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FIDE-VM
i Moskva
Underholdning, sport
eller fordybelse ...
Ruslan Ponomariov
– 18-årig vinder af FIDE's
knockout-VM 2001/2002.

AF PETER HEINE NIELSEN
2001 var meget stærkt besat, man
VM
savnede kun Kramnik og Kasparov, de to deltagere i Braingames VM-finalen, hvis man da kan kalde den det, der var
ikke andre matcher overhovedet i dette VM!
FIDE’s VM er i den sammenhæng meget
anderledes. Det kan alle teoretisk kvalificere
sig til, og derved opnås en vis legitimitet.
Hvem er så den rigtige verdensmester? Er
det FIDE som officielt forbund, der afgør
dette? Eller er det opinionen? Eller deltagerne?
I de flestes øjne er Kramnik nok stadig
verdensmester, han slog Kasparov, der indtil
da var alment anerkendt som verdens stærkeste skakspiller. Man kan naturligvis argumentere for, at Kramnik bare kunne stille op
i FIDE’s VM, men de to K’er hævder fortsat,
at den langsomme betænkningstid er den
eneste seriøse, og desuden er det næppe i
deres interesse at skulle igennem syv knockout-runder for at blive verdensmester.

Problem for FIDE
Men de to spilleres manglende deltagelse gav
FIDE-turneringen et problem. Det er i mine
øjne oplagt, at de er verdens to bedste spillere, kun Anand kan true dem. Det er lidt
som at have et VM i fodbold uden Frankrig
og Brasilien, det vil ingen mene, er det rigtige VM. Jeg hælder derfor mest til den op-

fattelse, at snarere er deltagerne end forbundet, der giver et officielt mesterskab dets
legitimitet. Men det skal jeg vel mene. Ærgerligt er det under alle omstændigheder, at
man ikke kan samle alle de bedste til et VM,
men nu skal have to konkurrerende forbund.
Grotesk blev det, da Kramnik og Kasparov
spillede, en forøvrigt yderst kedsommelig,
privatmatch samtidigt med VM, og oven i
købet under 1 km fra spillestedet i Kreml!
Skakverdenen er splittet.

Dopingkontrol og nedsat tid
Årets verdensmesterskab bragte to kontroversielle nyskabelser med sig. Den nye betænkningstid samt dopingkontrollen. Begge
dele har vakt stor opstandelse.
Dopingkontrollen er måske den mindst
kontroversielle. Den er primært indført for
at tækkes IOC, vi drømmer stadig om at
komme ind i varmen i forbindelse med de
olympiske lege, og selv om det lader til,
bridge gør større fremskridt på den front, er
det bestemt et forsøg værd.
Rent praktisk betød det, at semifinalisterne
samt otte udtaget ved lodtrækning blandt
deltagerne i 2. runde blev testet. Det lykkedes uden større sværdslag at få spillerne til at
urinere i flasker, som straks blev forseglede.
Dette har man svært ved at forestille sig var
blevet accepteret i ‘de gode gamle dage’ men

nutidens professionelle anser sig sikkert primært som sportsfolk, og så er dette en del af
jobbet.
Der er en vis modstand mod dopingkontrol
blandt spillerne, sikkert primært fordi vi finder det en anelse latterligt. For kan man i det
hele taget dope sig til resultatforbedringer i
skak? Og er det virkelig nødvendigt at skulle
til at tælle, hvor mange kopper kaffe man
drikker i løbet af dagen?
Mere røre skaber den nye betænkningstid.
Kasparov og Kramnik tog f.eks. stor afstand
fra den, men de har naturlæigvis deres grunde
til at devaluere FIDE’s arrangement mest
muligt.
Den nye betænkningstid er 90 min til hele
partiet + 30 sekunders tillæg pr. udført træk.
Det hårdeste kritikpunkt er det store fald i
kvalitet, som man mener forekommer. Det
er klart, man spiller midre godt på 4 end på 7
timer. På den anden side er dette fald ikke så
voldsomt, som mange gør det til, og ofte skyldes det, at spillerne endnu ikke har vænnet
sig til den nye betænkningstid og derfor ofte
ender i uhjælpelig tidnød. Dette vil vi se
mindre af med tiden, er mit tip.
... læs videre side 5
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KSU’s 75 års jubilæum

VM for amatører

Københavns skak union fejrer sit 75 års jubilæum med forskellige begivenheder i løbet af
2002. Den første begivenhed bliver KSU’s
jubilæumsturnering, der afholdes fra den 9.-17.
februar, i K41’s lokaler på Mellemtoftevej 11,
2500 Valby. Alle dage startes kl. 16.00, og der
spilles med FIDE’s nye betænkningstid 90 minutter til hele partiet + 30 sekunder pr. udført
træk, så de fleste partier vil være færdige i løbet
af fire timer.
På den spændende deltagerliste står seks GMere: Lars Schandorff, Carsten Høi, Jonny Hector, Nick de Firmian, Chris Ward og Einar
Gausell i kamp med fore danske IM-ere Ole
Jakobsen, Bjørn Brinck-Claussen, Erling Mortensen og Bjarke Kristensen.
Turneringen åbnes med lodtrækning fredag
den 8. februar kl. 19.00 og fredags lyn kl. 20.00
med 1.000 kr. ekstra i præmiepuljen, tilskuere
er meget velkomne.
Næste begivenhed i jubilæumsåret bliver lørdag den 23. marts, hvor alle rækker i KSU’s
holdturnering spiller sidste runde samlet i Nørrebrohallen fra kl. 13, hvilket vil sige mere end
500 skakspillere samlet på et spillested, et særsyn i dansk skak!
Politiken Cup spilles igen i år i Nørrebrohallen fra den 15.-26. juli. Også den vil der blive
kælet for, her forventes mere end 150 deltager.
Tilmelding er allerede startet på
KSU’s hjemmeside www.ksu.dk, hvor man
kan læse alt om turneringer og øvrige begivenheder.
Lars Bech Hansen

Dansk Skak Unions formand, Ole Block, har
deltaget i VM for amatører i Brasilien. Han sluttede som nr. 37 blandt 50 deltagere. Flávio
Olivência, Brasilien, blev verdensmester med 7
point af 9.

Morsø Invitational
Den første internationale skakturnering på limfjordsøen Mors spilles 9. - 17. februar. Morsø
Invitational er en 9 runders alle-mod-alle stormesterturnering med følgende deltagere:
GM Alexander Rustemov (Rusland) 2607
GM Levon Aronian (Armenien) 2584
GM Normunds Miezis (Letland) 2498
IM David Navara (Tjekkiet) 2531
IM Michael Prusikhin (Tyskland) 2519
IM Andrei Sokolov (Letland) 2512
IM Steffen Pedersen (Danmark) 2440
IM Klaus Berg (Danmark) 2418
IM Erik Pedersen (Danmark) 2400
Jan Pedersen (Danmark) 2413
Spillestedet er Morsø Gymnasium, Limfjordsvej 95, 7900 Nykøbing Mors, og betænkningstiden er som i divisionsturneringen: 2 timer til
40 træk, 1 time til de næste 20 træk, ½ time til
resten. Turneringen kan også følges på http://
home19.inet.tele.dk/morsskak/gm.html eller via
link fra www.dsu.dk.

Stefansson - Short
GM Hannes Stefansson, Island, kom skidt fra
en match mod den tidligere VM-udfordrer Nigel
Short, England. Efter remis i 1. parti og en flot
opvisning i 2. parti tabte islændingen fire partier i træk til et samlet nederlag på 1½-4½.
Mere om matchen på hjemmsiden for Hellir
Chess Club, Reykjavik: http://linux.vks.is/skak/
hellir-e.shtml

Vesterhavsturneringen
Der er fortsat rift om pladserne i Vesterhavsturneringen. Lukkede stormesterturneringer af
Vesterhavsturneringens klasse er nemlig stadig
arrangørernes marked.
Spillere med 2600+ spørger jævnligt hos
Esbjerg Skak Union om mulighederne for at få
en invitation til 17. Vesterhavsturnering 5.-13.
juli i år.
Foreløbig er tre stormestre forhandlet på
plads: Danmarks to bedste Peter Heine Nielsen
og Curt Hansen, samt 29-årige Sergey Tiviakov,
der nu hører hjemme under Nederlandenes flag.
Brian Isaksen

Peter Heine Nielsen
årets skakspiller
Der var fuldstændig enighed blandt skakjournalisterne i afstemningen om Årets
Danske Skakspiller 2001. Samtlige stemmesedler havde Peter Heine Nielsen øverst
på listen.
Det var sjette gang, Skak-Oscaren gik
til Peter Heine Nielsen, tidligere har han
vundet i 1992, 1993, 1994, 1996 og 1999.
Top-10 2001:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Peter Heine Nielsen
Lars Schandorff
Carsten Høi
Curt Hansen
Jens Ove Fries Nielsen
Davor Palo
Christian K. Pedersen
Ole Jakobsen
Bent Larsen
Ove Søgaard

Peter Heine Nielsens placeringer i 2001:
3 Rilton Cup • 3 Capelle la Grande •
1 Malmö Open • 1 DM • 1 Vesterhavsturneringen • 1 Politiken Cup • 1 DM
½-times-skak • 1 Johann Thorir Memorial • 6½/7 pts. i hold-DM • 4/6 pts. i
Europa Cup’en • Matchsejr ved VM
Ud over navnene på top-ti var følgende
spillere nomineret til en plads på listen:
Kim Pilgaard, Jakob Vang Glud, Jan Pedersen, Miriam Olsen, Steffen Pedersen, Erling Mortensen, Lars Bo Hansen, Henrik
Danielsen, Allan Stig Rasmussen, Nick de
Firmian, Oksana Vovk, Klaus Berg, Sune
Berg Hansen, Rasmus Skytte, Niels Jørgen Fries Nielsen, Bjørn Brinck-Claussen.

Rilton Cup 2001/2002
Den store nytårs-open i Stockholm for 31. gang
AF OKSANA VOVK
ilton Cup har i mange år været en tilbageR
vendende Nytårsbegivenhed, som tiltrækker skakspillere fra Skandinavien og fra hele
verden. Også mange danskere finder vejen til
Stockholm i juleferien, og i år var ingen undtagelse. Syv danskere deltog i turneringen, i styrkeorden IM Lars Borbjerggaard, Thorbjørn
Bromann, Jesper Skjoldborg, Peter Røder, Leif
Jensen, Oksana Vovk og Henning Rasmussen.
Der manglede dog danske GM’er i toppen, f.eks.
deltog Peter H. Nielsen sidste år (delt 3. plads),
men altså ikke i år.
Som turnering er Rilton Cup interessant for
spillere på mange niveauer. Der er forskellige
mål at forfølge, for hvis man ikke lige kæmper
for en topplacering, er der kvindelige og mandlige GM/IM normer, ratingpræmier og ratingforøgelse at kæmpe for. Og om ikke andet har
man mulighed for at møde mange gode skakspillere og få en god træning ud af det.
Spilleforholdene er i top, en stor hal med
udsigt mod havet og den gamle bydel. Desværre er der utrolig meget larm i spillelokalet,
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Slutstilling:
1. Evgenij Agrest, Sverige (2563)
2. Bogdan Lalic, England (2522)
3. Tom Wedberg, Sverige (2529)
4. Valerij Popov, Rusland (2578)
5. Igor Nataf, Frankrig (2535)
6. Jonathan Rowson, Skotland (2512)
7. Alexander Volzhin, Rusland (2521)
8. Igor Khenkin, Tyskland (2572)
9. Luke McShane, England (2531)
10. Jonny Hector, Sverige (2528)
11. Thomas Ernst, Sverige (2436)
12. Michail Ulibin, Rusland (2580)
13. Anton Åberg, Sverige (2388)
Danskerne:
28. Thorbjørn Bromann, DK (2344)
42. Lars Borbjerggaard, DK (2369)
56. Henning Rasmusen, DK (1987)
81. Jesper Skjoldborg, DK (2181)
88. Leif Jensen, DK (2123)
93. Peter Röder, DK (2191)
113. Oksana Vovk, DK (2092)
I alt 131 deltagere.
Thorbjørn Bromanns enkeltresultater:
1 Leif Høglund
½ GM Igor Khenkin
1 Joel Wikström
½ GM Gadir Guseinov
½ GM Tom Wedberg
0 GM Tiger Hillarp-Persson
1 Josef Ask
1 IM Florian Handke
0 GM Jonny Hector

7
7
7
7
6½
6½
6½
6½
6½
6½
6½
6½
6½
5½
5
5
4
4
4
3

hvilket gør brug af ørepropper ret nødvendig!
Årets startfelt talte 131 deltagere, med toppen bestående mest af svenske og russiske stormestre. Ratingfavoritten var Alexander Rustemov fra Rusland (2611), hvilket viser, at mange
stærke stormestre valgte ikke at stille op.
En meget interessant deltager var legenden
GM Mark Taimanov fra Rusland, som har været stormester i 50 år! Taimanov er nu en ældre
herre, og han tog det derfor ret roligt og endte
på 50%. Desuden var det unge tyske talent
Florian Handke og engelske Luke McShane
også blandt deltagerne.
Af kvindelige spillere kan nævnes tidligere
juniorverdensmester Harriet Hunt, 2401 fra
England, som spillede godt og holdt remis med
flere stormestre. Pia Cramling skulle også have
deltaget, men sagde fra til sidst.

Forskellige mål
Som turneringen udviklede sig, kunne enhver
af os definere sit mål ret klart. Thorbjørn Bromann fik en god start, og efter et par remiser med
GM’er, kunne det godt begynde at ligne en IMnorm for ham. Thorbjørn var hele tiden med i
toppen, og på vejen har han endda besejret
Handke! Dog skulle Thorbjørn møde GM Jonny
Hector med sort i sidste runde, og det lykkedes
ham ikke at få den remis, som ville have givet
IM-normen.
Det er ikke første gang, at Thorbjørn kommer så tæt på en IM-norm, og det må naturligvis bære frugt før eller senere! Thorbjørns resultat var alligevel så godt, at det rakte til en
ratingpræmie!
En anden deltager, hvis resultater var meget
gode, er Henning Rasmussen. Selv om Henning efter rating var seedet tredjesidst på startlisten, lagde han ud med en gevinst over én på
over 2200, og han formåede at holde kursen
lige siden. Før sidste runde kunne Henning med
4 af 8 mod stærk modstand gøre sig gode håb
om en ratingpræmie, da kun én fra hans gruppe
havde 4½ af 8. Vedkommende tabte så til en
stærk modstander, mens Henning endnu en
gang vandt et flot parti mod en franskmand på
2210! Dermed et fint resultat på 5 af 9 og en 1.
ratingpræmie til Henning!

Lærerig turnering
Resten af danskerne endte mere eller mindre i
midten med resultater, der for nogen er mere
tilfredsstillende end for andre. Kun undertegnede endte med 3 af 9 ved at tabe ærgerligt med
en ekstra officer i tidnøden i sidste runde... Men
jeg er sikker på, at det for alle har været en
meget lærerig turnering, med mange skaklige
erfaringer, som man kan udnytte fremover!
Inden turneringen blev det danske ‘hold’ delt
i to dele. Leif Jensen, Thorbjørn, Jesper og Lars
boede i et hus uden for Stockholm, mens resten
valgte et vandrerhjem, som kun ligger et kvar-

Evgenij Agrest – vinder af Rilton Cup. Svensk
mester, nordensmester og vinder af titlen
'Nordens Skakspiller 2001' .

ters gang fra spillestedet. Det forhindrede dog
ikke at etablere gode sociale relationer imellem
os alle, hvilket da også førte til en hyggelig
fælles Nytårsaften i huset! På fridagen 1. januar
var nogle af os ude at kigge på Stockholms flotte
arkitektur. Vejret var meget fint og forskelligt
fra det danske. I Stockholm kunne vi tydeligt
mærke, at det var vinter!
Thorbjørn Bromann kommenterer:

FM Thorbjørn Bromann
IM Florian Handke, Tyskland
Dronningbondespil D01

8. runde

Jeg havde inden dette parti scoret 4½ af 7
efter bl.a. at have mødt fire stormestre. Det var
blevet til remis mod GM’erne Khenkin, Guseinov og Wedberg samt tab til min klubkammerat
fra Brønshøj, Tiger Hillarp-Persson. Desværre
havde jeg også mødt to meget lavtratede svenskere, der trak mit snit så meget ned, at jeg skulle
lave 1½ point i de sidste to runder for at lave en
IM-norm. Jeg følte mig ikke helt tilfreds med
lodtrækningen til denne runde. Min unge modstander havde måneden forinden lavet et 2700+
resultat i det tyske mesterskab, hvor han sluttede på en delt 2. plads. Desuden havde han
spillet fint indtil nu og bl.a. slået GM Luke
McShane med de sorte brikker tidligere i turneringen. Ikke lige den nemmeste IM’er jeg kunne
have fået, men det var der jo ikke så meget at
gøre ved.
1. d4.
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Mod Khenkin spillede jeg 1. e4, og mod
Guseinov blev det 1. b3. Tidligere spillede jeg
næsten altid e4 i træk 1, men jeg ville gerne
undgå alt for meget teori, da jeg tidligere i turneringen havde set Handke spille nogle laaange
og meget skarpe teorivarianter.
1. -, Sf6 2. Sc3.
For igen at undgå alt for kendt teori...
2. -, d5 3. Lg5, c6 4. Dd3, b6!?
Dette kom som lidt af en overraskelse. Jeg
vidste godt, at Handke normalt spiller en opstilling med b6 mod 1. d4, men her havde jeg
ikke regnet med det.
5. 0-0-0, La6 6. Dd2.
Det virker måske mere naturligt for nogen at
spille dronningen over på kongefløjen, men jeg
havde det bedst med den på d2.
6. -, Sbd7 7. f3, e6 8. Sh3, Le7?!
Jeg havde forventet 8. -, Lb4.
9. e4, Lxf1 10. Thxf1
Ideen med min opstilling. Nu er mine brikker så småt ved at komme på plads.
10. -, b5?
Spillet næsten uden betænkningstid. Planen
er klar: Sd7-b6-c4 og angreb, men det går for
langsomt.
11. e5, Sg8 12. f4!
Nu er det hvid der angriber. Hvid har et stort
udviklingsforspring, der skal udnyttes.
12. -, h6 13. Lxe7, Sxe7 14. g4.
Der er kun en vej frem! Her begyndte Handke
for alvor at bruge tid.
14. -, g6 15. Se2!
I praksis tror jeg, det er en god plan, jeg spil-

Tag stilling

t+-Wl+-T
O-+m+o+6
-+o+-+o+
5
+o+oPm+o
4
-+-P-+-+
3
+-+-+-+n
2
pPpQn+-P
1
+-Kr+r+8
7

a

b

c

d

e

g

h

18. Sg5!
Nu gik Handke i boks. Dette havde han sandsynligvis overset.
18. -, Sf8.
Spillet efter 35 minutters betænkningstid.
Dermed havde han nu under 10 minutter tilbage indtil træk 40. Sort har ikke noget bedre
end teksttrækket.
19. Sg3, Dd7 20. Sxf5, gxf5 21. Dd3, Se6
22. Dxf5, 0-0-0 23. Sxf7, Tdf8 24. Dg6, Thg8
25. Sd6†, Kc7 26. Dxh5, Dg7 27. De2?

2. Sort trækker!

t+-+-Tl+
+oW-+oO6
o+-+oMo+
5
+-V-M-+4
p+-+p+-+
3
+-Qb+-+2
-P-+-PpP
1
R-B-RnK-

f

Min modstander havde under et minut til 14
træk, mens jeg havde en halv time. Jeg begyndte
nu at fokusere alt for meget på uret i stedet for
på brættet. Min hensigt var at spille hurtigt, sikkert og dog alligevel med lidt fiduser hist og
her. Havde jeg brugt lidt af min tid her, havde
jeg måske fundet 27. Se8†, Txe8 28. Tf7† med
klar hvid fordel og partiet havde været afgjort.
Jeg var dog rimelig sikker på, at han ikke kunne
nå til træk 40 uden at lave fejl.
27. -, Dg5† 28. Kb1, Dg2.
28. -, Sxd4 var sorts bedste, men med hans
tid var det umuligt at få øje på. Hvid står dog
stadig bedst.
29. Dxg2, Txg2 30. Txf8, Sxf8 31. a4!?
Dette spillede jeg næsten uden betænkningstid, hvilket fik ham til at bruge det sidste af hans
tid. Et godt træk at spille i tidnøden, men måske
havde 31. Th1 været bedre.
31. -, bxa4 32. Tf1, Se6 33. Tf7†, Kb6 34.
c3, a3 35. bxa3, Txh2 og sort tabte samtidig på
tid.
Hvid står stadig til gevinst, men havde jeg
ikke satset så meget på hans tid, burde det have
været afgjort noget før. 1-0.
Selv om Handke utvivlsomt ikke spillede op til
sit bedste, var det nu alligevel en god sejr at få.
I sidste runde kunne jeg nu nøjes med en remis
mod en spiller på 2260 for at lave IM-norm,
men fik i stedet for GM Hector med sort!? Desværre fik jeg ikke mange chancer i det parti, og
måtte dermed ‘nøjes’ med en pæn ratingfremgang og en lille præmie.

v/ Bent Kølvig
Løsninger side 16

1. Sort trækker!

4. Sort trækker!

3. Hvid trækker!

-+-+-T-L
O-+-+-Vo
6
-O-+-+-W
5
+-PpO-+4
-+m+-+-+
3
P-N-NoPv
2
-+q+-+-P
1
+-+-R-Bk

-Tv+-Tl+
O-W-V-O6
-+o+-O-O
5
+oNm+-+q
4
-+-Pn+-+
3
P-+bP-R2
-P-+-+pP
1
+-+-+rK-

-+l+t+-+
OoWv+o+6
-+m+-+-+
5
+-+-Po+4
-+-O-PtB
3
P-Oq+-P2
-+p+-K-P
1
R-+-+b+r

8

8

8

8

7

7

7

7

a

b

c

d

e

f

g

h

a

b

c

d

e

f

g

h

a

b

c

d

e

f

g

h

a

c

d

e

Vinder springerafbytningen?

Matangreb?

Franske fristelser!

5. Hvid trækker!

6. Sort trækker!

7. Hvid trækker!

8. Hvid trækker!
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Udnyt chancerne bedst muligt!

a

b

c

d

e

f

g

h

Det har kostet en springer.
Hvordan kommer du videre?
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Never miss a check!
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Løber for springer?

-+-+-Tl+
+-WmQo+o
6
o+-+-Po+
5
+-+b+-+4
-+o+-+-+
3
+-+-+-P2
pTp+-+-P
1
+-+-Rr+k
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ler. Det var også tydeligt at Handke ikke var
tilfreds, og han brugte igen en del tid.
15. -, h5 16. f5, exf5.
Jeg havde forventet 16. -, gxf5 men efter 17.
gxf5 og efterfølgende Sg3 ser det godt ud for
hvid.
17. gxf5, Sxf5.

a

b

c

d

e

f

g

h

Skal du bare lade springeren
stå i slag?

FIDE-VM

... fortsat fra forsiden
Ideen om, at partierne med syv timer er topkvalitet er efter min mening meget overvurderet.
Ved at gennemspille partierne med f.eks. Fritz
vil det stå én klart, at også disse befinder sig på
menneskeligt niveau. Kramnik - Kasparov
matchens partier var af højere kvalitet, men dette
skyldtes primært spillerne, og at de kun skulle
forberede sig på én modstander, havde fridage,
etc. Det gode ved den nye betænkningstid fremfor den gamle langsomme er, at partiet holdes
på omkring 4 timer maksimalt. Det bliver derfor mere skaklige evner fremfor udholdenhed,
der bliver afgørende. Talent fremfor fysik/koncentrationsevne.
Den nye betænkningstid er underholdende,
om end en del af underholdningen måske er
den svingende kvalitet, men i mine øjne mere,
at det hele går lidt hurtigere, og at man måske
bedre kan tage chancer af praktisk art. Det kunne
være spændende for en historiestuderende at
lave en mere præcis undersøgelse af sammenhæng mellem betænkningstid og kvalitet. Jeg
har valgt at opprioritere skakken en stund, men
andre tager det forhåbentlig op.
Sikkert var det, at FIDE’s VM var mere
underholdende end den match vi så i 2000 med
den langsomme betænkningstid, og kun ét parti
pr. gang. Men uden de klassiske matcher ville
vi være gået glip af nyskabelser i skakforståelsen, som var den primære årsag til Kramniks
succes. Man kan stille det op som et valg mellem dybde og underholdning. Eller mellem videnskab og sport.

Knockout i 1. runde
1. rundes mest opsigtsvækkende exit var Karpovs! Eksverdensmesteren havde ellers proklameret at tiden var inde, til at han igen bragte
titlen hjem til Moder Rusland, men kinesiske
Zhang Pengxiang satte en stopper for det ved at
vinde hurtigskakomkampen 2-0. Nigel Short
forlod også turneringen hurtigst muligt, og da

Betænkningstiden
Som det fremgår at Peter Heine Nielsens
artikel blev de ordinære VM-partier
afviklet med 90 minutter pr. spiller til
hele partiet + 30 sekunder tillagt for
hvert udført træk fra træk 1.
På forsiden af Skakbladet nr. 1 oplyste vi
den betænkningstid, FIDE fortsat
anfører i sit officielle materiale. Men
den var åbenbart ændret. Vi beklager
forvirringen. – tr.

FIDE-VM i Kremls store sal, forrest i billedet Peter Heine Nielsen (med ryggen til) i 2. parti mod Anand.
(Foto: Casper Rasmussen).

Korchnoi ej heller klarede 1. runde var tre tidligere VM-finalister allerede ude.

Knockout i 2. runde
2. runde var det Lekos tur. Anastasian er en
realistisk praktiker. Han spillede ikke specielt
godt, men udnyttede at Leko ikke helt kunne
bestemme sig for at spille på gevinst i lidt bedre
stilling med sort i omkampspartiet, og pludseligt gik det galt. Leko pressede med de hvide,
men Anastasian red stormen af, og selv om Leko
er Armensk gift, var der stor glæde i den armenske lejr. Judit Polgar måtte også ud mod
schweiziske Milov. Helt overraskende var det
dog ikke, Judit spiller ikke meget mere.
Ivanchuk viste sine bedste og værste sider
mod Polske Macieja. Efter at have vundet 1.
parti slog polakken igen i det andet, efter at
Ivanchuk lidt umotivert havde ofret en officer.
‘Chucky’ vandt 1. omkampsparti, og kørte derefter matchen hjem med festfyrværkeriet som
ses i partiafdelingen.

holdning når to så aggressive spillere giver deres yderste.
Igen ville det være synd at diskutere kvaliteten, Topalov tabte f.eks. et parti, hvor han stod
i overkanten, men pludselig blev fanget i et matnet. Efter min mening den mest spændende
match ved dette VM, og vi var mange, der
spændt fulgte med via nettet.

Knockout i 5. runde
Bemærkelsesværdigt var det, at Svidler slog
Adams ud. Englænderen var vel det eneste seriøse vestlige bud på en verdensmester, og han
er kendt for at være kold i de afgørende øjeblikke. Matchen mod Svidler blev en forsigtig
affære, men i 2. lynparti lykkedes det Svidler at
vinde og dermed eliminere Adams.
Shirov virkede udmattet efter matchen mod
Topalov og blev nemt ekspederet ud af Anand,
Ivanchuk måtte i lynomkamp mod Lautier for
at gå videre, hvorimod Ponomariov igen viste
sig urørlig i hurtigskakken og slog Bareev 2-0.

Knockout i 3. runde

Knockout i 6. runde

3. runde var exit for eks-verdensmester Khalifman. Han spillede samtlige partier med fuld
betænkningstid remis, men måtte i sin hurtigskakomkamp med Lautier sande, at den strategi ikke holdt hele vejen. Khalifman virkede
umotiveret, så helt overraskende var det ikke.
Ponomariov gav Georgiev et æg, og demonstrerede allerede her stor styrke.

At Ponomariov slog Svidler var en overraskelse
for de fleste. Ponomariov er en nervestærk spiller, men med hensyn til strategisk skakopfattelse
virker han endnu ikke af verdensmesterkaliber.
Typisk for hans stil er hans opportunisme. Han
får næsten altid det optimale ud af stillingen,
men man ser ham ikke forære noget væk.
Svidler var meget tæt på at vinde andet parti,
men efter godt forsvar klarere ukraineren frisag, for derefter straks at afgøre matchen ved at
vinde med de sorte brikker.
Anand - Ivanchuk var en match præget af, at
ingen af dem magtede at skabe noget med de
hvide brikker. Afgørelsen faldt, da Anand gik
lidt for langt med de hvide brikker i 4. parti,
hvorefter Ivanchuk med effektivt angrebsspil
sørgede for, at finalen blev ren ukrainsk.
Ikke noget mediehit af en finale, på den anden side yderst fortjent, at det blev disse to, der
kom videre. De var ikke heldige i nogen af deres matcher. Om end det nok var Ponomariovs
held, at Ivanchuk eliminerede Anand, mod ham
ville han ikke have haft mange chancer i en
finale.

Knockout i 4. runde
Nu gik det for alvor op for folk, at den 18-årige
ukrainer Ruslan Ponomariov skulle tages alvorligt som et titelbud. Han eliminerede Morozevich i en spændende match. Ukraineren vandt
1. parti, men tabte 2. parti. Samme aften skulle
der spilles hurtigskakomkamp, hvor vi fik den
unge ukrainers stærke nerver at se. Moro blev
fuldstændig kørt over i det afgørende parti, og
en af de måske helt store favoritter var faldet.
Det underholdningsmæssige højdepunkt var
matchen mellem de to fightere Shirov og Topalov. Dels blev det en spændende teoriduel i russisk på højt niveau trods den korte betænkningstid, dels er det ganske enkelt storartet under-
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FIDE-VM 2001/2002
2. runde

1. runde
Touzane (FRA)
Anand (IND)
Adams (ENG)
Sarthou (FRA)

1 ½
1 1½ è
è
2
0

Zeliakov (RUS)
½
Morozevich (RUS) 1½

Nielsen (DEN)
Anand (IND)

½
1½

è

Adams (ENG)
Kobalija (RUS)

1½
½

Zvjagintsev (RUS) 1½
Gdanski (POL)
½
Rogozenko (ROM) ½
Gurevich (BEL)
1½

è

Sasikiran (IND)
½
Morozevich (RUS) 1½

3. runde

è

Anand (IND)
Tkachiev (FRA)

Ivanchuk (UKR)
Macieja (POL)

1 0
1 2 è

Gurevich (USA)
Dautov (GER)

½
1½

Anastasian (ARM) 1 1½ è
Leko (HUN)
1 ½

è

Sakaev (RUS)
Volokitin (UKR)

1 2½ è
1 1½

1½
½

Kobese (RSA)
Leko (HUN)
Bareev (RUS)
Gluzman (AUS)

2
0

Cabrera (CUB)
Gelfand (ISR)

½
1½

Topalov (BUL)
Pierrot (ARG)

2
0

Rizouk (MAR)
Shirov (ESP)

0
2

Kazimdz. (UZB)
Vlassov (RUS)

1½
½
0
2

è
è
è
è

Timoshenko (UKR) ½
Delchev (BUL)
1½
Lastin (RUS)
Cvitan (CRO)

1½
½

Liang (CHN)
Motylev (RUS)

½
1½

è

è
è
è

Movsesian (CZE) 1 1½ è
Malakhatko (UKR) 1 ½

Bareev (RUS)
Baklan (UKR)

1 2 è
1 0

1½
½

è

è

è

Sakaev (RUS)
Bareev (RUS)

1 0
1 2 è

Gelfand (ISR)
Delchev (BUL)

2
0

Khalifman (RUS) ½ 2 è
Shabalov (USA) 1 0

Zhang (CHN)
Topalov (BUL)

½
1½

Lputian (ARM)
Van Wely (NED)

0
2

Shirov (ESP)
Motylev (RUS)

1 2½ è
1 1½

1½
½

Gyimesi (HUN)
Shirov (ESP)

½
1½

Kazimdz. (UZB)
Khenkin (GER)

1 1½ è
1 ½

Luther (GER)
Smirin (ISR)

½
1½

1½
½

Felgaer (ARG)
Van Wely (NED)

½
1½

Psakhis (ISR)
Korchnoi (SUI)

1 1½ è
1 ½

Georgiev (BUL)
El Taher (EGY)

1 2 è
1 0

Tiviakov (NED)
1 2 è
Christiansen (USA)1 0

Georgiev (BUL)
Bruzon (CUB)

1 2 è
1 0

Hoffman (ARG)
Svidler (RUS)

½
1½

Sulskis (LTU)
Svidler (RUS)

1 ½
1 1½ è

Karpov (RUS)
Zhang (CHN)

1 0
1 2 è

Yermolinsky (USA) 1 1½
Milov (SUI)
1 2½ è
Milos (BRA)
1½ è
Thien Hai (VIE)
½

Zhang (CHN)
Pigusov (RUS)

0
2

è

Ivanov (USA)
Pigusov (RUS)

½
1½

è

Milos (BRA)
Dreev (RUS)

½
1½

è

Graf (GER)
Sulskis (LTU)

1 0
1 2 è

Polgar (HUN)
Milov (SUI)

1 ½
1 1½ è

Bruzon (CUB)
Nisipianu (ROM)

1 3 è
1 2

Tiviakov (NED)
1 0
Ponomariov (UKR) 1 2 è

Polgar (HUN)
2
Al-Modiahki (QAT) 0
Li Wenliang (CHN) ½
Ponomariov (UKR) 1½

è
è
è

è

è

Ye (CHN)
Barsov (UZB)

1 2 è
1 0

Lputian (ARM)
2
Krasenkow (POL) 0

è

Barua (IND)
Lautier (FRA)

0
2

è

Shabalov (USA)
Kaidanov (USA)

1½
½

è

Short (ENG)
Campora (ARG)

½
1½

è

Luther (GER)
Volkov (RUS)

1 2 è
1 0

Campora (ARG)
Ehlvest (EST)

Iuldachev (UZB) ½
Azmaipar. (GEO) 1½

è

Khenkin (GER)
Asrian (ARM)

1 2½ è
1 1½

Gyimesi (HUN)
Conquest (ENG)

1 3 è
1 2

Vescovi (BRA)
Gulko (USA)

1½
½

Movsesian (CZE) 1 ½
Azmaipar. (GEO) 1 1½ è
Grischuk (RUS) ½
Motylev (RUS)
1½ è
Lastin (RUS)
½
Zhang (CHN)
1½ è

è

Grischuk (RUS)
Ghaem (IRI)

1½
½

Yu (CHN)
Zhang (CHN)

1 0
1 2 è

è

Ye (CHN)
Psakhis (ISR)

1 1½ è
1 ½

Shipov (RUS)
1 ½
Lautier, Joel (FRA) 1 1½ è
½
1½

è

Beliavsky (SLO) 1½
Harikrishna (IND) ½

è

Kotsur (KAZ)
1 ½
Dominguez (CUB) 1 1½ è

Beliavsky (SLO)
Delchev (BUL)

1 ½
1 1½ è

Nataf (FRA)
Bologan (MDA)

1½
½

è

Benjamin (USA)
Baklan (UKR)

Sakaev (RUS)
Nataf (FRA)

1½
½

Nikolic (BIH)
Safin (UZB)

1½
½

è

Nikolic (BIH)
Dautov (GER)

1 1½ è
1 ½

Zapata (COL)
Sutovsky (ISR)

1 2
1 3 è

Vaganian (ARM)
Belkhodja (TUN)

1½
½

è

Atalik (BIH)
Xu Jun (CHN)

½
1½

1 1½
1 2½ è
Fedorov (BLR)
½
Anastasian (ARM) 1½ è

è

Macieja (POL)
Avrukh (ISR)

2
0

Eingorn (UKR)
Sasikiran (IND)

1 ½
1 1½ è

è

Aseev (RUS)
Kobalija (RUS)

Tkachiev (FRA) 1 2 è
Hamdouchi (MAR) 1 0

Goldin (USA)
Nielsen (DEN)

6
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Vallejo Pons (ESP)0
Sutovsky (ISR)
2

è

Sutovsky (ISR)
Ivanchuk (UKR)

è

è

Azmaipar. (GEO) 1 1½ è
Kasimdz. (UZB) 1 ½
Smirin (ISR)
Ehlvest (EST)

Dreev (RUS)
Anand (IND)

½
1½

Adams (ENG)
Svidler (RUS)

1 1½
1 2½ è

è

è

Anastasian (ARM) ½
Nikolic (BIH)
1½

Topalov (BUL)
Vescovi (BRA)

Shipov (RUS)
Lesiege (CAN)

Supatashvili (GEO)½
Dreev (RUS)
1½

Morozevich (RUS) 1½
Gurevich (BEL)
½

è

è

Khalifman (RUS) 1 2 è
Ganguly (IND)
1 0

è

4. runde
Zvjaginsev (RUS) 1 0
Adams (ENG)
1 2 è

è

1 1½
1 2½ è

è

1 1½ è
1 ½

½
1½

Dominguez (CUB) ½
Gelfand (ISR)
1½

Radjabov (AZE)
Ehlvest (EST)

è

FIDE

è
è

Vallejo Pons (ESP)1 1½ è
Savchenko (UKR) 1 ½

Ivanchuk (UKR)
Shovunov (RUS)

Simutowe (ZAM)
Smirin (ISR)

è
è

Dung (VIE)
1 2 è
Rublevsky (RUS) 1 0

1 2
1 3 è

5. runde

Ponomariov (UKR) 1 1½ è
Morozevich (RUS) 1 ½
Ivanchuk (UKR)
Ye (CHN)

1½
½

è

Lautier (FRA)
Nikolic (BIH)

1 2
1 0

è

Bareev (RUS)
Ehlvest (EST)

2
0

è

1½
½

Gelfand (ISR)
Svidler (RUS)

1 1½
1 2½ è

Ponomariov (UKR) 1 2 è
Bareev (RUS)
1 0

Lautier (FRA)
Ivanchuk (UKR)

Azmaipar. (GEO) 1 1½ è
Gelfand (ISR)
1 ½
Topalov (BUL)
Shirov (ESP)

1 2
1 3

è

Lautier (FRA)
1 2 è
Khalifman (RUS) 1 0

6. runde

Van Wely (NED)
Ye (CHN)

Ivanchuk (UKR)
Anand (IND)

½
1½

è

Ponomariov (UKR) 2
Georgiev (BUL) 0

è

Svidler (RUS)
Milov (SUI)

2
0

è

Dreev (RUS)
Pigusov (RUS)

1½
½

è

2½
1½

Svidler (RUS)
1½
Ponomariov (UKR) 2½

VM-finalen
Ruslan Ponomariov
Vassily Ivanchuk

1 0
1 2 è

1 ½
1 1½ è
Zvjagintsev (RUS) 1½ è
Xu Jun (CHN)
½

½
1½

Tkachiev (FRA)
Anh Dung (VIE)

VM-finalen sluttede umiddelbart før Skakbladet gik i trykken.
Efter syv af de berammede otte partier kunne Ponomariov
kåres som historiens yngste verdensmester.
Vi vender tilbage med rapport og partier.

SKAKBLADET 2002, SIDE 30, NR. 2

1½
½

è

Vassily Ivanchuk
– ofrer officerer med
afslappet attitude.

Vaganian (ARM)
Gurevich (BEL)

è

è

Foto: Peter Heine Nielsen.

è

è

è

Anand (IND)
Shirov (ESP)

1 ½ ½ ½ 1 ½ ½
0 ½ ½ ½ 0 ½ ½

4½
2½

1 1½
½ 2½ è

2. runde, 4. parti:

Bartlomiej Macieja, Polen (2582)
Vassily Ivanchuk, Ukraine (2731)
Fransk C11
Dette parti var fascinerende at følge. Ivanchuk
havde overraskende tabt 2. ordinære parti efter
at have vundet det første. Sejr i første hurtigskak-omkampsparti gav et godt udgangspunkt.
Nu skulle den bare køres sikkert hjem her i 2.
parti.
1. e4, e6 2. d4, d5 3. Sc3, Sf6 4. e5, Sfd7 5.
Sce2, c5 6. f4, Sc6 7. c3, Le7 8. Sf3, 0-0 9. a3,
a5 10. h4.
Den moderne spillemåde i sådanne stillinger. Tidligere spillede man g3 og Kf2-g2. Nu
står den sikkert og trygt på e1, eller det påstår
nogle, at den gør.
10. -, f6 11. Seg1, cxd4 12. cxd4, Db6 13.
Ld3, fxe5 14. fxe5.
Det næste træk kan anses for meget modigt i
den konkrete situation, men der er reelt ikke
noget valg. Får hvid konsolideret, står sort meget forkrampet.

t+v+-Tl+
+o+mV-Oo
6
-Wm+o+-+
5
O-+oP-+4
-+-P-+-P
3
P-+b+n+2
-P-+-+p+
1
R-BqK-Nr

parti er det første af. Motylev er ikke en hr.
hvem som helst, han slog Grischuk ud af turneringen i runden før og er regerende russisk
mester.
1. d4, d5 2. c4, dxc4 3. e4.
Denne gang går Shirov til den. I det ordinære
parti valgte han overraskende at gå i Kramniks
fodspor og forsøge sig med 3. Sf3 e6 4. e3, c5
5. Lxc4, Sf6 6. 0-0, a6 7. dxc5, men selv Kramnik får ikke længere chancer i denne variant.
3. -, c5 4. d5, Sf6 5. Sc3, b5.
En af de hotteste åbningsvarianter for tiden.
Ponomariov har bl.a. slået Khalifman med sort.
6. Lf4, La6 7. Sf3.
Ifølge min database en nyhed. Tidligere partier har typisk været 7. e5, b4 8. exf6, bxc3 med
vilde komplikationer hvor sort har klaret sig
glimrende.
7. -, b4.
Virker ikke specielt tilfredsstillende, men jeg
ser ikke andre fornuftige træk for sort.
8. Lxb8, bxc3 9. Da4†, Dd7 10. Dxa6, cxb2
11. Tb1, Txb8 12. Se5, Db7.
12. -, Dd6 er naturligvis bedre, men efter f.eks.
13. Da4† Sd7 14. Sxc4, Df6 15. Ld3, Dc3† 16.
Ke2 har jeg svært ved at tro på sorts stilling.

i åbningen og ikke f-bonden... Der fulgte 17. , Df5 18. Le3, Tad8 19. g4, Dh7. Dette ser for
mig kunstigt ud for sort, men han vandt ved at
spile f5 i næste træk, hvorefter hvids stilling
faldt fra hinanden. Anand tror tydeligvis på, at
hvids terrænfordel kan bruges til noget.
17. -, Tad8 18. Dg3, Kh8 19. Lc7, Df5.
Udnytter de fordele, som 11. -, Lb4† skabte,
men hvid beholder lidt fordel.
20. f3, Tc8 21. Ka1, Sf6 22. Sd6, Lxd6 23.
Lxd6, Tfd8 24. Le5.
Umiddelbart ser sort sund og solid ud, men
hvid har en simpel plan med at rulle frem på
kongefløjen, og det er svært at dæmme op for.
24. -, c5.
Sort forsøger at lave modspil i centrum. For
et sekund siden argumenterede jeg for, at hvids
plan var angreb på kongefløjen ved at skubbe
bønderne fremad. Nu udnytter han omstændighederne til at klare sig foruden.
25. dxc5, Sxh5.
Ser umiddelbart lovende ud, men Anand regner langt og hurtigt! 25. -, Txd1† 26. Txd1,
Sxh5 27. De1, Txc5? 28. Ld4, Tb5 29. c4, og
hvid vinder, g4 kommer næste gang.
26. Txd8†, Txd8.

8
7

a

b

c

d

e

f

g

h

14. -, Sdxe5 15. dxe5, Sxe5 16. Lc2, Ld7
17. De2, Tac8.
Se billedet overfor. Imponerende attitude
Ivanchuk her fremtryller. Måske sådanne træk
og stillinger er kedelig rutine for ham? Under
alle omstændigheder er det både cool og fantastisk spillet. Tænk at man bare roligt tager tårnet med, når der står så mange officerer i slag.
18. Lxh7†.
18. Sxe5, Lxh4† 19. Kd1, La4 20. Lxa4,
Dd4† vinder for sort.
18. -, Kxh7 19. Dxe5, Ld6 20. Le3.
20. Dh5†, Kg8 21. Se2, e5 22. Sc3, Db3 virker lovende for sort. 23. Dg6, Txc3 24. Dxd6
Te3† vinder f.eks.
20. -, Db3 21. Sd2, Tf1†.
Og slut. Macieja spiller lidt videre, men kunne
have sparet sig besværet.
22. Kxf1, Dd3† 23. Kf2, Lxe5 24. Sgf3,
Lxb2 25. Tab1, Tc2 26. Thd1, e5 27. g3, Lg4.
Imponerende spillet, især matchstillingen taget i betragtning. 0-1.
3. runde, 3. parti:

Alexei Shirov, Spanien (2706)
Alexander Motylev, Rusland (2641)
Dronninggambit D20
Shirov fik ikke noget ud af det med de hvide
brikker i første ordinære parti, men klarede at
spille remis med de sorte brikker og dermed
fremtvinge hurtigskakomkamp, hvilket dette
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13. Txb2, opgivet.
Måske den hurtigste sejr ved et VM nogen
sinde? Imponerende var det, at Motylev efter
dette udlignede i næste parti. Shirov vandt det
femte, blev udspillet i det sjette, men trods en
officer for lidt fik han heldigt klaret remis og
kom dermed videre i turneringen. 1-0.
4. runde, 2. parti:

Viswanathan Anand, Indien (2770)
Alexey Dreev, Rusland (2676)
Caro-Kann

B19

Anand var af alle anset som turneringens klare
favorit. Trods en usikker start vandt han over
mig og i de næste par runder i vanlig sikker stil.
Hans bedste parti var efter min mening dette.
1. e4, c6 2. d4, d5 3. Sc3, dxe4 4. Sxe4, Lf5
5. Sg3, Lg6 6. h4, h6 7. Sf3, Sd7 8. h5, Lh7 9.
Ld3, Lxd3 10. Dxd3, e6 11. Lf4, Lb4†.
Larsens gamle idé, som han fik en fremragende stilling med mod Karpov. Ideen er, at
trækket c3 svækker hvids kongestilling. Det
svarer til, at man har spillet f3, når man rokerer
kort, og hvem kunne drømme om det?
12. c3, Le7 13. 0-0-0, Sgf6 14. Kb1, 0-0 15.
Se5, Da5 16. Sxd7, Sxd7 17. Se4.
Hertil er alt som i Kharlov - Henrik Danielsen, Copenhagen Open 1993. Tilbage fra de
tider, hvor Danielsen stadig var af den overbevisning, at det var fornuftigt at flytte c-bonden
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27. Lxg7†, Kh7.
Eller 27. -, Sxg7 28. Dh4.
28. Dh4.
28. Dc7, Td2 29. Ld4, Txg2 30. Dc8 vinder
nemt ifølge min computer. Anands løsning er
mere praktisk, men objektivt svagere. Rigeligt
til at vinde dog.
28. -, Td2 29. Lxh6!, Kxh6 30. g4.
Afvikler til et nemt vundet slutspil.
30. -, Dg5 31. Dxh5†, Dxh5 32. Txh5†, Kg7
33. a4, Td3 34. c6.
God teknik er typisk god beregning. Sort når
også at spise nogle bønder, men hvid er langt
foran i kapløbet.
34. -, bxc6 35. Ta5, Txf3 36. Txa7, e5 37.
a5, Kf6 38. a6, e4 39. Ta8, Td3 40. Te8, Td5
41. b4, Td7 42. c4.
En flot udspilning med simple midler. Lille
terrænfordel, løber mod springer, og så god
beregning, når det gælder. Høj klasse. 1-0.
Kvindernes VM-finale, 2. parti:

Zhu Chen, Kina (2497)
Alexandra Kosteniuk, Rusl. (2455)
Dronninggambit D31
Kvindernes finale stod overraskende mellem
Elexandra Kosteniuk, Rusland, og Zhu Chen,
Kina. En 25-årig mod en 17-årig! En ganske
fremmelig 17-årig må man sige! Se f.eks.
www.kosteniuk.com. Kampen skulle dog afSKAKBLADET 2002, SIDE 31, NR. 2
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gøres på skakbrættet og finalen blev ganske
underholdende. Zhu Chen vandt 5-3 efter hurtigskak-omkamp. Ingen remiser overhovedet.
Dette vidner naturligvis om lav kvalitet, men
underholdende var det! Kosteniuk vandt første
parti, men Zhu slog hurtigt tilbage.
1. d4, d5 2. c4, e6 3. Sc3, c6 4. e4, dxe4 5.
Sxe4, Lb4† 6. Ld2, Dxd4 7. Lxb4, Dxe4† 8.
Le2.
Hvid har løberpar og udvikling for bonden.
Vores nye verdensmester er en meget agressiv
type, og dette er helt i hendes stil.
8. -, Sa6 9. Lc3, f6 10. Sf3, Se7 11. Sd2, Df4
12. g3, Dc7 13. Lh5†, Sg6 14. f4, 0-0 15. De2,
Se7 16. Lf3, Sf5 17. 0-0-0, Tb8.
En forholdsvis typisk stilling i denne variant. Det er svært at konkretisere, hvad hvid har
for bonden. Lidt terræn, løberpar, en anelse
nemmere udvikling. Vigtigt er det, at der er
rokeret til forskellige sider, og at merbonden
derfor ikke har den store umiddelbare betydning.
18. Sb3, c5 19. Td2, Sb4 20. Kb1, b6 21.
Thd1, a5.
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22. a4.
Et imponerende træk! Jeg havde næppe tilladt sort at have sin springer på b4 til evig tid,
man hvad laver den egentlig dér? Desuden lukker dette dronningfløjen for bestandig. Tror
dette er en stærk beslutning!
22. -, Sc6 23. g4, Sfe7 24. g5, fxg5 25. Dg2.
Igen godt spillet. I stedet for bare bevidstløst
at slå igen på g5, får hun nu g-linien at arbejde
med. Ganske giftigt, når man ser på løberen på
c3.
25. -, e5 26. fxe5, Lf5† 27. Ka1, Sxe5 28.
Dxg5, S7g6.
Denne stilling blev diskuteret heftigt på ICC
under partiet. Vurderingerne svingede fra sikker merbonde til sort og til afgørende hvid fordel. Jeg var en af tilhængerne af den sidste opfattelse. Løberparret er for stærkt her. Eneste
problem er modspillet mod a4, men det klares
fint.
29. Dg3, De7 30. Ld5†, Kh8 31. Sc1, Tbe8
32. Te1, Dc7 33. Tde2.
Sorts stilling kollapser. Bonde-e5 kan ikke holdes, og med den går resten af sorts stilling ned.
33. -, Dd7 34. Lxe5, Sxe5 35. Txe5, Dxa4†
36. Sa2, Txe5 37. Dxe5, Lg6 38. Dd6, Te8 39.
Txe8†, Dxe8 40. Sc3, h5 41. Dxb6, a4 42. De6.
God angrebsskak er varemærket for den ungen kineser, dette var et typisk og fint eksempel. 1-0.
Zhu Chen
Kosteniuk

8

.

1 2 3 4

5 6 7 8

0 1 1 0
1 0 0 1

1 0 1 1
0 1 0 0
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6. runde, 3. parti:

Peter Svidler, Rusland (2686)
Ruslan Ponomariov, Ukraine (2684)
Russisk C43
Denne match regnede de fleste for meget
uklar. Jeg troede at Svidler var den stærkeste af
de to og mener også, at det er tilfældet rent skakligt. Men Ponomariov er i rivende udvikling og
vandt f.eks. stort set ene mand VM for hold for
Ukraine ved at vinde meget afgørende partier
de to sidste runder, bl.a. som sort mod Dreev i
den afgørende sidste runde parti mod russerne.
Ponomariovs primære styrke er med mine øjne
en meget stærk fightervilje. Dette så vi i 2. parti,
hvor Svidler udspillede ham med de sorte brikker, men hvor han med det yderste af neglene
reddede sig en remis i den gensidige tidsnød.
Dette lod til at knække Svidler, om end Ponomariov naturligvis skal have stor ros for sit spil
her i 3. parti.
1. e4, e5 2. Sf3, Sf6 3. d4.
Denne variant har været regnet som stort set
død efter Kramnik - Shirov matchen, som oprindeligt var ment til at finde udfordreren til
Kasparov. Sådan gik det ikke, men interessante
åbningsnyheder blev født.
3. -, Sxe4 4. Ld3, d5 5. Sxe5, Sd7 6. Sxd7,
Lxd7 7. 0-0, Ld6 8. c4, c6 9. cxd5, cxd5 10.
Sc3.
Shirov spillede 10. Dh5, men efter 10. -, 0-0
11. Dxd5, Lc6 12. Dh5, g6 13. Dh3, Sg5! havde
han intet ud af åbningen, og siden da er det ikke
lykkedes at puste liv i varianten.
10. -, Sxc3 11. bxc3, 0-0 12. Dh5, f5.
Her er 12. -, g6 13. Dxd5, Dc7 kendt for at
udligne med sort, men Rublevsky har på det
seneste påvist, at det måske ikke er helt så simpelt. Teksttrækket har ikke været spillet meget,
men Oll kommenterede det et par år tilbage i
informator og konkluderede, at sort stod fint.
13. Te1.
13. Df3, Kh8!, hvorefter det er for farligt at
slå på d5 p.g.a. Lc6. Derfor kan sort få ca. samme
opstilling som i partiet.
13. -, Dc7 14. Ld2, Tae8 15. Lc2, g6 16.
Df3.
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16. -, Te4.
Et stærkt, men også meget oplagt kvalitetsoffer. Da det ikke kommer på tale at slå tårnet,
er det tydeligt, at sort allerede står bedst.
17. g3, Lb5 18. Lf4, Lxf4 19. gxf4, Dd6.
Truer Txf4. Hvid må indlade sig på det følgende, men det er ubehageligt.
20. Lxe4, fxe4 21. Dg3, Txf4 22. Tab1, Ld7.
Truer Tg4. Flygter kongen til h1, kommer
Lg4-f3. Sort står til gevinst, og har sikkert gjort

det et stykke tid. Umiddelbart må den slags ikke
ske i en match på dette niveau, men det understreger hvor stærk et matchvåben, russisk er.
Hvid vil naturligvis prøve at opnå fordel, men
at gøre dette mod en så solid åbning er ikke
nemt, og man risikerer at stramme buen for
meget.
23. f3, b6 24. Te3, Df6 25. Tf1, Lg4 26.
Dxg4, Txg4† 27. fxg4, Dg5.
Materiel ligestilling, men hvid står alt for
klodset. Vigtigt er det også, at sorts kongestilling
er solid. Typisk er to tårne mod konge godt for
den part, der kan indlede et kongeangreb.
28. Tg3, b5 29. Tf2, Kg7 30. Kg2, a5 31.
Tb2, b4 32. cxb4, axb4 33. h3, Dc1 34. Tgb3,
Kh6 35. Txb4, Dd1 36. Kf2, Kg5 37. Te2,
Kf4.
Da jeg i den forrige note skrev kongeangreb,
mente jeg et angreb på modpartens konge, men
når man oven i købet kan bruge sin egen konge
i angrebet, illustrerer det ganske godt, hvor afgørende majestætens sikkerhed er i denne sammenhæng
38. Tb3, Dxd4† 39. Kg2, Dc4 40. Tf2†, Kg5
41. Tf7, d4 42. h4†, Kxh4 43. Txh7†, Kxg4
44. Tg3†, Kf5.
Et godt parti af Ponomariov. Ikke i stortanlagt
stil, men yderst opportunistiskt. Det er sjældent,
han får mindre ud af en stilling end han burde,
og ofte får han mere! 0-1.
6. runde, 4. parti:

Viswanathan Anand, Indien (2770)
Vassily Ivanchuk, Ukraine (2731)
Siciliansk B30
Dette er 4. parti i semifinalen, sidste ordinære parti. Med tre remiser indtil da har Anand
et godt udgangspunkt. Hvid i sidste parti, desuden er han måske verdens bedste i hurtigskak
og måtte derfor anses for klar favorit.
1. e4, c5 2. Sf3, Sc6 3. Sc3, e5.
I 2. matchparti spillede Ivanchuk 3. -, Sf6 og
havde efter 4 Lb5, Dc7 ikke nævneværdige
problemer. Det er værd at notere, at Anand ikke
vil spille Sveshnikov-varianten med de hvide
brikker, men han har haft dårlige erfaringer med
den på det seneste. Desuden bruger f.eks.
Kasparov og Shirov også samme hvide trækfølge for at undgå netop den variant, så helt
ufarligt er det bestemt ikke. 3. -, e5 ser meget
grimt ud. Feltet d5 svækkes enormt. Men til
tider kan leve med en sådan svækkelse. Flere af
hvids brikker vil gerne okkupere feltet d5 i det
kommende, og det kan føre til klumpspil.
4. Lc4, d6 5. d3, Le7 6. Sd2, Sf6 7. Sf1.
En normal manøvre i denne variant. Springeren skal til e3, og så sparer det tid at gøre det
før rokaden, da f1 så er til rådighed.
7. -, Sd7.
En interessant idé. Springeren skal kæmpe
om d5 fra b6, og løberen på e7, kan så fra g5
også slås om kontrollen over dette nøglefelt.
8. Sd5, Sb6 9. Sxb6, axb6.
På sin vis synes jeg denne afbytning må være
i hvids interesse. Han kan alligevel kun have én
springer på d5, og de førnævnte klumpspilsproblemer bliver nu mindre relevante. På den
anden siden skal sort jo bare bytte yderligere et
par brikker, før svækkelsen af d5 er helt uden
betydning.
10. c3, 0-0 11. Se3, Lg5 12. 0-0, Kh8.
Sorts idé begynder at tage form. Dels vil han

prøve at gennemføre f7-f5, sikkert forberedt
med Se7. Men han er også klar til – i fald hvid
spiller Sd5 – at slå på c1 for derefter med Se7
og Le6 at vinde kampen om d5.
13. Ld2, Lxe3.
En interessant beslutning. Løberparret afgives, men sort slipper nu helt for at bekymre sig
om springere på feltet d5. Dette giver ham lidt
mere plads, bl.a. kan han sætte sin dronning på
e7 og c7 uden at blive generet af Sd5.
14. fxe3, De7 15. Ld5, Le6 16. Db3, Sa5 17.
Dc2, Dc7 18. h3, h6 19. c4, Sc6 20. Dd1, Lxd5
21. exd5, Se7 22. a4, f5.
Efter lidt manøvrekamp er stillingen ved at
få en ny karakter. Under partiet anså jeg hvid
for at have en lille fordel her. Syntes ikke at sort
havde nogen dynamiske muligheder, hvorimod
hvid trods alt har lidt på dronningfløjen. De
næste par træk virker dårlige for hvid, Og
Kasparov kritiserer dem på sin hjemmeside. Han
angiver 23. Dh5! for at presse mod f5 og spille
på at gennemføre d4. Hvid står lidt bedre efter
min opfattelse.
23. Lc3, Tf7 24. Db3, Sg6 25. Tf2, Taf8 26.
Taf1, f4.
Nu er det derimod allerede ved at være ubehageligt. At slå på f4 har man ikke lyst til. Sort
slår med springenren og truer Se2†. 27. e4, Sh4
er ikke rart heller, så det næste træk ser logisk

v/ Steffen Pedersen
Kinesisk skak er i rivende udvikling. Hos
kvinderne sidder kineserne på stort set alle
væsentlige titler, og mændene er også godt
med. Der produceres hele tiden nye talenter.
Et af dem er den ene halvdel i denne måneds
parti far B-gruppen i årets Corus-turnering i
Wijk aan Zee.

Yu Shaoteng (2522)
Cuijpers (2458)
Jugoslavisk YYY
1. e4, d6 2. d4, Sf6 3. Sc3, g6 4. Le3, c6 5.
Dd2, b5 6. Ld3, Sbd7 7. Sf3.
Hvid har valgt en moderne opstilling mod
Pirc/Jugoslavisk. Mens opstillingen med Le3
+ Dd2 før i tiden mest blev brugt til forberedelse af 0-0-0 med følgende angreb på hver
sin fløj, bruger man i dag ofte mere positionelle metoder. Sorts hurtige fremstød på
dronningfløjen har visse minusser, og hvid
vil nu i stedet rokere kort, for eventuelt senere at sætte sorts dronningfløj under pres,
samtidig med at der bibeholdes chancer for at
kongeangreb startende med Lh6.

ud, men sort har et fantastisk svar.
27. Ld2.
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27. -, f3!
Meget stærkt! I stedet for generealafbytninger
går Ivanchuk efter struben!
28. Txf3, Txf3 29. gxf3, Dc8.
Hvid kune også bytte et tårn mere eller mindre, men varianterne er tilsvarende. Hvid er i
alvorlig krise.
30. Kh2, Tf5.
Uden tårne på brættet havde Df5! været
stærkt.
31. f4, Th5 32. f5, Txf5 33. Dd1.

7. -, e5 8. 0-0, b4?
Dette er for tidligt, men sort overser formentlig hvids stærke 11. træk. Ponomariov
spillede for nylig 8. -, Lb7 mod Stefansson
men stod lidt dårligere efter åbningen og tabte.
9. Se2, exd4.
Dette og næste træk er en logisk opfølgning på sorts 8. -, b4.
10. Sexd4, c5 11. e5!
Dette har sort givetvis overset, men 11. Se2
var også udmærket. Teksttrækket er et af den
slags, man nemt ‘glemmer’, da ens tanker ofte
går noget i retning af ‘nu truer jeg hans springer; den må han flytte, og så gør jeg sådan ...’.
Skak på højt plan er i dag blevet langt mere
konkret, og blandt andet ved brugen af computer som analysepartner, får man hurtigt øjnene op for, hvor uanede mængder af muligheder, der findes i et skakparti.
11. -, dxe5 12.Sc6 Db6.
Hvid vinder efter 12. -, Dc7 13. Sfxe5, Sxe5
14. Sxe5, Dxe5 15. Tfe1. Sorts stilling er pivåben, og der er ikke noget fornuftigt svar på
en løberaftrækker næste gang. 15. -, Le6 16.
Lg5, Dxb2 17. Lb5†, Ke7 18. Dd7‡, er for
eksempel en nydelig mat, der tydeligt demonstrere de bindinger, sort løber ind i. Også 15.
-, Le7 16. Lb5†, Ld7 17. Lg5, Dd4 18. Dxd4,
cxd4 19. Lxf6, vinder for hvid.
13. Scxe5, Sxe5 14. Sxe5, Lg7.
Sort har ganske forståeligt valgt at give bonden tilbage i et desperat forsøg på at færdiggøre sin udvikling. Hvid har dog stadig et
kæmpe udviklingsforspring, og sort har
mange svækkelser på dronningfløjen. Det er
ikke uforståeligt, at sorts stilling hurtigt knækker sammen.
15. Sc4, Dc6 16. Sa5, Dc7?
Selv om det koster en kvalitet, måtte sort
nok forsøge at spille stillingen efter 16. -, Db6

Hvid har overlevet det direkte matangreb, men
sort har fået en stærk majoritet på kongefløjen,
desuden er angrebet ikke helt ovre endnu...
33. -, Df8 34. Txf5.
34. Kg1 var bedre, om end det stadig var
meget ubehageligt.
34. -, Dxf5 35. De2, e4.
Nøgletrækket. Slås den, kommer De5xb2
hvorefter Springeren går til e5 og afgør alt.
36. Dg4, Dxg4 37. hxg4, Se5 38. Kg3, exd3
39. b3, g6 40. e4, h5.
God teknik. man kunne sikkert vinde på andre måder, men denne plan vinder en officer.
41. gxh5, gxh5 42. Kf2, h4.
Et flot parti af Ivanchuk, der dermed blev
den første der eliminerede Anand fra en knockout VM-turnering under lige vilkår. Helt overraskende var det ikke, at det blev Ivanchuk der
gjorde det. Få har formatet til at sende Anand
ud, Ivanchuk har det på sine gode dage. 0-1.

Træning med Anand
Efter VM inviterede Viswanathan Anand sin
danske modstander i 2. runde, Peter Heine Nielsen, til et træningsophold i Frankfurt. Ud over
at inderen er imponerende hurtig og præcis vil
Peter Heine Nielsen naturligt nok intet røbe.

17. Sb3, Sd7 18. Le4, Tb8 19. Lf4.
17. Lb5†, Ld7 18. Lf4!
Et smart officersoffer, som dog ikke er
fjerntliggende. Med tempogevinst får hvid
åbnet e-linjen, der skaber gennembrud for det
afgørende overfald.
18. -, Dxa5 19. Tfe1†, Kf8
19. -, Kd8 20. Lxd7, Sxd7 21. Dd5, Tc8
22. Tad1 og hvid vinder.
20. Lxd7, Td8.
20. -, Sxd7 21. Dxd7, Dd8 var nok mere
sejlivet, men sort overlever ikke med det indespærrede tårn på h8.

-+-T-L-T
O-+b+oVo
6
-+-+-Mo+
5
W-O-+-+4
-O-+-B-+
3
+-+-+-+2
pPpQ-PpP
1
R-+-R-K8
7

a

b

c

d

e

f

g

h

21. Te7!!
Et fantastisk træk, der ikke truer noget helt
konkret men dog med blot at forstærke stillingen yderligere med Tae1.
21. -, Kg8 22. Tae1.
Nu bliver truslen konkret, idet der truer 23.
Txf7, Kxf7 24. Le6†, med mat i få træk.
22. -, Sxd7 23. Txd7, Tf8 24. Dd5, Lf6
25. Lh6. 1-0.
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Kr. Kargaard Jensen
80 år
18. februar fylder Kr. Kargaard 80 år. Tillykke!
Kargaard har været medlem af Københavns
Skakforening fra midten af 50-erne, og måske
endnu tidligere. I perioden 1960-75 var han med
et enkelt års undtagelse medlem af bestyrelsen
i KS, og i årene 1969-75 beklædte han formandsposten.
Det var i denne 15-årige periode at Kargaard
ydede en stor engageret indsats til gavn for KS.
Daværende formand Svend Petersen skriver i
Skakbladet oktober 1965, at KS medlemsmæssigt havde nået bunden i 1959 med kun ca.
50 medlemmer. Omkring 1961 vendte strømmen. Svend Petersen anfører Bent Larsen som

en årsag, men skriver videre: „En hvis betydning for fremgangen om muligt er endnu større
end Bent Larsens, nemlig vor fortrinlige turneringsleder K. Kargaard Jensen. Det var ham der
skabte de følgende års vældige fremgang og
tilrettelagde og gennemførte vore turneringer
på forbilledlig måde“.
I 1965 havde KS 110 medlemmer. Det kan
tilføjes at antallet af vinterturneringsdeltagere i
1963/64 var på ca. 70 og året efter ca. 90!! Et
imponerende antal, ikke mindst set i forhold til
medlemsantallet.
1965 var året, hvor en stor begivenhed i KS
fandt sted, nemlig afholdelsen af 100 års jubilæumsturneringen; den hidtil stærkeste turnering i Danmark. Forberedelsen til turneringen
startede i god tid. Kargaard var med i den kreds
af KS’ere, som fik stablet turneringen på benene.
At arrangere en turnering af den kaliber har
også dengang budt på udfordringer. Egnede
lokaler skulle skaffes (Odd Fellow palæet); spillere med passende styrke skulle inviteres. Dengang var det ikke så nemt blot at invitere, hvem
man måtte ønske. Østeuropa var Østeuropa, og
i f.eks. det daværende Sovjetunionen var det
skakforbundet, som afgjorde, hvilke spillere
som fik lov til at rejse til vesten og deltage i
turneringer.
Økonomien spillede også en rolle. Visse udgifter måtte afholdes før turneringen eller i starten af denne. Når en del af indtægterne, bl.a.

entreindtægter(!), jo af gode grunde kom under
selve turneringen, var en kassekredit nødvendig. Dengang var bankerne lige så forsigtige
som i dag, og Kargaard og den øvrige bestyrelse
måtte pænt kautionere for kreditten.
Under selve turneringen var det Kargaard,
som gennem alle 15 runder fungerede som turneringsleder.
I 1973 var det med Kargaard som formand,
at KS for første gang nogen sinde fik egne lokaler. Lokaler hvor KS var eneste lejer og derfor selv kunne bestemme hvor mange klubaftener, man ville have, ligesom man ikke behøvede at pakke brikker m.m. sammen. Hidtil
havde man lejet sig ind forskellige steder og
altid startet en klubaften med at stille brikker
op, og afsluttet med at pakke brikker sammen.
Det blev Odensegade 6, som blev klubbens
nye adresse. Støtte fra KS-venner samt delvis
salg af skakbibliotek gjorde det økonomisk
muligt.
Kargaard valgte i 1975 at gå af som formand,
bl.a. på grund af for meget arbejdspres på jobbet. Han fortsatte yderligere tre år som KS delegeret til Dansk Skak Union.
KS bestyrelse vil gerne hædre Kargaard for
den indsats, han gennem tiden har gjort for klubben, og vil derfor på generalforsamling 20/2
foreslå Kargaard optaget som æresmedlem.
Københavns Skakforening,
Finn Bonnez

Til gallapremiere med
CHESS og skak
ed gallapremieren på Musicalen CHESS i
V
Århus Musikhus kunne publikum også både
se og spille rigtig skak. Det gode samarbejde med
produktionsselskabet bag CHESS, Rossen &
Rønnow, (se Skakbladet nr. 12) førte nemlig til et
DSU-arrangement i Musikhuset, hvor Peter Heine
Nielsen var oppe mod selveste CHESS-VM
Anatoly Sergievsky (alias Stig Rossen).
Partiet blev spillet på et 8 x 8 m2 stort bræt
med smukt udklædte brikker fra Dansk Skoleskak og til kommentarer af IM Uffe VintherSchou. GM Nielsen spillede dog blindt og spekulerede over sine træk i samme eftertænksomme positur som Rodins 'Grubleren' og var
derfor den eneste i Musikhusets foyer, som ikke
kunne se brikkerne bevæge sig rundt.
Fredgaard Radio i Ryesgade havde skænket
en mini-disc player til uddeling blandt de levende brikker, og efter partiet blev den overrakt af Fredgaard-direktør Claus Beck til den
sorte springer Jens Hundevadt, Mårslet.
Da musicalen efter ekstraforestillinger og
fulde huse flyttede til Falconer-salen i København blev premiere-arrangementet gentaget
med lidt variationer over temaet. Nu kunne
partiet via sensorbræt og projektor følges af
publikum på et stort lærred. Og ud over simultan og blindskak mod sin gamle rival Anatoly
Sergievsky / Stig Rossen spillede Peter Heine
Nielsen også ægte blindskak mod Erik Bremer
og Allan Larsen fra Danmarks Blindeskak.

10

.

SKAKBLADET 2002, SIDE 34, NR. 2

Kommentator var Skakbladets Bent Kølvig, og denne gang var Sergievsky / Rossen,
assisteret af GM Sune Berg Hansen, tæt på at
vinde, da partiet blev givet remis, fordi Stig
Rossen skulle ind og sminkes.
Når CHESS 8. april har premiere i Musikhuset i Vejle står et revancheopgør GM Nielsen
mod GM Sergievsky / Rossen på programmet.
Men forinden bliver der mulighed for at se mere
til CHESS på TV (formentlig DR2 i starten af
marts – materialet er ikke færdigklippet endnu).
I Århus blev Sergievsky sat mat:
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Sergievsky / Rossen - Peter Heine Nielsen
28. -, Tc3† 29. Kxh4, Txh3† 30. Dxh3,
Dd4† 31. Kg3, Df4 mat!

Tekst og foto: tr.

Circuito Gallego
– brug ferien i den spanske skaksommer
AF KIM PILGAARD
e mest kendte turneringer i Spanien for danD
ske skakspillere er nok Benasque, Úbeda,
Linares og Andorra, hvor sidstnævnte selvfølgelig ligger i Andorra og ikke i Spanien. Af
disse turneringer stopper Úbeda Open, mens
Linares Open rykkes frem til marts og nu ligger
parallelt med Superturneringen i Linares.
Galicien er derimod et ret ukendt område for
danske skakspillere, selv om der arrangeres ret
mange turneringer i regionen. I Galicien bliver
der om sommeren arrangeret en cyklus af skakturneringer, som kaldes ‘Circuito Gallego de
Ajedrez’, og den startede allerede tilbage i 1988.
Cyklusen består af i alt ni internationale titelgivende åbne turneringer, og turneringerne spilles fra første weekend i juli til og med første uge
i september. Normalt er der kun et par dage
mellem turneringerne, så man lige nøjagtig har
tid til at rejse hen til den næste turnering.
Jeg fandt tilfældigvis den attraktive turnering Ourense på internettet, og jeg var så heldig
at få en invitation med gratis kost og logi, formodentlig fordi der ikke tidligere har været en
dansker med i turneringen. Da jeg ankom til
turneringen fandt jeg ud af, at Ourense var den
første turnering i ‘Circuito Gallego’, og jeg
besluttede mig for at spille med i to af de otte
efterfølgende turneringer.
Ourense hørte sandsynligvis til blandt de største og stærkeste turneringer i denne cyklus, i
hvert tilfælde var Ourense den bedst organiserede turnering, jeg har spillet i Spanien. Alle
havde et navneskilt, og fik en T-shirt, bulletin,
kuglepen uden hensyntagen til titel eller rating.

Circuito Gallego de Ajedrez,
termin sommeren 2002
Man skulle næsten tro, at Spanien er alt for
varmt til at spille skak om sommeren, men
Galicien, som ligger ud mod Atlanterhavet i det nordvestlige Spanien, har faktisk
et meget behageligt klima også i juliaugust. Selvfølgelig varmere end i Danmark, men langtfra så varmt som i Andalucien og langtfra så luftfugtig som f.eks. i
Valencia og Alicante. Har man lyst til skak
i Galicien, ja så er her terminen for den
kommende sommer.
• Burgas, 6. - 14. juli, Ourense
• Marin, 16. - 24. juli, Marín
• Albariño, 25. juli - 2. august,
Cambados
• Adolfo Pedrido, 3. - 11. august,
Villagarcía de Arosa
• Ferrol, 13. - 21. august, Ferrol
• Padrón, 22. - 30. august, Padrón
• Poio, 31. august - 8. september, Poio

Dertil afsluttedes turneringen typisk spansk med
et stort arrangement med vin, spansk mad og
kager ad libitum for alle deltagerne.
Der er ingen tvivl om, at denne cyklus har
været med til at gøre Galicien til en af de regioner i Spanien, hvor der er flest unge skakspillende talenter. Jeg fik da også fornøjelsen af
at spille mod en del af dem.
Kim Pilgard – Spanien et godt skakland. (Foto: tr).

Kim Pilgaard, Danmark
Manuel Bueno Abalo, Spanien
Philidors forsvar C41
1. e4, e5.
Jeg havde i mine forberedelser set, at han
aldrig spiller e5 mod e4, så jeg var nu klar over,
at han havde forberedt noget specielt mod mig.
Jeg tænkte et stykke tid og tænkte på, om jeg
skulle spille noget vildt såsom kongegambit,
men blev enig med mig selv om at se, hvad han
havde i ærmet.
2. Sf3, d6.
Okay, nu var jeg klar over, hvad han havde i
posen. Jeg havde to runder tidligere spillet mod
hans gode ven Pablo Garcia Castro, som også
spillede den variant, partiet nu kommer ind i.
Efter partiet mod Pablo, som jeg tabte, havde
jeg givet udtryk for min manglende respekt for
varianten. Nu fyrede jeg mine træk af, da jeg
var ganske godt tilfreds med min modstanders
åbningsvalg.
3. d4, exd4 4. Sxd4, g6 5. Sc3, Lg7 6. Le3,
Sf6 7. Dd2, 0-0 8. 0-0-0, Te8.
En anden mulighed er 8. -, Sc6, som Pablo
spillede mod mig to runder tidligere 8. -, Sc6 9.
f3, Sxd4 10. Lxd4, Le6 11. Le3, (11. g4!?) 11.
-, a6 12. Lh6, Lxh6 13. Dxh6, b5 14. e5, Se8
15. Se4 (15.h4!) 15, -, f6! hvor hvid kun har en
lille fordel, men efter en snarlig regnefejl måtte
jeg ned efter 49 træk (K. Pilgaard - P.Garcia
Castro, Ourense 2001).
9. f3, Sc6 10. h4.
Nu var det min modstanders tur til at tage en
tænkepause. Han havde set mit parti mod Ole
Alkærsig fra Copenhagen Open i 1994, og
havde set, at Ole kunne have fået fordel efter
10. g4, Se5 11. Le2, a6 12. Lh6, Lh8 13. Lg5,
b5 14. h4, Lb7 15. h5, c5 16. Sb3, c4 17. Sd4,
b4 18. Sd5, Lxd5 19. exd5, c3 (Ole spillede 19.
-, Da5 20. Kb1, Sxd5 (20. -, c3 21. Sb3!) 21.
hxg6, hxg6 22. Txh8! og tabte efter 31 træk)
20. bxc3, Da5 21. c4, Sexg4! Men det er naivt
at tro, at en modstander ikke arbejder med sine
partier, når et parti ender med gevinst. Forbedringen er, at man kan spare to tempi ved at undlade g4 og Le2, og spille h4-h5 direkte.
10. -, Se5.
Måske kan sort udnytte hvids trækfølge med
10. -, Sh5!? med ideen 11. -, Sg3, men den tid
den glæde med de hvide brikker. Afbytning på
d4 giver ikke aflastning for hvids angreb. 10. -,

Sxd4 11. Lxd4, Le6 12. h5! c5 13. Le3, Da5
14. Lh6, Lh8 15. hxg6, fxg6 16. Lb5 med hvid
fordel. (1-0 efter 28 træk i X. March - P.Garcia
Castro, Mallorca 2001). Man kan egentlig godt
sammenligne partiets variant med Dragen i Siciliansk, eneste strukturforskel er, at sort i Dragen har en åben c-linie, medens partiets variant
har en åben e-linie. Hvids strategi i begge varianter er at sætte sort mat i h-linien, og tempi er
alt afgørende. Derfor er Dragen betydelig farligere for hvid, da den åbne c-linie giver langt
hurtigere modangreb mod den hvide konge,
hvilket er af afgørende betydning for gevinst
eller tab.
11. Lh6! Lh8 12. Lg5.
Man har rykket løberen to gange i træk, men
nu står den sorte løber på h8. Den sorte løber
står langt bedre på g7, hvor den bedre beskytter
den sorte konge. Sort kan selvfølgelig senere
flytte løberen tilbage til g7, men i denne variant
er et tempi temmelig vigtig.
12. -, a6 13. h5, b5.
Mit seneste parti i denne variant er faktisk så
nyt som januar 2002, hvor en argentinsk IM
spillede følgende mod mig 13. -, c5?! 14. Sb3,
c4 15. hxg6, cxb3? 16. gxh7†, Kf8 17. axb3,
Le6 18. f4, Seg4 19. f5, Ld7 20. Le2, Te7 21.
Lxf6!, Sxf6 22. Dh6†, Lg7 23. h8D† 1-0, (K.
Pilgaard - M. Leskovar, Roquetas 2002).
14. hxg6, fxg6 15. Df4, c5?
En fejl i en lidt klemt stilling, langt bedre er
15. -, De7 16. Dh4, Df7 17. Sde2, b4 18. Sd5,
Sxd5 19. exd5, hvor intet er afgjort endnu, selv
om den sorte kongestilling ikke virker tryg.
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16. Sc6!
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En springer sættes direkte i slag, men officeren vindes hurtigt igen samt en bonde, dertil
beholder hvid et stærkt initiativet mod den sorte
konge.
16. -, Sxc6 17. Txd6, Dc7 18. Lxf6, Se5 19.
Dh4, Ta7 20. Td1, Lxf6 21. Dxf6, Da5 22.
Td5, b4 23. Txe5, Tf8 24. Lc4† 1-0.

Skakblade i Spanien
I Spanien produceres skakbladene på en noget
anden måde end i Danmark. De spanske skakblade er privatiserede, og er uafhængige af det
spanske skakforbund, og finansieres med forholdsvis få reklamer, men med bogsalg, turneringsannoncer, og et stort oplag.
Spanien har den fordel, at de har et langt større
grundlag pga. de mange spansktalende skakspillere. Dertil kan bladene købes i de mange
kiosker, som der næsten er overalt i Spanien.
Hvis man opholder sig i Spanien, og gerne vil
have et overblik over de kommende turnerin-

ger, ja så kan man altså nemt købe et af de to
landsdækkende skakblade ‘Jaque’ (‘j’ har speciel udtale, men i nogle dialekter udtales ‘j’ som
et ‘h’) og ‘Peon de Rey’.
Skakbladene er ganske gode med mange
kommenterede partier af verdenseliten, og skakspansk er ikke så svært at forstå. Jeg har selv
prøvet et års abonnement på ‘Jaque’, men har
ikke fornyet abonnementet, da jeg rejser for
meget i øjeblikket.

Spanske hjemmesider
Følgende hjemmesider har været meget nyttige
for mig, mens jeg har opholdt mig i Spanien.
Blandt andet til at finde skakturneringer, men
det er dog langtfra alle turneringer, som bliver
annonceret landsdækkende. Mange gange finder man en turnering, fordi man kender nogen,
som kender nogen.
www.ajedrezenmadrid.com

Et af de væsentligste hjemmesider til at søge
efter spanske skakturneringer. Klik på 'torneos'
enten under Madrid, España eller Mundo. Det
er også en god hjemmeside til at se resultater fra
de mange turneringer i Spanien, og så er siden
altid opdateret, hvilket ikke er helt sædvanlig
efter spanske forhold.
www.ajedrez21.com

Hjemmeside hvor man kan spille skak på nettet
samt få en masse andre oplysninger fra den spanske skakverden.
www.galicia64.com

Hjemmesiden for Circuito Gallego, og anden
skak i Galicien.
www.ajedrezsiglo21.com

Hjemmeside for skak i Argentina, som jeg blev
anbefalet af en stærk skakspiller fra Argentiner.

Teori – i praksis
v/ Lars Bo Hansen
I et af de seneste numre af New In Chess berettede Hans Ree om en af de yngre hollandske
stormestre, som frejdigt indrømmede, at han
ikke kunne opremse rækken af skakverdensmestre. Ree var forfærdet og argumenterede for,
at man burde indføre en skakhistorisk eksamen, som man skulle bestå for at kunne få tildelt stormestertitlen. Helt så drastisk ville jeg
nu ikke gå til værks, men jeg er enig med Ree
i, at man snyder sig selv, hvis man ikke studerer de gamle mestres partier, for her ligger
megen skaklig lærdom gemt – vel og mærke
lærdom, som kan anvendes i praktiske partier.
En af de mestre, som jeg vil anbefale, at man
studerer, er Akiba Rubinstein. Rubinstein er
blevet kaldt den stærkeste spiller, der aldrig
blev verdensmester. Den slags er naturligvis
subjektivt (man kunne alternativt nævne
Tarrasch, Korchnoi, Keres, Larsen m.fl.), men
der er næppe tvivl om, at Rubinstein i sin storhedstid omkring 1912 ville have været en
meget vanskelig opgave for verdensmesteren
Lasker. Men Første Verdenskrigs udbrud satte
en stopper for Rubinsteins drømme om den
højeste skakkrone.
Studiet af mesterpartier giver dels konkret
viden om stillingstyper, typiske ideer osv, men
styrker desuden stillingsbedømmelsen. Prøv
at sammenligne de følgende partier.
I det første diagram øverst næste spalte er der
lige materiel og alt samlet på samme fløj. Er
remisen nær? Nej, Rubinstein viser, at svækkelserne på de hvide felter, den svage e5-bonde
(lettere at angribe end e3-bonden!) og springerens usikre placering (bare den dog stod på f6!)
giver Hvid gode praktiske chancer. Selv en
kapacitet som Tarrasch – ganske vist i sin karrieres efterår – formår ikke at modstå presset:
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Rubinstein - Tarrasch,
Karlsbad 1923.

Bent Larsen - Panno,
Buenos Aires 1979.

29. Le4, Td7 30. Ta8, Tdd8 31. Tf1, Dd6
32. Txf8†, Txf8 33. Kg2, Db4 34. Dd3, Kh8
35. Ta7, Db2† 36. Kh3, Db6 37. Ta8, Td8
38. Dc3, Sd7 39. Dc6!, Txa8 40. Dxa8†, Sb8?!
Muligvis den afgørende fejl. Efter 40. -, Db8
41. Dxb8†, Sxb8 42. Kg4 vinder Hvid e5-bonden, men ikke nødvendigvis partiet, da Sort
kan blokere på de sorte felter. Et alternativ er
41. Dc6, Sf6. 42. Lf5 med fortsatte gevinstchancer, men Sort har en forbedret udgave i
forhold til partifortsættelsen.
41. Dd5, Dc7 42. Lf5!, Sc6 43. Dc4!, Dd6
44. Df7, Dd8 45. Dg6. Sort opgav. Springeren
på c6 falder. 1-0.

30. De4, Se5??
Bent anbefaler 30. -, Kf8! som Sorts bedste
chance. Nu vinder Hvid forceret.
31. Dh7†, Kf7 32. Lc2!
Truer afgørende Lb3†.
32. -, Tc7 33. Lb3†, Sc4 34. Tb8, De5 35.
Dd3.
Bindingen af springeren afgør. Sort kan ikke
koordinere brikkerne samtidig med at kongen
forsvares.
35. -, De1† 36. Kh2, De5† 37. g3, Dc5 38.
Kg1.
Her har Tom Nielsen, Frederiksberg, påvist,
at 38. De2! med truslen 39. De8 mat var det
mest direkte gevinsttræk. Red.
38. -, Ke7 39. Tg8!, Kf7 40. Ta8!, Ke7 41.
Dd8†.
Panno opgav. Efter 41. -, Ke6 42. Ta4! –
derfor skulle tårnet til a-linien – er det slut.
1-0.

Bent Larsen er en stor kender af skakhistorien,
og i sin fine turneringsbog fra Clarin-turneringen (som Bent vandt med 3 points forspring)
skriver Bent, at Sort i den fø'gende diagramstilling trods det begrænsede materiale er i store
vanskeligheder. I denne bedømmelse støtter
Bent sig til skakhistorien: „Et gammelt parti
Rubinstein - Tarrasch endte med gevinst for
Hvid i en næsten identisk stilling.“

De lærelystne kan desuden selv finde 24.
matchparti Kasparov - Karpov, Sevilla 1987,
hvor Kasparov i en lignende stilling - men med

Dansk rating, januar 2002
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Peter Heine Nielsen
Curt Hansen
Lars Bo Hansen
Lars Schandorff
Sune Berg Hansen
Nick de Firmian
Henrik Danielsen
Jonny Hector
Stellan Brynell
Jesper Hall
Bent Larsen
Erling Mortensen
Jacob Øst Hansen
Tiger Hillarp-Persson
Jens Ove Fries Nielsen
Jens S. Kjeldsen
Steffen Pedersen
Kim Pilgaard
Jens Kristiansen
Nicolai V. Pedersen
Carsten Hansen
Klaus Berg
Jan Pedersen
Carsten Høi
Erik Jelling

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

2636
2617
2593
2550
2538
2535
2532
2528
2506
2501
2486
2453
2452
2450
2449
2443
2441
2438
2436
2429
2419
2416
2413
2412
2409

Steen Fedder
Nikolaj Borge
Mads Boe
Jan Sørensen
Erik Pedersen
Bjarke Kristensen
Ole Jakobsen
Mikkel Antonsen
Karsten Rasmussen
Henrik El-Kher
Kristen Schmidt
Klaus Bolding
Lars Borbjerggaard
Tomas Hutters
Allan Holst
Mads Smith Hansen
Leif Søgaard Kristensen
Niels J. Fries Nielsen
Rasmus Skytte
Per Knudsen
Jesper Nørgaard
Eric Bentzen
Jens Kølbæk
Thomas Ochsner
Kaj Rosell

2406
2406
2406
2406
2406
2406
2405
2402
2402
2380
2379
2379
2378
2372
2369
2366
2365
2363
2359
2357
2357
2357
2354
2353
2353

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Daniel V. Pedersen
Svend Hamann
John Arni Nilssen
John Rødgaard
David Bekker-Jensen
Ulrik Rath
Jørn Østergaard Sloth
Simon Bekker-Jensen
Davor Palo
Uffe Vinther-Schou
Bjarne Light
Ove Kroll
Roland R. Greger
Steen Skovlund Larsen
Finn Pedersen
Thorbjørn Bromann
Lars Venø Jakobsen
Dan Andersen
Allan Stig Rasmussen
Torben N. Sørensen
Jacob Aagaard Madsen
Pelle Rødkjær Bank
Casper Rasmussen
Esben Lund
Arne Sørensen

2353
2352
2352
2351
2350
2347
2347
2344
2343
2341
2341
2338
2337
2336
2335
2330
2329
2326
2326
2323
2323
2317
2317
2316
2316

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Sejer Holm
Esben Ejsing
Thorbjørn Rosenlund
Karl Pedersen
Jan Ivan Andersen
Olav Dalsgaard Larsen
Bjørn Brinck-Claussen
Semir Nikontovic
Tim Jaksland
Kåre Hove Kristensen
Peter H. Nørby
Bent Kølvig
Esben Kjems Hove
Peter Jürgens
Søren Bech Hansen
Carsten Krog
Poul Erik Nielsen
Karsten Larsen
Kai Bjerring
Poul Rewitz
Martin Matthiesen
Jens Østergaard
Arne Matthiesen
Bo Jacobsen
Erik Bang

2315
2313
2312
2312
2312
2308
2304
2303
2302
2298
2297
2297
2294
2292
2290
2288
2285
2282
2278
2277
2277
2276
2276
2273
2270

Arven
e
Rubins fter
tein
en merbonde – sikrede sig den gevinst, der var
nødvendig for at udligne Karpovs 12-11-føring og beholde VM-titlen.
Også Bobby Fischer er kendt for sin omfattende viden om de gamle mestres partier. Derfor var det følgende træk sikkert ikke vanskeligt for ham:
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Fischer - Petrosjan,
Buenos Aires, kandidatfinale 1971.
22. Sxd7†!
En overraskelse for en del kommentatorer,
for det er jo Sorts „dårlige“ løber. Men Fischer
kendte sikkert partiet Roselli - Rubinstein (se
herunder). Hvid får gode indbrudsfelter på clinien, ligesom løberen ved skæve bondeformationer ofte er bedre end springeren. Det
er det, der kaldes „fordelenes forvandlingsevne“.
22. -, Txd7 23. Tc1, Td6 24. Tc7, Sd7 25.
Te2, g6 26. Kf2, h5 27. f4, h4 28. Kf3, f5 29.
Ke3, d4† 30. Kd2, Sb6?
Taber forceret, men stillingen var vanskelig.
31. Tee7, Sd5 32. Tf7†, Ke8 33. Tb7, Sxf4
34. Lc4!

Nu er der intet forsvar mod Th7 og Th8†
mat. Petrosjan opgav. 1-0.
Beslutningen om at afbytte en dominerende
springer for en dårlig løber bliver mere indlysende ved studiet af det følgende parti:
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Roselli - Rubinstein,
Baden Baden 1925.
Sort står uden tvivl bedst: Terrænfordel, god
springer mod dårlig løber, passivt hvidt tårn.
Men det er ikke så nemt at komme videre.
Rubinstein har laveret en del træk, men nu finder han vejen frem: En overraskende afbytning
af en af sine fordele, den gode springer mod
den bovlamme hvide løber!
55. -, f4! 56. gxf4, Th7!
Nu truer Sort afgørende med at trænge ind
via 3. række: Th3† fulgt af Tf3. Forsvaret 57.
f3 virker ikke; Lysenko angiver varianten 57.
-, Th3 58. Ke3, Sg3! fulgt af Sf5† og g3 med
gevinst for Sort. I stedet prøver Roselli at lukke
3. række:
57. Ld2.
Nu kan Hvid besvare 57. -, Th3† med 58.

Le3, og alt er garderet. Men nu kommer det
træk, som Fischer sikkert har haft i tankerne,
da han slog Petrosjans løber:
57. -, Sxd2! 58. Kxd2, Th3.
Fordelenes forvandlingsevne! Sort vandt
alligevel kontrollen over 3. række.
59. f3!?
Ikke nogen dårlig idé, men det virker ikke
på grund af en taktisk finesse. Dvoretsky ville
sikkert have anbefalet 59. Tc1 som den bedste
chance med bemærkningen: „In rook endings
the most important thing is the activity of the
rook!“ Sort har dog gode gevinstchancer, f.eks.
59. Tc1, Txb3 60. Tc6†, Kf5 61. Txa6, Ke4!
62. Tg6, Kxd4 63. Txg4, Txa3 64. f5†, Ke5
65. Tb4, Ta5 (Lysenko).
59. -, gxf3. 60. Tf2.
Igen et forsøg på at lukke 3. række. Efter 60.
Ke3 kommer 60. -, f2†.
60. -, Kf5. 61. Ke3, Kg4 62. b4.
Roselli har sikkert set, at 62. f5, Kxf5 63.
Txf3†, Txf3† 64. Kxf3, a5! fører til et tabt
bondeslutspil. Hvid kommer i træktvang (prøv
selv!). Men også teksttrækket taber efter den
følgende smarte afvikling:
62. -, Th1! 63. f5.
Ja, for 63. Txf3, Ta1! 64. Tf2 (eneste træk),
Txa3† 65. Ke2, Ta2† 66. Ke3, Txf2 67. Kxf2,
Kxf4 er håbløst.
63. -, Te1† 64. Kd3, Te4!
Her opgav Roselli. Den hvide konge er afskåret, og f3-bonden afgør, f.eks. 65. f6, Kg3.
66. f7, Tf4. 0-1.
Der er meget at hente ved at studere Rubinsteins
partier. F.eks. er hele partiet Roselli - Rubinstein – ikke kun den her viste afslutning – yderst
lærerigt. Et sidste tip: Jeg anbefaler, at man
gennemspiller partierne på et rigtigt bræt og
ikke kun på en computerskærm. Held og lykke
med det!
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Historien fortsætter:

Saavedra rehabiliteret
– eller hvad?
AF BENT KØLVIG
en fascinerende beretning om den spanske
D
præst, Saavedra, der enten fandt eller kopierede den berømte underforvandling i ‘Verdens berømteste skakstudie’ (se artiklen ‘Saavedra igen’ i Skakbladet nr. 1), har netop fået
endnu en tilføjelse. Som sætter den ene af de
implicerede i et noget andet og dårligere lys.

Kampskak
på topplan
AF SØREN SØGAARD
eg har udvalgt nedenstående parti af flere
J8. runde
grunde. Dels var jeg til stede under partiet i
af den internationale turnering i Dortmund (se også Skakbladet nr. 10, 2001) og
kunne derfor følge dramaet på første hånd, og
dels var omstændighederne før og under partiet bemærkelsesværdige.
FIDE-Verdensmesteren Anand havde før
dette parti virket helt ved siden af sig selv, og
lå derfor sidst efter at have tabt to partier og
spillet resten remis. Det var ikke så meget det,
at han havde tabt to partier, nej det var mere
måden, det var sket på. Han var f.eks. slet ikke
til at kende igen, da han tabte med hvid til
Morozevich, men personligt regnede jeg alligevel med, at han med dagens parti ville vise,
at han stadig kunne spille skak. Modstanderen
var den karismatiske Topalov, som efter et par
år ude i kulden nu ser ud til at være tilbage i det
fine selskab. Anand havde hvid, og med kendskabet til Topalovs kompromisløse indstilling,
var der derfor lagt op til et brag af et parti. Og
det fik vi i sandhed!
Før vi går i gang med partiet vil jeg citere
Topalovs sekundant Silvio Danailow, så man
kan være forberedt på, hvad der venter: „Et

Topalov
– en fighter.
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Vi har fået historiens fortløbende afsnit fra
hollændren Tim Krabbés hjemmeside, hvor der
i hans ‘åbne dagbog’ pr. 1. december 2001 fortælles, at British Chess Magazine ved John
Rycroft i sit decembernummer beretter om et
parti fra den skakspalte, som en vis J.A.
Porterfield Rynd redigerede i the Dublin Herald
for godt hundrede år siden. Ja, rigtigt! Den selv
samme mand og skakspalte, som ‘afslørede’
Saavedra som en mulig svindler.
Det var jo i maj 1895. Et halvt års tid senere,
i oktober 1895, bragte Porterfield Rynd igen et
af sine egne partier, hvor han med hvid måtte
ofre sin dame i følgende stilling:

vanvittigt parti. Der er ingen af os der ved,
hvorfor de spiller som de gør, og hvordan det
hele vil ende“.
Der er i øvrigt stor forskel på de to spilleres
væremåde under partiet. Anand går hele tiden
frem og tilbage ved bagtæppet, hvor man kan
fornemme, hvor koncentreret han er, selv om
han ser meget afslappet ud, når han spiller. Jeg
vil sammenligne ham med en tiger: rastløs/lurende og klar til at falde over sit bytte, hvis det
blotter sig! Topalov derimod optræder ulasteligt klædt i smart jakkesæt, og sidder det
meste af tiden klinet til stolen.

Viswanathan Anand, Indien (2794)
Veselin Topalov, Bulgarien (2711)
Siciliansk B51 8. runde
1. e4, c5 2. Sf3, Sc6 3. Lb5, d6 4. 0-0, Ld7
5. Te1, Sf6 6. c3, a6 7. Lf1, Lg4 8. d3, e6 9.
Sbd2, Sd7.
Måske en nyhed, men den vigtigste oplevelse for mig ved dette parti er ikke så meget,
om der er tale om teori eller ej. Det der er mere
vigtigt er, at Topalov med dette træk viser, at
han er klar til kamp og vil gå langt for at få
skovlen under Anand. I øresneglen kunne man
sidde og høre de herrer GM Pfleger og GM
Bischoff sidde og snakke om, at planen med
trækket er at åbne for dronningen, så hvid ikke
kan bytte sorts løber af efter f.eks. h3, g4 og
Sh4. Knap havde de udtalt disse ord før Anand
havde kastet bønderne frem!! Enten et bevis
på, at han kendte stillingen eller måske nok
snarere et signal om, at han gik efter struben.
Han ville vinde.
10. h3, Lh5 11. g4, Lg6 12. d4.
Spillet øjeblikkeligt. Folk i salen var på dette
tidspunkt ved at være klar over, at der ville
komme til at ske ting og sager!
12. -, cxd4 13. cxd4, e5 14. d5, Scb8.
Den sorte stilling ser lidt underlig ud, men
er ved nærmere øjesyn meget solid og fuld af
kontramuligheder. Hvis hvid i det følgende
ikke får sat sort under pres, kan han ende med
at sidde tilbage med en hullet kongestilling,
som kan blive udslagsgivende. På kongefløjen
er der ikke så meget at komme efter lige nu, så
Anand forsøger i det følgende at sætte mere
tryk på dronningefløjen.
15. b4, h5!
Sådan! Hvids kongestilling skal bekæmpes.
Det er i øvrigt sjældent, jeg har set et parti,
hvor der spilles på begge fløje samtidig – af
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begge spillere! Det skal bemærkes, at de begge
havde travlt med at få hamret deres træk af, og
i salen fornemmede man, at det mere var en
kamp om at få et psykologisk overtag, end at
der egentlig var tale om en velovervejet strategi.
16. g5, a5 17. bxa5, Le7.
Måske var det bedre og mere korrekt at slå
på a5. Jeg siger måske, for det var ikke et træk
som Topalov overvejede så meget som ét sekund!
18. Sb3, 0-0 19. Dd2, Sa6 20. Sh4, Sac5
21. Lg2, b6.
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Naturlige hvide træk nu er 22. Sxg6, Sxc5
og 22. De3, men Anand spiller stadig med lynets hast og foretrækker et andet træk som
komplicerer tingene yderligere. Det var som
om, at de naturlige træk ligesom ikke rigtig
„fængede“ hos de to kombattanter.
22. Sf5, f6 23. Sh4, De8 24. Sxc5, Sxc5 25.
axb6, fxg5 26. Sxg6, Dxg6.
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Det er tid til en foreløbig status. Hvid har
midlertidigt vundet en bonde, som det dog ikke

Der fulgte nemlig 37. -, Sd3 38. Dxf3, Db3,
hvor matten måtte pareres med 39. Dxd3, Dxd3.
Heldigvis havde hvid nu en modchance, og
partiet sluttede med: 40. Lf7! Dxc2 41. Ka2!
f4. Træktvang! 42. gxf4, Dc4† 43. b3†!! Dxb3†
44. Lxb3 mat. 1-0. Så langt, så godt.
Diagrammet i højre spalte er en berømt slutspilstudie af H. Cordes, hvid trækker og vinder.
Løsning: 1. Lc7, De1† 2. Kh2, Dxf2 3. Ld6!!
Df4† 4. g3† Dxg3† 5. Lxg3 mat. Ligheden er
trods spejlvendingen temmelig slående. Og så
må vi se på datoer: Jo, studien blev publiceret i

er sandsynligt, at han kan holde fast i. Hvid må
i det følgende forsøge at hævde sit overtag på
dronningfløjen, mens sort skal forsøge at komme igennem på kongefløjen. Objektivt set har
hvid en lille fordel.
27. De2, Tfb8 28. Tb1, Ld8 29. Le3, Lxb6.
Her kunne jeg ikke lade være med at fortælle
alle, som gad høre på det, at „den stilling taber
Anand aldrig“. Den udtalelse måtte jeg hurtigt
glemme alt om, da Topalov bliver ved med at
holde gryden i kog.
30. Tec1, g4 31. hxg4, hxg4 32. Tb4, La5.
Hmmmm. Et helt forrykt parti!! Sikkert ikke
det bedste træk, men Topalov forsøger stadig at
forstyrre balancen. Hans eneste chance for at
vinde er at beholde den sortfeltede løber, den
skal jo bruges mod f2, selv om det har lange
udsigter på nuværende tidspunkt.
33. Txb8†, Txb8 34. Lxc5, dxc5 35. d6.
En stilling, hvor man normalt ville „gå i boksen“ for at finde det rigtige træk i en kompliceret stilling. Heromkring lænede vi os godt tilbage og kiggede lidt på de andre partier (husk
kikkert!), og Pfleger og Co. gjorde det samme.
Man kunne næsten høre, at de åndede lettede
op, da stillingen efterhånden var blevet mere
afklaret. I øvrigt havde de travlt under dette parti,
de kunne næsten ikke nå at analysere varianterne
færdige, før der igen var trukket. På dette tidspunkt havde Anand brugt omkring 1 time, men
alligevel kom 35. d6 efter ca. 1 minuts betænkning!
35. -, Dxd6 36. Dc4† Kh8 37. Dxc5, Dh6!
Et fantastisk træk. Hvid er i problemer, da
alle sorts officerer snart peger ned mod f2 og
snart også h2. En utrolig udvikling, som også
kunne mærkes på både Anand, Topalov og
publikum. Fra at have haft en lille fordel gennem hele partiet har hvid nu store problemer
med at holde sammen på stumperne.
38. Td1, Lb6 39. Dxe5, Tf8 40. Tf1, Dh4??
Et træk som giver håb til os andre „dødelige“. Forskellige steder kunne man læse om, at
hvis sort ikke havde været i tidnød havde han
sikkert fundet det vindende træk 40. -, Tf4!
Sandheden er, at Topalov havde 30 minutter
tilbage, hvoraf han kun brugte de 5. Det er for
mig helt ubegribeligt, at han overser dette træk,
når spillet i øvrigt har været på et meget højt
niveau. Efter 40. -, Tf4 truer sort g3 og en sandsynlig variant er 41. Dc3, Dh4! 42. Dc2, Tf8,
hvorefter det er slut.
41. Dh2, Lxf2† 42. Kh1, Dxh2† 43. Kxh2.

Rigaer Tageblatt og i juli 1895(!) omtalt i British
Chess Magazine, som Porterfield Rynd som
Irlands mest fremtrædende mester uden tvivl
har abonneret på.
Dermed kan der ikke være megen tvivl tilbage. Porterfield Rynd plagierede andres præstationer! Sandsynligvis også Saavedras træk
(i øvrigt det eneste nedskrevne træk fra hans
hånd!). Så kan man spekulere på, om plagiatoren nogen sinde blev afsløret af sin samtid. Eller om det blev tiet ihjel. Manden var jo en britisk gentleman, og Saavedra var bare en fremmed, en indvandrer!
Se også artikel i Skakbladet nr. 12, side 9.
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Tæppet op for anden akt: røgen er lettet og
vi er endt i et uligefarvet løberslutspil med lige
mange bønder på hver side. Sort har oven i
købet en dobbeltbonde, men alligevel er det
ham, som har store gevinstchancer! Anand er
kendt som en af de bedste forsvarsspillere i
verden, og man var overbevist om at hvis stillingen kunne holdes, så var det ham, der kunne
gøre det. Til og med slutningen bruger Anand
dog ikke mere end 15 minutter, så det er faktisk godt gået, at han holder sammen på stillingen!
43. -, g5 44. Lh1, g3† 45. Kg2, g4 46. Td1,
Kg7 47. Kf1, Ld4† 48. Ke2.
Måske er 48. Kg2 en bedre chance. Umiddelbart er det ikke til at se, hvordan sort kommer videre efter f.eks. 48. -, Le5 49. Td2, selv
om hvid hele tiden skal passe på, at sort ikke
bryder ind ved hjælp af Th8, Tf2 eller Tc8. I
øvrigt temaer som også opstår i det følgende,
hvor sort forsøger sig med mange forskellige
planer for at se, hvor han kan bryde igennem.
48. -, Le5 49. Td2, Ta8 50. Lg2, Kf6 51.
Kd3, Kg5 52. Ke2, Kf4 53. Tc2, Ta3 54. Td2,
Te3† 55. Kd1, Ta3 56. Te2, Ta7 57. Tc2,
Tb7 58. Te2, Tb1† 59. Kc2, Tg1!
Halløj(!), efter meget trækken frem og tilbage truer der nu pludselig Txg2 efterfulgt af
Kf3.
60. Kd3, Tc1?
Han turde ikke! Og man forstår ham egentlig godt her i sidste træk før tidkontrollen. Efter Tc1 fik han en halv time mere på klokken
og kunne herefter gøre et sidste forsøg. I øvrigt vinder 60. -, Txg2 for sort.
61. Td2, Tc3† 62. Ke2, Tf3 63. Kd1, Lc3
64. Te2, Ke5.
Topalov begyndte efterhånden at se medtaget ud, mens Anand stadig så ud, som om det
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hele var en skovtur. Topalov havde på dette
tidspunkt ca. 5 minutter tilbage til resten af
partiet.
65. Kc2, Ld4 66. Kd1, Tf8 67. Td2, Tb8
68. Ke2, Lc3 69. Td5†, Ke6 70. Kd3, Le5 71.
Tc5, Tb1 72. Tc6†, Kd7.
I bestræbelserne for at vinde har sort efterhånden satset ikke så lidt. Der er ingen tvivl
om, at hans stilling er blevet klart dårligere de
sidste par træk. Her kunne man i øvrigt iagttage Topalov småløbende hen mod dommerbordet, hvor han med fagter fik gjort sig selv
og publikum opmærksom på, at der ikke var
mere tid, end det han havde i forvejen. Ingen
ny halv time eller tillægstid, så han måtte nøjes
med 3 minutter til resten af partiet. I øvrigt trak
Anand som sædvanlig lynhurtigt, så Topalov
kunne snart ses småløbende den anden vej!
73. Tc2, Tg1 74. a4.
Det der var mest underholdende ved dette
parti var næsten kommentatorerne, som var
kommet på en hård opgave. Her havde GM
Bischoff travlt med at forklare tilskuerne at
hvid aldrig flyttede a-bonden p.g.a.... Han var
lige blevet færdig med sin belæring, hvorefter
Anand spillede bonden til... a4! Gennem kikkerten kunne jeg i øvrigt ane, at Anand smilede til sin kone på dette tidspunkt. Et lille smil,
men dog et smil... I øvrigt var det ikke til se på
de to spillere, hvem der egentlig spillede på
hvad. Spillede hvid på remis eller gevinst (sorts
tidnød), og hvad med sort? Var han efterhånden tilfreds med remis eller...
74. -, Ta1 75. Kc4, Ke6 76. Kb3, Ld4 77.
Ta2, Tg1 78. a5, Lf2 79. a6, Ke5 80. Ta5†,
Kf6 81. e5†?!
Sikrere var 81. Ta2, men Anand vil gerne
have luft til sin løber som har været spærret
inde i over 40 træk.
81. -, Ke6 82. Ld5†, Kxe5 83. Lb7†, Kf6
84. Ta4??
Utroligt at verdens nr. 3 kan lave et sådan
træk. Eneste træk var 84. Ta2, hvorefter sort
må forsøge sig med 84. -, Kg5, selv om stillingen dog er remis. Det minder i øvrigt lidt om
hans parti i sin tid mod Kasparov, hvor han
også lige før remisen er i hus spiller tabstrækket.
I øvrigt havde Anand stadig 1½ time tilbage
mod Topalovs to minutter.
84. -, g2 85. opgivet.
Sort vinder nemt det efterfølgende slutspil
efter 85. Lxg2, Txg2 86. a7, Lxa7. Topalov
kunne ikke fatte, hvad der var sket, og slog
undskyldende ud med armene. 0-1.
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BØGER
Den Sovjetiske Skakskole
Erik André Andersen: Den Sovjetiske Skakskole,
357 sider, illustreret, hæftet, C.A. Reitzels Forlag 2001. 320 kr.
Et helt usædvanligt skakværk af blivende international klasse. Og så på dansk. En historisk
afhandling, men spændende og medlevende. En
knivskarp objektivitetssøgende analyse, men
personlig og engageret.
I 1958 udsendte de sovjetiske stormestre Kotov og Yudovic 'The Soviet School of Chess'.
Gennem ti år havde Sovjet siddet på skakkens
VM-trone, og netop skakken var en af den endnu
unge Sovjetunions største succeser og en nødvendig kilde til national (undskyld!) selvfølelse.
Man gjorde meget væsen af, at den sovjetiske
skakskole kunne føres tilbage til de store russiske mestre Tjigorin og Aljechin og søgte at
definere en slags ånds- og metodeslægtskab bag
den kollektive succes.
Fra læsningen af Jens Enevoldsens 'Verdens
Bedste Skak II' (Politikens Forlag 1968) ved
danske skakspillere, at den sovjetiske skakskole
er tom propaganda, som dækker over en effektiv talentrekuttering af individualister (ofte af
jødisk slægt!).
Nogen sandhed er der i dette, men man må
ikke i sin irritation over selvforherligende propaganda overse den skaklige kultur, Sovjetunio-

Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 4.
1. Nugzar Zeliakov
Alexander Morozevich
FIDE-VM 01/02 Moskva 2001. (1. d4, d5 2.
Sf3, Sf6 3. c4, c6 4. e3, a6 5. Sbd2, Lf5 6. Db3,
Dc7 7. Ld3, Lg6 8. 0-0, e6 9. Te1, Le7 10. e4,
0-0 11. Se5, dxc4 12. Dxc4, c5 13. Sxg6, hxg6
14. a4, Sc6 15. dxc5, Se5 16. Dc3, Lxc5 17.
Sf1) 17. -, Lxf2†! fik straks debutanten til at
opgive. Efter 18. Kxf2, Dxc3 19. bxc3, Sxd3†
kommer han til at mangle kvalitet og et par
bønder. 0-1.
2. Jaroslav Jezek
Wolfgang Uhlmann
Praha 1956. 30. -, Sxe3 31. Lxe3, Dxe3!, og
hvid opgav, da 32. Txe3, f2 etc. ikke er noget
værd. 0-1.
3. Peter Heine Nielsen
„Anatoly Sergievsky“ / Stig Rossen
Opvisningsparti, Frederiksberg 2002. I anledning af den københavnske premiere på musicalen „Chess“ spillede hovedpersonen før forestillingen et parti mod stormester PHN, som for
at udligne forskellen i spillestyrke spillede
blindt, altså med ryggen til brættet. Endvidere
havde Stig Rossen en sekundant, Sune Berg
Hansen, til at filtrere bukkene fra fårene. Alligevel havde blindspilleren her opnået en god
angrebsstilling, der kunne være kronet med 27.
Dg6!, som godt nok er en primitiv mattrussel,
men det følgende springertræk – afhængigt af
sorts parade – mangler ikke raffinement.
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Kan man virkelig det?
nen faktisk skabte, og som postsovjettiden nu
arver, fastslår Erik André Andersen, og viser
eksempler fra et gigantisk skatkammer af sovjetisk kildemateriale. Botvinnik, Flor, Lilienthal, Bronstein, Keres, Smyslov, Geller, Tal,
Petrosjan, Stein, Spasskij, Polugajevski, Averbakh, Gufeld, Simagin, Korchnoi, Boleslavskij,
Krogius, Kotov, osv. Det er skak, og det er sovjetisk skak, uanset hvad Sovjetunionen i øvrigt
står for.
Værket rummer foruden sine interessante diskussioner af begreber, synspunkter og kilder
en – som den bærende del – tilsvarende kritiskbegejstret gennemgang af sovjetmesterskaberne
1941-1965. Og herunder en pragtfuld samling
kommenterede partier i læsevenlig typografi.
Partinoterne er mildere og rundere i skrivestilen
end den øvrige tekst. Erik André Andersen er
ikke kun forsker men også skakelsker.
Men skulle man midt i et af bogens partier
have glemt, at man sidder med en monumental
afhandling om den vigtigste epoke i skakhistorien, behøver man blot at kaste et blik i et
af de utallige mestercitater eller i bogens noteapparat og litteraturliste. De originale kildetekster er altid nærværende.
Tak til Erik André Andersen, og til Reitzels
Forlag for at turde binde an med bogen.
Thorbjørn Rosenlund

Den enkle variant: A: 27. -, Ld8 28. Sd6, f5
29. Sxc8 etc. Mere kompliceret er B: 27. -, Lxc5
28. Sxf6†!! Sxf6 29. Txf6, Txf6 30. Dh7† Kf8
31. Dh8† Ke7 32. Txg7† Tf7 33. Txf7† Kxf7
34. Dh7† samt Dxc7. Det virkelig exceptionelle får vi med C: 27. -, Tf7 28. Se6!! (et rigtigt Fritz-træk, som man først finder på på hjemvejen! Måske!) 28. -, Lxe6 29. Sg5!! („De smukkeste træk er dem, der aldrig bliver spillet!“)
29. -, Lf5 30. Lxf5, Ld8 31. Se6 og slut.
Der er ikke noget at sige til, at Peter ikke „så“
alt dette. Og partiet fusede lidt ud efter trækkene 27. Sc3? f5! 28. Sxd5, cxd5 29. b4. Bedre
29. Dg6, Ld6 30. Se6. 29. -, Ld6 30. Tg6. Og
her 30. Tf3. 30. -, De7 31. Df3. 31. Dxh6, Tf6
32. Tf3!. 31. -, Kh8. 31. -, Kh7! 32. Kh1, Tb6!
33. Dh5, Dxe3 34. Tf3, Dc1†(=), og sort tilbød
remis som følge af, at han skulle ind og sminkes. Det tilbud kunne ikke afslås. ½-½.
4. Eldis Arteaga Cobo
Borislav Ivkov
Capablanca mem., La Habana 1963. 19. -,
Txe5!! 20. fxe5, Sxe5 21. Dd1. Eller 21. De2,
Dc5! 22. h3, Te4 23. Dh5, d3† 24. Kg2, Txh4
25. gxh4, Lc6† etc., hvor sort også vinder. 21.
-, Txh4! 22. gxh4, Sg4† 23. Ke1, Df4 24. De2,
Lb5! 25. Dg2, De3†, og hvid måtte opgive.
0-1.
5. Mihail Tal, USSR
Klaus Darga, Vesttyskland
Landskamp, Hamburg 1960. Troldmanden
fremmanede 25. Te6! med den onde trussel 26.
Td6, hvilket 25. -, Dd8 ikke parerer. 25. -, Tbb8
26. Td6, Tbd8 27. Td1!, og tyskeren opgav,

Jesper Schultz-Pedersen: Kan man virkelig det?
Møllerangrebet i Lettisk Gambit. 68 sider, hæftet, ChessPrint & HJ Chess Import 2001. 80 kr.
Ja, det kan man godt, mener forfatteren. Altså
spille varianten 1. e4, e5 2. Sf3, f5 3. Sxe5, Sc6:
Møller-angrebet i Lettisk Gambit. Ikke som
standardforsvar, for så kan modstanderen jo
ruste sig psykologisk som variantmæssigt – men
indimellem som overraskelsesvåben.
På de præmisser er det jo svært at modsige
ham, og den lidt betænkelige læser, kan jo stive
sig af med den gamle sandhed, at den der tør
ofre en bonde i åbningen ikke får problemer i
partets start. Siden måske, men det er jo en helt
anden historie.
Bogen, som er baseret på 500 partier samt i
høj egne analyser, inddeler materialet i tre hovedafsnit: 'Den stille variant' (4. Sxc6, dxc6),
'Den vilde variant' (4. Dh5† g6 5. Sxg6, Sf6 6.
Dh4), og 'Den lille variant' (4. d4). SchultzPedersen behandler stoffet kongenialt: Fagligt,
uden nidkær variantopremsning. Man spiller
vel varianten, fordi det er sjovt.
Hvis man synes, det er sjovbt at ofre en bonde,
eller hvis man ikke synes, det er sjovt at blive
fanget af et overraskelsesvåben, bør man hellere anskaffe bogen, f.eks. ved en mail til
post@chess-import.dk.
Thorbjørn Rosenlund

da der ikke er noget middel mod den nye trussel
28. Lc6. 1-0.
6. Peer Rafn
Søren Drejfeldt
København 1983. En mattrussel skal man ikke
kimse ad: 23. -, Lg3! 24. Te2, Lxf2! 25. Txf2,
Txf2† 26. Kxf2, Tf8† 27. Ke3. Heller ikke 27.
Sf3, Txf3† 28. Ke1, Dg2 giver noget håb. 27. -,
Df4† 28. Kd4, Df6† 29. Ke3, Df2 mat. 0-1.
7. Rune Andersen
Heini Olsen
Øbro Nytår 2001. Jo, den er god nok: 30. Db3†!
Lc4. Egentlig var 30. -, Kf6 31. Sd5† Txd5 etc.
det mindste onde. Nu har hvid gevinstspil med
31. Lxe5! Lxb3 32. Lxb8, Txb8 33. Txf5†. Men
unægtelig noget bedre, hurtigere og flottere er:
31. Dxc4†!! Sxc4 32. Txg7† med mat i et par
træk! 1-0.
8. Bozidar Ivanovic, Jugoslavien
Evgenij Ermenkov, Bulgarien
Landsholds-EM, Plovdiv 1983. 22. f5!! med
truslen 23. Txh7†! er en vinder, f.eks. A: 22. -,
exd5 23. Txh7† Kxh7 24. fxg6† fxg6 25. Tf7†
samt hurtig mat. Eller B: 22. -, Sf6 23. Sxf6,
Dxf6 24. Txh7† samt 25. fxg6. Endelig er der
C: 22. -, Se5 23. f6† Dxf6 (eller 23. -, Kg8 24.
Dg5, Sg4 25. Se7†) 24. Txh7† Kf8 25. Sxf6,
Sxg4 26. Sxg4. Ermenkov prøvede en fjerde
variant: 22. -, exf5 23. exf5, Lxd5 24. Txh7†!
Kxh7 25. fxg6† Kh6 26. Dh3†, men nu opgav
han, da det var ved at blive for nemt for hvid.
1-0.

PROBLEMSKAK

Redaktion: Kaare Vissing, Præstekærvej 18, 4.mf.,
2700 Brønshøj. Tlf. 38 80 16 75 / 28 53 17 27.

13138.
A. Schönholzer, Schweiz.
Originalopgave.

13139.
Helmut Zajic, Østrig.
Originalopgave.

13140.
C. Groeneveld, Holland.
Originalopgave.

13141.
Bjørn Enemark.
Originalopgave.

13142.
Frank Müller, Tyskland.
Originalopgave.

-+nKr+-+
+-R-+-+tO-O-O-T
+o+lP-+o
-+-+v+-+
+n+-+-+b
-+o+-+-O
+mQ-+-+-

-+-+-Q-+
+-+-+-B-+-+-+-+
+-O-+p+t+-+l+-+
R-WrPo+k
v+-+-+-+
Vb+-+-+-

l+-+-+-+
P-+-O-+pP-+o+o+
+-+-+-O-+-+-Vq+
+-+-+p+k
-+-+-+-+
+-+-+-+-

-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+k+-L-+
+b+-+-Vo+-+-P-B
+-+-+-+-

-+-+-+-+
+-+-O-+-Q-+o+-+
+-+-L-+-+-+-+-+
+-+k+-+-+-+-+-+
+-+-+r+-

Mat i 2 træk.

Mat i 2 træk.

Mat i 2 træk.
B: Kh3 à e6.

Hjælpemat i 3 træk.
2 løsninger.

Selvmat i 12 træk.

Månedens opgaver
Denne gang er jeg i stand til at præsentere fem
originalopgaver af lige så mange komponister.
Andreas Schönholzer blev født i 1937 på en
ensomt beliggende gård i kantonen Bern. Blev
uddannet som mejerist og underviste siden i 25
år på Ostehøjskolen i Zollikofen. For tre år siden blev han pensioneret og har siden koncentreret sig om problemskak.
Schönholzer lærte først at spille skak som
22-årig og har kun spillet ganske få partier. Siden 1966, da han fik offentliggjort sin første
skakopgave, har hans interesse for skak været
identisk med problemskak. Til dato har han
komponeret godt 250 problemer, hvoraf ca. 100
har opnået anerkendelse, deraf ti 1. præmier.
Hans foretrukne virkefelt er ‡2 og h‡2. Gennem 16 år har han redigeret problemspalten i et
schweizisk dagblad (1966-1982), og i lige så
mange år har han været ‡2-redaktør i sit lands
problemskakblad ‘Idee und Form’ (19852001). Endelig er Schönholzer aktiv som musiker: Schweizisk folkemusik udført på sit lands
særlige instrumenter.
Helmut Zajic blev født i 1934 i Engelhartszell.
Han arbejdede på Østrigs Central Statistiske
Kontor i fyrre år. Han fik offentliggjort sin første skakopgave i 1954. Til dato har han fået
publiceret 565 problemer tilhørende vidt forskellige kategorier. Blandt disse er fem bragt
som originalopgaver i Danmark (alle i bladet
Problemnoter 1957).
Han har modtaget 33 præmier, 46 hædrende
omtaler og 52 rosende omtaler (co-produktio-

ner inklusive). På problemkongressen i Arnhem
1981 blev han udnævnt til international dommer for skakkompositioner.
Hollænderen C. Groeneveld er 79 år gammel. Han er international mester i K-skak og
FIDE-mester i problemskak. Siden 1970 har
han komponeret ca. 800 ‡2 med adskillige udmærkelser.
Frank Müller blev født i 1959 i Leipzig. Han
arbejder som bygningsingeniør. Som problemist har han en særlig forkærlighed for miniaturer. Han redigerer selvmatafdelingen i Die
Schwalbe, hvortil han gør flittigt brug af sit
selvmatbibliotek, der består af over 18.300 problemer.
Månedens enlige danske repræsentant blev
portrætteret for nylig (november 2001).
Løsninger bedes indsendt senest 1. marts.

Løsninger til nr. 1
13133. (Barnes) Forførelser: 1. Dd7? Truer 2.
Sb3‡ og 2. Sf3‡. 1. -, Txd4 2. Dxd4‡. Men 1. -,
Kc3! 1. Dd5? Truer 2. Sb3‡ og 2. Sf3‡. 1. -,
Txd4 2. Dxd4‡. Men 1. -, Kc3! 1. -, Kc5? Truer
2. Db2‡. 1. -, c3 2. Sb3‡. 1. -, Kc3 2. Db4‡.
Men 1. -, Txg2! 1. -, Ka4? Truer 2. Db2‡. 1. -,
Txg2 2. Sf3‡. 1. -, Kc3 2. Db4‡. Men 1. -, c3!.
1. -, Kxc4? Truer 2. Db4‡ og 2. Db2‡. Men
1. -, Txd4†! Løsning: 1. Ka5! Truer 2. Db2‡.
1. -, Txg2 2. Sf3‡. 1. -, c3 2. Sb3‡. Og 1. -, Kc3
2. Db4‡.
13134. (Barnes) Forførelse: 1. Sc3? Truer
2. Dg7‡. 1. -, Kf6 2. Dg7‡. 1. -, Txb6 2. Sb5‡.
1. -, Txf2 2. Se2‡. 1. -, exd5 2. De7‡. Men 1. -,

dxc5! Løsning: 1. Td4! Truer 2. Dg7‡. 1. -,
Kxd4 2. Sf3‡. 1. -, Txb6 2. Tb4‡. 1. -, Txf2 2.
Td2‡. Og 1. -, exd5 2. Dxd5‡.
13135. (Barnes) 1. Kxe6! Træktvang! 1. -, Kf3
2. Sc5‡. 1. -, Ke4 2.Sf2‡. 1. -, Sb6 2. De4‡. 1.
-, Sc3 2. Df3‡. Og 1. -, Sf4† 2. Sxf4‡.
13136. (Cuppini) Skinspil: 1. -, Db5 2. Sxe6‡
og 1. -, Dg3 2. Sf5‡. Forførelser: 1. Sxe6†?
dxe6! Og 1. Sf5†? Sxf5! Løsning: 1. Dc8! Truer
2. Dc4‡. 1. -, Db5 2. Lf2‡. Og 1. -, Dg3 2.
Dc5‡.
13137. (Cuppini) A: Forførelse: 1. Lh5? d3(a)/
Kf5(b) 2. De6(B)/Dd5(A)‡. Men 1. -, hxg5!
Løsning: 1. gxh6! Træktvang!: 1. -, d3(a)/Kf5(b)
2. Dd5(A)/De6(B)‡ (1. -, Sh4- 2. Lg6‡ og 1. -,
Sf5 2.Ld5‡). B: Skinspil: 1. -, d3(a)/Kf5(b) 2.
Dd5(A)/De6(B)‡. Forførelser: 1. Dh3? Sf3 2.
Dh7‡. Men 1. -, d3(a). 1. Lc4? Truer 2. Dd3‡.
Men 1. -, Kf5(b). Løsning: 1. Lh5! Træktvang!
1. -, d3(a)/Kf5(b) 2. De6(B)/Dd5(A)‡ (1. -, Sh42. Lg6‡ og 1. -, Sf5 2,Lf3/Df3‡).

Dansk Skakproblem Klub
DSK afholder møde torsdag den 14. februar kl.
19.30 i Nørrebro Medborgerhus, Blågårds Plads
3, 3. sal. Kaare Vissing holder foredrag over to
af de problembøger, der udkom på det internationale marked i det forgangne år: Den østrigske ‘Dreiklang’ af Johandl, Wenda og Chlubna
og den engelske ‘Barnes About Chess Problems’af Barry P. Barnes. Begge bøger demonstrerer, at det er mennesker med sans for den
gode historie, der dyrker problemskak! Alle er
velkomne!

Verdens fornemste skakside!
-

Over 90.000 spil hver dag
Snesevis af Stormestre spiller hver uge
Spillere fra 80 lande
Konkurrere i turneringer
Direkte on-line hjælp 24 timer i døgnet
Hjælpefiler og software på dansk

www.chessclub.com
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KORRESPONDANCESKAK

Internationalt

DM i computerfri
k-skak

Nye ICCF-turneringer
ICCF har i forbindelse med årsskiftet indført to
nye turneringsformer: Grandmaster Norm (GM)
Tournaments og ICCF Champions League for
4. mands hold.

Arne Bjørn
Jørgensen
– stormester
i k-skak.

GM-Tournaments:
Kan enten spilles via email eller via almindelig
post. Turneringen kommer til at ligne de efterhånden populære Masternorm-turneringer, men
I denne turnering kan du altså score en GMnorm.
Adgangskravet er et ratingtal på 2450 eller
mere. Det koster 300 kr. for at deltage.

ICCF Champions League:
En helt anderledes turneringsform end de bestående, som kun kan spilles via email.
Turneringen er en holdturnering, hvor hvert
hold består af 4 spillere. Det sjove er at man kan
sammensætte sit hold på tværs af landegrænser. Man behøver altså ikke nødvendigvis at
være fra samme land for at være på samme hold.
Turneringen løber over to tempi. 1) En „indledende“ hvor man bliver opdelt i grupper med
7 hold I hver. 2) Holdet, der vinder gruppen,
går til „Champions League A“, hvor der spilles
om titlen „Champions League Winner“. Nr. 2
og 3 I gruppen går til „Champions League B“
og så fremdeles. Her spilles om op- og nedrykning til andre „Champions League Grupper“.
Det koster 280 kr. pr. hold at deltage.
Man kan læse mere om de to nye tiltag under
www.ICCF.com eller rette henvendelse til Søren M. Larsen for flere detaljer.

Enkeltmandsturneringen
Afsluttet gruppe
EÅ-01-01: 1. Karsten Egetoft 6, 2-3. Ole Chr.
Hansen og Jens F. Madsen 4½, 4. Lars G. Nielsen 3, 5. Jan Erik Zimmermann 2, 6. Finn Jensen 1, 7. Leif Nyward 0.
Peter Lindegaard

Arne Bjørn Jørgensen
stormester
GM-normen fra 14. OL blev på fornemste vis
fulgt af en til i Najdorf Memorial! Arne opfylder hermed kravene til stormestertitlen i k-skak!
Et stort tillykke til Arne!! (Arne Bjørn Jørgensen skriver om turneringerne i Skakbladet nr.
3. Red.).
Søren Peschardt

Pokalturneringen
Pokalfinale 1997
Der resterer i skrivende stund (8.1.02) 7 partier.
Det ligner en ny pokaltriumf til Eskild Jørgensen, som har 6 point af 8. Eskild mangler kun
partiet mod Flemming Madsen, som er eneste
spiller, der kan fravriste Eskild endnu et mesterskab. Flemming har 3 ppoint af 3 og mangler
således stadig 5 partier.
Stillingen i toppen: 1. Eskild Jørgensen, Ringsted, 6 (1). 2. Jørgen Mohr Poulsen, Horsens,
4½, (1). 3. Per Smidt Sørensen, Esbjerg, 4 (1),
4. Flemming Madsen, Taastrup, 3 (5), + yderligere 2 spillere med 3 point.

Pokalfinale 1998
Startede midt i januar 2002 med følgende 7
deltagere: 1. Torben Frederiksen, Tønder, 2.
Peter Eshøj, Ålborg, 3. Aage Justesen, Nr. Alslev, 4. Asmus Nissen, Randers, 5. Erik Rasmussen, Ølstykke, 6. Jesper Nielsen, Lystrup, og 7.
Erling Jørgensen, Odense.
Søren M. Larsen

Desværre havde jeg tastet et ciffer forkert
i invitationen i Skakbladet 12/2001: Min
adresse er: Rødkælkevej 368, 2600 Glostrup! I skrivende stund er der kun tre tilmeldte, så fristen er hermed udsat til 28.
februar 2002.

Landskampchef
søges
Carsten Thomsen er midlertidigt udvandret
til Grønland – så vi søger med lys og lygte
efter en ny tovholder til landskampcentralen. Arbejdet består i at arrangere
venskabslandskampe mod andre nationer.
Har du mod på en ledertjans inden for kskak, hører jeg gerne nærmere! Det vil være
et krav, at du har adgang til email!

EMT-leder
tavs
Med stor beklagelse må jeg meddele, at
vores forhenværende leder af EMT Peter
Tagesen er blevet tavs! Det meste af afdelingen er overdraget til den nuværende
turneringsleder Peter Lindegaard – men der
resterer måske nogle detaljer, vi ikke er
bekendt med! Har du et udestående i forbindelse med EMT (manglende resultat,
startbrev etc) – henvend dig prompte til
Peter Lindegaard.

Kun én konto
fremover!
Tilmeldinger til k-skakturneringer skal stadig ske til de respektive kontaktpersoner
(se nedenfor) – men af praktiske årsager
har vi samlet det økonomiske på én konto.
Alle indskud til alle k-skakturneringer skal
derfor fremover indbetales på girokonto
nr. 495-0356.
Søren Peschardt

Email-skak ...
http://home5.inet.tele.dk/
kskakdsu/index.htm

K-skak – tilmelding og indskud
Ved tilmelding til k-skakturneringer skal personnummer
(de første 6 cifre) opgives.
Startbrev fremsendes ikke, før
indskud er betalt.

K-skak resultatblade:
Månedligt undtagen juli. Kan
rekvireres ved frankeret (kr. 5,25)
C5-svarkuvert til Skakbladets
ekspedition, Hybenvej 21,
8763 Rask Mølle.
http://www.skak.dk + 'K-skak'
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Enkeltmandsturnering:
Turneringsleder: Peter Lindegård,
Emil Aarestrups Vej 10, 8000
Århus C. Tlf. 86 19 17 25.
Giro 495-0356.
Email: emil10@mail1.stofanet.dk.
Mester - Kval. - Åben: 50 kr.
7 deltagere i alle klasser.

Pokalturnering:
Turneringsleder: Søren M. Larsen,
Parcelvej 5, 4690 Haslev.
Tlf. 56 31 28 58. Giro 495-0356.
Email: soren.m.larsen@privat.dk
Start medio okt. Indskud 50 kr.

Landskampe:
Tilmelding: Carsten R. Thomsen,
Holdturnering:
Skolevej 14, 8830 Tjele.
Turneringsleder: Peter Lindegård, Tlf. 86 45 14 94, giro 495-0356.
Emil Aarestrups Vej 10,
Email: crt_else@post6.tele.dk
8000 Århus C. Tlf. 86 19 17 25.
Venskabslandskampe startes,
Giro 495-0356.
når et passende antal spillere har
Email: emil10@mail1.stofanet.dk tilmeldt sig. Indskud 25 kr.
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Internationale turneringer:
Tilmelding: Søren M. Larsen,
Parcelvej 5, 4690 Haslev.
Tlf. 56 31 28 58. Giro 495-0356.
Email: soren.m.larsen@privat.dk
Europaturneringer, Verdensturneringer og Emailturneringer
samme klasser og indskud:
Master Norm (11 delt.) 200 kr.
Master Class (11 delt.) 100 kr.
Higher Class (7 delt.) 75 kr.
Open Class (7 delt.) 75 kr.
Tematurneringer (spørg efter
aktuelle temavalg): 100 kr.

JUNIOR-SKAK
ChessCamp 2002
– skaklejren i 2. hovedkreds
Foreningen ChessCamp afholder sin anden
skaklejr. Bag foreningen - som har til formål
at arrangere en årlig skaklejr skiftende steder
i 2. hk - står et udvalg af kendte og erfarne
skakfolk fra 2. hk, der glæder sig til at præsentere deltagerne for et righoldigt og spændende
program omfattende overlevelsestur, teoriundervisning og konkurrencer i både skak og
mange andre discipliner. Der bliver også rig
mulighed for at bade, spille bold og hygge
sig.
Tidspunkt: Uge 30 - 21/7 til 27/7.
Sted: Reersølejren syd for Kalundborg.
Deltagere: Max 32 drenge og piger fra 8 år
og opefter.
Pris: 700 kr., heraf udgør 350 kr. depositum, som skal betales ved tilmeldingen. Depositum refunderes ikke.
Tilmelding og yderligere oplysninger: Snarest muligt og senest 10. maj til: Liselotte
Madsen, Tinggade 3, 2.th., 4100 Ringsted, tlf.
5767 4505, email: llm@heaven.dk.

Pige-DM
2002
Lørdag d. 16. marts - søndag d. 17. marts.
Nørre Åby Junior Skaklub arrangerer i
samarbejde med FTSADPOKS det 19.
pige-DM. Det foregår på Nørre Åby
Kommune-skole.
Ankomst lørdag kl. 12-13.
Stævnet starter lørdag kl. 13 og slutter
søndag kl. 13.30.
Der spilles i følgende aldersgrupper:
A: født 1982-85
B: født 1986-87
C: født 1988-89
D: født 1990-91
E: født 1992 eller senere
Der spilles 7-9 runder afhængigt af
tilmeldingen. Aldersgrupper kan af
sportslige hensyn blive slået sammen.
Hver spiller har 30 minutter pr. parti.
Der er præmier til alle deltagere.
Der overnattes på skolen (deltagerne
skal selv medbringe sovepose og
underlag m.m.).
Der kan købes aftensmad lørdag,
morgenmad søndag og frokost søndag.
desuden vil der være en bod med
sodavand, slik, æbler o.lign.
Pris for mad, deltagelse og overnatning er 100 kr.
Tilmelding senest den 11. marts til
John Dahlberg, Skolevænget 4, 5580
Nøre Åby. Tlf. 64 42 15 04.

Nordisk Mesterskab
i skoleskak
De individuelle Nordiske Mesterskaber i
skoleskak afholdes 13. - 17. februar på Tjele
Efterskole mellem Randers og Viborg i Nordjylland. De danske deltagere, som kvalificerede sig via Danmarksmesterskaberne i november: Gruppe A: Anders Helledie og Martin Lund. Gruppe B: Morten Møller og Christian Kyndel Pedersen. Gruppe C: Alexander
Rhee og Bjarke Andreasen. Gruppe D: Benjamin Skjoldan og Jens Olaf Fogh. Gruppe E:
Alexei Hansen og Morten Storgaard.
Det bliver spændende at følge de danske
spillere, og se om de kan leve op til den flotte
præstation fra sidste år på Island, hvor Danmark ud over flotte individuelle resultater
vandt holdkonkurrencen, suverænt.
Der er tale om et stort arrangement med 60
spillere, herudover deltager ledere, forældre
og sekundanter, dertil kommer publikum. Vi
håber på et stort fremmøde fra alle skakinteresserede til støtte for de danske spillere.
Til sådan et stort arrangement er Tjele Efterskole ideel p.g.a. af mange gode faciliteter
og overnatningsmuligheder. Dansk Skole
Skak er utroligt glade for at kunne afvikle stævnet dér.
Der spilles i alt seks runder: To runder torsdag, to runder fredag og to runder lørdag. For
et mere udførligt program henvises til
www.skoleskak.dk, som også under stævnet
løbende vil blive opdateret.
Staffan Wiwe

Tjele-spillere iTjekkiet
På Tjele Efterskole er der tradition for en skakrejse i løbet af skoleåret, og denne gang var vi
to lærere (Jes Harholm og Claus Rossen) samt
otte elever af sted. Vi tog i december til Prerov
i det østlige Tjekkiet, en større provinsby, hvor
kun få taler andet end tjekkisk, og hvor vinteren gjorde sit ubarmhjertige indtog i løbet af
ugen. Vi stillede op til en lille 9-runders open
samt en gruppe under Elo-gruppen, og disse
grupper blev afviklet samtidig med en
invitationsturnering med deltagelse af en
række betitlede østeuropæere.
I open-gruppen hentedeJes Harholm 2.-pladsen med 6½ af 9 og Claus Rossen (også 3.
pladsen med 6 (gruppen havde altså 16 deltagere). Samtlige elever høstede ratinggevinster,
og Benjamin Jacobsen en præmie for 3. pladsen i den lokale ratinggruppe.
Rejsen foregik med tog, og varede størstedelen af et døgn. Vi blev indkvarteret i et pensionat et kvarters gang fra spillestedet, og det
udgjorde rammen om et ganske tilfredsstillende logi. Vi kunne godt have ønsket os en
Elo-gruppe med flere end 16 deltagere, og det
lille antal kom åbenbart også bag på arrangøren. Det spolerer imidlertid ikke indtrykket
af, at det var en god og udbytterig skaktur, og
Prerov vil komme i betragtning igen til næste
års elevhold.
Claus Rossen

TURNERINGER
Redaktion:
Thorbjørn Rosenlund,
Kongestien 16, 2830 Virum.
Tlf. 44 49 42 10. Fax 44 49 42 10.
Email: skakbladet@skak.dk.
Ratingkartoteksfører:
Bjørn Laursen,
Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle.
Tlf. 75 67 95 43 / 75 67 87 80.
Fax 75 67 85 43. Email: rating@skak.dk.
Turneringsindbydelser:
Standardudformning (max 100 mm):
Kr. 6,- pr. mm. Koordinerede turneringer dog
35 mm gratis.
Anden udformning (ramme, logo eller andre
skrifter): Kr. 7,- pr. mm. Ingen rabat.
Faktura udsendes af DSU’s kasserer.
Indbydelser, som modtages efter deadline, men
alligevel optages, pålægges gebyr kr. 50,-.
De anførte priser tillægges moms.
Brev, fax eller email
Indbydelser og resultater kan sendes til redaktionens email-adresse: Skakbladet@skak.dk.
Teksten skal ledsages af indryknings- og eventuelle layoutønsker.
Elo-rating
Elo-ratede turneringer skal være røgfri.
Arrangører af koordinerede turneringer skal
oplyse det i indbydelsen, hvis turneringen ønskes Elo-ratet. Læs mere om vilkår og regler
side 11 i Skakbladet nr. 6, 2000.
Betænknings- og spilletid:
Hvis andet ikke er fastsat, spilles i koordinerede turneringer med betænkningstiden 40 træk
på 2 timer og derefter 20 træk i timen.
Røgfri lokaler:
÷ ved en koordineret turnering markerer, at der
ikke findes røgfri lokaler.
Bemærk: Reglerne vedr. røgfri lokaler gælder
kun koordinerede turneringer.
Anden skak:
Annoncering om simultan, foredrag og træning
kan optages rubrikken ‘Anden skak’ til de ovenanførte mm-priser.
Også på Internettet - gratis!
Alle turneringsindbydelser i Skakbladet
bliver lagt på Dansk Skak Unions hjemmeside www.skak.dk uden merbetaling. Hvis
arrangøren ønsker link til egen hjemmeside,
bedes dette oplyst sammen med manus.

Turneringslederkursus
Brevkursus starter løbende.
Kurset består af 8 lektioner, hvor der
undervises i Monrad-rundelægning,
rating, EMT-regler og FIDE’s regler.
Der afsluttes med en prøve.
Kursusafgift 150 kr.
Tilmelding: Svend Dyberg Larsen,
Birkevænget 14,
4200 Slagelse.
Telefon 58 52 40 73.

§§

Giro 1-668-6972
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Indbydelser

Birkerød Weekend EMT XII

Koordinerede turneringer

Birkerød Skakklub indbyder til en 5-runders
koordineret turnering i klubbens lokaler på
Mantziusgården i Birkerød. Der spilles fortrinsvis i 6-mands grupper.
Spillested: Mantziusgården, Johan Mantziusvej
7 A, Birkerød, tlf. 21 73 39 19.
Spilledage: Fredag d. 8/3 kl. 18:30-00:30. Lørdag d. 9/3 kl. 10-16 og 16.30-22.30. Søndag d.
10/3 kl. 10-16 og 16.30-22.30.
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk, derefter 1
time + opsparet tid til resten.
Tilmelding: Senest d. 26/2 til Mads Bech Andersen, Bregnerødvej 70, 2.th., 3460 Birkerød,
tlf. 45 81 41 58, eller på e-mail-adressen:
3m@get2net.dk.
Indskud: 110 kr. som betales ved første runde.
Bemærk: Der må ikke ryges i spillelokalerne.
Turneringen er en del af NSU-Grand Prix og
Elo-rates om muligt.

Det åbne Gladsaxemesterskab
Skakforeningen Odysseus indbyder til Det åbne
Gladsaxemesterskab 2002 i Bededagsferien 26/
4-28/4. Der spilles 6 runder nordisk i klasserne:
1900- (Elo-rates), 1600-1899 og under 1600.
Indskud: 150 kr. Indskud går 100% til præmier. Indskuddet betales inden 1. runde - gerne
på bankkonto 5336 0393939.
Spilletid: Alle dage kl. 10.00-15.00 og 15.3020.30 (2 timer til 40 træk + ½ time til resten).
Spillested: Gladsaxe Ungdomsskole, Gladsaxevej 315, 2860 Søborg. Spillelokalerne er røgfri. Kantine forefindes. Bus 42, 68, 69, 166,
200S, 250S og 300S stopper 5-10 min. fra spillestedet.
Tilmelding: Senest 18/4 til Simon Reusch pr.
email gm2002@ofir.dk eller med post til Nygårdsvej 45, 3.th., 2100 Kbh. Ø. Tlf. 39 20 34
24.

Ringsted Løvsprings EMT 2002
Skakklubben af 1927, Ringsted indbyder til
Ringsted Løvsprings EMT 2002.
Spillested: Sønder Parkskolen, Ahorn Allé.
Spilledage: Fredagene 8/3 - 15/3 - 22/3 - 5/4 12/4 - 19/4 og 3/5, alle dage kl. 19 - 01.
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk, derefter 1
time + opsparet tid til resten af partiet.
Turneringssystem og klasseinddeling: 7 runder Monrad. Basisklasserne afvikles i grupper
a ca. 16 deltagere. Mesterklassen afvikles i
fortrinsvis i én gruppe.
Rating: Turneringen Elo-rates.
Rygning: Spillestedet er røgfrit.
Indskud: Mester 180 kr., Basisklasser 130 kr.
Eftertilmeldingsgebyr 50 kr.
Betaling: Indskuddet skal betales på spillestedet
inden 1. runde.
Præmier: Vi garanterer førstepræmier på 2.002
kr. til turneringsvinderen og 1.000 kr. til vinderne af basisgrupperne. Øvrige præmier vil
afhænge af deltagerantallet.
Tilmelding og yderligere oplysninger: Senest
onsdag 27. februar kl. 22.00 med navn, telefonnr., fødselsdag, ratingtal og klub til Poul Buhl,
tlf. 57 67 45 05, e-mail sittingbuhl@games.

VRS Forår 2002
Vejlby-Risskov Skakklub indbyder hermed til
koordineret 7 runders turnering på følgende
mandage 11/2, 18/2, 4/3, 11/3, 8/4, 15/4 og 29/
4 med start kl. 19.00. Evt. udsatte partier den
25/3 og 22/4.
Spillested: Vejlby Sognegård, Vejlby Centervej 25, 8240 Risskov.
Rygning: Ingen rygning i spillelokalerne.
Betænkningstid: 40 træk på 2 timer, derefter
30 min., pr. spiller, ingen hængepartier.
Indskud: 150,-kr.
Præmier: Højest ratede gruppe: 1. 1000 kr., 2.
500 kr., ratingpr. 300 kr. Øvrige grupper: 1.
700 kr. 2. 300 kr. ratingpr. 200 kr.
Turneringsform: 8-mands grupper + evt. Monrad-gruppe.
Tilmelding: Leif Nørholm, tlf. 86 16 68 84,
eller Preben Andersen, tlf. 26 83 19 35.
Tilmeldingsfrist: absolut senest 7. februar.
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Tårnet Weekend-EMT XIII
Skakklubben „Tårnet“ i Svendborg indbyder
til 5-runders koordineret Weekend-EMT den
8-10/3 2002.
Turneringen indgår i Albani-grand Prix-serien
2001-2002
NB!! Spillested: Haahrs skole, Grubbemøllevej 30, 5700 Svendborg.
Spilletidspunkt: Fredag kl.19.00 - 01.00, lørdag og søndag kl.10.00 - 16.00 og 16.00 - 22.00
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk plus 1 time
til resten.
Klasser: Der spilles i 6 mandsgrupper evt. suppleret med en Monrad-gruppe nederst.
Indskud: 120 kr.
Præmier: Nr. 1: 300 kr., nr. 2: 200 kr.
Lokaleforhold: Der er rygeforbud i spillelokalerne.
Andre forhold: Der er spisesteder og overnatningsmulighed (vandrerhjem) 5 minutters gang
fra spillestedet.
Tilmelding: Senest torsdag den 28/2 til Jens
Erik Pedersen, Mellemvej 12, 5700 Svendborg.
Tlf. 62 21 78 87, e-mail: Jens.Erik.Pedersen3@skolekom.dk eller Erling Bech Andersen, Myrehøjvej 39A, 5700 Svendborg. Tlf. 62 21 86 81.
E-mail: easn@mail.tele.dk.

Ribe Weekend EMT
Ribe Skakklub inviterer hermed til 5-runders
weekendturnering i dagene 5-6-7. april 2002
umiddelbart efter DM. Turneringen var i 2002
en af de stærkest besatte i det sydlige Jylland.
Elo-rating hvis muligt.
Tid: Fredag kl.19-24.Lørdag kl. 10-15 og 1621. Søndag kl. 9-14 og 15-20.
Sted: Bispegades Skole – midt i Ribe. Spillelokalerne er røgfri – der kan ryges på gangene.
Betænkningstid: 40 træk i 2 timer og ½ time til
resten af partiet.
Klasser: Der spilles i 6-mands grupper efter
rating.Nederste gruppe Monrad.
Indskud: 130 kr.
Præmier: I alle klasser 300/200 kr. Der vil dog
blive tilstræbt noget højere præmier i de øverste grupper.
Tiulmelding: Helst klubvis, gerne skriftligt til
Jørgen Nielsen, Dagmarsgade 14, 6760 Ribe,
tlf. 75 42 31 15. Email: jn14@mail1.stofanet.dk.
Tilmeldingsfrist: Mandag d. 25/3 - 2002 (der
er påske.

Djurslandsturneringen
EMT 2002
Grenaa Skakklub indbyder til den 59. udgave
af Djurslandsturneringen.
Spilledage: 7 torsdage: 11/4 - 18/4 - 25/4 - 2/5
- 16/5 - 23/5 og 30/5 med start kl. 19. Afslutning med lynskak og præmieuddeling, torsdag
d. 6/6 kl.19.30.
Spillested: Grenaa Idrætscenter, Ydesvej.
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk, derefter ½
time + opsparet tid til resten af partiet.
Turneringsform: 8-mands grupper, evt. 1 Monrad-gruppe.
Indskud: 125 kr. betales ved 1. runde.
Præmier: Pokaler.
Rygning: Der er rygeforbud i spillelokalet til
kl. 21.
Tilmelding: Senest 2. apil til Asger Hartelius,
Herman Bangs Vej 7, 8500 Grenaa, tlf. 86 32
23 72.

Svogerslev Skakklubs
EMT 2002
Vi indbyder til en 5-runders koordineret
weekendturnering på Lynghøjskolen (indgang
og parkering i vestlige ende af skolegården).
Fredag 1/3 kl. 18.45-23.45, lørdag 2/3 kl. 1015 og 15.30-20.30, samt søndag 3/3 kl. 10-15
og 15.30-20.30. Der må ikke ryges på skolen.
Betænkningstid: 40 træk på 2 timer + ½ time
og opsparet tid til resten af partiet.
Indskud: 125 kr. Juniorer 100 kr. Juniorer under 14 år 50 kr. 100% til præmier.
Tilmelding: Senest torsdag 21/2 med navn, fødselsdag, klub og ratingtal til Torben Autzen,
Åstoften 15, Svogerslev, 4000 Roskilde. Tlf.
46 38 34 99.
Kaffe, øl, vand, kage og ckololade samt desuden smørrebrød og ostemad, lørdag, søndag,
hvis man siger til, fredag, vil kunne købes.

Indbydelser

Andre turneringer
Struer Gymnasiums
15. hurtigturnering
Hurtigturnerkngen afholdes i samarbejde med
Struer Skakklub søndag den 3. marts på Struer
Gymnasium, Jyllandsgade 2, Struer.
Spilletid: 10.00 - 19.00, 7 runder med ½ times
betænkningstid.
Klasser: Mester og basisklasser inddelt efter
rating. Der oprettes en særlig klassefor spillere
med rating under 1101 eller uden ratingtal.
Præmier: 1. pr. i mesterklassen 1000 kr. og i
basisklasserne 500 kr..
Indskud: 100 kr. – skoleskakspillere dog kun
50 kr.
Tilmelding: Jens Lundsgaard, Stentofterne 258,
7600 Struer, tlf. 97 85 47 05, eller Erling
Høiberg, Jættehøj 11, 7600 Struer, tlf. 97 85 00
58, senest den 28. februar.

Viking Cup i Frederikssund
Dato: 24/3-02.
Tilmelding: Til Steen Bjørn, tlf. 29 22 95 39.
Se indbydelsen i Skakbladet nr. 3.

Dansk Skak Unions
93. enkeltmandsturnering
Greve 2002
Skakklubben Sydkysten
Skakklubben Sydkysten indbyder unionens medlemmer til enkeltmandsturnering
i Greve.

Spillested
Holmeagerskolen, Skoleholmen 15, 2670
Greve.

Tidsrum
Lørdag den 23. marts til mandag den
1. april 2002.

Spille- og betænkningstid
Spilletiden er 7 timer i landsholdsklassen,
kandidatklassen og mesterklasserne.
Spilletiden er 6 timer i basisklasserne og
veteranklassen. Ved 7 timers spilletid er
betænkningstiden 40 træk de første 2 timer, derefter 20 træk den følgende time
og ½ time til resten af partiet. Ved 6 timers spilletid er der 2 timer til 40 træk og
1 time til resten af partiet.

Elo-rating
Alle grupper, som opfylder FIDE’s betingelser, vil blive Elo-ratet.

Turneringsform
Informationsmateriale med praktiske oplysninger fremsendes til alle deltagere
før start. Program udleveres ved ankomsten.

Landsholdsklassen
10 deltagere spiller alle mod alle. Der gives et overnatningstilskud på kr. 150 pr.
person pr. dag til deltagere, der har over 1
times transporttid hver vej med offentlig
transport. Stormestre modtager kr. 5.000,
internationale mestre kr. 1.000 i startpenge. Private sponsorers reklameaktiviteter skal aftales med arrangørerne senest

ved tilmeldingsfristens udløb. Spilletidspunkter: Start lørdag den 23. marts. Der spilles
dagligt fra kl. 13-20 (dog sidste runde søndag den 31. marts kl. 12-19) på Holmeagerskolen, Skoleholmen 15, 2670 Greve.

Kandidatklassen
7 runder Schweitzer med højst 64 deltagere. Vinderen er berettiget til deltagelse
i næste års landsholdsklasse. De 8 højst
ratede juniorspillere med et ratingtal på
mindst 2000 har ret til at deltage i kandidatklassen. Bedst placerede juniorspiller
får titlen „Juniordanmarksmester“. Start
tirsdag den 26. marts.

Mesterklassen
Der kan vælges mellem 3 turneringsformer:
MA7: 8-mandsgrupper alle mod alle.
M7: 7 runder Schweitzer,
max. 32 deltagere pr. gruppe.
M5: 5 runder Schweitzer,
max. 16 deltagere pr. gruppe.
MA7 + M7 starter tirsdag den 26. marts,
og M5 starter torsdag den 28. marts.

Basisklassen
Der kan vælges mellem 2 turneringsformer:
B7: 7 runder Schweitzer på 5 dage med
dobbeltrunde torsdag og lør-dag,
max. 32 deltagere pr. gruppe.
B5: 5 runder Schweitzer med maksimalt 16 deltagere pr. gruppe.
Begge med start torsdag den 28. marts.

Veteranklassen
5 runder Schweitzer. Deltagerne skal være
født senest 28. marts 1947. Start torsdag
den 28. marts.

Spilletidspunkter
Dato

Kandidat,
MA7 og M7

M5

Veteran
og B5

B7

26. marts

16-23

27. marts

13-20

28. marts

13-20

13-20

13-19

9-15 og 17-23

29. marts

13-20

13-20

13-19

13-19

30. marts

13-20

13-20

13-19

9-15 og 17-23

31. marts

9-16

9-16

9-15

9-15

1. april

9-16

9-16

9-15

9-15

Skakklubben
Sydkysten

Kantine
Fuld forplejning kan købes på spillestedet.

Indskud
Landsholds-, kandidat- og mesterklassen:
kr. 180. Veteran- og basisklassen: kr. 110.

Tilmelding
Tilmelding sker på lister, der tilsendes
klubformanden, eller til:
Verner Christensen,
Vestre Strandvej 12,
2680 Solrød Strand,
telefon 56 14 61 54,
Finn Fejrskov,
Lundegårdsparken 6, Tune,
4000 Roskilde,
telefon 46 16 21 77,
Eller på email:
tilmelding@skakdm.dk
Indskud sendes på giro-nr. 60029040.
Tilmeldingen skal være modtaget senest
mandag den 25. februar 2002. Ved senere tilmelding efter denne dato tillægges
et gebyr på kr. 50, hvis tilmeldingen godkendes. Der spilles i røgfri lokaler.

Lynturnering
DM i lynskak. Langfredag den 29. marts.
Tilmelding på spillestedet.

Par-Lynturnering
Torsdag den 28. marts. Tilmelding på
spillestedet.

Stævnefest
Påskedag, søndag den 31. marts på
Holmeagerskolen, Skoleholmen 15, 2670
Greve, tilmelding på spillestedet.

Indkvartering
Der vil være mulighed for at overnatte på
spillestedet mod et gebyr på kr. 250. Der
opkræves desuden et depositum på kr.
100, der tilbagebetales efter turneringen,
såfremt der ikke sker skader (der hæftes
solidarisk). Sengetøj skal selv medbringes.
Velkommen til Greve i påsken 2002.
Følg med på vores hjemmeside:
www.skakdm.dk
På arrangørernes vegne
Torben Teimer
På Dansk Skak Unions vegne
Ole Block
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Indbydelser

Turneringer i udlandet
18th Budapest Spring festival
Unbarn, 15/3 - 23/3, åben 9 runder schweizer.
Information via www.dsu.dk.

Dr. Emanuel Lasker Momorial
Barlinek, Polen, 17/7 - 27/7, festival med mange
tilbud, bl.a. åbne schweizerturneringer, 9 runder. Information via www.dsu.dk.

Eupen Chess Open
Belgien, 23-24. marts, åben 11 runder schweizer, 30 min. pr. spiller/parti. Information via
www.dsu.dk.

Int. Påske Skak
Büdelsdorf, Tyskland, 23/3 - 29/3, åben 9 runder schweizer, 2 timer til 40 træk + ½ time til
resten. Lynturnering 28/3. Kopi af indbydelsen ved adresseret og frankeret (kr. 4,00)
svarkuvert til Skakbladets redaktion.

NTG Computas Påskefestival
Oslo, 23/3 - 30/3. Flere turnerineg og aldersgrupper. Det åbne norgesmesterskab, 9 runder
schweizer, ditto for juniorer (23/3 - 27/3), NTG
Grandprix for børn (28/3). Information via
www.dsu.dk eller direkte: home.online.no/
~vichan.

Resultater

Andre turneringer
Silkeborg Juleturnering
Der var i år 68 deltager fordelt på 4 klasser. Det
var en stor tilbagegang i forhold til sidste år,
hvor vi var 90 deltagere, specielt i 3. og 2. kl.
var der mandefald. Vejret havde vi ikke med
os i år, her fik vi mindst 6 afbud. Der var alligevel stærk deltagelse i mestergruppen med 7
spillere over 2300 i rating. Præmietagerne:
Mester (30 delt.): 1. Peter Heine Nielsen,
Helsinge, 6½, 2. Nicolai V. Pedersen, Ålborg,
6, 3. Casper Rasmussen, Skolerne, 5 (korr.
23½). Uden for pr.: 4. Erik Jelling, Skolerne, 5
(korr. 22), 5. Per Knudsen, Silkeborg, 5, (korr.
20). Bedst u. 2200: Peter Haarup, Silkeborg,
4½. Bedst u. 2050: 1. Morten Breinholdt, Silkeborg, 4 (korr. 23), 2. Kim Poulsen, Skolerne,
4 (korr 21½). Uden for pr. 3. Janus Christensen, Skolerne, 4 (korr. 21), 4. Ole Mikkelsen,
Herning, 4 (korr. 19), 5. Peter Poulsen, Silkeborg, 4 (korr 18½).
1 kl. (10 delt.): 1. Søren Thomsen, Nibe, 5½
(korr. 21½), 2. Anders Wiwe, Tjele, 5½ (korr.
20½).
2. kl. (10 delt.): 1. Daniel Krabbe, Ikast, 7!!,
2. Søren Ottesen, Silkeborg, 6.
3. kl. (18 delt.): 1. Aage Andersen, Nibe, 6½,
2. Rolf Lemminger, Silkeborg, 5½ (korr. 24½),
uden for pr.: 3. Jesper Karup, Silkeborg, 5½
(korr. 23½). Bedst u. 1300: Thomas Jensen,
Kjellerup, 4.
Silkeborg Skakklub takker alle for en god
turnering. En stor tak skal også gives til alle
hjælpere, uden dem ingen juleturnering. I Kantinen: Erik Kristensen, Knud Mogens. Turneringsleder: Jørgen S. Hansen, Steen Nielsen,
Per Knudsen. Computermanden: Peter Matzen.
Samt alle der hjulpet.
Tom Petersen
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Aktivitetskalender
Turneringer og arrangementer, som ønskes
optaget i aktivitetskalenderen, stiles til:
Thorbjørn Rosenlund, Kongestien 16,
2830 Virum. Email: webmaster@skak.dk

‘koor.’ =
‘hur.’ =
‘jun.’ =
‘and.’ =
‘Elo’ =
‘X.HK’ =
SB
=

Koordinerede turneringer
Hurtigskak
Juniorturneringer
Andre arrangementer
Turneringen Elo-rates
Hovedkredsene
Indbydelse i Skakbladet

Svogerslev Skakklubs EMT 2002 koor./ 8.HK
1/3 - 3/3. Lynghøjskolen. Torben Autzen, tlf.
46 38 34 99. – SB 1/2002.
Struer Gymn. 15. hurtigturnering hur./9.HK
3/3. Struer Gymnasium, Jyllandsgade 2. Jens
Lundsgaard, tlf. 97 85 47 05. – SB 2/2002.
Skaktur Syd, Fribonde
hur./ 4.HK
8/3 2002. Vagn Lauritzen, karin-vagnlauritzen@mail.tele.dk. – SB 8+9/2001.
Birkerød Weekend EMT XII
koor./8.HK
8/3, 9/3, 10/3. Mantziusgården. Msd Bech
Andersen, tlf. 45 81 41 58. – SB 2/2002.

Fredagslyn i K.41
hur./ 1.HK
Hver fredag kl. 19.50, Mellemtoftevej 11,
Valby. www.k41.dk – SB 12/2001.

Tårnet Weekend-EMT XIII
koor./3.HK
8/3, 9/3, 10/3. Haahrs skole, Grubbemøllevej
30, 5700 Svendborg. – SB 2/2002.

Fredagslyn i Chess House
hur./ 6.HK
Næsten hver fredag.
Silkeborgvej 11-13, Århus. – SB 01/2002.

Ringsted Løvsprings EMT
koor./Elo/2.HK
8/3, 2/3, 5/4, 12/4, 19/4, 3/5. Sønder Parkskolen, Ringsted. – SB 2/2002.

Første Lørdag Lyn Chess House hur./ 6.HK
Første lørdag i hver måned.
Silkeborgvej 11-13, Århus. – SB 12/2001.

Espergærde Forår 2002
koor./8.HK
11/3, 8/4,15/4, 22/4, 29/4. Tibberupskolen,
Idrætsvej 19. – SB 1/2002.

Saxo Lynlørdag
hur./ 1.HK
Alle lørdage undtagen første lørdag i hver
måned. – SB 9/2001.

Pige-DM
16/3 - 17/3. Nørre Åby på Fyn.
Se indbydelse side 19.

Divisionsturneringen 2001/2002
4/11, 17/11*, 18/11, 9/12, 13/1, 3/2, 24/2,
16/3*, 17/3. (* kun 1. division).

Skaktur Syd, Heils
hur./ 4.HK
19/3 2002. Vagn Lauritzen, karin-vagnlauritzen@mail.tele.dk. – SB 8+9/2001.

KSUs Junior Grandprix
jun./ 1.HK
17/11 + andre uafhængige turneringer/datoer.
Se juniorsiderne i SB 1/2002.

Viking Cup i Frederikssund
24/3.
Steen Bjørn, tlf. 29 22 95 39.

Junior Grand Prix
jun./ 2.HK
17/11 + andre uafhængige turneringer/datoer.
Se juniorsiderne i SB 1/2002.

Valby Skakklubs EMT
koor./1.HK
4/4, 11/4, 18/4, 25/4, 2/5. Valby Kulturcenter,
Erling Nilsson, tlf. 35 37 97 37.

Skaktur Syd, Graasten
hur./4.HK
7/2 2002. Vagn Lauritzen, karin-vagnlauritzen@mail.tele.dk. – SB 8+9/2001.

Ribe Weekend EMT
koor./Elo/4.HK
5/4, 6/4, 7/4. Bispegades Skole,
Jørgen Nielsen, tlf. 75 42 31 15.

Århus Mesterskabet 2002
koor./6.HK
8/2, 9/2, 10/2, 14/2, 15/2, 16/2, 17/2.
Hasle Skole. – SB 12/2001.

Egtved EMT
koor./5.HK
8/4, 15/4, 22/4, 29/4, 6/5. Overgårdsvej 2.
Martin Knudsen, maknu@yahoo.com.

Ikast Skakklub's 21. hurtigturn.
hur./ 9.HK
9/2. Ikast Handelsskole. Henning Pedersen,
tlf. 97 15 46 85. – SB 1/2002.

Skaktur Syd, Vojens
hur./4.HK
8/4 2002. Vagn Lauritzen, karin-vagnlauritzen@mail.tele.dk. – SB 8+9/2001.

KSU's Jubilæumsturnering
koor./Elo/1.HK
9/2 - 17/2. GM-turnering, K41´s lokaler på
Mellemtoftevej 11, 2500 Valby.

Djurslandsturneringen EMT
koor./6.HK
11/4, 18/4, 25/4, 2/5, 16/5, 23/5, 30/5.
Grenaa Idrætscenter. – SB 2/2002.

Morsø Invitational
koor./Elo/9.HK
9/2 - 17/2. GM-turnering. Morsø Gymnasium,
Limfjordsvej 95. Se program side 2.

Himmerlandsturneringen
koor./Elo/7.HK
15/4, 17/4, 22/4, 29/4, 6/5, 13/5, 21/5.
Erhvervssk., Henning Larsen, 98 62 36 72.

Den 22. Holbergturnering
koor./Elo/2.HK
10/2 - 16/2. Dianalund, John Christensen, tlf.
58 26 02 08. – SB 12/2001.

Vejleturneringen
koor./Elo/ 5.HK
18/4, 25/4, 2/5, 16/5, 23/5, 30/5, 6/6.
Preben Sørensen, tlf. 75 89 06 09.

VRS Forår 2002
koor./6.HK
11/2, 18/2, 4/3, 11/3, 8/4, 15/4, 29/4.
Vejlby Sognegård. – SB 2/2002.

Farum Forår 2002
koor./8.HK
19/4 - 21/4. Ellegården, Stavsnholtvej 168.
Dennis Bogø, tlf. 44 65 03 33.

Kerteminde EMT
koor./3.HK
15/2 - 17/2. Kerteminde højskole. Jimmy
Sørensen, tlf. 65 31 43 51. – SB 1/2002.

Det åbne Gladsaxemesterskab koor./Elo/1.HK
26/4 - 28/4. Gladsaxe Ungdomsskole. Simon
Reusch, tlf. 39 20 34 24. – SB 2/2002.

Viborg Weekend EMT 2002
koor./9.HK
15/2 - 17/2. LOF, Fælledvej 1. Peter Graves,
tlf. 86 61 25 37. – SB 1/2002.

Det Åbne Randersmesterskab koor./Elo/6.HK
3/5 - 5/5. Vorup Bibliotek, Bøsbrovej 16,
Claus Andersen, tlf. 86 43 79 94.

jun./3.HK

hur./8.HK

Skaktur Syd, Haderslev
hur./4.HK
6/5 2002. Vagn Lauritzen, karin-vagnlauritzen@mail.tele.dk. – SB 8+9/2001.
Skaktur Syd, Løgumkloster
hur./4.HK
21/5 2002. Vagn Lauritzen, karin-vagnlauritzen@mail.tele.dk. – SB 8+9/2001.
Vesterhavsturneringen
koor./Elo/5.HK
5/7 - 13/7. International skakfestival.
Brian Isaksen, tlf. 75 13 75 02.
Politiken Cup
koor./Elo/1.HK
15/7 - 26/7. International Open, Nørrebrohallen.
Lars Bech Hansen, formand@ksu.dk.
ChessCamp
jun./and./2.HK
21/7 - 27/7. Skaksommerlejr, Reersølejren ved
Kalundborg. Se indbydelse side 19.
Fyens Land Dalum Kop
hur./3.HK
28/7. DM i halvtime-skak, Haarby.
Borvil, tlf. 64 86 16 00. Se SB 5/2002.
Wiibroe Cup
koor./8.HK
19/8, 26/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9. Espergærde, Jens K. Pedersen, tlf. 49 13 38 09.
Faaborg weekend EMT
27/9 - 29/9.
Ove Matras, tlf. 62 61 97 98.

koor./3.HK

Forretningsudvalget
• Formand: Ole Block, Ny Adelgade 7, 3., 1104 København K.
Tlf. 33 32 25 04. Fax 33 32 25 08. Email: formand@skak.dk.
• Kasserer: Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved.
Tlf. 55 75 21 34. Fax 55 75 21 35. Email: kasserer@skak.dk. Giro 9 29 55 93.
• PR: Lars Haugaard Steffensen, Bøgeskov Høvej 235, 8260 Viby J.
Tlf./fax 86 28 17 89. Email: pr@skak.dk.
• Klubforhold: Erik Mouridsen, Norsgade 23 C, 1., 8000 Århus C.
Tlf./fax 86 19 11 85. Email: klubforhold@skak.dk.
• IT og Elite: Harry Dalsø, Myrestien 4, 2670 Greve.
Tlf. 40 31 22 21. Fax 43 69 56 00. Email: it@skak.dk.

Andre kontaktpersoner
Medlems- og ratingkartotek: Bjørn Laursen, Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle.
Tlf. 75 67 95 43 / 75 67 87 80. Fax 75 67 85 43. Email: kartotek@skak.dk.
Seniorelite: Bjørn Brinck-Claussen, Høje Gladsaxe 31, 2.tv., 2860 Søborg.
Tlf. 39 67 58 80. Email: seniorelite@skak.dk.
Juniorelite: Per Andreasen, Astrid Obels Vej 14, 1.th., 9000 Aalborg.
Tlf. 98 77 03 82. Email: juniorelite@skak.dk.

Kystmesterskabet 2002
koor./8.HK
25/10 - 27/10. Espergærde,
Jens K. Pedersen, tlf. 49 13 38 09.
Farum Hurtigturnering 2002
1/12, Ellegården, Farum,
Dennis Bogø, tlf. 44 65 03 33.

Dansk Skak Union ...

hur./8.HK

Ændringer til klubfortegnelsen
Sendes til hovedkredskassereren, dog 1., 2., 5.,
8.og 9. hovedkreds til kartoteksføreren.
3. HOVEDKREDS:
Søndersø Skakklub: Ny formand: Ultik William Nash,Istedvænget 4, 4. tv., 5000 Odense
C. Tlf. 28 72 88 92.
Munkebo Skkaklub: Ny formand: Kaj Bekker,
Dræbyvej 18 A, 5330 Munkebo. Tlf. 65 97 50
44.
Læseforeningens Skakklub: Har konstitueret ny
formand: Palle Halkier Jørgensen, Overgade
22, D 2, 5000 Odense. Tlf. 66 14 20 82.
5. HOVEDKREDS:
Erritsø Skakklub: Ny formand: Tom Larsen,
Ansgarvej 34, 7000 Fredericia. Tlf. 75 93 05 74.
6. HOVEDKREDS:
Århus Skakklub: Ny formand: Carsten Nielsen,
Næringen 44, 8240 Risskov. Tlf. 86 21 31 37.
Bjørn Laursen

Chef k-skakafdelingen: Søren Peschardt, Rødkælkevej 368, 2600 Glostrup.
Tlf. 43 45 20 39. Email: kskak@skak.dk.
PresseService: Thorbjørn Rosenlund, Kongestien 16, 2830 Virum.
Tlf./fax 44 49 42 10. Email: webmaster@skak.dk.
Webmaster www.skak.dk: Thorbjørn Rosenlund, Kongestien 16, 2830 Virum.
Tlf./fax 44 49 42 10. Email: webmaster@skak.dk.
Ratingkomité: Leif Jensen, Tofteåsvej 12D, Benløse, 4100 Ringsted.
Tlf. 57 61 66 84. Email: ratingkomite@skak.dk.
K-skakratingkomité: Kristian Rohde Jensen, Sankt Bendts Allé 14, 2630 Tåstrup.
Tlf. 43 99 73 58. Email: krating@skak.dk.
Turneringslederkursus: Svend Dyberg Larsen, Birkevænget 14, 4200 Slagelse.
Tlf. 58 52 40 73. Giro 1-668-6972.
Skaknævn: Klager over en truffet afgørelse udfærdiges i 3 eks. og sendes
sammen med depositum kr. 240,- til Martin Koch Clausen, Sankt Hans Gade 7, 2.th.,
2200 Kbh. N.
Spilleudvalg: Per Andreasen, Astrid Obels Vej 14, 1.th., 9000 Aalborg.
Tlf. 98 77 03 82. Email: spilleudvalg@skak.dk.

Tilknyttede foreninger
Dansk Skak Unions Støtteforening: Erik Søbjerg, Nørre Alle 45, 3., 8000 Århus C.
Tlf. 86 13 38 41. Email: erik.sobjerg@get2net.dk.
FTSADPOKS: Foreningen Til Støtte Af Dansk Pige- Og Kvindeskak, v/ Harry Dalsø,
Myrestien 4, 2670 Greve. Tlf. 40 31 22 21. Fax 43 69 56 00. Email: it@skak.dk.
Spillerforeningen: Sune Berg Hansen, Thorshavnsgade 10, st.tv., 2300 København S.
Tlf. 32 54 10 98. Email: sune-berg.hansen@get2net.dk.
Dansk SkakDommerforening: Erik Mouridsen, Norsgade 23 C, 1., 8000 Århus C.
Tlf./fax 86 19 11 85. Email: e_mou@post11.tele.dk.

Bliv medlem af
Dansk Skak Unions
Støtteforening

Dansk Skak Journalistforening: Thorbjørn Rosenlund, Kongestien 16, 2830 Virum.
Tlf./fax 44 49 42 10. Email: webmaster@skak.dk.
Dansk Skole Skak: Staffan Wiwe, Nybrovej 304 1., P34, 2800 Lyngby.
Tlf. 46 97 48 34. Email: skoleskak@skoleskak.dk.

Giro 8 06 43 93
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ABONNENTNUMMER:
Udebliver Skakbladet...
Kontakt venligst det lokale posthus
og anfør abonnentnummer.
Giver dette ikke resultat rettes henvendelse til
Skakbladets ekspedition,
Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle.
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Brovangen 8, Bro
5464 Brenderup F
Telefon

63 44 00 13
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63 44 00 12
Internet

www.skaksalg.dk
E-mail

Varer kan også købes i...

Silkeborgvej 11-13,
8000 Århus C
Onsdag 18-24
Fre 18-01 / Lør 15-01

M. Dvoretsky, Edition Olms
2001, 260 s. Pris: 269,-

Den Klassiske Variant i Nimzo-Indisk (4.Dc2) er
stadigvæk meget populær, og spilles bl.a af
Kasparov og Kramnik. Selve grundideen er enkel:
At undgå en dobbeltbonde på c-linien. Forfatteren
demonstrerer planerne for både sort og hvids side,
og samtidig opdateres teorien.

Denne bog er den første i
en ny serie på fire bind af
den verdensberømte
russiske skakspiller og
træner. Bogen omhandler
slutspilsanalyser, de andre
tre vil handle om hhv.
taktisk spil; midtspil og til
sidst udvikling af åbningerne.
I denne bog bliver et stort udvalg af stillinger
gennemgået, hovedsagelig hentet fra partier af
hans egne elever. Bogen er fyldt med en masse
gode råd samt rigtig mange øvelser. Bogen er delt
op i tre dele: analyse af afbrudte partier, slutspillet
set fra mere teoretisk side, og til sidst studier.

Excelling at Chess
Jacob Aagaard, Everyman Chess 2001, 190 s.
Pris: 239,Nogle skakspillere bliver bedre end andre, og i
denne bog prøver forfatteren at finde nøglen til,
hvorfor det lykkedes for nogle at blive stormestre
og ikke for andre. Han deler ud af sin erfaring
omkring, hvordan man regner sig frem; hvordan
man studerer teorien, og hvordan man kan
forstærke sit angreb. Baseret på forfatterens egne
erfaringer kan skakspillere næsten ikke undgå at
få en bedre forståelse for spillet. Ideerne og
træningsmetoderne i bogen er alle afprøvet på
hans egne elever med et fremragende resultat.

Nunn, McNab, B.T. Batsford
2001, 320 s. Pris: 239,-

Igen på lager
– ny produktion.

Kr. 399,-

The Classical Nimzo-Indian
Bogdan Lalic, Everyman Chess 2001, 160 s.
Pris: 219,-

The Ultimate Pirc

Tårnuret

Postens retur-adresse

School of chess Excellence 1
– Endgame Analysis

sales@skaksalg.dk
Åbningstider:
Mandag-Fredag 11-17

ß

Målet med bogen er at
behandle Modern og Pirc
så godt som muligt, på alle
niveauer og med begge
farver. Bogen bygger på
Nunn’s tidligere succes med
‘The Complete Pirc’. Bogen
har gennemgået en grundig
revision, så det eneste, der
stadig ligner den gamle bog,
er kapitelinddeling og stilen. Inden for de sidste ni
år er der dukket mange nye ting op, og de forklares grundigt i denne bog, som uden tvivl en ny
‘bibel’ til dem, der spiller Modern eller Pirc.

Mastering The Sicilian
Danny Kopec, B.T. Batsford 2001, 127 s.
Pris: 199,For første gang i lang tid er der udgivet en bog
generelt om Siciliansk. Forfatterens mål med
bogen er, at læseren lærer, hvor dan man bruger
sine bønder. Hans teori er, at gode spillere altid
ved, hvordan man forstærker sin egen bondestruktur eller ødelægger modstanderens. Hvert
eneste kapitel begynder med en generel gennemgang af de forskellige ideer og målsætninger i
varianten. Bogen er skrevet ud fra sorts synsvinkel. Varianterne, den omhandler, er; Drage,
Richter Rauzer, Najdorf m,m. Den anbefales til
spillere mellem 1500 – 2000 i rating.

Shredder 6 –
Verdensmesterprogrammet
ChessBase 2002.
Pris: 425,Efter Shredders sejr i
Maastricht har programmet
ikke færre end 4 VM-sejre i
bagagen (1996, 1999, 2000,
2001). Shredder er bl.a
kendt for sin meget fine
slutspilsbehandling. Denne
nye udgave kan endda køre
på flere processorer.
Foruden dets forbedrede design er Fritz også på,
derudover er der mulighed for at koble op på nettet
til den nye ChessBase server Playchess.com, hvor
der er mulighed for at spille mod folk i hele verden.
Med funktionen ‘Triple Brain’ kan der anvendes to
engines parallelt og samtidig lade et specielt
modul bedømme og analysere, hvilken variant der
er bedst. Programmet har fået en ny forbedret
åbningsbog samt en database med 350.000
partier.

Systemkrav:
Pentium 200, 32 MB Ram, Win 95/98/NT/ME/XP

