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OLerdet internationale skakforbund FIDEs helt store skak-
fest, hvor alle verdens lande bringes sammen og kommu-

nikerer på et helt unikt, grænseløst sprog – nemlig skakkens. Årets
skak-OL i Batumi i Georgien fylder meget i dette nr. af Skakbladet,
men vi forsøger at se begivenheden fra mange forskellige synsvink-
ler: der er spillernes, holdlederens, trænerens og den politiske.Og så
er der turistens. Det er muligt at rejse ud og se de største skakbegi-
venheder. Tidligere var OL og VM-matcher store trækplastre for
skakturisme. Der var altid danskere til stede.

Nu kan man følge det hele online hjemmefra. Det har ændret alt.
Det gælder ikke kun internationale turneringer,men i høj grad også
danske. Der er færre og færre tilskuere i virkeligheden. Det går ud
over skakmiljøet, der trænger til lidt mere liv. Så herfra skal lyde en
opfordring: gå nu ud og se noget skak i virkeligheden og del det
med andre! Og det gælder selvfølgelig også for arrangørerne: sørg
nu for, at der er noget at se for dem, der kommer, og at der er et
hyggeligt sted, hvor man kan diskutere partierne.

Med dette nummer fuldender vi anden årgang som redaktører. Det
er et farvel til Jacob Aagaards store træningsserie Strategiske Kon-
cepter. Jacob fortsætter dog heldigvis med at levere sine fremra-
gende opgaver. I næste nummer er Begynderskak tilbage. Vi ser
frem.

God fornøjelse
Jan Løfberg og Lars Schandorff

Forsidefoto: Jakob Vang Glud havde højeste procentvise score på 1. brættet
ved OL. Foto: Cathy Rogers.
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OL er noget særligt. Skakspillere
fra hele verden er samlet. I Ba-

tumi i Georgien var 180 af verdens
knap 200 nationer repræsenteret.
Det meste af verdenseliten spillede
med, men der var også spillere med,
som ikke ville brillere i klubturne-
ringen i en mindre dansk klub. Ud
over spillerne er der også samlet en
masse officials og skakpolitikere. Jeg
så for eksempel Short, Speelman, Ju-
supov, Polgar med flere i spillesalen.
Endnu en gang måtte Danmark

rejse hjem fra skakolympiaden uden
medaljer. Men nu var det jo heller
ikke det vi tog derned efter. Der har,
som det vil være de fleste bekendt,
været lange og indimellem forbit-
rede diskussioner om, hvilke betin-
gelser landsholdet skal have, og
hvordan får vi mest valuta for de be-
grænsede midler. Den diskussion vil
jeg lade ligge her. Men som salig Ri-
cardo sagde: Ingen er forpligtet over
sine evner. Det nytter ikke noget at
bebrejde spillerne at de ikke er – og
ikke spiller som – Sune Berg, Mads
Andersen, Allan Stig Rasmussen etc.

Det er lettere med Stockfish
Vi var på forhånd lidt spændte på,
hvordan det ville gå. Flere af spil-
lerne havde jo ikke spillet meget op
til OL, og hvordan kritikken hjem-
mefra ville lyde, hvis det ikke gik helt
godt. Tonen kan være hård på Face-
book og chatten, og det er jo let at
sidde med Stockfish eller Houdini
kørende og have meninger om, hvor
tåbeligt folk spiller. Men gennemgå-
ende syntes jeg faktisk, at tonen var
sober.

“Tonen kan være hård på
Facebook og chatten, og det er
jo let at sidde med Stockfish
eller Houdini kørende og have
meninger om, hvor tåbeligt

folk spiller.”

Batumi med ca. 150.000 indbyggere
er en lidt sjov by. Den ligger ud til
Sortehavet, har en stor, aktiv havn og
en kilometerlang stenstrand og en
bred strandpromenade, hvor der
blandt andet kører mange lejede
knallerter med plads til 2-3 personer.
Der virker en smule uddødt her
uden for sæsonen, selv om vejret sta-
dig var fint i september/oktober.

Byen er præget af virkelig mange
fantasifulde og prangende bygnin-
ger, vi så masser af påbegyndte høj-
huse, men kun ganske få, der
arbejdede på dem.Men der var i øv-
rigt ikke meget tid til sightseeing.
Spillestedet lå et stykke fra hotel-

lerne, og der gik busser frem og til-
bage. Officielt skulle sidste bus køre
fra vores hotel kl. 13.45. I praksis

viste det sig, at den altid blev over to,
og det var fint, der var masser af tid.
Spillestedet lå lidt væk fra vandet, i
den mindre mondæne del af byen.
Der var kæmpe huller i vejene, og på
et gadehjørne stod et bilvrag, der
manglede alle fire hjul. Det var
uklart, om det bare var blevet efter-
ladt der, eller om det var blevet pla-
ceret som en slags reklame for det
bilværksted, der lå ved siden af.
For at komme ind på spillestedet

skulle man igennem metaldetekto-
rer, og indholdet af tasker blev gen-
nemset. Det gav lidt kø de første
dage,men fungerede ellers fint. En af
dagene stod Caruana,Nakamura, So
og Anand lige foran os. Det er altid
sjovt at opleve stjernerne på nærme-
ste hold, men det fik ikke ligefrem
køen til at gå hurtigere.Mangemaste

OL i Batumi

Holdkaptajn Tavs Bjerre fortæller her om den 43. udgave af skakolympiaden, der blev
spillet i den georgiske by Batumi ved Sortehavet. Det unge danske herrelandshold var
seedet som nr. 52 og opnåede en placering som nr. 44. Jakob Vang Glud imponerede på 1.
brættet, hvor han leverede en ratingpræstation på 2743.

Batumis nye bygninger skyder i vejret.
Foto: Tavs Bjerre.

Tavs Bjerre, herrelandsholdets holdleder. Foto: Cathy Rogers.
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sig op bagfra for at tage billeder sam-
men med stjernerne, som tålmodigt
stillede op.

“Spillestedet lå lidt væk fra
vandet, i den mindre

mondæne del af byen. Der var
kæmpe huller i vejene, og på
et gadehjørne stod et bilvrag,
der manglede alle fire hjul.”

Der var to spillesale. Spillesal 1 med
topholdene var selvfølgelig mest at-
traktiv, og det var heldigvis dér, vi
spillede de fleste matcher. På den
anden side var det også dér, der var
flest mennesker. Det kunne være
svært at komme rundt, og især svært
at komme til at se noget i topmat-
cherne. Selv om jeg holdt mig på be-
hørig afstand af spillerne, oplevede
jeg flere gange at blive gennet væk af
emsige turneringsledere.

En fast rutine
Vi fandt hurtigt ind i en rutine: mor-
genmad, eventuelt lidt individuel

forberedelse, fælles forberedelse i so-
faer i lobbyen kl. 10-12. Frokost, lidt
frisk luft, bus til spillestedet kl. 14,
runden startede kl. 15. Efter runden
var der busser tilbage til hotellet for
at spise. Vi kunne sidde og spise ude
på den enorme terrasse med udsigt
over Sortehavet. Buffeten var glim-
rende, men der kommer et punkt,
hvorman ikke orker udbuddet mere.
Efter aftensmaden kunne der even-
tuelt blive tid til en tur i fitness
og/eller poolen, der var både en in-
dendørs og udendørs, og ca. kl. 22,
når næste dags runde blev offentlig-
gjort, mødtes spillerne på Simon og
Bjørns værelse for at snakke om
vores opstilling og om modstan-
derne.

“Vi kunne sidde og spise ude
på den enorme terrasse med
udsigt over Sortehavet.

Buffeten var glimrende, men
der kommer et punkt,
hvor man ikke orker
udbuddet mere.”

Efter femte runde var der fest, den
sagnomspundne Bermudafest. Den
var nu lidt af en skuffelse. Den fore-
gik i et stort telt på stranden med en
dunkende bas, som man ikke kunne
slippe væk fra. Det var helt umuligt
at føre en fornuftig samtale, og der
blev trangt i teltet, da det begyndte
at regne. Måske er det bare mig der
er ved at blive gammel …

Dagen efter var der hviledag, og den
gik med … hvile. Vi havde ellers af-
talt en fodboldlandskamp mod
svenskerne, men de bakkede ud. Er
de bange for os? De turde heller ikke
stille op til træningsmatch før OL.
Rejsen til og fra Batumi var lidt af

en prøvelse. Grænseovergangenmel-
lem Tyrkiet og Georgien er på alle
måder fuldstændig håbløst opbyg-
get. På den tyrkiske side af grænsen
er der ikke plads til at biler og busser
kan holde i kø, så de må dreje op ad
en sidegade, vende og prøve at
komme ind i køen. Alle passagerer
bliver gennet ud af bussen og skal gå
gennem de to kontrolposter med al
bagagen. Der er flere meget lange
køer undervejs, ofte står man helt

stille i længere tid, mens man af og
til bliver skubbet til side af folk, der
mener de skal foran, fordi de skal nå
et fly. Det skal vi vel alle sammen…
Og når man så endelig er kommet
igennem, går man forvildet rundt
for at finde sin egen bus igen i virva-
ret.

“Vi havde ellers aftalt en
fodboldlandskampmod

svenskerne, men de bakkede
ud. Er de bange for os? De
turde heller ikke stille op til
træningsmatch før OL.”

Til begivenhederne på brættet
På forhånd var målsætningen, at
Danmark samlet skulle vinde rating,
og at holdet skulle have en god ind-
stilling som ville gøre det svært at
spille mod. Den målsætning blev
klart opfyldt. Danmark sluttede på
en 44. plads (seedet 52) og vandt
samlet rating. Og vi var svære at
spille mod.
Mens det blev til en række store

sejre: 4-0 mod Saudi Arabien, IPCA
(et holdmed fysisk handicappede fra
forskellige nationer) og Venezuela,
3½-½mod Belgien, var nederlagene
mere beskedne.

“Når vi ser på de individuelle
præstationer, springer Jakobs
resultater i øjnene. 7 af 9 uden

nederlag på 1. bræt mod
stærke modstandere og en
ratingpræstation på 2743,

helt fantastisk!”

I samtlige matcher følte vi, at vi var
godt med og på en lidt bedre dag
kunne have vundet. Mod det meget
stærke hold fra Ungarn med et snit
på knap 2700 så det for eksempel

rigtig godt ud, 2-2 var absolut inden
for rækkevidde, men det endte med
et nederlag på 3-1.
Vi havde en oplevelse af at det var

stolpe ud i flere matcher – om man
så vil kalde det uheld,manglende ky-
nisme (men det vil jeg ikke, jeg hader
det udtryk!) eller bare at vi ikke var
helt gode nok i nogle afgørende si-
tuationer.
Når vi ser på de individuelle præ-

stationer, springer Jakobs resultater
i øjnene. 7 af 9 uden nederlag på 1.
bræt mod stærkemodstandere og en
ratingpræstation på 2743, helt fanta-
stisk! Jakob har en meget praktisk
tilgang til spillet. Han spiller meget
hurtigt og sætter dermed modstan-
deren under pres, og når lejligheden
så byder sig, slår han til.
Simon, Nikolaj og Bjørn spillede

også en god turnering, men lavede
også hver især store fejl som kostede.
Jonas fik en frygtelig start. Efter

sejr i første runde tabte han tre par-
tier i træk efter egentlig at have spil-
let udmærket i store dele af
partierne. Ikke sjovt i den alder (14
år) som debutant ogmed hele natio-
nens øjne hvilende på sig! Men han
fik god opbakning fra resten af hol-
det og kom stærkt tilbage i anden
halvdel af turneringen.
I det hele taget var stemningen og

sammenholdet helt i top.

Francois Godart (2431)
Jakob Vang Glud (2514)
Danmark – Belgien 9. runde
Katalansk / E08

Jeg var super klar til dette parti. De
tre runder forinden havde budt på
en halv mod Leko (en af mine
helte!), en sejr mod Wales og dagen
forinden fik jeg en sejr mod Bogner.
Inspirationen var høj!
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Sf3

Lb4+
Jeg har også spillet denne variant

vældig mange gange, og Bjørn havde
været så venlig både at give mig et
par fif samt en melding om, at jeg
scorede godt med dette træk. Så
hvorfor ikke gentage? Generelt var
dette en af de ting, der lykkedes mig
enormt godt under OL – at spille de
gamle, kedelige og vante åbninger –
men alligevel at ”snyde” mine mod-
standere med et nyt træk undervejs.
5. Ld2 Le7 6. Lg2 0-0 7. 0-0 Sbd7

8. Dc2 Se4
Dette træk er slet ikke nyt,men jeg

har ikke spillet det mange gange før.
9. Lf4 c6 10. Sfd2 g5
Og da slet ikke g5! Varianten er

dog ikke ny på nogen måde.
11. Le3
11. Sxe4 gxf4 12. Sec3 Ld6 var

ideen, hvorefter Sort står OK.

11... Sd6!
En helt vild stærk manøvre, som

driller løberen på e3.
12. Sc3 f5
Og igen, fremad!
13. c5 Sf7 14. f3?!
Jeg havde set dette træk i partiet,

og mente at det gav mig nogle meget
interessante muligheder. Men plud-
selig havde han spillet det ... 14. f4!?
er muligvis et bedre træk her, hvor-
efter Sort har forskellige muligheder.

Herrelandsholdet forbereder sig efter morgenmaden. Foto: Tavs Bjerre.

Jakob Vang Glud kommenterer
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14... e5!
Trækket er selvfølgelig fuldstæn-

dig standard i en stilling som denne,
men jeg havde set, at den hvide
dronning kommer i problemer, så-
fremt han slår bonden. På den anden
side, så er det heller ikke godt at til-
lade Sort bare at slå på d4.
15. Dxf5 e4 16. Dh3
Og her efterlader Hvid mig med

en rækkemuligheder.Man kan slå f3
først, springeren kan gåmed en trus-
sel, osv ...

16... exf3
16... Sxc5 17. g4 exf3 18. Sxf3 Se6

overvejede jeg også, men jeg havde
set en meget lang variant til træk 23,
som jeg mente var god.
17. exf3 Sxc5 18. Dh5 Se6
Jeg blev muligvis for fristet af

dette træk, set i bakspejlet var Sd3
meget interessant ...
18... Sd3 med forskellige trusler,

for eksempel 19. Tab1 Lf6.
19. f4 Sg7 20. De2 Sf5 21. Sf3

Sxe3 22. Dxe3 gxf4 23. Dxf4 Sg5
Jeg havde set denne stilling og

vurderet den som meget lovende.
Sort har to løbere, en meget solid
bondestruktur, den rigtige løber til
at true d4, gode slutspil, og jeg kunne
blive ved. Eneste problem er udvik-
ling, og det gav også lige en ubeha-
gelig stund.
24. De3 Sxf3+ 25. Txf3 Txf3 26.

Dxf3 Df8 27. De3 Lf6 28. Tf1 De7 29.
Df4
29. Dxe7!? ligner Hvids bedste

bud, men jeg tror ikke rigtigt på det.
29... Lxe7 30. Sxd5 cxd5 31. Lxd5+
Kh8 32. Tf7 Lg5 33. Kf2 Lg4.

29... Lg5 30. Sxd5
Spillet à tempo, men jeg havde

regnet på det, og jeg syntes ikke, at
det så stærkt nok ud.
30... cxd5 31. Lxd5+ Kg7
Problemet er, at Hvid skal af med

dronningerne.
32. Df7+ Dxf7 33. Txf7+ Kg6 34.

Kf2 Lh3 35. Txb7
Lige nu har Hvid materialet in-

takt, men de to løbere er for stærke.
35... Tf8+ 36. Ke1 Lf5 37. Lc4 Td8

38. d5
38. Txa7 Txd4 39. Tc7 havde igen

været bedste chance, men det ser
svært ud.
38... Le3 39. Ke2 Te8 40. a4
Trækket giver ikke rigtig mening,

det fjerner alle chancer for modspil.
40... Lc5+ 41. Kd2

41… a5
Jeg syntes, at dette var det suve-

rænt mest simple at gøre her.
42. Ld3 Lb4+ 43. Kc2 Tc8+
Og her opgav han. Et super fedt

parti, hvor jeg kom godt afsted fra
åbningen og blev ved med at presse
ham.
0-1.

Jakob Vang Glud (2514)
Eduardo Iturrizaga (2636)
Danmark-Venezuela 11. runde
Engelsk / A 37

1. c4
Sidste parti. En remis ville give mig
min suverænt bedste personlige
præstation nogensinde; og så på
bræt 1, som jeg aldrig har spillet før.
Jeg har tidligere mødt Iturrizaga i
den spanske liga i et parti, hvor han
simpelthen bare udspillede mig. Så
det var selvfølgelig med en vis yd-
myghed, at jeg forberedte mig til
partiet.
1... c5
Som ventet. Sidst vi spillede gik

han efter en opstilling med e6 og d5,
men jeg havde set, at han var be-
gyndt at spille mere symmetrisk.
2. g3 g6 3. Lg2 Lg7 4. Sc3 Sc6
Så langt så godt.Denne her stilling

har jeg ved haft snart 50 gange –
uden virkelig at kunne noget teori.
5. Sf3 d6 6. 0-0
Designet til at møde Lf5-systemet,

som jeg havde fundet en interessant
opstilling imod.
6... e6
Første ”overraskelse”.
7. b3
En praktisk beslutning.Der er sik-

kert mange teoritræk her, men jeg
havde besluttet mig for at spille hur-
tigt – det koster lidt præcision – til
gengæld giver det ofte en tidsfordel.
7... Sge7 8. Lb2 0-0 9. Tc1!?
Et underligt træk. Jeg havde i for-

beredelsen luret, at han meget sjæl-
dent spiller opstillingernemed e5. Så
Tc1 er et træk, der udelukkende spil-
ler manden! Spiller han e5 her, så er
1-2 af mine træk temmelig ubruge-
lige, og Sort står i hvert fald fint –
men det gjorde han ikke ...
9... a6 10. e3 Sf5 11. Dc2
Også et upræcist træk, jeg havde

overvurderet ideen med Sh4.
11... b5 12. Sh4

Jeg troede under partiet, at dette var
et kanon-hiv,men jeg havde overset,
hvor simpelt modtrækket Sfe7 var!
12... Sfe7! 13. d3 Tb8 14. Tfd1 f5
Et stærkt træk, men det ”tvinger”

ham også til at spille e5 ...
15. Sf3 e5 16. Dd2
Som ofte i de her symmetriske

stillinger, så manøvrerer begge spil-
lere rundt på brættet. Hvid har for-
skellige brud, og Sort forsøger at tage
mere ogmere terræn.Min største, og

også eneste, fordel var her, at han
havde brugt enormt meget tid.
16... h6 17. Se2 Le6

18. h4
Tager g5 væk og pønser på h5.
18... Lf7 19. Lh3 Db6 20. Lc3 Tfd8

21. De1 d5!?
Her havde han allerede under 10

minutter tilbage.
22. cxd5

22… Sxd5?
En strategisk og strukturel fejl!

22... Lxd5 var meget stærkere, hvor-
efter Sort står bedst. Jeg havde plan-
lagt at gå tilbage med løberen og så
forberede et brud med e4. Med
meget lidt tid tilbage er det svært at
sige, hvad der så var sket – men det
ændrer ikke ved, at Sort har fordel.
23. h5!
Jeg var lidt lamslået her. Jeg havde

ikke spillet et eneste ”godt” træk
endnu, han har sådan set ikke lavet
nogen grov fejl, og pludselig står jeg

Danmark i aktion mod Belgien. Foto: Cathy Rogers.
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fantastisk! Ikke fordi jeg har vundet
materiale eller noget, men prøv lige
at se de hvide felter ...
23... Sxc3 24. Sxc3 Sb4 25. De2
Der er sikkert flere muligheder

her, men jeg fulgte mit princip. For-
nuftige træk – og desuden havde jeg
meget svært ved at se, hvad han
skulle gøre med sin bondestruktur.
25... Df6 spillet med 9 sekunder

tilbage ...
26. Sh4 Le6?
Og her var han simpelthen under

1 sekund.
Jeg kiggede på uret, han gjorde det

samme, og på under ét sekund lyk-
kes det ham at tage fat i løberen og
sende den til e6.
27. hxg6 Td6

28. e4!
Naturligt træk, jeg er interesseret i

at afskaffe de hvidfeltede løbere. Lø-
beren på g7 er meget dårlig.
28... f4 29. Lxe6+ Txe6 30. Dg4

Td8 31. a3 fxg3 32. fxg3 Sxd3 33.
Txd3?
Her gik det for stærkt. Jeg har over

20 minutter tilbage, og så bruger jeg

kun et af dem. Typisk mig.Heldigvis
var han stadig på de 30 sekunder pr.
træk.
33. Sd5! var den helt simple løs-

ning. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke
”bare” satte mig ned og regnede det
ordentligt igennem. 33... Df2+ 34.
Kh1 Sxc1 35. Dxe6+ Kh8 36. Txc1.
33... Txd3 34. Tf1?
Igen en blunder. Jeg tænkte sim-

pelthen ikke, at han kunne tillade en
springer på d5 og en anden på f5.
Men vildt nok, så er Sort faktisk ‘til-
bage’.
34... Txc3?
34... De7! 35. Sd5 Dd6 ser ubeha-

geligt ud, men stillingen er ikke helt
klar ...
35. Txf6 Txf6 36. Dc8+ Lf8

37. Kg2
Et fedt træk at slutte af med. Hvid

forhindrer tårnet på c3 i at komme

over g3. Nu kan jeg tage springeren
med, og han opgav!
Et fedt parti, en fed turnering... og

4-0!
1-0.

Igor Yarmonov (2376)
Simon Bekker-Jensen,Simon
(2482)
Danmark-IPCA, 7. runde
London / A 48

Vi skulle spille mod det internatio-
nale hold af fysiske handicappede.Vi
var pænt overratede på alle brætter,
men vores modstandere havde fak-
tisk gjort det fremragende, så vi tog
bestemt ikke let på opgaven.
Minmodstander var spastisk lam-

met med alt, hvad dertil hører af
spøjse lyde og bevægelser, men skak
kunne han i hvert fald godt finde ud
af at spille.

1. d4 Sf6 2. Sf3 g6 3. Lf4 Lg7 4. c3
0-0 5. Sbd2 d6 6. h3
Det supersolide London-system. I

dette tilfælde går Hvid dog efter et
hurtigt e4, og min modstander
havde aktisk holdt remis mod Tad-
jabov i første runde med netop
denne variant.
6... Sbd7 7. e4 e5 8. dxe5 dxe5 9.

Le3 b6 10. Dc2 Lb7 11. g4?!
Spillet efter lang betænkningstid.

Hvids koncept er at kunne dække sin
e-bonde med f3 og derefter starte et
kongeangreb.Menmin egen kontrol
over f4-feltet bør være rigelig kom-
pensation.
Denne stilling havde jeg haft med

i mine forberedelser og vidste derfor,
at Hvids bedste er 11. Lc4 De7 12. b4
(12. 0-0 Sc5 13. Lxc5 Dxc5 er som
minimum komfortabel udligning
for sort) a5 13. a3, hvorefter jeg kan
vælge enmellem en rolig fortsættelse
og at springe stillingen i luften med
det uklare 13... axb4 14. cxb4 Dxb4
15. axb4 Txa1+ 16. Ke2 (16. Sb1
Lxe4 17. Ld3 Lxd3 18. Dxd3 e4 er
også uklart) Txh1.
11... De7 12. Sh2 Sc5 13. f3 Se6 14.

0-0-0 Tfd8 15. h4 c5 16. h5 a6
Jeg havde allerede her kig på res-

sourcen 16... Sd4, men efter 17. Da4
Lc6 18. Da6 Se6 er det uklart, hvor
meget jeg har fået ud af det. Så jeg
valgte at gemme ideen til senere ...
17. hxg6 hxg6!
En modig beslutning og heldigvis

også den rigtige. Hvids angreb kan
selvfølgelig blive meget farligere med
en åben h-linje, men jeg mente, at
jeg havde paraderne klar. 17... fxg6
18. Lc4 b5 19. Lxe6+ Dxe6 20. Sb3

Fire gevinster i sidste runde – leveret af Jonas Bjerre, Jakob Vang Glud, Simon Bekker-Jensen og Bjørn Ochsner.
Foto: Cathy Rogers.

1. BRÆT
Scoringsprocent

1. GM Jakob Vang Glud (2514), Danmark, 7/9, 77,8 %

2. IM Basheer Al Qudaimi (2419), Yemen, 7/9, 77,8 %

3. GM Anish Giri (2780), Holland, 8½/11, 77,3 %

4. GM Nils Grandelius (2655), Sverige, 8½/11, 77,3 %

5. GM Liem Le Quang (2715), Vietnam, 7½/10, 75 %

6. IM Rodwell Makoto (2338), Zimbabwe, 7½/10, 75 %

7. FM Bader Al-Hajiri (2112), Kuwait, 7½/10, 75 %

8. GM Farrukh Amonatov (2615), Tadjikistan, 6/8, 75 %

9. FM Ebrima Bah (2066), Gambia, 8/11, 72,7 %

10. Luka Paichadze (2564), Georgien II, 6½/9, 72,2 %

Ratingpræstation

1. GM Ding Liren (2804), Kina, (5½/8) 2873

2. GM Fabiano Caruana (2827), USA (7/10) 2859

3. GM Anish Giri (2780), Holland (8½/11) 2814

4. GM Shakhriyar Mamedyarov (2820), Aserbajdsjan (5½/9) 2803

5. GM Vishy Anand (2771), Indien (5½/9) 2799

6. GMMaxime Vachier-Lagrave (2780) Frankrig (6½/10) 2775

7. GM Bassem Amin (2686) Egypten (7/10) 2766

8. GM Nils Grandelis (2655) Sverige (8½/11) 2760

9. GM Vladislav Kovalev (2664) Hviderusland (6/9) 2758

10. GM Liem Le Quang (2715) Vietnam (7½/10) 2755

11. GM Luka Paichadze (2746) Georgien II (6½/9) 2746

12. GM Jakob Vang Glud (2514) Danmark (7/9) 2743

Simon Bekker-Jensen
kommenterer
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giver fordel til Hvid.
18. Lc4

18. Kb1 b5 19. Le2 c4.
18... Sd4!
Nu er der bid i dette midlertidige

offer. Hvis ikke Hvid tager imod det,
ekspanderer jeg hurtigt på dron-
ningfløjen.
19. cxd4 cxd4 20. Lg5 b5 21. Kb1
21. Lb3 Tac8.
21... Tdc8 22. Shf1 bxc4 23. Sxc4

Db4 24. Sfd2
24. b3 (24. Tc1 løber ind i det

samme) Sxe4 25. fxe4 Txc4 26. Dxc4
Lxe4+.
24... a5 25. Tc1 La6 26. Db3

Hvid må svække sin bondestruk-
tur for at komme ud af bindingen.
26... Dxb3 27. axb3 Sd7 28. Le7

Lf8 29. Lxf8 Kxf8 30. Ka2 Lxc4
Jeg havde ikke lyst til at ofre min

a-bonde efter 30... Ke7 31. Sxa5, selv
om det også er fordel til Sort.
31. Sxc4
Hvid kan selvfølgelig rette sine

bønder ud med bxc4, men Hvids
springer er langt fra idealfeltet d3, og
kombinationen af min egen springer
på c5, pres i b-linjen ogmulighed for
at infiltrere med kongen giver klar
sort fordel. Relativt bedst var 31.
Txc4 Ke7 32. Thc1 Txc4 33. Txc4 Kf6
34. Tc7 Sf8 35. Sc4 Se6, Hvids bøn-
der er svagest, og min d-bonde be-
gynder at blive farlig.
31... Ke7 32. g5 Ke6

33. f4?
Desperation i begyndende tidnød.

Men Sort har pæn slutspilsfordel i
alle tilfælde. Jeg starter formentlig
med at doble tårne i c-linjen.
33... exf4 34. Thd1 a4 35. b4 Se5

36. Txd4 f3
Næste gang bytter jeg springere og

et sæt tårne, og så kan Hvid ikke
stille noget op mod kombinationen
af farlig fribonde og aktiv konge.
37. Sxe5
Et overraskende kvalitetsoffer,

men faktisk var det stærkeste bare at
slå tilbage. I tidnøden valgte jeg dog
at holde mig til det simple
37... Txc1 38. Sxf3
Hvids brikker står pludselig ideelt

i forhold til at holde mine officerer

ude af stillingen. Men det er ikke så
svært at nedbryde fortet. Blandt
andet måHvid for alt i verden undgå
afbytning af et sæt tårne
38... Tb8 39. b5 Txb5 40. Txa4

Tb6 41. Ta5 Tc4 42. Te5+ Kd6 43. b3
Tc5 44. Te8 Kd7 45. Ta8 Tcb5 46.
Ta3

46... Td6 47. Ta7+ Ke8 48. Ta8+ Ke7
49. Ta4 Td3 50. Sd4 Txg5 51. Tc4
Kd6 52. Ka3 Tc5 53. Kb4 Txc4+ 54.
Kxc4 Te3 55. Sb5+ Ke5 56. b4 og
Hvid gav op.
0-1.

Bjørn Møller Ochsner (2462)
Zoltan Almasi (2702)
Danmark-Ungarn, 5. runde
Robatsch Forsvar / B 06

I femte runde mødte vi Ungarn. En
virkelig fed parring, særligt for os tre
debutanter (Danmark har flere
gange mødt dem uden held, hvilket
Jakob desværre kunne bevidne).
Simon og Nikolaj var på svære op-
gaver med de sorte brikker, men de
var ved godt mod og havde vist fine
takter hidtil.
Jakob er utroligt svær at vælte

med hvid. Og jeg selv proklamerede,
at Almasi ville blive bange i åbnin-
gen, og at jeg ville banke ham. En ud
af to påstande holdt ...

1. e4 g6
Almasi er bange! Han plejer at

spille 1... c5 eller 1... e5.
2. d4 Lg7 3. Sc3 c6 4. f4
Et principielt svar på Sorts træk-

følge. Han har ventet med at rykke
d-bonden, hvilket giver fleksibilitet,
men til gengæld tillader bondestor-
men.
4... Db6 5. Sf3 d5 6. e5
Strukturen i centrum er fastlagt

for nu.Hvid har taget enormtmeget

terræn, men svækket nogle felter i
processen. Disse skal Sort prøve at
udnytte til at få byttet nogle lette of-
ficerer, så han har plads til de reste-
rende og kan få fuldendt sin
udvikling.
6. exd5? Lg4 7. Le2 cxd5 8. Sxd5

Da5+ 9. Sc3 Sc6, og Sort har alt, alt
for meget aktivitet.
6... Lg4 7. Le2 Sh6
Med planen Sf5 og Lxf3.
8. Sa4!
Fjerner presset fra d4.

Simon Bekker-Jensen. Foto: Cathy Rogers. Bjørn Møller Ochsner. Foto: Cathy Rogers.

Bjørn Møller Ochsner
kommenterer
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8... Dc7 9. h3 Lxf3 10. Lxf3 Sf5

Selvfølgelig en del af Sorts plan,men
trækket er for optimistisk. 10... Sd7
var bedre. 11. g4 f6 12. 0-0 fxe5 13.
fxe5 0-0 14. Sc3 e6 15. Se2 fulgt af c3,
der stabiliserer centrum og giver
Hvid fordel. Sorts brikker har fort-
sat svært ved at finde gode felter.
11. g4! Sh4 12. Le2!
Ingen afbytninger, tak! Sorts

springer er i store problemer på h4.
12... e6 13. Dd3! Da5+ 14. Sc3

Sg2+?!
I mangel af bedre bruger Sort to

tempi på at forhindre mig i at rokere
langt.
15. Kd1 Sh4

16. Dg3
Matchen var omkring dette tids-

punkt meget intens. Alle fire brætter
var spændende, og man begyndte at
fornemme en lidt anspændt stem-
ning på det ungarske hold. Holdle-
deren var begyndt at skule

smånervøst og lidt oftere end ellers
til bræt 3.
En mere direkte mulighed var 16.

f5, der primært truer Lg5. 16... h6 17.
fxe6 fxe6 18. Lf4 (18. Ld2 0-0!), Sort
er meget tæt på at være helt fortabt,
for Hvid truer Lg3 og invasion på g6.
Men Sort holder skindet på næsen
med 18... c5! 19. Lg3 (19. Db5+!?)
c4!, og hvids dronning kommer ikke
til g6. 20. Dd2 g5 21. Se4! Dxd2+ 22.
Sxd2 Sc6 23. c3 med lille hvid fordel.
16... Dd8 17. Le3
Truer Lf2.
17... Lf8 18. Ld3
Forbereder f4-f5 samt at stille

kongen på e2. Partifortsættelsen
viser dog, at dette ikke var det bedste
felt til kongen. 18. Kd2! c5 19. Tad1
fulgt af Kc1. (19. Sb5!?)
18… Le7 19. Ke2 Sd7 20. Taf1

Db6!

Grunden til at kongen ikke står bedst
på e2 – den kunne fra d2 gå til c1,
dække b2 og forhindre alt modspil.
Dernæst: f4-f5 og Sort bliver lavet til
mos.
21. f5?
21. Kd2 var fortsat stærkest. Sort

kan ikke slå b2 pga. Tb1, men jeg
tænkte at der var modspil efter 21...
0-0-0 22. Kc1 c5. Stockfish er dog ret
så uenig og giver Hvid stor fordel
efter for eksempel 23. Kb1! cxd4 24.
Lg1! h5 25. Th2! a6 26. Se2 med klar
hvid fordel.
21... gxf5 22. gxf5 exf5?
Vi overså begge det indlysende

22... Sxf5!, og Sort får byttet pro-
blem-springeren. 23. Lxf5 exf5 24.

Kd2 er uklart (24. Txf5 Dxb2).
23. Dg7?
Begyndende tidnød. Naturligt,

nemt og godt var ellers 23. Tf4! Sg6
24. Txf5, og Hvid har genvundet
bonden og forhindret lang rokade.
24... Dxb2 (24... 0-0-0 25. Txf7 og
Hvid vinder) 25. Txf7!! (25. Ld2
giver kun klar fordel) Kxf7 26. e6+
Kxe6 27.Dg4+ Kf7 28.Dxd7med af-
gørende fordel.
23... Tf8?!
23... 0-0-0! 24. Dxf7 The8 med

modspil.
24. Kd2?!
Hvid måtte for alt i verden holde

kontrollen over stillingen, hvilket vil
sige: bønderne på dronningfløjen.
Og 24. Sa4! klarer lige netop dette:
24... Da5 25. b3 b5 26. Ld2! Dc7 27.
Sc3 med klar hvid fordel.
24... Dxb2

Efter en håndfuld fejl fra begge par-
ter har Sort formået at komplicere
spillet voldsomt – hvilket var abso-
lut det bedste, han kunne håbe på
efter åbningen.
25. Tb1 Sf3+ 26. Ke2 Dxc3 27.

Kxf3
Det var så femte kongetræk.
27... 0-0-0 28. Tb3 Da5 29. e6
Ikke det bedste, men det ser bare

så farligt ud. Sorts konge kan hurtigt
ende i et løberpar-matnet. Ungarns
holdleder travede nervøst frem og
tilbage bag Almasi. Leko skævede
over fra sin remisstilling mod Glud
og så ikke glad ud. 29. Lf4!?
29... Sb6?

29... Sf6! er markant stærkere, end vi
begge havde troet. 30. Lxf5 Se4! 31.
Lf4 b5!, og Sort er med igen.
30. Lf4?
Oplagt, og også stillingens næst-

bedste træk – men det bedste var
bare så meget bedre: 30. Thb1! In-
struktiv og effektiv profylakse. Pres-
set på b7 holder springeren, der
ellers var på vej til en række spæn-
dende felter, i kort snor. Sort har
meget svært ved at forbedre andre
brikker, mens Hvid kan aktivere lø-
berparret på de dødbringende dia-
gonaler h2-b8 og h3-c8. Stockfish
skal bruge lidt tid – men så kravler
den også op i +3,5!
30... Sc4 31. Lxf5 b5! 32. exf7+

Kb7

33. Kg4?
For at forhindre Sd2, men Hvid går
for vidt. 33. Tf1! var godt og logisk.
Tårnet på h1 var Hvids eneste inak-
tive brik, og på f1 støtter det bonden
på f7 – særligt fordi Sorts plan ofte
indebærer et officersbyt på d6, hvor-
med f-linjen bliver delvist clearet.
33... Sd6 34. Lxd6 Lxd6 35. Te3 Dc7
36. Ke2! og med Lc8+-ideen har

Hvid indirekte dækket f7. 36... Kb6
37. Le6 og Hvid har klar fordel.
33... Sd6 34. Te3??
Planen med det foregående træk.

Én fejl kommer sjældent alene. 34.
Lxd6 Lxd6 35. Tf1 er uklart.
34... h5+
Av.
35. Kxh5 Sxf5 36. Txe7+ Sxe7 37.

Ld6 Sf5 38. Dxf8 Txf8 39. Lxf8 Dc7
40. Kg6 Sh4+ 41. Kg7 Dg3+ 42. Kh8
Sg6+ 43. Kg8 Se7+ 44. Kh8 Dh4+
45. Opgivet.
Det var selvfølgelig enormt ærger-

ligt at tabe partiet – og dermed også
matchen. Men det var også et virke-
lig fedt parti at spille (6 “frivillige”
kongetræk i midtspillet! Og se bare
stillingen omkring træk 30!) og at
føle man var på omgangshøjde med
en så stærk spiller.
0-1.

1. runde: Saudi-Arabien – DK 0-4
2. runde: DK – Georgien II 1½-2½
3. runde: Bolivia – DK 1½-2½
4. runde: DK – Myanmar 2-2
5. runde: DK – Ungarn 1-3
6. runde: Wales – DK½-3½
7. runde: IPCA – DK 0-4
8. runde: DK – Schweiz 1½-2½
9. runde: Belgien – DK½-3½
10. runde: Mongoliet – DK 3-1
11. runde: DK – Venezuela 4-0

DANMARK) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I alt Elo

1. GM Jakob Vang Glud 2514 – ½ ½ 1 ½ 1 – 1 1 ½ 1 7/9 26
2. IM Simon Bekker-Jensen 2482 1 ½ 1 – ½ ½ 1 0 ½ – 1 6/9 3
3. IM Bjørn Møller Ochsner 2462 1 ½ – ½ 0 1 1 – 1 0 1 6/9 4
4. IM Nikolaj Mikkelsen 2467 1 – 1 ½ 0 – 1 0 1 ½ – 5/8 0
5. IM Jonas Buhl Bjerre 2423 1 0 0 0 – 1 1 ½ – 0 1 5/9 – 16

Danske OL-scoringer
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Hvert andet år spilles skakolym-
piaden. Den ultimative event,

hvor de bedste spillere fra hele ver-
den samles på ét sted.Det er alles øn-
ske og mål at få lov til at komme
med til denne prestigefyldte event,
og det er da også op til OL, at man
ser de danske kvinder arbejde hår-
dere og mere målrettet end nogen-
sinde før. Der er kamp om plads-
erne, og alle gør deres for at komme
en tur med på flyet til værtslandet.
Som lille pige havde jeg mange

målsætninger – hvilket jeg selvfølge-
lig stadig har – og et af dem blev sat

til pige-DM i 2015 i Vestfjends, hvor
jeg aftalte med de andre piger, at OL
i Batumi 2018 der skulle vi hen. Så
da jeg i maj blev ringet op af lands-
træner Peter Thorsbro og spurgt, om
jeg ville have en plads på holdet, så
var der ingen tvivl om, hvad svaret
skulle være.

Allerede afgang?
Først kom eksaminerne, så var der
sommerferie, skolestart igen og der-
med var tiden fløjet af sted, da den
magiske dato den 23. september en-
delig ankom. Kufferterne blev pak-

ket med spænding, og den nat var
det ekstra svært at falde i søvn. Tiden
var måske gået lidt for hurtigt for
Louise, hun insisterede nemlig på, at
vi sagtens kunne være i lufthavnen
bare en time før afgang. Det blev en
lettere dramatisk affære, da manden
bag skranken lettere høfligt fortalte
os, at vi altså under normale om-
stændigheder ville være kommet for
sent.Normalt ville vi nok ikke kunne
have fået vores pladser grundet over-
bookning, men guderne ville os
bedre, og vi kom i ét helt stykke til
vores pladser i flyet.

Efter blot 11 timers rejse stod vi
foran receptionen på 5-stjernede ho-
tel Euphoria.Vi fik dog ikke det bed-
ste førstehåndsindtryk, da de mang-
lede værelseskort, og vi derfor ikke
kunne få vores værelser. I vores ven-
tetid blev vi henvist til den overdå-
dige buffet, som indeholdt alt fra
pizza og pomfritter til georgiske spe-
cialiteter. Der var frugt, kager i mas-
sevis og to kokke, der stod og lavede
pasta til aftensmad og omelet til
morgenmad. Efter aftensmaden kom
vi endelig op til vores værelser, hvor
nogle blev mere skuffede end andre.
Der var hos flere problemermed air-
condition og internet, men træthe-
den var enorm i truppen, og søvnen
fik det bedste af os.

Kampklar!
Humøret var højt inden, den første
runde blev skudt i gang. Palæstina
var det uheldige hold, der i første
runde skulle stå overfor de danske
damer. Begge debutanterne, Maria
og undertegnede, fik lov til at prøve
kræfter af på den store OL-scene. Til
vores store skuffelse så var spilleste-
det opdelt i to haller, så det var ikke
blandt legender som Anand og

Kramnik, vi fik lov til at vise, hvad vi
virkelig kunne.

Men det var måske meget godt, for
motivationen til at vinde blev bare
større, da vi med en sejr måske
kunne komme ind i den ”rigtige”
spillesal. Nervøsiteten blev for nogle
af os ikke mindre, da runden var
mere end en halv time forsinket,
men de stærke og erfarne spillere
Oksana og Louise tog den helt med
ro, sådan var det jo altid i første
runde. Det kan ikke være helt tilfæl-
digt, at deres forbogstaver tilsam-
men giver OL, for de viste Maria og
mig vejen ved at få fantastiske stil-
linger ud af åbningen. 4-0 var håbet,
4-0 blev det. Intet mindre end en
perfekt start på en drøm, der først
lige var startet. Også herrerne (eller
skal jeg sige den åbne række?) vandt
deres første match 4-0, bedre kunne
det ikke blive!
Hermed stod begge de danske

hold overfor en udfordring dagen ef-
ter. Dog var det kun herrerne der til
vores andres store misundelse fik ad-
gang til den ypperste sal. Det var
nærmest som om, at højere magter
prøvede at skille de to danske hold

ad. De har åbenbart hørt om ord-
sproget: Sammen er vi stærkere!
Men det vender vi tilbage til senere.
På menuen var denne gang topsee-
dede Frankrig, eller det var nokmere
os, der var på deres menu. Fransk-
mænd er jo kendt for at spise under-
lige ting. Jeg havde meget fint før
runden erklæret, at jeg skulle spille
fransk mod en franskmand (fransk-
kvinde). De skulle smage en smule
af deres egenmedicin! Lad os se par-
tiet:

Cecile Haussernot (2237)
Ellen Fredericia Nilssen (2101)
Fransk / C00

1. e4 e6 2. d3 d5 3. De2 Sf6 4. Sf3
b6 5. Sbd2 Le7 6. g3 Lb7 7. Lg2 c5 8.
e5 Sfd7 9. h4 h6 10. Sf1
Et meget langsomt træk. Hvid

burde fokusere på at udvikle først.
For eksempel 10. 0–0 Sc6 11. Te1
Dc7 12. c4.
10... Sc6 11. Lf4
Nu ligger g5 ofte og lurer.
11... Dc7
11... Sf8 et profylaktisk træk. Hun

spiller 10. Sf1 med planen om enten
Sh2 eller Se3, hvorefter hun vil slå på

Fremskridt, fejl og fremtid
findes i både kvindeskak og

til OL
OL-debutanten Ellen Fredericia Nilssen beretter om kvindelandsholdets færd til

Batumi i Georgien. Om indsatsen på brættet; om op- og nedture;
om sammenholdet og om turneringen i øvrigt.

Louise Fredericia, Oksana Kryger, Ellen Fredericia Nilssen, Maria Vasova og Peter Thorsbro. Foto: Cathy Rogers.

Fra åbningsceremonien. Foto: Cathy Rogers.
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d5 hvis muligt.
12. Se3 Sf8 13. c4?
Her vælger hun at åbne op til min

fordel. Det straffes prompte!
13... Sd4!
En anden og lidt bedre mulighed

er 13... dxc4 14. Sxc4 Sg6 15. Ld2
Sgxe5 16. Sfxe5 Sxe5.

14. Sxd4
14. Dd1 dxc4 15. Sxc4 Dc6.
14... cxd4 15. Sc2
15. cxd5 Lb4+ 16. Kf1 dxe3 17. d4

med truslen a3 efterfulgt af d6: 17...
Le7 18. d6 Lxg2+ 19. Kxg2 Db7+ 20.
f3 Ld8.
15... dxc4 16. Lxb7 Dxb7 17. 0–0
Selv 17. 0–0–0 er håbløst. Kongen

på c1 er mere end almindeligt usik-
ker!

17... g5! 18. Ld2 gxh4 19. dxc4 Td8
Kongen på e8 er sikker!
20. Dd3 Tg8
20... Sd7 21. Tfe1 Sc5 22. Df1 Df3

er en anden stærk og mere præcis

fortsættelse!
21. Kh2 Sg6 22. Tae1 hxg3+ 23.

fxg3 Sh4
23... h5 bonden skal bare frem! 24.

De4 Dxe4 25. Txe4 h4 26. g4 Sxe5.
24. Te4
24. Te2 er Hvids bedste forsøg på

modspil 24... Sf5 25. Txf5 exf5 26. e6
fxe6 27. Txe6 Td6! med afgørende
fordel.
24... Sf5 25. Lf4
25. g4 var min største bekymring

under partiet,men det ser stadig sort
ud for Hvid: 25... Se3. For eksempel:
26. Lxe3 dxe3 27. Sd4 h5 med afgø-
rende fordel.
25... h5 26. Df3 d3 27. Se3 d2 28.

Sd1 Tg4 29. Sf2

29… d1D
Endnu stærkere er 29... Lc5 30.

Sxg4? (30. Sd1 Td7) 30... hxg4 31.
Dh1 (31. Dxg4 Dxe4) 31... d1D.
30. Txd1 Txd1 31. Dxd1 Sxg3 32.

Lxg3 Txe4 33. Sxe4
Her havde jeg misset 33. Dh1

Th4+ 34. Lxh4 Dxh1+ 35. Sxh1
Lxh4 36. Kh3 Sort står stadig til ge-
vinst, men Hvid har praktiske chan-
cer. Planen for Sort er Ld8, Lc7 og
lægge pres på e5.
33... Dxe4
Nu er det slut.
34. Dxh5 Dxc4 35. Df3 Dxa2 36.

Dc6+ Kf8 37. Lf4 Dxb2+ 38. Kg3 Kg7
39. Kg4 De2+ 40. Kg3 Dd3+ 41. Kg4
Df5+ 42. Kg3 Lh4+ 43. opgivet.
0–1.

Desværre gjorde et nederlag for hol-
det, at vi ikke kom ind i den gode sal.

Endnu en gang blev vi skilt ad fra
herrerne, der desværre også havde
lidt et nederlag, men forblev i salen
med legenderne. Men vi vidste, at vi
ville komme stærkt igen alle sam-
men. For selvom de skiller os ad på
brættet, så kan de ikke skille os ad i
hjertet!
I 2016 mødte kvinderne Albanien

og tabte overraskende 1-3. Så moti-
vationen til at vinde dette års kamp
mod dem var stor. De skulle ikke
bare tabe, de skulle lide et nederlag,
de sent ville glemme.Der var flere på
holdet, der gerne ville have hævn, så
det var de tre erfarne spillere Ok-
sana, Louise og Esmat samt velspil-
lede debutant Maria, der blev sat på
holdet i denne runde. På stribe faldt
de albanske kvinder, og det endte
med endnu en flot 4-0 sejr til de
danske damer! Igen er det nok ikke
tilfældigt, at man ved at bruge for-
bogstaverne på de erfarne kvinder
får ordet olé!

Alligevel ikke i samme sal
Endelig var det vores tur til at
komme ind i spillesalen over alle
spillesale, hvor vi ville sidde tæt på
mange legender, men samtidig langt
fra vores egne. Herrerne var blevet
forvist til sal 2… Forvirringen var
stor, hvorfor kunne vi ikke bare få
lov til at sidde i samme sal? Om det
var overvældelsen af at sidde samme
med så mange kendte ansigter, eller
om det tristheden over skilles fra vo-
res eget land, vides endnu ikke.Men
skuffelsen var stor, da vi tabte 4-0 til
Kasakhstan. Kasakhstan er selvfølge-
lig utroligt stærke med blandt andet
Zhansaya Abdumalik, der var i Dan-
mark i forbindelse med Chateau
Motel, på 2. bræt, men en nedslagt-
ning af den manér er aldrig rar.
Vi ville dog ikke lade os slå ud og

efter en rutineret sejr over Costa
Rica, så var det tid til fridagen og
Bermudafesten. Bermudafesten er
en fest halvvejs gennem turneringen,
der tidligere var arrangeret af Ber-
muda. Det er det sociale samlings-
punkt, hvor hæmningerne slås fra,

og en snak med en verdensstjerne
ikke er længere end en øl væk.Det er
her hold samles og møder andre
hold. Jeg må desværre efterlade
snakken her for: Hvad der sker til
Bermudafesten, bliver til Bermuda-
festen!

“Kasakhstan er selvfølgelig
utroligt stærke med blandt
andet Zhansaya Abdumalik,

der var i Danmark i
forbindelse med Chateau
Motel, på 2. bræt, men en

nedslagtning af den manér er
aldrig rar.”

2-2 med Colombia!
6. runde.Vi var halvvejs gennem tur-
neringen. Runden efter fridagen.Det
var nu, vi skulle sætte os i karakter,
og denne gang var det Colombias tur
til at smage de danske kvinder. Co-
lombia havde et ratingsnit, der var
mere end 100 højere end vores. Det

så da også sort ud, da det stod 2-0 til
Colombia efter de første 4 timer af
matchen. Presset var stort på de to
resterende spillere Oksana og under-
tegnede.
Lad mig sætte stemningen: Jeg

kigger til venstre. På tavlen, der viser
matchscoren, står det 2-0. Aircondi-
tionen kører på fuldt drøn,men alli-
gevel føles det varmt. Rundt om-
kring i hele salen bliver der trykket
på ure, og kigger jeg til højre, ser jeg
min modstanders tid tikke ned. Det
er presset. Det ser sort ud.Mit hjerte
banker så hurtigt, at det næsten er på
vej på en løbetur rundt i salen.
Landstræneren er selvfølgelig i dette
mest pressede øjeblik på sin daglige
gåtur, hvem ved hvorhen. Jeg kigger
endnu en gang til venstre. Der er sta-
dig håb.Oksana står godt, og forsæt-
ter hun partiet på den måde, så skal
hun nok køre sejren hjem. På mit
bræt ser det sort ud, men heldigvis
ikke for mig. Jeg ved, at jeg aldrig
kan tabe denne stilling, men kan jeg
vinde den? Tiden går. Jeg er ikke den
eneste, der føler mig presset. Min

modstander laver den ene unøjag-
tighed efter den anden, og lige plud-
selig ser jeg hendes hånd række sig
frem i resignation. Efter underskri-
velse af flere papirer vender jeg mig
rundt, og landstræneren møder mig
i et stort kram. Nu ser det endnu
bedre ud for Oksana, og lyset for en-
den af tunnelen er nærmest til at
røre. Lang tid går der heller ikke før,
at Oksanas erfaring og sikre stil vises
på brættet, og vi har hevet 2-2 hjem
til Danmark.

“Efter underskrivelse af flere
papirer vender jeg mig rundt,
og landstræneren møder mig i
et stort kram. Nu ser det

endnu bedre ud for Oksana,
og lyset for enden af tunnelen

er nærmest til at røre.”

Danmark-Kasakhstan. Foto: Cathy Rogers.



14... Ld7 15. Tad1 Df8
Sort gør klar til fxe4, hvor hendes

officerer vil få flere felter. I min be-
slutning nu prøver jeg at omdanne
min strukturelle fordel i centrum til
initiativ, der kan udnytte Hvids ud-
viklingsforspring og bedre officerer.

16. d6!? cxd6 17. Dxd6 Sc6 18. exf5
gxf5 19. Dxf8+
En unøjagtighed. Lige efter træk-

ket opdager jeg at 19. Sb5 nu kan
spilles, og det er naturligvis meget
stærkere.
19... Lxf8
19... Taxf8 20. Sb5! er irriterende

for Sort.
20. Sb5
Binder Sort i nogle varianter pga.

a7–bonden og truer med at tage lø-
berparret med Sd6.
20... Le6 21. b3 Sg4 22. Lg1 Te8

23. h3 Sf6 24. Sd6 Lxd6 25. Txd6
Hvid har en stabil fordel både pga.

løberparret, hængebønder og større
aktivitet. Men det er ikke nemt.
25... Kg7 26. Kh2 Lc8 27. Sc3 e4

28. Le3
28. Sb5 a6 29. Sd4 Se7 (29... Sxd4

30. Lxd4 Te6 31. Td8) 30. Le3 kan
computerenmeget godt lide og giver
i begge varianter stor fordel til Hvid.
Sommenneske er min bedste forkla-
ring, at Sc6 bliver stærk fra e5, så
man forsøger at bytte den forinden.
28... Td7

29. Txd7+!
Tf1 skal bevare presset på f5, da

der ikke sker så meget i d-linjen.
29... Lxd7 30. Sb5 Kg6 31. Sd6

Tb8
Nøglestilling. I den begyndende

tidnød skal Hvid vælge en plan og en
fortsættelse. Her burde jeg have
overvejet g4! der bryder Sorts cen-
trum, aktiverer g2–løberen og satser
på bondemajoritet på dronningeflø-
jen. Partitrækket dækker d4 når Le3
skal flytte,men er starten på enmere
passiv trækfølge, og giver Sort tid til
modspil.
32. Td1 h5
32... Se5 33. Lf4 Sf3+ 34. Lxf3 exf3

35. Sf7 (35. Sxf5 Te8!) 35... Te8 36.
Se5+.
33. Td2
33. Lf4!?
33... b6 34. Lf1?!
På vej til e2 og frigør g2 til kongen,

men Lf4 var bedre.
34... Se5 35. Kg2 Lc6 36. Le2 h4

37. Td1
37. gxh4? f4!
37... Sf3?
Stor positionel fejl. Springeren var

rigtig stærk på e5, nu er det Hvid,
der styrer begivenhederne på konge-
fløjen. 37... hxg3 38. Kxg3 ser også
lidt trist ud for Sort,men dog objek-
tivt kun en lille fordel til Hvid.
38. gxh4! Sh5
38... Sxh4+ 39. Kf2, og Hvid har

fået kongen med, og tårnet er klart
til at hoppe til g1.

39. Lxf3!
Det kan være svært at træffe

denne beslutning lige inden tidskon-
trollen, men dels forsvinder med af-
bytningen de fleste af Sorts taktiske
trusler, og dels er bønderne blokeret,
og officererne skal nu stå og dække
dem.
39... exf3+ 40. Kf2 f4 41. Lc1

Td8?
Helt naturligt,men trækket er nok

tæt på afgørende fejl. Computer-
trækket 41... Tf8 dækker f4–bonden,
som holder Sorts stilling sammen,
men giver Hvid andre muligheder
for angreb 42. Tg1+ Kh7 43. Tg5 Sg3
44. Lb2 – her har Sort dog stadig en
masse modspil og trusler.
42. Tg1+! Kh7?
42... Kf6 er dog ikke meget mere

spændende 43. Lb2+ Ke7 44. Sf5+
Kf7 45. Sd4 Lb7 46. Sxf3.
43. Sf7 Td4?
43... Te8.
44. Sg5+ Kh6 45. Sxf3!?
Jeg skulle vinde dette parti for at

få 2–2 i matchen, og jeg vurderede
længe, hvilken fortsættelse der ville
give mig de største gevinstchancer.
Dette er starten på en næsten force-
ret afbytning, der efterlader os med
et for mig meget behageligt slutspil
mest pga. hendes konge. Jeg har dog
ikke set det stærke og interessante 45.
Te1! Sg7 46. Se6 Te4 47. Lxf4+ Kg6
48. Tg1+ Kf5 49. Sxg7+ Kxf4 50.
Sh5+ Ke5 51. Tg5+ Kd4 52. Sg3, når
det er sagt, var det måske stadig den
rette beslutning i tidnøden at have
en lidt mere overskuelig stilling uden
f3–bonden:
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Oksana var denne rundes sande helt.
Lad os se hendes parti:

Oksana Kryger (2137)
Ingris Rivera (2227)
Kongeindisk / E61

Inden OL var jeg egentlig ret opti-
mistisk. Vi havde både haft et forbe-
redelsesforløb og – allervigtigst, var
det weekenden inden afrejse lykke-
des mig at få spillet en weekendtur-
nering! Her blev rusten banket af, og
spillet var faktisk mere lovende end
resultatet, som dog var godkendt. Så
jeg håbede på en god turnering. Al-
lerede i runde 2 mod en knap 2400

franskmand fungerede spillet rigtig
fint, og hun blev straffet efter en for
kreativ sort åbning. Desværre fandt
jeg ikke gevinstfortsættelsen, og
tabte endda partiet efter sidste for-
søg på gevinst med et forkert offi-
cersoffer i slutspillet. Igen i runde 4
mod stærke Kasakhstan havde jeg en
rigtig god stilling, men missede en
taktisk chance for modstanderen
som gav farligt modspil. Så jeg hå-
bede endelig at få noget mere ud-
bytte for mit spil i denne rundemod
en i mine øjne jævnbyrdig modstan-
der.

1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. g3 0–
0 5. Lg2 d6 6. e4 Sc6
Det er næsten umuligt at forbe-

rede sig til OL, folk spiller rigtig ofte
noget andet, end man tror. Dette er
dog det første parti, hvor modstan-
deren først overraskede mig i træk 6.
Sort har mange forskellige opstillin-
ger, og den hun vælger, havde jeg
ikke kigget nærmere på.
7. Sge2 e5 8. d5 Se7 9. 0–0 Sh5

10. Le3 f5 11. Dd2 Tf7
11... fxe4 er oplagt, men er også

nemmere at spille for Hvid, for
spændingen i centrum løsnes: 12.
Sxe4 Sf5 13. Lg5 De8 14.Dd3med en
behagelig stilling til Hvid (14. g4?
duer desværre ikke pga. det stærke
14... h6! og løberen kan ikke und-
slippe en af springerne).
12. f4
Jeg har kun haft lignende stilling

1–2 gange før. Sorts plan er klar,med
forsøg på angreb på kongefløjen. For
Hvid handler det om at finde ud af,
hvornår f4 skal spilles, og hvordan
man skal bytte af. Her har Hvid god
kontrol over centrum, mens Sorts
officerer står lidt klodset.
12... Sf6 13. fxe5 dxe5
Hvid har nu strukturel fordel pga.

e5-bonden, og desuden har nærmest
alle Sorts brikker svært ved at finde
gode felter. Dog har Sort fået d6 til
dronning og evt. springer.
14. Kh1
Frigør g1 til løberen i tilfælde af

Sg4.

Oksana Kryger sikrede uafgjort mod Colombia Foto: Cathy Rogers.

Oksana Kryger kommenterer
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45... Lxf3 46. Kxf3 Td3+ 47. Ke4
47.Kg4!?
47... Txh3 48. Lxf4+ Sxf4 49.

Kxf4 Txh4+ 50. Ke5 Th2 51. Ta1
Jeg havde regnet hertil og vurde-

ret, at Hvid har rigtig gode gevinst-
chancer.
51. b4! Txa2 52. c5 Tc2 53. Kd6

vinder direkte, men der var mange
nerver på, og jeg var bekymret for at
overse et eller andet.
51... Kg6 52. Kd6 Kf5 53. b4 Ke4
Snedigt.
54. a3
Det oplagte 54. c5? er nemlig bare

remis pga. det overraskende 54...
Th6+! 55. Kd7 bxc5 56. bxc5 Kd5 57.
Tc1 Th7+ 58. Kc8 Kc6; 54. Tc1!
54... Th6+ 55. Kc7 Kd4 56. Tc1
Det er svært at forsvare denne stil-

ling, og Sort står dårligere og dårli-
gere for hvert træk.
56... Th7+ 57. Kc6
57. Kb8! igen ser jeg spøgelser,

kongen bliver ikke afskåret, da c-
bonden er på vej i mål.
57... Th6+
57... Kd3 58. c5.
58. Kb5 Th5+ 59. c5
Bonden er nu ustoppelig.
59... bxc5 60. bxc5 Th8 61. Ka6

Th7 62. c6 Tc7 63. Kb5 Kd5 64. Td1+
Ke6 65. Kc5 Ke7 66. Tb1 Kd8 67.
Tb8+ Tc8 68. Tb7
68. Txc8+ Kxc8 69. Kd6 Kd8 70.

a4 vinder også, men tænk nu, hvis
man overser noget eller regner et
tempo forkert....
68... a5 69. Kd6 Ke8 70. c7
og Sort gav op. En lettelse og en-

delig et godt holdresultat for Dan-
mark mod et højere ratet hold! Des-
værre mistede både jeg selv og hol-
det pusten efter dennematch.Måske
var det for mit eget vedkommende
madforgiftningen i runde 7, i alt fald
vandt jeg ikke flere partier, selv om
både runde 10 og 11 var fine partier
med oplagte gevinststillinger til følge
mod lavere ratede modstandere, no-
get jeg 9 ud af 10 gange ville vinde
normalt...
1–0.

Karaokeaften var en stor succes
Hverken 7. runde eller 8. runde var
desværre ikke en lige stor succes som
6.,men det var vores karaokeaften til
gengæld!
Efter et irriterende ½-3½ nederlag

til Slovakiet, og et skuffende 1-3 ne-
derlag til Makedonien, så måtte det
sociale sammenhold gennemskabes.
Louise var desværre syg og kunne
derfor ikke kommemed.Men for re-
sten af holdet, så stod den på sang og
dans. Jeg ville personligt selv give os
5 ud af 5 stjerner for vores exceptio-
nelle præstation her. Det var lige før,
vi overvejede at droppe skakkarrie-
ren og danse ind i underholdnings-
business i stedet!
Karaokeaften det var åbenbart

også lige præcis det, der skulle til. For
næste runde gav en 4-0 sejr over Sy-
rien, og den var endnu sødere, da
dette også var en revanche fra sidste
OL i Baku. Der er ingen, der skal
komme her og tro, at de kan vinde
over os uden konsekvenser!

“Det var lige før, vi overvejede
at droppe skakkarrieren og
danse ind i underholdnings-

business i stedet!”

Dog gik det herfra ned ad bakke. I
10. runde skulle vi møde Portugal,
der havde klaret sig ca. som forven-
tet. Det var for mig en ekstra vigtig
runde, da jeg kunne indfri en af
mine mange målsætninger og lave
enWIM-norm. Jeg skulle vinde over
en portugisisk pige, hvis søster jeg
tabte til ved Ungdoms-EM i Rumæ-
nien sidste år. Så ikke nokmed, at jeg
kunne score norm, jeg kunne også få
revanche.Dog blev dette desværre til
det dårligste parti, jeg havde spillet
gennem hele turneringen. Jeg sco-
rede ikke norm, og holdet spillede 2-
2. Skuffende og rigtig trist. Øv!

En vigtig sidste runde
Sidste runde er selvfølgelig altid vig-
tig. Det er den, der afgør holdets
slutplacering, og det er den,man hu-
sker tydeligst, når man sidder tilbage
hjemme i Danmark. I 1. runde havde
vi fået lov til at sidde i samme spille-
sal som herrerne, men lige siden var
vi blevet skilt ad. Ikke i én af de re-
sterende 10 runder sad vi sammen.
Det er som at blive frataget sin iden-
titet, og det smittede af på de danske
kvinder.De kunne ikke finde sig selv,
og det medførte et nederlag til om-
kring 200 ratingpoints lavereratede
Singapore. 2½-1½ til Singapore. En
trist afslutning på en dårlig turne-
ring.
Sekundant Ellen Kakulidis og jeg

var dog enige om, at man ikke må
lade sig slå ud af dårligt resultat. Vi
tog derfor til afslutningsceremonien,
der efter vores mening var lidt for
lang, men indeholdt alt fra kulturel
dans til sjove videoer fra turneringen
(og Bermudafesten). Derefter fik vi
sneget os ind på hotel Hilton, hvor
ingen andre end Tania Sachdev var i
godt humør og gav vin til alle. Ellen
påstår, at festen havde et snit på
2750, jeg ville dog mene, at det var
en smule lavere, men altså 2750 ly-
der da heller ikke dårligt.

Tak for denne gang
Og sådan sluttede dette års OL altså.
Nederlaget i sidste runde havde stor
betydning for vores slutplacering,
der var 35 pladser lavere end vores
startplacering. Dette sker desværre
nogle gange. Alle kan have en dårlig
turnering, og det er selvfølgelig rigtig
ærgerligt, når flere har det på samme
tid. Det hjalp heller ikke, at alle på
holdet undtagen mig skiftevis havde
været ramt af sygdom. Det havde
selvfølgelig betydning for spillestyr-
ken og holdopsætningen, der ikke
alle runder var lige optimal.
På den lyse side kan vi dog sige, at

vi uden tvivl har lært en masse fra
denne oplevelse, og vores sammen-
hold som hold er også blevet endnu
stærkere. Vi tror nemlig også på, at

Slutstilling i Kvinderækken:

1. Kina, 18 MP (matchpoint), korrektion 407 – 30½ BP (brætpoint)
2. Ukraine, 18 MP (395,½) – 30 BP
3. Georgien 1, 17 MP (375) 28 BP
4. Rusland, 16 MP (379½) 30½ BP
5. Ungarn, 16 MP (372) 29½ BP
6. Armenien, 16 MP (366) 27 BP
7. USA, 16 MP (359½) 27½ BP
—-
51. Norge, 12 MP (259) 25 BP
56. Sverige, 12 MP (214) 22½ BP
58. Finland, 12 MP (210) 24 BP
63. Island, 12 MP (198) 24 BP
84. Danmark, 10 MP (204) 22½ BP

man for at kunne spille godt som
hold, også skal have det godt sam-
men!
Inde på vores FaceBook-side:

”Kvindelandsholdet i skak” er det
muligt at få opdateringer fra os.Man
kan læse eller genlæse runderappor-
ter fra OL samt se sjove videoer og
meget mere. Alle er velkomne til at
gå ind og følge os, det vil betyde me-
get!

1. runde: Palæstina – DK 0-4
2. runde: DK – Frankrig 1-3
3. runde: Albanien – DK 0-4
4. runde: Kasakhstan – DK 4-0
5. runde: DK – Costa Rica 2½-1½
6. runde: DK – Colombia 2-2
7. runde: Slovakiet – DK 3½-½
8. runde: Makedonien – DK 3-1
9. runde: DK – Syrien 4-0
10. runde: DK – Portugal 2-2
11. runde: Singapore – DK 2½-1½
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DANMARK) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I alt Elo

1. WFM Esmat Guindy 2157 – 0 1 0 1 0 0 ½ 1 – ½ 4/9 -14
2. WFMMaria Vasova 2143 1 0 1 – ½ 0 – 0 1 1 ½ 5/9 -19
3. WIM Oksana Kryger 2137 1 0 1 0 – 1 0 0 – ½ ½ 4/9 -23
4. Ellen Fredericia Nilssen 2101 1 1 – 0 1 1 ½ ½ 1 ½ – 6½/9 60
5. WFM Louise Fredericia 2060 1 0 1 0 0 – 0 – 1 0 0 3/8 -55

Danske OL-scoringer

Turen hjem fra OL
Turen hjem blev noget dramatisk. Jeg vil derfor over-
lade ordet til Esmat Guindy, der har skrevet følgende
geniale epilog:
OL var både spændende og lærerig, men vi blev snydt.

Det samme kanman sige om hjemturen: Den var særdeles
lærerig og alt for spændende, og vi var ved at blive godt og
grundigt tørret:

Som udrejsen var hjemrejsen bustur mellem georgiske
Batumi og tyrkiske Trabzon, herefter indenrigsflyvning til
Istanbul og til sidst Istanbul-København.

Mens udrejsen havde taget 11 timer var arrangørernes
set-up til hjemrejsen en 16-timers tur med afrejse tidligt
lørdagmorgen, og derved var der således afsat 8½ time til
at nå flyet i Trabzon – en strækning, der på udrejsen var
blevet tilbagelagt på 3 timer.

Vi valgte derfor at splejse om at få en lokal chauffør til
at køre os til Trabzon, så vi kunne få nogetmere nattesøvn.

På det aftalte tidspunkt stod vi klar med vores bagage
– chaufføren var der også, men uden bus. Han forsøgte sig
derefter at krejle sig til mere end det aftalte, men blev
blankt afvist, for vi havde regnet ud, at det han kunne få ud
af turen var rigeligt, ogmere end han kunne tjene på to ar-
bejdsdage.

Bussen kom dog efter en halv times tid, men med en
anden chauffør, der kun talte georgisk. Den oprindelige
chauffør krævede et forskud, hvilket han fik: 2/3 af belø-
bet, hvilket skulle vise sig at give os problemer senere ...

Turen til grænsen forløb planmæssigt, dog med opring-
ninger fra den oprindelige chauffør, som fortalte, at der var
en told på 30 dollar ved grænsen, som han mente, at vi
skulle betale!

Det tog 1½ time at få både bus og spillere over på den
tyrkiske side af grænsen og at få forespurgt grænsevag-
terne om den påståede told, hvilket de kunne afkræfte. Ti-
mingen virkede fortsat god: Godt 3½ time til at køre en 2-
timers strækning.

Chaufføren samlede et par bekendte op, som kunne rus-
sisk, og vi benyttede lejligheden til at forsøge at få afkla-
ret de løse ender i forhold til tolden, og at vi allerede havde

betalt den oprindelige chauffør. Kommunikation skulle ef-
ter sigende fremme forståelsen ...

Det måtte man sige, at den ikke gjorde. Chaufføren holdt
ind til siden, vi diskuterede frem og tilbage i lang tid, for vi
syntes, at vi var blevet snydt nok ved skakbrættet og havde
ikke til sinds at blive tørret her også. Vi fik også snakket
med den oprindelige chauffør, der sikkert havde brugt
nogle af de lettjente penge til at drikke sig i hegnet, og der-
for ikke var til nogen hjælp på russisk og formentlig heller
ikke på andre sprog for den sags skyld. Med andre ord: Vi
kom ingen vegne, heller ikke på vejen og klokken sagde tik-
tak uden mulighed for tillægstid.

Her trådte Louise i karakter: Hun ville ud af bussen og
finde en ny bus, så vi kunne nå Trabzon i tide. Determine-
ret forklarede hun chaufføren sit valg, mens hun ruskede i
passagerdøren: “Out, police or drive”. Heldigvis valgte
chaufføren det sidste, og efter noget tid nåede han også
den max tilladte hastighed.

Det gik fint indtil Rize, hvor de bekendte skulle af, så gik
diskussionen i gang igen. Muligvis fordi nogle af os hurtigt
gik ud af bussen og prajede en lokal taxachauffør, vurde-
rede chaufføren, at hvis han ville se den sidste tredjedel af
pengene, måtte han hellere køre os helt til målet. Havde
vi travlt før, fik vi det for alvor nu. Vurderingen var, at vimå-
ske kunne nå til Trabzon 3 kvarter før afgang, hvilket er ok
for en indenrigsflyvning uden bagage,menmed bagage og
indtjekning af denne helt til Kastrup? Hmm.

Der herskede en intens stemning i bussen den næste
time. Uret, vejskiltene, hastigheden, Google Maps, uret,
vejskiltene ...45minutter inden flyafgang var vi få kilome-
ter fra destinationen, men så blev vi også stoppet af poli-
tiet, der gerne ville se pas og kigge vores bagage igennem.
Vi viftede med vores pas og boardingpas, og de var ikke et
øjeblik i tvivl om, at vi var mere end blot lidt pressede. Ef-
ter historiens mest overfladiske bagagetjek slap vi igen-
nem. 37 minutter inden afgang var vi der ... og fik lov til at
tjekke både bagagen og os selv ind. Lettelsen ville ingen
ende tage.

Se, det var en rigtig historie.

Fra Kvindelandsholdets fotoalbum



Txa6 f4) Lxg3! 31. fxg3 Txg3+ 32.
Kf2 Tg2+ 33. Kf3 Dc6+ 34. Kf4
Dh6+ 35. Kf3 Dc6+ med remis.
29. Txd2 Txd2 30. Dxd2 Txe5 31.

Dd8+ Te8 32. Dd5+ De6 33. Td1!
Hvid holder noget pres. Det er

klart bedre end 33. Dxc5 f4 med
kompensation. Hvid får en svag
kongestilling.
33... c4?!
33... f4!?; 33... Dxd5 34. Txd5 Te2

35. Txc5 Txb2 36. b4 g6 37. Tc7 er
lidt ubehageligt, men vel remis 37...
Ta2 38. Kg2 Ta4 39. Kf3 a5 40. bxa5
Txa5 41. Kf4 h6 42. h5 Ta4+ 43. Ke5
f4.
34. bxc4 bxc4 35. Db7!

Sorts bønder er fastlagt.
Partiet går nu ind i det, man po-

pulært kalder den fjerde fase – altså
de tre andre er åbningen,midtspillet
og slutspillet.
Den fjerde fase er stillinger med

dronninger og tårne på brættet, og
det placerer sig et sted mellemmidt-
spil og slutspil. Fra midtspillet gæl-
der især, at der kan spilles specifikt
på angreb. Fra slutspillet selvfølgelig,
at svagheder tæller. Det er ofte me-
get svært at neutralisere initiativet,
hvilket det her parti er et godt ek-
sempel på.
Caruana bliver ved med at presse,

og der er aldrig noget helt rart for
Sort. Til sidst kommer sammen-
bruddet typisk.
35... Te7
Forsøg på at bytte dronninger en-

der for det meste med et ubehagelig
tårnslutspil: 35... De4 36. Td7 Dxb7

37. Txb7.
36. Td8+ Kf7 37. Df3 g6 38. Df4
Nu er der huller på de sorte felter.
38... Dc6
Truer mat i bunden.
39. Td1 Te4?!
39... h5 40. Dh6 Kg8 er et compu-

ter-forslag; 39... De4 40. Dd6, og
Hvid bevarer noget pres.
40. Dh6 Kg8 41. h5

Med klar fordel.
41... Te8
41... De8.
42. hxg6
Det er der ingen grund til: 42.

Dg5!
42... hxg6 43. Kf1!?
Et godt felt
43... Te6?!
43... a5 og Sort er stadig med; 43...

Af Lars Schandorff

Årets olympiade endte med tre af
de helt store på en delt første-

plads, Kina, USA og Rusland. På
korrektion gik guldet til Kina. Un-
dervejs var et skakligt set lille land
dog ved at stjæle hele scenen.
USA stillede op som forsvarende

mestre, og med trioen Caruana, So
og Nakamura i front lignede de et
godt bud på førstepladsen. Det blev
dog ikke så simpelt. Naka var ude af
form, og så er fire partier i en match
ikke meget til at sætte sig igennem.
VM-udfordreren Fabiano Caruana
gik dog forrest og fortsatte det stor-
spil, han har vist hele året lige siden
sejren i Kandidatturneringen i Ber-
lin i marts.
Caruana har en dejlig principiel

stil. Vi skal se ham i opgøret mod
stærke Aserbajdsjan, under alle om-
stændigheder en nøglematch i tur-
neringen. Fabi møder altid farlige
Mamedyarov, og det er samtidig ver-
dens nr. 2 mod nr. 3. Det er efter min
mening OLs bedste parti, og et man
kan bringe i alle fremtidige bøger om
midtspil og slutspil.

Fabiano Caruana (2827)
Shakhriyar Mamedyarov (2820)
USA-Aserbajdsjan 8. runde
Spansk / C83

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4
Sf6 5. 0-0 Sxe4
Åben Spansk.
6. d4 b5 7. Lb3 d5 8. dxe5 Le6 9.

Sbd2 Sc5 10. c3 Le7
Det moderne. 10... d4 11. Lxe6

(11. Sg5!? bragte Kasparov en forry-

gende gevinst i matchenmodAnand
i 1995 11... Dxg5 12.Df3 vinder offi-
ceren igen. 12... 0-0-0 og Sort holder
lige akkurat ifølge computeren) 11...
Sxe6 i flere Karpov-Korchnoi partier
fra VM matchen i 1981. Sikkert sta-
dig bedst 12. cxd4 Scxd4 13. a4 med
noget initiativ.
11. Lc2 d4
Sort forcerer spillet.
12. Sb3 d3 13. Lb1 Sxb3 14. axb3

Lf5
Er d-bonden stærk eller svag?
15. Le3 0-0 16. Ld4! Dd5!
Sort forsvarer sig taktisk.
17. Te1!
Begge kan være tilfredse: Caruana

har haft stillingen to gange før (mod
Hou og Ami) og vundet begge,
Mame har holdt den tidligere i år
mod Anand (17. Lxd3 Lxd3 18.
Dxd3 Dxb3 er fint for Sort.
17... d2
17... Tfd8!?
18. Te2
Ikke 18. Dxd2 Lxb1 19. Taxb1

Dxb3.
18... Lxb1 19. Txb1 Sxd4
Ellers ryger bonden.
20. Sxd4
20. cxd4?! Lb4.
20... Lg5 21. g3
Planlægger h4 eller f4.
21... c5 22. Sf5 Dd3 23. Sd6 Dg6

24. h4! Lf4
Her kom Sorts nyhed. 24... Lxh4

25. Txd2 var lidt bedre for Hvid i
Caruana-Ami, 2012.
24... Lh6 25. h5 Dxh5 26. Txd2

Dxe5 27. Td5 gav Hvid initiativet i
Anand-Mame, Saint Louis, 2018.
25. Se4
25. h5 De6 26. gxf4 Dg4+ 27. Kf1

Dh3+ 28. Kg1 Dg4+ med remis.
Hvid kan dog prøve 26. Se4.
25... f5
25... Lxe5 26. Dxd2. Generelt er

den slags stillinger her lidt bedre for
Hvid, i hvert fald i praksis, fordi lø-
beren mangler et stabilt felt.
26. Sxd2 Tad8 27. Ta1!
Et begavet gevinstforsøg. 27. De1

Lxd2 28. Txd2 Txd2 29. Dxd2 f4
med aktivt modspil; 27. e6 Tfe8 bli-
ver bare remis.
27... Tfe8
Sorts pres gør at han vinder bon-

den igen.
28. De1 Lxd2
Af åbningsteoretisk interesse kan

nævnes, at 28... Td5! 29. Sf3 (29. e6
Lxd2 30. Txd2 Txd2 31. Dxd2
Dxe6=) Td3! holder for Sort: 30. Sh2
(30. Sg5 Lxg5 31. hxg5 Dxg5 32.
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Kina erobrer verden
Kina vandt begge rækker ved OL i Batumi. Den tidligere sovjetiske østbloks dominans er
definitivt forbi, og hele verden spillermed omde største titler. Hos herrerne lurede den helt
store sensation.

Fabiano Caruana blev ved med at presse Shakhriyar Mamedyarov,
og det gav udbytte. Foto: Lennart Ootes



f4 44. gxf4 De6 45. Td4 De2+ 46.
Kg2 Dg4+ 47. Kh2.
44. Dh4! Te8 45. Td4 Tc8

Nu står Sort for passivt.
46. Dh6! De6
46... Te8 47. Th4 Df6 48. Dh7+

Kf8 49. Txc4.
47. Th4!
Hvid trænger ind.
47... Kf7 48. Dh7+
48. Dd2! Te8 49. Th7+ Kg8 50.

Dh6 Df6 51. Tc7 Td8 52. Dh7+ Kf8
53. Txc4.
48... Kf6 49. Td4! De7
49... Te8 50. Dh4+ Kg7 51. Txc4.
50. Dh6 Kf7 51. Dd2
51. g4! med afgørende angreb:

51... Tc5 52.Dh7+ Kf6 53. g5+! Kxg5
54. Dh4 mat.
51... Tc7 52. Th4
De hvide officerer danser rundt.
52... Kf6 53. Dd4+ De5 54. Db6+
Bedre 54. Dd8+ De7 55. Dh8+

Dg7 56. Db8.
54... Kg7 55. Db8
Truer Dh8+.
55... Kf6?!
55... Dd6 56. Dh8+ Kf7 57. Th7+

Ke6 58. Dg8+ Ke5 59. Txc7 Dxc7 60.
Dxg6.
56. Dh8+ Ke6 57. Dg8+ Kf6 58.

Td4!
Tilbage igen.
58... De7 59. Td8 Kg5?!
59... Td7 60. Txd7 Dxd7 61. Dxc4.
60. f4+ Kh5
60... Kf6 61. Tf8+.

61. Td2! Dg7 62. Th2+ Kg4 63. Kg2!
g5
63... Dxg8 64. Th4 mat.
64. De8 opgivet.
Mat i næste.
1-0.

Russiske kiks
Det gik i det hele taget godt for USA
i starten. Med sejren over Aserbaj-
dsjan førte de alene efter otte runder.
Men Rusland …
Rusland er jo på mange måder

skakkens moderland, og man for-
venter altid at se dem til tops. De har
dog ikke vundet OL, siden Kasparov
stoppede. Vi skal helt tilbage til Bled
2002 for at se dem øverst på skam-
len, hvilket egentlig er ret utroligt, ef-
tersom de nærmest samtlige år var
favoritter på papiret. Det var de dog
ikke i år, det var USA, og derfor
kunneman tro, at det måske endelig
ville lykkes.Men ak. Allerede i fjerde
runde blev stormagten sensationelt
besejret af Polen, og siden var de fak-
tisk ikke med i guldkampen. De
smed hurtigt yderligere et par uaf-
gjorte. Først til allersidst lykkedes det
dem at nå frem bagfra, men med en
dårlig korrektion til følge.
Polen derimod! Det unge sensa-

tionshold, der blot var seedet som
nr. 11, fortsatte derudad. I femte
runde slog de Frankrig og derefter
Ukraine. Så fulgte uafgjort imod
Aserbajdsjan og Armenien, og i ni-
ende runde besejrede de fremstor-
mende kometer så selveste USA efter
tre remisser og en sejr over vaklende
Nakamura og gik dermed alene i

spidsen for OL med blot to runder
tilbage. Træerne voksede dog ikke
ind i himlen.
Kina har været en verdensmagt,

siden de overraskende vandt OL i
Tromsø i 2014. Anført af Ding Liren
stillede de med et ungt – kinesiske
hold er altid unge – mandskab fuld
af slagkraft. Matchen i tiende runde
mod Polen blev utrolig intens og
kom til at afgøre OL. På førstebræt-
tet mødtes Ding Liren og Polens nye,
unge stjerneskud Duda. Det blev et
brag af et kombinatorisk parti.

Ding Liren (2804)
Jan Krzystof Duda (2739)
Kina-Polen 10. runde
Dronninggambit / D 24

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. Sc3
dxc4 5. e4 b5!?
Et nyt spændende forsøg. Sort gi-

ver bonden tilbage og håber på at få
fint officersspil i en skæv struktur.
Gambitten 5... Lb4 6. Lxc4 Sxe4 7. 0-
0 har scoret godt for Hvid i praksis,
selv om analyser tyder på, at varian-
ten er absolut spillelig for Sort.
6. e5 Sd5 7. Sxb5 Sb6 8. Le2 Sc6

9. 0-0 Le7 10. Dd2
Et nyt træk. Efter 10. Le3 0-0 11.

Tc1 La6 har Sort klaret sig fint i
praksis, fx. (11... Lb7!N) 12. Sc3 Sb4
13. a3 Sd3 14. Tb1 med kompliceret
spil.
10... 0-0 11. Df4
Pointen. Hvid får dronningen ak-

tiveret.
11... Tb8 12. Sc3 f5!?
Meget kompromitterende, men

hvis det er godt, så er det godt! Det
mere positionelle 12... Sb4 var nok at
foretrække.
13. Dg3 Kh8
Unødvendigt. 13... De8 ser OK ud

for Sort, fx. 14. h4 Sb4.
14. Td1 Sb4 15. b3 cxb3 16. axb3

a6 17. Lc4 Sc2
Et begavet forsøg på remis.
18. Ta2 Sb4 19. Ta1 Sc2 20. Ta2

Sb4 21. Te2
Men nej. En af de beslutninger,

som afgjorde OL!
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21... a5 22. d5!
Det tematiske gennembrud, men

her ser det unægtelig ikke ud til at
virke. Det får den smågeniale kine-
ser det dog til alligevel.
22... exd5
En anden måde at modtage bon-

deofret på var 22... S6xd5 23. Sxd5
Sxd5, Hvid har god kompensation.
Spørgsmålet er, om han har mere
end det. 24. Lg5 Lxg5 25. Sxg5 h6 26.
Sf3 og nu 26... De8 med en rimelig
afbalanceret stilling.

23. e6!
Nu spiller e-bonden en stor rolle.

Den deler ligesom brættet i to, og
hvis Le7 flytter, kan bonden måske
støde yderligere frem. Dynamisk
skak i højeste potens.
23... Ld6?!
Ambitiøst. Duda blokerer d-linjen

og ophæver dermed bindingen af d-
bonden. Han håber på at vinde en
officer,menHvid får en række takti-
ske muligheder, der blandt andet har
med e-bondens fremrykning at gøre.

Ding Liren leverede dynamisk skak i højeste potens. Foto: Lennart Ootes.



Mere sikkert var 23... Tf6 24. Lb5
Tg6 25. Sg5 Kg8! (25... Lxg5? 26.
Lxg5 Txg5 27. e7 taber direkte) 26.
h4 h6 27. Df3, og Hvid holder en
masse pres. Risikabelt er 27... hxg5
28. Dh5 Th6 29. Df7+ Kh8, men det
ser ud til at holde 30. hxg5 Lxe6! 31.
Txe6 Txe6 32. Dxe6 Lxg5 33. Dxf5
Lxc1 34. Txc1 Df6, og Sort bør
kunne dække sig ind og holde den
halve.
24. Dh3
Det positionelle 24. Lf4! var sim-

pelt og godt. Ding har dog det helt
store kreative angrebsspil fremme,
og han går efter mere.
24... Df6
Ikke 24... dxc4? 25. Sg5 h6 26. Sf7+

Txf7 27. exf7 og vinder.
25. Sb5!

Spil på hele brættet.
25... dxc4 26. Sxd6?!
Giver Sort en ekstra chance. 26.

Sg5!
26... cxd6?!
Som han dog misser. Muligt var

26... Lxe6! som redder alt.
27. e7! Te8 28. Sg5 Dg6

29. Txd6!
Hvid vinder i stor stil.
29... f4 30. Dh4 Db1 31. Te1 Lf5

32. Td8 Lg6 33. Txb8 Txb8 34. Dxf4
Tg8 35. Sf7+ Lxf7 36. Dxf7 Sd7 37.
e8D Sf6 38. Lg5
Med en ekstra dronning, og Sorts

madame hænger jo også på b1. Po-
lakken havde fået nok, men må ær-
gre sig over, at han ikke så sine chan-
cer. For Ding Liren var det dog et
fantastisk parti. Kineseren spiller
ofte lidt for positionelt og sikkert.
Det er der ingen grund til, for – som
vi fik set – han er faktisk en af de far-
ligste spillere i verdenstoppenmed et
uhyggeligt godt blik for store, meget
dybe taktiske operationer.
1-0.

Ny verdensorden
Kina vandt 3-1. Også USA smed
skuffelsen af sig og slog Armenien.
Det betød, at Kina og USA gik ind til
sidste rundemed lige mange point –
og de skulle mødes i en regulær fi-
nale! Det blev dog lidt af en fuser. In-
gen turde satse for alvor. Alle fire
partier endte remis, og holdene
kunne så læne sig tilbage og håbe på
bedst tiebreak. Det var dog også en
risikabel taktik, for det tillod hol-
dene lige efter at nå op. Det udnyt-
tede Rusland med en sejr over
Frankrig. Det kiksede desværre for
de polske sensationsmænd.Demåtte
nøjes med 2-2 mod Indien. Havde
de vundet den, var Polen endt på den
delte førsteplads med de tre andre,
og så havde de haft klart bedst kor-
rektion og snuppet guldet for næsen

af alle de store. Det skete ikke, men
bare det, at det var muligt viser, at
den gamle fasttømrede verdensor-
den er ved at smuldre.

Sverige klarede sig flot
I modsætning til Danmark så spil-
lede Sverige en kanon turnering. De
stillede også stærkt op med deres
bedste, aktive stormestre, det hører
selvfølgelig med til historien, og an-
ført af en virkelig godt spillende Nils
Grandelius leverede de blot 32. see-
dede blå-gule et regulært klassere-
sultat: delt nr. 6 i det eksklusive sel-
skab. Svenskerne tabte tidligt i tur-
neringen et par matcher, til Israel og
Tyrkiet, og kom spurtende bagfra
med sejre over Italien og Kroatien i
de to sidste runder som i høj grad af-
gør placeringerne. Efter korrektion
blev Sverige nr. 11,men virkelig flot.
Som tillægsgevinst blev et af Tiger

Hillarps partier kåret som turnerin-
gens mest spektakulære. Her kom-
menterer han selv den bemærkelses-
værdige og meget usædvanlige kon-
gevandring midt under modstande-
rens heftige beskydning.

Tiger Hillarp Persson (2540)
Tomas Laurusas (2480)
Engelsk / A 11

1. Sf3 d5 2. g3 Sf6 3. Lg2 g6 4. c4 c6
5. b3 Lg7 6. Lb2 0-0 7. 0-0 a5 8. Sc3
Se4 9. Sa4 Lxb2 10. Sxb2
Så langt har jeg bare fulgt teoriens

anbefalinger, men nu var det tid til
at tænke selv.
10... Sd7 11. d3 Sef6 12. d4 b6 13.

Tc1 Lb7 14. Sd3 Tc8 15. Sfe5 Sxe5
16. dxe5!?
Mit valg bygger på en fejlkalkula-

tion. Bedre var 16. Sxe5 Sd7 17. Sd3
med en lille fordel for Hvid.
16... Sd7 17. Dd2?
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I samme øjeblik jeg trykkede på uret,
indså jeg, at havde sat en bonde til,
og at jeg ikke kunne gør noget ved
det. Det føltes som om, at jeg lettede
fem centimeter over stolen. Jeg glæ-
dede mig dog over, at min modstan-
der ikke sad ved brættet, så gjaldt det
bare om, at han ikke bemærkede no-
get. Det havde været bedre at fort-
sætte 17. Tc2 e6 18. Dd2 eller 17. f4

e6 18. Dd2 De7 19. g4!? med ideen
g5, Sd3-f2-g4-f6.
17... dxc4
Min modstander så meget beslut-

som ud, da han tog bonden. Der er
ingen tvivl om, hvad han skulle her-
efter.
18. Txc4
Flere har troet, at jeg med vilje

ofrede e5-bonden for at få tårnet til
fjerde række. Jeg vil på det bestemte-
ste dementere, at jeg skulle være så
urealistisk.
Hvid får givetvis et aktivt tårn

som kompensation for bonden, og
Sorts løber er midlertidigt uarbejds-
dygtig, men eftersom Sorts dronning
med lethed kan komme til g7, så har
jeg intet reelt angreb. Jeg har i bed-
ste fald, hvad Mikhail Gurevich en-
gang refererede til som ”complica-
tions”.
18... Sxe5! 19. Th4 h5

Sort har intet valg, men trækket er
godt nok.
20. Td1!?
Et træk, som jeg har fået en del ros

for, men det er noget som jeg har
svært ved at være enig i. Her kunne
og burde jeg være gået efter remis
med 20. Dh6! Dd6!? (20... Sg4 21.
Dg5 Sf6 (21... e6 22. Txh5 Dxg5 23.
Txg5 Sf6 24. Se5 med modspil) 22.

Tiger Hillarp Persson
kommenterer

Tiger Hillarp-Persson vandt
det mest spektakulære parti
ved olympiaden: - Det var
dejligt at vinde prisen for
det flotteste parti under
hele olympiaden, men hvis
jeg havde siddet i juryen, er
jeg ret sikker på, at præmien
var gået til en anden!

Foto: Thomas Vestergård.



Det var dejligt at vinde prisen for det
flotteste parti under hele olympia-
den, men hvis jeg havde siddet i ju-
ryen, er jeg ret sikker på, at præmien
var gået til en anden!
1-0.
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Sf4! og Sort kan ikke afværge Sxg6
med remisskakker) 21. De3 Sxd3 22.
exd3 b5 (22... Tb8 23. Dxb6 c5 24.
Dxa5) 23. Tc1 og det er svært for
Sort at anvendemerbonden til noget
fornuftigt.
20... Sxd3 21. Dh6?!
21. De3! er stærkere med ideen

21... Dc7 (21... La6!? 22. Txh5 Dd6
23. Th4 De5 24. Te4 Dc5 25. exd3
Dxe3 26. fxe3 e6 27. b4) 22. exd3 c5
23. Txh5=.
21... Dd6 22. Txd3 Df6 23. Le4

La6! 24. Te3! Dg7
Sort kunne her have skaffet sig en

lille, men klar fordel med 24... Tfd8!
25. Txh5 Dg7 26. Dxg7+ Kxg7 27.
Te5 Td1+ 28. Kg2 e6.Materielt er det
stadig lige,menHvids tårne på e3 og
h5 står ikke godt placeret. Samtidig
er mine bønder på dronningfløjen
svage i slutspillet.
25. Dg5

Dette er den mest kritiske stilling i
partiet – fra Sorts side. Min mod-
stander havde pæn tid tilbage på
uret, men i stedet for at regne dybt
og finde det bedste træk spillede han
hurtigt
25... Tcd8?!
Sætter fordelen overstyr. Bedre var

25... Tfe8 26. g4 Df6 27. Txh5 c5 28.
f4; eller 25... Tc7 men jeg kunne for-
stå på min modstander, at han var
utilbøjelig til 26. g4 hxg4 27. h3 g3
28. Txg3, da Th6 fulgt af h4-h5 kan
gøre den bedste nervøs. 25... Df6! 26.
Dh6 Tfd8 med overgang til 24...
Tfd8 er stadig det bedste.

26. Dxe7 Td1+ 27. Kg2 Da1 28.
Lxc6?!
Jeg var allerede i tidnød og tænkte,

at det kunne være godt at snuppe en
bonde samtidig med, at jeg giver
min løber et fremtidigt støttepunkt
på d5.
28. Tf4! Tg1+ 29. Kh3 Lc8+ 30.

Kh4 Dg7 31. Tf6 Lg4 (31... g5+ 32.
Kxh5 Dh8+ 33. Kxg5 Dg7+ 34. Kf4
Dg4+ 35. Ke5 er til ingen glæde for
Sort) 32. Txc6 Td1 havde ført til en
stilling, hvor Sort er presset, men
han kan dog holde balancen.
28... Tg1+ 29. Kf3

29... Df1?
Dette træk et stort skridt i den for-

kerte retning. Min modstander
havde stadig god tid, mens jeg var
nede på lidt over et minut. Min in-
tuition sagde mig, at Sort skal finde
en metode at styrke sine sorte felter
på, inden angrebet mod kongen sæt-
tes ind. De sorte felter svækkes yder-
ligere ved at flytte dronningen fra a1.
Uden hjælp har mine tunge officerer
svært ved gøre skade på de sorte fel-
ter, men med sine næste træk åben-
barer Sort, at hjælpen er på vej.
29... Lc8! 30. De5 Lg4+ 31. Txg4

hxg4+ 32. Kxg4 er uklart,men beha-
geligt for Hvid.
29... Lxe2+!? 30. Txe2 Dc3+ 31.

Kf4 Dc1+ 32. Te3 Dxc6 33. Kg5 Kg7
34. Tf4 Tc1 35. Te5 med kompensa-
tion.

30. Kf4!
Jeg så formentlig noget af det føl-

gende, men fremfor alt, så havde jeg
intet alternativ.
30... Dxf2+?
Nu var det tid til at trække i nød-

bremsen med 30... Da1 for at gen-
vinde kontrollen over de sorte felter
– i stedet for at give min konge carte
blanche for at invadere. Efter 31. Kg5
Tc1 32. Ld5 Dg7 33. Df6 Td1 34. Te5
Lxe2 35. Tf4 Lg4 36.Dxg7+ Kxg7 37.
Tf6 har jeg stadig pres, men ikke
nødvendigvis mere end det.
31. Kg5!

Stærkt, men også oplagt. Testen er
helt forceret og ikke svær at beregne.
31... Kg7
31... Tc1 32. Tf4 Dxe3 (32... Dxh2

33. Kh6 Txc6 34. Dxf7+! Txf7 35.
Te8+ Tf8 36. Texf8 mat) 33. Dxe3
Txc6 34. Tf6 og Sorts stilling bryder
sammen.
32. Tf4 Dxh2
Mine 60 sekunder rakte akkurat

til at kontrollere, at mine beregnin-
ger holdt.
33. Df6+ Kh7
33... Kg8 34. Kh6
34. Dxg6+! Kh8
34... fxg6 35. Te7+ Kg8 36. Ld5+

Tf7 37. Te8+ Kg7 38. Txf7 mat.
35. Kh6

Slutstilling åben række

1. Kina 18 MP (matchpoint), korrektion 372,5 – 28½ BP (brætpoint)
2. USA 18 MP (360½) 29 BP

3. Rusland 18 MP (354½) 29 BP
4. Polen 17 MP (390) 28 BP

5. England 17 MP (340) 27½ BP
6. Indien 16 MP (388) 29 BP

—-
11. Sverige 16 MP (333) 29 BP
29. Norge 14 MP (316½) 28 BP

44. Danmark 13 MP (290) 28½ BP
46. Finland 13 MP (282) 27½ BP
68. Island 12 MP (246½) 22½MP
103. Færøerne 10 MP (200) 23½ BP

Allerød Skakklub og 8. Hovedkreds indbyder til 5 runders
koordineret EMT i weekenden 4.-6. januar 2019. Turnerin-
gen er efterfølgeren til den traditionsrige NSU-turnering
og byder på optimale spilleforhold i alle klasser. Der live-
streames fra topbrætterne.

SSppiilllleesstteedd:: Allerød Kulturhus (biblioteket), Skovensvej 4,
3450 Allerød (få minutters gang fra Allerød Station).
Kantine med kaffe, te, øl, vand, ostemadder, slik m.m.

findes på spillestedet. Lørdag og søndag serverer Solvej
sine berømte frikadeller til frokost!

SSppiilllleeddaaggee  oogg  ttiiddeerr::
Fredag den 4. januar 2019 kl. 19-24
Lørdag den 5. januar 2019 kl. 10-15 og kl. 15-20
Søndag den 6. januar 2019 kl. 10-15 og kl. 15-20

BBeettæænnkknniinnggssttiidd:: 90 minutter pr. spiller til hele partiet med
tillæg af 30 sekunder pr. træk.

TTuurrnneerriinnggssffoorrmm::
Der inddeles efter dansk rating. Øverste mesterklasse spil-
les som schweizergruppe med 16 deltagere.
Øvrige grupper spilles alle-mod-alle med seks deltagere

i hver gruppe, dog evt. schweizer i nederste gruppe. Grup-
perne ELO-rates, hvis det er muligt.
Det et tilladt at komme op til 30 minutter for sent til et

parti. Partiet er tabt ved senere fremmøde. Spillernes 
mobiltelefoner skal være slukket under hele partiet.
Tændt mobiltelefon = tabt parti.

Indskud og tilmelding:
Indskud 200 kroner; juniorer indtil 20 år 100 kr.; GM, IM,

WGM og WIM gratis.
Indskud betales i forbindelse med tilmelding på

https://skak.nemtilmeld.dk
Titelholdere bedes kontakte turneringslederne direkte

vedrørende tilmelding.
Bemærk tilmeldingsfrist: 28. december 2018 kl. 20.00

GGaarraanntteerreeddee  pprrææmmiieerr::
Øverste mesterklasse: 4.000 kr. – 1.500 kr. – 1.000 kr. – ra-
tingpræmie 700 kr.
Øvrige grupper: 700 kr. – 300 kr.
Præmierne deles ved ligestilling i point.

Turneringsledere og yderligere oplysninger:
Jesper Fris, E: jesperfris@hotmail.com; T: 28 89 09 97
Lars Johansen, E: Spurvevang@youmail.dk, 
T: 25 16 07 77
Anders Rossen-Jørgensen, E: androssen@hotmail.com
T: 52 17 49 72

Invitation: Nordsjælland Weekend EMT 2019

DANSK SKAK UNIONS 8. HOVEDKREDSALLERØD SKAKKLUB

GM, IM, WGM OG WIM SPILLER GRATIS.
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Det er en både nyttig og hyggelig
tradition, at de nordiske lande

mødes – ikke alene til Nordisk Kon-
gres hvert andet år, men også ind-
imellem ved diverse internationale
træf som OL og EM. Disse møder er
i høj grad med til at etablere og be-
kræfte det nordisk samarbejde.
Blandt de internationale emner vi i
de senere år har diskuteret, er ønsket
om en fast nordisk kvalifikations-
plads til World Cup i forbindelse
med NM, som vi gerne ser udvikle
sig til en turnering med større nor-
disk interesse. Det lykkedes i Sverige
– og forhåbentlig kan vi fremover
finde en fornuftig aftale, så den Nor-
diske Zone har mindst én kvalifika-
tionsplads. 
Når vi samles er der naturligvis

også uformelle politiske drøftelser,
og den siddende FIDE-ledelse har
været godt stof i mange år. På den
baggrund foreslog jeg, da det blev
klart, at der ville være flere kandida-
ter, at Nordisk Skakforbund invite-
rede disse til enten de svenske me-
sterskaber eller Xtracon Chess Open
med henblik på at fortælle, hvad de
ville gøre for skakken. De blev invi-
teret til Helsingør på egen regning,

så bortset fra en fælles middag og de
nordiske forbunds egne omkostnin-
ger, var det en gratis omgang for
Norden, men med et absolut godt
udbytte, som kom os til gavn ved
OL.   

Arkady Dvorkovich blev lynhurtigt
valgkampens vigtigste navn. Alene
hans markante indtog på scenen,
som Ruslands foretrukne efter de
trak støtten til Kirsans kandidatur,
var naturligvis et klart signal. Han er
allerede portrætteret grundigt di-
verse steder, så det vil jeg afstå fra her
bortset fra mit personlige indtryk af
manden, familiefaderen, sportsman-
den, politikeren og skakelskeren. Ef-
ter personlige møder er jeg kommet
til at kende ham som venlig, char-
merende, særdeles velorienteret, in-
telligent, hurtig og i besiddelse af til-
strækkelig beslutningskraft til såvel
de bløde som hårde dispositioner,
han finder nødvendige for at justere
FIDE efter sine ideer.

Nigel Short var for mig aldrig en se-
riøs kandidat, men det stod hurtigt
klart, at han ville få indflydelse på det

endelige slutspil, så stort et navn er
han jo. Han har mange “hjertesager”,
men en egentlig leder kom jeg aldrig
til at se ham som. I Batumi var han
venlig, men ikke opsøgende, hvilket i
sig selv naturligvis også fortalte en
historie om, at han ikke reelt så sig
selv som den kommende præsident.

“Nigel Short var for mig 
aldrig en seriøs kandidat,
men det stod hurtigt klart,
at han ville få indflydelse
på det endelige slutspil, så
stort et navn er han jo.”

Georgios Makropoulos stod natur-
ligvis stærkt i billedet efter de senere
års kamp for at holde FIDE nogen-
lunde skadesløs i forhold til sanktio-
nerne mod Kirsan. Jeg er enig med
de mange der mener, at han ikke har
kunnet sidde på sin plads i FIDE
uden at have været vidende om,
hvad der foregik i mange af de for-
hold vi i Norden kritiserer. Men jeg
vil egentlig gerne (måske naivt) give

ham den kredit, at jeg ikke tror, han
var manden der stod bag. Jeg er ikke
i tvivl om, at han har et kæmpe
hjerte for skakken samt et meget
stort personligt mod/engagement,
som er en kæmpe fordel som em-
bedsmand og i realiteten en ditto
ulempe, da han pludselig skulle være
politiker og sælge billetter. Nok så in-
teressant – set med danske øjne – var
hans vicepræsident Malcolm Pein,
som i mange år har været stærkt kri-
tisk overfor FIDE. Planen var at Mal-
colm om fire år skulle søge at blive
valgt efter Makro. Jeg kan godt være
ked af, at de ikke valgte at stille med
Malcolm Pein som præsidentkandi-
dat allerede nu!?

Dansk Skak Unions hovedbestyrelse
tilkendegav tydeligt, efter min orien-
tering om kandidaterne på august-
mødet, at de gerne så Danmark

støtte Short/Dvorkovich-kandidatu-
rerne. Heldigvis kunne vi enes om at
holde vore præferencer tæt til krop-
pen for at give mig de bedste mulig-
heder for at varetage danske interes-
ser! Jeg er glad for, at denne taktik
kom til at bære frugt, idet jeg havde
tilsagn fra alle sider om at støtte det
mest presserende danske ønske.    
Jeg har i flere år forsøgt at forklare

diverse FIDE-ledere og delegerede
det urimelige i at danske amatørspil-
lere betaler meget højere rating af-
gifter til FIDE end amatører fra an-
dre lande – og på de to seneste kon-
gresser er det endelig lykkedes at
vinde tilslutning. I 2017 blev det før-
ste vigtige skridt taget med en delvis
imødekommelse via beslutning på
kommisionsniveau, men jeg syntes
ikke det var nok, så derfor gik vi stille
med dørene og håbede på ved tål-
modigt diplomati at opnå mere ved

kongressen i Batumi. En taktik som
heldigvis bar frugt.
Det danske spørgsmål er ret sim-

pelt – vi er, modsat de fleste andre
lande – helt vilde med at spille “alle
mod alle-turneringer”, og dem beta-
ler vi dyrt for at få Elo-ratet. En hvil-
ken som helst “alle-mod alle-
gruppe” koster mindst 50€ i afgift,
mens Swiss- eller Monradturnerin-
ger kun koster 1€ pr. deltager. 
Lad mig her afsløre, at det faktisk

blev Makro, der som mødeleder da-
gen efter præsidentvalget indfriede
sit løfte til Danmark og sikrede en
kongresvedtagelse, som får positiv
indflydelse på DSUs økonomi i for-
hold til FIDE – så her kommer vi til
at mærke betydelige lettelser frem-
over, da næsten alle turneringer
fremover skal afregnes til samme
pris, altså 1€ pr. deltager. Det hører
med til historien her, at denne be-

Politisk OL i 
Georgien

Valget af ny FIDE-præsident var imødeset med stor spænding, men da Nigel Short trak sin
kandidatur og pegede på russeren Arkady Dvorkovich, var løbet kørt for grækeren Georgios
Makropoulos, der bortset fra sin vicepræsidentkandidat havde svært ved at varsle nye tider
i FIDE. Til gengæld var Makropoulos manden bag, at kongressen vedtog, at det bliver 
væsentligt billigere at få “alle-mod-alle-turneringer” Elo-ratet. Den beslutning er positiv 
for DSU. Formand Poul Jacobsen fortæller her om præsidentvalget og dets betydning for
dansk og nordisk skak i fremtiden.

Arkady Dvorkovich’ stand i Batumi. Der var opsat et skakbræt til fri afbenyttelse. Foto: Cathy Rogers.
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slutning naturligvis gælder globalt,
så fremover kan der forventes en
større udbredelse af “alle mod alle-
turneringer” i andre lande.

“Lad mig her afsløre, at det
faktisk blev Makro, der

som mødeleder dagen efter
præsidentvalget indfriede
sit løfte til Danmark.”

Selve præsidentvalget på kongres-
sens første dag blev en langstrakt af-
fære. Mange formalia skulle på
plads, men langt om længe kunne de
tre kandidater så holde deres afgø-
rende taler – med Dvorkovich først
og Makro sidst. På dette tidspunkt
var jeg stadig i tvivl om, hvem der re-
elt ville være det bedste valg, så ind-
læggene blev fulgt opmærksomt. 

Dvorkovich leverede et engageret og
inspireret oplæg, Short brugte sin tid
på at trække sit kandidatur og an-
gribe Makro hårdt. Makro brugte

meget tid på at forsvare sig mod an-
grebene, og det blev pludselig tyde-
ligt, at han er gammel og træt og
ikke ville komme til at levere nogen
forandring af FIDE – trods sin frem-
ragende vicepræsidentkandidat. 
Først efter disse tre indlæg var jeg

overbevist om, at Danmark skulle 

støtte Dvorkovich, fordi han er den
eneste kandidat, der reelt synes at
have mulighed for at bringe skakken
i den retning, vi alle gerne ser. Det
hensyn vejede tungere end min uro
ved den nyvalgte FIDE-præsidents
stærkt interesserede bagland.

Dvorkovich (tv.) og Makropoulos (th.) ville i hver sin retning med FIDE. Det var ikke til at tage fejl af i Batumi.
Foto: Cathy Rogers.

FIDEs ledelse
Præsident: ARKADY DVORKOVICH

Generalsekretær: SEWA ENYONAM FUMEY
Vicepræsident: BACHAR KOUATLY
Vicepræsident: MAHIR MAMMEDOV

Vicepræsident: JULIO GRANDA ZUNIGA
Kasserer: ZHU CHEN

Tidligere FIDE-præsidenter
ALEXANDER RUEB, Holland, 1924-1949
FOLKE ROGARD, Sverige, 1949-1970
MAX EUWE, Holland, 1970-1978

FRIDRIK OLAFSSON, Island, 1978-1982
FLORENCIO CAMPOMANES, Philippinerne, 1982-1995

KIRSAN ILYUMZHINOV, Rusland, 1995-2018

Udover at se de danske landshold
og OL generelt var en tur i sen-

sommervarmen og ikke mindst en
flybillet til beskedne 981 kr. min mo-
tivation for at besøge Georgien i
slutningen af september. Det sidste
havde så også en anden pris. Mang-
lende søvn i op mod 30 timer. Via
Istanbul landende jeg i hovedstaden
Tbilisi kl. 03.05 om morgenen med
efterfølgende fem timers ventetid i
lufthavn og på banegården, inden
turen fortsatte med tog til Batumi –
en tur på fem timer i adstadigt
tempo. 
Georgien er en tidligere sovjetre-

publik, der slap fri af jernlænkerne i
1991, løb ind i en borgerkrig efter-
følgende og fik russernes tænder at
føle i 2008, da en af de selvstyrende
regioner i landet, Sydossetien, fik lyst
til at rive sig løs og modtog støtte fra
Rusland. Konflikten blev bilagt, men
medførte, som under borgerkrigen,
endnu en strøm af interne flygtninge
til de store byer, hvilket de stadig
bærer præg af i større eller mindre
omfang.
Transport i Georgien har sit eget

liv. For at få en togbillet til ”lyntoget”
til Batumi, skal man medbringe pas.
Toget ankommer en halv time før af-
gang, og alle bliver tjekket på vej ind
– og igen i toget. Tophastigheden for

det ret moderne tog var 109 km/t,
men på visse strækninger kørte vi 29.
Hornet var ofte i bund for at holde
køer og vilde dyr væk fra sporet. På
turen fra Tbilisi oplever man den
vekslende natur fra golde foldebjerge
til smukke skovområder og sletter. 

Et kig ind i en betonbygning
På stationen i Batumi ventede den
klassiske hoben taxachauffører, der
var mere eller mindre påtrængende.
Særligt én insisterede på, at jeg skulle
køre med ham. Det fornøjelse fik
han så af samme grund ikke. Hi-

storien om min bestilte lejlighed vil
jeg skåne jer for, men den udsigt jeg
havde bestilt over Sortehavet blev i
stedet et kig direkte ind i en grå be-
tonbygning.
Således installeret var jeg klar til at

lege skakturist ved OL. Derimod var
værterne ikke parat til at modtage
mig. I modsætning til Torino og
Dresden i henholdsvis 2006 og 2008
var forholdene for mulige tilskuere
desværre ikke i orden. 

Ene dansker på 
sidelinjen

Der er langt til Georgien fra Danmark, så det afholdt med garanti en del danske skakspillere
overhovedet at overveje at tage til olympiaden i Batumi. Claus Andersen fra Randers Skak-
klub havde dog skaffet sig en billig flybillet, og så drog han ud på noget af et eventyr. Her
fortæller han om nogle af sine oplevelser i det fremmedartede land.

Skak alle vegne. Foto: Claus Andersen.
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Ingen adgang for tilskuere
Der blev spillet i to nybyggede – og
af det lokale politi velbevogtede –
haller, hvortil tilskuere ikke havde
adgang til spilleområdet. 
I praksis betød det, at man intet

kunne se. Jeg var heldig, at det dan-
ske hold i åben række på min første
dag spillede helt ude ved kanten, så
jeg kunne følge tre brætter ved at
knibe øjnene sammen. 
Et par, der havde taget hele turen

fra Australien opgav. Kamera af en-
hver slags blev inddraget ved ind-
gangen. 
I Dresden var der et kommenta-

torrum, hvor man med hjælp fra en
stormester kunne følge 10 udvalgte
partier. I modsætning til Tyskland
var det så dog gratis at komme ind i
Batumi.
Med hjælp fra højeste myndighed

fik jeg heldigvis adgang med et pres-
sekort, og det åbnede mulighed for Skak på et meget lille bord. Foto: Claus Andersen.

Satiriske kommentarer til præsidentvalget i FIDE. Foto: Claus Andersen.

at komme i spillesalene, exporum-
met og et presserum. 
Desuden måtte jeg have et klassisk

kamera med. I exporummet var der
bogsalg, kunstudstilling og præsi-
dentkandidaterne til FIDE promo-
verede sig på forskellig vis, men for
mig var det mest interessante at få
lov at mødes med spillere og delege-
rede fra en mangfoldighed af lande
fra Togo og Jamaica til Oman. 
Forhåbentlig har jeg fået nogle

gode kontakter til senere brug.

En lille verden
OL i Batumi bekræftede mig i, at
verden i bund og grund er ganske
lille, og at vi stort set ligner hinan-
den alle sammen, afrikanere som
sydamerikanere og europæere. OL
afslørede dog også nogle af de for-
skelle, som man ikke kan lukke øj-
nene for. En palæstinensisk deltager
bekendtgjorde for mig, at de natur-
ligvis ikke kom til at spille med Is-
rael, og et afrikansk land havde i
sidste øjeblik måttet tage af sted med
blot tre spillere til dameholdet. Den
enes familie ville af religiøse grunde
kun acceptere hendes deltagelse med
en ledsager, som man forventede, at
forbundet skulle betale for. Det

kunne og ville det pågældende for-
bund ikke, og så måtte man nøjes.

En lodret finger
I Batumi færdedes religionerne side
om side – jeg besøgte en synagoge,
den græskortodokse kirke og en ar-
mensk menighed.
En lidt skræmmende oplevelse

havde jeg, da jeg på en byrundtur af-
viste en lille tiggerpige, der insiste-
rede på at få min flaske vand. Hele
seancen kulminerede i, at jeg fik en
fuckfinger, men episoden gav mig
anledning til at filosofere over, om
jeg havde handlet korrekt og hvilken
fremtid, der i øvrigt venter sådan en
størrelse. 
Den næste lille tiggerpige på ruten

fik de småmønter, jeg havde i lom-
men. 31 procent af Georgiens be-

folkning lever under landets fattig-
domsgrænse. Til gengæld vrimler
det med kasinoer og prestigebygge-
rier i f.eks. Batumi. 

Georgien er heldigvis meget andet
end Batumi – Kaukasusbjergene,
Tbilisi og vin for eksempel. Jeg kom
for skade at nævne over for en geor-
gisk pressemedarbejder, at jeg ved et
tidligere besøg i landet havde været i
Stalins fødeby Gori og bl.a. set hans
togvogn og et skakspil, han fik af
Bulgarien. Det faldt dog ikke i spe-
ciel god jord. Stalin var ikke en herre,
man var stolt af.
Tak til de danske hold for en god

skakoplevelse. Det er ikke sidste
gang, at jeg bliver skakturist ved et
OL.

Sådan ser der ud i en del af Batumi … Foto: Claus Andersen.

Og sådan ser der ud i anden del. Foto: Claus Andersen.



Copenhagen Chess
Slam

DSUs største enkeltstående 
PR-arrangement i unionens 115 år
lange historie. Fredag den 
24. august 2018. Chateau Motel. 
Knabrostræde. Midt i København.
Flere hundrede er mødt frem. Skak
i flere etager. Skak på mange
måder. Skak alle vegne. Blindskak.
Lynskak. Hurtigskak. Skak med
store brikker. Mænd mod kvinder.
Der har aldrig været så mange 
kvinder til skak. Stormestre. 
Caféspillere. Unionsfolk. 
Klubspillere. Der spilles skak i 
timevis. Nogle bliver ved til den
lyse morgen. Efterfølgende debat
på de sociale medier. Begejstring og
hovedrysten. Men én ting er 
sikkert: Outray Chess søsatte noget
som aldrig er set tidligere. Heller
ikke uden for Danmarks grænser.

Tekst: Jan Løfberg
Fotos: Thomas Vestergård
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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. Hvid trækker! 2. Hvid trækker! 3. Sort trækker! 

Madan K. Kayastha – Luca Moroni Jr.
OL Batumi 2018

Manuel P. Candelario - Aimen Rizouk
OL Batumi 2018

Pablo G. Cardenas – Antonios Pavlidis
OL Batumi 2018

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

Tania Sachdev – Vyanla M. Punsalan
OL Batumi 2018

Mohamed-M. Aithmidou – Chao Li
OL Batumi 2018

Erwin L’Ami – Yangyi Yu
OL Batumi 2018

7. Sort trækker! 8. Hvid trækker!

Anna Ushenina – Bahar Hallaeva
OL Batumi 2018

Hikaru Nakamura – Tamir Nabaty
OL Batumi 2018

Vladim. Kramnik – Aleks. Aleksandrov
OL Batumi 2018

9. Hvid trækker!
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STRATEGISKE          KONCEPTER ved Jacob Aagaard

Det var, hvad jeg gjorde, da jeg
tog jobbet som landstræner for

Indiens kvindelandshold, der star-
tede olympiaden som 5. seedet. 
Dette er ikke en artikel om Indien

eller sympatifiskeri, men det er vig-
tigt at forklare, hvorfor spillerne fej-
lede, som de gjorde i de partier, jeg
har udvalgt. 
Selv om vi alle har prøvet at tabe

en stilling i ét træk, tabes partier of-
test lidt efter lidt. Først kommer man
lidt i problemer, så bliver det svært,
så rigtigt svært og endelig har man
brug for at finde det eneste træk for
at redde stillingen – og ofte en hel
buket af dem. Men selv når stillingen
er objektivt tabt, er det muligt at

gøre modstand. Enten ved at gøre
det svært for modstanderen – eller
hvis selv det stadium er passeret ved
at opstille et sidste billigt trick. 
Lad os starte med forsvaret af en
håbløse stillinger. I Batumi gik det
rigtigt galt for mit 1. bræt to gange. 

Humpy Koneru
Deysi Cori
Indien-Peru, 10. runde

34. Te7?? 

En trist måde at afslutte OL på. 
Efter 34. Dc7! Td7 35. Db8! b4 36.

a7 Da2 37. d5 Txd5 38. Dxb4 står
Hvid til gevinst. I længden vil et an-
greb på kongefløjen afgøre partiet.
Sort er bundet til at forhindre a-
bonden i at blive dronning. 

34... Td7! 
Av!
35. Dxd7 
35. Txd7 Dc1+ 36. Le1 Dxe1 mat. 
35... Lxd7 36. a7 Lc6 
Partiet sluttede brat. Spillerne var

væk så hurtigt, at der var lidt diskus-
sion med dommeren og modstande-
rens holdleder om resultatet. Vi
havde kigget over et par minutter
tidligere og troede alle, at matchen
ville slutte 4–0. Jeg var stadig ikke
klar over, hvad der var sket, da jeg
blev præsenteret for to underskrevne
noteringslister. 
0–1. 

Der er stillinger, hvor man ikke kan
gøre andet end passivt vente på, at
modstanderen finder den rigtige
plan. Men i dårlige stillinger er det
alligevel ind imellem muligt at finde
aktive muligheder, der gør livet svært
for modstanderen. I det næste parti
gjorde Sort dette på fornem vis. 

”Humpy er et stykke fra
tidligere topstyrke. Inden
turneringen havde hun ikke

spillet i to år pga. 
familieforøgelse.”

At forsvare dårlige stillinger
Sune Berg Hansen har i mange år prøvet at forklare enhver, der har været indenfor høre-
vidde, hvor hårdt det er at spille OL i forhold til andre turneringer. Han har fuldstændigt
ret. At repræsentere sit land lægger et ekstra pres, som en skakspiller ellers ikke kommer
til at opleve, med mindre man tager et job som landstræner for et land med medaljehåb
selvfølgelig! 
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Humpy Koneru
Monika Socko
Indien-Polen, 4. runde
Engelsk / A 27

Humpy er et stykke fra tidligere top-
styrke. Inden turneringen havde hun
ikke spillet i to år pga. familiefor-
øgelse. Hun startede stærkt, men se-
nere begyndte overseelser at snige sig
ind. I 10. runde overså hun et lille
fupnummer. I 4. runde viste hun så-
vel tidligere styrke, som hvad hun
har brug for at få under kontrol, hvis
hun skal konkurrere om verdensme-
sterskabet. 
1. c4 e5 2. Sc3 Sc6 3. Sf3 g6 4. d4

exd4 5. Sxd4 Lg7 6. Sxc6 bxc6 7. g3
Se7 

7... Sf6 er sikkert bedre. 
8. Lg2 0–0 9. 0–0 d6 10. Lg5 Tb8

11. Dd2 f6 12. Le3 
Hvid står lidt bedre. Nu forsøgte

Socko at løse problemerne med ak-
tivt spil. 
12... Sf5? 
12... c5 13. Tad1 er bedre for Hvid,

men det var den bedste chance. 
13. Lxc6 Sxe3 14. Dxe3 Txb2 15.

Tab1! 
Afbytter den eneste aktive sorte

brik. 
15... Txb1 16. Txb1 f5 17. Sd5! 

Pludselig er Sort helt væk. I sådan en
stilling er man nødt til at skabe
modspil. 
17... f4 
17... a6 18. Se7+ Kh8 19. Tb8 og

hvid vinder. 
18. Dxa7 fxg3 19. hxg3 Le6 20.

De3 Lxd5 21. cxd5?! 
En lille fejl. Nu er løberen på c6

ude af spil. Det var nemmere at
vinde efter 21. Lxd5+ Kh8 22. a4. 
21... Kh8 22. a4 Df6 23. a5 Df5

24. Tf1?! 
24. Tb4! var bedst. Den sorte

dronning kan ikke finde en vej ind i
Hvids stilling. 
24... Dg4! 25. Td1 Dc4 26. Lb7 
26. Td3!?
26... Dc2 
Det er lykkedes for Sort at skabe

modspil, hvilket giver Hvid en
chance for at spille forkert. 
27. Tc1? 
Hvid mister fodfæstet med dette

træk. 
27. Tf1! vandt stadigvæk. Det næ-

ste træk er a5–a6, hvor der stadig er
en del arbejde. 

Humpy Koneru er Indiens stærkeste kort på kvindesiden. Foto: Maria Emilianova.
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27... Db2! 
Pludselig er der et dobbeltangreb

mod løberen og … Ld4. Hvid er hel-
dig med, at hun ikke tabte partiet. 
28. Txc7 Ld4 29. Dh6 Db1+ 30. Tc1

Lxf2+ 31. Kh2 Df5 32. Dxf8+ Dxf8
33. Tc8 Kg7 34. Txf8 Kxf8 35. Kg2
Lc5 36. Kf3 Ke7 37. Kf4 h5 38. a6
Kf6 39. Lc8 g5+ 40. Ke4 La7 41. Lh3
h4 42. gxh4 gxh4 43. Kf4 Lb6 44.
e4 La7 45. e5+ dxe5+ 46. Ke4 Ke7
47. Kxe5 Lb8+ 48. Kf5 Kd6 49. Lg2
h3 50. Lh1 Kc5 51. Ke6 Kb6 52. d6.
Remis. ½-½.

Det var to eksempler på partier, hvor
en spiller var ”helt færdig”, men alli-
gevel var i stand til at stille praktiske
problemer for modstanderen. 
I de to næste eksempler skal vi fo-

kusere mere på positionelt forsvar,
hvor det handler om at tage hånd
om vores stilling, så modstanderens
fordel ikke forøges til gevinsttru-
ende. I starten handler det om at løse
simple problemer som for eksempel
at få brikkerne til at stå på fornuftige
felter. 

Eesha Karavade 
Julianna Terbe
Indien-Ungarn, 8. runde
Engelsk / A 11

De mest instruktive partier er ikke
nødvendigvis de vigtigste eller de
bedste. Jeg sad ved siden af dette
parti, der var en del af Eeshas krise
under turneringen (som blev over-
vundet med et godt resultat på Isle
of Man) og som var et vigtigt parti i
vores match i 8. runde imod Ungarn,
som vi tabte 3–1. 
1. c4 c6 2. Sf3 d5 3. e3 Sf6 4. Sc3

a6 5. Dc2 e6 6. b3 c5! 7. cxd5 exd5
8. d4 Le6 9. dxc5 Lxc5 10. Le2 Sc6
11. 0–0 0–0 12. Lb2 Tc8 13. Tad1 
Jeg ville have spillet det andet tårn

til d-linjen. Tårnene hører til i de
åbne linjer. 
13... De7 14. Db1 Tfd8 
Sort har helt udlignet. Men Eesha

fortsatte med at spille som om, hun
stod bedst. 

15. Sa4?! La7 16. Da1 
De hvide brikker er lidt offside,

hvilket ville være OK, hvis Sort ikke
havde aktive muligheder. Men det
har hun. 

16... b5! 
Dette havde Eesha misset. 
17. Sc3 
17. Lxf6 Dxf6 18. Dxf6 gxf6 vil

give Sort store problemer på de sorte
felter på dronningfløjen, mens dob-
beltbonden på kongefløjen ikke er
svag. 
17... d4? 
Sort kunne have brugt Hvids pas-

sive spil på denne måde:
17... Lg4! 18. Tfe1 b4! Den eneste

officer, der ikke har en funktion, er
springeren på f6, ud over at den
dækker d5–bonden. Dette træk tvin-
ger springeren ud på randen, og gi-
ver Sort fuld kontrol over centrum
og specielt på kongefløjen. 19. Sa4
Se4 

(Analysediagram)

Sort truer ... Sxf2 og ... Td6-g6-h6.
Dette er en logisk spillemåde for
Sort, men for at gøre det i et parti, vil
man være nødt til at tjekke de kriti-
ske varianter, slag på g7 og a6. 
20. Lxa6 Lxf3 21. gxf3 Sg5! giver

Sort afgørende angreb på de hvide
felter. For eksempel: 22. Lxc8 Sxf3+
23. Kg2 De4! 
20. Lxg7 kan blive mødt med ...

Td6-g6 med stærkt angreb, men
endnu mere direkte er: 20... Sxf2!,
hvor den kritiske variant er 21. Lh6
d4 22. Kxf2 Lxf3 23. Lxf3 Dh4+ 24.
Kg1 Dxh6 25. Lxc6 Txc6 26. exd4
Tc2, og Hvid kan ikke forsvare kon-
gestillingen. 
20. Sd4. Alligevel er dette hoved-

varianten: 20... Se5. Sort har andre
lovende muligheder, men virker
dette, er det sådan Sort skal spille. 21.
Sf5 (21. f3 kan blive mødt med 21...
Dg5!, men endnu mere overbevi-
sende er 21... Lh3!! 22. gxh3 (22. fxe4
Dg5 23. Lf1 Lxd4 24. Lxd4 Tc2 med
snarlig mat) 22... Dg5+ 23. Kf1 Dxe3 

(Analysediagram)

24. fxe4 Dxh3+ 25. Kg1 Sg4 26. Lxg4
Dxg4+ 27. Kh1 Tc2!! 28. Sxc2 Df3
mat.) 21... Lxf5 22. Lxe5. Igen er der
mange måder at spille på for Sort.
Og igen er det mest direkte det mest
lovende. 22... Sxf2! 23. Kxf2 Te8 24.
Ld4 Dh4+ 25. Kf1 Le4! 
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(Analysediagram)

26. Ld3 (Hvid har intet valg: 26. Lxa7
Dxh2 27. Lf3 Lxf3 28. gxf3 Tc2 med
mat) 26... Lxd3+ 27. Txd3 Tc2 28.
Te2 Lxd4! 29. Txd4 Df6+ 30. Ke1
Tec8!! Sort truer både ... Tc1+ og ...
Txe2 fulgt af ... Tc2+. Hvid har intet
forsvar. 
18. exd4 Sxd4 19. Sxd4 Txd4 20.

Txd4 Lxd4 21. Lf3 b4 

Vores tema begynder her. Åbningen
har været en lille katastrofe for Hvid,
og hvis der er nogen, der står bedst,
er det Sort. 
På dette tidspunkt i partiet er det

vigtigt, at vi holder koncentrationen
og forstår, at vi står foran en ny op-
gave. Hvis vi mister overblikket her,
kan vi let komme til at skabe proble-
mer for os selv og slås med dem i ti-
mevis. 
22. Se4? 
Hvids stilling bør ikke være kritisk

nu, så derfor burde hun have fundet
en fornuftig måde at organisere
brikkerne på. Dette er dog på ingen

måde let, hvilket jeg fandt ud af, da
jeg gav stillingen som en opgave til
en gruppe stærke indiske juniorer. 
Det dårligste forslag var forbundet

med en desperat tilgang til stillingen:
22. Sd5?! Lxd5. Det mest naturlige.
(Det skal nævnes, at denne desperate
taktiske tilgang let kan medføre an-
dre problemer. Sort har en ekstra
mulighed med 22... Lxf2+!? 23. Txf2
Lxd5, der vinder en bonde, men som
også giver Hvid modchancer efter
24. Dd1. Evalueringen er ikke meget
anderledes end tårnslutspillet. Men
ikke 24. Lxf6? De3!! og Sort vinder)
23. Lxd4 Lxf3 24. Lxf6 Dxf6 25. Dxf6

gxf6 26. gxf3 Tc2 27. Ta1 Tb2 28. a3
a5 29. axb4 axb4 30. Ta8+ Kg7 31.
Tb8 Txb3 32. Kg2. Er dette slutspil
remis? Jeg ville tro det. Men at skulle
forsvare det, er ikke min kop te! Og
at gætte i forvejen er bestemt ikke en
god idé (se det næste parti). 
22. Sb1? var der ingen der fore-

slog. 22... Lxb2 23. Dxb2 Lf5 24. Tc1?
Tc2 er en lille taktisk gendrivelse. 
22. Sa4?! var der en del der forslog.

Problemet er, at springeren står
skidt. Der var én der havde en lang
variant, hvor springeren kom med
igen. Det havde taget ham en halv
time at finde den, hvilket er ureali-

Eesha Karavade spillede passivt, men fik alligevel reddet en remis, 
da modstanderen fejlede i en vundet stilling. Foto: Maria Emilianova.
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stisk. Og ret hurtigt fungerede den
alligevel ikke. Efter 22... Lxb2 23.
Dxb2 a5 står Hvid ikke rigtigt dårli-
gere, men springeren på a4 er ude af
spil, og det er et problem, hun bliver
nødt til at løse. Og jo flere problemer
der er at løse, desto mere sandsynligt
er det, at det går galt. 
22. Se2!? Lxb2 23. Dxb2 Ld5 24.

Sd4 var et godt forslag. Sorts liv er
lidt behageligere efter 24... Lxf3 25.
Sxf3 Tc3, men det er ikke noget,
Hvid ikke kan håndtere. 
Den bedste mulighed var 22. Sd1!

Lxb2 23. Dxb2 Ld5 24. Le2! Lb7 25.
Se3, hvor Hvid er lykkedes i at orga-
nisere sine brikker, så de dækker de
vigtigste felter og er klar til at gøre
brug af det stærke felt på c4. 
22... Lxb2 
22... Sxe4 23. Lxe4 Lc3! var en an-

den mulighed. Hvid vil være under
pres i lang tid fremover. 
23. Dxb2 Sxe4 24. Lxe4 a5?! 
Under partiet var jeg nervøs for, at

Sort ville spille 24... Lxb3! 25. Lxh7+
Kxh7 26. axb3 Tc3, som er meget
ubehageligt ud for Hvid. Compute-
ren viser, at Hvid kan holde remis
med 27. Dd2! Dc5 28. Te1! Txb3 29.
Df4 De7 30. Dd2 Dc5 31. Df4 Df8
32. h3 Tc3 33. Ta1, og Hvid skal
finde mange stærke træk for at holde
remis. 
25. Tc1 
25. De5!?
25... Txc1+ 26. Dxc1 g6! 

Hvid skal tage en beslutning tæt på
den, hun havde for et par træk siden.

Bare lidt sværere nu. 
27. De3? 
Eesha virkede hypnotiseret og

skuffet. Det kan være svært at om-
stille sig. Den opstilling, Hvid ønsker
sig, er med bønderne på g3 og h4,
men det er ikke let at opnå på grund
af … Lh3. Hvid har derfor brug for
at forberede det ved at dække den
første række. 
27. Db1?! giver problemer efter

27... a4! 28. bxa4 Lxa2! 29. Dxa2
Dxe4 30. h3 De1+ 31. Kh2 De5+ 32.
g3 Dc3, og alting ser surt ud. Et parti
tabes oftest ved, at det bliver sværere
og sværere at forsvare stillingen, ind-
til vi når frem til sidste chance. Her
taber Hvid efter 33. a5? b3 34. Da4
b2 35. a6 De1!. Men Hvid holder re-
mis med 33. Dd5! b3 34. a5 b2 35. a6
Df6 36. a7 Dxf2+ 37. Dg2 Dxg2+ 38.
Kxg2 b1D 39. a8D+, selv om der sta-
dig vil være nogle praktiske proble-
mer. 
Den bedste måde at organisere

brikkerne på er 27. Dc2! Df6 (efter
27... a4 28. bxa4 Lxa2 29. h4! Le6 30.
a5 b3 31. Dc6 b2 32. Da8+ Kg7 33.
Db8 er det lykkedes for Hvid at
skabe modspil og sætte brikkerne på
de bedste felter) 28. g3 Lh3 29. Db1
Dd4 30. Lg2 Lf5 31. De1 h5 32. h4,
og det er lykkedes for Hvid at skabe
harmoni i sin stilling. 
27... Df6! 28. Dd3 Kg7?! 
28... a4! var endnu stærkere. 
29. Db1 h5 30. h3 Dd4 
Som sagt: et skakparti tabes lidt

efter lidt. Dette her er sidste chance
for Hvid. 
31. Kf1? 
31. h4!! holdt sammen på stillin-

gen. Hvis Hvid finder tid til at spille
g3, er alt OK. Det eneste konkrete
forsøg var 31... f5 32. Lf3 Dxh4,men
efter 33. Dc1! De7 34. De3! har Hvid
nok modspil imod a-bonden og den
sorte konge til at holde remis. Det
kan stadig gå galt, men objektivt er
alt OK. 
31... a4! 
Dette burde have været dødsstø-

det. Presset på dronningfløjen hæves
markant med bondens ankomst på

a3. 
32. Lc2 
Hvid er i store problemer. 32. bxa4

taber efter 32... Lxa2! 33. Dxa2 Dd1
mat!
32... a3 33. Ld3 Dc3 
33... h4!
34. Ke2 
34. h4!
34... De5+ 35. Kf1 

Efter at have fokuseret på hvordan
Hvid kunne have reddet partiet ved
egen indsats, er vi nået til den sidste
chance. Hvis der ikke er noget du
kan gøre, lad i det mindste din mod-
stander bevise, at vedkommende kan
finde ud af at vinde partiet. Det er
ikke altid, at de kan!
35... Lf5?? 
Afbytningen af løberne på dette

tidspunkt giver Hvid tid til at omor-
ganisere brikkerne. 
Under partiet tænkte jeg på den

direkte vej med 35... Db2!? 36. Ke1,
hvor der er flere måder at vinde på.
En af mine elever foreslog 36... Kf6!?,
men gevinsten er ikke så enkel (36...
Lf5 37. Lxf5 gxf5 38. Dd1 Dxa2 39.
Dd4+ f6 40. Dxb4 Kg6 vinder også,
men der er en del tilbage at spille
om). Efter 37. Dxb2+ axb2 38. Kd2
vinder Sort kun ved:
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(Analysediagram)

38... Ld5! 39. g3 Lg2 40. h4 Lf1! 41.
Lb1 Ke5 42. Kc2 Ke4, og Sort har
skabt svækkelser nok på kongefløjen
til at vinde kapløbet. 
Endelig gik det op for mig, at vi

havde fat i et af de mest basale stra-
tegiske koncepter: 
Når modstanderen ikke har no-

get modspil, skal vi styrke vores
stilling mest muligt. 
På dette tidspunkt var det med

35... h4! hvor vi fikserer nogle svag-
heder på kongefløjen. Vi kan altid
finde noget konkret senere, for ek-
sempel om fem træk, når vi får yder-
ligere en halv time til at tænke det
hele igennem. Sort vinder let her, for
eksempel 36. Dc2 Da1+ 37. Db1
Dxb1+. Gevinster uden dronninger
på brættet er oftest nemmest, men
der er også mange andre veje
fremad. 38. Lxb1 Kf6 39. Ke2 Ke5 40.
Ke3 g5, og Hvid taber på grund af
svaghederne på begge sider af bræt-
tet. 
36. Lxf5 gxf5 37. Dc1 
Det er ikke så interessant, hvad

Sort overså, men nu er det bare re-
mis. 
37... Kg6 38. Dd2 f6 39. f4 De4

40. Kf2 h4 41. Kf1 Db1+. Remis.
½–½.

Det sidste parti er også det bedst
spillede. Men selv i et parti på høje-
ste niveau kan man finde den
samme progression fra lige til tabte
stillinger. 

Emil Sutovsky
Sam Shankland
Israel – USA, 5. runde
Caro Kann / B 18

På det højeste plan, hvor der spilles
om guld i den åbne række, er det
ikke usædvanligt, at man ser partier,
hvor Hvid er tilfreds med minimalt
pres, hvor modstanderen skal for-
svare sig lidt for at holde remis. Hvis
han spiller OK, bliver det remis, hvis
han har en dårlig dag, kan han tabe.
Det følgende parti var en ”total off-
day” ifølge Shankland. Partiet illu-
strerer fint, hvordan man skal for-
svare lidt dårligere stillinger, og
hvordan det kan gå galt. 
1. e4 c6 
Når man er sort i en holdkamp, er

man tit i defensiven. Sam vælger at
spille solidt med håb om, at Caruana
eller Nakamura kan vinde kampen
med hvid. Caruana leverede, men
Sam tabte, og Nakamura missede en
total gevinststilling, som kan ses i
dette nummers opgavesektion. 
2. d4 d5 3. Sc3 dxe4 4. Sxe4 Lf5

5. Sg3 Lg6 6. h4 h6 7. Sf3 e6 8. Se5
Lh7 9. Ld3 Lxd3 10. Dxd3 Sd7 11.
Lf4 Sxe5 12. Lxe5 Da5+ 13. c3 Sf6
14. 0–0 Sg4 15. Tad1 Sxe5 16. dxe5
Td8 17. Dxd8+ Dxd8 18. Txd8+ Kxd8
19. Td1+ Kc7! 
En lille forbedring over 19... Ke8

20. h5 Le7 21. Se4 f6 22. Kf1 Tf8 23.
Ke2 Tf7 24. Td3 f5 25. Sd6+ Lxd6 26.
Txd6 som var tæt på tabt i Guseinov
– Pantsulaia, Kigali 2017. 
20. Td3 Le7 21. Tf3 Tf8 22. Sh5 g6

23. Sf6 Lxf6 24. Txf6 

24... Kd7! 
Det er kongens opgave at dække

svaghederne, så tårnet kan komme i
spil. 
25. h5 gxh5 26. Txh6 Ke7 27.

Txh5 Td8 
Hvid har vundet en bonde, men

Sort har aktivt modspil imod stort
set alle de hvide bønder. 
28. Th4 Td1+ 29. Kh2 Td2 30. Tb4

b5 31. f4 a5 32. Tb3 

Det er lykkedes for Hvid at beholde
den ekstra bonde, men han har be-
talt en pris. Tårnet står meget skidt
på b3, mens det sorte tårn står fan-
tastisk på d2. Hvis du putter denne
stilling i en computer, vil den sige, at
mange ting bliver remis. Men i prak-
tisk spil har vi brug for at gøre det på
den letteste måde. I denne stilling
betyder det, at Sort enten bør skabe
svækkelser i den hvide stilling eller få
kongen i spil. 
32... a4?! 
Jeg gik forbi partiet på dette tids-

punkt og så en usædvanligt ufokuse-
ret Sam blitze sit træk ud. Det over-
raskede mig ikke senere, da jeg så, at
han var fortabt. Der er ingen grund
til at spille direkte på dette tidspunkt.
Hvid har ikke gang i noget som helst. 
32... f6! var det nemmeste. Vi har

ikke brug for varianter her. Den
sorte konge kommer med i spil eller
også kommer der en ekstra svaghed
på e5. 
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33. Tb4 a3 
33... f6 34. exf6+ Kxf6 35. a3 e5 36.

fxe5+ Kxe5 holder remis, men ikke
lige så let som tidligere. 
34. bxa3 Txa2 35. Tb3 
Et grimt træk. Efter 35. c4 behol-

der Hvid merbonden, men slutspil-
let med tre imod to på kongefløjen
er remis og ikke svært at spille for
Sort. 
35... Tc2 36. Kg3 Kf8 
36... f6!
37. Kf3 

Hvis jeg ikke ved, hvordan jeg skal
vinde et fordelagtigt slutspil, har min
hovedstrategi altid været at give

modstanderen en chance for at ”for-
cere remis”.Antallet af gange hvor de
misser et eller andet, når de over-
komplicerer tingene, er ikke få. Her
sker det samme for den amerikanske
mester. 

“Jeg gik forbi partiet på
dette tidspunkt og så en
usædvanligt ufokuseret
Sam blitze sit træk ud. 
Det overraskede mig ikke

senere, da jeg så, 
at han var fortabt.”

Sam Shankland havde grund til at græmme sig i partiet mod den tidligere europamester Emil Sutovsky. 
Foto: Maria Emilianova.

Strategiske koncepter • 51

37... c5? 
Efter 37... Ke7 38. g4 Ta2 39. Ke4

Kd7 40. f5 exf5+ 41. gxf5 Ta1 holder
Sort stadig remis; selv om det selv-
følgelig er langt mindre oplagt, end
det var tidligere. 
38. Ke4! c4 
Hvid står til gevinst, som det ses

efter den lange analyse af 38... Ke7
39. Kd3 Tf2 40. Txb5 Txf4 41. c4!
Tg4 42. Txc5 f6 43. Tc7+ Kd8 44.
Tb7 fxe5 45. Tb2 Tg3+ 46. Ke4 Txa3
47. Kxe5 Kd7 48. Td2+ Ke7 49. Tc2,
og Hvid vinder efter præcist spil. Så-
dan er det ofte: det næste skridt
imod afgrunden efter ”holder lige
netop” er selvfølgelig ”holder lige ak-
kurat ikke”.
39. Txb5 Txc3 40. a4 Ta3 41. a5? 
Ikke usædvanligt at sådan noget

sker. Skak er svært, og i fasen hvor
det ikke er muligt at regne stillingen
til bunds, vil der være fejlvurderin-
ger fra begge sider. 
41. Ta5! Kg7 42. Ta8 vandt partiet. 
41... c3 42. Kd3 Kg7 43. g4 Kg6

44. Kc2 

44... Kh6? 
Hvis Sort spiller 44... Kg7, som

stadig dækker f7–bonden, findes der
ikke bedre for Hvid end afbytning af
bønderne på dronningfløjen og ef-
terfølgende remis. Det forstod Sort
selvfølgelig ikke, men der var ingen
grund til at give Hvid den ekstra
chance. 
45. Tb7! Kg6 46. Tb5? 
46. Ta7!
46... Kh6? 
46... Kg7
47. Tb7! Kg6 48. Ta7! Ta4 49. a6

Txf4 50. Ta8 Ta4 
Sam havde planlagt dette slutspil

lang tid i forvejen, men fejlvurderet
det. Det kan ske. Hovedlektionen fra
dette parti er de mange muligheder
Sort havde for at holde let remis – i
stedet for med aktivt spil at forcere
remis. 
51. a7! Kg7 52. Kxc3 Ta1 53. g5

Kh7 54. Kc4 Ta2 55. Kc5 Ta6 56.
Kb5 Ta1 57. Kb6 Tb1+ 58. Kc6 Ta1
59. Kd6 Kg7 60. Kd7 
Emil var meget stolt af denne tre-

kantsmanøvre, men den er ikke obli-
gatorisk. Hvid vandt også efter 60. g6
Ta6+ 61. Kc7! fxg6 62. Kb7, og bon-
den går i mål. 
60... Ta2 

61. g6! Kxg6 
Et eller andet skal Sort jo spille ... 
61... fxg6 62. Kxe6 lader os se

Hvids strategiske målsætning. e-
bonden tvinger Sort til at rykke kon-
gen ud fra hjørnet. 
61... Ta1 62. Ke7 ændrer intet. 
62. Tg8+ Kf5 63. a8D Txa8 64.

Txa8 Kxe5 65. Ta5+ Ke4 66. Kd6 f5 
Sidste forsøg. Der er ingen grund

til ikke at give modstanderen en
chance for at spille forkert. 
67. Ta4+! 
Sort gav op. Efter 67... Ke3 68. Ke5

er det slut. 
1–0.

Dette var sidste artikel i serien 
Strategiske Koncepter
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Jonas Bjerre og Filip Boe Olsen var Danmarks 
repræsentanter ved ungdomsverdensmesterskabet i 
Halkidiki i det nordlige Grækenland. Begge danske spillere
har stor rutine fra tidligere ungdomsmesterskaber, mens
deres coach, stormester Lars Schandorff, ikke 
tidligere har prøvet at være med på sidelinjen ved et 
sådant stævne. Her følger hans beretning om turneringen. J Foto: Lars Schandorff

En muslimsk pige kommer fa-
rende ud af hotellets shopping

arkade. Jeg går lige bag den legenda-
riske spiller og træner Artur Jusupov.
Han er her med Schweiz. I hvert fald
er han iført en rød træningstrøje
med Switzerland trykt med store
bogstaver bagpå og nedenunder
Chess talents. Vi undgår med nød og
næppe at blive ramt af løberen. Hun
har travlt. Jeg har lige sagt farvel til
drengene ovre i Den olympiske Hal.
Der er et par hundrede meter der-
hen, og så skal hun finde sin plads
inde i den store spillesal. Det tager i
hvert fald også nogle minutter. Der
er over 650 deltagere i dette års ung-
doms-VM. Heldigt for pigen er der
ikke zero-tolerance. Det er tilladt at
komme et kvarter for sent til partiet.
Jeg er debutant. Det er mit første

store ungdomsstævne. Altså som
coach. Heldigvis har jeg to erfarne
med. Filip Boe Olsen i U16 og Jonas
Bjerre i U14. Jonas har sågar været
på stedet før. Det foregår på et
kæmpe femstjernet resort på den
græske Halkidiki halvø. Europa Cup
sluttede dagen før, vi ankom. Det går
lige fra det ene store arrangement til
det andet i en nærmest glidende
overgang. 

Lige før sæsonlukning
Heldigvis betyder det, at alting fun-
gerer fra dag ét. Senere i forløbet be-
gynder tingene dog at halte lidt. Det
bliver mere og mere tydeligt, at ho-
tellet lukker for sæsonen, når vi er
rejst igen. Jeg regnede egentlig med,
at disse stævner var lidt af et cirkus.
Det er det på en måde også. Der er
børn overalt. Men der er også mas-
ser af forældre og coaches, så det er
faktisk rimelig velkontrolleret. OK, i
restauranten kunne man virkelig se,
hvor mange, der egentlig var. Fore-
stil jer kantinen på en stor skole på
en dag, hvor de som her serverede
gratis pizza og spaghetti med kød-
sovs. Så har man billedet. Vi var jo
kun tre i den danske delegation. Det
betød, at vi for det meste rimelig let
kunne finde et bord. Det betød også,

at vi kunne køre det rent skaklige på
konstant højt plan.

“Forestil jer kantinen på en
stor skole på en dag, hvor de
som her serverede gratis pizza 
og spaghetti med kødsovs. 

Så har man billedet.”

Jeg snakkede med en del coaches fra
andre lande, blandt andre Stellan
Brynell, som havde ikke mindre end
ni svenskere at holde styr på, Peter
Wells fra England, som var en af tre
trænere – de to øvrige var Glenn
Flear og Neil McDonald – for en
større gruppe britiske børn. Peter
fortalte, at i England opererer man
typisk med en træner pr. fire spillere.
Ved EM i Riga havde de hele 25 del-
tagere, men også syv coaches! Og
amerikanerne Nick De Firmian og
John Fedorowicz. 
Nick er selvfølgelig kendt af

mange i dk efter mange år i kongeri-
get. Nu er han tilbage i Californien.
Han ligner sig selv. John er sikkert
ikke så kendt blandt nutidens spil-
lere. Jeg så ham første gang ved ju-
nior-VM i København i 1982, hvor
han var sekundant for Joel Benja-
min. Bagefter blev han i Europa i
seks måneder og rejste bare rundt fra
den ene turnering til den anden og
tog tingene, som de kom. Det var der
mange, der gjorde dengang.
John er ægte newyorker. Sådan en

type, der uden at rødme kan sidde
med en United States cap. Og en fan-
tastisk storyteller. Lidt i stil med
Charles Bukowski. Det vil sige, hans
historier er ofte fulde af slagsmål,
druk og damer, men befolket af den
ene kendte skakspiller efter den an-
den, og selvfølgelig for det meste
med ham selv i hovedrollen. Det er
meget underholdende. Jeg havde væ-
relse næsten lige overfor John på ho-
tellet, og han coachede som regel de
amerikanske børn for åben dør. Når

han var færdig med den ene, kunne
den næste komme ind. En dag, jeg
gik forbi, hørte jeg ham sige til en
pige med sin karakteristiske høje
stemme: ”Du spiller London-syste-
met. Så må vi se, om hun kan finde
ud af det.” Der var vores forberedel-
ser nok lidt dybere.

”John er ægte newyorker. Så-
dan en type, der uden at

rødme kan sidde med en Uni-
ted States cap. Og en fanta-
stisk storyteller. Lidt i stil
med Charles Bukowski.”

Live-transmission med en 
halv times forsinkelse
En mor siger farvel til sin datter inde
i spillesalen og vinker opmuntrende,
mens hun bevæger sig imod udgan-
gen. Der er trængsel på de smalle
gange. Forældre tager de sidste hur-
tige fotos, da stemmen i højttaleren
lidt skrattende, men myndigt dekla-
rerer, at alle ledsagende personer øje-
blikkeligt skal forlade bygningen.
Runden starter om få minutter. Vi
går ud i solen. Alle sammen. Det
gælder ikke kun for forældre, også
trænere skal gå. Forældrene er band-
lyst fra spillelokalerne ved disse ung-
domsstævner. Trænerne må dog
godt komme ind igen senere. Men
først efter 15 minutters spil! Jeg sæt-
ter mig som regel ned på hotellet
cafe. Det varer dog noget, inden de
første træk dukker op. Live-trans-
missionen kører med 30 minutters
delay. Det er selvfølgelig for at mod-
virke snyd, men det er godt nok lang
tid. Spillerne fortæller også, at de tit
bliver scannet med en metaldetektor,
når de skal på toilettet under parti-
erne. Der har desværre tidligere væ-
ret tilfælde med skjulte mobiler. 
Konkurrencen er hård i de seks

grupper – der spilles i U18, U16 og
U14 hos både drenge og piger – men
der er også tid til afslapning og sjov.
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Hver dag genlyder luften af begej-
strede stemmer, når drengenes evige
fodboldkamp på plænen foran ho-
tellet udspiller sig, eller når en
gruppe piger småfnisende går ned til
poolen. Og foyeren kan være et lyd -
inferno med begge køn samlet om
hidsige babyskak-matcher. Men kl.
15 hver eftermiddag er der ro i salen,
når urene startes. Så spilles der skak.
Niveauet er højt, i hvert fald i top-
pen. Mange af de unge talenter er
markant underratet. Det er ikke så
mærkeligt. Det er jo typisk spillere i
rivende udvikling, og kun de bedste
fra de respektive lande udtages til
VM. Særligt spillere udenfor Europa
har typisk alt for lave tal. Det har jeg
også oplevet mange gange til olym-
piader. Der er sikkert ikke lige så
mange ratede turneringer som her.
For børn, der jo af gode grunde ikke
har nået at spille specielt meget, er
det bare endnu tydeligere. Når
voksne danske spillere tager til ud-
landet for at spille, er det nok en god
idé at vælge en turnering uden for
mange juniorer. Det er i hvert fald
mit råd. 

Filip Boe, U16
Elo 2335, seedet 35 af 120

Filip kommer hastigt gående ned ad
stien ved poolen hen mod hotellets
bagindgang. Jeg står oppe på balko-
nen og spejder efter ham samtidig
med, at jeg holder øje med, at de ikke
fjerner buffeten inde i restauranten.
Det er dobbeltrunde, og Filip har
spillet et meget langt parti. Der er
ikke lang tid tilbage til at spise og
gøre sig klar til næste dyst. Hvordan
gik det?, råber jeg lidt forsigtigt, da
han får øje på mig. Remis, svarer
han. Øv. Computeren sagde ellers, at
han stod klart til gevinst i et slutspil
mod sin kinesiske modstander. Så
du, at vi begge fik dronninger, råber
han. Nej det gjorde jeg godt nok
ikke. De 30 minutters delay på live
gjorde, at spillerne altid var tilbage
på hotellet, inden resultatet var of-

fentliggjort. Hurtigt noget at spise og
så op på værelserne og så afsted igen.
Filip startede stærkt og havde 2½

af tre efter dobbeltrunden, blandt
andet efter at have besejret en højt
ratet græker med over 2400 i Elo i
ren opvisningsstil. Filip viste igen-
nem turneringen flere eksempler på
hårdtslående, konsekvent angrebs-
spil, selv om han af natur mest er
positionelt anlagt.

Anatole Vlachos (2435) 
Filip Boe Olsen (2335) 
3. runde
London / D 00

1. d4 d5 2. Lf4 
London, som jeg selv har spillet

meget med hvid.
2... c5 
Der er mange forskellige opstillin-

ger mod London, men jeg går efter
en struktur, som jeg kender godt

med sort.
3. e3 Sc6 4. c3 Sf6 5. Sd2 cxd4 6.

exd4 
Og jeg får min struktur. Det her

minder meget om Caro-Kann, som
kan komme af 1. e4 c6 2. d4 d5 3.
exd5 cxd5 4. Lf4 Sc6 5. c3 Sf6 6. Sd2
eller også en Dronninggambit med
omvendte farver. Bare en stilling som
er lige og med chancer til begge. 
6... Lf5 7. Db3 Dc8 
Dd7 var også en fin mulighed.
8. Sgf3 e6 9. Sh4 
Så begynder han at gå efter løber-

parret. Tit får Hvid løberparret, men
vil til gengæld blive nødt til at
svække sin stilling eller tabe nogle
tempi.
9... Le4 10. f3 
Den første lille svækkelse af Hvids

bønder. 10. Sxe4 man kan slå igen
med både bonden og springeren,
men jeg tror, jeg havde valgt sprin-
geren for at holde min struktur, og
han skal også stadig bruge et træk for
at få springeren tilbage i spillet. 10...
Sxe4 11. Sf3 Ld6 12. Lxd6 Sxd6 bør
være fint for Sort.

10... Lg6 
Allerede her ser man problemet

med svækkelsen f3, hvis Hvid slår på
g6.
11. g4 
11. Sxg6 hxg6, Sort truer Sh5 med

ideen Sg3, og Hvid bliver nødt til at
svække sig igen med g4 for eksem-
pel.
11... Le7 12. Sxg6 hxg6 13. Ld3 

En vigtig stilling. Jeg skal finde en
plan – og hurtigt – for hvis Hvid
bare får lov at få alle sine brikker på
plads, står han nok bedst på grund
af løberparret. Så jeg går efter mino-
ritetsangrebet. 
13... a6 14. Kf1 
Forstod ikke helt hvorfor han

valgte at sætte kongen på f1 frem for
f2. 
14... Dd7 15. Kg2 b5 
Tid til at udføre min plan. Jeg

kunne også have spillet lang rokade,
men syntes ikke det var så klart, så
derfor fortsatte jeg med mit minori-
tetsangreb.
16. a4 
Her var jeg glad for min stilling. a4

hjælper ham ikke rigtig, og mit an-
greb på dronningfløjen er bare kørt
igennem. Hvids kongestilling er sta-
dig shaky. Objektivt set er det nok
stadig omkring lige, men jeg vil helst
have sort.
16... b4 17. cxb4?! 
Endnu et mærkeligt træk. Hvid

ødelægger sin struktur, og Sort får en
næsten urørlig springer på b4 og kan
senere – efter afbytning af den sort-
feltede løber – begynde at putte tår-

nene i b-linjen og trykke b-bonden.
Nu begynder det at se sværere ud for
ham. 
17... Sxb4 

18. Tac1 Ld6 
Og ”endelig” bytter jeg hans gode

løber på f4. Jeg kunne også have
gjort det tidligere måske, men kunne
godt lide at have den, hvis nu Hvid
kunne få en springer til c5, men det
er svært nu.
19. Lxd6 Dxd6 20. Tc5? 
Nu går det fra at være ubekvemt

til rigtig skidt. Tårnet bliver meget
snart jaget væk, og alle hans brikker
står forkert. 
20... Tb8 21. Lb5+ 
Det var nok, hvad han havde set,

da han spillede Tc5, men problemet
er, at det bare stadig er dårligt.
21... axb5 22. Dxb4 Sd7?! 
Også godt for mig, men giver ham

muligheden for et slutspil med re-
mischancer. Noget der næsten bare
vandt var 22... bxa4 23. Dxa4+ Sd7.
Jeg var ikke så sikker på det under
partiet, men jo mere man ser på det,
desto mere ser man, hvor mange
problemer Hvid har. b2 og d4 er rig-
tig svage, tårnet på h1 er statist i det
næste stykke tid, og kongen er stadig
i vanskeligheder. 
23. axb5?! 
23. Tc8+! Hans eneste mulighed.

I det andet er det bare tabt, men her
kan han håbe for remis. Stadig trist
at spille Hvid efter for eksempel 23...
Ke7 24. Dxd6+ Kxd6 25. Txh8 Txh8
26. axb5 Tb8, selv om jeg ikke har
vundet nogle brikker, er det stadig

meget svært at være Hvid. Hans
springer på d2 er nærmest evigdømt
til at dække b3 og kommer aldrig i
spil. Det er spil til to resultater, men
det var hans bedste chance. 
23... Sxc5 24. dxc5 De5 

Igen en vigtig stilling. Hvid har ofret
en kvalitet for sine to fribønder, men
på grund af hans kongestilling er det
næsten bare tabt. 
25. b6 De2+?! 
25... f5 havde været bedre først, og

Hvid er helt fortabt: 26. Kf2 d4.
26. Kg3 g5 27. Dd4 
Her har jeg spillet lidt ukorrekt,

men det er stadig vundet. Desværre
spillede jeg ikke det rigtige, men
gjorde uklart igen:
27... e5? 
27... f5! havde jeg set, men troede

ikke, at 28. gxf5 exf5 29. Df2 f4+ 30.
Kg2 Dxf2+ 31. Kxf2 Kd7 var helt
klart. Engine er dog helt vildt med
sort og siger, det vinder for mig. 
28. Dxd5? 
Her missede han sin chance 28.

Da4+! Det er dog rigtig svært at se,
og jeg havde ingen idé om, at det var
så godt! 28… Kf8 29. Dd7 Th6 30.
c6! Dxd2 31. c7 Df4+ 32. Kg2 Dd2+
og evig skak er det bedste. En stærk
ressource for Hvid! 
28... Td8 29. Dc6+ Ke7 30. Sb1 
30. Se4 (håbede måske lige han

ville falde i fælden!) Th3+ 31. Kxh3
Dxf3+ 32. Sg3 Th8+, der er afgø-
rende.
30... Td3 31. Dc7+ Td7 32. Dc6

Th6? 

Filip Boe Olsen. Foto: Lars Schandorff.

Filip Boe Olsen kommenterer



først et positionelt bondeoffer og se-
nere et spændende kvalitetsoffer, der
pludselig fik alle de resterende offi-
cerer til at spille fantastisk sammen.
Det var måske ikke helt korrekt, men
i praksis blev det for meget at hånd-
tere for modstanderen, der kollap-
sede. Det er blandt andet i sådan
nogle situationer, at man direkte kan
se, hvilket potentiale Jonas har.

Mihnea-Ionut Ognean (2291)
Jonas Bjerre (2438) 
7. runde
Siciliansk / B47

1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sc6 5. Sc3 Dc7 6. Dd3 
En interresant sidevariant mod

Tajmanov, som er blevet spillet af
mange gode for nylig. 
6... Sf6 
6... a6 er det andet hovedtræk,

som Hvid besvarer med 7. Sxc6 bxc6
8. Dg3.
7. Sdb5 Db8 8. f4!? 
Næsten aldrig spillet før, men Mo-

tylev har spillet det! 8. Dg3 er ho-
vedvarianten. 
8... a6 9. Sd4 d6 10. Le2 Le7 11.

Le3 Ld7 12. 0-0-0 
Er upræcist. Det tillader nemlig en

smart plan. Bedre 12. Lf3.
12... b5 

13. Lf3 Sxd4! 14. Lxd4 b4 15. Lxf6 

Pointen er, at hvis han spiller 15.
Se2?! har jeg 15... e5, og jeg har fået
alt det, man kan drømme om med
sort i Siciliansk. 
15... gxf6?! 
15... Lxf6 16. Se2 Le7 havde været

bedre. 
16. Se2 Db5 17. Dd2 Tc8 18. Kb1

a5 19. f5 a4?! 
19... De5.
20. Sd4 Dc5 21. fxe6?! 
21. Lh5 e5 troede jeg ville holde

sammen på det. Men efter 22. Se6!
Dc4 23. The står Hvid bedst, da jeg
ikke kan spille 23... Lxe6? pga. 24. b3!
21... fxe6 22. Lg4 De5 23. Dxb4

Tg8 24. Sf3 Dc5 25. Dxc5 Txc5 26.
Lh3 Kf7 

27. a3?! 
En mærkelig beslutning at fast-

lægge sine egne bønder sådan, Hvid
står nok bedre, men det er bestemt
ikke let mod løberpar og aktive
tårne. 
27... Tb8 28. Td2 Lf8 29. Thd1

Tb6 30. g3 Ke7 31. Se1 Te5?! 
31... Lh6.
32. Lg2 

32... f5?! 
En strammer i tidnøden. 32... Lh6.
33. Sd3 Txe4 
Min plan da jeg spillede f5. Måske

ikke objektivt korrekt, men på den
anden side var det nok det, der vandt
partiet. 
34. Lxe4 fxe4 35. Sc5 Lg7! 36.

Sxd7?! 
36. Sxe4 Txb2+ 37. Kc1 Tb6 38.

Txd6! Det er vigtigt, at Hvid ofrer
kvalen tilbage. 38... Lh6+ 39. T6d2
og Hvid har klar fordel.
36... Txb2+ 37. Kc1 Tb7 

38. Txd6? Lh6+ 39. T1d2 e3! 40.
Txe6+ Kxe6 41. Sc5+ Ke5 
Desværre var tidnøden nu over-

stået, ellers kunne han nemt være
hoppet i et lille trick. 
42. Te2 
42. Sxb7? e2! havde været en fin

afslutning.
42... Ta7 

Hvids stilling er håbløs, bonden på
e3 er for stærk. Han kan ikke stoppe
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Unødvendigt, da det giver ham
muligheden for Sc3. Det er selvføl-
gelig vundet, men ingen grund til
det. 
33. Da8 

Så er det tid til at gøre det færdigt! 
33... f5! 34. gxf5 g4! 
Og det kører bare af sig selv.
35. h4 gxf3 36. Th2 De1+ 37. Tf2

e4 
Kunne ikke lige finde skakmatten. 
38. Dg8 Dg1+ 39. Kh3 Td8 40. f6+

Txf6 41. Dh7 Tg6 42. Opgivet.
Et super parti, og det er altid dej-

ligt at få lov til at smadre sin mod-
standers kongestilling på den måde! 
0-1.

En remis i fjerde runde med en
2470-ukrainer var også fint. I femte
ventede så den regerende verdens-
mester Andrey Esipenko, Ruslands
største talent med både GM-titel og
2600 i rating. Her blev vi overrasket
i åbningen, men Filip fik et godt
modstød ind og stod nærmest bedst.
Desværre havde han brugt alt for
lang tid i åbningen – noget der sker
for mange, når de er oppe imod en
stor kanon – og han mistede orien-
teringen og spillede et par upræcise
træk, hvorefter hans stilling kollap-
sede fuldstændigt. 
Filip kom dog stærkt igen med en

effektfuld sejr i sjette runde, men så
gik der lidt grus i maskineriet. De to
følgende runder endte nærmest mi-
rakuløst med to remiser. Det kunne
ligeså godt have været to tab. En sejr
i niende runde over en svensker – det

er altid vigtigt at slå dem – bragte
ham frem igen med chance for IM-
norm med en god afslutning. Det
satte en stærk tysker med 2440 i Elo
dog en stopper for i tiende runde. Ef-
ter endnu en god åbning mistede Fi-
lip desværre momentum lidt lige-
som imod Esipenko, og det gik hur-
tigt helt galt. I sidste runde en kamp-
remis. Det ville selvfølgelig have væ-
ret dejligt at slutte af med en sejr,
men overordnet absolut en positiv
indsats.
Facit: Nr. 26 med 6½ af 11. Det

gav 7 elo-point.

Jonas Bjerre, U14
Elo 2438, seedet 1 af 137

Man kan altså godt spille, selv om
man kun er 11 år, belærer Jonas mig
ved aftensmaden. Jeg lavede en IM-
norm, da jeg var elleve, fortsætter
han. OK, pointe forstået. Baggrun-
den er dog, at den topseedede dan-
sker har startet jagten på medaljer
med en remis mod en 12-årig pige,
der har valgt at spille i den såkaldte
åbne række fremfor hos pigerne.
Det var svært at være favorit, det

stod hurtigt klart. Mange af mod-
standerne var godt tilfredse med re-
mis og spillede decideret på det. Der
røg en halv her og der, men Jonas
holdt sig godt til med sejre i runde
2,4,6 og 7 og dermed 5½ af 7. Særligt
sejren i syvende runde var impone-
rende. I et komplekst tidnøddrama
fandt stortalentet nogle fine resurser,
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Jonas Bjerre. Foto: Lars Schandorff.

Jonas Bjerre kommenterer
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min konge fra at komme ind i stil-
lingen på en af fløjene. 
43. Kb2 Kd5 44. Sd3 Ke4 45. Kc3

Kf3 46. Te1 Tc7+ 47. Kb4 Txc2 48.
Kxa4 Td2 49. Se5+ Kf2 50. Tb1 Kg2
51. Kb3 e2 52. a4 Td1 53. Tb2 Kf1
54. Opgivet.
0-1.

Runde otte og ni endte med to remi-
ser mod et par gode folk, en inder og
en kineser. Skakligt OK, men ikke
godt med henblik på guldkampen. I
runde ti havde Jonas hvid mod en

græker på knap 2400 i rating. Et
parti, der bare skulle vindes, hvis der
skulle være nogen medaljechancer.
Efter en fin åbning gik det dog galt i
midtspillet. I tidnøden mistede
modstanderen dog kontrollen, og
Jonas fik sig kæmpet tilbage og
havde løberpar imod to springere i
et slutspil. Stillingen var dog lukket,
og der var ingen reelle gevinstmulig-
heder. Remis. 
I sidste runde en forholdsvis kor-

rekt remis med sort imod en god ar-
menier, der ikke rigtig ville noget. Så

Jonas blev på +4. Han gik ubesejret
igennem turneringen, hvilket altid er
rart, men der var et par remiser for
meget til at komme helt op i toppen.
Absolut godkendt indsats, der endnu
engang understreger, at selv på ver-
densplan hører danskeren til iblandt
de bedste, men der er mange om
buddet.
Facit: Nr. 10 med 7½ af 11. Det

kostede 10 elo-point.
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I lufthavnen. Hverdagen uden for brættet nærmer sig. Foto: Lars Schandorff.

Nyt fra DSU

DDeenn  ggooddee  ttoonnee!!

I august blev jeg gjort opmærksom på en racistisk hændelse i en dansk
skakklub. Jeg kommenterede den dengang på skak.dk under “Nyt fra

HB-mødet” i august. Siden har jeg modtaget diverse reaktioner, blandt
hvilke nogle bekymrer mig en del. Så lad mig derfor gentage og slå fast
herfra: at “alle, uanset alder, køn, nationalitet, politisk eller seksuel ori-
entering er velkomne i Dansk Skak Union”, så længe de opfører sig som
man forventer i foreningslivet. Alle har et fælles ansvar for at tage afstand
fra og sætte en stopper for enhver form for nedværdigende behandling af
andre mennesker. Racisme, sexisme eller mobning hører ganske enkelt
ikke hjemme i Dansk Skak Union. 

Under OL krævede de nordiske lande i et åbent brev, at FIDE sikrer:
– at alle forbund kan deltage i alle FIDE-mesterskaber
– flere kvinder på alle niveauer i skak
– gennemsigtighed og fair ledelse
– skoleskakprogrammer i alle lande

Naturligvis henvendt til de tre præsidentkandidater, men samtidig også begreber, som jeg personligt
finder vigtige og værd at arbejde hen imod. Konkret har jeg på DSUs vegne udtalt til NRK, at Danmark
ikke kan støtte deltagelse ved VM i hurtig og lynskak, hvis for eksempel Israel eller andre lande ikke
kan få visum, og jeg har støttet op om udnævnelsen af norske Vibeke Ekeland Grønn som ny nordisk
zonepræsident. Skakklubben Evans har valgt en kvindelig formand, det er stort set den eneste kvin-
delige leder vi pt. kan finde i unionen, forhåbentlig kan vi få gjort noget ved dette misforhold. Der
findes heldigvis kvindelige trænere og holdledere, men vi har brug for, at de også gør sig gældende
politisk.

Andetsteds i bladet er omtalt kassererskift i DSU. Vores sekretær har valgt at stoppe et år for tidligt, han
synes, at opgaven er for stor. Som formand oplever jeg meget, at det der gerne helst skulle være en 
politisk indsats, alt for ofte druknes i “projektleder-opgaver og opfølgning”, fordi der ganske enkelt
ikke er ret mange, der kan afse den fornødne tid. Jeg hører ofte bemærkninger om at ”vi har brug for
et sekretariat”.  Jeg ved det ikke, men i hvert fald har vi brug for at gøre det nemmere at finde frivillige
ledere i fremtiden. I dag er det i hvert fald de færreste som både er parate til at arbejde en masse timer
gratis og samtidig modtage kritik for ikke at være dygtige nok til det job, de har sagt ja til for at hjælpe
en organisation, de holder usigelig meget af.

Herefter er det betids at takke alle frivillige ledere og ansatte i DSU – uanset deres funktion – for den
indsats, de yder året rundt, så vi andre kan nyde skakspillet i klubber, til turneringer og events rundt
omkring i landet. Tak også til de mange som yder en indsats med at formidle spillet, uanset om det er
i form af livetransmissioner eller skriftlige reportager til aviser, hjemmesider, klubblade eller Skakbla-
det.

Alle ønskes hermed god jul og godt nytår.

Poul Jacobsen, formand

for Dansk Skak Union
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Denne bedrift var ikke i sig selv spe-
ciel, og Stockfish spiller jævnligt
matcher mod andre af verdens bed-
ste engines som f.eks. Houdini, Ko-
modo og Shredder. Det helt usæd-
vanlige var at AlphaZero havde lært
sig selv at spille skak alene ud fra reg-
lerne, hvor de andre programmer
som tidligere nævnt er fyldt med
håndtunede tabeller, der indeholder
viden fra stormesterpraksis om for
eksempel brikkernes værdi i forskel-
lige stillingstyper. 
AlphaZero betjente sig af det, man

kalder “reinforcement learning”. Det
vil sige, at den spillede mod sig selv
og lærte af sine nederlag. Det er en
langsom måde at lære på, men for-
delen var at AlphaZero blev helt fri
af menneskelige forudantagelser om,
hvilke stillinger der er gode. At der så
alligevel var overraskende god over-
ensstemmelse mellem AlphaZeros
og superstormestrenes stillingsbe-
dømmelse viste sig ved, at den uaf-
hængigt genopdagede ikke bare de
klassiske åbninger som Dronning-
gambit og Spansk, men også en mo-
derne undervariant som Berliner-
 forsvaret.

“Det helt usædvanlige var 
at AlphaZero havde lært sig

selv at spille skak 
alene ud fra reglerne.”

AlphaZero bruger en “Monte Carlo
tree search” til at finde det bedste
træk i en given stilling. Det skal for-
stås på den måde, at den spiller en
række varianter igennem og vælger
det træk, hvor undervarianterne i
gennemsnit giver det bedste resultat
i modsætning til traditionelle ska-
kengines, hvor det træk, der har den
bedste unikke undervariant, vælges. 
Det vil sige, at AlphaZero er mere

tilbøjelig til at vælge et træk, der gi-
ver en “god” stilling – forstået på den
måde at der i stillingen ikke kun er
én vej, men mange veje der fører til

gevinst. 

Regnekraften blev sat mat
Kernen i AlphaZero og det sted, hvor
dens viden om skak lagres, er et så-
kaldt “Deep Neural Network”. Net-
værket bruger som input en
(skak)stilling og giver som output en
tabel med sandsynligheder, der for-
tæller hvilke af de lovlige træk i stil-
lingen der med størst sandsynlighed
er “gode”. 

“I matchen mellem Stockfish
og AlphaZero havde de to 
programmer ét sekund per
træk og på den tid kunne 

AlphaZero analysere 80.000
stillinger, mens StockFish

kunne analysere 70 millioner.” 

Mange skakspillere kender dem som
“kandidattrækkene”, og det er også
de træk søgealgoritmen vil bruge
mest tid på at analysere. Evnen til at
finde gode kandidattræk er essentiel
for at kunne analysere meget dybt,
uden at antallet af varianter eksplo-
derer. I matchen mellem Stockfish
og AlphaZero havde de to program-
mer ét sekund per træk og på den tid
kunne AlphaZero analysere 80.000
stillinger, mens StockFish kunne
analysere 70 millioner. 
Alligevel trak AlphaZero det læng-

ste strå, fordi den evnede at analysere
de mest relevante varianter, og fordi
den havde en bedre stillingsvurde-
ring.

Åben om algoritmer
AlphaZero blev i matchen – ligesom
Deep Blue blev det i sin tid – afviklet
på særlig hardware og er således ikke
tilgængelig for menigmand, men
Deepmind har været meget åbne
omkring de anvendte algoritmer
(søg for eksempel efter denne arti-
kel: “Mastering Chess and Shogi by
Self-Play with a General Reinforce-

ment Learning Algorithm”) og det
har ført til, at der er opstået et open
source projekt med navnet Leela
Chess Zero, der bygger på de samme
principper som AlphaZero. 
Ligesom min hovedperson Martin

Møller drømmer om at bringe supe-
rintelligens ud til den brede befolk-
ning, så arbejder teamet bag Leela
(Gary Linscott, Alexander Lyashuk
og andre) på at bringe de nye skak -
algoritmer ud til alle skakinteresse-
rede. Leela deltager i øjeblikket i
Computer Chess Championship på
chess.com og er avanceret til kam-
pen om tredjepladsen (mod Ko-
modo) hvilket er overraskende, når
man tænker på, at softwaren er min-
dre end et år gammel. I første runde
af turneringen dystede 24 skakpro-
grammer, og de 8 bedste avancerede
til anden runde heriblandt Leela, der
snuppede femtepladsen efter
Stockfish, Komodo, Houdini og Fire.
Tredje runde gik lidt bedr,e og det
blev til en fjerdeplads til Leela kun et
point efter Komodo, men stadig
klart efter Stockfish og Houdini der
mødes i finalen.

“Teamet bag Leela arbejder 
på at bringe de nye 

skakalgoritmer ud til alle
skakinteresserede.”

Selv om Stockfish stadig er bedst, fø-
ler jeg mig overbevist om, at Leela i
løbet af kort tid vil finde vej til de fle-
ste skakspillere – både professionelle
og amatører – fordi den modsat de
traditionelle skakprogrammer har
en stillingsbedømmelse, der ikke
stammer fra mennesker, men fra en
stadigt voksende samling af partier
den spiller mod sig selv. 
Det betyder, at vi for første gang

har at gøre med en kreativ skakintel-
ligens, der vil kunne finde nye må-
der at spille skak på. Derudover gi-
ver Monte Carlo-søgningen Leela en
mere menneskelig tilgang til skak.

Af Nils Hoffmann

Er skakverdenen et mikrokosmos,
der kan fortælle os, hvordan ud-

viklingen indenfor kunstig intelli-
gens vil udspille sig i fremtiden? Den
tanke slog ned i mig, da jeg i foråret
opdagede, at en open source version
af Googles banebrydende Alpha
Zero med succes deltog i World
Computer Chess Championship. 
En af årsagerne var, at jeg tidligere

på året var udkommet med en sci-
ence fiction med titlen “Dæmonens
Bagdør”, hvor jeg gør mig lignende
overvejelser omkring open source og
demokratiseringen af kunstig intel-
ligens. I min bog er hovedpersonen,
Martin Møller, engageret i et projekt,
der har til formål at bringe kunstig
superintelligens ud til den brede be-
folkning. I romanens univers er det
udelukkende regeringer, megakon-
cerner og rigmænd der kan få ad-
gang til superintelligens, og det for-
søger Martin at rette op på ved sam-
men med andre at udvikle superin-
telligent software som open source. 

“I romanens univers er det 
udelukkende regeringer, 

megakoncerner og rigmænd 
der kan få adgang til 
superintelligens.”

Et lignende handlingsforløb ser nu
ud til at udspille sig indenfor skak -
verdenen, der gennem tiderne har
været en af frontlinjerne for menne-
skets med- og modspil med maskin -
intelligens. Skak blev allerede i 1700-
tallet brugt som et udstillingsvindue
for “kunstig intelligens”, da Wolfgang
von Kempelen turnerede med
“Skaktyrken” – en trædukke der fo-
restillede en tyrk bænket bag et stort
trækabinet med et skakbræt monte-
ret på toppen. Von Kempelen påstod,
at tyrken var en skakspillende ma-
skine, men det var naturligvis en il-
lusion og indeni det store kabinet
sad skiftende skakmestre og betjente
tyrken, mens den blev vist frem til
konger og kejsere. 
I midten af det 20. århundrede

kom de første computere, og den
tidligere skakverdensmester Botvin-
nik deltog i 50erne i udviklingen af
et russisk skakprogram. Det kunne
kun se nogle få træk frem, og først i
løbet af 90erne fik computere til-
strækkelig regnekraft til at konkur-
rere med de bedste skakspillere i ver-
den – en udvikling der kulminerede
med Deep Blues matchsejr over Ka-
sparov i 1997.

Manglende intuition
Maskinernes sejr var i begyndelsen
svær at acceptere for Kasparov og
store dele af skakverdenen. Mange
stormestre – herunder danske Bent
Larsen – havde før matchen spået at
det ikke ville være muligt at bygge et
skakprogram der kunne spille på hø-

jeste plan, fordi det krævede intui-
tion og forståelse at nå det niveau,
men Deep Blue og mange af de føl-
gende skakprogrammer demonstre-
rede, at stor spillestyrke kunne op-
nås af en algoritme (program) der så
tilstrækkeligt dybt i varianttræet og
undersøgte millioner af stillinger –
en såkaldt alpha-beta tree search. 
Programmerne brugte en håndtu-

net evalueringsfunktion til at vur-
dere de enkelte stillinger og styre
søgningen, og selvom denne funk-
tion var milevidt fra at kunne kon-
kurrere med en stormesters stillings-
vurdering, så var den rå regnekraft
nok til at overvælde selv den bedste
menneskelige skakspiller. I skrivende
stund har de bedste skakprogram-
mer en ELO-rating på godt 3400,
næsten 600 mere end verdensmeste-
ren Magnus Carlsen, der naturligvis
ville være chanceløs i en match.

IBM mistede interessen
Efter Deep Blue matchen mistede
IBM interessen for skakmaskiner og
udviklingen overgik til mindre soft-
wareudviklere. Der blev fundet en
række smarte metoder til at beskære
søgetræerne men det var primært
Moores Lov, fordoblingen af regne-
kraften hvert andet år, der drev ud-
viklingen mod stadigt stærkere skak-
programmer. 
Men for nylig blev skakverdenen

endnu engang rystet af et skakpro-
gram. AlphaZero fra Google Deep-
mind besejrede i slutningen af 2017
open source programmet Stockfish.

Kunstig skakintelligens
åbner døren 
til fremtiden



Den søger stillinger, hvor der er flere
gode varianter og ikke bare en enkelt
superskarp variant, der kan være
svær at finde – eller huske i de til-
fælde, hvor computeren bruges til
forberedelser. 

Leela - Nirvana 
Computer VM 2018
Dronninggambit / D 38

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. Sc3
Lb4 5. Lg5 Sbd7 6. e3 c5 7. cxd5
exd5 8. Dc2 Da5 9. Ld3 c4 10. Lf5 0-
0 11. 0-0 g6 12. Lxd7 Sxd7 13. e4
Sb6 14. e5 Lf5 15. Dd2 Tfc8 16. a3
Lf8 17. Sh4 Ld3 

18. f4!! Lxf1 19. Txf1 Sa4 20. f5 Tc7
21. Lh6 Sxc3 22. Lxf8 Txf8 23. f6
Kh8 24. Sf3 Se2+ 25. Dxe2 h6 26.
Df2 c3 27. Dh4 h5 28. bxc3 Dxc3 29.
Df4 Kh7 30. e6 Tcc8 31. e7 Dxa3 32.
g4 Dd3 33. Sg5+ Kg8 34. exf8S a6
35. Sd7 Te8 36. Se5 Dc2 37. Sgxf7
Df2+ 38. Txf2 Tc8 39. Dh6 Tc1+ 40.
Kg2 Tg1+ 41. Kxg1 hxg4 42. Dg7
mat.
1-0.

Jacob Aagaard skriver i Skakbladet
2018/3: “Computere bekymrer sig
ikke om praktiske problemer eller
overseelser, så deres bedømmelse af
trækkenes værdi er ofte irrelevant.”
Måske vil det ændre sig med frem-
komsten af Leela. En anden effekt af
Monte Carlo-søgningen er, at pro-
grammet i en remisstilling vil gå ef-
ter træk, der giver modstanderen
størst mulig sandsynlighed for at

spille forkert, hvilket også forekom-
mer såre menneskeligt.
Man kan håbe, at Leela vil blive en

inspirationskilde for fremtidens
skakspillere og endnu mere fanta-
stisk vil det være, hvis open source-
miljøet i fremtiden bliver en dri-
vende kraft indenfor kunstig intelli-
gens, så vi undgår stor ulighed mel-
lem dem, der har adgang til kunstig
intelligens, og dem, der ikke har. El-
ler som Martin Møller udtrykker det
i Dæmonens Bagdør:

“Vi er i gang med et spændende
projekt. Det er en open source AI vi
vil distribuere til alle. Målet er at
den skal være klasse B. Når først
den er spredt på nettet vil andre
tage over og forbedre den. Vi kan
bygge en bro over intelligenskløf-
ten!
Forbedre livet for milliarder af

mennesker der lige nu lever af tos-
searbejde eller understøttelse.”

Fakta om Dæmonens Bagdør

København, 2064. Kunstig intelli-
gens er blevet den vigtigste res-
source. Martin indblandes i en
kamp mellem politiske grupper,
mafiaen og kunstige intelligenser
deriblandt den virtuelle hund 
Sokrates og superintelligenserne
fra Akademiet.

Paperback udgivet af Spitzen Pub-
lish, e-bog af Fremtidsfabler og de
kan købes hos internetboghandlere
(f.eks. Gucca.dk, Saxo.com)
Paperback 190 kr, e-bog 90 kr.
www.fremtidsfabler.dk
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Nils Hoffmann
er PhD fra DTU med 

interesser indenfor bl.a. 
machine learning og kunstig
intelligens. Han har været

medlem af Allerød Skakklub i
38 år og siddet i klubbens
bestyrelse i næsten lige så

lang tid.
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Kasserer med kort varsel
Kort tid efter at Tom Petri Petersen blev valgt til kasserer for Dansk Skak Union, måtte han
trække sig af personlige årsager. Det satte DSU i meget vanskelig situation, for alle ved, at
kassererposten er særdeles tidskrævende. Heldigvis kom hjælpen flyvende med e-mail, da
Poul Guldbæk Olesen tilbød at hjælpe. Skakbladet har talt med den ny kassemester – om
skak, økonomi og alt muligt andet

Af Jan Løfberg

1972 var et skelsættende år for skak -verdenen. Boris Spasskij mødte
Bobby Fischer i den mest hypede
skakmatch nogensinde. For Dansk
Skak Union betød det, at medlems-
tallet fik et gevaldigt nøk opad. Et af
de mange nye medlemmer, som be-
gyndte at spille skak i en klub, var
den 14-årige Poul Guldbæk Olesen.
Han blev medlem af “Randers Skak-
klub af 1946” – i daglig tale blot Ran-
ders 1946.
Fra 1979 blev han medlem af

Vejlby-Risskov Skakklub, der den-
gang var en af landets absolut bedste
klubber med mange unge, ambitiøse
spillere på 1. holdet.
Poul Guldbæk Olesen blev

cand.scient.pol. fra Aarhus Universi-
tet i 1984. Efterhånden som arbejde,
kone og børn også krævede op-
mærksomhed, blev skakspillet ned-
trappet. Men i 2012 havde Poul
Guldbæk genvundet lysten, og så
meldte han sig igen ind i VRS.
Poul Guldbæk rundede de 60 år

denne sommer. Han er gift og bor i
Risskov nord for Aarhus, Han har to
børn og et barnebarn. Foruden skak
er politik, samfundsforhold og
musik hans største interesser. Poul
Guldbæk har sunget i kor i mange år
“og spiller klaver/keyboard til lidt
mere end husbehov, som han selv
udtrykker det.

Hvordan er du endt på 
kassererposten?
“Midt i august så jeg et opslag på
www.skak.dk om, at DSU temmelig
akut manglede en kasserer og efter et
par dages betænkningstid sendte jeg
en mail til Poul Jacobsen. Herefter
gik det stærkt, og allerede fire dage
efter sad han ved mit spisebord og
fortalte løst og fast om DSU-øko-
nomi. Den følgende weekend mødte
jeg op i Middelfart og blev konsti-
tueret som kasserer.”

Det er jo midt i en periode, så det
har vel ikke været helt let?
“De forløbne to måneder har både
været spændende, men også noget
forvirrende. Det er vist ingen hem-
melighed, at jeg overtog et lidt for-
sømt DSU-regnskab, hvor der heller
ikke er mange “instrukser” at støtte
sig til, men det hjælper nu, efter en
periode med en hel del timer foran
pc-en og med god opbakning fra
ikke mindst formanden, der har
taget sig tid til en god introduktion
også har påtaget sig nogle af kasse-
reropgaverne her i overgangsperio-
den. Det var dog ikke gået, hvis jeg
havde haft et fuldtidsjob ved siden af
– men jeg regner selvfølgelig med, at
kassererarbejdet kommer ind i en
mere rolig gænge lidt senere, hvor jeg
jo stadig håber på muligheder for
mig på jobfronten.”

Det, Poul Guldbæk hentyder til, er
han rent arbejdsmæssigt i øjeblikket
er ledig efter en træls, men nu hel-
digvis veloverstået sygdomsperiode.

“Jeg har haft en række ansættelser
i administrative jobs, bl.a. på Aarhus
Universitet og VUC Aarhus og har i
alle disse år haft budget og regnskab
som én af mine vigtigste arbejdsop-
gaver.”

Kan du fortælle lidt om nogle af
dine første observationer som 
organisationsmand?
“Jeg har en hel del erfaring med be-
styrelsesarbejde i flere foreninger
igennem årene, og jeg er p.t. både
kasserer og sekretær i VRS. Men selv
om jeg har kendt skakverdenen,
siden jeg var teenager og været i en
klubbestyrelse i mange år, er der
ting, som man pludselig skal vænne
sig til at se fra en anden vinkel –
blandt andet DSU-kontingentet,
som set fra en klubkassererpost er en
urimelig stor udgift, men set fra
DSU jo gerne måtte være større, når
man nu ved hvad det skal dække –
og hvad der desværre ikke kan blive
råd til! 
Jeg har ikke altid fulgt så meget

med i skak på topniveau, så derfor
skal jeg også bruge en del tid på at
finde ud af “hvem, der er hvem”; når
der bliver nævnt diverse skakspiller-
navne i  mundtlige diskussioner og i
mails.”

Har du gjort dig “politiske” 
overvejelser i forbindelse med din
tiltræden?
“Hvis man har ønske om at lave “re-
volutioner”, er det nok ikke en kas-
sererpost man skal overtage. Her
drejer det sig jo først og fremmest



Ny medalje til Jonas Bjerre
Efterhånden er man så forvænt med,
at Jonas Bjerre klarer sig godt på den
internationale scene. Det er dog sta-
dig noget af præstation at vinde en
medalje ved et ungdoms-EM. I Riga
opnåede Jonas Bjerre en bronzeme-
dalje i U14, selv om han tabte i sidste
runde til russeren Stefan Pogosyan,
der herefter blev europamester.

1. FM Stefan Pogosyan, Rusland
(2331) 8 point af 9. 

2. FM Dmitry Tsoi, Rusland 
(2393) 7½.  

3. IM Jonas Buhl Bjerre, Danmark
(2423) 6½ og bedst korrektion.

Danmark havde 18 spillere med ved
ungdomsmesterskaberne (fra U10 til
U18) i den lettiske hovedstad. Jonas
blev dansk topscorer. Næstflest point
opnåede FM Filip Boe Olsen i U16 –
han gik i øvrigt ubesejret igennem
turneringen og endte på en delt 9.
plads med 6 point og som nr. 16 efter
korrektion.

Jonas Bjerre vandt Festugen
Der var ingen tvivl om, hvem der
skulle vinde årets festugeturnering i
Aarhus. IM Jonas Bjerre scorede 7
point i de otte runder. Først indledte
han med 3½ point af fire i fredagens
hurtigskak, og derefter leverede han
samme score i de fire runder med
normal turneringsbetænkningstid.
Jonas modtog både pokal og en præ-
mie på 5.000 kr.

Slutstilling:
1. IM Jonas Buhl Bjerre,
Skanderborg, 7 point.

2. Tobias Rostgaard, BMS, 6½.
3-7. IM Klaus Berg, SK1968, 6.
3-7. Nicolai Kvist Brondt 

Pedersen, Skanderborg, 6.
3-7. IM Jens Ove Fries Nielsen,

Fredericia, 6.
3-7. FM Mads Boe, Skanderborg, 6.
3-7. IM Uffe Vinther-Schou,

Aarhus/Skolerne, 6

Forbrænd kalorier med skak
I forbindelse med den stærkt besatte
open Isle of Man gennemførtes en
række forsøg, hvor spilleres hjerte
rytme og kaloriforbrænding blev
målt live. Resultatet er nok ikke så
overraskende for skakspillere, der
ved, hvor fysisk hårdt det er at kon-

kurrere på topniveau, men det kan
måske bringe nye forhåbninger om,
at skak kan anerkendes som idræt.
For eksempel forbrændte den russi-
ske stormester Antipov 560 kalorier
i løbet af to timers spil bare ved at
sidde og tænke. Det svarer til 8 km
løb eller en times svømning. På et
tidspunkt røg hans modstanders,
den amerikanske superstjerne Naka-
mura, hjerteslag helt op på bemær-
kelsesværdige 130 slag i minuttet.
Partiet endte i øvrigt remis.

EM-titel til koldingenser
10 point af 10 scorede Jan Rosenberg
fra Springeren i Kolding, da han
vandt skakturneringen ved et stort
sportsstævne for værestedsbru-
gere/udsatte i hele Europa (“Social
Inclusion games”). Jan Rosenberg
kunne deltage i stævnet, fordi han i
flere år har været tilknyttet “Folke-
køkkenet” i Kolding og sidder i kom-
munens udsatterådet.

om at regningerne skal betales og re-
gistreres og bogføres de rigtige ste-
der, og at folk skal have deres
tilgodehavender dækket efter klare
retningslinjer – og så hurtigt som
muligt. Og de næste måneder kom-
mer til at gå med at få regnskabet for
2018 sluttet ordentligt af og at få et
2019-budget skudt godt i gang”.

Alligevel har du formentlig 
allerede tænkt på, om der er
noget, der kan forbedres i 
fremtiden?
“Efter nytår kunne jeg godt tænke
mig – sammen med kolleger i DSU-
organisationen – at bruge noget
krudt på at få mere åbenhed ind i
præsentationen af unionens øko-
nomi, og at få tilrettet kontoplanen,
så den bliver lidt mere tidssvarende
og gennemskuelig. Jeg har fået at

vide, at dette ønske har været der i et
stykke tid, og det passer godt med
mine egne ønsker og interesser. Det
vil også være praktisk at få beskrevet
kassereropgaverne mere præcist, fx
hvad unionen giver tilskud til og
hvilke regninger, der skal udsendes
hvornår. Til gengæld kommer jeg
nok ikke til at udvikle avancerede IT-
løsninger i regnskabsprogrammerne
eller at engagere mig så meget i de
skakpolitiske diskussioner, men det
er heldigvis andre, der kan tage sig
af.”

Når nu du taler om skak –
hvor befinder du dig henne i 
ratinghierarkiet?
“Jeg har spillet en hel del turnerin-
ger igennem årene, ikke mindst i de
senere år, men det er aldrig blevet til
den store karriere; mit – jeg må vel
hellere sige hidtil (!) - højeste rating-
tal var 1651 for ca. 30 år siden - men
ellers har det for det meste ligget
mellem 1400 og 1500.”

En afsluttende bemærkning?  
“Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at leve
op til de forventninger, der stilles til
en DSU-kasserer, så mine joberfa-
ringer, skakinteresse og ønsket om at
“gøre en forskel” forhåbentlig kan gå
op i en højere enhed.”

Poul Guldbæk Olesen (øverst th.) ved skakbrættet. Foto: VRS.
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Jaksland scorer IM-norm
Europa Cuppen i Grækenland var udsat for en særlig opmærksomhed i
år, eftersom den norske verdensme-
ster Magnus Carlsen deltog på Vå-
lerenga Sjakklubbs mandskab.
Verdensmesteren havde endnu en
gang svært ved at vinde partier,
men han gik dog ubesejret igennem
med 3½ af 6 på 1. bræt.
Der var fire danske hold med, og

Jesper Thybo fra Jetsmark og Tim
Jaksland fra Hillerød stod for de
største lyspunkter. Jesper Thybo le-
verede en ratingpræstation på 2626
for sine 4 point ud af seks partier.
Men man skal spille mindst syv partier i Europa Cuppen for at score en
norm. Til gengæld er Jesper Thybo igen over 2500 i rating.
Den 51-årige Tim Jaksland var som forvandlet. Normalt spiller han

totalt uden hæmninger, men i Grækenland var spillet meget sikkert. På
Hillerøds 2. bræt indledte han med fire remiser, men vandt sine sidste tre
partier og scorede sit livs første IM-norm. Ratingpræstationen var så
fornem som 2456.
For russerne gav mesterskabet succes. Bemærkelsesværdigt var det, at

Mednyi Vsadnik fra Sankt Petersborg vandt titlen, selv om deres 1. bræt
Peter Svidler var ude af form. Han tabte sine første fire partier, men
slæbte 1½ af to hjem i de vigtige opgør – blandt andet en remis imod
Magnus Carlsen, da nordmændene var ved at løbe med det hele.

Slutstilling:
1. Mednyi Vsadnik, Rusland, 12 MP.
2. AVE Novy Bor, Tjekkiet, 12 MP.
3. Molodezhka, Rusland, 11 MP.
4. Obiettivo Risarcimento Padova, Italien, 11 MP.
5. Vålerenga, Norge, 11 MP.
35. Jetsmark, 7 MP.
38. Nordkalotten; 6 MP.
53. Hillerød, 4 MP.
59. Brønshøj, 3 MP.

61 hold deltog.Tim Jaksland
Fotos: Martin Stampe Noer.

Magnus Carlsen
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Jørn Erik Nielsen
12.5 1948 - 3.8 2018

Vor ven Jørn Erik er død efter lang
tids kræftsygdom.
Han var ikke nogen stærk spiller,

men satte sit præg på dansk skak
gennem sit utrættelige arbejde med
undervisning og skakhistorisk forsk-
ning. Jørn Erik var uddannet lærer
og arbejdede i mange år på Brund-
lundskolen i sin hjemby Aabenraa,
hvor han også var aktiv i den lokale
klub, indtil den lukkede i 2014, og
derefter i Haderslev Skakklub. Selv-
følgelig var det vigtigt for ham at ele-
verne også fik kendskab til skak, og
takket være hans engagement op-
nåede ’Brundlund Vikings’ en styrke,
der satte skolen i stand til at vinde
sin række i det danske holdmester-
skab 1994 og deltage i det nordiske
skoleskakmesterskab i Island. Denne
toppræstation forevigede Jørn Erik i
et hæfte, der karakteristisk nok inde-
holdt rejseberetning, partier og bil-
leder sammen med fine afsnit om is-
landsk historie og geografi. Der er
ingen tvivl om, at alle deltagere
havde en oplevelse for livet! Store

dele af det undervisningsmateriale
Jørn Erik udarbejdede til sine elever
nåede længere ud og er stadig i brug
rundt omkring i skoleskakklub-
berne.
Hans grundighed som forsker var

legendarisk. Når han fattede inter-
esse for en spiller eller et skakhisto-
risk emne tilbragte han utallige ti-
mer i biblioteker og arkiver, hvor
skakblade og skakspalter blev gen-
nemgået, og alt materiale blev om-
hyggeligt bevaret og organiseret.
Også for andre forskere eller skri-
benter, der fik brug for det, stillede
Jørn Erik beredvilligt sit indsamlede
materiale til rådighed. 
Sammen med Per Skjoldager for-

fattede han Aron Nimzowitsch : On
the Road to Chess Mastery, 1886-
1924 (2012), den første egentlige 
bio grafi om den lettisk/danske stor -
mester – et omhyggeligt gennemre-
searchet værk, der blev til som følge
af utilfredsheden med den overfladi-
ske og anekdotiske behandling me-
steren havde fået i tidligere bøger.
Men Jørn Eriks allerstørste inter-

esse var vores egen stormester Bent
Larsen. Han indsamlede alt – bog-

stavelig talt – skrevet af eller om Lar-
sen, i tidsskrifter og aviser, på alle
sprog, og organiserede dette evigt
voksende materiale kronologisk i
mapper, der optog størstedelen af
pladsen i hans arbejdsværelse. Han
blev altid begejstret hvis en gæst
kunne levere et hidtil ukendt simul-
tanparti eller en historie som han
ikke kendte.
Jørn Erik var beskeden og mild,

nysgerrig og havde et åbent sind
med blik for meget andet end skak.
Når han mærkede at gæsten var mæt
af Larsens meritter rykkede vi ind i
musikværelset og fordybede os i en
Bruckner-symfoni – eller måske var
gemytterne til en drilagtig udveks-
ling af vers fra Hávamál, vikingernes
visdomsord.

Fæ dør, frænder dør
Selv dør man til sidst
Ét jeg ved som aldrig dør:
Mindet om død mands dåd

Farvel min ven. Vi vil huske dig med
glæde.

Claes Løfgren

DM 
i ungdomsskak
Af Jan Løfberg

I den første weekend af oktober deltog 73 af unionens yng-
ste spillere i kampen om DM i ungdomsskak på Morten
Børup Skolen i Skanderborg, hvor den lokale klub stod for
det praktiske. Der blev spillet i seks klasser fra U08 til U19.

I U08 sluttede Nancee Arockiaraj, Viby, og Elin Wu, Nørre-
bro, begge på 6 point, men Nancee havde bedst korrektion
og blev dermed mester.

I de fem øvrige klasser stod der to pladser på spil til NM i Is-
land næste år. Følgende blev udtaget (førstnævnte i hver
klasse vandt klassen bortset fra i U19):

U10: Vitus Bondo Medhus, Evand, 
og Andreas Philip Cort Maleeva Hansen, Nørrebro.

U12: Albert Mechlenburg Møller, Frem, 
og Lukas Iskos, Nørrebro.

U14: Casper Liu, BMS, 
og Simon Ehrenreich, SK 1968.

U16: Filip Holm, Nordre, 
og Christian Emil Frambøl, Skanderborg.

U19: Bjarke Hautop Kristensen, Evans, 
og Magnus Mejlvang, Bornholm.

Hilmir Freyr Heimisson fra Køge Skakklub vandt U19-grup-
pen, men han kan ikke repræsentere Danmark ved NM.
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Foto: Michael Negele.

Fotos: Claus Qvist Jessen.
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nende), holder Sort med 69... Kxd6
70. Tg6+ Kc5 71. Tc6+ Kd4! 72. b6
f3, og Sort har modspil nok til at
holde remis. 73. c5 Tb2 74. Tc8 f2+
75. Kf1 Ke3 76. Kg2 Tb1 77. Te8+
Kd4 for eksempel.
69. Tg6+ Kc5 70. Tc6+ Kd4 71. b6

Ke4 72. c5 Ta2+ 73. Kg1! Tb2 
Hvid står til gevinst efter 73...

Ta1+ 74. Kh2 Ta2+ 75. Kh3 Ta3+ 76.
Kh4 f3 77. Kg3 for eksempel.
74. Tc7? 
74. Tc8! Tb1+ (74... Kf3 75. Tc7!,

og Hvid vinder langsomt. Den sorte
konge står ikke godt på f3) 75. Kh2
f3 (75... Tb2+ 76. Kh3 ændrer intet)
76. Kg3 Tg1+ 77. Kf2 Tg2+ 78. Kf1
Tb2 79. c6! Txb6 80. Te8+, og Hvid
vinder.
74... Tb1+ 75. Kf2 Tb2+ 76. Kg1

Tb1+ 77. Kh2 f3 78. Kg3 Ke3
Sort kan lige netop holde remis,

men på mere end én måde. Her ved
aktivt spil: 78... Tg1+ 79. Kf2 Tg2+
80. Kf1 Tb2 81. b7 Tb1+ 82. Kf2
Tb2+ 83. Kg3 Tg2+ 84. Kh3 Tg8 85.
c6 (85. Tc8?? f2 er en vigtig pointe)
Kd5! 86. Tc8 f2! 87. Txg8 f1D+ med
remis ved evig skak.
79. Tf7 Kd4! 80. Tf5 Ke4? 
Sort kunne have skabt en fæstning

med 80... f2!! 81. Kxf2 Tb3!, og Hvid
kan ikke få kongen i spil uden at
miste en vigtig bonde. 
81. Tf8 Kd5 82. Tc8 Tb3 83. Tc7

Ke4 84. b7 Tb2 85. c6 Tg2+ 86. Kh3
Tg8 87. Tf7 
Hvid kunne have vundet i start-

stillingen med 67. Txg7! Kxg7 68. b6
og hvid får en bonde. 
1-0.

6.  L’Ami – Yu
Som sagt, der er ikke meget tid til
slutspillet. 30 sekunder per træk. Så
selv en guldmedaljevinder kan
kludre i det! 
77... Lf5?? 
Sort ville have vundet med 77...

Ld3 78. Lf1 (Efter 78. Kd2 Lf5; og 78.
Lc8 Kg2! 79. Lb7+ Kh2) 78... Lf5 79.
Lb5 Kg2! 80. Lc6+ Kh2 81. Ke2 Lh3
82. Kd2 Lg2 83. Lb5 Lb7 84. Lf1 og

nu enten 84... La6 eller 84... Lc8 85.
Ke1 Lh3 og i begge tilfælde får Sort
en ny dronning.
78. Lxf5 g2 79. Le4+! 
Hovsa! 
79... Kxe4 80. Kf2 Kf4 81. Kxg2

Remis.
½-½.

7. Ushenina – Hallaeva
En af fordelene ved at være træner
for et tophold er, at man sidder ved
siden af alle topmatcherne. I dette
tilfælde fandt jeg ikke det bedste
træk for Sort, hvilket jeg skammer
mig lidt over... 
50... Txg2+? 
50... T8a7 giver Sort gevinstchan-

cer, men Sort kunne have vundet
med 50... T8a3!! 51. d7 (51. Lh4 Sxd6
og Sort vinder, ikke mindst fordi tår-
net er fanget på b1) Tg3, og Hvid bli-
ver mat.
51. Kxg2 Ta2+ 52. Kf3 Ta3+ 53.

Ke2 Txh3 54. Kf1 Th2? 
54... Sd2+ 55. Kg2 Sxb1 56. Txb1

Td3 gav stadig nogle chancer.
55. Kg1 Ta2 56. Ta1 Tb2 57. Tcb1 
57. Te1! og Hvid ville have store

gevinstchancer, men matchstillingen
og det der var kommet forud, spil-
lede også ind.
57... Tc2 58. Tc1 Tb2 59. Tcb1 Tc2

60. Tc1 Remis.
½-½.

8. Nakamura – Nabaty
USA kunne og burde have vundet
OL. Hovedsynderen var Nakamura
der lavede røde pølser ud af en fan-
tastisk stilling i sidste runde i mat-
chen imod Kina. Men også i 5. runde
kunne han have vundet imod Israel,
hvilket ville have hjulpet med kor-
rektionen til sidst, hvis ikke andet. 
28. Dg5+ 
28. Le4! vandt. Efter 28... Lxe4 29.

Dxe4 står Hvid teknisk til gevinst.
Sort kan ikke slå på a2, men ellers
taber han c3-bonden og er helt fær-
dig. Og hvis han gør, vil kombina-
tionen af pres mod den åbne sorte

konge, c5-bonden og styrken af d5-
bonden gøre alting nemt for Hvid.
Derfor var det kun 28... Lxd1 som
Nakamura kunne have haft proble-
mer med (hvis han ikke så Le4 over-
hovedet). Hvid vinder efter 29.
Dg5+ Kh8 30. Df5!, og der kunne
følge 30… Kg7 31. Dxh7+ Kf6 32.
Dh4+ Ke5 33. Df4+ Kd4 34. Lf3+
Kd3 35. De4+ Kd2 36. De3 mat.
28... Lg6 29. Df6 Lc2 30. Dg5+?

Lg6 31. Df6 Lc2 32. Te1 Tce8 33. Lf1
Txe1 34. Txe1 Lg6 35. Te3 Dxa2 36.
Dxc3 Dxd5 37. Te5 Remis.
½-½.

9. Kramnik – Aleksandrov
Kramnik gjorde det faktisk OK for
Rusland og tabte kun 0,1 rating-
point. Men han tabte partiet imod
Polen, hvor han tillod mat i en ellers
fantastisk stilling, hvorefter Rusland
tabte matchen og forsvandt fra top-
brætterne for halvdelen af turnerin-
gen. Denne kombination viste dog
noget af Kramniks velkendte geni. 
24. Sxd5!! cxd5 25. Tb6+ Kd7 26.

Lf1! 
Med truslen Lb5+ og Td6+. 
26... Kd8 27. Lb5 Te4 
Der er andre træk, men Hvid vin-

der på den samme måde imod andre
forsvarsforsøg. 
28. Txb7 Sf6 29. b4! 
Der er andre ideer, men dette er

det klareste. a-bonden klarer det
hele. 
29... f4 30. bxa5 fxe3+ 31. fxe3

Txh4 
31... Txe3 32. Tb8+ og Hvid vin-

der et tårn. 
32. Lxe8 
Der er så mange måder at vinde

på. 32. a6 vandt også. 
32... Txh2+ 33. Kc3 Se4+ 34. Kb3

Sd2+ 35. Kb4 Sc4 36. Lb5 Tb2+ 37.
Kc5 Sxa5 38. Td7+ Kc8 39. Kxd5+
Kb8 40. Td8+ Kb7 41. Kd6 Kb6 42.
Ta8 
1-0.
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1. Kayastha - Moroni Jr.
I dette nummer vil vi fokusere på
forskellige stillinger fra olympiaden.
En af de smukke ting ved OL er mat-
cherne mellem hold fra små skakna-
tioner, der har klaret sig godt imod
større nationer, der ikke har klaret
sig så godt. I hvert fald hvis man er
en af de små! 
Italien vandt denne match klart,

men ikke uden modstand. 
26. d6? Te8? 
26... Db6! og Sort står til gevinst. 
27. d7? 
Hvid regner forkert. 27. Lf5 Lxd6

28. Df3 g6 29. Sxg6+ hxg6 30. Lxg6
Te5 31. Dg4 ville stadig have givet
Hvid gode praktiske chancer. Stillin-
gen er objektivt i balance. 
27... Txe6! 28. Dxa5 
Dette var selvfølgelig planen. 
28... Le7! 
Av! Den havde Hvid misset. Nu

vinder Sort. 
29. Da7 g6 30. Db7 Td6 31. Txd6

Lxd6 32. f4 Lc7 33. Dc8 c5 34. Db7
Dxd7 35. Sf3 c3 36. bxc3 Dd1+
I stedet kunne Hvid i diagramstil-

lingen have vundet med 26. Sg6+!
hxg6 27. g4!, og Sort er bliver sat
mat. 
0-1.

2. Candelario - Rizouk
Denne stilling er en god advarsel til
alle der spiller Skandinavisk. Jeg har
selv haft chancen til at spille det her
en eller to gange i lynskak, men med
bonden på d4. 
8. Sb5! 
Dobbeltangreb! 
8... Dxd2+ 
8... Dd8 9. Sd6 mat.

9. Dxd2 cxb5 10. Lxb5 a6 11.
Lxd7+ Lxd7 12. Sf3 Lc6 13. Df4 0-0-
0 14. Se5 Lxg2 15. Tg1 Ld5 
1-0.

3. Garcia Cardenas – Pavlidis
I moderne skak er der ikke ligeså
meget tid til slutspil som i gamle
dage. Det betyder ikke, at vi ikke skal
træne vores færdigheder i denne
fase. 
50... Ta2+? 
Dette er en fejl, da den hvide

konge nu kan afskære den sorte
konge. Derfor ville 50... Ta1! 51. Td4
a3 52. Txd6+ Kf5 53. Ta6 Ke4 have
vundet for Sort.
51. Kf3 a3 52. Td4 Kf5 53. Txd6

Ke5 
53... Ta1 54. Td2 a2 55. Tf2 er også

remis.
54. Td3 Ta1 55. Kg2 Ke4 56. Tb3

Kd4 57. Tf3 
En af grundstillingerne i tårnslut-

spillet, Vancura-positionen, som er
remis. 
57... Kc5 58. Kh2 Kb4 59. Tf4+

Kc3 60. Tf3+ Kd2 61. Kg2 Ke2 62.
Tb3 Ke1 63. Tf3 Kd2 64. Kh2 Ke2
65. Tg3 Kf2 66. Tg2+ Kf3 67. Tg3+
Kf4 68. Tb3 Ta2+ 69. Kg1 Ke4 70.
Tg3 Kd4 71. Tf3 Kc4 72. Kh1 Kb4 73.
Tf4+ Kc3 74. Tf3+ Kd4 75. Kg1 Kc5
76. Kh1 Kb4 77. Tf4+ Kc3 78. Tf3+
Kc4 79. Kg1 Kc5 80. Kh1 Kc4 81. Kg1
Ta1+ 82. Kg2 Ta2+ 83. Kg1 Ta1+
Remis.
½-½.

4. Sachdev – Punsalan
54. Th2? 
Efter partiet sagde Tania, at hun

troede, at hun skulle have spillet 54.
Tf2+! Ke1 55. Tf4! Jeg sagde, at jeg
mente, at det ikke var nødvendigt,
men det er det! Hvid vinder efter
55... Ta6 56. a4 Ta5 57. Kd3, og den
sorte konge er effektivt afskåret. 
54... Ta6 55. Kd3 Ke1? 
Sort kunne have holdt remis med

aktivt spil. 55... Ta8 56. Kc3 Tc8+ 57.
Kb2 Tb8+ 58. Kc1 Ta8 59. Kb1 Tb8+

60. Tb2 Ta8 61. Tb3 Ta7 62. Kb2 Ke2
63. a3 Kd2, og den sorte konge er tæt
nok til at sikre remisen. Den hvide
bonde kan skubbes op til a6/a7, men
ikke længere.
56. Kc4 
56. Kc3!? vinder hurtigere. Skak er

forunderligt. 
56... Kd1?! 
56... Ta8 vinder for Hvid efter 57.

Kb5 Tb8+ 58. Kc6 Ta8 59. Kb7 Ta3
60. Kb6 Ta8 61. Th4! Ta3 (61... Txa2
62. Th1+ og tårnet er tabt) 62. Kb5
Kd2 63. Ta4 Th3 64. Td4+ Ke3 65.
Tg4 Th5+ 66. Kb4 Kf3 67. Tc4 , hvil-
ket er let at sige, men ikke nødven-
digvis så let at finde i praksis. 
57. Kb5 Ta3 58. Kb4 Ta8 59. a4

Tb8+ 60. Kc5 Ta8 61. Ta2 Kc1 62. a5
Kb1 63. Ta4 Kb2 64. a6 Kb3 65. Ta1
Th8 66. a7 Th5+ 67. Kd6 
1-0.

5. Aithmidou – Li
På vej tilbage fra toilettet faldt jeg
over denne stilling. Der var kun få
spillere tilbage i salen (inklusive
Tania), og derfor havde dette parti
en håndfuld tilskuere. Det tog mig
ikke lang tid at finde gevinsten, men
så spillede Aithmidou noget andet. 
66. Tf7+? 
66. b6?! ser meget lovende ud,

men efter 66... Kxe7 67. b7 Ta3+ 68.
Ke2 (68. Kxf4 Tb3 69. Sb5 Sh5+!! og
Sort holder remis) 68... Te3+ 69. Kd2
Kxd6 70. b8D+ Ke6 skal han stadig
spille præcist for at vinde. 71. c5! (71.
Dxf4 Te5 er ikke meget anderledes:
71. Dg8+ Kf6 72. Df8+ Kg6 73. Dxf4
Te7, Sort holder lige netop sammen
på stumperne) Kf5 72. c6 Se6 73. c7
Sxc7 74. Dxc7, og det vil tage mange
træk, før Sort er færdig.
66... Ke5! 
Jeg tror, Hvid forventede 66... Kg6. 
67. Txg7 Ta3+! 
En vigtig mellemskak. 
68. Kf2 Kxd6? 
68... Ta2+! var påkrævet for at

sende den hvide konge ned til bager-
ste række. Efter 69. Ke1, som Hvid
ikke kan undgå (eller noget lig-
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Af Jan Løfberg

Når man ser det historiske foto
med ni af stifterne af Skakklub-

ben af 1968, er man reelt ikke i tvivl
om, at billedet må være fra ca. 1968.
Langt og vildt hår – hos nogle –
fløjlsbukser hos andre – men typiske
studenter eller universitetsstude-
rende at se på, uden at der skal læg-
ges noget særligt i det.
Nordre var en særdeles stærk

skakklub i Aarhus – faktisk landets
stærkeste, der allerede flere gange
havde vundet holddanmarksmester-
skabet. Klubben havde et hold i 1. di-
vision, ét i 2. division og to i 3. divi-
sion! Efterhånden var det utilfreds-
stillende for nogle af medlemmerne,
at de ikke kunne udleve ambitio-
nerne, for man måtte jo kun have et
enkelt hold i den bedste række.
På et tidspunkt forslog hoved-

kredsformanden Victor Juul Hansen,
der både var tidligere landsholds-

spiller og bestyrelsesmedlem af Nor-
dre, at man oprettede en ny klub.
Ikke i utilfredshed med den bestå-
ende klub, men fordi en række unge,
ambitiøse mennesker ville få mulig-
hed for at markere sig sportsligt.

Der blev indkaldt til en stiftende ge-
neralforsamling i Stakladen på Aar-
hus Universitet, fortæller klubbens
første sekretær Erling Jørgensen i sin
artikel i jubilæumsskriftet i forbin-
delse med SK 1968s jubilæum for 25
år siden. Der var 10-12 fremmødte
og bortset fra en enkelt spiller, var
alle studerende. Seks-syv af spillerne
spillede allerede på Nordres 2. hold,
så det var en stærk klub, der blev
dannet. Egentlig ikke tænkt som en
eliteklub, men med unge folk var 1.
division ikke udelukket som et frem-
tidigt sted, hvor man skulle kæmpe.
Det var Poul Erik Nørregaard

Ole sen, der foreslog, at klubben
skulle hedde ”1968”. Erling Jørgen-

sen fik Skakklubben med – så deraf
navnet Skakklubben af 1968.
Noget af det, som en anden af

klubbens stiftere, Poul Erik Flarup
Kristensen underfundigt har slået på
er, at ”i min version af klubbens til-
blivelse plejer jeg at slå på, at vi var
en halv snes unge, uambitiøse skak-
spillere, der trak sig ud af Nordre for
at give plads for de ambitiøse der.”
Flarup har i øvrigt været medlem

af SK 1968 i alle 50 år, som den ene-
ste, og han er æresmedlem af klub-
ben. Han skriver også: ”Det er min
erindring, at vi ikke var hysterisk
målrettede mod divisionerne i star-
ten, og jeg mener at kunne bevise det
med det måske ikke nedfældede
princip, at alle skulle have mulighed
for at spille nogenlunde lige mange
holdkampe.”

Ebbe Schultz, der i dag er medlem af
Allerød Skakklub, var også en af stif-
terne, og han har ligesom Poul Erik
Flarup Kristensen velvilligt stillet
materiale til rådighed for Skakbla-
dets redaktion. 
Ebbe Schultz:
”Engang midt på året 1968 blev

jeg kontaktet af en spiller fra Nordres
2. hold, Anders Berggren. Han for-
talte, at han selv og en håndfuld an-
dre Nordre-medlemmer var ærger-
lige over de manglende muligheder
for relevant modstand som holdspil-
ler på ”Nordre”s hold. Han spurgte,
om jeg ville være med til at stifte en
ny skakklub, hvis målsætning det
skulle være at etablere sig med et 1.
hold i 2. eller 3. division. Jeg sagde ja,
da jeg hørte navnene på det andre
interesserede, som jeg alle kendte for
det gode. Jeg tror, at det var i august

1968, at vi stiftede klubben, og stif-
terne – ”Gründerne” som vi kaldte
os! – er følgende, vistnok opstillet i
korrekt styrkeorden:

Anders Berggren
Erling Jørgensen
Poul Erik Nørgaard Olesen
Peter Wang
Lars Eskildsen
Ebbe Schultz
Poul Erik Flarup Kristensen
Frans Kappel Øvre
Benny Brinck
Leif Novrup

Navnet på klubben voldte en del dis-
kussion. Nørgaard foreslog ”Burning
Red Ivanhoe” – hvilket jo passede
meget fint til tidsånden, red. – efter
et af datidens hotte rockorkestre! Et
andet var ”Løberen”, men det lød
ikke pænt, når vi nu ”løb” fra Nor-
dre. Resultatet var et kompromisfor-
slag, nemlig en ren ”årstalsklub”.
Jeg har siden moret mig med at

fortælle dem, der gad høre på det, at
mens mange studenter i 1968 rendte
rundt og besatte universiteter og
satte brand i gaden, så var jeg med til
at stifte en skakklub!
Berggren blev formand, Jørgensen

næstformand og sekretær og Nov-
rup kasserer. Jeg selv blev revisor-
suppleant. (Jeg husker ikke hvem der
blev revisor.)”
Så vidt Ebbe Schultz, der glæder

sig over at have været med til at stifte

en af landets bedste og største skak-
klubber.

Nutiden
I dag har SK 1968 etableret sig som i
Xtracon Skakligaen. Klubben har en
række fremragende spillere, der har
gjort sig i både individuelle turne-
ringer som divisionsturneringen.
Klubben har også en fremragende
hjemmeside, hvor man kan dykke
ned i både det historiske materiale
samt hvad der foregår nu.

Jubilæet blev fejret den 3. november
med et jubilæumsstævne og en fest-
menu. Det blev Jens Ove Fries Niel-
sen, Fredericia, der efter omkamp
med SK 1968s egen Arne Matthiesen

vandt den sportslige afdeling. Begge
scorede 7 af 8 i en kombineret hur-
tig- og lynskakturnering, hvor de
sidste tre partier blev spillet som Fis-
cher Random.
Som et festligt indslag havde man

Peter Heine Nielsen med på video. I
en næsten halv time lang gennemgik
stormesteren flere af de partier, som
var foreslået for det bedste parti spil-
let af en SK 1968-spiller. Heine var
enedommer og valgte Lars Hansens
gevinst over Jacob Øst Hansen fra
divisionsturneringen 2001/2002.

PS
Jeg ved faktisk ikke, om man over-
hovedet i Aarhus dengang vidste, at
”1868” havde eksisteret i Køben-
havn. Men der var en skakforening,
hvor den senere danmarksmester
Sejer Holm var medlem. Man kunne
forledes til at tro, at skakforeningen
var stiftet i 1868, men det var den in-
genlunde. Den blev stiftet næsten
100 år senere. ”1868” henviser til den
forening, der holdt til inde på Nør-
report. Endnu den dag i dag kan i
Nørre Voldgade se et indgangsparti
over en hoveddør, hvor der står 1868.
Det var i disse lokaliteter foreningen
havde til huse.
Men SK 1968 lever i modsætning

til sin københavnske forgænger i
bedste velgående.

En udbryderklub af de sjældne
SK 1968 har eksisteret i 50 år. Det havde ingen af de oprindelige stiftere af klubben for-
mentlig forventet. Året var 1968. Der var studenteroprør i de fleste europæiske hovedstæ-
der. I Aarhus var det skaklige opgør fredeligere, men det drejede sig alligevel om, at man
ville noget nyt, og der var også en base i universitetsmiljøet.

Ni af stifter af Skakklubben af 1968. Foto: Klubbens hjemmeside.

Fem af de oprindelige stiftere: Fra venstre Peter Wang, Lars Eskildsen, 
Poul Erik Nørgaard Olesen, Anders Berggren og Poul Erik Flarup Kristensen.

Foto: Thomas Vestergård

Fra jubilæumsturneringen i Rumlepotten. Foto: Thomas Vestergård.
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Drama lige før start

To dage til start: Alt er roligt. Ti-
den nærmer sig til den interna-

tionale skakturnering, der starter
mandag og fortsætter ugen ud med
to runder dagligt fra 10-15 og 17-22.
Vi har gjort brætterne parat på Tek-
nisk Gym/Rybners. Vi venter bare
på, at vi skal i gang!
24 timer til start: Vores tekniske

afdeling arbejder på højtryk for at få
live-brætterne til at virke. Det går
over al forventning med Sydkredsens
nyindkøbte brætter, brikker og ure.
Nu må der så godt dukke en uden-
landsk international mester op til er-
statning for afbudsramte John Rød-
gård!
Kampdagen den 15. oktober:

Efter den rolige start: PANIK. PA-
 NIK!
Det er lykkedes at overtale IM

Mikkel Antonsen til at deltage. Nu
mangler vi bare en udlænding, idet
John både er IMer og udlænding!
Kl. 13.31: Der er under fire timer

til start. Jeg gør brug af alle mine
kontakter, og der bliver lavet haste-
opslag på hjemmesider: Esbjerg
mangler en udenlandsk IM.
Da ieg havde fået tørret svenden af

panden, skrev jeg på min blog: Vi
blev som bekendt ramt af et meget
sent afbud fra John Rødgård, Færø-
erne – en erstatning for ham skulle
findes i en fart, hvis turneringen
skulle holde internationalt niveau!
Kravet var at finde en udenlandsk
IM. Det lykkedes ikke at finde en
med så kort snor! Derfor måtte en
plan B iværksættes: FM Niels Jørgen
Fries Nielsen trak sig frivilligt ud af
turneringen og blev erstattet i 12.

time … siger og skriver 12. time af
IM Mikkel Antonsen, Køge. Tak
Mikkel (og Finn Stuhr)! 
Problemet var nu ”kun” at finde

en spiller fra udlandet, og få timer
før kickoff fik vi en mesterspiller fra
Varde Skakklub med rumænsk bag-
grund og medlem af DSU – nu var
sagen bøf. Ak nej, han stod ikke mere
i det rumænske forbund og talte ikke
som udlænding.Hvad gør vi nu lille
du?
Fat i det tyske forbund og direkte

kontakt med IM Carlstedt – en god
bekendt fra de talrige Vesterhavstur-
neringer – han foreslog så GM Dmi-
trij Kollars som hurtigt takkede ja fra
Hamborg – ind i toget med ham og
afhentning i Niebull – i øvrigt af
NJFN som sammen med sine brødre

Poul og JOFN og vor hovedsponsor
Østjysk Tursitfart v/Jan Rewitz i høj
grad hjalp med de nytilkomne om-
kostninger, der løber på for en GM
med 2540 i ELO! Tak for det. Vi kom
i gang med kun en halv times forsin-
kelse. Nu kører det: 2 runde er i
gang!
Her blev partiet mellem Mikkel

Antonsen mod Dmitrij Kollars en
herlig duel. Hurtigt udviklede stil-
lingen sig til en steppebrand. Dan-
skeren var forberedt godt og fik for-
del – et løberpar understøttet af en
farlig e-bonde afgjorde til Mikkels
fordel. Fremragende.

Flest spillede træk: I 3. runde blev
partiet mellem Poul Rewitz og Tom
Rydstrøm det hidtil længste parti

med 83 træk. Jeg mente jo, at Poul
Rewitz til at få ekstrapræmien for
flest spillede træk. Men for Poul
endte partiet med nederlag nummer
tre, og Poul vandt nu ikke prisen for
flest spillede træk. Det gjorde Björn
Ahlander med i alt 518 træk. Kom
ikke og sig, at der ikke blev kæmpet
herovre i Det Vilde Vesten. Det var
rent Cowboyland!  
På jagt efter IM-normen: Tom

Rydström startede med 3½ af 4 og
manglede kun 2½ i de sidste fem
runder. Men efter han blev teknisk
udspillet af Kollars i 5. runde, kunne
han ikke komme tilbage. Til gengæld
var Tobias Rostgaard, der kom til Es-
bjerg i knaldform, og den islandske
junior Hilmir Freyr Heimisson ryk-
ket i position til deres første IM-
norm.
Mikkel Antonsen lå i front med 5

af seks efter en sejr over Hilmir.
Björn Ahlander og Tobias spillede et
marathonparti på 108 træk. Med få
sekunder fik Björn ikke påpeget, at
der var spillet 50 træk uden slag af
brik. Vingen faldt.
Efter højvande og lidt bølgeskvulp

blev det lidt mere havblik i eftermid-
dagsrunden alias 7. runde. Tobias var
efter en remis mod Kollars stadig i
spil til en IM-norm – men det ville
kræve to gevinster. Hilmir kunne
nøjes med halvandet point efter en
sejr over Rydström, som dermed
forpassede sin chance efter den gode
start.
I næstsidste runde ofrede Tobias

to bønder mod JOFN og vandt i 27
træk. Hilmir besejrede Bjarne Light. 
Delt sejr og IM-norm:Mikkel An-

tonsen gik ind til sidste runde med
et forspring på et halvt point. Hans
parti mod klubkammeraten Björn
Ahlander blev en lidt kontrolleret af-
fære, som endte remis. Dermed
kunne Kollars nå op ved at besejre
Rewitz. Det blev en ny shortstory på
bare 15 træk, så ville Poul ikke mere.
Turneringens mest afgørende

parti var normopgøret mellem Hil-
mir Freyr – Tobias Rostgaard. Sidst-
nævnte skulle vinde, men valgte for-

mentlig en forkert opstilling med
sort og måtte strække våben efter 28
træk. Et flot resultat af den 17-årige
islænding.
Jens Ove ynder at give sine åbnin-

ger dyrenavne, så hvad med dette
lille parti, som jeg kalder for ”Dø-
dens gab”.

Tom Rydström
Jens Ove Fries Nielsen
Modern / B 06

1. e4 g6 2. d4 Lg7 3. Sc3 Sc6!? 
Et af mine yndlingstræk.
4. Le3 d6 5. Sge2!? a6(!) 6. d5!
Gør plads til springeren på d4,

men åbner også for Sorts løber på
g7. 
6… Sa7 7. Dd2 
Rydström er en aggressiv herre.

Lang rok og mat! 
7… Ld7!? 8. h4!? h5 9. 0-0-0?! 
Bedre 9.Sd4!?
9… Sb5! 
Hele ideen med a6.
10. Kb1 c5! 11. Sxb5? 
At åbne a-linjen ned imod Hvids

konge er nok ikke så smart.
11… axb5 12. Sc1 
Hvid må dække sig ind.
12… b4 13. f3 Da5 
Det begynder allerede at se lidt

ubehageligt ud for Hvid.
14. Le2? b5? 15. g4?? 

15… Lc3!! 
Rydström var kort på toilettet, da

jeg spillede dette træk. Jeg tror ikke,
han havde tænkt på det. Hvid er fær-
dig.
16. Dd3 
16. bxc3 bxc3 taber. 
16…c4 17. Lb6 
og Hvid opgav imens jeg undrede

mig over, hvad ideen med dette træk
var!
Men hvorfor så ? ved 14..b5? Jo,

Hvid kunne her have forsvaret sig
med 15. De1! og nogen gevinst ser
jeg ikke. F.eks 15… Lxb2 16. Kxb2
Da3+ 17. Kb1 Dxe3 18. Lxb5! Dxe1
19. Lxd7+ Kxd7 20. Thxe1 eller 15...
c4 16. Ld4. Bedst nok 15… e6! 16.
Lf4! Ta6! med fordel. Rigtigt var 14...
Lc3! Efter 15. Dd3 så b5 16. Lf1 c4
17. De2 Lxb2 18. Kxb2 c3+ 19. Kb1
Da3, Hvid er færdig. Men selv her
kan Hvid kæmpe, nemlig med
16.bxc3! bxc3 17. Ld2!! b4! 18. Dc4
(18. Lxc3 bxc3 19. Dc4 Tb8+ 20. Sb3
Lb5!) cxd2 19.Txd2 omend Hvids
stilling efter 19… Sf6 og 0-0 ikke er
misundelsesværdig.
0-1.

Slutstilling

1-2. IM Mikkel Djernæs Antonsen,
Køge (2429) og GM Dmitrij 
Kollars, Tyskland (2540), 7. 

3. Hilmir Freyr Heimisson, Island
(2205), 6½. 

4. FM Tobias Valentin Rostgaard,
BMS (2416), 5. 

5. FM Tom Rydström, Sverige
(2294), 4½. 

6. IM Björn Ahlander, Sverige
(2433), 4. 

7-8. Bjarne Light, Fredericia (2182),
3½. 7-8. IM Jens Ove Fries 
Nielsen, Fredericia (2370), 3½. 

9. FM Poul Rewitz, SK1968 (2274),
2½.

10. Bjarke Hautop Kristensen,
Evans (2207), 1½. 

I
IM-normen var på 6 point.

I mange år hørte Vesterhavsturneringen i Esbjerg til blandt de vigtigste skakbegivenheder
herhjemme. I efterårsferien var Esbjerg efter en lang pause tilbage med en international
turnering: 1. Esbjerg Efterår. En ny tradition er undervejs. Lars Wilton fra Esbjerg Skakfor-
ening tager os med ind i maskinrummet og fortæller om, hvordan det gik for sig på og uden
for brættet.

Præmietagerne IM Björn Ahlander (flest træk), IM Mikkel Djernæs Antonsen (delt
turneringssejr), Hilmir Freyr Heimisson (3. plads og IM-norm), GM Dmitrij Kollars (delt
turneringssejr), og arrangørerne Jesper Lahn Rasmussen og Lars Wilton.

Foto: Claus Marcussen.

Jens Ove Fries Nielsen 
kommenterer
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Nye holdregler
2. Hovedkreds havde ved et HB-
møde stillet forslag om, at Divi-
sionsturneringen ikke længere skal
forhindre en spiller fra at deltage i
Hovedkredsholdturneringer. Forsla-
get blev vedtaget med klart flertal.
Vedtagelsen gælder udelukkende Di-
visionsturneringen. De enkelte ho-
vedkredse bestemmer selv deres eget
regelsæt.

DM-titel til Sune Berg
I Avedøre vandt Jonny Hector fra
Nordkalotten alle syv partier ved
DM i hurtigskak og 1. præmien på
4.000 kroner. Men den svenske stor-
mester må ikke kalde sig dansk me-
ster. Derfor gik DM-titlen til GM
Sune Berg Hansen, der fik 5½. IM
Thorbjørn Bromann og GM Jens
Kristiansen kom ind på en delt 3.
plads med 5 point. Det blev også en
spiller fra Nordkalotten, der vandt
basisklassen. Peter Vestergaard An-
dersen scorede 5½ af syv, fire spillere
opnåede 5 point. Kulturtogsrådet og
Hvidovre Skakklub stod for arran-
gementet.

Suveræn iraner
IM Jesper Søndergaard Thybo
(2499) og IM Martin Percivaldi
(2376) levede op til ratingforvent-
ningerne, da de deltog ved Junior-
VM for spillere under 20 år.
Mesterskabet blev spillet i Tyrkiet og
vandtes suverænt af den iranske
stormester Parham Maghsooloo
(2649), der scorede 9½ point i 11
runder. Han var et helt point foran
de nærmeste forfølgere. Jesper
Thybo scorede 6½ og blev nr. 34,
mens Martin Percivaldi fik 6 point
på 54. pladsen.

Op i øverste dommerkategori
Den internationale dommer Arild
Rimestad, der er medlem af Dansk
Skak Unions forretningsudvalg, får
nu chancen for at dømme ved de al-
lerstørste skakbegivenheder – hvilket
blandt andet vil sige VM-matchen i
skak. Under OL i Batumi blev det
meddelt, at Arild Rimestad nu er
rykket op i kategori A for internatio-
nale dommere.

Sveshnikov vandt Larsens 
Mindeturnering
Bent Larsen spillede Sveshnikov-va-
rianten før Evgeny Sveshnikov. Den-
gang hed varianten bare Laskers
Jagtvariant. Sveshnikov slog som ung
sit navn fast, da han udviklede åb-

ningen sammen med flere andre
unge mestre i Sovjetunionen. Den
nu 68-årige Evgeny Sveshnikov hørte
til blandt favoritterne i Larsens
Nordjyske Mindeturnering og ved at
spille en hurtig remis mod Henrik
Danielsen i sidste runde, sikrede rus-
seren sig 1. præmien på 6.000 kr.

Slutstilling:
1. GM Evgeny Sveshnikov, 

Rusland (2463) 6 point af 7.
2-4. GM Henrik Danielsen,

Island (2503) 5½ (vinder af 
+50 gruppen)

2-4. IM Nils-Gustaf Renman,
Sverige (2349) 5½.

2-4. GM Jens Kristiansen,
Bornholm (2370) 5½.

Nye titler til Nordsjælland
Også ved hurtigskak-DM for senio-
rer i Helsingør var der i begge klasser
nordsjællandsk dominans ligesom,
det var tilfældet ved hurtigskak DM.
Blindspecialisten Ole Bøgh Larsen
fra Helsingør Skakklub vandt +65-
gruppen med 6½ point ud af 8. Ib
Skovgaard, BMS, vandt sølv, og Jør-
gen Hvenekilde, Nørrebro, tog sig af
bronzemedaljen.
Også i 50+-gruppen blev det til

hjemmebanesejr, da Jan Rimer fra
Helsingør sejrede med 6 af 8 og
bedre korrektion end Jesper Schultz-
Pedersen fra Allerød og Mogens
Thuesen, Enkeltmedlem, der fik hhv.
sølv og bronze.

GM-norm i Chess House
Den tyske IMer Martin Zumsande
opnåede sin anden GM-norm, da
han vandt Chess Houses GM-turne-
ring i anledning af husets 20-års ju-
bilæum. Den 37-årige tysker scorede
8 point i de ni runder og var et helt
point over GM-normen.Bedste dan-
sker blev Rasmus Skytte med 5½
point.

Slutstilling: 
1. IM Martin Zumsande,

Tyskland (2458) 8 point af 9.
2-3. IM Rasmus Skytte, 

Danmark (2372) 5½.
2-3. GM Orest Gritsak,

Ukraine (2450) 5½.
4. GM Vasilios Kotronias,

Grækenland (2505) 5.
5-6. GM Boris Chatalbashev, 

Danmark (2546) 4½.
5- 6. IM Mikkel Djernæs 

Antonsen, Danmark (2434)
4½.

7. FM Martin Matthiesen,
Danmark (2275) 3½.

8-9. FM Filip Boe Olsen,
Danmark (2354) 3.

8-9. Jakob Leon Pajeken,
Tyskland (2337) 3.

10. Peter Grove, 
Danmark (2206) 2½.

Mads Hansen ny mester
Formatet med 6-mandsgrupper er stadig en succes ved Odensemester-
skabet. 102 spillerede deltog i årets turnering, der var stærkt besat. Den
bedste gruppe havde deltagelse af fem internationale mestre og en enkelt
FM. Tre mand endte lige på førstepladsen med 3 point. Alle tre gik ube-
sejrede gennem turneringen, men IM Mads Hansen, Skanderborg, vandt
over IM Rasmus Skytte, Aarhus/Skolerne (2 point), mens IM Igor Teplyi,
SK 1968, og IM Jens Ove Fries Nielsen, Fredericia, vandt over FM Tobias
Rostgaard, BMS (1½). IM Mikkel Antonsen, Køge, blev nr. 4 med 2½
point. Gruppe 2 vandtes af IM Thorbjørn Bromann, Brønshøj, med 4/5.

BRÆTTET
RUNDT

Andrejkin russisk mester
Den fra Xtracon Chess Open så kendte GM Dmitry Andrejkin vandt
det russiske mesterskab i Satka. I omkampen besejrede han GM Dmi-
try Jakovenko med 1½-½, efter de begge havde scoret 7 point af 11. Tur-
neringen spilledes med 12 spillere alle-mod-alle. Ratingsnittet var
imponerende 2685. GM Evgeny Tomashevsky blev nr. 3 med 6½ point.

Foto: Claus Qvist Jessen. Foto: Sigfred Haubro.
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Dansk Skaksalg

TIL KLUB OG SKOLE

LUKSUS

DVD TILBUD BOGUDSALG

Klubsæt med 
foldbart 
turneringsbræt, 
brikker i træ, æske
Kr. 349

Klubsæt med massivt bræt i mahogni og ahorn,
brikker, æske Kr. 549

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

Vi har udvidet vores sortiment af luksusskakbrætter i turneringsstørrelse.
Fine træsorter, nogle med intarsia indlæg, feltstørrelse 55 til 60 mm, med eller uden notation.

Nu enhedspris – kun kr. 699 / bræt
eller sætpris med brikker i luksusæske fra kun kr. 1299

Shoppen bugner med nyere DVD'er – både åb-
nings-, trænings og slutspils DVD
Normalpris op til 229 – ta' 3  for 600

Januar byder på stort udsalg af spændende 
bogtitler – hold øje med shop’en.
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Flores, Diego 3/49
Foisor, Sabina F. 2/28, 3/36
Genov, Petar 2/28
Giri, Anish 2/28
Grabow, Pouelsten Holm 2/85
Halaeva, Bahar 4/42
Hammer, Jon Ludvig 3/11
Hansen, Arne Mandrup 3/79
Hansen, Mads 1/54, 2/10
Hansen, Per Stentebjerg 2/28
Hartung-Nielsen, Jens 3/25
Haub, Thorsten M. 2/28
Haubro, Martin 1/54 (2)
Haubro, Sigfred 1/54
Hector, Jonny 1/58
Hjartarson, Johann 3/36
Holm, Kristian Stuvik 3/36 (2)
Høi, Carsten 3/31
Illescas, Miguel 1/83
Inarkiev, Ernesto 1/27
Izoria, Zviad 3/43
Jakobsen, Henning 3/80
Janbazi, Farzad 3/77
Jensen, Bjarke 2/11
Jensen, Dan Brønnum 3/78 (2)
Jobova, Baadur 3/36 (3)
Johansson, Thomas 1/58
Jørgensen, Dennis 3/28
Kantans, Toms 1/83
Karjakin, Sergej 2/61
Kayastha, Madan K. 4/42
King, Alex 1/54
Kistrup, Nicolai 1/54
Kjærgaard, Sissel 3/78
Kleimark, Anders 3/30
Koneru, Humpy 4/44
Kopperberg, Steen 3/30
Korley, Kassa 3/36
Kramnik, Vladimir 4/42
Kryger, Oksana Vovk 2/22
L’Ami, Erwin 4/42
Le Goff, Ronan 3/36
Li, Chao 4/42
Lindgren, Philip 3/25
Liren, Ding 1/49, 1/50, 2/28 (2)
Malet, Eric 2/22
Maze, Sebsstien 3/20
McShane, Luke 1/26
Meldal, Peter 3/80
Melkumyan, Hrant 2/28
Millesque 1/54
Moe, Mogens 2/28
Moroni jr., Luca 4/42
Mu, Ke 3/36
Nabaty, Tamir 4/42
Nakamura, Hikaru 4/42
Nielsen, Bjørn 3/79
Nielsen, Bo 3/78
Nielsen, Flemming 3/79
Nielsen, Jens Ove Fries 2/28
Nielsen, Marianne Izaura 3/78
Nielsen, Poul 3/77, 3/78
Nielsen, Viktor Haarmark 1/54
(2)

Oschsner, Bjørn Møller 2/34
Ovetchkin, Roman 3/36
Pavlidis, Antonios
Pedersen, Nikolai Kvist B. 2/28
Petersen, Martin Reib 1/54
Petersen, Steen B. 3/28
Ponkratov, Pavel 3/36
Praggnanandhaa, R. 1/54
Punsalan, Vyania M. 4/42
Raja, Rithvik 2/28
Rasmussen, Allan Stig 1/54, 3/20
Rasmussen, Erik Elmer 3/79
Rasmussen, Jonas H. 3/23
Rasmussen, Morten F. 3/36
Rewitz, Poul 3/28
Rizouk, Almen 4/42
Rostgaard, Tobias V. 1/54
Roy, Prantik 3/36
Sachdev, Tania 4/42
Schou, Ulrik Vinter 2/9
Shankland, Sam 3/43, 3/49, 3/50
Sharevich, Anna 2/28
Skonnord, Ulf 1/54
So, Wesley 2/61
Stald, Flemming 2/85
Subrota 1/54
Sutovsky, Emil 1/82
Svane, Rasmus 3/36
Thybo, Jesper S. 1/15, 2/28
Thøgersen, Rasmus 1/54
Urkedal, Frode 3/36
Ushenina, Anna 4/42
Veng, Johnni 2/10
Vilsgaard, Lars 3/77, 3/78
Vitiugov, Nikita 3/26
Yu, Yangyi 4/42
Østergaard, Jens 2/9
Aabling-Thomsen, Jakob 3/26

PPrroobblleemmsskkaakk
1/82

PPrroobblleemmsskkaakk,,  ooppggaavveerr
Nielsen, Steffen Slumstrup 1/83,
1/84

SSkkaakkbbllaaddeettss  lleeddeerr
1/3, 2/3, 3/3, 4/3

TTuurrnneerriinnggeerr  oogg  mmaattcchheerr
Biel 3/81
Brønshøj Lang Weekend 2/86
Böblinger Open 2017 1/60
Capablanca Memorial 3/46
CellaVision Chess Cup 3/50
Champions Showdown 1/48
Charlotte, North Carolina 3/81
Chess House GM 2/50
Chess House Summer IM 3/81
Chess House GM 4/75
Copenhagen Chess Challenge
2/70
Copenhagen Chess Slam 4/40
Danmark-Norge (online, kvin-
der) 1/80
Divisionsturneringen 2/7
DM for veteraner 2/84
DM i hurtigskak 4/74

DM i hurtigskak for seniorer
4/75
DM i lynskak 2/46
DM i seniorskak 2/86
DM i skak 2/34
DM i skoleskak for hold 2/88
DM i ungdomsskak 4/67
EM for ungdom 4/65
EM i Batumi 2/87
Esbjerg IM-turnering 4/72
Europa Cup 4/65
European Small Nation 2/88
Fredericia Chess 2018 3/51
Gashimov Memorial 2/88
Gibraltar Masters 1/88
Grenke Chess Classic 2/86
Horsens Lang Weekend 3/81
Isle of Man Open 4/64
Kandidatturneringen i Berlin
2/52
Kolding Bymesterskab 2/87
K-skak Danish Open Cham-
pionship 1/68
Larsens Nordjyske Mindeturne-
ring 4/74
London Chess Classic 2017 1/68
Match Seniorer-Juniorer 3/50
Nordstedt 3/50
Norway Chess Stavanger 3/57
NM i skoleskak i Finland 2/74
OL i Batumi 3/81, 4/4
Open de Cappelle-la-Grande
2/20
Oslo International 3/74
Panamerikanske mesterskab
Montevideo 3/47
Pokalturneringen 3/73
Rilton Cup 1/14
Ruslandsmesterskabet 4/75
Sanxenco Open 3/38
Sevilla Open 1/81
SK 1968s jubilæumsturnering
4/71
Svensk holdmesterskab 2/86
Xtracon Chess Open 3/4
Xtracon Skakligaen 2/7
USA-mesterskabet 2/88, 3/43
VM for juniorer 4/74
VM for kvinder 3/73
VM for ungdom 4/53
VM i hurtigskak 2017 1/24
VM i lynskak 2017 1/26
VM-match i London 4/80
Wijk aan Zee 1/4
World Open 2017 1/39
Øbro Nytår 2017 1/55
Aarhusmesterskabet 2/86
Aarhus Festuge 4/65



Afsender:  Dansk Skak Union, Brovangen 8, 5464 Brenderup

Magasinpost SMP
ID-nr. 42197

Næste nummer

Skakbladets redaktion er på plads i London. 

Stor reportage fra VM-matchen mellem 

Magnus Carlsen og Fabiano Caruana.

Foto: World Chess.


