb6 gik selvfølge-
lig ikke.

17. d6
Holder d-bonden. 17. dxe6 Lxe6

18. f5 så umiddelbart stærkt ud,men
Sort har 18... Lxc4 og 19. Lxc4?
Dd1+ 20. Kxg2 Sh4+ 21. Kg3 Dg1+
ender i en katastrofe for den hvide
majestæt.

17... Sf5 18. Dc5 Ld7
Sort får nemt brikkerne ud nu.

Bemærk, at han stadig har g2-bon-
den. Hvid får aldrig rigtig tid til at
tage den.

19. Sb6 0-0!
Giver en kvalitet.
20. Sxa8 Dxa8
Sorts officerer begynder at arbejde

fantastisk sammen, mens Hvids står
spredt rundt omkring. Og pludselig
er det Hvid, som har problemermed
sin udvikling.

21. Lf3 Sgh4 22. Le4
Hvid må beholde løberen. 22.

Lxg2 Tc8 23. Db6 Sxg2 24. Txg2 Tc6
25. Df2 Txd6 var skidt. Sorts løber
kommer til c6 med stor effekt.

22... Tc8 23. Db4 Db8
23... Lc6
24. Dxb7 Dxd6 25. Td2
Fristende, men 25. Ld2 var pligt.

Alt var dog ubehageligt.
25... Dxf4 26. Tf2 Dg4 27. Ld2
Ikke 27.Dxd7? Td8 28.Db7 Td1+.
27... Td8 28. Lxf5
Jeg mener, der faktisk blev spillet

28. Lf3 Sxf3+ 29.Dxf3 Dxf3 30. Txf3,
hvilket fører til samme stilling.Af en
eller anden grund røg trækkene for-
kert ind på livebrættet.

28... Sxf5 29. Df3 Dxf3 30. Txf3
Lc6 31. Td3 Txd3 32.cxd3

Hvid fik byttet dronninger og red-
dede sig ud i et slutspil. Sort beholdt
til gengæld sin bonde på g2.

32... Lxb2 33. Tb1 Sd4!
En fiks vending. g2-bonden spil-

ler en afgørende rolle i slutfasen.
34. Kf2
34. Txb2 Se2+ 35. Kf2 g1D+.
34... Sf3! 35. Le3
35. Kxg2 Sxd2+ 36. Kf2 Sxb1.
35... g1D+
Bondens triumf er fuldført.
36. Txg1 Sxg1 37. Kxg1
Med bondemere og løberpar vin-

der Sort let.
37... Lb5 38. d4 Lc4 39. Kf2 f6 40.

Lc1?! Lxc1 41. Sxc1 Kf7 42. Opgivet.
Springeren kan ikke rykke.
0-1.

Maxister
Jeg lancerede også tidligt den teori,
at den endelige vinder ville starte
med at vinde minimum de fem før-
ste partier. Al erfaring viser, at man
skal score minimum 8½ af 10 for at
vinde i Helsingør. Det er selvfølgelig
lettere at nå, hvis man har lavet mak-
simum fra start. Det er det rent ma-
tematiske argument.Men der er også
et sportsligt. Selvom det er let for en
højtratet at smide en eller to halve i
starten, og jeg har selv gjort det mas-

ser af gange, er det et svaghedstegn.
Og man vinder altså kun Xtracon
Chess Open, hvis man spiller op til
sit allerbedste, og det gælder også for
2700-folkene.
Den kroatiske europamester Ivan

Saric startede med 5 af 5 og så utro-
lig overbevisende ud. Han spiller di-
rekte og fremadrettet og har et godt
flow i sit spil, som gør, at han ofte
kan presse sine modstandere på
klokken også. I femte runde gik det
ud over den regerende nordiske me-
ster, den islandske veteran Johann
Hjartarsson.

Ivan Saric (2689)
Johan Hjartarson (2523)
Skotsk / C45

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. d4
Normalt spiller Saric Spansk,men

Skotsk kan være et godt overraskel-
sesvåben. Det passer godt til kroa-
tens direkte spillestil.

3. . . exd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sxc6
bxc6 6. e5 De7 7. De2 Sd5 8. c4 Sb6
9. Sc3 De6 10. De4 g6 11. Ld2 a5 12.
Ld3 La6 13. b3 Lg7 14. 0-0 0-0 15.
Tfe1
Vi er ude i periferien af åbnings-

teorien. En håndfuld har taget det
andet tårn og altså spillet 15. Tae1.
Saric forklarede efterfølgende, at han
tog f1-tårnet, fordi han regnedemed
at centrum kunne løses op, og det
andet tårn derfor havde muligheder
i c- eller d-linjen.

15… f5?!
Måske lige forcerende nok.
16. De3?!
16. Df3 med fordel.
16… Tfe8 17. f4 d6
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18. c5!
Det var Hvids pointe – et typisk

motiv i Skotsk.
18… Lxd3
Forcerer. 18… Sd5 19. Sxd5 cxd5

20. Lxa6 Txa6 21. cxd6 cxd6 22. Lc3
dxe5 23. fxe5, Hvid står nok lidt
bedre.
18… Sd7!? 19. Lxa6 Txa6 20. cxd6

cxd6 21. Dd3 Sc5 22. Dxd6 Dxd6 23.
exd6 Td8, og Sort vinder bonden
igen og står fint.

19. cxb6 La6 20. bxc7 Dd7 21. Db6
21. Sa4 Dxc7 22. Sb6 Tab8 23.

Lxa5 kom på tale. Sort har næppe
helt nok for en bonde.

21… dxe5 22. Tad1 e4 23. Le3 Ld3
24. Sa4!

På vej til c5. Det hele handler om at
fordrive løberen fra d3.

24… Tac8 25. Lf2 Kf7
25… Dxc7? 26. Dxc7 Txc7 27.

Txd3.
26. Dxa5 Dxc7 27. Dxc7+ Txc7 28.

Sc5 Td8 29. Te3! g5?!
Desperation. 29… Ld4 30. Th3

Lxc5 31. Lxc5, og Hvid truer både
Lb6 og Txh7+.
Computeren foreslår køligt 29…

Td6 med pointen 30. Sxd3 Tcd7
Måske Td6 stadig kunne holde ba-
lancen.

30. fxg5 Td5 31. Th3
31. Sxd3 Tcd7.
31… Le2 32. Te1
32. Txd5? cxd5 og Sort har kraf-

tigt modspil med sine stærke cen-
trumsbønder.

32… Td2

33. Txh7 Kg6
Måske 33… Kg8.
34. Txg7+! Txg7 35. Se6
Vinder materiale.
35… Txa2 36. Sf4+ Kxg5 37. Sxe2
Hvid har kontrol.

Europamesteren Ivan Saric valgte Skotsk Parti. Foto: Sigfred Haubro
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8 • Fra kontrolrummet

37… Td7 38. b4 Tb2 39. Le3+ Kg4
40. h3+ Kh4 41. Kh2 Td3 42. Sg3!
Td5 43. Tf1 Tb3 44. Sxf5+ opgivet.

1-0.

Det danske håb
De største hjemlige forhåbninger
hvilede på Mads Andersens skuldre.
Den 23-årige skanderborgenser er
for længst blevet robust nok til at
kunne bære dem. Allerede i 2017-
udgaven af turneringen var den dan-
ske stormester blevet delt toer med 8
af 10. Måske 2018 var året, hvor han
kunne komme helt til tops.Han star-
tede planmæssig med 4 af 4.Derefter
fulgte en remis mod den bare 13-
årige tyske komet Vincent Keymer.
Partiet i sjette runde mod den nor-
ske veteran Simen Agdestein kom til
at determinere hele turneringen.

Mads Andersen (2597)
Simen Agdestein (2581)
Engelsk / A17

1. c4 c5 2. Sf3 Sf6 3. Sc3 d5 4. cxd5
Sxd5 5. e3 e6 6. Sxd5 exd5 7. b4!?
cxb4 8. Lb2

Et positionelt bondeoffer, der med
succes blev lanceret ved EM for hold
for et år siden.

8. . . Sc6 9. Tc1 Dd6 10. Sd4 a6
Agdestein kendte det tydeligvis

ikke,men hans opstilling giver en vis
mening. Hvis Sort slår på d4, slår
Hvid selvfølgelig tilbage med løbe-
ren, hvorefter presset ned mod g7 er
ret generende. Spiller Sort f6, bliver
han lidt blød på de hvide felter –

man kan forestille sig en hvid løber
på d3, og en dronning som kommer
til h5.

11. f4?!
Var Mads bange for, at Sort spil-

lede Se5 og lukkede den gode diago-
nal? Næppe, for så kan Hvid jo altid
spille f4 med tempo. Rigtigt var rolig
udvikling med 11. Le2 og på 11…
Dg6 svares roligt 12. 0-0 Sxd4 (12…
Lh3 13. Lf3) 13. Lxd4 Ld6 14. Db3
Le6 15. Lc5! Lxc5 16. Txc5 med stor
positionel fordel.

11. . . Dg6 12. Df3 Le7!
Udvikling er vigtigere end mer-

bonden.
13. Dxd5 0-0

13… Sxd4 14. Lxd4 0-0 var godt
for Sort. Det er Hvid, der har pro-
blemer med sin konge nu.

14. f5 Dg5 15. Ld3 Td8 16. De4 Lf6
17. Sxc6 bxc6 18. Lxf6 Dxf6

Det danske håb Mads Andersen. Foto: Sigfred Haubro.
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19. Ke2?!
En ny uheldig beslutning. 19. 0-0

var naturligt og godt. Hvids løber
har et superfelt på c4.

19… Tb8
19… Ta7! fulgt af Tad7 eller Te7

gav Sort initiativet.
20. Tc5 b3 21. axb3 Txb3 22. Lc2

Tb2 23. g4?
Overaktivt og i familie med f4 og

Ke2 tidligere.Hvid kunne have straf-
fet Sort for at misse Ta7-ideen: 23.
Tb1! Txb1 24. Lxb1 og Hvid står po-
sitionelt lidt bedre, omend i en rodet
stilling.

23. . . a5!
Flirter med La6+.
24. h4 Dd6 25. d4?!
25. Dd4 var sidste chance for at

holde.
25… Dg3!

Sort trænger ind med dronning og
tårn. Hvids konge begynder at føle
sig lidt ensom.

26. Kd2
26. Df3 La6+.
26. . . Ld7 27. Kc1 Tdb8
27… Ta2!
28. h5?
28. Df4 var absolut sidste udkald.
28… Ta2! 29. f6 gxf6
Angrebet mod h7 fører ikke til

noget. Sorts konge løber bare væk,
men Hvids …

30. Dxh7+ Kf8 31. De4 Df2
Truer Ta1+.
32. Opgivet.
0-1.

Norge rykker
Norge havde som sædvanlig et hav af
deltagere på Konventum, ikke helt li-
geså mange som sidste år, hvor de
kom med 100, men alle deres stær-
keste spillere minus Magnus var til
start. Stærke Jon Ludvig Hammer
var et godt bud på en topplacering.
Han har tidligere gjort det godt i tur-
neringen, og da han besejrede Saric i
et positionelt drømmeparti, var jeg
ikke længere i tvivl: Hammer ville
vinde turneringen!

Jon Ludvig Hammer (2631)
Ivan Saric (2689)
Siciliansk / B23

1. e4 c5 2. Sc3 d6 3. Sge2 Sf6 4. h3!?
Sc6 5. g4
Hammer blitzede trækkene ud. Til

at begynde med følger man et parti
af Naiditsch fra sidste års EM.

5… d5
Klassisk viden: Fløjangreb bevares

med modstød i centrum.
6. exd5 Sxd5 7. Lg2 Sxc3 8. dxc3!
Spillet à tempo.Naiditsch spillede

det naturlige bxc3, men Hammer
har set, at dronningafbytning giver
lidt initiativ.

8… Dxd1+ 9. Kxd1 h5
Saric spiller altid aktivt og direkte.
10. gxh5 e5
10… Txh5.
11. Sg3 Le6 12. Ke2 0-0-0 13. Le3

f5 14. Lg5! Te8

15. h4!
En stærk, nærmest afgørende stra-

tegisk plan. Hvid vil følge op med

Lh3, der tvinger Sort til at spille f4,
hvorefter Hvids springer får et
drømmefelt på e4.

15… Kc7 16. Lh3 f4
Måske bedre 16… Lc4+ 17. Ke1

f4.
17. Lxe6 Txe6 18. Se4
Med klar positionel fordel.
18… Txh5 19. Tad1
19. Kf3.
19… Le7 20. Kf3 b6 21. Kg4 g6 22.

Th3 c4 23. Thh1 Th8 24. h5!?
Hvid simplificerer. Det behøvede

han ikke. Andre gode planer var for
eksempel The1 eller spil på dron-
ningfløjen med b3.

24… Lxg5 25. Sxg5 gxh5+ 26.
Txh5 Tee8 27. Se6+ Kc8 28. Txh8
Txh8 29. Kf5

Hvid har fuld kontrol, spørgsmålet
er, om han kan bryde igennem.
Feltet e4 spiller fortsat en nøgle-

rolle. Ud over springeren kan også
kongen benytte det. e5-bonden er
det afgørende target. Falder den, fal-
der f-bonden også.

29… Th2 30. Td2 b5 31. b4
31. Ke4 og ind på d5 var også mu-

ligt.
31… a5?!
Sort burde forenkle med 31…

cxb3 32. cxb3 og så søge modspil
med 32… Th3 med fair remischan-
cer.

32. a3
32. bxa5.
32… axb4 33. axb4 Th3
Angriber c3,menHvid kan dække

den med en lille smart sekvens.
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34. Td6 Kb7 35. Sc5+ Kc7 36. Se4
med kontrol. Txc3 strander på mel-
lemtrækket Txc6+.

36… Th4 37. Ke6!

Hvids officerer arbejder fantastisk
sammen.Nu truer Kd5, hvorefter alt
falder sammen.

37… f3
37… Th6+ 38. Kd5 Txd6+ 39.

Sxd6 Kb6 40. Sf7.
38. Td7+ Kb8
38… Kb6 39. Sc5.
39. Kd5 Sa7 40. Tf7 Sc8 41. Txf3
Det er slut.
41… Se7+ 42. Kxe5 Sg6+ 43. Kd4

Sf4 44. Sd6 Sd3+ 45. Ke3 opgivet.
1-0.

Efter seks runder var de to nord-
mænd Agdestein og Hammer alene
i spidsen med 6 af 6. Jeg tippede en
hurtig remis, men det indbyrdes
møde blev et dramatiske kampparti,
hvor Hammer startede offensivt
med sort og gav en bonde, blot for at
ryge i defensiven og være nede med
en kvalitet i slutspillet. Partiet endte
dog remis efter, at Agdestein havde
misset flere klare gevinster. Mest
oplagt var nok denne:

Jon Ludvig Hammer fandt en stærk strategisk plan. Foto: Sigfred Haubro.
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Simen Agdestein (2581)
Jon Ludvig Hammer (2631)

47. f4?
Nu er det ikke så let, faktisk er det

nok remis. Hvid kunne have vundet
forceret med det præcise 47. Tf7!,
hvorefter d-bonden koster løberen,
og tårnet holder Sorts bønder tilbage
længe nok til, at f-bonden afgør.Ho-
vedvarianten er 47… a4 48. d6 a3 49.
d7 Lxd7 50. Txd7 b5 51. Td8 Ka7 52.
Td1 b4 53. Ta1 og slut.

47… a4 48. f5 a3 49. Tg6 Ld3 50.
Tg1 Lxf5 51. Ta1 Kb5 52. Txa3 Kc5
53. Ta6 Lc8 54. d6 Ld7 55. f3 b5 56.
Ta8 Kxd6. Remis.

½-½.

Med sådan en escape strejfes det sid-
ste element, der skal være til stede for
at vinde Xtracon, nemlig held. Ingen
spiller fejlfrit i alle ti partier. Spørgs-
målet er, om modstanderen straffer
det. Synd for Agdestein, der i en
alder af 50 år kunne have været alene
i front med 7 af 7. Det er sjældent,
veteranerne kan gøre sig gældende i
den grad i vore dage. Skak er blevet
et ungt spil.

Egernskak
Nogle gange betyder rutine dog
mere end talent. Og så selvfølgelig
forståelse. Og spillestyrke.Denman-
gedobbelte danmarksmester Sune
Berg Hansen kom forbi og introdu-
cerede begrebet egernskak: hvor
man undervejs samler en masse
nødder sammen, og til sidst har man
forråd nok til hele vinteren. Oversat

Veteranen Simen Agdestein var tæt på at besejre Jon Ludvig Hammer.
Foto: Sigfred Haubro.
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til skaksprog: man samler små for-
dele sammen, og til sidst har man en
vindende stilling. Det gik ud over
stortalentet Jonas Bjerre. Og som
Sune pointerede, er det vigtigt at få
fat i de unge fremadstormende ju-
niorer i en tidlig alder, inden de bli-
ver alt for gode. Hvis man slår dem
første gang, man møder dem, har
man i lang tid derefter det psykolo-
giske overtag, og det vil alt andet lige
gøre fremtidige opgør lettere.

Sune Berg Hansen (2584)
Jonas Bjerre (2436)
Nimzoindisk / E48

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. e3
Sunes taktisk var at skabe en svær

strategisk stilling, hvor han måske
kunne udmanøvrere sin unge mod-
stander. Til det formål er en klassisk
Nimzoinder et godt valg.

4… 0-0 5. Ld3 d5 6. cxd5 exd5 7.
Sge2 b6
Der er mange, der spiller Te8 og

bagefter bakker med løberen til d6
eller evt. f8.

8. 0-0 a5!?
Ambitiøst. Sort vil spille La6 og

bytte de hvidfeltede. Først vil han
dog have bonden på a5, hvilket er
optimalt på den ene side.At der også
er en bagside, gjorde Jonas sig måske
ikke klart. Man kan skyde genvej til
mange ting her i livet, erfaring er dog
ikke en af dem.

9. Ld2 La6 10. Lc2!?
Også ambitiøst. Hvid beholder

brikkerne på brættet.
10… Ld6 11. f3 c5 12. Le1 cxd4
Der var ingen grund til at for-

enkle. 12… Dc7 så sympatisk ud.
Sort står glimrende.

13. exd4 Dc7 14. Kh1!
Undgår at svække sig. Lxh2 går

ikke efter g3.
14… Sbd7 15. Ld3! Lxd3 16. Dxd3

Hvid har et godt felt på b5, en kon-
sekvens af trækket a5. Det er en nød.
Bonden på b6 er også svag. Det er
endnu en nød. Tingene hænger sam-
men. Hvis Sort kunne få kontrol
over feltet b5 og gennemføre b6-b5,
ville han have løst alle problemer,
men det får han aldrig lov til.

16… Dc4
16… Tac8 var nok bedre.
17. Dxc4 dxc4
Nu er c-bonden også svag. Endnu

Jon Ludvig Hammer (i midten) analyserer efter sin gevinst i 5. runde. Foto: Jacob Pallesen.
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en nød.
18. Sb5 Le7 19. Sec3 Lb4
Håber måske at kunne erobre fel-

tet d5 til en springer.
20. Lg3 Lxc3 21. Sxc3 Tfe8 22.

Tfe1 Te6
22… Txe1+ 23. Txe1 Te8 24.

Txe8+ Sxe8 25. Sb5 fulgt af Sa3
vandt c4-bonden.

23. Kg1 Tae8 24. Txe6 Txe6
24… fxe6 25. Sb5 så heller ikke

rart ud.
25. Kf2
Hvid har fuld kontrol. Bonden på

c4 kan næppe holdes.
25… Kf8 26. Tc1 Tc6

27. Sb5
Med truslen Sa7, hvorefter Sorts

tårn må forlade c-linjen, og c4 går
tabt. Sune foreslog 27. a3 som mere
præcist.
27. d5 Tc8 28. Ke3 fulgt af Kd4 så

også godt ud.
27… Sd5 28. a3?!
28. Sa7 Sb4 generede Hvid. Com-

puteren er dog ikke så skræmt. Den
vil bare fortsætte med 29. Kf1. For
eksempel 29… Sd3 30. Tc3 Te6 31.
Txc4 Sxb2 32. Tc8+ Ke7 33. d5 og
vinder.

28… g5?!
28… f5! gav redningschancer.

Pointen er 29. Sa7 Th6 30. h3 f4 31.
Lh2 Tg6 og 32. Txc4 besvares med
32… Txg2+ 33. Kxg2 Se3+ 34. Kf2
Sxc4 35. Lxf4 Sb2 og Sort holder.

29. Sa7 c3
Desperation. Det gendrives glat.
30. Sxc6 cxb2 31. Ld6+ Kg7 32.

Te1 Sc3 33. Ke3 b1D 34. Txb1 Sxb1
35. Kd3
Springeren er fanget.

35… Kf6 36. Sd8 opgivet.
1-0.

Tyskerne kommer
Med godt spil rykkede de to unge ty-
skere Rasmus Svane ogVincent Key-
mer frem, og i toppen var det
pludseligt et tysk-norsk anliggende.
Svane er jo dansk, som navnet anty-
der, men han bor i Tyskland og spil-
ler under tysk flag. Jo tættere han
kom på den endelige sejr, jo mere
dansk blev han i kommentatorsalen.
Jeg adskiller mig nok ikke så meget
fra andre sportskommentatorer på
dette punkt. Vincent Keymer stjal
dog meget af fokus. Den bare 13-
årige sensation havde i foråret vun-
det den utrolig stærke Grenke Open
foran flere end 50 stormestre. Og
med scoren 8 af 9. I Xtracon startede
hanmed 7½ af 9 og havde lavet stor-
mesternorm inden sidste runde.
Han gjorde et utrolig godt indtryk
og fantastisk at se ham live i Dan-
mark. Keymer har alle muligheder

Sune Berg Hansen (th.) introducerer egernskak for Lars Schandorff. Foto: Thomas Larsen.
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for at blive en af Vestens helt store
stjerner i de kommende år.
Jeg pointerede flere gange, at en

ting var at læse i diverse medier om
udenlandske kometer, noget helt
andet at se dem i virkeligheden imod
spillere, som man selv kender. Her
viser drengen formatet mod den
danske stormester Allan Stig Ras-
mussen i et nøgleparti fra ottende
runde. Et parti, der betød, at Allan
Stig mistede chancen for at spille
med om førstepræmien.

Vincent Keymer (2466)
Allan Stig Rasmussen (2536)
Benoni / A70

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 c5 4. d5
exd5 5. cxd5 d6 6. Sc3 g6
Moderne Benoni. Allan Stig væl-

ger altid åbninger, som giver Sort
chancer. Samtidig håber han utvivl-
somt på at overraske sin unge mod-
stander, der trænes af den ungarske
superstormester Peter Leko og der-
for uden tvivl er godt inde i det
meste. Åbningen har dog ikke det
bedste ry på topplan, og Keymer ved,
hvad han vil gøre. Han spiller den
populære Lf4-variant.

7. Lf4 Lg7 8. Da4+
En lidt generende skak.
8… Ld7 9. Db3 Dc7 10. e4 0-0 11.

Sd2 Sh5 12. Le3 f5 13. exf5 Lxf5
Alternativet 13… gxf5 14. Le2 f4

15. Lxc5! er spillet i en del partier og
generelt med en god score for Hvid.

14. h3!?
En fræk opstilling. 14. Le2 Sf6 15.

Sc4 er spillet flere gange og virker
også lidt bedre for Hvid. Moderne
Benoni har det ikke så godt anno
2018.

14… Sf6 15. g4!?
Pointen, men meget tveægget.

Hvid tager terræn – og svækker sig!
I partiet går det godt. Hvid ender
med et stærkt initiativ på kongeflø-
jen.

15… Ld7 16. Lg2 Sa6 17. 0-0 Tab8
Sort søger aktivt spil på dronning-

fløjen med b5. Spørgsmålet er, om
Hvid kan få gang i noget på konge-

Rasmus Svane spiller under tysk flag. Foto: Sigfred Haubro.
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fløjen.
18. Sde4 Sxe4 19. Sxe4 b5 20.

Tac1 Db6 21. a3 Tbe8 22. Tfe1 Le5
23. Kh1 Dd8

24. Lg5 Db8 25. Lh6 Tf7
25…Lg7? 26. Lxg7 Kxg7 27.Dc3+

og Sorts konge savner beskyttelse.
26. f4!
Hvid går benhårdt efter initiativet.
26… c4
26… Lxf4 27. Lxf4 Txf4 28. Dg3

Tef8 og Hvid har flere chancerige
fortsættelser, bl. a. 29. Dh4, 29. Tf1
eller 29. b3!?

27. De3
27. Dg3 Lxb2 28. Tb1.
27… Lxb2 28. Tb1 Lh8 29. f5
Med stærkt angreb.
29… Dd8 30. Df2
30. fxg6 hxg6 31. Tf1 var stærkt

ifølge computeren, for eksempel
31… Txf1+ 32. Txf1 De7 33. Lg5
Dh7 34.Df2 Le5 35. Lf6 Tf8 36.Dxa7
og tingene begynder at skride for
Sort.

30… Txe4!?
Det var ikke til at holde ud at

kigge på den springer.
31. Txe4 Sc5
Sort har en bonde og fin positio-

nel kompensation for kvaliteten.
Problemet er dog stadig hans konge-
stilling, og det spiller Keymer konse-
kvent på i resten af partiet.

32. Te6!

32…Sd3
32… Sxe6 33. dxe6 Lxe6 kunne

prøves. 34. De3 Ld7 35. Ld5 De8 36.
f6! ser dog uhyggeligt ud, for eksem-
pel 36… Dxe3 37. Lxe3 Lxf6 38. Tf1
Kg7 39. Lxf7 Kxf7 40. g5.

33. De3 gxf5 34. gxf5 Le5 35. Le4
Hvid er klar til at komme i g-lin-

jen.
35… Lxe6 36. dxe6 Tc7 37. Ld5

Kh8 38. Tg1 Dh4

Fra det spændende opgør mellem stortalentet Vincent Keymer og den danske stormester Allan Stig Rasmussen.
Foto: Jacob Pallesen.
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39. Tg8+! opgivet.
1-0.

Storpolitik
Der skal være valg til præsidentpo-
sten i det internationale skakfor-
bund FIDE i forbindelse med den
kommende skakolympiade i Geor-
gien. Det satte sit præg på Konven-
tum i et par dage. De nordiske
forbund havde møde og havde ind-
budt de tre kandidater til at komme
og præsentere deres politik. Jeg blev
spurgt, om jeg ville lave interviews
med dem hver især og svarede, at de
var meget velkomne i kommenta-
torrummet til en snak! Min idé var,
at man kunne kombinere politik

med noget generel snak om skak
samt tjekke de aktuelle livepartier
sammen.Man glemmer nogle gange,
at skakpolitikere selv er spillere. Både
passionen for skak og spillestyrken
var tydelig. Dem, der kom forbi, var
Azmaiparashvili (som præsident for
det europæiske skakforbund), Ba-
char Kouatly og Zhu Chen (som re-
præsentanter for den russiske
kandidat Dvorkovich), Nigel Short
(for sig selv) samt Malcolm Pein
(som repræsentant for grækeren
Makropoulos). Med andre ord flere
stormestre, deriblandt en tidligere

”Those were the days” – Lars Schandorff og Nigel Short. Foto: Lars Grahn.
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VM-udfordrer samt en tidligere ver-
densmester for kvinder.
Det var især hyggeligt at snakke

med min gamle ven Short. Vi har
kendt hinanden siden juniortiden.
Those were the days. Dengang var
Nigel rigtig sjov, og det er han
endnu. Han har et suverænt engelsk
sprog, både på skrift og i tale, og er
en interessant debattør, men han er
ikke kendt som den store diplomat.
Derfor blev jeg da også meget over-
rasket over, at han stillede op som
præsident. Han har næppe nogen
chance for at blive valgt, hvilket han
udmærket er klar over, men måske
kan han lave noget ravage. Om det
er godt eller skidt, vil vi snart få at se.

Afgørelsen
Inden sidste runde var en kvintet i
spidsen med 7½ af 9. De to unge ty-
skere Svane og Keymer, nordmæn-
dene Hammer og Tari samt russeren
Andreikin. Derefter fulgte en større
flok med 7 point.

Forhåndsfavoritten Andreikin og
juniorverdensmesteren Aryan Tari
skulle op imod hinanden. Begge
havde vundet runden før og var nye
i førerfeltet. Nu havde vinderen af
deres indbyrdes parti pludselig
chancen for at løbe med det hele.

Dmitry Andreikin (2702)
Aryan Tari (2615)
Spansk / C91

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4
Sf6 5. 0-0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 d6 8.
c3 0-0 9. d4
Normalt er 9. h3.
9… Lg4 10. d5!?
Fører til en strategisk interessant

stilling. Teoretisk går det dog ikke for
at give noget,men eftersom det er en
sjælden sidevariant, er det ikke sik-
kert, Sort har helt styr på den.

10… Sa5 11. Lc2 c6
Det bedste er først 11…Dc8! med

planen 12. h3 Ld7. Men Tari spiller
jo normalt Caro-Kann…

12. h3 Lc8
12… Ld7?! 13. Sxe5! dxe5 14. d6.
13. dxc6 Dc7 14. Sbd2 Dxc6 15.

Sf1 Sc4 16. Sg3 Te8 17. a4

17… Sb6
Et nyt træk. 17…Le6 er spillet i en

del partier og scorer ok for Sort, for
eksempel 18. Sg5 Ld7 19. b3 Sa5 20.
Ld2 og Hvid har måske et lille over-
tag, men Sort står absolut fornuftigt.
Dog ikke nær så godt, som hvis man

Dmitry Andreikin og Aryan Tari. Foto: Sigfred Haubro.
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kender sin teori.
18. axb5
Bedst er nok 18. a5 Sbd7 og nu for

eksempel 19. Sh4 Lf8 20. Shf5 Lb7
21. Df3, og Hvid har godt pres på
kongefløjen og desuden den positio-
nelle mulighed for at tage det vigtige
felt c5 fra Sort med et veltimet b4.

18… axb5 19. Txa8 Sxa8 20. Sf5
Lf8
20… Lxf5 21. exf5 Sb6 skulle prø-

ves, selv omHvid står lidt bedre efter
22. Ld3 Sc4 23. De2.

21. Lg5 Sd7 22. Lb3
Det er allerede lidt ubehageligt.
22… Sab6?
22. . . Sc7 er formentlig stadig no-

genlunde ok for Sort.

23. S3d4!
En fantastisk kombination.
23… exd4 24. Lxf7+ Kxf7 25.

Dh5+ Kg8
25… g6 26. Dxh7+ fører til mat.
26. Dxe8
Der truer Se7+. Og alt muligt

andet. For eksempel bare cxd4. Ofte
ryger d6-bonden også. Hvid har
også Le7. Det er bare slut.

26… opgivet.
1-0.

Hammermødte Keymer. Det norske
håb fik hurtigt en lille, men klar for-
del i et tårnslutspil. Spørgsmålet var,
om det var nok.

Jon Ludvig Hammer (2631)
Vincent Keymer (2466)
Semi-Tarrasch /D41

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. Sc3 c5
5. cxd5 Sxd5
Den populære Semi-Tarrasch,

som især russeren Kramnik har
været med til at relancere på absolut
topplan.

6. g3
Hovedvarianten er 6. e4, men Jon

Ludvig går efter et lille, måske mini-
malt, plus, hvor han primært elimi-
nerer alle tabsrisikoer. En fornuftig
strategi, når man har den bedste kor-
rektion inden sidste runde.

6… cxd4
Mere normalt 6… Sc6 7. Lg2 cxd4

8. Sxd4 Sxc3 9. bxc3 Sxd4 10. Dxd4
Dxd4 11. cxd4 og nu 11. . . Ld6 eller
11… Lb4+ med en lidt passiv, men
solid sort stilling.

7. Sxd5 Dxd5 8. Dxd4 Db5
8… Dxd4 9. Sxd4 Lb4+ 10. Ld2

Lxd2+ 11. Kxd2 er lidt bedre for
Hvid. Lg2 bliver god.

9. e4 Db4+ 10. Ld2 Sc6 11. Dxb4
Lxb4 12. Lb5 Ld7 13. Tc1 f6!?
Giver Hvid en mulighed for at

forcere spillet. 13… Lxd2+ 14. Kxd2
Ke7 15. Ke3 Tac8 16. Lxc6 Lxc6 17.
Sd4 Ld7 er bekvemt for Hvid, men
absolut holdbart for Sort.

14. Lxc6! Lxd2+ 15. Kxd2 Lxc6 16.
Sd4! Lxe4 17. The1 Ld5 18. Sxe6
Lxe6 19. Txe6+

Hvid har initiativet i tårnslutspillet.
19…. Kf7
19… Kd7 20. Te3 Tad8 21. Td3+

Ke6 22. Tc7 Txd3+ 23. Kxd3 Td8+
24. Kc4 Td2 25. Txb7 Txf2 ligner
partiet, men Sorts konge står på e6

og ikke på e8.Det må være en fordel.
20. Td6 Thd8 21. Tc7+ Ke8 22.

Td3!
Et nøgletræk. 22. Txd8+ Txd8+

23. Kc3 Td7 giver ingenting, for ek-
sempel 24. Txd7 Kxd7 25. Kd4 Kd6
med klar remis.

22… Txd3+ 23. Kxd3 Td8+ 24.
Kc4! Td2
Nu fører 24…Td7 25. Txd7 Kxd7

26. Kd5! til et chancerigt bondeslut-
spil for Hvid. Jeg tror, det er vundet.
Jon Ludvig kaldte det for skummelt
for Sort.

25. Txb7 Txf2 26. a4 a5

27. b3
Dækker det hele og håber på to

forbundne fribønder. Det direkte 27.
b4! axb4 28. Kb3! var dog stærkere
og vandt! Sorts problem ud over
Hvids fribonde er den afskårne
konge. En variant går 28…Tf1 (28. . .
Txh2 29. a5 og bonden kan ikke
stoppes: 29. . . Th1 30. a6 Ta1 31. a7)
29. Txg7 Tb1+ 30. Ka2 Td1 31. Tb7
Kd8 32. Txh7 Td3 33. Kb2 Ta3 34.
Ta7 Kc8 35. a5 Kb8 36. Tf7 Txa5 37.
Txf6 og Hvid har to forbundne fri-
bønder – bare på den anden fløj!

27… Txh2 28. Txg7 Tc2+ 29. Kb5
Tb2 30. Kxa5 Txb3 31. g4 Te3?!
En fejl efter ellers godt forsvar.

31… h6 32. Th7 Te3 33. Txh6 Kf7
måtte prøves. Ofte ender det med, at
Sort giver sit tårn for a-bonden,men
holder remis med K og f.

32. Txh7 Te5+
32… Te4 33. Kb5.
33. Kb6 Te6+ 34. Kb7! Te5 35.

Th5 Te7+ 36. Kc6 Te6+ 37. Kc7 Te7+
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38. Kd6 Te4

39. a5
Fribonden afgør.
39… Txg4 40. a6 Ta4?!
40… Kf7 41. a7 Tg8 42. Ta5 Ta8

kunne forsøges, men det taber efter
43. Kc7 Ke6 44. Kb7 Td8 45. a8D
Txa8 46. Txa8 Kd5 47. Tf8 Ke5 48.

Kc6 f5 49. Kc5 Ke4 50. Kc4 f4 51.
Te8+ Kf3 52. Kd3 Kf2 53. Ke4 f3 54.
Tf8 og slut.

41. Th8+ Kf7 42. a7
Med den kendte finte 42… Txa7

43. Th7+ og Txa7.
42… opgivet.
1-0.

Som en meget glad Jon Ludvig
sagde, da han gennemgik partiet:
Andreikin lagde pres på, men jeg
svarede igen!

På tredjebordet blev Svane presset af
Saric. Han holdt stand, men kunne
dermed ikke holde trit med de
andre. Xtracon Chess Open 2018
blev vundet af Jon Ludvig Hammer
og Dmitry Andreikin med 8½ af 10.
Jon Ludvig fik fortjent den endelige
sejr på korrektion.

Godt dansk år
De danske spillere gjorde generelt en
god figur. Der var hele tiden adskil-
lige, som var godt med fremme. Da
Mads Andersen måtte slippe sit tag i
toppen midtvejs, stod andre klar til
at tage over.OK, der var måske ingen
danskere, som var helt i nærheden af
at vinde turneringen, men mindre
kan også gøre det. Med sejre i de to
sidste runder spillede stormestrene
Sune Berg Hansen og Allan Stig Ras-
mussen sig op på flotte 8 af 10 på en
delt tredjeplads, som de bedste dan-
skere. Mads A kom på 7½.
Allan Stig vandt et løberslutspil

mod den stærke franske stormester
Sebastien Maze. Vi kommer ind på
det kritiske tidspunkt:

Jon Ludvig Hammer fik en vinderkrammer af KSUs formand Sigfred Haubro. Foto: Jacob Pallesen.
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Sebastien Maze (2628)
Allan Stig Rasmussen (2536)

59. Lc1?
Tidligere i partiet stod Allan Stig

klart til gevinst, men han gav Hvid
lov til at komme ind i et løberslut-
spil, hvor det trods to merbønder til
Sort ikke er let at komme videre.
Hvid skal for alt i verden undgå, at

Sorts konge kan trænge ind. Derfor
skulle han blive på a1-h8-diago-
nalen. Korrekt var 59. Lc3 med en
fæstning.

59… Ke5!
En af fordelene ved at føre med en

bonde eller mere er, at man kan give
den tilbage mod at få andre fordele.

60. Lb2+
60. Lxf4+ Kd4 61. Ke2 Kc3 og slut.
60… Ld4! 61. Lc1 Lc3 62. Opgivet.
Kongen kommer til d4. En variant

kunne være 61… Lc3 62. Lxf4+ Kd4
63. Ke2 Lb4! 64. Le3+ Kc3 65. Lxb6
Kxb3 66. Kd1 Kxa4 67. Kc2 Kb5 og
vinder let.

0-1.

Inden sidste runde havde dansk-
amerikanske Kassa Corley chancen
for en stormesternorm. Han havde
lige slået den hollandske veteran Jan
Timman og behøvede bare remis
med hvidmod Sveriges bedste spiller
Nils Grandelius. Det glippede dog,
men fin turnering af Kassa.
Det er klart, i en kæmpe open

kommer folk med vidt forskellige
forventninger og drømme. De bed-
ste spiller for at vinde det hele, men

for mange andre gælder det at spille
nogle gode partier og måske vinde
deres ratinggruppe. Begge disse ting
lykkedes for Morten Frank Jensen
fra Præstø. Og han fik også tildelt
præmien for bedste parti af spillere
under 2000 for følgende positionelle
opvisning. Han stillede godt nok op
med 2007 i Elo, men med bare 1946
i dansk rating, så for en gangs skyld
kunne man bruge det danske tal til
noget. Det er ellers ved at være lidt
af en anakronisme.

Morten Frank Jensen (2007)
Andreas Manz (1791)
Engelsk / A13

1. g3 d5 2. Lg2 Sf6 3. c4 e6 4. Sf3
dxc4 5. Sa3!? Lxa3 6. Da4+ Sc6 7.
Dxa3 Dd6 8. b3! Dxa3 9. Lxa3 cxb3
10. axb3

Hvid har god kompensation for
bonden i kraft af et par langtræk-
kende krydsermissiler, også kaldet
løbere.

10… Sd5 11. 0-0 Sce7 12. Ta2 c6
13. Se5 Sb6 14. Tfa1 f6 15. Lc5! Sbd5
16. Sc4 a6 17. e4 Sc7 18. Sd6+ Kf8
19. Lh3 Sb5 20. Sxc8 Txc8 21. Lxe6
Hvid vandt bonden igen og står

overlegent.
21… Td8 22. f3
Mere præcist 22. f4! Sd4 23. Lc4

med fuld kontrol, da 23… Sf3+ 24.
Kg2 Sxd2 25. Td1 ikke går for Sort.

22… Sd4 23. Lxd4 Txd4 24. Kf2
Td6 25. Lc4 Sc8 26. Ke3 Ke7 27. d4
Thd8 28. Td2 Sb6 29. f4 h6 30. h4
Ta8 31. Ta5 Tad8 32. g4 Th8 33. h5

Fint vedholdende positionelt pres.
Hvid rykker bønderne frem og ska-
ber små fordele. Her erobres feltet
g6. Sort savner modspil og vælger at
slå på c4. Det fører dog til et vanske-
ligt dobbelt tårnslutspil. Det havde
været bedre at forholde sig afven-
tende og se, om Hvid kan bryde
igennem. Men det er svært bare at
forsvare sig passivt igennem lang tid.

33… Sxc4+ 34. bxc4

Hvid dominerer totalt. Han kan
lægge pres på b7-bonden og forbe-
rede et break i centrum.

34… Te8 35. Tb2 Td7 36. Ta1 Ta8
37. c5!
En fornem bondekæde.
37… Tc7 38. Tab1 Ta7 39. Kd3 Kd7

40. Kc4 Kc8 41. Kd3 Td7 42. Kc4 Tc7
43. d5!
Gennembruddet.
43… cxd5+ 44. exd5 b5+
Eller 44…Td7 45. d6 Kd8 46. Kd5

Kc8 47. c6.
45. Kd4 Te7 46. d6 Tad7 47. Ta2

Kb7 48. Tba1 opgivet.
1-0.
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Kassa Korley var tæt på en ny GM-norm. Foto: Sigfred Haubro.
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Af Jan Løfberg

Jeg så Xtracon-turneringen lidt frasidelinjen denne gang. I tidligere
turneringer – dengang turneringen
hed Politiken Cup/Copenhagen
Open – har jeg flere gange siddet i
kommandocentralen, hvor Lars-
Henrik Bech Hansen, fru Dorthe,
”tastedrengene” (som skriver alle

turneringens partier ind) og turne-
ringens mange frivillige har deres
gang. I år havde jeg ingen pligter af
den karakter, så når mit arbejde til-
lod det, kunne jeg være i Helsingør
som skakturist. Vi kan med en gam-
mel filmklassiker in mente kalde det
for skakturist ved et tilfælde. Jeg ind-
logerede mig på Konventum med
min kone i et par nætter. Fornuftig-

vis havde hun taget en stor tyk bog
med, som hun kunne begrave sig i,
når skaksnakken blev for indforstået.

Noget af det første, jeg lagde mærke
til, var, at jeg syntes, at der var for-
holdsvis få tilskuere i forhold til,
hvad jeg har set tidligere. Det kan
være, at jeg har været forbi Konven-
tum på de forkerte tidspunkter,men

Skakturist
ved et tilfælde

I konferencesalen spilles topskak. Men der spilles også meget interessant skak andre steder på Konventum.
Foto: Jacob Pallesen.
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nu er det jo noget af en udfordring
– københavnere er forvænte – at tage
til Helsingør; også selv om kystbane-
toget kører. Men det gjorde det ikke
denne sommer. Da jeg satte mig lidt
ind i tingene, fandt jeg frem til, at det
faktisk slet ikke var så besværligt
endda. Man kunne tage en togbus
direkte fra Ryparken Station til Hel-
singør. Her kanman så tage bus 803,
og den går hver 30. minut i dagti-
merne. Nu tilhører jeg den lille
gruppe, som ikke har kørekort, så
under normale omstændigheder
ville jeg have fragtet min cykel med
kystbanetoget og trampet de små tre
kilometer ud til Konventum.

Mit fokus som tilskuer på sidelinjen
går i retning af at finde de sjove og
spændende partier. De udspiller sig
ikke altid blandt de 11 øverste bræt-
ter. Meget ofte fatter jeg heller ikke,
hvad der foregår. Det er heller ikke
sikkert, jeg ved, hvad der foregår al-
ligevel, men nu har jeg prøvet at
samle et par håndfulde af mine ind-
tryk. Og det er netop indtryk – det
kan godt være, at dit skakprogram
kan jorde mine vurderinger (eller
fornemmelser), men nu skal neden-

stående ikke opfattes som en mate-
matikopgave.

Remis og romantik
Vicedanmarksmesteren Jonas Bjerre
måtte overraskende nøjes med remis
mod navnebroderen Jonas med H.
Rasmussen som de efterfølgende
navne. Jonas Bjerre havde en bonde
mere i et tårnslutspil efter træk 40 i
1. runde:

Jonas H. Ramussen
Jonas Bjerre

I denne stilling har Sort lige spillet
40… h7-h5

Formentlig var det bedre bare at
”massere”uden at lave alt for mange
forpligtende bondetræk. Det er al-
drig til at vide, om ratingforskellen
på +500 i sidste ende får betydning,
men jo længere den lavere ratede
spiller bliver holdt i en skruestik
desto større sandsynlighed for et
sammenbrud. I løbet af ganske få
træk gav Jonas Bjerre bonden til-
bage, men stillingen var og blev
umulig at rokke. Remis.

Dennis Madsen fra Helsingør spiller
angrebsskak. Han er rundet af den
romantiske skole, og jeg vil mene at
mangeMorphy-,Anderssen- og Ste-
nitz-partier vil falde i hans smag.
Dennis Madsen spiller en række
mindre kendte åbninger, hvor han
hurtigt får officererne i spil. Ofte
giver han bonde for hurtig udvik-
ling. Når han har bragt officererne i
retning mod modstanderens konge,
er det ikke mod, hanmangler.Her er
et brutalt overfald i fuldt dagslys.

Leonid Bebchuk (2072)
Dennis Madsen (1578)
Skandinavisk / B01

1. e4 d5 2. exd5 Sf6 3. d4 Sxd5 4. c4
Sb4 5. Da4+ S8c6 6. d5 b5! 7. Dd1
Sd4 8. Sa3 e5 9. Le3 c5 10. dxc6
Sbxc6 11. Sxb5 Lb4+
Hvid er kommet på hælene. Mø-

bellageret på højre fløj er stort og
kommer til at være opmagasineret i
et stykke tid. Snart er alle Sorts klod-
ser i spil.

12. Sc3 Lf5 13. Tc1 0-0 14. Sge2
Lg4!? 14. Sge2 Lg4!?
Hvid har en bondemere,men han

står noget forkrampet. I praktisk spil
må Sort have gode forrentningsmu-
ligheder for den investerede kapital.
Teksttrækket forsøger at udnytte pla-
ceringsvanskelighederne for Hvids
lette officerer på kongefløjen.

Mange skakspillere tror, at bræt, brikker og ure af sig selv kommer flyvende ind i et
spillelokale. Foto: Sigfred Haubro.
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15. f3
Det er ikke nemt for Hvid at få

brikkerne i spil. Derfor er det bedste
for Sort formentlig at forholde sig
afventende med 15. -, Le6. Men for
en romantiker er det naturligvis fri-
stende at overveje et offer. Dennis
lader det ikke blive ved overvejelsen:

15… Lxf3? 16. gxf3 Sxf3+ 17. Kf2
Df6
Der er ikke nok for officeren. Pro-

blemet for Sort er, at selv om Hvids
konge er klemt, så kan brikkerne
rundt om den pludselig rykke. Det
kunne de ikke inden offeret. Hvis
Sort vil sprælle lidt, skal han hurtigst

muligt få tårnene med i de åbne lin-
jer.

18. Lg2 Dh4+ 19. Sg3 Sxh2 20.
Txh2 Dxh2
Det var formentlig denne afvik-

ling Dennis satte sin lid til med sit
18. træk.Materielt har Sort pludselig
fået en lille fordel, men omkostnin-
gerne er for store. Dronningen på h2
er offside. Nu kunne Hvid spille 21.
Dc2 med den dødelige trussel Th1.
Men teksttrækket sætter ikke den
hvide gevinst over styr.

21. Dd7 Dh4 22. Lxc6 Tad8 23.
Df5 Td6 24. Th1 Dxh1 25. Lxh1 Tf6
26. Dxf6 gxf6 27. Sd5 opgivet.

1-0.

Morgenrunden
Mange skakspillere frygter både
morgenrunder og dobbeltrunder.
Begge dele skyldes vel træthed. Enten
fordi man føler, at man ikke er ud-
sovet – eller fordi man er ved at falde
i søvn.
Hvad der skete for den tidligere

FIDE-viceverdensmester Jan Tim-
man er ikke helt klart. Men det var
en morgenrunde, så man må for-
mode, at det var det første. Han

havde tilsyneladende ikke fået gne-
det søvnen ud af øjnene, da han
mødte tyskeren Lars Hinrichs. Sidst-
nævnte har flere gange spillet med i
Helsingør, og han har leveret mange
strålende enkeltresultater. 2. runde i
dette års udgave var ingen undta-
gelse, og han fik en fin skalp til sin
samling:

Lars Hinrichs (2185)
Jan Timman (2555)
Kongeindisk i forhånden / C00

1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. g3 Sc6 4. Lg2
Sf6 5. De2 d6 6. 0-0 Le7 7. c3 0-0 8.
d4 d5 9. e5 Se4 10. Td1 Db6 11. Le3
Ld7 12. Se1 cxd4 13. cxd4 f6??
Uha. 13. -, f5 eller Sb4 skulle spil-

les. Timmanmå have glemt følgende
åbenlyse afbytning.

14. Lxe4 dxe4 15. d5 Da5 16. dxc6
Lxc6 17. exf6 Lxf6 18. Sc3
Det siges om Timman, at han er

den topskakspiller, der har været
mest ligeglad med løberparrets
kendte styrke (han har spillet nogle
formidable partier med springerpar-
ret). Nu sidder han tilbage med lø-
berne, og han har absolut ingen
kompensation.Hanmangler bare en
officer. Stormestereffekten udebliver,
så vi forskåner læseren for krampe-
trækningerne i de næste ti træk.
Hvid vandt naturligvis.

1-0.

Dobbeltrunden
Bortset fra Timman havde ingen i
top-50 havde tabt i de to første run-
der. Men i 3. runde kom en bolle.
Det var da den 49. seedede svensker
Philip Lindgren (2394) tabte til Jens
Hartung-Nielsen (2207). Sidst-
nævnte tilhørte i mange år den kø-
benhavnske elite og spillede med i
flere stærkt besatte københavnsme-
sterskaber. Nu om dage spiller Har-
tung både almindelige turneringer
og seniorturneringer. Han har såle-
des vundet både DM og KM for se-
niorerne.

Dennis Madsen fra Helsingør spiller romantisk skak. Foto: Jacob Pallesen.
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Philip Lindgren (2394)
Jens Hartung-Nielsen (2207)

Sort har netop spillet h4-h3. Hvid
har en bonde mere og en lille fordel,
men i det følgende op mod tidskon-
trollen får blottelserne omkring kon-
gen afgørende betydning. Hvid
hjælper selv godt til.

30. Lf4 De6 31. f3
Det hul ser grimt ud.
31… Se3 32. Tc1 Da2 33. Tbc7 Sd5

34. T7c2 Sxf4 35. gxf4? Dd5
Hullerne i den hvide stilling læg-

ger op til taktiske muligheder. Har-
tung søger i den retning. Hvid
kunne have elimineret ubehagelig-

hederne med 35. Txa2.
36. Tc7? Te3 37. Dd2 Df5 38. Kh1

Dxf4 39. Tc8 Txc8 40. Txc8+ Kh7 41.
Tc1 d3 42. Tc4

42… dxe2 43. Opgivet.
0-1.

Ekstra opmærksomhed giver jeg
altid Jakob Aabling-Thomsens par-
tier. Han har en dejlig optimistisk til-
gang og har flere gange givet
+2600-spillere ”en på propellen”.
Jakob har i mange år deltaget i tur-
neringen, mens han har været stu-

Svenskeren Philip Lindgren kom galt af sted. Foto: Jacob Pallesen.

Med gevinsten over Philip Lindgren kom Jens Hartung-Nielsen på 3 af 3.
Foto: Jacob Pallesen.
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derende. Det ikke helt billige ophold
har han tjent til ved at være en af
”tastedrengene”. Nu er han færdig-
uddannet, og for få måneder siden
blev han far. I den forbindelse tæn-
ker jeg ofte på Bent Larsens beskri-
velse fra hans kandidatmatch mod
jugoslaven Ivkov i 1965:
”Fru Ivkov – miss Argentina 1955

– rejste dog før matchen startede;
muligvis forstyrrede junior den stor-
mesterlige nattesøvn.”
Hvordan Jakob indrettede sig i

Helsingør, ved jeg ikke,men han kla-
rede sig da meget fornemt i den sene
dobbeltrunde mod den topseedede
russer:

Nikita Vitiugov (2734)
Jakob Aabling-Thomsen (2379)

Sort har netop spillet Tc8-c4. I det
følgende finder Vitiugov ikke noget
gennembrud.

19. Dd2 d4 20. Se2 e5 21. c3 Sc5
22. cxd4 Sb3 23. De3 Sxd4 24. Kh2
Df6 25. Sxd4 Txd4 26. Txd4 exd4
27. Dd2 Td8 28. e5 Remis.

½-½.

En ”halv skalp” af de flotte. Jakob
Aabling vandt som bekendt kandi-
datklassen og har ret til at spille i
landsholdsklassen næste år. Som jeg
ser det, så er Jakobs største svaghed,
at han har en tendens til at komme i
voldsom tidnød. Selv om han er en
strålende lynspiller, scorer de færre-
ste spillere point på ikke at have tid
til at beregne varianterne.

Fra før Nils blev født
På den internationale scene stråler
Magnus Carlsen, og det har han
gjort i årevis. Han er en stjerne, men
desværre også en stjerne som ikke
har ret mange nordiske kolleger i de
højere luftlag. Bortset fra få øjeblikke
har han kun haft følgeskab af Peter
Heine Nielsen og Jon Ludvig Ham-
mer i den eksklusive klasse for stor-
mestre over 2700. Sidstnævnte, der
jo som bekendt også arbejder i Carl-
sens team sammen med Heine, har
haft et dyk ratingmæssigt, men man
må jo sige, at han fremviste sit po-
tentiale i Helsingør.
Nils Grandelius har kvalificeret sig

tilWorld Cup’en (hvor vi jo også har
en form for halvdansk statslig re-
præsentation ved færingen Helgi
Dam Ziska). Den unge svensker har
efterhånden etableret sig med et ra-
tingtal i gruppen over 2650, men
som Jacob Aagaard fortæller om i
”Strategiske koncepter”, så havde
Sam Shankland også svært ved at
tage det sidste skridt op mod 2700.
Efterhånden er det ved at være

klart for de fleste skakspillere, at der
er verden til forskel på spillere på
2600 og 2700. 100 ratingpoint i den
ende af skalaen svarer vel styrke-
mæssigt til forskellen på en 1500-
mand og en med 1800.

I 4. runde skulle Nils Grandelius
møde Carsten Høi. Den danske stor-
mester er årgang 1957 og havde sin
klart bedste periode i slutningen af
80erne, sådan ca. fem år før Nils blev
født i 1993. Men Høi havde netop
inden Helsingør vist fin form i Oslo
(se andetsteds i dette nummer af
Skakbladet), hvor han spillede par-
tier ”som i de gode gamle dage”. Det
var derfor en spændende match,
som jeg fulgte i Øresundssalen live.
Den svenske favorit måtte da også til
at klamre sig til alle træstykkerne, da
han var ude at svømme på åbent
vand:

Nils Grandelius (2668)
Carsten Høi (2389)
Pirc’ Forsvar / C41

1. e4 g6 2. d4 Lg7 3. Sc3 d6

Nikita Vitiugov og Jakob Aabling-Thomsen spillede remis. Foto: Sigfred Haubro.
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Ingen overraskelse, sådan har Høi
spillet i over 40 år.

4. Le3 Sf6 5. Dd2 0-0 6. 0-0-0

Sc6 7. f3 e5 8. Sge2 exd4 9. Sxd4
Sxd4 10. Lxd4 Le6 11. g4 c5 12. Le3
Da5 13. a3 Tfd8 14. Lg5 b5

Jeg forestiller mig, at Høi har haft det
helt fint, da han spillede dette bon-
deoffer. Er der nok for bonden?
Måske, måske ikke. Grandelius
finder formentlig ikke den bedste
fortsættelse.

15. Lxb5 a6 16. Df4
Det er i hver fald ikke uden risiko

at åbne a-linjen.
16… axb5 17. Lxf6 b4 18. Lxg7

Kxg7 19. Sb1 La2!
De følgende afviklinger fører til

remis.
20. Txd6 Txd6 21. Dxd6 Lxb1 22.

Kxb1 bxa3

Her stod jeg i Øresundssalen og kig-
gede ind på partiet. Straks da jeg så
stillingen, troede jeg, at Høi måske
havde er vindende angreb under op-
sejling. Grandelius kaster sig ikke ud
i vovet gevinstforsøg,men søger i re-
mishavn.

23. De5+ Kg8 24. Dc3 Db6 25. b3
a2+ 26. Ka1 c4 27. Td1 cxb3 28. cxb3
Df2 29. h3. Remis.

½-½.

Den svenske etter, Nils Grandelius, bor i Danmark. Foto: Sigfred Haubro.
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Aljechins kanon
Steen B. Petersen fra Brønshøj Skak
Forening er også en spiller, som det
altid er spændende at følge. I neden-
stående stilling fra 5. runde fik han
opstillet Aljechins Kanon (jeg lader
det op til eksperterne at diskutere,
om dronningen skal være bagest
eller i midten – i stampartiet mod
Nimzowitsch fra San Remo 1930
havde Aljechin dronningen bag
begge tårne).
De seneste år har Steen spillet

meget ujævnt, men i foråret vandt
han den stærkt besatte hurtigturne-
ring Viking Cup i Frederikssund.

Steen B. Petersen (2111)
Frank Buchenau (2275)

Det kniber for Hvid at fyre kanonen
af. Hvordan kommer Hvid videre?
Når g4 ikke fører til noget, skulle
Hvid måske have flyttet artilleriet
over på den anden fløj. Det sker ikke,
og i stedet er det Sort, som bryder
igennem på denne fløj.

26. g4 fxg4 27. Dxg4 c6 28. T6h3
Tf7 29. Sd3 c5 30. f4 De8 31. Ta1
Dc6 32. Se1 b5 33. De2 bxa4 34. Tf3
Tb6 35. Ta2? Tfb7 36. Sd3 cxd4 37.
cxd4 Dc4 38. b4? cxb3 39. Opgivet.

0-1.

Hyp, lille Lotte
Landsholdsspilleren Poul Rewitz er
ikke bange for at spille lange partier.
Slutspillets mange finesser har han
godt styr på. Men som han selv er-
kender, så er åbningsspillet og den
nært forbundne teori ikke hans

spidskompetence. I 7. runde fik han
et forholdsvis lukket parti ud af det
mod Dennis Jørgensen, så Rewitz
skulle spejde langt efter slutspillet.
Til gengæld havde han et par stærke
springere, og det afgjorde partiet:

Dennis Jørgensen (2147)
Poul Rewitz (2289)

Det første, der springer(!) i øjnene er
naturligvis feltet b4.Hvid er dømt til
at forholde sig afventende.

41. Ld1 Dd6 42. Tb3 Dc7 43. Lf3
Se6 44. Tb2 Tf4 45. Ld1 Se7 46. f3
Sc6 47. Le2 Sb4 48. Lf1 T4f7 49.
Td2 Sf4

Hyp lille, Lotte. Kender du melo-
dien? Den har Aage Stentoft skrevet.
Arvid Müller har skrevet teksten, og
Ludvig Brandstrup sang den i
Apollo-Revyen i 1942:

Her er jeg med fuld musik
midt i Københavns trafik.
Mig og så min gamle hest
gør døgnet til en fest.
Lotte hopper som en ged
gade op og gade ned,
hun er hele byens store kærlighed.
Og kareten er så fin,
den er osse lidt til grin,
på’ en igen! Tj! Tj!
Gamle ven! Tj! Tj!
Hyp, lille Lotte,
og singsalia bommelom bom bom.

Nu sidder man ikke og synger midt
under et skakparti, men hvis Poul
Rewitz kan nynne indvendigt og el-
lers kendte til ovenstående, så kunne
det være, at han nynnede den gode,
gamle melodi.
Mon ikke han under alle omstæn-

digheder nød de gamle krikker på b4
og f4? Timman ville have frydet sig.
De hvide bønder står for fald.

Steen B. Petersen fik ikke andet end krudtrøg ud af Aljechins Kanon.
Foto: Jacob Pallesen.
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50. Th1 Dd7 51. Kg1 Dxa4 52. Lh3
Sbxd3 53. Le6 Sxe6 54. Txd3 Sf4

55. Td2 Dxc4 56. Kf2 d3 57. Opgivet.
0-1.

Må man kritisere?
Om aftenen over en øl snakkede jeg
med flere skakspillere, som har ob-
serveret det samme som jeg.Vi skak-
spillere er nogle mimoser som ikke
tåler kritik. En inside-observation så
at sige. Det ses for eksempel meget
ofte i de alenlange e-mail-korres-
pondancer, som vi skakspillere med
stor energi kaster os ind i, når vi
føler, at nogen har trådt os over tæ-
erne. Det skorter herefter ikke på
forsvar, som føres med både en nid-
kær detaljerigdom og enmillimeter-
agtig nøjagtighed.
Jeg er dog ikke bange for at kriti-

sere Steen Kopperberg fra Frederiks-
værk Skakklub. For jeg kender ham,
og han kan sagtens tåle kritik.
Særligt når jeg i samme åndedrag

fortæller, at han er ubesejret hjemme
på græsplænen i Nordsjælland, hvor
han har sat sit store haveskakspil op.
Brikkerne er op til en halv meter
høje – og det kræver, at man er lang-
synet, hvis man skal overskue samt-
lige 64 felter. Steen er i særligt humør
til at sætte sin ubesejrede værdighed
på spil efter en god frokost suppleret
med øl og snaps. Selv ikke seniorver-
densmester Jens Kristiansen kunne
skubbe Steen ud over brætkanten på
græsplænen, da han var på besøg.
Jeg følger naturligvis Steens resul-

tater. Det er det nemmeste. For selve
spillet på brættet er som regel så
drønhamrende kedeligt, at det kræ-
ver en større skaklig indsigt, end jeg
er besiddelse af, før man kan blive
ophidset af den slags brikflytteri. I 7.
runde dristede jeg mig op for at se
Steens parti. Hvis han var hurtig
færdig, så kunne han vel nok fristes
til at modtage en lille fadøl og anek-
doteudveksling i atriumgården.
Jeg så følgende stilling:

Dennis Jørgensen havde sit hyr med at holde Poul Rewitz’ heste fra livet.
Foto: Jacob Pallesen.

Poul Rewitz havde et imponerende springerpar. Foto: Jacob Pallesen.
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Anders Kleimark (2024)
Steen Kopperberg (1856)

Adskillige tårnslutspil, hvor den ene
part har to splittede merbønder – for
eksempel f- og h-bonde – er remis.
Her har Sort oven i købet en dobbelt-
bonde i g-linjen. Sort skal passe på
ikke at få afskåret sin konge fra for-
svaret af dobbeltbonden. Jeg forven-
tede en snarlig remis og en kold øl.

48. Td2 g6 49. Td3 Tf5 50. Ke3
Te5+ 51. Kf2 Tb5 52. Kg3 Tb1 53.
Td8 Tg1+ 54. Kf2 Th1 55. Kg2 Te1
56. Td4 Te5 57. Kg3 Ta5 58. Td8 Tf5
59. Td3
Nu er der allerede småproblemer.
59… Tf4 60. Ta3 Kd6 61. Ta6+

Ke5 62. Txg6 Kf5
Sort bør stadig ikke tabe.
63. Tg8 Ta4 64. Tf8+ Kg6 65. Tc8

Kf5 66. Tc5+ Kg6 67. Te5 Tb4 68.
Te4 Tb1 69. h4 gxh4+ 70. Txh4
Det er fortsat remis.
70… Kf5 71. Th5+ Kg6 72. Ta5

Tg1+ 73. Kf4 Tb1 74. Ta6+ Kh5 75.
Kf5 Tb5+ 76. Kf6 Kh4 77. Ta4+ Kg3?
Sort afskærer sin konge; Kh5

skulle spilles.
78. f4 Tb6+ 79. Kg5 Tb8 80. f5

Tg8+ 81. Kh6 Tf8 82. Kg6 Tg8+ 83.
Kf7 Tg5 84. f6 Te5 85. Kf8 Tb5 86.
f7 Tb8+ 87. Kg7 Tb7 88. Ta8 opgi-
vet.

1-0.

Steen var godt klar over, at hånen
kunne ramme ham, så da hanmødte
mig på gangen, sagde han hovedry-
stende: - Jeg tabte!
Vi blev enige om, at det var for

varmt til en kold øl: – En anden
gang!

Hækkeløber
For nogle år siden vendte Erik Jarl-
næs tilbage som aktiv ved skakbræt-
tet efter mange års fravær. Han var i
sin tid dansk mester i 400 meter
hækkeløb, mens han inden for skak
især manifesterede sig med nytænk-
ning.
I 1973 var han mand for at samle

nogle af Københavns allerbedste
spillere i Frederiksberg Skakfor-
ening. Jarlnæs havde fået overtalt
Bent Larsen til at træne klubbens 1.
hold. Projektet var godt tænkt, men
faldt efter ganske kort tid fra hinan-
den, fordi Larsen af skattemæssige
årsager valgte at flytte til Gran Cana-
ria. Erik Jarlnæs blev også den første
landstræner for herrelandsholdet.
Det var han ved skak-OL i Nice
1974. Jarlnæs var forud for sin tid.
Amatørismen i dansk skak var ikke
sådan at slippe af med, og Jarlnæs
brugte sin tid på noget andet.
Men nu hygger Jarlnæs sig igen

med skakspillet. Her et eksempel fra
8. runde:

Henrik Tolba (1751)
Erik Jarlnæs (1930)
Nimzoindisk / E38

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. Dc2
d5 5. e3 c5 6. Sf3 Sc6 7. a3 Lxc3+ 8.
bxc3 0-0 9. cxd5 exd5 10. dxc5 Da5
11. Ld3 Lg4 12. Sg5 h6 13. h3 Lh5 14.
Sh7 Sxh7 15. Lxh7+ Kh8 16. Ld3
Hvid har brugt mange træk på at

bytte sin springer på f3.
16… Tfe8 17. 0-0 Se5 18. c4

dxc4 19. Lxc4 Dxc5 20. Lb3

20… Sf3+ 21. Kh1??
Efter 21. gxf3 må Sort tage remi-

Steen Kopperberg har tilsyneladende fundet ud af, at kongen på g3 er offside.
Foto: Jacob Pallesen.
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sen med Dg5+. Nu er det forbi.
21… De5! 22. gxf3 Lxf3+ 23. Kg1

Dg5+ 24. Kh2 Dg2+ mat.
0-1.

Ikke noget stakit
Den svenske stormester Jonny Hec-
tor fra Nordkalotten er praktisk talt
på hjemmebane på Konventum. Fra
sin bopæl kan han gå til spillestedet.
Mange gange er Hector startet med
en lang række gevinster. I år blev det
ikke til noget stakit. Efter syv runder
havde han noget usædvanligt spillet
tre remiser, men vundet fire partier
og med en gevinst over Andreikin,
ville han tilslutte sig toppen. Men
Hector tabte, og bedre gik det ham
ikke i 9. runde, hvor han åbnede uor-
todokst mod franskmanden Ronan
Le Goff: 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4 Sf6
4. De2!?

På den utraditionelle front leverede
Mikael Horslund fra Randers også
sine bidrag. Som for eksempel her i
9. runde:

Mikael Horslund (1714)
Jonbert Jensen (1481)
Bird / A01

1. f4 d5 2. Sf3 Sf6 3. e3 Lg4 4. h3
Lxf3 5. Dxf3 c6 6. g4 h6 7. h4

Hensigten er tydelig.
7… Sbd7 8. Lg2 e5 9. 0-0 h5 10.

g5 e4 11. De2 Sg4 12. c4 f6 13. cxd5
cxd5 14. Sc3 Sb6 15. Sxe4?! d4?
Hvid har ikke kompensation nok

for officeren.
16. Db5+ Dd7 17. Db3 0-0-0 18. a4

f5 19. a5 Sd5 20. Ta4! fxe4 21. Txd4
Lc5 22. Tc4 Dc6 23. Lxe4 Kb8 24. d4
The8 25. Txc5 De6 26. Lxd5 Txd5
27. Dxd5 Da6 28. Dd7 Tg8 29. Dc7+
opgivet.

1-0.

Mikael Horslund åbnede med fem
forskellige førstetræk: e4, d4, c4, f4
og Sf3. En alsidig herre med et stort
mod.

Opløsning
Sidste runde ved en skakturnering er
altid afslørende. De skuffede spillere
forsøger at få afsluttet partiet i en
fart – gerne ved en hurtig remis. For
folk med præmie-, norm- og vin-
derchancer kæmpes der derimod
forbilledligt.

Olaf Berg (2226)
Carsten Høi (2389)

Sort har netop spillet Lb7-a6. Hvid
giver en bonde i forventning om, at
den nok skal komme igen på grund

Mikael Horslund fra Randers (th.) er en alsidig herre. Foto: Jacob Pallesen.
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af truslerne i c-linjen.
25. Sc3 Lxc4 26. Sd5 Lxd5 27.

exd5 c4 28. Sb4
Her kan Sort formentlig holde ba-

lancen med Sb6. Det følgende træk
må bero på en fejlkalkulation, og det
efterfølgende sammenbrud er typisk
for ”sidste runde-partier”.

28… e4 29. Txc4 Db7 30. Txe4
Sf6 31. Te7 Te8? 32. De6+ opgivet.

1-0.
Høi kunne ikke helt følge op på

sin fine præstation i Oslo,men straks
efter Helsingør leverede han et ud-
mærket resultat i Lund, hvor han
blev bedste dansker.
Opløsningstendenserne er tyde-

lige i sidste runde.Også blandt orga-
nisationsfolkene, der begynder at
pakke ned, så snart det kan lade sig
gøre. I gangene siger folk farvel til
gamle venner, og så er de ude af
døren og på vej hjemad.
Mine tanker går altid til de mange

frivillige ved sådanne turneringer.
Ikke nødvendigvis usynligt, men så i
hvert fald forholdsvis stille og neu-

tralt får de arrangementet til at køre.
Hurra for de, der altid låser dørene
som de sidste.

Slutresultat (efter korrektion):

1. GM Jon Ludvig Hammer,
Norge, 8½

2. GM Dmitry Andreikin,
Rusland, 8½

3. GM Rasmus Svane,
Tyskland, 8

4. GM Nils Grandelius,
Sverige, 8

5. GMMarin Bosiocic,
Kroatien, 8

6. GM Allan Stig Rasmussen,
Danmark, 8

7. GM Sune Berg Hansen,
Danmark, 8

8. GM Baadur Jobava,
Georgien, 8

9. Simen Agdestein,
Norge, 7½.

10. Vincent Keymer,
Tyskland, 7½.

Ratingkategorierne fik følgende
vindere:

2301-2400: Prantik Roy,
Indien, 7

2201-2300: Edward Song,
USA, 7

2101-2200: Jens Evang Ingebretsen,
Norge, 7

2001-2100: Morten Frank Jensen,
Danmark, 6½

1901-2000: Afras Mansoor,
Norge, 6

1801-1900: Johan Pettersen,
Norge, 6

1701-1800: Mathias Lind Schouten,
Norge, 5½

1501-1700: Andreas Weber,
Tyskland, 5

Under 1500: Sverre Lye,
Norge, 4½

Morten Frank Jensen vandt præmiegruppen 2001-2100. Foto: Jacob Pallesen.
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Xtracon Chess Open er meget andet end selve den åbne turnering over ti runder. Som
sædvanlig var der simultan (med den islandske stormester Johann Hjartarson), DM i
problemløsning, Quality Chess’ bogvindere, Dansk Skaksalg, parlyn (de kroatiske
stormestre Saric og Bosiocic vandt), lynmesterskab (Bosiocic vandt også den) samt
børnecup med mange koncentrerede ansigter.

DDeerr  vvaarr  mmaannggee  iinntteerreesssseerreeddee  kkuunnddeerr  ppåå  bbeessøøgg

hhooss  DDaannsskk  SSkkaakkssaallgg.. FFoottoo::  JJaaccoobb  PPaalllleesseenn..

FFrraa  ssiimmuullttaannffoorreessttiilllliinnggeenn..  FFoottoo::  JJaaccoobb  PPaalllleesseenn..

TTrree  aaff  bbooggvviinndd
eerrnnee..  

FFoottoo::  TThhoommaass  LLaarrsseenn..
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Børnecup

KKoonncceennttrraattiioonn  uunnddeerr  ppaarrllyynnttuurrnneerriinnggeenn..
FFoottoo::  TThhoommaass  LLaarrsseenn..

UUnngg  ddeellttaaggeerr  ii  DDMM
  ii

pprroobblleemmsskkaakk..  

FFoottoo::  SSiiggffrreedd  HHaauubbrroo..

VViinnddeerrnnee  aaff  ppaarrllyynn::  SSaarriicc  ((ttvv..))  oogg  
BBoossiioocciicc..  FFoottoo::  TThhoommaass  LLaarrsseenn..

FFoottoo::  SSiiggffrreedd  HHaauubbrroo..
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FFoottoo::  JJaaccoobb  PPaalllleesseenn..

FFoottoo::  JJaaccoobb  PPaalllleesseenn..

FFoottoo::  JJaaccoobb  PPaalllleesseenn..

FFoottoo::  JJaaccoobb  PPaalllleesseenn..

FFoottoo::  JJaaccoobb  PPaalllleesseenn..
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Øvelser

Løsninger side 68-69

Aktuel taktik v/ GM Jacob Aagaard

Opgaverne er opdelt i tre kategorier:
Grønne opgaver: Den letteste kategori, hvor det
handler om at finde en lille, fiks taktisk vending.

Gule opgaver: De mere avancerede øvelser, som har
nogle nuancer, som det godt kan tage lidt tid at
finde.

Røde opgaver: Denne kategori byder selv de 
stærkeste spillere på problemer.

Find bræt og brikker frem og tænk dig om! Opgaven
er ikke nødvendigvis at finde alle varianter, men at
forstå, hvad det vigtige er i stillingen og reagere 
derefter.

1. Sort trækker! 2. Hvid trækker! 3. Sort trækker! 

Johann Hjartarson – Baadur Jobava
Xtracon Open 2018

Rasmus Svane – Simen Agdestein
Xtracon Open 2018

Morten F. Rasmussen – Ke Mu
Xtracon Open 2018

4. Hvid trækker! 5. Hvid trækker! 6. Hvid trækker!

Kristian Stuvik Holm – Baadur Jobava
Xtracon Open 2018

Baadur Jobava – Kassa Korley
Xtracon Open 2018

Sabina-F. Foisor - Kristian S. Holm
Xtracon Open 2018

7. Sort trækker! 8. Hvid trækker! 9. Sort trækker (remis)!

Roman Ovetchkin – Pavel Ponkratov
Semifinale russisk mesterskab 2018

Ronan Le Goff – Kizatbay Abyl
Xtracon Open 2018

Prantik Roy – Frode Urkedal
Xtracon Open 2018
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Nyt fra DSU

H
vert andet år mødes landene i verdens måske største sports-

forbund – målt på antal medlemslande – til olympiade. 

I år afvikles OL fra 23. september til 6. oktober i Georgien,

hvor størsteparten af de 189 medlemslande deltager. Traditionen tro

er Danmark repræsenteret i begge turneringer. Spillerne glæder sig til

udfordringerne og vil gøre deres absolut bedste for at slutte bedre end

deres seedninger. Begge hold medbringer frisk ungdom, og er som

sådan fremtidsorienterede. Vi glæder os til at se dem tage udfordrin-

gerne op og repræsentere Danmark på bedste vis – både på og uden

for brættet.

Hvert fjerde år – eller under hver anden skakolympiade – vælger

FIDE sin ledelse, og fornyelsen på præsidentposten kommer i år. Siden

2006 har der hver gang hersket et ønske om at udskifte den siddende

præsident, men det er ikke lykkedes trods absolut stærke navne som

kandidater til posten. 

Hver gang har stemningen efterfølgende været præget af en dyb frustration, fordi der har været

en fornemmelse af, at den siddende præsident og hans stab havde ”købt” sig til en masse stem-

mer. Denne gang ligger det fast, at vi får en ny præsident, da Kirsan Iljumzhinov ikke genopstil-

ler. 

Der er tre kandidater, og i skrivende stund er der stor usikkerhed om slutresultatet. Alle tre li-

ster var i Danmark under Xtracon Chess Open, hvortil de – sammen med ECU-præsidenten –

var inviteret af Nordisk Skakforbund. 

Norden har et stærkt ønske om at Nordisk Mesterskab bevarer en kvalifikationsplads til World

Cup, og alle tre præsidentkandidater forsikrede, at det ikke vil blive noget problem. De tre var alle

ligeledes meget klare i mælet på spørgsmålene om dels fri adgang for alle nationer, dels om kvin-

ders ret til at nægte at bære tørklæde under skakturneringer (i de lande som ellers forlanger det).

Alle ”garanterede” de, at man ikke får tildelt officielle turneringer, hvis ikke disse basale krav er

opfyldt.

PR-kampagnen, som blev vedtaget i påsken, afvikler en stor event i København den 24. august.

Meningen er naturligvis at skabe mest mulig opmærksomhed omkring vores sport, så vore klub-

ber får nemmere ved at få de skakinteresserede danskere – vi endnu ikke kender – i tale. 

Det er vigtigt, at vi følger op og lokker folk til, og det er afgørende, at vi indretter vore aktivi-

teter, så de appellerer til de skakinteresserede, som vi endnu ikke har fat i. Derfor skal vi fremstå

som glade skakspillere, der gerne vil dele vores store lidenskab med nye medlemmer. Også selvom

det måske betyder, at vi skal ændre på vore ”vaner”. Medlemstallet er nu gledet tydeligt under

4.000 betalende. 

Vi har alle en opgave med at få fyldt de tomme stole igen.

Poul Jacobsen, formand

for Dansk Skak Union
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Nok en gang gik vores fælles
skakferie til Spanien. Denne

gang Sanxenco i Galicien. En mindre
kystby med 17.000 indbyggere – en
lille times kørsel fra Santiago de
Compostela. Vores skakture de sid-
ste 25-30 år har bragt os mange ste-
der hen, oftest til Spanien, hvor der
er turneringer en masse året rundt. 
Hvis ikke det havde været for

skakken, kan jeg ikke forestille mig,
at jeg/vi var havnet så forskellige ste-
der som Banyoles, Badalona, Saba-
dell, Benasque, Gibraltar, New York,
Den Dominikanske Republik, Barce-

lona, Teplice, Rochefort, Pula og
Sanxenco – bare for at nævne nogle
af de steder vores skakture har bragt
os hen sammen.  Denne gang altså
Sanxenco og modsat i vores yngre år
boede vi her på et lækkert 4-stjernet
hotel til en meget favorabel pris (77
€ for et enkeltværelse med halvpen-
sion). Mindes adskillige ture, hvor vi
også har måttet tage en sofa i brug;
og de mindre hoteller, pensionater
og så videre på dobbeltværelser. Men
alderen har gjort, at vi sætter pris på
enkeltværelser og mere komfort.  Vi
lejer som oftest en bil – så er der rig

mulighed for at turiste og se diverse
seværdigheder.  
På denne tur var vi ”kun” tre Hil-

lerød-spillere afsted, Tim Jaksland,
Carsten Erlandsen og denne artikels
forfatter. Oftest er vi 4-5 mand på
tur. 
Denne open var en mindre en af

slagsen med blot 116 deltagere og få
stormestre til start. Tim var for ek-
sempel så højt på listen som nr. 16
med sine 2200 i Elo. 
Her deltog alt fra de støjende

spanske børn med deres klikkende
kuglepenne, spisen chips og choko-

Skak – venskaber og ferie
I 25-30 år har Hillerød-spillerne rejst til skakturneringer i udlandet. 

Spanien har været et populært rejsemål, og i år gik turen til den nordlige provins Galicien.
Lars Nilsson beretter om årets tur fra den 16.-26. juni.

AArrttiikklleennss  ffoorrffaatttteerr  ffoottooggrraaffeerreett  ii  SSaannxxeennccoo  mmeedd  ddeett  kkoollddee  aattllaanntteerrhhaavvssvvaanndd  ii  bbaaggggrruunnddeenn..
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lade ved bordene, ikke blege for at
tilbyde remis to, sågar tre gange
under et parti til de gamle mænd
med deres talen før, under og efter
partierne. Også typisk for spanske
turneringer er deltagelse af adskillige
blinde og svagtseende, en hel del
kvindelige deltagere er også med.
Leben i spillelokalet – ja det spanske
temperament er i fuldt flor. I
”gamle”dage tog vi oftest til Spanien
og vendte hjem godt med ‘pesetas’ –
rating i lommen – det har klart æn-
dret sig de senere år. Vi er ved at være
de ”gamle” mænd, og de unge spa-
niere er gode og yderst velforberedte.
Det skyldes blandt andet en skak-
kultur, hvor mange unge spillere har
stormestre som trænere. Og turne-
ringsudvalget er som nævnt meget
mangfoldigt. 
For eksempel havde Barcelona

Open, hvor vi har deltaget adskillige
gange, sidste år deltagelse af ca. 750
spillere, heriblandt en del talentfulde
unge. Nåh, men den her mindre
open uden for skolernes ferie, havde
nu mere deltagelse af ældre mænd,
en del yngre kvinder og mindre børn
end stærke unge spillere, så vi var
fortrøstningsfulde fra start. Dog var
vi ikke så glade for betænkningsti-
den, som her var 90 minutter til hele
partiet + 30 sek pr. træk. Synes det er
lidt mærkeligt, når der spilles en
runde pr. dag, at arrangørerne ikke
vælger at give den halve time efter
træk 40, det bliver altså noget tilfæl-
digt i mange partier, når folk har
været i tidnød i mange træk.
Lige netop vi tre, som var afsted

her sammen, spillede i 2011 med i
Sabadell Open, hvor vi indførte ”the
Sabadell rules”. Det går ganske enkelt
ud på, at vi IKKE må tilbyde remis i
vores partier. Remiser koster øl eller
lignende.
Denne ”regel” har vi haft meget

skæg ud af siden. Ud over det har ka-
stet lidt drikkelse af sig, har det givet
ganske god kampskak, almindelig
hån og få remiser.
Denne ”regel” levede vi til fulde op

til i denne open. Ikke ét eneste dansk

remistilbud blev det til og blot to re-
miser ud af 27 partier!

Tim Jaksland blev noget skuf-
fende nr. 28 med 5½/9 og et mindre
ratingtab. Tims højdepunkter var
runde 7, hvor det blev til gevinst
mod en stærk spansk FM (2280) og
runden efter en flot fightet remis
med bonde under i et langt tårnslut-
spil med de sorte klodser mod Vene-
zuelas næststærkeste spiller IM
Marin Pulvett (2455).
Desværre tab i sidste runde, hvil-

ket jo ALTID er runden, som define-
rer turneringen.

Carsten Erlandsen spillede en
jævnt god turnering, scorede ligele-
des 5½/9 og blev nr. 29 med en lille
ratinggevinst. Højdepunkterne var
nok ud over et par rigtig fine og sikre
sejre mod lavere ratede et meget lige
parti i runde 2 mod GM Narcisco
Dublan (2470), hvor vores mand
desværre blev ”snydt” i et tårn- og
springerslutspil. Fik så ”deffet” sig til
en flot remis i sidste runde mod en
stærk spansk FM (2377), som havde
vundet de første fem runder!

Jeg spillede en forfærdelig skidt
turnering med scoren 4/9 og lagde
hele 43 Elo og 66 dk.  Blev nr. 70 og
det endda med gevinst i sidste runde.
Ikke mange ”højdepunkter” kan læ-
seren nok forstå …
Vælger dog at vise følgende – ty-

pisk for mig – kaosparti fra runde 6
mod en spansk 23- årig kvinde med
blot 1646 i Elo mod mine ”magt-
fulde” 1981:

Isabel Fernandez Cantalapiedra
Lars Nilsson

1. d4 Sf6 2. c4 Sc6
Min elskede ”black knigts tango”,

som var et megagodt overraskelses-
våben FØR pc-erne. 

3. Sc3 e5 4. d5 Se7 5. e4 Sg6 6.
h4 h5 7. Lg5 Lc5 8. Le2 d6 9. a3 a5
Hertil en meget normal stilling,

hvor Hvid står mest behageligt, men
nu kom et skidt træk. 

10. Sa4?

10… Lxf2+
Såre simpelt den bedste chance for

Sort, efter at jeg havde overvejet La7
et stykke tid.

11. Kxf2 Sxe4+ 12. Ke1 
Kf1 er lidt bedre.
12… Sxg5 13. hxg5 Dxg5
Behagelig sort stilling, det er Hvid

som skal finde de korrekte træk –
Sorts stilling spiller næsten sig selv.

14. Sf3 Dg3+ 15. Kd2 Sf4 16. De1
Dxg2 17. Sc3 Sxe2 18. Dxe2 Dxe2+
19. Kxe2 Lg4 20. Tag1 Ke7 21. Ke3
g6 22. c5 f5 23. Sh2?!

23… f4+?! 
Her findes bedre træk ifølge com-

puterne, men jo en vanskelig stilling
for os amatører. 

24. Kd3 Lf5+ 25. Kc4 Kf6 26. Sb5
Tac8 27. Sf3 Le4 28. Th3 Lxf3+ 29.
Txf3 g5 30. Tb3 g4 31. Sa7 Tb8 32.
cxd6 cxd6 33. Tb6 Ke7 34. Sb5
Min modstander har spillet aktivt

med de brikker, hun har til rådighed.
Jeg har dog spillet ok indtil her og
skal dække min bonde på d6 med

Skak – venskaber og ferie • 39
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Thd8. I stedet for følgende som gør
partiet fuldkommen uoverskueligt
med vores klokker helt nede på 2-3
min.

34… Thc8+? 35. Kd3 Tc5?! 36.
Ke4 Tc4+ 37. Kf5 Tf8+ 38. Kg5 f3
39. Txb7+ 
Puha: husker at jeg tænkte, at nu

glipper det hele.
39… Kd8 40. Sxd6 f2 
“Gu’ske lov” har jeg nogle patro-

ner!
41. Tf1 Tc2?
g3 only move.
42. Tb8+ Ke7 

43. Sf5+? 
Skak er et svært spil. Her vinder

Hvid nok med for eksempel 43. Txf8
Kxf8 44. Sf5 Txb2 45. Kxh5 g3 46.
Sxg3 Ke7 47. Se4. 

43… Txf5! 44. Kxf5 g3 45. Tg8 h4
46. Tg4 
Tg6 bedre.
46… Te2 47. Td1?
Ifølge computeren holder d6+

remis, men vi er helt rundtossede og
presset på tid med videre.

47… Td2?! 
Og her vandt Te1 on the spot!
48. d6+ Txd6 49. Tg7+? Kf8 
Og hvid opgav i denne set fra mit

synsfelt, smukke stilling!
0-1.

Som ved så mange andre turnerin-
ger igennem årene var der en slut-
runde – denne gang VM i fodbold,
hvilket også gav nogle gode oplevel-
ser på den lokale restaurant ved fro-

kosttid før dagens runde, som belej-
ligt startede kl. 17. Nogle dage lykke-
des det også at nå 2. halvleg til
aftenkampene. Alt i alt en dejlig tur-
nering i skønne omgivelser. Vi var
også på nogle smukke sightseeings.
Fik endvidere badet i 16 grader
”koldt” vand i Atlanterhavet på den
smukkeste sandstrand.

Turneringen blev i øvrigt vundet
udelt af GM Del Rio de Angelis med
7½/9.
Vores næste fællesoplevelse i ud-

landet bliver Europa Cup’en i Halki-
diki i Grækenland til oktober. Det
bliver ganske stort!

Ferieskakspillernes top-5

1) Find en god location.

2) Lej et enkeltværelse (især vigtigt, når du er nået op i alderen).

3) Vælg et tidspunkt uden for skolernes sommerferie og undgå stø-

jende børn.

4) Lad være med at tilbyde remis.

5) Badevandet skal være over 16 grader.

Sådan så den smukke stilling ud fra min side af brættet. Foto: Lars Nilsson.
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STRATEGISKE          KONCEPTER ved Jacob Aagaard

For ikke alt for længe siden havde
jeg en samtale med en repræsen-

tant fra et forbund. Han beklagede
sig over, at hans landsholdsspillere
var alt for fokuserede på deres egne
interesser og ikke ydede til fællesska-
bet. Jeg kunne ikke lade være med at
grine. Alle forbund drømmer om at
have en spiller som Wesley So eller
Magnus Carlsen – bare uden de per-
sontræk, der kræves for at udvikle
sådan en spiller. 
Jeg har arbejdet som skakforfatter

og skaktræner i 30 år. De første ti år
var det uden at få andet end lidt
lommepenge fra Skakbladet for et
par kommenterede partier. Glæden
ved at se partierne på tryk var langt

vigtigere, ligesom glæden ved at
hjælpe andre til at blive bedre skak-
spillere til alle tider har været vigti-
gere end pengene. Modsat top-
 spillere, der har deres egne succeser
som hovedfokus, vil der altid være
organisationsfolk som Lars Bech
Hansen og trænere som jeg selv, der
finder motivationen i andres lykke.
Det ene er ikke bedre end det andet.
Uden spillere ville turneringsarran-
gører og trænere ingen eksistensbe-
rettigelse have. 
Jeg tror, at det ikke er et tilfælde,

at Peter Heine Nielsen og jeg er endt
som sekundant og træner. De to rol-
ler er officielt begge trænerroller,
men vidt forskellige. Peter har en ty-
pisk forskerpersonlighed, mens jeg
trives bedst som mentor. 
I de sidste 13 år har jeg arbejdet

løst med en del spillere fra hele ver-
den. I den tid har jeg lært meget,
men den vigtigste erfaring er, at kon-
tinuitet er det vigtigste. For nylig
snakkede jeg med faderen til et ungt
talent, der søgte min hjælp. 
Hans søn har allerede to faste træ-

nere, selv om der har været lidt rota-
tion allerede. Talentets forbund
ønsker, at han udskifter en af træ-
nerne, ja, på grund af hvad ved jeg.
Træneren er dygtig og har ellers

været god nok til at hjælpe til i to
VM-matcher … 

Sam Shankland
De sidste fem år har jeg hjulpet den
amerikanske stormester Sam Shank-
land. Da vi startede samarbejdet i
sommeren 2013, var han 21 og
havde lige afsluttet college. Han var
glad for mine bøger og inviterede sig
selv til en uges træningsophold i
Skotland. Det viste sig, at min til-
gangsvinkel til spillet passede ham
godt. Samarbejdet fortsatte over
Skype og med træningslejre i Glas-
gow og San Francisco. 
Det tog ét år, før de første resulta-

ter kom ind. Hans rating var om-
kring 2590, da vi startede, og året
efter vandt han nogle turneringer og
en individuel guldmedalje for USA
med 9/10 som reserve ved OL i
Tromsø. Blandt andet lykkedes det
ham at slå Judit Polgar overbevi-
sende i hendes sidste turnerings-
parti. 
2015 skulle vise sig at være et kon-

solideringsår. Sam spillede fint for
USA på 1. brættet ved hold-VM og
holdt ratingen med otte remiser og
et nederlag til Ding Liren med sort.
Men fremgang var der ikke rigtigt
tale om. 

PLAY IT AGAIN, SAM!
De seneste fem år har jeg hjulpet den amerikanske stormester Sam Shankland. Efter tre
turneringssejre i løbet af forsommeren er Shankland ikke langt fra de allerbedste. Indtil
videre har han ikke besejret en spiller fra top-20, men førstepladsen i USA mesterskabet
foran VM-udfordreren Fabiano Caruana samt Wesley So og Hikaru Nakamura vidner om,
at han ikke er langt fra den absolutte top. Vi har arbejdet vedholdende på at minimere

den fejl, at han regner for hurtigt og misser en tilfældig opstået mulighed.
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2016 var en anden sag. 
Sam vandt et par lukkede turne-

ringer og kvalificerede sig igen til at
spille OL. USA var denne gang
blandt favoritterne med Caruana og
So som nye på holdet. Sam var som
4. bræt med til at vinde turneringen
foran Rusland for første gang USAs
historie. Hans rating nåede kort
2680.
2017 var endnu et konsolide-

ringsår. Sam spillede bedre og bedre,
men resultaterne var ujævne, og han
sluttede året uden fremgang. Han
var nu fyldt 26 og begyndte at tvivle
på, at drømmen om at krydse 2700-
barrieren og spille med i topturne-
ringer ville blive opfyldt. På et
tidspunkt havde han et par måneder
uden turneringsinvitationer, og han
brugte tiden til at skrive en bog for
Quality Chess om at spille bedre
med bønderne, som jeg lidt ”plat”
kaldte for ”Small Steps to Giant Im-
provement”. 
Jeg var optimistisk i forhold til, at

det positive mønster ville fortsætte,
og at Sam endelig ville nå 2700 i
2018. Men jeg holdt optimismen for
mig selv. En målsætning baseret på
resultater – især hvis der er deadli-
nes på – skaber et mindset, hvor man
mener, at man har fejlet, indtil man
opnår de resultater,man ønsker. Det
virker mere konstruktivt på mig at
fokusere på at blive en bedre skak-
spiller. 

Kæmpe fremgang
Kort efter at Sams bog udkom, var
det tid til at spille det amerikanske
mesterskab. Med deltagelse af Ca-
ruana, So og Nakamura – nummer
2, 4 og 6 i verden – er det med sik-
kerhed det stærkeste nationale me-
sterskab i verden. Sam kom til
turneringen med en stor forkølelse
og havde ikke andre ambitioner end
at holde sit ratingtal og kvalificere sig
til OL-holdet (som blev udtaget lige
efter mesterskabet). De to første par-
tier blev stille og roligt remis, inden
han skulle spille med sort i runde 3
og 4. I disse to partier viste Sam ef-

fektiviteten i nogle af de ting, vi har
arbejdet med. 

Zviad Izoria
Samuel Shankland
USA mesterskabet 2018

Stillingen er i dynamisk balance. Sort
har løberparret og lidt spil i b-linjen,
men hans konge er udsat, specielt
med De4-h7 på vej. Sam forklarede
sin tilgang til denne stilling: at få
kongen ud af killzonen – et begreb
jeg har tyvstjålet fra TV-program-
met “Traffic cops USA” (fjernbetje-
ningen lå uden for rækkevidde). 

23… Txb1 
En let beslutning. Enten kommer

Sort ind i b-linjen med tempo, eller
også afgiver Hvid kontrollen frivil-
ligt, som i partiet. 

24. Lxb1 
Med den afklarede situation i b-

linjen er det på tide at gøre noget ved
kongestillingen. 

24… Kg8! 25. h4 
Hvids chancer er udelukkende på

kongefløjen. 
25… Kf8! 
Det er svært at se, hvordan Hvid

skal true Sorts konge nu. Ikke helt
urimeligt vælger han at kaste alt,
hvad han har, fremad. Mere afslap-
pet spil ville sikkert holde fint sam-
men for Hvid, men det ville være
passivt og lidt ubehageligt. 

26. De3 Tb2 27. g4!? Dd6! 
Sam forbedrer dronningens place-

ring og tager kontrol over flere felter
i centrum. 

28. g5 hxg5 29. hxg5 Ld4 30.
Sxd4 Dxd4 31. Le4? 
Partiet har skiftet karakter de se-

neste 10 træk. Hvid ønskede at sætte
mat, men skal nu omstille sig til at
spille på remis. Izorias træk er let at
forstå. Han er ikke glad for, at Sort
snart spiller Lc6. Men det er en mis-
forståelse. På lang sigt vinder Sort.
Hvid har brug for aktivt modspil nu. 
31. Df3+ Ke7 32. Lg6 med mod-

spil ville have givet Hvid fornuftige
chancer. 

31… Txa2? 
Sam var utilfreds med dette træk. 
31… Ke7! med fuld kontrol og

stor fordel var bedre. 
32. Df3+? 
Izoria misser chancen for at skabe

aktivt modspil igen og følger op med
et hurtigt sammenbrud. 
Sam var bange for 32. Dxd4 cxd4

33. Tb1!, som han så kort efter, han
havde trukket. Tårnet og c-bonden
vil i samarbejde skabe nok modspil
til at holde remis let. 

32… Ke7 33. Td1? Ta1! 
Merbonden er nok til at vinde tek-

nisk, men Izoria har helt tabt tråden. 
34. Lb1 Lc6! 
Hvid opgav. 35. De2 Dh4 og

Hvids stilling falder sammen. 
0–1

Ray Robson
Samuel Shankland
USA mesterskabet 2018
Spansk / C83

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4
Sf6 5. 0–0 Sxe4 6. d4 b5 7. Lb3 d5
8. dxe5 Le6 9. c3 Le7 
Sam spiller normalt ikke ”den

åbne variant” i Spansk, men var godt
forberedt. Det næste træk var dog
for perifært. 

10. Lf4!? 0–0 11. Sd4 Sxd4 12.
cxd4 f6 13. Sd2 fxe5 14. Lxe5

Skakbladet nr.3-2018-For Print:Layout 1  16/08/18  10:02  Side 43



44 • Strategiske koncepter

Sam tænkte, at Hvid har opnået en
lille fordel. Den positionelle idé er at
bytte springerne og lægge pres i c-
linjen, hvorefter Sort kun spiller på
remis. Sam fandt den bedste måde at
omplacere officererne. 

14… Sd6! 15. Lc2 Dd7 16. Te1 Sc4! 
Partiets bedste træk. Hvis Sort be-

vidstløst spillede 16… Tae8, ville
Hvid være klar til at skabe trusler på
begge fløje. Springeren irriterer
Hvid. 

17. Sf3? 
Robson begår en simpel fejl, som

Sam og jeg har arbejdet konstant på
at minimere: han regner for hurtigt
og misser en tilfældig opstået ekstra
mulighed. 
Sorts spil hviler på en lille taktisk

pointe: 17. Sxc4 dxc4 18. Db1 Lf5!
19. Lxf5 Txf5, og kombinationen 20.
Lxg7 virker ikke rigtigt. Efter 20…
Lh4! 21. g3 Kxg7 kan Hvid ikke slå
på h4 på grund af 22… Tf4!, og efter
22. De4 Lxg3 23. hxg3 Taf8 er Sort
også fint med. 

17… Lg4 18. Dd3 

18… g6! 
Dette træk ser måske enkelt ud,

men Robson var helt overbevist om,
at partiet ville fortsætte 18… Lf5 19.
Dc3!, hvor Hvid stadig har chancer
for at skabe pres i c-linjen. Nu er si-
tuationen en anden. Sort truer på f3
og b2 samt Lb4. 

19. b3 
Ude af stand til at finde noget, der

løser alle problemerne, giver Robson
en bonde. Resten af partiet er sikkert
spillet af Sam. 

19… Lxf3 20. bxc4 dxc4 21. De3
Ld5 22. Dg3 Lf6 23. h4 Dg7 24. Te3
c6 25. Tae1 Dh6! 
Sam aftvinger en afbytning af

Hvids bedste brik. Hvis Hvid ikke
gør noget desperat, følger Df4
(måske med en skak først). Efter
dronningafbytning har Hvid ingen
chancer for at holde slutspillet. 

26. Lxf6 Txf6 27. Te8+ Txe8 28.
Txe8+ Kf7 29. De5!? Dc1+ 30. Ld1
Kg7 
30… Dxd1+ 31. Kh2 Te6 vandt

også, men Sam spillede den variant,
hvor der var færrest chancer for at
overse en evig skak eller lignende. 

31. De7+ Tf7 32. De5+ Kh6 33. De1
Df4! 
Dronningen bringes tilbage for at

oprette kontrol. 
34. g4 Kg7 35. g5 
Først nu, hvor Sort er i fuld kon-

trol, rykker Sam c-bonden fremad.
Og først nu er computeren enig med
hans træk. Men computere bekym-
rer sig ikke om praktiske problemer
eller overseelser, så deres bedøm-
melse af trækkenes værdi er ofte ir-
relevant. 

35… c3! 
Hvid kunne også have givet op

her. 
36. De5+ Dxe5 37. dxe5 Td7 38.

h5 gxh5 39. Lc2 Lf7 40. Tc8 Td2 41.
Tc7 Txc2 42. e6 Te2 43. Txf7+ Kg6
44. Kf1 Txe6 45. Opgivet.

0–1.

Sam dominerede turneringen og
vandt yderligere tre partier før sidste
runde. Derudover var han tæt på at
vinde imod Caruana og Nakamura
(med sort). Men selv med +5 var
turneringssejren ikke klar. Wesley So
havde forudset, at +3 ville være nok
til at vinde, men den utrolige Fa-
biano Caruana fortsatte sit stærke
spil fra kandidatturneringen med
også at vinde fem partier, men han
havde overpresset i et slutspil imod
Izoria og tabt og var derfor et halvt
point efter. Sam skulle derfor tangere
den højeste vinderscore – efter at
mesterskabet tog sit nuværende for-
mat – med 8½/11 for at undgå om-
kamp. Heldigvis var opgaven simpel:
spil ét godt træk, og så ét til og så vi-
dere. 

Samuel Shankland
Awonder Liang
USA mesterskabet 2018
Caro-Kann / B13

1. e4 
Sams modstander er kun 15 år

gammel. Han kvalificerede sig ved at
vinde det amerikanske juniorme-
sterskab. Den unge stormester er et
stort talent, men det siger kun noget
om fremtiden … 

1… c6 
Sam havde forventet 1… e5. 
2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. Ld3 Sc6

5. c3 Sf6 6. Lf4 Lg4 7. Db3 e5!? 

“Computere bekymrer sig
ikke om praktiske 
problemer eller 

overseelser, så deres 
bedømmelse af 

trækkenes værdi er 
ofte irrelevant.”
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Denne nye idé blev spillet for nylig.
Sam var forberedt. 

8. h3! 
En lille nyhed. 
Både 8. dxe5 Sh5 og 8. Lxe5 De7

giver Sort fint spil. 
8… exf4 
Sam tænkte, at Sort skulle spille

8… Sa5 9. Dc2 exf4 10. hxg4 Sxg4,
hvorefter han havde forberedt 11.
Kf1!, som på trods af at være giftigt
ikke er computerens favorittræk, så
risikoen for at modstanderen ville
have analyseret det, er små. 

9. hxg4 De7+ 10. Kf1! 
Med en åben h-linje er rokade

ikke noget at gå efter. 
10… 0–0–0 11. Sd2 g6? 
Den første reelle fejl i partiet. 
11… g5!? er det bedste træk med

den idé, at 12. Sgf3 kan besvares med
(12. Sdf3!) h5!, med den taktiske
pointe 13. Sxg5?! Lh6! I stedet for at
skabe aktivt spil på kongefløjen giver
Sorts sidste træk et mere roligt parti,
hvor Sam kan opbygge en lille fordel. 

12. Te1 Dc7 13. g5 Sh5 14. Le2! 
Løberen hører alligevel hjemme

på b5, så det giver mening at irritere
springeren, så Sort ikke har tid til at
spille h6 hurtigt. Den form for små
beslutninger er en konstant del af
vores arbejde. 

14… Sg7 15. Sgf3 Se6 16. Lb5 Lg7
17. Da4 
Dette lægger pres på den sorte

kongestilling, men hovedideen er
ikke at skabe svage bønder, men at
befri b3 til springeren, der ønsker at
stå på d3 mere end noget andet. Sam
og jeg arbejder en del med at få alle

brikkerne til at yde mest muligt. Se
min artikel i Skakbladet 2017/Nr. 2. 

17… Td6 
17… a6 var bedre, men heller ikke

noget, der så rart ud. 
18. Sb3 
18. b4! var bedre, men Sort har en

klar plan. 

18… b6? 
Liang var ikke bekvem ved at lade

springeren komme til c5, men dette
træk er en stor fejl. Sams bog havde
arbejdstitlen “Bønder kan ikke gå
baglæns. “ I denne stilling svækker
Sort de hvide felter permanent, hvil-
ket bliver endnu værre af, at kun
Hvid har en hvidfeltet løber. 

19. Sc1! 
Dette er ikke en omvej. 
19… Sb8 20. Sd3 Kb7 21. Sb4 
En lille provokation. Sam ville

gerne have Sort til at spille a5 og
svække stillingen yderligere. På lang
sigt tæller den slags. 

21… Dd8 
Alle de hvide brikker står godt, så

det er på tide at gøre noget. 
22. Se5! Dc7 
22… Sxg5 taber direkte efter 23.

Sec6 Sxc6 24. Lxc6+ Kb8 25. Lxd5 og
Sc6+. 

23. Db3! 
Igennem tiderne har Sam misset

flere af den slags små træk end de
fleste spillere på hans niveau. Sort
kan ikke dække alle bønderne. 

23… Thd8 24. Txh7 a6 25. Ld3! 
Computeren finder 25. Le8!? Txe8

26. Sxd5 med hvid gevinst i kompli-

kationerne. Men en af vores hoved-
regler går på, at man ikke skal bruge
variantberegning, hvis jobbet kan
udføres simplere. 

25… Ka7 26. Da4! 
Denne gang har Sort ikke noget

valg. 
26… a5 27. Lb5 Kb7 28. Sbd3 
Jeg fulgte partiet live i New Delhi

med IM Tania Sachdev. Vi gættede
alle Sams træk – på nær det næste.
Men på dette tidspunkt tænkte vi, at
han også kunne spille 28. Sec6! med
pointen 28… Sxc6 29. Lxc6+ Txc6
30. Dxc6+ Dxc6 31. Sxc6 Kxc6 32.
Txe6+ fxe6 33. Txg7, og Sort kan
kun give op. Men vi blev enige om,
at han ville spille noget simplere. 

28… Tg8 29. Sf3! 
Dette missede vi. Hvid dækker g5

og holder presset. 
29… Th8 30. Txh8 Lxh8 

Vi var enige om, at Hvids brikker er
perfekt placeret, og at han bør gøre
noget. Vi kiggede på Tc1 og c4, som
er stærkt, men mest på 31. b4 med
ideen 31… Dxc3 32. Tc1!, og dron-
ningen er fanget. Men efter 31…
axb4 er der ingen perfekt måde at
tage tilbage på, så selv om dette også
vinder for Hvid, tænkte vi, at han
kunne forberede fremstødet med b-
bonden. 

31. a3! 
Meget praktisk. 
31… Sc6 
Hovsa, er der ikke noget direkte

her?
32. Lxc6+! Txc6 33. Sde5 Lxe5 34.
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Sxe5 Td6 35. De8! 
Vi var meget opstemte, da vi fandt

denne variant og åbnede endnu en
Red Bull, da Sam spillede den!

35… Td8 
35… Sxg5 bliver mødt med 36.

Sxf7! – med ideen Te7. Efter 36…
Dc4+ 37. Kg1 Sxf7 38. Dxf7+ Ka6 er
det simpleste 39. Dxf4 med to mer-
bønder og ingen problemer. 

36. Dxf7 Sxg5 37. Dxc7+! 
Igen det simpleste. 
37… Kxc7 38. Sxg6 f3 39. Sf4 Kc6

40. gxf3 Sxf3 41. Te6+ Kb5 42. Ke2
Sg1+ 43. Kd3 opgivet.

1–0.

På Cuba
Efter det amerikanske mesterskab

tog Sam til Havana med et nyt ra-
tingtal på 2701. Det gode spil fort-
satte og med fem gevinster og fem
remiser vandt han Capablanca Me-
morial klart med 7½/10, et helt
point foran Aleksej Dreev. Igen var
det de små finesser der gjorde for-
skellen. 

Lazaro Bruzon Batista
Samuel Shankland
Capablanca Memorial 2018
Fransk / C07

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sd2 c5 4. exd5
Dxd5 5. dxc5 Sf6 6. Sgf3 Dxc5 7. Ld3
Sbd7 8. 0–0 Dc7 9. Te1 Le7 10. Se4
b6 11. Sxf6+ Sxf6 12. Se5 0–0 
Sort har sikkert udlignet, men det

er svært at få fordel i åbningen nu
om dage. 

13. Df3 Ld6! 
En stærk lille idé. Den hvide

springer er lige pludselig bundet. 
14. Dg3 
14. Dxa8? duer ikke. Efter 14…

Lb7 15. Dxa7 Ta8 16. Dxa8+ Lxa8 er
den hvide konge under forfærdelig
beskydning. 
14. Lf4 Lb7 15. Dh3 g6 er Sort klar

med Sh5, hvorefter han kan tage lø-
berparret og spille Tad8. Hvid har på
den anden side ingen konstruktive
ideer. Stillingen er måske stadig lige,
men den er lettere at spille for Sort. 

14… Lb7 
Den sorte stilling er allerede beha-

gelig, men måske ikke fordelagtig.
Med det næste træk kommer Hvid i
problemer på grund af en lille over-
seelse. 

15. Lh6?! 

15… Sh5! 16. Dg5 f5! 
Bruzon havde med sikkerhed mis-

set dette træk. 
17. Dxh5 Lxe5 18. Lc1 
Surt. 
18… Tf6! 19. Lf1 Tg6 20. c3 
Sort står bedst, men har brug for

at finde en måde at udnytte fordelen
på. Det er svært, og Sam fandt ikke
den bedste vej. 

20… Td8?! SSaamm  SShhaannkkllaanndd  hhaarr  ggjjoorrtt  ssttoorree  ffrreemmsskkrriiddtt  ii  åårr.. FFoottoo::  LLeennnnaarrtt  OOootteess..
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Jeg synes, 20… Tf8!? 21. Lg5 Ld5!
er det mest naturlige. Computeren
siger, at Hvid skal spille 22. Tad1 og
lade Sort slå på a2. En bonde? Den
tager vi! 
For at forstå 21… Ld5, er det vig-

tigt at se varianten 21… Txg5?! 22.
Dxg5 Lxh2+ 23. Kh1 Tf6, hvor Hvid
holder med 24. Dh5! Ld6 25. De8+
Lf8 26. Txe6! Lc6 27. Txc6! og snar-
lig remis. Med en løber på d5 findes
denne resurse ikke. 

21. Lg5 Td5 22. Tad1 b5 23. h4
Lh2+ 24. Kh1 Lf4 25. Kg1 a6 

Sam har ikke gjort noget særligt.
Faktisk har han misset et par chancer
hvor han kunne have skabt flere pro-
blemer for Bruzon. Men det er ikke
kun presset i den umiddelbare stil-
ling på brættet, der betyder noget.
Det, at Hvid har været under pres fra
det øjeblik åbningen var overstået,
har slidt ham lidt, og her misser han
Sams trussel. 

26. a3? 
Efter 26. Lxf4 holder Hvid balan-

cen. 
26… Lxg5! 27. hxg5 De7 
Sort vinder en bonde på grund af 
28. Td4!? 
Det var også muligt at gøre mod-

stand med 28. f4!?, hvor det ikke er
let at finde 28… Dc7! 29. Txd5 (29.
Df3 Td4! er årsagen til, at dronnin-
gen skal stå på c7) Lxd5 30. Te5
Dc5+ 31. Kh1 Kf7!! Et smukt vente-
træk. Sort er klar til at spille h6 i
nogle varianter, men hovedideen
kan ses efter 31... Df2?! 32. De2!

Dxf4?? 33. Txd5!
Efter 31… Kf7! er der stadig lidt

tilbage at slås om, men Sort er stor-
favorit. 

28… Txd4 29. cxd4 Dd8! 
Sort vinder en bonde og senere

partiet på sikker teknik. 
30. Dh2 Ld5 31. Tc1 Txg5 32. De5

h5 33. Tc3 Tg4 34. f3 Tg6 35. Df4 h4
36. Kf2 Df6 37. Tc8+ Kh7 38. Tc7
Th6 39. Ke3 h3 40. gxh3 Th4 41.
De5 Dg5+ 42. Kf2 Dd2+ 43. Le2
Dxd4+ 44. Dxd4 Txd4 45. Ke3 Th4
46. Lf1 Kg6 47. b4 f4+ 48. Kf2 Th8
49. Ta7 Ta8 50. Tc7 Kf6 51. Ld3 g5
52. Le2 Tb8 53. Ld3 Tb6 54. Opgi-
vet.

0–1.

Sam fortsatte fra Havana til Monte-
video til det panamerikanske me-
sterskab. Han var træt og mentalt
klar til at tage hjem, men fire pladser
i World Cup’en var på spil … Han
spillede mere ujævnt end i de to for-
rige turneringer, men var stadig i
stand til at vinde turneringen med
9/11 uden nederlag. Igen var partiet
i sidste runde en instruktiv nedsab-
ling. 

Samuel Shankland
Tomas Sosa
Panamerikansk mesterskab 2018
Dronninggambit / D38

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3
Lb4 5. Db3 
Ikke særlig farligt. Remis var nok

til kvalifikation til World Cup’en, så
Sam spillede simpelt og sikkert. 

5… a5?! 
5… c5 er mere naturligt. 
6. a3 Le7 7. Lf4 0–0 8. e3 b6 9. Tc1

Lb7 10. cxd5! 
Det rigtige tidspunkt. Sort har

ikke lyst til at slå igen med bonden i
disse strukturer. 

10… Sxd5 11. Sxd5 Lxd5 12. Lc4
Lxf3?! 
Efter 12… c5 står Hvid kun lidt

bedre, men som i det ovenstående
parti fra det amerikanske mesterskab
vælger Sort at svække de hvide felter

frivilligt. 
13. gxf3 Ld6 14. Lg3 Sd7 15. Lb5! 
Tager kontrol over de hvide felter. 
15… Sf6 16. Ke2 Sh5 17. Tc6

Sxg3+? 
En dårlig beslutning. Sort håbede

vel, at de uligefarvede løbere ville
hjælpe ham på lang sigt, og at det
ville give ham lidt luft at spille e5.
Men uligefarvede løbere hjælper
spilleren med angreb, da han har
flere brikker, der kan spille på de
hvide felter (i dette eksempel, sorte i
andre). Og man skal ikke åbne stil-
lingen til umiddelbare krigshandlin-
ger, når man ikke har fået brikkerne
ud. Simple strategiske koncepter, der
gælder langt oftere end de få stillin-
ger, hvor andre ting er vigtigere. 

18. hxg3 e5?! 19. dxe5 Lxe5 
Hvid har mange lovende mulig-

heder, men det er lidt for tidligt at
kigge efter en direkte gevinst. Sam
vælger at rette brikkerne mod kon-
gen for at se, hvad der sker. 

20. Ld3! g6? 
20… h6 var bedst. Sam havde for-

mentlig spillet 21. Lb1 fulgt af f4, g4
og Dc2. Computeren siger, at dette
ikke er det mest præcise, men Sorts
problemer ville stadig være overvæl-
dende i praksis, så der er ingen
grund til at lede efter en kompliceret
løsning. Hovedtesen i min seneste
bog ”Thinking Inside the Box” er, at
gode resultater kommer, når vi mi-
nimerer de simple fejl. I vores ar-
bejde bruger Sam og jeg megen
energi på at løse simple opgaver med
en stor succesrate. Vi spiller mange
træningspartier fra komplicerede
startstillinger for at finde den rette
balance mellem de beslutninger, der
ikke behøver være helt præcise, og
de, der skal være det. 
Efter 20… h6 er der mange stærke

træk. At vælge det bedste er ikke es-
sentielt. Men det ville være skidt ikke
at finde det bedste efter 20… g6. 
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21. Lxg6! hxg6 22. Txg6+ Lg7 23.
Th4! 
Hvid vinder. 
23… a4 24. Da2 Dd7 25. Thg4

Db5+ 
En sjov variant er 25… Kh8 26.

Txg7 Tad8 27. Th7+!? Kxh7 28.
Db1+, og Sort bliver nødt til at spille
28… Dd3+ med et tabt tårnslutspil
for ikke at blive mat. 

26. Ke1 Tad8 27. Txg7+ Kh8 28.
T7g5 Td1+!? 29. Kxd1 Df1+ 30. Kd2
Td8+ 31. Td5 Dxf2+ 32. Kd3 Df1+ 33.
Ke4 f5+ og Sort gav op.

1–0.

Som sagt var Sam meget træt, da han
tog til Uruguay. Målet var kvalifika-
tion samt undgå tab af rating! Med
+10 ratingpoint og endnu en turne-

ringssejr er invitationerne til super-
turneringerne endelig begyndt at
komme. Han har arbejdet hårdt de
sidste fem år. Ikke mere end et kon-
torjob, men der har ikke været pe-
rioder, hvor han ikke har arbejdet på
at blive bedre. 
Jeg kan allerede se nu, at hans re-

sulter har øget min prestige. Jeg var
allerede overvurderet på grund af
mine bøger og samarbejdet med
Boris Gelfand. Alle trænere, der har
været i gang i længere tid, har deres
egne ideer. Der er ingen særlig grund
til at tro, at mine ideer er bedre end
andres, selv om jeg selvfølgelig gerne
vil argumentere for deres validitet.
Men den vigtigste pointe er at holde
fokus på arbejdet og at blive ved og
ved og ved. Det er her, at en træner
kan være en fantastisk hjælp. Det er
svært at gøre noget helt alene, og de
fleste mennesker i denne verden
opnår kun succes, fordi de har nogle
at støtte sig til i dagligdagen. Arbej-
det er ikke slut!
Med alle målsætninger opfyldt er

det tid til at sætte nye mål. Med et ra-
tingtal på 2727 og en placering som
nummer 27 i verden er invitatio-
nerne begyndt at strømme til. Sam
har allerede spillet 1. bræt ved hold-
VM to gange, men han har endnu
ikke vundet imod en top-20 spiller.
Hvis han holder niveauet, vil der
komme mange chancer fra nu af.
Men for at udnytte dem skal han
ikke bare bruge flere chancer, men
også spille bedre. Så arbejdet fort-
sætter. Her er et par af de situationer,
der skal undgås i fremtiden. 

Kevin Joel Cori Quispe
Samuel Shankland
Panamerikanske mesterskab 2018
Caro-Kann / B12

1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Lf5 4. Sf3 e6
5. Le2 Se7 6. 0–0 h6 7. Sbd2 Sd7 8.
a4 Dc7 9. Sb3 0–0–0 10. a5 a6 11.
Se1 f6 12. f4 g5 13. Sd3 Lg7?? 
Spillet efter 12 minutter og 33 se-

kunder. Men stadig en utrolig buk. 
13… Sg6! med fint spil var bedre. 

14. Sbc5! Sxc5 15. Sxc5 
Sort er allerede helt fortabt. Hvid

truer g2-g4 fulgt af Sxe6. 
15… gxf4 16. exf6 Lxf6 17. Lxf4

e5 18. Lg3 Tdg8

På dette tidspunkt tænkte Hvid 45
minutter uden at finde noget. 

19. Txf5?? 
Sam sagde, at han seriøst overve-

jede at give op, hvis hans modstan-
der havde spillet 19. Ta3! med ideen
Tf3, men først og fremmest er Tb3!
på vej. Sorts stilling kollapser. 
Jeg har vist denne stilling til

mange spillere, blandt andet flere
IMere, men de ville alle spille, som
Hvid gjorde i partiet. En 2650 GMer
var ikke glad med denne løsning
efter de to minutter, jeg gav ham, og
han fandt 19. Ld3!, som også vinder
let. 

19… Sxf5 20. Lg4 Dh7 
De fleste misser denne mulighed. 
21. Df3?! 
Kvalitetsofferet med 21. dxe5 Le7

22. Lf2 giver stadig Hvid fordel. 
21… Txg4 22. Dxg4 Tg8 23. Dh3

e4 
Sort står igen fint. 
24. c3 h5! 25. Tf1 Tg4 26. Se6

Lg5!? 27. Le5 Dg6 28. Sxg5 Dxg5 29.
b3

48 • Strategiske koncepter

“I vores arbejde bruger
Sam og jeg megen

energi på at løse simple
opgaver med en stor
succesrate. Vi spiller

mange træningspartier
fra komplicerede 

startstillinger for at
finde den rette balance
mellem de beslutnin-
ger, der ikke behøver
være helt præcise, og
de, der skal være det.”
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Hvid viser sin hånd. Sam fandt nu
den bedste metode. 

29… Kd7!! 
Kongen forlader c-linjen og kom-

mer til e6. 
30. c4?! c5! 31. dxc5 d4 32. b4?!

Ke6! 33. Lc7 d3 34. Opgivet.
0–1.

Diego Flores
Samuel Shankland
Panamerikanske mesterskab 2018

Vi kommer ind på et spændende tid-
punkt mellem de to spillere, der
endte som nummer to og et i det pa-
namerikanske mesterskab. Hvid har
ofret to bønder, men har angreb.

Efter 24. Se4! er der ca. lige spil. 
24. Sg5? Sd8? 
Hvids idé var, at han sætter mat

hurtigt efter 24… hxg5 25. Dh5 Sd8
26. Te8!!
Jeg regnede med, at Sam ville

finde 24… Se5!, men han afviste det
på grund af 25. Txe5 Dxe5 26. Sxf7
Dxg3 (26… Lxf2+! eller 26… Dxc3
vandt også, men er ikke lettere at
finde ) 27. Sxh6+ Kh7 28. Lb1+ og
nu 28… Kxh6!, som Sam missede.
Sort vinder. Den slags kan ske, når
man regner for hurtigt og sløser med
koncentrationen. 

25. Sge4 Tc7? 
Spillet efter ét minut. 
25… Kh8! med uklart spil var

korrekt. 

UUSSAA  mmeesstteerrsskkaabbeett  eerr  ii  hhuuss..  LLiiaanngg  ((tthh..))  hhaarr  ooppggiivveett..  FFoottoo::  LLeennnnaarrtt  OOootteess..
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26. Dg4? 
Flores havde kun to minutter til-

bage og fór vild i varianterne. 
Sam havde set 26. Sf6+! gxf6 27.

Dg4+ Kh8 28. Df5 Kg7 29. Lb1 og
planlagt 29. . . Tg8, som måske også
Flores så. Men nu er det direkte mat
efter 30. Te8!! At kigge efter ”kandi-
dattræk” i enden af variantberegnin-
gerne er en af de ting, som vi
arbejder med konstant. Det er noget
af det sværeste i skak. 

26… Txd7 27. Sf6+ Kh8 28. Df5? 
Jeg tror, at Flores overså 28. Sxd7

Lc8! for et par træk siden. Nu prø-
vede han at reparere varianten. 

28… g6 29. Dh3 
Ideen er, at dronningen er dækket

i den samme variant, og Hvid vinder

en officer. Men Sam skal ikke spør-
ges to gange, om han vil gå fra for-
svar til angreb. 

29. . . Lxf2+! 30. Kxf2 Td2+ 31.
Ke3 De5+ 32. Sce4?! 
32. Kxd2 Dxf6 vinder også i læng-

den. 
32… Dd4+ 33. Kf4 Tf2+ 34. Kg4

Lc8+ 35. Opgivet.
0–1.

Samuel Shankland
Fabiano Caruana
USA mesterskabet 2018

Sam har vundet en bonde imod ver-
dens nummer to. Nu handler det om
at undgå modspil. 

20. Se6?! 
Det mest naturlige er at få brik-

kerne ud. Her betyder det: 20. Le3!
Te8 21. Tac1! med stor fordel. Ho-
vedpointen er, at 21… Txe3 22. fxe3
Txg5 giver et vundet tårnslutspil
efter 23. Txc6! bxc6 24. Td8+. 

20… Le5?! 21. Le3 Te8 22. Sc5
Lf4 23. Lxf4 Txf4 24. f3 
24. Tac1! Te2 25. f3! forklares på

samme vis som træk 20. 
24… Tb4 25. Td2 Te7 26. Kf1?! 
Den sidste chance for at vinde

partiet var formentlig 26. Ta3! for at
spille Tc3 og b3. 

26… a5 27. Te1 Txe1+ 28. Kxe1
Kg8 
Det er lykkedes for Sort at etablere

et permanent modspil, som holdt
remis. 

Sam havde også en vundet stilling
med sort imod Hikaru Nakamura,
men også det parti blev kun remis.
Der mangler stadig noget for at
vinde over de allerbedste. Men nu,
hvor invitationerne strømmer ind,
kommer der flere chancer, og Sam
vil forhåbentlig vænne sig til ni-
veauet hurtigt nok til at holde sit ra-
tingtal og lære, hvad det kræver at nå
top-10, som er det ultimative mål. 

Shirov vandt i Lund
CellaVision Chess Cup i den svenske
universitetsby Lund blev vundet af
GM Alexei Shirov, Spanien, med 7 af
8. Samme pointantal fik den svenske
stormester Jonny Hector, Nordka-
lotten, men han havde dårligst kor-
rektion. Den i Danmark bosiddende
svenske GM Nils Grandelius blev nr.
3 med 6½, derefter kom GM Tiger
Hillarp Persson, Sverige og Brønshøj,
6½, og GM Vitaly Sivuk, Ukraine,

6½. Bedste dansker blev GM Carsten
Høi, Brønshøj, med 6 point på 11.
pladsen.

Erfaringen vandt
Den årlige match mellem juniorerne
og seniorerne blev i år vundet af de
mest erfarne skakspillere, men fak-
tisk klarede de urutinerede spillere
sig bedst. På hvert hold mødte hver
af de otte spillere modstandernes
otte spillere, og det lykkedes blot 
seniorerne at vinde 34-30, selv om
de i snit havde 150 ratingpoint i
overskud. Ifølge professior Elos be-
regninger skulle seniorerne have sco-
ret ca. 48 point.
Topscorer hos seniorerne blev FM

Jacob Øst Hansen med syv point

(seks sejre og to remis), hvilket blev
tangeret af juniorernes IM Jonas
Bjerre (også seks gevinster og to
remis). Næstbedst på holdene var
hhv. Jens Kølbæk (senior) med 6
point, og Filip Boe Olsen (junior)
med 5½.

Manglede et halvt point
Unge Filip Boe Olsen manglede blot
et halvt point i at opnå sin anden
IM-norm i den tyske by Norderstedt.
Jakob Leon Pajakan, Tyskland, vandt
den lukkede IM-turnering med 7 af
9. Filip delte andenpladsen med 
Aljoscha Feuerstack, Tyskland, med
6 point.

BRÆTTET
RUNDT
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Af Claus Marcussen

Hvor det ofte ved store turnerin-
ger ”bare” er 10 mand, der spil-

ler fra onsdag til søndag suppleret
med en EMT i weekenden, så udnyt-
ter vi, at der er en helligdag om tors-
dagen til at have mange spillere hele
tiden.  
Så på Kristi himmelfartsdag var

der 53 spillere, der deltog i Fredericia
Rapid Chess. Alle mod alle i 8-
mandsgrupper, lavt indskud og lave
præmier – hygge og mulighed for at
være tilskuer trækker nemt mange
spillere til. Vinder af øverste gruppe
blev FM (IM) Jonas Bjerre (5½)
foran FM Niels Jørgen Fries Nielsen
og FM Mikkel Manosri Jacobsen
(begge 5).
Fredag aften til søndag er der så

den sædvanlige EMT, men inden vi
når så langt, så har vi lige en turne-
ring for begyndere. 
Vi inviterer simpelthen børn –

som vi aldrig eller kun sporadisk har
haft kontakt til – til at deltage i et
stævne. Der spilles i tre grupper,
nemlig Begynder (under 1 års erfa-
ring), Let øvet (ca. 1 år) og Øvet
(over 1 år), og her baserer vi os alene
på, hvad de mener, at de har af erfa-

ring; om det er undervisning eller
spillet med far går vi ikke op i. Det
vigtigste er at få de kommende skak-
spillere til at mærke atmosfæren ved
et skakstævne.
Så 22 unge håbefulde spillere del-

tog i dette stævne, og der blev kæm-
pet på livet løs. Både fra børnene og
deres forældre var der mange posi-

tive reaktioner, og vi har da også i
klubben fået besøg af den første af
disse spillere. Og hvad vigtigere er, så
har vi skabt en stribe kontakter, der
skal bruges, når vores ungdomsafde-
ling starter efter sommerferien.  

Fredericia Chess 2018 • 51

Fredericia Chess 2018

1. IM Gabor Nagy, Ungarn 2478   – ½ ½ 1 1 ½ ½ 1 ½ ½  6
2. IM David Miedema, Holland 2380   ½ – 0 1 0 1 1 1 ½ 1  6
3. FM Jacob Sylvan, Nordkalotten 2334   ½ 1 – ½ ½ ½ 0 ½ ½ 1  5
4. Michael Bæhring Madsen Fredericia 2123   0 0 ½ – ½ ½ ½ ½ 1 1  4½
5. IM Jens Ove Fries Nielsen, Fredericia 2375   0 1 ½ ½ – ½ 1 0 ½ ½  4½
6. FM Viktor Haarmark Nielsen, ØBRO 2340   ½ 0 ½ ½ ½ – ½ ½ ½ 1  4½
7. FM Filip Boe Olsen, Nordre Skakklub 2312   ½ 0 1 ½ 0 ½ – ½ ½ 1  4½ 
8. Hilmir Freyr Heimisson, Island 2131   0 0 ½ ½ 1 ½ ½ – ½ 1  4½
9. FM Martin Brüdigam, Tyskland   2404   ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ – ½  4 

10. Bjarne Light, Fredericia  2212   ½ 0 0 ½ 0 0 0 0 ½ – 1½

Fredericia Chess er meget mere end en IM-turnering. Det er et event for skakspillere på alle
niveauer. For selv om IM-turneringen selvfølgelig er flagskibet, der ud af til berettes mest
om, så er det faktisk de andre arrange menter, der skaber stævnet. 

Deltagerne i IM-gruppen. Forrest fra venstre: Nagy, Fries Nielsen, Olsen, Madsen
og Nielsen. Bagest fra venstre: Brüdigam, Heimisson, Light, Sylvan og Miedema. 

Foto: Claus Marcussen.
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Weekendens EMT havde i år delta-
gelse af 50 spillere, men var noget
svagere besat end de tidligere år. Og
selv om der i Kandidatklassen spilles
om en plads i næste års IM, så var
der kun fem spillere med over 2000 i
ELO. De andre år har der været fuldt
besat i denne gruppe (max. 12 spil-
lere) og 2050 har ofte ikke været nok
til at komme med i den. Uanset den
lidt svagere styrke, så benyttede FM
Mikkel Manosri Jacobsen mulighe-
den for at vinde den, og dermed
være deltager i 2019. Han deltog
også i 2017 udtaget på landstræner
Mads Boes faste plads til en ung-
domsspiller. Vi glæder os til gensy-
net.

22 børn stillede til start i tre forskellige begynderturneringer. Foto:  Claus Marcussen.

Over 50 spillere var med i undergrupperne. Foto: Claus Marcussen.
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IM-gruppen
Når det kommer til IM-gruppen, så
var “Hold da op, det parti gik hur-
tigt” nok den mest brugte sætning i
år. Og det er korrekt – der blev spil-
let mange korte remiser. Efter vi i
2017-udgaven havde oplevet det
samme, så talte vi om at indføre en
30 træks-regel, men dengang spillede
vi i et lokale, hvor solen stod direkte
ind. Derfor havde vi i år valgt et lo-
kale med østvendt vindue og solfil-
ter, hvorfor vi håbede på, at sidste års
mange remiser var en enlig svale. Vi
havde jo ikke oplevet det tidligere. Vi
har ikke noget mod en enkelt hurtig
remis, hvis der er behov for det, men
i sidste runde blev der kun spillet på
to brætter. Det er simpelthen ikke
godt nok, og jeg vil gerne slå fast, at
der næste år spilles med 30 træks-
regel.
Der var dog også positive ting at

berette om i IM-gruppen. Vi gav
nemlig debut til Michael Madsen,
som er vendt tilbage efter at have
studeret i Odense.  I de 21 divisions-
kampe han har spillet siden da, har
han vundet 16 og spillet 5 remis. Og
sidste sæsons 6½ var en præstations-
rating på 2476, så det blev belønnet
med deltagelse.
Og det var en chance, han var

parat til at tage imod. For selv om
stort set alle hans partier blev lange
(alle ville slå den nye mand i klas-
sen), så sikrede han sig ved solidt spil
en score på 4½ p. Og det kunne være
blevet til mere endnu, hvis han med
hvid havde set trækket i nedenstå-
ende stilling.

IM Gabor Nagy har lige spillet Kf4?
og Michael kunne have spillet Txe2,
da Txe2 besvares med Ke6. Kongen
er fanget i centrum, og Hvid må give
tårnet. Partiet endte med nederlag til
Michael.
Også klubbens anden deltager,

Jens Ove Fries Nielsen, scorede 4½
og havde en dårlig turnering. Efter to
nederlag i starten spillede han sig i
slutningen op på de 50 %.
Og så fik vi faktisk pludselig en

tredje deltager. Bjarne Light kom
med i turneringen via Kandidatklas-
sen fra 2017, hvor han blev nr. 2,
men vinderen ønskede ikke at del-
tage. Bjarne var, uden selv at vide
det, pludselig ikke var medlem af
Dansk Skak Union i forbindelse med
Bov Skakklubs lukning. Han valgte
at skifte til Fredericia kort før turne-
ringens start. Det var desværre ikke
Bjarnes turnering, og det blev til en
sidsteplads med 1½ p.
I toppen af gruppen skaffede IM

Gabor Nagy sig tidligt lille forspring,
hvilket han længe fastholdte gennem
en del hurtige remiser. Inden sidste
runde lå han dog kun et ½ point
foran IM David Miedema, som der-
for kunne fratage Nagy turnerings-
sejren. På trods af dette valgte Nagy
dog den hurtige remisløsning efter
blot 4 træk. Derfor kunne David
med en sejr over Michael B. Madsen
komme op på siden af Nagy, og
netop dette scenarie udspillede sig.
Derfor endte turneringssejren for

første gang i turneringens 6-årige hi-
storie med at blive delt mellem to
spillere. Og den delte ungarsk-hol-
landske sejr gjorde også, at turnerin-
gen stadig har til gode at se en dansk
vinder. Tættest på kom FM Jacob
Sylvan, som endte ét point efter
sejrsduoen. 
Tidligere har turneringen udløst

en del normer, men dette blev ikke
tilfældet i år. Dertil var der simpelt-
hen for mange pointdelinger, og
samtidig tog de to lavestratede for
mange point. Udover Michael havde
islændingen Hilmir Freyr Heimisson
også god gang i scoren og fik også

4½ point.
Og vi er klar igen fra d. 29. maj til

2. juni, hvor Kristi himmelfartsferien
falder i 2019. Og selv om den sene
placering gør, at vi går ind i som-
mermånederne, så viste spilleloka-
lerne i år en langt mere behagelig
temperatur end de tidligere benyt-
tede, hvorfor varmen forhåbentligt
ikke giver anledning til problemer.

David Miedema kommenterer

Viktor Haarmark Nielsen (2340)
David Miedema (2340)
Dronningindisk /E12

Partiet blev spillet en varm efter-
middag. Jeg følte mig energisk efter
min gevinst tidligere på dagen og
efter en god gåtur gennem skoven,
hvor jeg fodrede nogle lokale heste
med græs og hørte nogle gyldne 80er
sange imens. Jeg var indstillet på at
spille på gevinst med sort mod Vik-
tor Haarmark Nielsen, der på dette
tidspunkt havde spillet alle sine par-
tier remis. Der var intet tegn på, at
det ikke skulle fortsætte. Han fore-
kom tilfreds med at dele point på ny.

1. d4 e6 2. c4 Sf6 3. Sf3 b6! 
Under sine forberedelser har han-

formentlig kun set på 3... d5, som er
det træk, jeg sædvanligvis anvender.
Men på den anden side har Viktor
ikke spillet d4 i lang tid, så hans re-
pertoire er nok ikke fuldendt. Derfor
besluttede jeg at teste hans reper-
toire-viden og spillede Dronningin-
disk – solidt og positionelt.

4. a3 
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For en turnerings-
arrangør findes der

ikke noget bedre end,
når deltagerne slutter

af med at sige ”vi
kommer igen”.
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Her havde jeg en idé om, hvordan
partiet ville udvikle sig. Denne vari-
ant kaldes for Petrosjan-varianten.
”Jern Tigran” er mest kendt for sit
fænomenale forsvarsspil, profylakti-
ske stil og kvalitetsofre. Botvinnik
kunne ikke fange hans stil med logik,
for Petrosjan gjorde aldrig noget,
han nøjedes for det meste med at
forhindre modstanderens mulighe-
der, selv om det indimellem førte til
meget, meget aktive træk!
Boris Spasskij slog Petrosjan og

overtog kronen, og det er her skak-
historien hjælper mig med at vinde
partiet. En ting har jeg virkelig hu-
sket fra Spasskij-Petrosjan-mat chen,
og det er et citat som går på, hvordan
man besejrer Petrosjan: ”Du skal
klemme hans kugler blidt!” Det er
selvfølgelig lettere sagt end gjort,
men i min beregningsproces vil jeg i
sidste ende rangere mine træk efter
evnen til ”at klemme kugler”. Jo bli-
dere, desto bedre.

4... La6 
Dette direkte angreb på bonde c4

betyder ”business”. 
5. e3
5. Dc2 spilles regelmæssigt. Alle-

rede på dette tidspunkt vidste jeg, at
jeg skulle spille c5 og Sc6.

5... c5 
Heller ikke det mest spillede, og

det tilkendegiver, at jeg heller ikke
kan huske teorien.

6. Sc3 cxd4 7. Sxd4
7. exd4 Sc6 8. d5 Sa5 9. b3 ville

også give en interessant kampstil-
ling.

7... Sc6 8. Sdb5?! 

Det kan ikke anbefales at flytte
springeren fra centrum. Efter dette
har vi efter min mening en lige stil-
ling.

8... d6
8... Db8 overvejede jeg længe, men

jeg fandt til sidst nogle irriterende
Lxb5-ideer. Og vi skal ikke knuse
hans kugler, kun vride dem blidt,
hvilket vil sige, at mange trusler skal
parres!

9. Le2 Lb7 10. 0-0 Le7 
Jeg er gået ind i den berømte

pindsvineopstilling. Den er kendt for
sin fleksibilitet og idérigdom. Det er
en ideel opstilling til at klare jobbet.

11. b3 0-0 12. Lb2 a6 
Det er grunden til, at den er op-

kaldt efter pindsvinet. Bønderne
tager ikke megen plads, men de stik-
ker, hvis du kommer for tæt på!

13. Sd4 
Som vi kan se, fik jeg trækket a6

gratis, hvilket er en af grundene til,
at jeg vælger pindsvineopstillingen
her.

13… Ta7!?

Computeren kan ikke lide dette
træk. Jeg kunne faktisk ikke selv lide
det. Men på en eller anden måde er
det altid et mysterium. Og mysterier
er altid vanskelige at forhindre.

14. Sxc6?! 
Hjælper mig ved at afsløre inten-

tionen om at forenkle og få remis.
14... Lxc6 15. Lf3 Da8 16. Lxc6

Dxc6 17. Dd4 

Det er netop denne stillingstype, jeg
regnede med at få. Vi kan skubbe en
masse rundt på officererne, og jeg
kan hele tiden prøve at spille efter
mange forskellige planer. For én som
vil have remis, er det muligt konstant
at afbytte officerer og regne på remis.
Men i et parti med mange manøvrer
vil han også blive drænet for energi,
hvis han pludselig opdager, at han
står dårligst.

17... Td7 
Forbereder d5. En af pindsvine-

ideerne.
18. a4 
Forhindrer b5. Viktor viser med

dette, at han kun spiller for at for-
hindre mine planer og ikke for at
skabe egne muligheder. Man kan
ikke sige, at han truer a5, for jeg kan
lade ham slå på b6 og forberede et
angreb på b3.

18... Tfd8 
Særdeles logisk. Jeg ville frempro-

vokere e4 og følge op med Se8. Men
jeg blev nødt til at aktivere mit tårn
først.

19. Tfd1?! Se8!? 
19... e5! Jeg så den stærke mulig-

hed fulgt af d5, men jeg ville ikke
spille det. Det ville være for direkte,
og afbytningerne af officerer ville
være til hans fordel. Jeg stræbte efter
at manøvrere lidt endnu for at få
ham til at bruge mere af betænk-
ningstiden. Efter Se8 har jeg flere
ideer i ærmet, så jeg foretrak det, på
grund af ”klemme kugler”-faktoren.
20. Dd3 d5 21. Sxd5 Sxd5 22. cxd5
Txd5 23. De2 er bedst for Sort, men
det er svært at finde et gennembrud.

Skakbladet nr.3-2018-For Print:Layout 1  16/08/18  10:02  Side 54



Fredericia Chess 2018 • 55

20. Dd3 
Dette træk, som trækker sig fra lø-

berens diagonal, er ganske harmløst.
Igen synes han kun interesseret i at
forhindre gennemførelsen af mine
planer. Han spiller ikke sit eget spil.

20... Lf6 21. Tac1 Db7 22. La3
h5!? 
Dette introducerer en helt ny idé i

stillingen! 
23. De4?! 
Forsøger at fremtvinge remis, men

det var ikke den bedste løsning. Det
kølige h3 ville få h5 til at ligne et
”fjols”.

23... d5! 
Uanset hvad, skulle jeg spille det

nu. Tidnøden var begyndt, så det var
tid for at komplicere.

24. cxd5 Lxc3 
Så længe bondestillingen er sym-

metrisk, er springeren ikke meget
dårligere end løberen.

25. Txc3 Sf6 
Truer dronningen og kæmper om

initiativet.
26. Df3 
Logisk, men upræcist. Pudsigt nok

var det også det eneste træk, jeg for-
ventede, fordi jeg regnede med, at
han ville bytte dronninger. Dc2 er en
smule mere aktivt.

26... Txd5 27. Txd5 Txd5 
27... Dxd5?! 28. Dxd5 Txd5 er

fuldkommen lige. Og jeg tror, at Sort
skulle tænke på at holde remis her.
Springere og dronninger er bedste
venner. Ligesom tårne og løbere.

28. De2
28. e4? Sxe4! 
28... Se4 
Sikrer meget lidt initiativ, men

nok til at holde partiet gående.
29. Td3 b5! 
Det mest aktive.
30. Txd5 
30. f3! b4! 31. Txd5 exd5 32. Lb2

Sc3 33. Dd2 ville også være meget
lige.

30... Dxd5

Dronningens placering giver Sort en
minimal fordel. Selv om stillingen
formentlig stadig er remis, så er det
ubehageligt at spille hvid her.

31. Dc2 h4 
Sd2 var antagelig bedre, men jeg

ville stadig kunne introducere nye
planer.

32. axb5 axb5 
Afbytningen favoriserer Sort, fordi

springere hader randbønder.
33. h3 Sd2 34. b4? 
Måske den største fejl på længere

sigt. Det ville have været bedre at
give en bonde for at få modspil. Hel-
digvis fandt han ikke den plan: 34.
Lb2! Sxb3 35. e4 Dc4 36. Dd1 f6 37.
Dd7 Dxe4 38. De8+ Kh7 39. Dh5+

med evig skak. 
34... Sc4 
Springeren har en pragtfuld cen-

tral placering.
35. Lb2 e5
Det er stadig en meget lige stilling.

Springer og dronning er et godt
makkerpar, men det vil være uhyr-
ligt at påstå, at Sort har noget reelt
her.

36. Lc3 g6 
Det er vigtigt at forpurre Hvids

aktive muligheder.
37. e4?! 
Blokerer et nyt sæt bønder, som er

i springerens favør. Vi kommer ind i
en stilling, hvor jeg kan udføre
mange dronningtræk. Og Sort kan
spille uden risiko. Og det er den sid-
ste ting, du som hvid, ønsker, når du
er træt og har en stilling uden aktive
ideer. Så jo længere denne stillings-
krig opretholdes, desto mere vil det
massere hans tidsforbrug og nerver.
Husk at mennesker – i modsætning
til computere – er følelsesmæssige
væsener. De laver fejl, bliver utålmo-
dige og sveder meget. 37. Db1, hvor
ideen er ikke at udrette noget, er
bedre. Den hvide kongestilling er
solid, så det er tvivlsomt, om jeg vil

David Miedema (th.) slog som den eneste både Viktor Haarmark Nielsen og Martin
Brüdigam. Foto: Claus Marcussen.
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kunne bryde igennem.
37... Dd8 
Skal til f4, det mest aktive felt. 
38. Kf1 Dg5 39. Dd3 Dc1+ 40. Ke2

Kg7 41. Kf3 
Vi troede begge, at det var en fejl,

men det er først det næste træk, som
er forkert.  41. Le1 for at rykke frem
og tilbage er lettere.

41... Dg5 42. g3? 
42. Dd5! Dh5+ 43. g4 hxg3+ 44.

Kxg3 Dg5+ 45. Kh2 Df4+ 46. Kg2
med remis, fordi truslen om at
nappe b5 udligner for Hvid.

42... hxg3 43. fxg3
Nu er Hvids konge mere udsat, og

det er en afgørende faktor med
dronninger på brættet. For første
gang i partiet står jeg klart bedst.

43... Dc1 44. Kg2 Dg5 
Disse træk viser dominans. Sort

kan i bund og grund gøre hvad som
helst, så længe Dd5 forhindres. Så
det er anbefalelsesværdigt at gøre
modstanderen mere mør, mens du
lader din dronning sætte sig på alle
brættets felter, mens du leder efter
nye ideer.

45. Kf2 Df6+ 46. Kg2 Dc6 47. Kf2
Db6+ 
Jeg så 47… f6! og vidste, at det

ville give mig fordel, men alligevel
undlod jeg at spille det. Hvorfor
spille det nu, hvis du kan vente 30
træk, når han på det tidspunkt vil
have mindre tid! 48. g4 Sd6 49. Ke3
Sxe4 50. Lxe5 Sg5 er vanskeligt at
holde, men det er endnu sværere
med mindre tid på klokken.

48. Kg2 Da7 49. h4 Db7 50. Kf2?! 
50. g4! De7 51. Dg3 ville forment-

lig skabe noget ubehageligt modspil.
50... Db6+ 51. Kg2 De6 52. Kh2

Dg4 53. Kg2 Dc8 54. Kh2 Da8 55.
Kh3 Dc6 
55... Kf6!?
56. Kg4? 
På en eller anden måde begår han

en ny fejl, men det må have været
svært at gennemregne alle mine ak-
tive træk.

56... De6+? 
Sort returnerer med en fejl. 56…

Db6! med planen Dg1 ville have

været bedre.
57. Kf3 Dh3 58. Kf2 Dh2+ 59.

Kf3?
Det er vitalt at kontrollere g1: 59.

Kf1!
59... Dh1+? 
Igen fangede jeg ikke, hvad det

reelt gik ud på (et hint: g1!).
60. Kf2 Dh2+ 61. Kf3 Dg1!
Endelig.
62. De2 Kh6? 63. Kg4?? 
63. De1! Da7.
63... Kg7?
63... Dh1, som begrænser kongens

bevægelsesfrihed endnu mere, ville
have været dejligt at spille.

64. Kf3 Dh1+ 65. Kf2 Db1 
Det eneste jeg opnåede med alle

disse træk var, at den hvide dronning
blev en smule mere passiv. Måske er
det lige præcis forskellen på remis og
gevinst.

66. Kg2 Kf8 67. Kf2 Ke7 68. Kg2
Kd6 69. Kf2 Ke7
Finder det rigtige felt, inden jeg

skubber f7-bonden til f6, så springe-
ren kan frigøres af sine forsvarsfor-
pligtelser.

70. Kg2 f6!
Spillet på det helt rigtige tids-

punkt. Sort står til gevinst.
71. g4 Dc1?! 
71... Sd6 vinder. Slutspillet efter

dronningafbytningen ville have
været nemmere, end jeg troede: 72.
h5 gxh5 73. gxh5 Dxe4+ 74. Dxe4
Sxe4 75. Lb2 Ke6, de sorte bønder
tromler ned ad brættet. 

72. Le1 Df4?? 
Spolerer gevinsten. Fra træk 73

bliver vi mere og mere blinde for
hvert minut. 72... Db1 var det rette.

73. Lf2! Sd2 

74. Dxb5?? 
Kollapser i tidnøden:  74. Le3!

Dxe4+ 75. Kf2 Sb3 76. Dxb5 Dxg4
77. Lc5+ Lxc5 78. Dxc5+ ville have
været remis. Ofte er bare en enkelt
fribonde nok til at sikre remisen.

74... Dxg4+ 75. Lg3 Sxe4??
75... Df3+ 76. Kh3 Sxe4 ville have

været uendelig meget nemmere.
76. Db7+ Kf8 77. Da8+ Kg7 78.

Da7+ Kg8 
Jeg ændrede mening. Jeg ville lave

flere træk og faktisk forsøge at få b-
bonden! Jeg kunne altid søge tilbage,
hvis det ikke fungerede.

79. Da8+ Kf7 80. Db7+ Ke8 81.
Dc6+ Ke7 82. Db7+ 
82. Dc7+! Dd7? 83. Lxe5! fxe5 84.

Dxe5+ De6 85. Dxe6+ Kxe6 med
remis, stillingen er som et fort.
Denne idé var for dyb i tidnøden.

82... Kd6 83. Da6+ Kd5 84. Da8+ 
84. Dd3+ Ke6 85. Dc4+ Ke7, og

nu skal Hvid spille Dc7 – vi missede
begge fortet.

84... Kc4 
Af en eller anden grund er min

plan lykkedes, b-bonden er til at
spise, og det vinder let.

85. Dc8+?? Dxc8 86. Opgivet.
Hvids sidste træk understreger,

hvor udmattende denne lange dyst
var for begge spillere. Min strategi
lykkedes, så det var en god dag. 
Jeg var mest stolt af dette parti,

skønt det var så anstrengende, at jeg
ikke havde energi nok til næste dag.
Det med energiniveau er ret interes-
sant. Hvis du føler dig godt tilpas, vil
det være nemt at score en norm i en
turnering med to runder om dagen.
Uheldigvis havde ingen kraft nok til
at gøre det ved denne lejlighed. Lad
os håbe normerne kommer næste
gang. Jeg nød i hvert fald den velor-
ganiserede turnering i Fredericia.  

0-1.
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Af Lars Bo Hansen

Da Grischuk opgav partiet mod
Fabiano Caruana i sidste runde

af Kandidatturneringen i Berlin fik
USA sin første udfordrer til den offi-
cielle VM-titel i skak siden Bobby
Fischer i 1972 – hvis man vælger ikke
at medregne Gata Kamskys tabte
match om FIDE-VM mod Anatoly
Karpov i 1996. 
Dengang i 1970erne medførte Fis-

chers succes et veritabelt “skak-
boom” i USA. Jeg kender mange
midaldrende skakspillere som entu-
siastisk taler om, hvordan de blev
bidt af skak pga. Bobby Fischers en-
somme kamp mod den sovjetiske
overmagt (de glemmer vist Bent
Larsen!). Den tid går i USA under
navnet “The Fischer Boom”. Kan
USA nu se frem mod et nyt “Ca-
ruana Boom”, hvis Fabiano Caruana
skulle besejre Magnus Carlsen i VM-

matchen i november? 
Ja og nej! Nej, for den geopolitiske

situation i verden er fundamentalt
anderledes end i 1972, og Fabiano
Caruana er en anderledes personlig-
hed end Fischer. Han brænder ikke
på samme måde igennem i medierne
og vil næppe kunne opnå samme
status i befolkningen (og vil næppe
heller ønske det!) som den ensomme
helt mod resten af verden.
Men ja, fordi en form for skak-

boom er allerede i gang i USA, og
Caruana som verdensmester vil
kunne være med til at sætte turbo på
en udvikling, som nu har været i
gang i nogle år. Denne udvikling
handler mere om kvalitet end kvan-
titet. Den brede befolkning vil
næppe flokkes til skak som på Fis-
chers tid, men USA som en fast top-
nation i skak i de næste mange år er
bestemt mulig. Som de fleste sikkert
ved, er USA forsvarende olympisk

mester fra Baku 2016 og en af favo-
ritterne igen ved OL i Batumi senere
på året. Ja, milliardær Rex Sinque-
fields store donationer til skak er
uden tvivl en vigtig driver i, at USA
kunne opbygge et hold med Ca-
ruana, Nakamura og So fra verdens
top-10, men i mange andre sports-
grene driver penge også transfer-
markedet og hjælper til at vinde
mesterskaber. 

Kan USA få et nyt 
Fischer-boom?

Den danske stormester Lars Bo Hansen kigger på verdensmesteren Magnus Carlsens og VM-udfor-
dreren Fabiano Caruanas styrker og svagheder forud for VM-matchen i London. Samtidig analyserer
han, hvilken betydning det kan få for amerikansk skak, at Caruana deltager i en VM-match som den
første amerikaner siden Bobby Fischer. Lars Bo Hansen kommenterer nedenfor deres opgør i Norway
Chess 2018 i Stavanger.

1. Fabiano Caruana, USA        2822 * 0 ½ 1 1 ½ ½ ½ 1   5
2. Magnus Carlsen, Norge       2843 1 * ½ ½ 0 1 ½ ½ ½   4½
3. Hikaru Nakamura, USA        2769 ½ ½ * ½ ½ ½ ½ ½ 1   4½
4. Vishy Anand, Indien         2760 0 ½ ½ * ½ ½ ½ 1 1   4½
5. Wesley So, USA              2778 0 1 ½ ½ * ½ ½ ½ ½   4
6. Levon Aronian, Armenien 2764 ½ 0 ½ ½ ½ * 1 ½ ½   4
7. Shakh. Mamedyarov, Azerb. 2808 ½ ½ ½ ½ ½ 0 * ½ ½   3½
8. Maxime Vachier-L., Frankrig 2789 ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ * 0   3
9. Sergej Karjakin, Rusland    2782 0 ½ 0 0 ½ ½ ½ 1 *   3

“Milliardær 
Rex Sinquefields store
donationer til skak er
uden tvivl en vigtig 

driver i, at USA kunne
opbygge et hold med

Caruana, Nakamura og
So fra verdens top-10.”

Norway Chess 2018
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Talentarbejde
Mere interessant fra mit synspunkt
er de imponerende resultater USA
har opnået i de sidste 10-15 år med
et målrettet talentarbejde. Stort set
hvert år vinder amerikanske talenter
medaljer ved diverse ungdomsver-
densmesterskaber for både drenge
og piger. Det interessante ved denne
proces er, at den netop ikke er særlig
meget styret fra forbundet eller sta-
ten som i mange andre lande, men
drevet af det amerikanere gør bedst
– privat initiativ. Forældre til store
skaktalenter er villige til at betale tu-
sindvis af dollar for den bedste træ-
ning og i nogle tilfælde flytter hele
familier til områder, hvor talentet
kan få de bedste trænings- og kon-
kurrenceforhold. Fabiano Caruana
er nok det bedste – men bestemt
ikke eneste – eksempel på denne ten-
dens. Da Fabiano var 12, flyttede
hans forældre hele familien til Eu-
ropa, så Fabiano kunne opnå den
bedst mulige træning – først Spa-
nien, så Ungarn og til sidst Schweiz,
inden han i 2014 flyttede tilbage til
USA og USAs nye skakhovedstad, St.
Louis. 
Ud over forældres engagement og

egen investering i deres børns skak-
talent, er der også i de senere år op-
stået flere non-profit organisationer
med fokus på elitetræning, som ope-
rerer baseret på donationer og spon-
sorater. De mest kendte er nok
Kasparov Chess Foundations “Young
Stars Program”, hvor Kasparov him-
self er hovedtræner på skaklejre for
de største, specielt udvalgte talenter
samt IM Greg Shahades US Chess
School, hvor jeg blandt andre har
fungeret som træner. Adgangskravet
til denne er, at man skal være top-10
i sin aldersgruppe for at være kvali-
ficeret til skolens camps, som afhol-
des i løbet af året på forskellige
lokationer rundt omkring i landet.
Mens jeg skriver disse linier, spilles

det lukkede amerikanske juniorme-
sterskab i St. Louis, professionelt ar-
rangeret af St. Louis Chess Club –
som også står bag seniormesterska-

berne og Sinquefield Cup – med et
gennemsnit på 2453, deltagelse af
fem stormestre og en præmiesum på
20.600 dollar (ca. 130.000 kr.).
Endelig er flere og flere universi-

teter i de senere år begyndt at an-
sætte stormestertrænere og uddele
scholarships til skakspillere for at
kunne tiltrække unge talenter til
deres collegeskakhold. Skak er ved at
være cool i USA!
Så uanset hvem der vinder i no-

vember – og de fleste amerikanske
skakspillere jeg har talt med, er reali-
stiske nok til anse den mere erfarne
Carlsen som favorit – er der grøde i
skak i USA!

Carlsen-Caruana før VM
Nu hvor Carlsens udfordrer er
kendt, vil alle partier mellem de to
naturligvis få stor bevågenhed. Kan
en af spillerne opnå en psykologisk
fordel inden matchen? Som spiller-
nes offentliggjorte turneringsplaner
før VM ser ud, kommer de til at
spille tre partier mellem Kandidat-
turneringen og selve VM-matchen.
Det første møde var kun en uge efter
Kandidatturneringen i GRENKE-
turneringen i Tyskland, hvor Carlsen
udspillede Caruana i 1. runde, men
missede en gevinst i et svært tårn-
slutspil, og Caruana endte med at
vinde turneringen. 
I Norway-turneringen i Stavanger

i slutningen af maj mødtes de igen i
1. runde, men denne gang lykkedes
det Carlsen at vinde et godt parti: 

Magnus Carlsen (2843) 
Fabiano Caruana (2822) 
Løberspil / C24

1. e4 e5 2. Lc4!?
I et nyligt interview sammenlig-

nede Gelfand Carlsen-Caruana mat-
chen med Karpov-Kasparov i
1980erne. Caruanas stil, især med
hensyn til, hvordan han arbejder
med åbninger, er efter den tidligere
VM-udfordrers (2012) mening mo-
deleret efter den systematiske, næ-
sten videnskabelige tilgang, der er

gået i arv fra Botvinnik til Kasparov
og senere Kramnik. Alle detaljer
kortlægges, og når en åbning er gen-
nemarbejdet og godkendt, kan den
bruges i årevis. Formålet er at opnå
“en fordel” med Hvid og udligne
med Sort. 
Carlsen, derimod, ligner i sin til-

gang mere Karpov, som er mere po-
pulistisk og villig til at eksperimen-
 tere mere med forskellige åbninger
og varianter. Formålet er mere at få
“en stilling”, hvor modstanderen kan
udspilles.  Vi ser her, at Caruana sto-
ler på den variant i Russisk, som han
har spillet i mange partier i det sidste
års tid og også anvendte i Kandidat-
turneringen. Carlsen, derimod, afvi-
ger fra en teoretisk diskussion. Men
selvfølgelig har Magnus (og Peter!)
en idé, der stiller Sort overfor for-
skellige praktiske problemer. Jeg for-
venter vi ser samme mønster i selve
VM-matchen.

2… Sf6 3. d3 c6 4. Sf3 d5 5. Lb3
Lb4+!?
En lille finesse, som har til formål

at forstyrre Hvids koordination. 5...
Ld6 er godt og solidt.

6. Ld2
De to spillere har haft denne stil-

ling før. I Sinquefield Cup i 2014
spillede Carlsen 6. c3, og efter 6...
Ld6 7. Lg5 dxe4 8. dxe4 h6 9. Lh4

“Alle detaljer 
kortlægges, og når 

en åbning er 
gennemarbejdet og
godkendt, kan den 

bruges i årevis. 
Formålet er at opnå “en

fordel” med Hvid og 
udligne med Sort. “

Den tidligere VM-udfordrer
Boris Gelfand om 
Fabiano Caruana
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De7 10. Sbd2 Sbd7 opstod en kom-
pliceret stilling, som Caruana vandt.
Det var i den turnering Fabiano
vandt de første syv partier og fik sit
helt store gennembrud.

6... Lxd2+ 7. Sbxd2 a5!?
Her er 7... Sbd7 det mest spillede.
8. c3
Nu er vi næsten på nye jagtmar-

ker, hvilket formentlig passer Carl-
sen bedre end Caruana. Ved
hurtig-delen af Grand Chess Tour
turneringen i Paris tidligere på året
reddede Aronian sin løber med 8. a3
mod Caruana, men Sort endte med
at vinde.

8... Sbd7 

9. exd5!?
Moderne skak. Tarrasch og de

andre gamle krigere fra den klassiske
skole ville ikke bryde sig om at “op-
give” centrum på denne måde, men
Carlsen følger i stedet Rétis mantra
om at et bondecentrum jo også kan
bruges som et angrebsmål.

9... cxd5 10. 0–0 0–0 11. Te1 Te8
12. Sf1 b5?!
Computeren ser ikke noget galt

med dette træk, men Magnus var
ikke vild med det og foretrak i stedet
det mere afmålte 12... b6. Når man
har set partiet, er det let at forstå
Magnus: Efter Hvids næste træk
kommer Sorts b-bonde for langt
frem og bliver et langsigtet angrebs-
mål for Hvid. Det er i den intuitive
forståelse af sådanne småting, at
Carlsen er i særklasse.  

13. a4! b4 14. cxb4 axb4 15. Se3
Lb7 

16. d4!
I klassisk Réti-stil tillades Sort at

opbygge et tilsyneladende stærkt
bondecentrum, som så angribes fra
flere sider. Den moderne udgave af
denne strategi er, at dette bondecen-
trum undermineres ved et langsigtet
positionelt bondeoffer.

16... e4 17. Se5!
17 Sd2?! Db6 var selvfølgelig ikke

Hvids plan; her bliver d4-bonden for
svag.

17... Sxe5
Forståeligt nok tager Caruana

centrumsbonden. Men det var inter-
essant og måske bedre i stedet selv at
ofre en kvalitet med  17... Txe5!? 18.
dxe5 Sxe5, som foreslået af Carlsen
efter partiet. Sort får pæn kompen-
sation for kvaliteten med en god
springer og undgår, at centrums-
bønderne bliver blokeret.

18. dxe5 Txe5 19. Dd4! Te7 20.
Tac1

Nu ser vi Carlsens dybe idé. Sort har
en ekstra bonde, men centrumsbøn-
derne er blokeret; b4 er svag; og
Sorts officerer er passive, hvorimod
Hvids koordinerer perfekt. Ganske
typisk kalder computeren dette
“0.00”, men jeg tror de fleste menne-
skelige stormestre vil foretrække at
spille Hvid her. Hvids plan er klar:
vind b4-bonden ved at omringe den
med Tc1-c5-b5 uden at opgive blo-
kaden af d5-bonden. Hvordan Sort
kan forhindre dette i det lange løb,
er meget mindre klart.

20... Td7 21. Ted1 h6 22. Tc5!
Bemærk denne instruktive ma-

nøvre, som har et dobbelt formål.
For det første lægges der yderligere
tryk på d5-bonden, men mere vig-
tigt har Hvid nu truslen Tb5 og
Txb4.

22…Ta5 23. Txa5 Dxa5 24. h3!
Carlsen spiller denne fase af par-

tiet fremragende. Dette træk ser ikke
ud af noget særligt, men giver Sort
nye problemer at tænke over som
måske, måske ikke er reelle. Hvad er
formålet med dette lille bondetræk?
Dels er det nyttigt, som vi ser i par-
tiet, at skabe et lufthul til kongen,
men det er samtidig let at begynde at
se spøgelser for Sort, især fordi han
mangler en aktiv plan. 
Gad vide om verdensmesteren nu

overvejer spil på kongefløjen med
g2-g4 eller måske at udnytte g4-feltet
med Sg4, og efter ... Sxg4, så hxg4 og
senere g4-g5? Imens løber tiden; Ca-
ruana tænkte nu 24 minutter, men
uden at finde en god forsvarsplan.
En af Caruanas svagheder er en vis
tendens til at havne i tidnød. Farligt
mod Magnus Carlsen!

24... Kh7 25. Tc1 

Ganske typisk kalder
computeren dette

“0.00”, men jeg tror de
fleste menneskelige

stormestre vil 
foretrække at spille

Hvid her.
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25... Tc7?
Det lyder hårdt, men dette kan

måske udnævnes som tabstrækket!
Efter partiet kaldte Carlsen det for
“vanvittigt”. Nu får Hvid nemlig

præcis, hvad han ville, nemlig at
vinde b4-bonden uden at opgive
blokaden på d4. Med denne bonde
blokeret har Sort svært ved at for-
hindre Hvids avancement af sine
egne to forbundne fribønder på a-
og b-linjen. 
Caruana brugte kun to minutter

her, så det var tydeligvis planlagt.
Men det virker overraskende, og lidt
opgivende, at Caruana ikke kunne
finde bedre i løbet af de 24 minutter,
han brugte på foregående træk. 25.
Tc1 var jo naturligt, og computeren
kalder stadig stillingen lige, så der
var endnu ingen grund til panik.
Men den information havde Ca-
ruana jo ikke, og som nævnt var det

ikke nemt at finde en plan for Sort.
Tre af de fire mulige træk der ifølge
computeren holder balancen virker
passive og mærkværdige for det
menneskelige øje – 25... Dd8; 25...
La8 og 25... Sg8 – men det sidste
træk kunne muligvis findes ved lo-
gisk tænkning. Hvis intet andet hjæl-
per, så prøv med en dosis logik og
sund fornuft! 
Hvad er svagheden ved trækket

25. Tc1? At diagonalen f1-a6, og især
feltet d3, pludselig er tilgængelig og
giver chancer for modspil! Ergo: 25...
Da6! med ideer som ... Dd3 og ...
De2, og Sort er stadig fint med!

26. Txc7 Dxc7 27. Dxb4 Dc1+ 28.
Ld1 La6 29. Dd4!

Partiet i Stavanger mellem Magnus Carlsen og Fabiano Caruana sås af mange iagttagere som en generalprøve på VM-matchen
mellem de to senere i år. Foto. Lennart Ootes.
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Blokaden er genoprettet, og Hvids
fribønder er klar til at løbe.

29... Le2 30. Kh2 Lxd1 31. Sxd1
Dc7+ 32. Kg1 Dc1 33. b4

33... e3! 
En af Caruanas styrker er, at han

kæmper til det sidste og finder alle
chancer. Sort er nødt til at gøre
noget, før Hvids fribønder afgør par-
tiet, så Caruana ofrer to bønder for
at generere modspil. Det virker dog
ikke helt her. 

34. fxe3 Se4! 35.Dxd5 Sd2 36.
Df5+
36. Dd3+ og 37.De2 var også godt

nok.

Magnus Carlsen tænker ... 
Fabiano Caruana tænker formentlig
også på partiet, for spillere på øverste
niveau behøver ikke bræt og brikker
foran sig.

Foto: Lennart Ootes.
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36... Kh8 37.Dg4 f5 38. De2 Se4
39. De1!
Dækker alt.
39... Da1 40. a5 Sd6 41. Dd2! Sc4

42. Dd4 Dc1 43. Kf1!

43... Sxe3+
Langsomt, men sikkert er Carlsen

ved at få konsolideret, så Caruana
tager en af bønderne tilbage. Men
det fører til et let vundet dronning-
slutspil for Hvid.

44. Dxe3 Dxd1+ 45. Kf2 Dc2+ 46.
Kg3 g5 47. De5+ Kh7 48. Kh2!
Kongen tilbage i sikkerhed.
48... f4 49. Dd5!
Centralisering er altid godt i et

dronningeslutspil.
49... Da4 50. Df7+ Kh8 51. Dg6
Carlsen var efterfølgende ikke helt

tilfreds med sin egen teknik i D-slut-
spillet, men han vælger fornuftigt
nok den sikreste frem for den hur-
tigste gevinst. 51. Df6+ Kg8 52. a6
var hurtigere.

51... Dxb4 52. Dxh6+ Kg8 53.
Dxg5+ Kh7 54. Dh5+ Kg7 55. Dg5+
Kh7 56. h4! Dd6 57. Dh5+ Kg7 58.
Dg5+ Kh7 59. h5! f3+
Sidste skud i bøssen. Ellers bytter

Hvid dronningerne med 60. Dg6+.
60. g3 f2 61. Dg6+ Kh8 62. Dxd6

f1D 63. Dh6+ Kg8 64. De6+ Kh8 65.
De3
Tre bønder mere. På internettet

var der noget diskussion om, hvor-
når det var passende at opgive. Per-
sonligt ville jeg nok have gjort det
her, men Caruana overtræder ingen
uskrevne regler ved at spille videre.
Patfælder er forekommet i dronnin-
geslutspil!

65... Db5 66. Dc3+ Kh7 67. g4 Dd5
68. Dc7+ Kg8 69. Kg3 De6 70. Dd8+
Kh7 71.Dd3+ Kh8 72. a6 De5+ 73.
Kh3 Da1 74. Dd8+ Kh7 75. De7+ Kh6
76. De3+ Kh7 77. a7 opgivet.

1–0

Et flot parti af Magnus Carlsen, som
viste sig fra sin bedste side. Hvis VM-
matchen udvikler sig på den måde,
at Carlsen hurtigt kan få “en stilling”,
får Caruana det svært. Men så let går
det næppe, for bagsiden af denne til-
gang er, at hvis Carlsen ikke får en
åbningsfordel og ej heller en strate-
gisk kompliceret stilling, som i dette
parti, har han nogle gange haft pro-
blemer med at vinde tilstrækkeligt
med partier. 
Modstanderne lader til at være

blevet bedre til at håndtere Carlsens
stil end for nogle år siden. Det så vi
mod Karjakin i 2016, og i flere tur-
neringer de seneste år. Magnus, Peter
og deres team (det bliver spændende
at se, hvem sekundanterne bliver på
begge sider!) skal finde en fornuftig
balance her. 

Trods den fine sejr måtte Carlsen
endnu en gang – som i GRENKE-
turneringen – se sig overhalet af 
Caruana, som kom stærkt tilbage,
mens Magnus hang fast i en række
remiser og endda fik sit første tab
nogensinde mod Wesley So. 
Med dramatiske gevinster mod

hhv. Vishy Anand og Wesley So i de
to sidste runder løb udfordreren
med 1. pladsen på Carlsens hjem-
mebane. 
Især partiet mod Anand var op-

muntrende for Caruanas fans og
viste amerikaneren fra sin bedste

side. Den tidligere verdensmester
virkede underligt remistilfreds –
måske fordi han før partiet lå på en
delt 1. plads med Magnus Carlsen og
Wesley So, med Caruana et halvt
point efter – men Caruana formåede
alligevel hurtigt at få skabt en spæn-
dende stilling.

Vishy Anand (2760) 
Fabiano Caruana (2822) 
Russisk / C42

1. e4 e5 2.Sf3 Sf6!
Tegnet er ikke for trækkets styrke,

men for Caruanas tro på egne forbe-
redelser. Han er ikke bange for
nogen i åbningen og fastholder sin
tillid til den russiske åbning, som
han har spillet fast i de seneste må-
neder. Ja, han taber af og til partier
med Russisk – for eksempel mod
Anand i Wijk aan Zee i januar eller
Giri i Bundesligaen i maj – men det
betyder ikke, han opgiver troen på
systemet som helhed, bare at enkelte
varianter kræver efterarbejde.

3. Sxe5 d6 4. Sf3 Sxe4 5. d3!?
Noget af en overraskelse, og vel

også en indrømmelse af, at det er
vanskeligt selv for en tidligere ver-
densmester med årtiers erfaring på
topniveau at vinde en åbningsteore-
tisk diskussion mod den nye udfor-
drer – især mere end én gang. 
I Tata Steel turneringen i januar

lykkedes det faktisk Anand at besejre
Caruana, da han bedømte stillingen
efter 5. d4 d5 6. Ld3 Ld6 7. 0-0 0-0 9.
c4 c6 9. Dc2!? (9 cxd5 er den gamle
hovedvariant her; den nye er 9. Sc3
Sxc3 10. bxc3 dxc4 11. Lxc4 Lf5, som
Caruana har spillet flere gange) 9...
Sa6 10. a3 Lg4 11. Se5 Lf5 12. b4 Sc7
13. f3 Lg6 14. c5 Lxe5 15. dxe5 Sg5
16. Lb2 d4?! (16... a5!? var muligvis
Fabis forbedring) 17. f4 Sd5 18. fxg5
Se3 19. Dd2 Lxd3 20. Dxd3 Sxf1 21.
Kxf1 Dxg5 22. Sd2 Dxe5 23. Sf3 mere
præcist – de to lette officerer er bedre
end tårn og bonde her.

5... Sf6 6. d4 d5 7. Ld3 Ld6 8. 
0–0 0–0 9. Lg5 

“En af Caruanas styrker
er, at han kæmper til

det sidste og finder alle
chancer.”
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9... h6!?
Efter Hvids tempotab i 5. træk er

partiet nu endt i Afbytningsvarian-
ten i Fransk, hvor Sort typisk fashol-
der symmetrien med 9... Lg4 her,
ofte med afbytninger og remis til
følge. Men Caruana viser, at han dels
er velforberedt også på sådanne si-
devarianter, dels at han er villig til
kamp!

10. Lh4 Sc6!? 11. c3 g5! 12. Lg3
Se4 13. Lxd6 cxd6!?

Ligner ikke længere en rolig Afbyt-
ningsvariant i Fransk! Caruana ac-
cepterer en dobbeltbonde for at
forhindre, at Hvids springer kan
sætte sig på e5 efter 13... Dxd6 14.
Lb5 og lægger an til spil på konge-
fløjen. Teksttrækket er samtidig et
bondeoffer, som Anand dog fornuf-
tigvis afslår.

14. Sfd2 
Med 14. Sbd2 f5 15. Db3 Le6 16.

Dxb7 kunne Hvid vinde en bonde,
men efter 16... Se7 får Sort fin kom-
pensation. Se4 er stærk; den anden

springer er på vej til g6 og f4, og
dronningen er ude af spil. Anand
vælger i stedet det sikre.

14... f5 15. Sa3
Også her kunne Hvid gå på bon-

derov med 15. Db3, men Sorts kom-
pensation forbliver farlig.

15... Le6 16. Sc2 Sxd2 
Det er naturligvis lidt ærgerligt at

bytte denne springer, men til gen-
gæld får Sort mulighed for at avan-
cere med bønderne på kongefløjen.

17. Dxd2 f4 18. Tae1 Df6 

En meget interessant stilling med
chancer for begge parter. Sort har
potentielt svage bønder på d6 og d5,
men til gengæld har Sort terrænfor-
del og visse angrebschancer på kon-
gefløjen. Jeg siger “visse”, for umid -
delbart virker Sorts direkte angrebs-
chancer ikke overvældende farlige –
mere som langsigtet potentiel kom-
pensation for de svage bønder, som
kan afholde Hvid fra at blive for op-
timistisk. Men der er bestemt heller
ingen grund for Hvid til at se spø-
gelser på kongefløjen, og det er hvad
Anand tilsyneladende gør med sit
næste træk.  

19. f3?!
Det er nok for hårdt at kalde dette

en fejl, men Anand er for forsigtig
her – og det er herfra at Caruana be-
gynder at lugte blod. Efter min me-
ning minder Caruanas spillestil lidt
om den tidligere verdensmester
Boris Spasskijs. Som Bent Larsen til-
bage i tiden flere gange skrev om
Spasskij, var en af russerens styrker,

at han havde en fremragende for-
nemmelse for, hvornår et parti var
ved at vende. Samme styrke kan ses
hos Caruana, og denne stilling er et
godt eksempel. Med teksttrækket
viser Anand – ved at påtage sig en
unødvendig svækkelse – at han tager
Sorts angrebschancer på kongefløjen
(for) alvorligt, og Caruana begynder
omgående at udnytte dette. Hans
næste 4-5 træk er fremragende og
ændrer radikalt partiets forløb. Pro-
blemet med 19. f3 er dels at feltet e3
svækkes, og dels at Sort nu har et
konkret angrebsmål med g5-g4. Som
Peter Svidler forklarede i sit recap af
runden (vist stadig tilgængeligt på
YouTube, hvis nogen skulle være in-
teresseret), ville en mere naturlig
fortsættelse, hvor Hvid undgår
svækkelser, i stedet være noget i stil
med for eksempel 19. Le2 Kg7 20.
Dd1 Lf5. I så fald ville den plan Ca-
ruana nu indleder ikke give meget
mening, og Sort ville formentlig i
stedet have doblet tårne i e-linjen.
Derefter ville afbytning af alle tårne
på denne eneste åbne linje med ef-
terfølgende remis være et naturligt
udfald. 

19... Tf7! 20. Te2 Taf8!
Caruana viser tydeligt, at han ikke

længere er interesseret i e-linjen!
21. Se1?!
Igen ret planløst af Anand. Han

havde to bedre forsvarsplaner. Den
ene er 21. Lb5 fulgt af Sb4, hvor Sort
har svært ved at undgå afbytning af
mindst et sæt lette officerer, hvilket
mindsker Sorts angrebsstyrke. Den
anden plan, som computeren har
som sit førstevalg, ville have glædet
Petrosjan: 21. Kf2! med ideen Ke1-

“Efter min mening 
minder Caruanas 

spillestil lidt om den
tidligere 

verdensmester 
Boris Spasskijs.”
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d1-c1. I sikkerhed med kongen!
21... Se7 22. Lc2 a5! 
Tager b4-feltet fra Hvids springer.
23. Lb3 Tg7!

Sorts plan begynder at tage form. 
24. Dd3?!
Men først herefter får Sort fordel.

Igen spiller den indiske eksverdens-
mester for planløst. Nu var det tid til
at tænke defensivt med en springer-
manøvre til f2 (som det er velkendt i
lignende bondestrukturer i Kon-
geindisk). Herfra kan springeren
hjælpe til at modvirke g5-g4 og kan
samtidig holde Sorts springer ude fra
e3. En mulig fortsættelse kunne være

Fabiano Caruana er den første ameri-
kanske VM-udfordrer siden Bobby Fis-
cher. Fischers match mod Spasskij gik
over i historien, vil Caruanas match
mod Carlsen også gøre det?

Foto: Lennart Ootes.
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24. Sd3 Sf5 25. Tfe1 Lf7 26. Sf2! h5
27. Kh1 Se3 28. Sd1!, og Hvid har alt
dækket.  

24... Ld7! 25. a4
Yderligere en svækkelse, men a5-

a4 var nu en latent trussel.
25... Kh8 26. Dd2 h5!
Sort fortsætter ufortrødent sin

plan, og Anand må nu reagere. Det
gør han ved at lægge tryk på Sorts f4-
bonde, men det tillader den sorte
springer adgang til e3. 

27. Sd3 Sf5
Hvem kunne sige nej til et sådant

felt på e3, men computeren angiver
det iskolde 27... Df7 som et vægtigt
alternativ. Så kan springeren komme
til e3 uden at afgive d5-bonden!

28. Lxd5 Se3 29. Txe3
Det var selvfølgelig planen, og

Hvid kan stadig håbe på at få koor-
dineret sine lette officer.

29... fxe3 30. Dxe3 Lxa4 31. Ta1?!
Samme situation som med 27...

Sf5 – hvem kan sige nej til at vinde
en bonde på a5? Men i virkeligheden
burde Hvid nok lade denne bonde
være og fokusere på at koordinere
sine brikker, for eksempel med 31.
b4 Te7 32. Dd2 axb4 33. Sxb4 eller
31. Sf2 med udsigt til et godt felt på
e4.

31... Te7 32. Dd2 Lb5! 33. Txa5
Lxd3 34. Dxd3 Te1+ 35. Kf2 Tfe8

36. Ta8?
Ser naturligt ud, men taber! Mon

ikke denne stilling ender i en Jacob
Aagaards fine bøger som et godt ek-
sempel på elimineringsmetoden –
når alt andet taber, så...  Bedste
chance er 36. Lxb7! Df4, og nu skal
Hvid finde 37. Te5!!, hvor Sort ikke
har bedre end 37... Dc1 38. Txe8+
Txe8 39. Le4 Dxb2+ 40. Dc2 Dxc2+
41. Lxc2 Tc8 42. Lg6! h4 43. g3 (43.
f4!?) 43... Txc3 44. Le4, og Sort skal
stadig vise god teknik for at ned-
bryde Hvids fort.

36... Df4! 37. Txe8+ Txe8 38. Dd1
38. Lxb7? Dh4+ taber omgående.
38... Dxh2?!
Det var mere præcist først at ind-

skyde en skak på h4, men som sagt –
Caruana kommer lidt for ofte i tid-
nød, men i dette komplicerede parti
er han undskyldt.

39. Dd2 Dh4+ 40. Kf1 Dh1+ 41.
Kf2 Dh4+ 42. Kf1 

42... Ta8?
Dette er til gengæld en ganske al-

vorlig fejl – begået efter tidskontrol-
len. Sort må ikke lade Hvids konge
flygte fra baglinjen. Gevinsten er nu
ikke svær konceptuelt set. Hvid er
næsten i træktvang, for Le4 besvares
altid med ... Kg7 og g5-g4, så Sort
skulle bare beholde tårnet på e-lin-
jen med 42... Te7 (eller 42... b6) fulgt
af ventetræk som 43... Kg7, indtil
Hvid føler sig nødsaget til at avan-
cere dronningefløjsbønderne. Når
det er sket, bliver bønderne svage, og
Sort vinder med ... Df4! med afvik-

ling til et teknisk vundet slutspil. En
mulig variant er 42... Te7 43. c4 Df4!
44. Dxf4 gxf4 45. c5 dxc5 46. dxc5
Te5 47. Lxb7 Txc5, og Sort vinder i
det lange løb ved at aktivere kongen.

43. Ke2! Ta1 44. Kd3! b5

Dette var tydeligvis Caruanas idé –
at komme bagom med tårnet. Men
Hvids konge er sikker på d3, og det
er nu ikke let for Sort at vinde efter
45. Lc6!, for eksempel 45... De1 46.
Dxe1 Txe1 47. Lxb5 Tg1 48. b4 Txg2
49. Ld7!, og Hvid har modspil med
dronningfløjsbønderne, mens løbe-
ren passer godt på h-bonden. I ste-
det bryder Anand sammen med:

45. c4?
Dette svækker kongen – som en-

delig havde fundet en sikker havn –
og afbytter samtidig en af de bønder,
der kunne sikre Hvid modspil, hvis
dronningerne bliver byttet.

45... bxc4+ 46. Kxc4 Df4!
Netop. Nu er slutspillet efter 47.

Dxf4 gxf4 håbløst. Tårnet går i nak-
ken på fribonden, hvorefter Sort ak-
tiverer kongen. Så Hvid må undvige
dronningafbytningen, men det ef-
terlader hans konge for sårbar.

47. De2 Dc1+ 48. Kb5 Dc8!
Dækker og truer. Hvid er endegyl-

digt fortabt.
49. Kb6 Db8+ 50. Kc6 Tc1+ 51.

Opgivet.
0–1

Dermed lå de to VM-kombattanter
lige før sidst runde sammen med Hi-
karu Nakamura og Wesley So, med
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parringerne Vachier-Lagrave – Carl-
sen; Aronian – Nakamura; og Ca-
ruana – So på grogrammet i sidste
runde. Carlsen gamblede på, at
ingen af de øvrige ville vinde i sidste
runde og spillede en hurtig remis
mod sin tidligere sekundant. Aro-
nian – Nakamura blev ganske rigtigt
også remis, men i opgøret mellem de
to amerikanere viste Caruana en

anden af sine styrker – stærke ner-
ver, når det gælder. I et dramatisk
tidnødsdrama der bølgede frem og
tilbage bukkede So i en remisstilling
i træk 41 – uvidende om, at han
netop havde klaret tidskontrollen.
Og så snød udfordreren igen ver-
densmesteren på målstregen.
Carlsen har en sidste chance for at

opbygge et psykologisk overtag

inden VM-matchen. I august mød-
tes de to kamphaner igen, denne
gang i Sinquefield Cup i St. Louis i,
hvad der sandsynligvis blev den sid-
ste styrkeprøve mellem de to, inden
det går løs i London d. 11. novem-
ber. Derefter holder skakverdenen
vejret og glæder sig til dramaet!

Magnus Carlsen vandt partiet mod Fabiano Caruana i Stavanger. Får det en psykologisk betydning i London?
Foto. Lennart Ootes
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Aktuel taktik
Løsninger til taktikøvelserne side 36

1. Hjartarson – Jobava
Hjartarson fik generelt gode stillin-
ger imod de bedste, men i slutfasen
skred han oftest taktisk. Dette parti
var ingen undtagelse. 

47... Th2+! 
Et simpelt magnetoffer. 
48. Kf1 
48. Kxh2 Sxf3+ og Sort vinder

dronningen.
48... Tf2+! 49. Kxf2 Sg4+ 50. Op-

givet. 
0-1.

2. R. Svane – S. Agdestein
Svanes spillede glimrende teknisk
skak i Helsingør. Dette parti var
ingen undtagelse. 

47. a7! Sxa7 48. Tb2
Hvid vinder en officer. 
48... Kb5 49. Txb3+ Kc4 50. Tb8

c6 51. e3 e5 52. dxe5 fxe5 53. Tb7
Sb5 54. Txg7 c5 55. f4 Kd3 56. fxe5
c4 57. Tb7 opgivet. 

1-0.

3. Morten F. Rasmussen – Mu
Jeg havde glæden af at sidde ved
siden af dette parti i første runde. 

20... f4! 21. exf4 exf4 
Løberen er fanget. 
22. Te2 
22. Lxf4 De1+ 23. Txe1 Txe1+

mat.
22... Df6 23. Lxd5+ Lxd5 24. Txd5

fxg3 25. Txb5 
Sort står til gevinst, men det lugter

af, at der er noget direkte. Ke Mu
tænkte i et stykke tid og fandt den
samme løsning, som jeg. 

25... Txe2 26. Dxe2 Dxf2+! 27.
Opgivet.
På grund af 27. Dxf2 Td1+! 28.

Df1 Txf1+ 29. Kxf1 gxh2 og Sort får
en ekstra dronning. 

0-1.

4. Stuvik Holm – Jobava
Jobava var den store helt i 2017, men
i år kom han skidt af sted imod en
ung nordmand. 

31.Lb5! 
Tårnet kan ikke dække både bage-

ste række og springeren på e4. 
31... Te5 32. Td8+ Kg7 33. Sf5+!

Txf5 
Trist nødvendighed.  33... Kf7

mødes af 34. Lc4+! Kg6 35. Tg8+
mat.

34. gxf5 h5 35. Lc6 h4 36. Kc1 g4
37. Td4 Sxf2 38. Lxf3 gxf3 39. Kd2
opgivet. 1-0.

5. Jobava – Korley
Jobava drak øl til frokosten inden
dette parti. Jeg spurgte ham, hvordan
det gik, og det lykkedes ham at ryste
på hovedet med hænderne... 

33. Tb7! 
33. Txa6?! a1D 34. Txa1 Txa1 35.

Se7+ Kh8 36. Dh5 giver også Hvid
chancer, men ingen garantier. Sort
holder sikkert med optimalt spil.

33... Th1+ 
Sort bliver mat efter 33... a1D 34.

Txg7+ Kh8 35. Txh7+! Kxh7 36.
Dh5+ Kg8 37. Dg6+ Kh8 38. Dg7+
mat.

34. Kg3 Kh8 35. Dg4 opgivet. 
1-0.

6. Foisor - Stuvik Holm
Den amerikanske kvindemester
anno 2017 var tæt på at score endnu
en IM-norm. I denne stilling så hun,
at

20. Dxb4 Lxb4 21. Lxa6! bxa6 22.
Sa2 
var stærkt. Men hun var ikke helt

sikker på, hvad der skete efter 
22... Ld2!? 23. Txd2 Lxa4
men efter 
24. Td3 
er Hvids stilling helt overvæl-

dende. Sort har svage bønder over
det hele, og den hvide springer bli-
ver meget svær at have med at gøre

for Sort. Stillingen er tæt på at være
teknisk vundet. Hvis du ligesom Sa-
bina ikke var sikker på vurderingen,
forstår jeg det godt, men håber at du
har lært noget i processen. 
Sabina spillede desværre i stedet

20. Da2? og tabte efter 51 træk.

7. Ovetchkin – Ponkratov
Det kan ikke være Xtracon det hele.
Denne kombination fra semifinalen
i det russiske mesterskab er ret fan-
tastisk. 

26... Txc5!! 27. Txc5 Sd4 28. De3 
Det kritiske træk, selv om det ikke

er helt let at se, at 28. Dg2 er helt for-
tabt efter 28... Dxf4 eller 28... Tb8 29.
Kh1 b3 , men det er det nu alligevel.

28... Lxe5? 
Sort vinder efter 28... Dg4+! 29.

Kh1 (29. Dg3 Se2+) Sf3, men han
var bange for 30. Ld7 (30. Ld1 Dh3
31. Lxf3 Dxf1+ mat). Det er bestemt
ikke let at se, at der efter 30... e6! 31.
dxe6 f5!!, at Hvid nu på ingen måde
kan undgå Dh3. For eksempel: 32.
Lc6 Dh3 33. Dxf3 Dxf1+ mat.

29.fxe5?
Efter 29. Ld1! er partiet langtfra

slut. Sort står bedst, men Hvid har
mange defensive resurser.

29... Sf3+ 30. Dxf3 Dxf3 31. Ld1
Df4 32. Te1 Dd2 33. Kf1 b3 34. Tb5
b2 35. d6 exd6 36. exd6 Tc8 37. d7
Dxd7 38. Txb2 Tc1 39. Opgivet. 0-1.

8. Le Goff – Abyl
Dette parti vandt en af Quality
Chess’ daglige præmier uddelt af
Jacob Carstensen på betingelser, jeg
aldrig helt forstod. Dette var vist nok
på grund af kampivren. Men jeg tror
nu, at Hvid hellere ville have vundet
partiet, hvilket han kunne have gjort
et par gange. Vi ser den sidste
chance:
55. Te7? 
Misser skakken på f2. 
55... Txf6 56. c7 Tf2+!
Hvid havde håbet på 56... Tc6? 57.

Te6+!
57. Kg3 Tc2 58. Kf3 e2 59. Kf2 h5. 
Partiet blev remis 18 træk senere. 
½-½.
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Derfor havde Hvid brug for at
finde et langt sværere gevinsttræk: 

55. Txe3! Tc7
55... Kxf6? 56. Tf3+ er nu let nok.
56. Te6! Kf5 57. Td6 Ke5 
Det er meget muligt, at Hvid så

dette og tænkte at det ikke nyttede
noget. Men han har 

58. f7!! Txf7 59. Td7
hvorefter Sort ingen rednings -

chancer har.
59... Tf4 60. c7 Tc4 61. Txh7 
De to fribønder er paralyserende,

hvilket giver den hvide konge frie
hænder til at hjælpe til, hvor end den
har lyst.

9. Roy – Urkedal
Tårnslutspil er noget af det sværeste
i skak. Og dette er et af de sværeste,
jeg har set i et stykke tid. Men der

skal også være noget til de hård-
kogte! 
49... b2? 50. Tb7+?
Det er overraskende, at Hvid ikke

fandt 50. f6+ Kf7 51. Tb7+ Kg6 52.
f7 Kg7 53. e6 Th1 54. Tb8 på dette
tidspunkt, når han så det senere.
50... Ke8 51.Tb8+ Ke7? 
Dette virker som en næsten gen-

tagelse af stillingen. Og er det også.
Men det er skidt! I stedet skulle Sort
spille 
51...Kd7! 
Eller 51...Kf7!, hvor han holder

remis. 52. e6+ Kf6 er ikke det
samme. Der er ingen skak på tredje
række og ingen vej fremad.
52. f6+ Ke6 53. Tb6+! 
Som sagt. 
53... Kf7 54. Tb7+ Kg6
54... Ke6 55. f7 og vinder.

55. f7 Kg7 56. e6 Th1 57. Tb8! op-
givet. 1-0
Derfor skulle nordmanden have

fundet 
49... Tb2+!! 50. Kf3 Tb1 
hvor Hvid ikke kan forbedre sin

stilling. 
51. Tb7+ Kf8 
er let nok. 
52. e6 h4! 
Et vigtigt træk. 52... Ke8? 53. Kf2

Tb2+ 54. Ke3 Tb1 55. Ke2 Tb2+ 56.
Kd3 Tf2 57. Ke4 vinder for Hvid. 

53. Kg4!? 
Det eneste rigtige forsøg. Sort hol-

der også remis efter 53. f6 Tf1+! og
53. Kf2 Tb2+! 54. Kf3 Tb1!

53... b2 54. Kh5!? Tf1! 
og Sort holder remis.
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Mit forhold til åbningsteori har
altid været problematisk. Spe-

cielt efter at computer blev alle-
mandseje. Jeg har selv aldrig brugt
computer, men derimod spillet
“tonsvis” af partier igennem i mit
lange skakliv. Så min stillingsforstå-
else er efter min egen mening ganske
god.
I mine unge dage slæbte jeg kilovis

af encyclopedier, informatorer og al-
skens skakbøger med til turneringer.
Til ingen verdens nytte. For kun
sjældent benyttede jeg dem. Da jeg
blev nr. 3 til Junior-VM i Graz 1978,
åbnede jeg ikke en eneste bog under
turneringen, men vi havde det ski-
dehyggeligt i byen! Det var også
umiddelbart før selvtilliden for-
svandt, og jeg blev slave af bøgerne. 
Bent Larsens psykologiske måde

at spille på med mange sjældne og
specielle åbninger havde selvfølgelig
påvirket mig en del, men han var jo
en ener i sin tid! Han sagde altid: “alt
kan spilles”.

Gående analyser
Omkring 2010 – 50 år gammel – fik
jeg endelig mere styr på krop og sjæl,
hvilket satte gang i glæden ved igen
at spille skak. Selvtilliden og troen på
egne evner vendte tilbage, og jeg be-
stemte mig for at udvikle min egen
spillestil som et “værn” imod den alt
for megen teori, der efterhånden
fandtes. Og ligeledes som et værn
imod de computeranalyser alle ef-
terhånden er skrækslagne for at ryge
ind i. Så jeg satte mig for at udvikle
nye måder at spille og tænke på.

Selvfølgelig baseret på den gængse
opfattelse af spillet plus en del nye,
som jeg selv har opfundet. Til Bent
Larsens citat “alt kan spilles” føjer jeg
nu blot “hvis man spiller godt nok!” 
En anden ting jeg har tilført, er

“gående analyser” i naturen omkring
Hammershøj med mit lille magnet-
lommespil! Det har givet mig meget
inspiration til mange gode og nye
ideer, men det koster også en del af
mine brikker samt en tur i en mud-
derpøl! 

Næsehornet

Den første nye åbning jeg satte i sy-
stem omkring 2010 var “Næse-
hornsvarianten”: 1. d4 d5 2. Sc3 Sf6
3. Lf4!? Egentlig bare for at komme
ud af teorien og spille skak.Det er nu
blevet til langt over 200 partier og
blandt mine skalpe findes GM Gran-
delius og GM Hector. Mange har
siden taget åbningen op, uden dog i
mine øjne at spille den rigtigt. Her
kan nævnes bl.a. GM Jobava og Rap-
port (på et eller andet tidspunkt
inden alt for længe vil jeg få taget

mig sammen til at skrive den bog!).
Et andet system jeg har fået ud-

viklet er den såkaldte “Jens Owitsch
variant!” Den ser sådan ud: 1. d4 g6
2. c4 Lg7 3. Sc3 e6 4. e4 Se7 5. Sf3
d5(!), som jeg næsten altid har haft
gode stillinger og resultater med.
Specielt stolt blev jeg, da GM Axel
Smith, Sverige, efter at have forbe-
redt sig sammen med computeren
Houdini i fire timer, kom han frem
til, at Hvid ingen fordel havde! Selv-
følgelig spiller jeg også “ganske al-
mindelige åbninger”, men så skal jeg
helst finde nyheder.

Flere dyrenavne
Det vil blive for omfangsrigt at skulle
nævne alle mine “mærkelige” åb-
ningsideer, hvoraf de fleste har fået
dyrenavne. Men nogle stykker kan
jeg da nævne:
”Den Logrende hund”: 1. e4 d6 2.

d4 Sf6 3. Sc3 a6.
”Jaguar” 1. Sf3 e6 2. g3 g5!? eller 1.

Sf3 e6 2. c4 g5!?
”Snegle Caro-Kann”: 1. e4 c6 2. d4

d6 3. Sc3 d5!?
”Dinosauervildsvinet”: 1.e4 g6 2.

d4 Lg7 3. Sc3 Sa6!?
”Loch Ness”: 1. e4 g6 2. d4 Lg7 3.

Sc3 a5!? 
Der er også “Bæltedyret”: 1. d4 d5

Min zoologiske have
IM Jens Ove Fries Nielsen har tilhørt den danske elite, siden han for 40 år siden brød igen-
nem ved juniorverdensmesterskabet i Østrig. I denne artikel fortæller han om sin ind-
gangs vinkel til at dyrke spillet. Om først at have spilleglæde, blive slave af bøgerne og miste
lysten og om at genfinde glæden ved spillet. Velkommen til Jens Ove Fries Nielsens zoolo-
giske have!
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2. Sf3 Sf6 3. Sbd2!? Egentlig en træk-
følge for at lokke Sort over i Grün-
feld-indisk efter 3… g6 4. c4 Lg7. Jeg
havde nemlig fundet en sjov lille
fælde her. Den fik jeg så fornøjelsen
af at slå GM Ftacnik med i en lyn-
turnering i Lüneburg på godt et
minut! Der fulgte videre 5. cxd5
Dxd5 6. e4! Sxe4? 7. Lc4 Da5 (7…
Df5 8. Ld3!) 8. b4! Dxb4 9. Tb1 Dc3
10. Tb3 Da5 11. Tb5 Dc3 12. Lb2!, og
Hvid vandt.

Jeg vil nu gå over til at vise nogle
partier med nogle af mine åbnings-
ideer. Det første er i “Krokodille
Caro-Kann”.

Jens Ove Fries Nielsen
Finn Pedersen 
Caro-Kann / B11

1. e4 c6 2. Sc3 d5 3. f4

Krokodillen åbner gabet. Et sjældent
spillet træk, som jeg har arbejdet en
del med. “Alt kan spilles”, så hvorfor
ikke 3. f4 imod solide Caro-Kann!

3... dxe4 4. Sxe4 Sf6 5. Sf2!?
5... c5!?
6. Sf3 Sc6 7. Lc4 e6 8. 0–0 Le7 9.

Se5 Sxe5? 10. fxe5 Sd7 11. De2 Dc7
12. Sd3 0–0 13. b3 a6 14. a4 b6 15.
Lb2 Lb7 16. Sf4 Lg5 17. Tae1 Tfe8?
18.Sxe6! fxe6 19. Dg4 Lxd2 20.
Lxe6+ Txe6 21. Dxe6+ Kh8 22. Te2!
Lh6 23. Tf7 Lc6

24. Dxh6!! gxh6 25. e6+ Kg8 26.
Tg7+ Kf8 27. e7+ Ke8 28. Tg8+ Kf7
29. e8D+! Txe8 30. Tg7+! Kf8 31.
Tf2+ Sf6
32. Txc7 Te1+ 33. Tf1 Txf1+ 34.

Kxf1 og Hvid vinder.
1–0.

Næste parti er fra Erfurt 2016, hvor
jeg delte 1.–3. pladsen med 6½ af 8.
Min modstander var den stærke
tyske junior, IM Jonas Lampert, med
2500 Elo. Runden forinden havde
den teoristærke tysker fyret de første

Jens Ove Fries Nielsen – dyrepasser i skakkens zoologiske have. Foto: Thomas Vestergård
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27 træk af i en spanier på et par mi-
nutter. Jeg sad ved siden af ham i den
runde og havde stadig i svære over-
vejelser, hvilket første træk jeg skulle
udføre! Han skulle have æren af min
“Lakseåbning” – (profylaksen). En
åbning, der er baseret på strategisk,
profylaktisk forståelse.

Jonas Lampert
Jens Ove Fries Nielsen 
Fransk / C01

1. e4 e6 2. d4 Se7 3. Sc3 d6 4. Le3!?
Sd7!? 5. Dd2 a6!?

6. f4 b5 7. a4
Mere solidt 7.a3!?
7... b4 8. Sce2 Lb7 9. Sg3 h5
Hvids centrum bliver beskudt fra

alle sider.
10. h4 Sf6 11. Ld3 d5! 12. e5 Se4

13. Lxe4 dxe4 14. Dxb4 Tb8 15. Dd2
Ld5 16. c3 Sc6! 17. De2 Tb3! 18. Sxh5
Db8 19. Lc1

19... Sxd4! 
Bang!
20. cxd4 Db4+! 21. Ld2 Dxd4 22.

Tc1 Txb2 23. Sxg7+

23... Kd7 24. La5
Nej tak!
24... Lb4+! 25. Kf1 Lxa5 26. Td1

Txe2 27. Txd4 Te1+ 28. Kf2 e3+ 29.
Kg3 Tg8 30. h5 Txg7+ 31. Kh4 e2 32.
h6 Txg2 33. h7 Texg1 34. h8D Txh1
mat!
Min modstanders kommentar til

partiet var bagefter: “Det er det bed-
ste tabsparti, jeg nogensinde har
spillet!”

0–1.

Det sidste parti er fra Grenke Open
2018, hvor jeg ikke var så langt fra en
GM-norm!

Jens Ove Fries Nielsen
Adrien Demuth
Kongegambit / C42

1. e4 e5

Demuth er kendt for sin sejr over
Anand  for et par år siden i Gibraltar
Open! Han er en utrolig solid e5-
spiller, så han kender nok ikke min
“Edderkoppe Kongegambit!”

2. Se2

2... d6
Efter lang tids overvejelse. Han

kendte nok ikke mit parti imod IM
Roy Saptarshi, Indien, fra Sondex
Cup 2017, 2. runde, hvor der fulgte
2.. Sf6 3. f4 d5 4. fxe5 Sxe4 5. d3 Sc5
6. Sg3 d4 7. Le2 Sc6 8. 0-0 med kom-
pliceret spil. En af fiduserne bag 2.
Se2 er, at efter 2.. Sf6 3. f4!? exf4 4.
Sxf4 Sxe4? følger 5. De2! De7 6. Sd5!,
og edderkoppen er over sit bytte!

3. f4!? Sc6 4. d4!? Sf6 5. Sbc3
exd4 6. Sxd4 Sxe4?! 
Igen efter lang tids overvejelse. Et

vovet træk!
7. Sxe4 De7 8. Lb5! Dxe4+ 9. Kf2

Lg4
9... Kd8 10. Te1 Dd5 11. Sxc6 bxc6

12. Dxd5.
10. Dxg4 Dxd4+ 11. Le3 Dxb2 12.

Tab1 Dxc2+ 13. Le2 f5 14. Df3
14. Dg5!
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14... 0–0–0 15. Thc1 De4 16. Dxe4
fxe4 17. Lg4+ Td7 18. a4
Med ideen 18... Le7?? 19. Txc6

bxc6 20. Lxa7.
18... a5 19. Tb5 Le7 20. Tcb1 b6??

Tidnød. Bedre 20... Le7.
21. Lxb6! Tf8
21... cxb6 22. Txb6 Sb4 23. Tc1+.
22. La7! Lh4+ 23. g3 Kd8 24.

Tb8+ Ke7 25. Txf8
Et herligt kampparti!
1–0.

Ny verdensmester
VM-matchen for kvinder var et rent
kinesisk opgør. I Kina mødtes den
forsvarende mester Tan Zhongyi og
udfordreren Ju Wenjun. Generelt har
Kina domineret det individuelle ver-
densmesterskab, siden Xie Jun som
den første kineser vandt titlen i 1991,
efter at samtlige verdensmestre kom
fra Sovjetunionen siden 1950.
De forsvarende mestre har haft

meget svært ved at beholde titlen, så
derfor blev Ju Wenjun den tiende
nye verdensmester siden 1996, hvor
Xie Jun mistede titlen første gang.
Xie Jun havde den igen fra 1996-99,
Zhu Chen blev den anden kinesiske
verdensmester fra 2001-04, Xu Juhua
den tredje fra 2006-08, Hou Yifan
har haft titlen tre gange (2010-12,
2013-15 og 2016-17), Tan Zhongyi
blev Kinas femte verdensmester, da
hun sidste år vandt mesterskabet i
Teheran. Og nu mistede hun titlen til
Ju Wenjun.
Udfordreren vandt knebent med

5½-4½ - hun bragte sig foran med
3½-2½ med gevinst i det 6. parti og
klarede derefter remis i de sidste fire
partier. Vinderen modtog en præ-
miecheck på 120.000 euro, taberen
fik 80.000 euro.

Køge slap ikke pokalen
På Hotel Svendborg genvandt Team
XtraCon Køge 1 i pinsen Pokaltur-
neringen i Eliterækken. Køges domi-
nans understregedes af, at klubbens
2. hold besatte andenpladsen.
Århus/Skolerne vandt bronze.
Køges pokalvindere vandt samt-

lige seks matcher – det vindende
hold bestod af: GM Jon Ludvig
Hammer, GM Henrik Danielsen, IM
Mikkel Antonsen og Niels Jørgen
Fries Nielsen.
Der var yderligere succes til Køge.

Også i Seniorrækken +65 blev det
guld, mens Køges juniorer hentede

bronze. I +65 kom Nørresundby og
Roskilde.
I Seniorrækken 50+ vandt Frede-

ricia med følgende mandskab: IM
Jens Ove Fries Nielsen, Carsten Bank
Friis, Bjarne Light og Lars Wilton.
Furesø blev nr. 2 og SK1968 nr. 3.
I Juniorrækken vandt Frem 1

(Jacob Christensen, Alexander Le
Besq, Sophus Mechlenburg Møller
og Albert Mechlenburg Møller) også
alle seks matcher. Her vandt Frede-
ricia sølv.
Endelig sejrede Nyborg i bredde-

rækken (Søren Koch, Anders E. Jen-
sen, Freddy Rode og Svend Veise).

BRÆTTET
RUNDT

Ju Wenjun blev kronet efter sin sejr. Foto: Cathy Rogers.
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Bjarke Sahl arrangerede Svein Jo-
hannessens Mindeturnering 10

år i træk fra 2008 til 2017 i Oslo. I år
var arrangørerne blandt andre Ana-
stasia Edakina og Morten Rolstad
samt den sædvanlige erfarne turne-
ringsleder Henrik Sjøl. Nu hedder
turneringen Oslo International, men

spillet med Bjarkes koncept med ni
runder på fem dage icentrale Oslo
Schakselskap. Også IM Atle Grønn
var tilknyttet arrangementet med
kontakter til flere af de russiskta-
lende spillere. Atle er lektor i russisk
samt skakjournalist.

Det er ingen hemmelighed at jeg
nærer høje tanker om skakentusias-
men og skakmiljøet i Norge. Jeg var
ikke blevet stormester uden alle de
invitationer jeg gennem 35 år har
fået fra broderlandet. Først af Arnold
J. Eikrem til de legendariske Gaus-
dal-turneringer og siden hen fra

Til ære for Svein og Stein!
Carsten Høi har tilhørt den danske elite i over 40 år, men de senere år har der været langt
mellem topresultaterne. Derfor var det både glædeligt og overraskende, at den nu 61-årige
stormester fra Brønshøj Skak Forening leverede et kanonresultat i Oslo International 2018.
Her fortæller han om sin kærlighed til Norge, norsk skak, Svein Johannessen og Leonid
Stein.

Carsten Høi spillede som i ungdommens vår – og måske også lidt på samme måde i Oslo! Foto: Jacob Pallesen
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blandt andre Bjarke og fra andre. At
Norge sidenhen har udviklet sig til
en skakstormagt gør det bare endnu
mere interessant, og det er ikke kun
VM Carlsen men også snesevis af
andre unge norske stormestre og
unge talenter, der sætter takten og
tænder den fælles eufori.

Før turneringen havde jeg studeret
et af mine idoler nemlig Leonid
Stein, som for øvrigt også var en af
Sveins favoritter med sit flam-
boyante angrebsspil og taktiske
kombinationer. Turneringens favo-
ritter var vel først og fremmest Tiger
Hillarp og Boris Chatalbashev og de
to russiske stormestre Lugovoi samt
Deviatkin. Læg mærke til at vor bul-
garske ven Boris nu repræsenterer
Danmark, da det bulgarske forbund
mere eller mindre er gået i opløs-
ning. Sammen med andre professio-
nelle spillere vil han næste sæson
prøve at bringe hold-DM til Køge og
måske selv blive DM til påske? 

Når man spiller ni runder på fem
dage er der ikke tid til meget andet
end søvn, måltider og lidt afslap-
ning, som for mit vedkommende
primært var at se fodbold-VM. Jeg
startede med 1½ af 2 efter at have
dummet mig lidt mod Lindbøl,
Norge. Nu ventede så GM Lugovoi:

Carsten Høi (2359)
Aleksei Lugovoi (2531)
Kongeindisk / E84

1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6
5. f3 
Sämisch-varianten, som har været

et af mine yndlingsangrebsvåben
mod Kongeindisk siden 1971!

5… 0-0 6. Le3 Sc6 
Lugovoi, en god ven til Atle har

været væk fra turneringsskak i læng-
ere tid. 6… c5 er pt. den bedste me-
dicin mod Sämisch.

7. Sge2 a6 8. Dd2 Tb8 9. g4 b5
Det var blandt andre Westerinen,

der introducerede dette sorte mod-
spil.

10. 0-0-0 e5 11. d5 
Her har jeg også ofte spillet 11. h4.
11… Sa5 12. Sg3 bxc4 
Allerede ved Junior-VM 1975

vandt jeg selv denne bonde mod en
spansk spiller, hvor jeg høstede gode
erfaringer gennem mit nederlag,
efter et Sa5 slår c4. Sort ender med
en ret passiv stilling, mens Hvids an-
greb kører ned ad h-linjen; en god
mulighed var her 12… b4 13. Sb1 c6.

13. h4 Ld7 14. h5 De7 

15. Dh2
Mit program angiver også 15.g5

Se8 16. Dh2 med nærmest vindende
fordel og +2,8! Men jeg er kun et
menneske og truer nu nedsmeltning
på h7, så Sort må spille det uskønne: 

15… Lh8 16. Lh6 Tfc8 17. Sf5
Tematisk angrebsspil.
17… Lxf5
Også efter 17… gxf5 18. gxf5 er

der for store trusler, og flytter han
damen, kan Hvid øge trykket med
Dh4 og Td2 til h2 etc. En manøvre
der jo også har en defensiv karakter
ved at overdække b2!

18. gxf5
Ligesom dengang Jens Kristiansen

slog Short og under partiet tænkte:
Hvordan kan jeg stå SÅ godt! Nu
truer også udover åbningen af h-lin-
jen løbermanøvren Lf1-h3-e6. Det
hele er alt for meget for Sort, da der
intet modspil er i horisonten.

18… Sxh5 

19. Dxh5! 
Ikke noget svært dronningeoffer,

men altid kønt at ofre damen!
19… gxh5 20. Tg1+ Lg7 21. Lxg7

De8 
Heller ikke 21… Dd7 holder.
22. Lh6+
Også 22. Lxe5+ Kf8 23. Lf6 vinder,

da Hvid hurtigt kan doble i g-lin-
jen.

22… Kh8 23. Lg5 h6 24. Lf6+ Kh7
25. Tg7+ Kh8 26. Lh3 opgivet.
Der følger jo Tdg1 med snarlig

mat eller afgørende materialegevinst
efter for eksempel 26… De7. Den
utroligt sympatiske Lugovoi sagde
blot: “Sorry for playing so badly!” 

Et mirakel skete for mig den føl-
gende morgenrunde, idet jeg spillede
helt galt med sort i Pirc mod det
norske talent Vestby-Ellingsen.
Trækket efter kvitterede han selv
med en stor fejl i stedet for at få et
knusende kongeangreb. Det parti
bragte mig for alvor ind i turnerin-
gen og troen på heldet (Capa: ”It’s
better to be lucky than good!”).
En hurtig og forsigtig remis mod

den senere vinder Deviatkin og en
kampremis mod nu danske Boris
bragte mig frem til 7. runde og mod-
standeren Frode Elsness, der ved en
sejr og god turneringsafslutning ville
kunne færdiggøre sin GM-titel. Hel-
det tilsmilede mig endnu en gang …
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Frode Elsness
Carsten Høi
Kongeindisk / E98

1. d4 Sf6 2. c4 d6
For måske at spille 3. Sc3 e5.
3. Sf3 g6 4. Sc3 Lg7 5. e4 0-0 6.

Le2 e5! 
I mange år har jeg foretrukket

træk som 6… c5 eller 6… Lg4?! Min
plan med et tidligt Lg4 mod kon-
geindiske systemer kaldte Curt Han-
sen – engang ved OL ved fælles -
analyse – “et tossetræk”. Nu endelig
har jeg forstået det!

7. 0-0 Sc6 
Muligt også 7… exd4 og sågar 7…

Sa6, der vist spilles af Bekker-brød-
rene Simon og David.

8. d5 Se7 9. Se1 
Her er som bekendt en masse al-

ternativer – jeg disker nu op med et
mystisk træk for at komme væk fra
Elsness’ forventninger.

9… h6?! 10. Le3 b6 11. b4 a5 12.
a3 axb4
Computeren foreslår her det

spændende træk 12… g5!?
13. axb4 Txa1 14. Dxa1 Sh5?! 
Og her 14… Sg4. Men jeg følte

mig lidt som Fischer her, der for øv-
rigt vandt over Spasskij for første
gang med dette skæve springertræk.
For bl.a. at få løberparret.

15. Lxh5 gxh5 16. Da7 
Ret naturligt, men mit program

foreslår 16. Dd1, hvilket jeg under
partiet ikke var bange for pga. 16…
Lg4.

16… f5 17. Sb5 f4 18. Ld2 c6 19.
dxc6 
Bedst er her 19. Sc7 med hvid for-

del.
19… Sxc6 20. Dc7?!
Hvid står stadig godt efter 20.

Da3.

20… Sd4! 
Med lige spil, men fortsættelsen

viser, at det nu nok er nemmest at
spille sort, der pludselig får initiativ
og aktivitet.

21. Dxd8 Se2+ 22. Kh1 Txd8 23.
Sc2? 
Hvid står ok efter 23.Sc7 for at

komme til d5.
23… Le6 24. Sca3 Ta8 25. Ld2?

Ta4! 
I Sveins og Steins ånd – Sort står

meget aktivt. Frode bukker nu i en
svær stilling.

26.Sxd6?? Sxc1 27. Opgivet.
0-1.

Da jeg skulle møde min klubkam-
merat Tiger i 8. runde med hvid var
jeg ikke begejstret. Jeg har tabt til
ham de sidste mange gange, men
heldet fortsatte, idet Tiger ikke spil-
lede op til sit bedste (se blot partiet
på DSU s hjemmeside fra 27. juni). 
I 9. og sidste runde jagtede jeg kun

Deviatkin halvt, idet jeg hurtigt til-
bød den amerikanske IM Ostrovskiy
remis med hvid i en allerede for mig
god stilling. 

Carsten Høi
Aleksandr Ostrovskiy
Siciliansk i forhånden / C01

1. c4 e5 2. e3 Sf6 3. d4 exd4 4. exd4
d5 5. Sc3 Lb4 6. Ld3 dxc4 7. Lxc4 0-
0 8. Sge2 Sc6 9. 0-0 Lf5 10. a3 Ld6
11. Sb5 Se7?! 12. Lg5 og remis!

½-½.

Det gav mig andenpladsen og en ef-
tertragtet GM-norm, min sjette. Tre
har jeg fået i mit lykkeland Norge!
Jeg fejrede det med to glas vin over
VM-kampen mellem Danmark og
senere VM Frankrig. Og senere invi-
terede Atle Grønn til afsluttende ha-
vefest. 
Tak for det Norge – en for mig stor

skakoplevelse og personlig succes. 

Slutstilling

1. GM Andrei Deviatkin, 
Rusland, 7½ point af 9.

2. GM Carsten Høi, 
Danmark, 7.

3. GM Boris Chatalbashev, 
Danmark, 6½.

4. IM Tor Fredrik Kaasen, 
Norge, 6½.

5. IM Timofey Galinsky, 
Ukraine, 6½.

6. IM Aleksandr Ostrovskiy, 
USA, 6.

7. FM Andreas G. Tryggestad,
Norge, 6.

8. Pål Røyset, 
Norge, 6.

9. IM Frode Elsness, 
Norge, 5½.

10. GM Tiger Hillarp Persson, 
Sverige, 5½.
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I den foregående artikel talte vi omåbningen. Blandt de mest almin-
delige fejl, der afgør partier i åb-
ningsfasen er løse (eller udækkede)
brikker. Efter at have gennemspillet
hundredvis af partier med spillere
ratet under 1400, kan jeg konstatere,
at hverken hjemmeforberedelser
eller blændende taktiske løsninger
afgør partier. Det er snarere næsten
udelukkende løse brikker. 
Som nævnt, så er der en regel, der

hedder “løse brikker falder”, og det
er en regel af oplagte årsager. Mange
brikker er faldet gennem årene fordi: 
de er udækkede
de er ikke dækket nok gange 
de er kommet på afveje og ikke

har nogen vej tilbage i sikkerhed
forsvarsbrikken er bundet
forsvarsbrikken er overbelastet af

flere opgaver
forsvarsbrikken bliver tvunget

væk

Udækkede brikker
Den mest almindelige fejl er, at en
brik står udækket og bliver udsat for
en dobbelttrussel, ofte sammen med
en skak.

Lars Vilsgaard (1192) 
Jørgen Andersen (1104) 
Ringsted 2000

11... 0–0 
Løberen laver ikke noget nævne-

værdigt på a5, så det ville god me-
ning at spille 11... Lb6, men der er
ikke noget i vejen med teksttrækket.

12. dxe5 
Ikke noget godt træk, men Hvid

havde en taktisk grund til at spille
trækket, som Sort nu belønner. I ste-
det burde Hvid have spillet 12. a4!?,
der ville have holdt stillingen mere i
spænd og begrænset styrken af Sorts
løberpar.

12... Sxe5?? 
Sort ville have en god stilling efter

12... dxe5 13. Db3+ Kh8 14. Tfd1
De7, hvor Sort har løberparret og

mulighed for at koordinere sine
brikker bedre end Hvid. Navnlig lø-
beren på h4 står ringe, men sprin-
gerne er heller ikke ideelt placeret i
forhold til de svageste felter i Sorts
stilling, som er f5 og d5.

13.Dd5+ Kh8 14.Dxa5, og Hvid
havde vundet en officer. 

Farzad Janbazi (1039) 
Poul Nielsen (1085) 
Ringsted 2000

Sort har lige spillet 10... Da3. Dette
har et specifikt formål, men sender
også dronningen af sted på en farlig
mission ind i modstanderens stilling.

11. 0–0? 
Dette træk overser Sorts trussel.

Efter det bedre 11. Dc2! ville Hvid
have en klar fordel, da navnlig dron-
ningen på a3 står dårligt. Hvid var
muligvis bekymret for 11... b4, men
12. Sb1 b3 13. Sxa3 bxc2 14. Sxc2
giver Hvid en merbonde og gode ge-

BEGYNDERSKAK ved Carsten Hansen

TYPISKE FEJL –
LØSE BRIKKER
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vinstchancer.
11... b4 
Dette var Sorts plan. Hvis sprin-

geren flyttes, er løberen i slag.
12. Dc2 
Hvid kunne have reddet sig med

12. Lc1 Dxc3 13. Tb1, hvor den sorte
dronnings mangel på felter giver
problemer. Efter 13... Txa2 14. Tb3
Da1 15. Tb1 Dc3 16. Tb3 ville man
have kunnet tage remis på grund af
trækgentagelse. Men er ikke noget
jeg ville forvente, at nogen kunne få
øje på i en partisituation.

12... bxc3 13. Dxc3 Dxc3 14. Lxc3 
Sort har vundet en officer og

vandt senere partiet.

Marianne Izaura Nielsen (1371)  
Dan Brønnum Jensen (1324)
København 2001

Sort står fint, men er lidt bekymret
for sine sorte felter i centrum.

19... Ld4?? 20. Lxh7+! Kh8 
Efter 20... Kxh7 spiller Hvid 21.

Dd3+, og Sort taber løberen på d4.
21. Ld3, og Hvid vandt hurtigt.

Ikke dækket nok gange

Poul Nielsen (1085) 
Lars Vilsgaard (1192) 
Ringsted 2000

Indtil videre har begge parter spillet
pænt. Hvid synes forståeligt nok, at
han har en god stilling og vil gerne
presse på for at demonstrere denne
fordel.

22. e4? 
Dette træk er en god idé, men det

kommer lige hurtigt nok. Det var
nødvendigt at forberede e3–e4-
bondefremstødet. En mulig fortsæt-
telse er 22. Lc3, men så kan Sort
spille 22... Ted8, hvor Hvid fortsat
ikke kan spille det ønskede fremstød.
Det er blot et tegn på, at Hvid skal
være en smule mere tålmodig og bør
placere tårnet på d1.

22... dxe4 23. Sxe4 Dxd4+ 24.
Dxd4 Sxd4 
Sort har vundet en bonde og står

klart bedst.
25. Td2 Lxe4 26. fxe4 Tad8 27.

Tad1 b6?? 
En trist og noget uforståelig fejl,

der koster Sort en officer efter:
28. Txd4 Txd4 29. Txd4, og Hvid

vandt senere.

Ingen vej hjem i sikkerhed
Det sker, at man bliver fristet af
enten at vinde materiale eller at true
med at vinde materiale, men så er
det vigtigt, at man overvejer, hvor-
dan brikken, der sendes på udflugt,
skal komme hjem igen.

Sissel Kjærgaard (1056)
Dan Brønnum Jensen (1344)
Taastrup 2001

Sort er begyndt at lægge Hvid under
pres, så nu er det vigtigt, at hun spil-
ler præcist.

22. Sa5? 
Det kan være fristende at true en

brik for at vinde et tempo, specielt
når man er under pres, men det ville
have været bedre for Hvid at spille
springeren ind i centrum; efter 22.
Se5 Sxe5 23. Lxe5 Db7 står Sort højst
en smule bedre, men ikke noget der
bør bekymre Hvid.

22... Tcc8 23. De2 Db6 
Så er springeren fanget, og Sort

vandt kort efter.

Bundet forsvarsbrik

Bo Nielsen (1227) 
Farhad Abdi (1027)
Ringsted 2000
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Hvid har allerede vundet en bonde
tidligere, men hvis Sort kan få stabi-
liseret stillingen, ser det nok ikke så
slemt ud.

18. e4! 
Et rigtigt stærkt træk, der udnyt-

ter svækkelserne på den sorte konge-
fløj.

18... fxe4? 
Her burde alarmklokkerne ringe

for Sort. Hvis Sort bare kunne slå på
e4, ville Hvids sidste træk have været
en klar fejl. Sort skulle have forsøgt
sig med enten 18... Kg8 eller 18... Sf6,
selv om Hvid under alle omstændig-
heder ville stå mægtigt godt.

19. Dh3! 
Av for den lede. Springeren er

bundet og kan ikke flytte, men hel-
ler ikke g-bonden kan dække sprin-
geren, da den er bundet af løberen
på e5. Resultatet er, at Hvid vinder
springeren på h5.

19... Lf6 20. Dxh5+, og Hvid har
vundet en officer, men senere lykke-
des det Sort at kæmpe sig tilbage i
partiet og sågar vinde.

Bjørn Nielsen (1146) 
Erik Elmer Rasmussen (1188) 
Sundbyøster 2016

Hvid er bagud med en kvalitet og
forsøger nu at få lidt modspil i gang
mod den sorte konge med sit sidste
træk, som er f3–f4.

27... Dxf4?? 
En frygtelig fejl. Sort burde have

spillet 27... h6!, hvorefter han nok
står til gevinst, selv om der stadig er
noget arbejde tilbage, før sejren kan
komme i hus.

28.Dxf4 
Av! Da g-bonden er bundet, har

Sort lige tabt en dronning. Hvid
vandt senere.

Forsvarsbrikken er overbelastet

Flemming Nielsen (1361) 
Arne Mandrup Hansen (1276) 
Faxe 2013

Vi kommer ind i partiet, hvor det ser
ud som om, Hvid står godt. Han har
et udviklingsforspring, og Sorts
konge står stadig i centrum.

18... Sg4! 
Et rigtigt godt træk, der udnytter,

at tårnet ikke kan flyttes.
19. Lf4! 
En god praktisk beslutning. Hvid

søger modspil på de sorte felter, hvor
Sort ikke har en løber at stå imod
med. Hvis Hvid havde flyttet tårnet,
ville han have tabt næsten omgå-
ende: 19. Te1 Dxh2+ 20. Kf1 Dh1+
21. Ke2 Dxg2, og Sort står tykt til ge-
vinst.

19... Sxe5 20. Lxe5 Dd7?! 
Spilleligt, men ikke det bedste, da

Hvid på et tidspunkt vil være i stand
til at vinde et vigtigt tempo med Sc5.
I stedet ville 20... De7 have været
bedre.

21.Lxg7 Th7? 
Et underligt felt at stille tårnet på,

da det ikke kan komme væk derfra
igen. En bedre fortsættelse havde
været 21... Tg8 22. Le5 b6, hvor Hvid
har nogen kompensation for den
tabte kvalitet, men nok er det for-
mentlig ikke.

22.Lf6! 
Et fint træk, da Sort ikke kan ro-

kere kongen i sikkerhed på dron-
ningfløjen, så længe løberen står på
f6.

22... h5 23. Tg3 Lg6 24. Sc5 Dc7?
25. Dd3? 
Et megaflot og meget tillokkende

træk. Sort kan naturligvis ikke tage
dronningen, da Hvid så sætter mat i
bunden med Tg8. Men Hvids bedste
træk er 25. De1!, der truer med at slå
på e6, da bonden på f7 også skal
holde løberen på g6 dækket.

25... b6 26. Txg6!? 
Igen et fristende træk, men igen

ikke det bedste. Hvid ville stå til ge-
vinst efter 26. Sxe6!, hvor forsvars-
brikken, bonden på f7, er over-
 belastet af at skulle dække løberen på
g6 og bonden på e6. En mulig fort-
sættelse var 26... Dd6 27. Txg6 fxg6
28. Dxg6+ Kd7 29. Dxh7+ Kxe6 30.
Le5 De7 31. De4, og med tre bønder
for kvaliteten står Hvid til gevinst.

26... fxg6 27. Se4 Tf7 28. Le5 Dd7 
Her stopper vi med at følge dette

drabelige parti. Hvids bedste fort-

Bjørn Nielsen. Foto: Jacob Pallesen.
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sættelse er 29. Sd6+ Kd8 30. Dxg6,
og Hvid står klart bedst.

Forsvarsbrikken bliver tvunget
væk

Peter Meldal (1078) 
Henning Jakobsen (1393) 
Faxe 2015

Tidligere i partiet gik Sort glip af
nogle gode muligheder og føler sig
nu under pres i f-linjen. Derfor væl-
ger han nu at prøve at få byttet nogle
brikker af med:

19... Dd5? 
En udmærket idé, men her virker

det desværre ikke efter hensigten.
Sort kunne i stedet have forsøgt sig
med 19... Sd5 20. c3 Lg7, hvorefter
han ville have stået fint.

20. c3! Dxf3 
Hvis Sort spiller 20... Le5, kom-

mer 21. d4, hvorefter springeren på
f6 går tabt.

21. Txf3, og løberen kan ikke
holde springeren dækket ret meget
længere.

Så hvordan undgår man så den slags
uheld, vi har kigget på denne gang? 
Sørg for at brikker ikke er udæk-

kede eller at de er dækket nok gange
Send ikke brikker af sted på umo-

tiverede eventyr, uden at de har en
sikker vej hjem igen
Før du spiller et træk, vær sikker

på, at trækket ikke efterlader andre
brikker udækkede, overbelastede
eller bundne, hvis de har en rolle
som forsvarsbrik.
Studér taktik – hvis du kan se,

hvordan du kan udnytte modstan-
derens fejl, så er der bedre chancer
for, at du selv undgår tilsvarende fejl. 
Det er selvfølgelig nemmere sagt

end gjort, da selv meget stærke spil-
lere kommer galt af sted, men oven-
stående er gode udgangspunkter. 

PPeetteerr  MMeellddaall..  
FFoottoo::  TTaaaassttrruupp  SSkkaakk  FFoorreenniinngg..

Christian Rüdinger, mangeårigt
medlem af Hørsholm Skakklub

og senere Sjælsø Skakklub er død, to
dage før sin 77-års fødselsdag.
Han kæmpede heroisk med en al-

vorlig sygdom de sidste år af sit liv.
Han blev meldt ind i Hørsholm

Skakklub i 1984. Hans udprægede
evne for organisation medførte, at
han hurtigt kom i bestyrelsen for
klubben, hvor han sad uafbrudt i 27
år. De 15 af årene var han formand
for klubben.
Han tog turneringslederlicens og

var turneringsleder for Hørsholm-
turneringen i en række år. 80-90 del-
tagere i disse turneringer var meget
almindeligt. Hemmeligheden ved
dette høje deltagerantal var Christi-

ans evne til at fremme en god stem-
ning ved disse turneringer. Alle blev
behandlet med udstrakt venlighed,
empati og korrekthed.
Han var en stærk skakspiller –

udpræget positionelt indstillet og
med en forkærlighed for slutspil.
Han var farlig for enhver skakspiller.
I slutningen af sit liv, blev han

turneringsleder for 8. hovedkreds,
hvor han var meget afholdt.

Han havde en militær uddannelse og
var i nogle år tilknyttet NATO i
Bruxelles. Senere blev han system-
udvikler indenfor datalogi. Han var
med til at udvikle CPR-registret.
Selvom hans store interesse var
skak, blev han på et tidspunkt inter-

esseret i astrofysik og rumforskning
og var medlem af NOVA – Nords-
jællands Astronomiforening.
Hans familie kan spores tilbage til

den skotske adelige klan Bruce.
Nogle af Christians karakteregen-
skaber stammer sikkert derfra.
Han var den bedste ven, man

overhovedet kunne få: indsigtsfuld,
pålidelig, ærlig, modig, empatisk og
altid parat til gode råd.

Han efterlader sin søn, hans kone og
to børnebørn.

Æret være Christian Rüdingers
minde!

Ove Rytter Jensen – Sjælsø Skakklub

Nekrolog
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Heller ikke i Biel
Magnus Carlsen måtte endnu en
gang se førstepladsen gå til en anden
spiller. I den 51. skakfestival i den
schweiziske by Biel vandt Shakhriyar
Mamedyarov i 9. og næstsidste
runde over Carlsen, og det blev af-
gørende: 1. GM Mamedyarov 7½ af
10. 2. GM Carlsen 6. 3-4. GM Va-
chier-Lagrave og GM Svidler 5½. 4.
GM Navara 4. 6. GM Georgiadis 1½.

OL-holdene
Den 43. udgave af skak-OL spilles i
den georgiske by Batumi fra 24. sep-
tember. I åben række er tilmeldt 179
hold, mens der er 146 hold i kvinde-
rækken.
USAs hold er topseedet med et

snit på 2777 for de fire bedste. Hol-
det i alfabetisk rækkefølge: 1) Fa-
biano Caruana (2822), 2) Hikaru
Nakamura (2777), 3) Ray Robson
(2670), 4) Sam Shankland (2727), 5)
Wesley So (2780).
Rusland har et seedningssnit på

2767: 1) Dmitry Jakovenko (2748),
2) Sergej Karjakin (2773), 3) Vladi-
mir Kramnik (2779), 4) Ian Nepom-
niatchtchi (2768), 5) Nikita Vitiugov
(2730).
Danmarks hold i åben række er

seedet som nummer 48: 1) IM Jonas
Buhl Bjerre (2423), 2) GM Jakob
Vang Glud (2514), 3) IM Simon
Bekker-Jensen (2482), 4) IM Nikolaj
Mikkelsen (2467), 5) IM Bjørn Møl-
ler Ochsner (2462).
I kvinderækken er det danske hold

også seedet som nummer 48 med et
ratinggennemsnit på 2124: 1) WFM
Louise Fredericia (2060), 2) WFM
Esmat Susanne Guindy (2157), 3)
WIM Oksana Kryger (2137), 4)
Ellen Fredericia Nilssen (2060), 5)
WFM Maria Vasova (2143).

GM-norm til Korley
Dansk-amerikaneren Kassa Korley
fra Skakforeningen Øbro (se foto på
side 21) opnåede sin første storme-
sternorm i en sommerturnering i
Charlotte, North Carolina. Kassa
Korley scorede 6½ af 9, og det var
akkurat nok mod et modstandersnit
på 2453. Mod de tre stormestre sco-
rede Korley 2½. I Xtracon Chess
Open var Korley meget tæt på at
opnå sin anden norm.

Flyvende hollænder
Den hollandske IM David Miedema
leverede en næsten perfekt score, da
han vandt Chess House Summer IM
2018 med imponerende 8½ af 9.
Chess House er efterhånden ved at
udvikle sig til dansk skaks mekka for
lukkede internationale turneringer. I
denne omgang skulle turneringen
blandt andet ses som OL-træning for
det danske kvindelandshold – og tre
af de danske OL-spillere var med i
turneringen, der fik denne slutstil-
ling.
1. IM David Miedema, Holland
(2370), 8½.

2. IM Jens Ove Fries Nielsen (2363),
6½.

3.-4. FM Tobias Valentin Rostgaard
(2386), 6.

3.-4. FM Rao Srinath, Indien
(2355), 6.

5. IM Rasmus Skytte (2381), 5.
6. WGM Evgeniya Doluhanova,
Ukraine (2257), 4½.

7. WFM Esmat Susanne Guindy
(2146), 3½.

8. Jean-Philippe Miqueu, Frankrig
(2138), 3t

9. WFM Maria Vasova (2180), 1½.
10. WFM Louise Fredericia (2098)
½.
Miedema, der afgav remisen mod

Jens Ove Fries Nielsen, vandt første-
præmien på 250 euro.

Ramsdal vandt Horsens
Horsens Lang Weekend endte i sin
21. udgave uventet med en sejr til
Jens Albert Ramsdal fra SK 1968
(2242). Der stillede ellers seks sultne
IMere til start, men da regnebrættet
efter de syv runder var gjort op, var
det med Ramsdal som endelig vin-
der.
Ramsdal var seedet som nr. 10, og

han havde bedre korrektion end
Thomas Jepsen, Sydøstfyn, hvis an-
denplads var om end en endnu
større overraskelse. Jepsen var ratet
som nr. 18 før start blandt de 113
deltagere.
1. Jens Albert Ramsdal, SK1968, 6
point af 7 og 5.000 kr. i præmie.
2. Thomas Jepsen, Sydøstfyn, 6.
3. IM Tobias Bent Christensen,
Århus/Skolerne, 5½.

4. IM Steffen Pedersen, Sydøstfyn,
5½.

5. Jens Olaf Fogh, Viby, 5½.
6. IM Igor Teplyi, SK1968, 5.
7. IM Mikkel Djernæs Antonsen,
Køge, 5.

8. IM Klaus Berg, SK1968, 5.
9. IM Jens Ove Fries Nielsen, 
Fredericia, 5.

10. Peter Erik Olsen, Seksløberen, 5.

BRÆTTET
RUNDT

Mamedyarov og en tilsyneladende ikke helt tilfreds Carlsen i efteranalyserne af deres
parti i 9. runde. Foto: Cathy Rogers.
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Dansk Skaksalg

internetwww.skaksalg.dk  •  email sales@skaksalg.dk 

TIL KLUB OG SKOLE

LUKSUS - SKAKSÆT – GAVEIDE

Klubsæt med foldbart turnerings-
bræt, brikker i træ, æske

Kr. 349

Klubsæt med massivt bræt i 
mahogni og ahorn, brikker, æske

Kr. 549
Skole-/juniorsæt med foldbart

bræt, plasticbetrukket og brikker i
plast,  samt stofpose – 3 modeller 

Fra kr. 199

• Bræt– palisander og ahorn
• Polerede brikker i buksbom
• Luksus - opbevaringsæske 

Kr. 1600,-

• Polerede luksusbrikker i 
rosentræ og buksbom

• Luksus-opbevaringsæske

Kr. 1399,-

• Polerede luksusbrikker 
• Luksus-opbevaringsæske

Kr. 1499,-

Polgar de Luxe Chess Set Luksusbræt i mahogni og
ahorn

Luksusbræt i palisander og
ahorn 
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www.skaksalg.dk   •   sales@skaksalg.dk  •  Tlf: 61 13 64 60  • Skerningvej 2, 5750 Ringe

• Træffetider – telefon, bedst onsdage og torsdage fra 16.00-18.00

Dansk Skaksalg

E-BOARDS 
Muligheden for at arbejde med skærm og skakprogram 

og samtidig bruge et rigtigt skakbræt bruges af flere og flere
– USB eller bluetooth opkobling

Fra kr. 3900,-

• Evt. sammenkobling med DGT PI – skakur og computer i ét til
kr. 2049,-

BØGER OG CHESSBASE-PRODUKTER  
• Hold øje med shoppen – både med nye produkter og tilbud.
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Afsender:  Dansk Skak Union, Luneparken 25, 6070 Christiansfeld

Magasinpost SMP
ID-nr. 42197

Det danske håb

N Æ S T E  N U M M E R

Den regerende europamester Jonas Bjerre
skal forsvare både sin titel og de rød-hvide

farver ved EM og VM. Konkurrencen er 

benhård i disse ungdomsrækker, 

men muligheden for et nyt topresultat er 

absolut tilstede.

Hele fire danske klubber er med,

når Europa Cup løber af stablen i 

Grækenland i oktober. Inden da er

årets helt store holdbegivenhed, 

nemlig skak-OL i Batumi i 

Georgien, afgjort. Her er Danmark

som sædvanlig med i begge rækker.

Og så afslutter stormester 

Jacob Aagaard sin stort anlagte serie

Strategiske Koncepter.
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