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Et overflødighedshorn i Prag:

Anand vandt
Eurotel World
Chess Trophy
Anand – pragmatisk og elegant spillestil. (Foto: Peter Dürrfeld).

Af PETER DÜRRFELD
ist så, internettet er en pragtfuld ting, også
V
for en skakjournalist. Man kan gå ind på
forskellige links og finde partier fra alle egne
af verden, undertiden endda live – med diverse koks og misforståelser. Men en gang
imellem skal man rejse ud i verden og syne
girafferne. Man skal lige have konstateret,
hvordan de nye i flokken ser ud, og om de
gamle ligner sig selv.
Det gør de, stort set. Kasparov fikserer stadig bræt og brikker med sit brændende blik,
ritualet omkring Rolex-uret, der før hvert
parti tages af for at anbringes på hans venstre
side, er der ikke ændret på.
Karpov går stadig omkring med sit tjavsede, fedtede hår og har endnu det karakteristiske geddeagtige underbid, når partiet går
ind i sin kritiske fase, Topalov er som sædvanlig ulasteligt klædt, skakkens ‘Bravo, Mr.
Jardex’, og Anand udstråler den samme østerlandske ro og er ved at udvikle en måne på
toppen.
Men Ivanchuk piller sig ikke så hyppigt i
næse og ører som førhen, og Judit Polgar er
i sin tækkelige røde spadseredragt blevet en
kende (for) damet. Hun skal i hvert fald ikke
beskyldes for at spekulere i at distrahere sine
mandlige stormesterkolleger med sit køn.

Verdenstoppen samlet
Eurotel World Chess Trophy havde samlet
32 kendte stormestre til start, heriblandt fem-

ten af de seksten øverste på verdensranglisten,
kun FIDE-verdensmesteren Ruslan Ponomariov manglede. Et sandt overflødighedshorn i den gyldne stad Prag. Man spillede i
det lille, men overdådige Zofin-palads, beliggende på en ø ude i Moldau-floden, ikke
langt fra Karlsbroen og Hradcany-slottet,
Prags gamle borg.

Nådesløst system
Turneringssystemet var nådesløst. To hurtigskakpartier – med lynomkamp i tilfælde af
1-1 og i tilfælde af et nyt 1-1-resultat et
‘sudden death’-parti (5 minutter til hvid, 4
minutter til sort, der dog går videre med remis) – skulle reducere de 32 til 16, efter anden omgang var der kun otte tilbage, så fulgte
kvartfinaler og semifinaler, indtil de sidste
to overlevende dystede over to partier på to
dage. Med normal betænkningstid, dvs. op
til syv timers spil.

Tydelig forskel
I 1. runde var de to største overraskelser
Jusupovs og Sokolovs sejre over henholdsvis Bareev og Leko (Sokolov fortsatte endda
sin sejrskurs ved at sende Adams ud i
2. runde), men i de øvrige opgør blev forskellen mellem de allerbedste og de næstbedste undertiden trukket tindrende klart op.
Se blot, hvordan Kramnik som sort mishandlede den lokale helt Hracek:

Zbynek Hracek
Vladimir Kramnik
Spansk C65
1. e4, e5 2. Sf3, Sc6 3. Lb5, Sf6 4. d3, Lc5
5. 0-0, d6 6. c3, 0-0 7. Sbd2, a6 8. Lxc6,
bxc6 9. Sc4, h6 10. b4, La7 11. De2, c5 12.
Sa5, cxb4 13. cxb4, Ld7 14. Ld2, Tb8 15.
a3, c5 16. h3, cxb4 17. Lxb4, Sh5 18. Dd2,
Df6 19. Kh2, Sf4 20. Sg1, Dg6 21. f3, Le3
22. Dc2, Tfc8 23. Sc4.
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Påskestævnernes
ambitionsniveau
Carsten Høi omtalte i sit referat i nr. 5, at DM 2002 ikke levede op til tidligere års
stævner. Det er mit indtryk, at stævnet heller ikke levede op til arrangørernes egne
forventninger. En væsentlig årsag synes at være mandskabsmangel. I løbet af et DMstævne dukker meget uforudset op, og hvis bemandingen er i underkanten, er der
ikke overskud til løse akutte opgaver.
Her gælder sandelig det gamle ord om, at „liden tue kan vælte stort læs“.
Man kan beklage fraværet af de folk, som kunne have givet stævnet det ekstra pift,
men der er bestemt grund til at takke dem som stod i spidsen, når der blev arbejdet.
Her må nævnes Verner Christensen, Torben Teimer, Svend Dalsø og Finn Fejrskov.
Gennem årene har flittige arrangører på eget initiativ udviddet påskestævnet med
flere aktiviteter: kantine, bulletin, billig overnatning, partikommentering, direkte
transmission af partier på nettet, sponsorsøgning til landsholdsklassen osv. Det er
med disse aktiviteter at deltagerne oplever et „rigtigt påskestævne“ – men det er også
disse aktiviteter, der gør det stadig sværere at finde DM-arrangører. De senere år har
der kun været én interesseret arrangør – og først efter opfordringer fra Forretningsudvalget. Nogle af deltagerne har efterlyst minimumskrav til et DM-stævne. Der er
ingen problemer i at opstille minimumskrav – det svære består i at håndtere situationen, hvor der ikke er nogen arrangører, som kan/vil opfylde kravene. Skal DSU så
aflyse påskestævnet?
Jeg tror, at vi må forvente at ambitionsniveauet af påskestævnet fremover kan være
mere svingende, end vi har været vant til de senere år. Antallet af mulige arrangører
er ikke højt.
Påskestævnet er DSU’s turnering. Det betyder, at DSU afholder udgifter til hovedaktiviteterne, men ikke de ovennævnte aktiviteter, som er kommet til.
Det står arrangøren selv for, og indkasserer selvfølgelig også selv indtægterne
derved. Det giver en indbygget konflikt mellem arrangører og DSU. Økonomien i
påskestævnet er for DSU forværret væsentligt i de senere år. De seneste fem år
(1997-2001) har påskestævnet i gennemsnit kostet DSU ca. 65.000 kr., mens de
foregående fem år (1992-1996) i gennemsnit kostede under 10.000 kr. I samme
periode har deltagertallet og kontingentindtægterne været faldende. Hvilken pris der
er passende for et påskestævne, er der sikkert flere meninger om. HB har nedsat et
udvalg, som skal sætte nye rammer for DM 2004 og fremover. Udvalget består bl.a.
af folk, der har egne erfaringer som DM-arrangør og som HB-medlem er budgetansvarlig for DSU, og derfor kender den økonomiske konflikt.
Ole Block

Partier: Adams 3 – Anand 11(2) – Giaccio

8 – Hracek 1 – Hvenekilde, Jørgen 7 –
Ivanchuk 3 – Karpov 10, 11(2) – Kasparov
4 – Kramnik 1, 10 – Nieto 7 – Pilgaard,
Kim 7 – Ponomariov 4 – Rasmussen, Karsten 6 – Rodriguez 8 – Rozentalis 6 –
Watanabe 7.
Nr. 6 / 2002 er leveret til P&T den 3. juni.
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Vesterhavsturneringen
Også den koordinerede Vesterhavsturnering
international. Meget tyder på, også den koordinerede Vesterhavsturnering i år bliver international. En halv snes finske spillere, både

juniorer og seniorer, har meldt deres interesse.
Esbjerg Skak Union vil igen tilbyde bordtennis, fodbold, svømning, lynskak m.m. i et
forsøg på at få den gamle Vesterhavsturnerings skakfestivalstemning tilbage.
Det vil heller ikke denne gang blive muligt at levere live-dækning af partierne, men
resultater vil dagligt blive opdateret på turneringens hjemmeside:
http://home1.inet.tele.dk/tpherman/
vh2002/1index.htm

Brian Isaksen

Linares 2002
Ny stor magtdemonstration af Kasparov
AF PETER HEINE NIELSEN
inares har i en årrække været kendt som VM
L
i turneringsskak, men har de seneste par år
måttet undvære flere af de bedste spillere. Sidst
manglede de to verdensmestre Kramnik og
Anand, men inderen var klar til start denne gang,
og da det i sidste øjeblik lykkedes arrangørerne
at få stablet en aftale på benene med den ny
VM, Ruslan Ponomariov var det kun Kramnik,
man savnede.
Længe så det ud til, at Pono ville blive
hjemme. Efter hans VM-sejr mente han ikke,
arrangørerne gav ham den nødvendige respekt,
og den kun 18-årige verdensmester reagerede
overraskede roligt, da arrangørerne truede med
bål og brand, hvis han ikke levede op til den
oprindelige forhåndsaftale om deltagelse. Hans
svar gående på, at de skulle begynde at tale til
ham, som om han var verdensmester, havde den
ønskede effekt og en 2-årig aftale kom i stand.

Gevinst for turneringen
En stor gevinst for turneringen. Pono havde
næsten ikke mødt nogen af de andre verdenselitespillere før, og det gav turneringen en ekstra
dimension. Nok regnede man ikke med, at han
kunne true Kasparov, der på sin hjemmeside
elegant bemærkede, at han ikke ville kunne
genkende ham, hvis han mødte ham på gaden,
men Pono havde muligheden for at vise, at hans
VM ikke var en tilfældighed, og at han også var
i stand til at producere resultater med den langsomme betænkningstid. Den holder man nemlig fast i i Linares, og så længe Kasparov er
med, er det svært at forestille sig en ændring
dér, om end arrangørerne brugte den i den underliggende åbne turnering. Kasparov har langet
kraftigt ud efter den nye betænkningstid, og det
er svært at forestille sig en retræte, det er ligesom ikke hans stil...
Med kun syv deltagere og derfor kun tre daglige partier i den dobbeltrundige turnering kom
problemet med den langsomme betænkningstid ofte til skue. Man oplevede „døde“ perioder
i runden. Et parti endte måske hurtigt remis,
som det ofte sker på topplan, og tager de andre
spillere sig så en tænketur, sker der ganske enkelt for lidt, når man nu har vænnet sig til FIDEVM og andre action-prægede events.

lidt under 20%! Det var såmænd ikke, fordi der
ikke blev kæmpet, men det er hårdt i nutidens
skak at få noget ud af de hvide brikker, og med
sort nærmest håbløst. Af de i alt 15 afgjorte
partier, var det kun Kasparov, det lykkedes at
vinde med sort, og kun som følge af Shirovs
mildest talt risikable spil.

I Linares for at slås
Rent akademisk finder jeg udviklingen ganske
spændende, man forsvarer sig med sort, og prøver lidt med hvid, men publikumsmæssigt er
det næppe noget hit. Det har arrangørerne i
Linares nu altid vidst, og derfor har sponsoren,
Mr. Rentero, i sine velmagtdage altid været efter folk, der ikke kæmpede, og truet med bøder
etc. Formentlig mest som et PR-stunt, men
alligevel,
Linares er kendt som stedet, hvor folk kommer for at slås. Nu er Mr. Rentero ramt af sygdom, og der er ikke nogen til at holde dem til
ilden længere. Feltet lå samlet utroligt længe i
årets turnering, Kasparov var sammen med
Adams på +1 halvvejs, men Pono tog revanche
mod Adams, og da både Garri og Pono slog
Vallejo i 2. halvdel af turneringen, blev der en
ren finale i 13. runde.
Ponomariov havde i det første indbyrdes
opgør med Kasparov vist stort mod ved ikke at
tage den nemme remis i tidnøden men gå efter
mere – for bare at ende med mindre. Han holdt
dog remisen og havde dermed fået vist Garri, at
her var en, der ville overtage hans plads som
verdensetter.
Sådan skulle det dog ikke gå denne gang.
Garri har gennem tiderne vist sig at være formidabel, når det gælder, og levnede ikke Pono
mange chancer. En sand magtdemonstration på
det rette tidspunkt.

Kasparov – toppræstation når det gælder.
(Foto: Peter Dürrfeld).

Garri fandt dette optaget, og samtidig kunne se,
at samtlige andre spillere var på scenen, var han
ikke sen til at tilkalde sikkerhedsvagten. Denne
prøvede først i diplomatiske vendinger at få den
formastelige person ud, men da der intet skete,
blev det til en ordre om, at uanset hvem, der
måtte befinde sig på toilettet, skulle det rømmes omgående. En betuttet Mrs. Rentero kom
ud og prøvede på at forklare, at hun faktisk
ejede hotellet, hvilket trods alt fik Garri til at
vise en sjælden grad af ydmyghed.
På skakbrættet var Garri dog den ubestridte
hersker endnu en gang i Linares, og han sluttede af med at slå sin faste kunde Shirov med de
sorte brikker, og dermed skubbede han denne
ned på en udelt sidsteplads. Pono fik remis med
de hvide mod Anand, og da Adams indstillede
sine gevinstforsøg mod Ivanchuk, der tydeligt
demonstrerede sin utilfredshed med, at englænderen spillede lige lovlig længe i et dødt tårnslutspil, ved først at nægte at trække, for derefter offentligt at bestille en øl, fik Pono sin
udeelte 2-plads og beviste dermed, at han hører
til i top-5 og har appetit på mere.

Vasily Ivanchuk (2717)
Michael Adams (2742)

Ejerfornemmelser

Spansk C88 7. runde
Ivanchuk fik ingen ideel start på årets turnering. Efter at have tabt mod Ponomariov i VMfinalen og derefter proklameret, at han tabte
p.g.a. betænkningstiden, passede det næppe
i hans kram at blive fuldstændig udspillet i

At Garri føler sig hjemme i Linares, er der ingen tvivl om, men hans ejerfornemmelser kammede lidt over, da han opdagede, at der var
sneget sig en ukendt person ind på spiller-toilettet. Efter Judit Polgar ikke længere er med, er
dametoilettet tildelt de mandlige stjerner, og da

Oplivende momenter

Linares 2002

Visse oplivende momenter var der bestemt.
Pono lagde ud med at vise, at han også kunne
slå Ivanchuk i langsom skak, og bragte sig dermed i spidsen af turneringen. Ponomariov måtte
dog snart ned mod Adams, der overtog førertrøjen, som han beholdt indtil 5. runde hvor
han sad over for Kasparov. 10-12 partier var
indtil da sluttet remis, og selv om Garri overtog
føringen med en sejr, nåede man ikke op på
mere end fire afgjorte partier i første halvdel,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gary Kasparov, Rusland ...........
Ruslan Ponomariov, Ukraine ....
Vassily Ivanchuk, Ukraine ........
Viswanathan Anand, Indien ......
Michael Adams, England ..........
Paco Vallejo, Spanien ...............
Alexei Shirov, Spanien .............
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1. runde mod den 18-arige ukrainer. Adams
havde haft en bedre start, tabt til Kasparov, men
gevinster over både Ponomariov og Anand
gjorde, at han lå på en delt 1. plads.
1. e4, e5 2. Sf3, Sc6 3. Lb5, a6 4. La4, Sf6 5.
0-0, Le7 6. Te1, b5 7. Lb3, 0-0 8. a4.
Den klassiske anti-Marshall-variant. Nu om
stunder er 8. h3 mere populært.
8. -, Lb7 9. d3, Te8.
9. -, d6 er det mest normale, men dette er
også fuldt accepteret af teorien. Sort drømmer
stadig om at følge ånden i Marshall-angrebet
og gennemføre d5 i ét træk.
10. Sa3.
Næsten nyt, og hvor de fleste andre i Linares
diskuterer det mest moderne, går Ivanchuk mere
sine egne veje. 10. Sc3 blev spillet af Shirov i 3.
runde, men han havde ikke det store efter 10. -,
b4 11. Sd5, Sa5 12. Sxe7†, Dxe7 13. La2, d5.
10. -, Lxa3.
En drastisk beslutning. Men der er nogen
logik i at opgive løberparret for at få aktivitet i
centrum.
11. bxa3, d5 12. exd5, Sxd5 13. Lb2.
13. axb5, axb5 14. Sg5 ser bedre ud end
partifortsattelsen, men sort har næppe de store
problemer efter 14. -, f6.
13. -, Sf4.
Hvad Ivanchuk har overset, står mig ikke helt
klart.
14. Lc1.
Lidt af en indrømmelse, men sort kan formentlig ikke udnytte det direkte. Adams bliver
provokeret, men opnår ikke det ønskede.
14. -, Sxg2 15. Sg5.
Ivanchuks pointe. Umiddelbart er der sammenbrud på hvids kongefløj, men da sorts også
er slået i stykker, er det ganske uklart, hvad der
foregår.
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27. Dxg7.
Ambitiøst. Umiddelbart ville jeg have taget
remisen med Dc5. Men det tyder på, at sort ikke
kan mønstre et angreb på hvids konge, der står
forbavsende sikkert på f1, og at gevinstforsøget
derfor er berettiget.
27. -, bxa4.
27. -, Ld5 blev anbefalet af Shipov, og virker
som et bedre forsvar. Jeg har svært ved at se,
hvorfor sort skulle tabe dette, så længe han opretholder en vis blokade.
28. Dc3, Kd7 29. Dd4†, Sd6 30. Dxa4†,
Ke6 31. Dg4†, Sf5 32. Dc4†, Ld5 33. Dxc7.
Igen er den materielle situation ikke håbløs
for sort, hvis bare han kunne nå at organisere
modspil mod hvids konge. Men dette lykkes på
ingen måde, og hvids bønder sejrer.
33. -, h5 34. c4, Lh1 35. f4, Tf8 36. Db6†,
Kf7 37. Da7†, Se7 38. Dxa6, Tb8 39. d4, Tb1†
40. Ke2, Tb2† 41. Kd3, Tb3† 42. Kd2, Th3
43. d5, Txh2† 44. Kd3, Sxd5 45. cxd5, Lxd5
46. f5, Ta2 47. Da7†, Kf6 48. Dd4†, Kg5 49.
Dxd5, Txa3† 50. Ke4.
Ikke noget korrekt parti. At manøvren Lc1b2-c1 sikkert havde en afgørende virkning fortæller sit. Men i de første runder var der ikke
megen action i Linares, og dette var et af højdepunkterne. 1-0.

fandt han den altså så attraktiv, at han vile teste
den med sort. Typisk for nutidens åbningsdebatter. Når man forgæves har forsøgt at opnå fordel med hvid, tager man det på repertoiret med
sort. Men nogen brillant made at overraske
Kasparov på, var det nu næppe, for han måtte
selvfølgelig have forberedt sig på varianten som
hvid mod Anand.
2. d4, d5 3. Sc3, dxe4 4. Sxe4, Sd7.
Rubinstein-varianten. Kendt som passiv, men
solid.
5. Sf3, Sgf6 6. Sxf6†, Sxf6 7. c3, c5 8. Se5.
Adams vandt over Anand med 8. Le3, men
umiddelbart fik hvid ikke den store fordel.
Kasparovs træk er ikke nyt, men forholdsvis
sjældent. Ideen er spil på a4-e8 diagonalen.
8. -, Sd7.
Kasparov giver dette træk et spørgsmålstegn
i sine kommentarer på sin hjemmeside, og det
virker berettiget. Sort kommer direkte i vanskeligheder i partiet. Siden har Dorfman i den
tyske Bundesliga haft succes med 8. -, a6 9.
Da4† Ld7 10. Sxd7, Dxd7 11. Dxd7† Kxd7
hvor han holdt nemt remis mod Kasimdzhanov.
9. Lb5.
Hvad der har tiltrukket Ponomariov ved denne stilling er uklart, men måske han har undervurderet hvids lidt primitive, men effektive
angrebsmuligheder. Hvid truer direkte Df3,
hvorefter både f7 og b7 er under beskydning.
Fritz er ikke voldsomt optimistisk for sort, de
første par minutter er dens anbefaling, at sort
skal spille 9. -, cxd4 10. Df3, f6 11. Dh5† Ke7
12. Df7† Kd6 13. Sc4† Kd5, men den kommer
dog til fornuft senere!
9. -, Ld6 10. Dg4.
Kasparov brugte en del tid på dette oplagte
træk. Men dels var han sikkert nu ude af sine
forberedelser, dels var der andre lovende muligheder. Som alternativ til angrebsmulighederne i partiet var 10. Le3 også godt. Kasparov
angiver nu 10. -, 0-0 11. Lxd7, cxd4 12. Lxc8,
dxe3, som han mener giver sort et vist modspil
efter de træk, han foreslår. 13. Sc4, exf2† 14.
Kf1, (14. Ke2, Txc8 15. Sxd6, Tc5 16. Se4,
Te5 er fint for sort) 14. -, Dxc8 15. Sxd6, Dc6
16. Dd4, Tad8 17. Td1, Td7 18. c4, Tfd8 19.
c5, a5 fulgt af b6 giver sort et pænt modspil. 13.
Sd7 ser derimod lovende ud. Jeg fandt ikke
andet end 13. -, Dc7 14. Sxf8, exf2† 15. Kxf2,
Lxf8 16. Lxb7, Dxb7 17. De2, men her bør
hvid have klar fordel. Om Garris valg 10. Dg4

h

15. -, Sxe1.
15. -, Sd4 var en mulighed med den taktiske
pointe 16. Dh5 (16. Lxf7† Kf8 17. La2, g6
virker lovende for sort, men er naturligvis ganske uklart) 16. -, Sf3† 17. Sxf3, Lxf3. Men jeg
er ikke sikker på, at sort står bedst efter 18.
Dxf3, Sxe1 19. De2, bxa4 20. La2, Dd4 21.
Tb1, e4 22. Le3, exd3 23. cxd3, Dxd3 24. Txe1.
16. Dh5, Dd7.
16. -, h6 forcerer formentlig remis. Jeg ser
ikke andet end 17. Sxf7 (17. Dxf7† Kh8 18.
Dg6, Dxg5† 19. Lxg5, Sf3† vinder for sort.)
17. -, Df6 18. Sg5†! (18. Sxh6† Kf8 19. Sf5,
Te6 synes at vinde for sort) 18. -, Kh8 19. Sf7†
Kh7 20. Sg5† Etc. er evig skak.
17. Lxf7† Kf8 18. Le3.
18. Sxh7† Ke7 19. Lg5†, Kd6 20. Txe1, Sd4
har formentlig været stillingen, Adams havde
brugt mest tid på, og her ser det bestemt godt ud

4

for sort, trods den udsatte kongestilling.
18. -, Sd4 19. Txe1, Sf3† 20. Kf1, Sxg5 21.
Lc5†, Te7 22. Txe5.
En forceret variant siden Le3, hvid får tilstrækkeligt materiale fordronningen.
22. -, Sxf7 23. Txe7, Dxe7 24. Lxe7†, Kxe7.
Umiddelbart skulle man tro, at sort står fint,
men hvids aktivitet gør, at han ikke er i fare.
25. Dc5†, Kd7 26. Dd4†, Ke7.
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Garri Kasparov (2838)
Ruslan Ponomariov (2727)
Fransk C10 13. runde
På dette tidspunkt lå de to spillere helt lige,
idet Ponomomariov runden forinden havde indhentet Kasparovs halve points forspring. Mødet mellem den officielle verdensmester og verdens højestratede spiller var imødeset med
spænding. Kasparov har det med at klare sig
godt i sådanne meget afgørende partier. Det
virker, som om pres bare forøger hans niveau.
Men Pono er ikke typen, der lader sig kyse, og
jeg troede umiddelbart han ville klare opgaven.
1. e4, e6.
En stor overraskelse, men naturligvis ment
som et forsøg på at overtage det psykologiske
initiativ. Den variant i fransk, de kommer ind i,
havde Anand succes med mod VM, og da Pono
sikkert havde forberedt sig som hvid mod denne,

Tvekampen runde for runde ....
KASPAROV

PONOMARIOV

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

½ Vallejo
Fri
½ Anand
½ Ivanchuk
1 Adams
½ Ponomariov
½ Shirov

1 Ivanchuk
0 Adams
Fri
½ Shirov
½ Vallejo
½ Kasparov
½ Anand

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1 Vallejo
Fri
½ Anand
½ Kasparov
½ Adams
1 Ponomariov
1 Shirov

½ Ivanchuk
1 Adams
Fri
½ Shirov
1 Vallejo
0 Kasparov
½ Anand

er stærkere end 10. Le3 er vanskeligt at afgøre.
I praksis er det sikkert mere fristende at spille
på initiativ end at gå efter materiale-gevinst,
der tillader et pænt modspil. Men at han brugte
megen tid på beslutningen viser, at han måtte
regne meget for at tage sin beslutning.
10. -, Kf8.
En sørgelig nødvendighed. Det minder lidt
om en kendt variant fra Caro-Kann, hvor
Karpov har haft rimelig succes med at gemme
kongen på f8, men her er sort mere udsat.
Alternativerne var dog ikke for gode. 10. -, 0-0
11. Lxd7, Lxe5 (11. -, Lxd7 12. Lh6) 12. Lxc8,
cxd4 13. cxd4! Er ifølge Kasparov bare en
merofficer til hvid.
11. 0-0.
Et bondeoffer, men næppe et der har voldt
ham de store kvaler. Hvids initiativ er tydeligt,
og at prøve at holde bonden ville sløve angrebet væsentligt.
11. -, Sxe5 12. dxe5, Lxe5 13. Lg5, Lf6 14.
Tad1, Dc7 15. Dh4.
Selv om Lxf6 ville ødelægge lidt af sort
bondestruktur, ville det give sort e7 til kongen.
15. -, Lxg5 16. Dxg5, f6 17. Dh5, g6 18.
Dh6†, Kf7.
Efter et par tvungne træk er der igen en kritisk stilling. Hvids angreb ser lovende ud, men
sort begynder at true befrielse med a6 så action
er påkrævet.
19. Td3.
Indeholdende en fræk pointe, men Garri

mener selv, at trækket er upræcist. Han anbefaler 19. Td2, a6 20. La4, b5 21. Lc2 med pointen
21. -, Lb7 22. Tfd1, Ld5 23. Le4, om end det
ikke er klart, om hvid har noget reelt efter 23. -,
Tad8 24. Lxd5, exd5 25. Txd5, Txd5 26. Txd5.
Hvid står naturligvis noget bedre, men hårdnakket forsvar, som er Ponos stærkeste side,
klarer sikkert problemerne.
19. -, a6.

t+v+-+-T
+oW-+l+o
6
o+-+oOoQ
5
+bO-+-+4
-+-+-+-+
3
+-Pr+-+2
pP-+-PpP
1
+-+-+rK8
7

a

b

c

d

e

f

g

h

20. Th3.
En nydelig idé, Nu truer Dxh7† hvorefter c7
falder.
20. -, De7.
20. -, Ld7 ser sundere ud, Garri har naturligvis muligheden for at slå på d7 og h7, men det
er remis. 21. Le2, Tad8 22. Td1, La4 23. Dxh7†,

Linares Open 2002
AF KIM PILGAARD
år blev turneringen flyttet fra januar til marts,
Iturnering,
så den lå parallelt med den sædvanlige superformodentlig for at spare tid.
På samme tid blev der således afviklet både
superturneringen, hvor deltagerne har sekundanter, blindeturneringen, hvor der også var
hjælpere og samt den store open med i alt 129
deltagere. Turneringerne blev spillet på det store
hotel Anibal, hvor også de fleste deltagere i de
respektive turneringer var indkvarteret. Ganske imponerende, at hotellet har en sådan kapacitet. At turneringerne er samlet har selvfølgelig
den fordel, at man samtidig kunne se de store
kanoner spille, men på den anden side var der
ikke så stor en fokus på den åbne turnering,
som der plejer. Normalt blev den store open
spillet i hotellets mest fornemme festsal med
tjenere, så man kunne bestille en kop kaffe, men
superturneringen havde lagt beslag på denne
sal. Vi blev i stedet rykket ned i kælderen til de
blinde skakspillere, men forholdene var stadig
særdeles gode set i forhold til de normale danske forhold, hvor man tit spiller på skoler eller
i haller. Noget man savnede dette år i Linares
var den sædvanlige afslutningsceremoni med
pindemadder og vin ad libitum, så det var måske det mest skuffende. Man havde også fjernet
ratingpræmierne, og den specielle præmie til
den bedste kvindelige skakspiller, måske derfor var der heller ikke så mange kvinder med,
som der ellers altid har været.

En fremgang var dog, at der i år var flere
danskere med i turneringen, måske p.g.a. sammenfald med superturneringen. I år deltog Danmarks p.t. bedste skakspiller Peter Heine Nielsen, desuden spillede Karsten Rasmussen, Jørgen Hvenekilde, John Zachariasen (blev skrevet Zach under turneringen) og Kim Pilgaard.
Derudover deltog Kai Bjerring i den sideløbende blinde turnering.
Den store open var ikke så stærkt besat som
den ellers plejer at være, bl.a. manglede en del
af de stærke russere, armenere etc., men den var
dog stadig relativ stærk med 20 spillere over
2500, og spillerne midt i feltet havde omkring
2400. Lige inden start jokede vi med, at Karsten og jeg enten skulle møde Zang eller Zach,
eftersom vi lå i midten, og turneringssystemet
gør, at øvre halvdel møder nedre halvdel.
Både Karsten og jeg kom i den øvre halvdel,
og spillede mod lavere ratede i 1. runde.
Peter var selvfølgelig kommet for at vinde
turneringen, men for at sejre i et så stærkt felt,
skal man ikke alene være god, man skal også
have en hel del held, specielt med den nye FIDEtid, som der blev spillet med. For Peter gik det
fint i starten af turneringen med 3½ af 4, men et
nederlag i 5. runde til det cubanske stortalent
Lenier Dominguez gjorde, at chancerne for
turneringssejr blev små. Lenier Dominguez lå
derefter længe til at vinde turneringen, men han
blev sent i turneringen slået af Pengxiang Zhang

Txh7 24. Txh7†, Kf8 25. Txc7, Lxd1 26. Lc4
er den forcerede variant, der giver hvid fordel.
Sort bør spille roligere i træk 22, men hvid har
gode chancer.
21. Ld3, f5 22. g4.
Hvid gør sit job godt, sort når ikke at stabilisere.
22. -, Df6 23. Td1, b5 24. Le2, e5 25. Thd3.
Det klassiske tema. Sort får ikke lov til at
færdigudvikle sig.
25. -, Ta7.
25. -, fxg4 virker som en bedre chance. 26.
Td6, Df4 27. Td7†, Lxd7 28. Txd7†, Ke6 29.
Dg7 er naturligvis lovende, men nogen klar
gevinst ser jeg ikke.
26. Td6, Dg7 27. De3, Tc7 28. a4.
Nu begynder det derimod at gøre rigtig ondt.
Hvid er ved at vinde materialet tilbage, og beholder samtidig sit pres.
28. -, e4 29. axb5, axb5 30. Lxb5, De5 31.
Dg5, De7 32. Dh6, Le6 33. Df4, Lc8 34. Dh6,
Le6 35. gxf5.
Efter en ondsindet trækgentagelse sættes
nådestødet ind.
35. -, gxf5 36. Le2, Df6 37. Lh5†, Ke7 38.
Txe6†, opgivet.
Et glimrende angrebsparti, en ægte Kasparov,
hvor han viser sig fra sin bedste side på et tidspunkt, hvor det virkelig gælder. Men at Pono
lod ham få næsten afgørende initiativ ud af åbningen er selvfølgelig hovedforklaringen. 1-0.

Slutstilling i Linares Open
(efter 10. runde):
1. Pengxiang Zhang, Kina (2522) ....... 8
2. Robert Kempinski, Polen (2576) ...... 7½
3. Ivan Cheparinov, Bulgarien (2450) .. 7½
4. Julian Radulski, Bulgarien (2499) .... 7½
5. Mauricio Vassallo, Argentina (2440) 7½
6. Lenier Dominguez, Cuba (2594) ...... 7
7. Shilong Li, Kina (2509) ................... 7
8. Shaoteng Yu, Kina (2522) ................ 7
9. Alexander Beliavsky, Slove. (2649) 7
10. J. Moreno Carnero, Spanien (2503) . 7
11. J. Magem Badals, Spanien (2502) .... 7
12. Vasilios Kotronias, Cypern (2568) ... 6½
13. Peter Heine Nielsen, DK (2642) ....... 6½
14. Stelios Halkias, Grækenland (2546) . 6½
15. Lazaro Bruzon, Cuba (2569) ............ 6½
16. Walter Arencibia, Cuba (2542) ........ 6½
17. Leif E. Johannessen, Norge (2427) .. 6½
18. Florian Handke, Tyskland (2450) .... 6½
19. Zoltan Gyimesi, Ungarn (2606) ....... 6½
20. Aimen Rizouk, Algeriet (2467) ........ 6½
21. J.L.A. Martinez, Spanien (2497) ...... 6½
22. Marijan Petrov, Bulgarien (2476) .... 6½
23. Irisberto Herrera, Cuba (2474) ......... 6½
.......
48. Karsten Rasmussen, DK (2397) ....... 5½
50. Kim Pilgaard, DK (2400) ................. 5½
54. Jørgen Hvenekilde, DK (2260) ......... 5½
121. John Zachariassen, DK ..................... 3
.....
I alt 129 deltagere
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fra Kina, som således gik hen og blev vinder af
Linares Open 2002. Peter endte på 6½ af 10
mulige, hvilket formodentlig ikke var tilfredsstillende for ham selv, selv om en slutplacering
som nr. 13 ikke er så ringe endda. Jeg synes, at
det er flot, at Peter spiller med i de store opens,
mange skakspillere af hans styrke ønsker kun
at spille lukkede turneringer, men Peter har aldrig været bange for at spille opens, hvilket han
da også har haft god succes med.
For Karsten blev det en meget god turnering
med 5½ point og en placering som nr. 48. Højdepunktet var en flot sejr over Rozentalis, som
kort tid forinden ellers havde vundet Cappelle
la Grande. Karsten spiller forholdsvis få turneringer, men når han spiller, så spiller han godt.
Forhåbentlig får han lyst til at spille noget mere,
og måske bliver det til nogle turneringer til sommer.
Karsten Rasmussen kommenterer:

Karsten Rasmussen (2397)
E. Rozentalis (2598)
Engelsk A18
1. c4, Sf6 2. Sc3, e6 3. e4, d5.
3. -, c5 er en anden og særdeles skarp variant.
I forberedelserne tonsede jeg nogle partier med
dette igennem, selv om Peter H. mente det var
spild af spanienstid. Han havde selvfølgelig ret.
4. e5, d4.
Rozentalis har spillet 4. -, Se4 nogle gange
uden særligt overbevisende resultater.

Tag stilling

2. Sort trækker!

-T-+-T-L
O-O-R-Oo
6
-+-O-+-+
5
+-O-+-+w
4
-+q+-Pm+
3
+-N-+r+p
2
pPp+-+p+
1
+-+-+-K-

ler noget lignende kalder Kasparov dem vist –
ville her spille Tc2. Det garderer både a2 og f2.
Med klokken og den lange diagonal in mente,
tvivlede jeg dog ikke på at bondens overlevelseschancer var bedre på det dunkle felt a3.
25. -, Tad8 26. f3, Td4?
Dette er mere aggressivt en godt. For sort der
lige havde vundet en stor turnering i Capelle
var passivt spil ikke særligt attraktivt. Set i bakspejlet havde en defensiv plan med overdækning af e5 været rigtig. Specielt da tiden kunne
gå hen og blive et problem for mig.
27. Lc2, Kh8?
Fusk er ikke Rozentalis’ stil.
28. Dxe5, Tg4.

-+-+-T-L
O-+-+wOo
6
-+v+-+-+
5
+oP-Q-+4
-+-+-+t+
3
P-+-+p+2
-+b+-+pP
1
+-R-R-K8
7

a

3. Hvid trækker!

-+-+t+l+
+oO-+oOo
6
o+v+-+-+
5
+-+-+-Q4
-+-+-W-P
3
+bN-+-+2
pP-T-Pp+
1
+-+-+rKr

t+-+-Tl+
Oo+-VoO6
-M-+oM-O
5
+b+-+-+4
-+-+pW-B
3
+-+-+n+2
pP-+qPpP
1
R-+r+-K8

8

7

7

7

d

e

f

g

h

f

a

b

c

d

e

f

g

h

a

b

c

d

e

f

g

h

a

b

c

d

e

Skal springeren flyttes?

Hvad er det bedst mulige?

Har sort gjort noget galt?

Hvor er chancen?

5. Hvid trækker!

6. Sort trækker!

7. Sort trækker!

8. Sort trækker!

-+-T-+-+
+lVq+-+6
-W-+o+-+
5
+-+o+-+4
-+-P-+o+
3
Op+n+-+2
p+-+-+-P
1
+kR-+-+-

-+vWt+l+
+oOm+o+6
-+-+-MoV
5
+p+pO-+4
-B-+p+p+
3
Q-N-+-+p
2
-+-+n+b+
1
+-+r+-K-

-+-T-+-T
Oo+-+lO6
-Vo+-Ov+
5
+-+-+mO4
-+p+n+-+
3
+p+-+-+p
2
p+-Bn+p+
1
R-+r+k+-

8

8

8

7

7

7

7
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b

c

d

e

f

g

Er der en afgørelse på vej?

h

g

h

a

b

c

d

e

f

En stilling med huller!
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g
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b
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Udnyt fordelen!

e

f

g

h

f

g

h

t+-+-Tl+
+-OvVoMo
6
-+o+-+oB
5
O-+oP-+4
nW-+-Q-+
3
+n+-+-+2
pPp+-PpP
1
+-+rR-K-

8

.

e

-+t+-Vl+
+o+-+oO6
-+-+-+-O
5
+p+pO-+4
b+-+-+-+
3
P-+w+-+2
q+-+-PpP
1
+-+-R-K-

8

c

d

4. Sort trækker!

7

b

c

29. Df5!
Andre træk fastholder også fordel. Det her er
bedst og selvfølgelig meget fornøjeligt at spille
29. -, Dxf5 30. Lxf5, Ta4 31. Le4, Ta6 32.

8

a

b

v/ Bent Kølvig
Løsninger side 18

1. Sort trækker!

6

5. exf6, dxc3 6. bxc3, Dxf6 7. Sf3, e5 8. d4,
exd4 9. Lg5, De6† 10. Le2, Le7 11. cxd4, Lxg5
12. Sxg5, De7 13. Dd2, Sc6 14. d5.
Efter partiet fortalte Peter, at vi har spillet
adskillige lynpartier med 14. 0-0, Sxd4. Under
partiet erindrede jeg det slet ikke. Nu her bagefter kan jeg godt huske, at jeg tabte stillingen en
del gange, inden det lykkedes at finde en efter
Peters mening forceret remisvariant. Hvordan
den fremkommer, er jeg ikke kompetent til at
udtale mig om, men første træk må være 15.
Lh5.
14. -, Se5 15. 0-0, 0-0 16. Tfe1!?
Her mente jeg til gengæld at kunne huske et
parti mellem Curt Hansen og Peter, der fortsatte med 16. f4, Sd7 med en hurtig remis til
følge. Under partiet gik jeg imidlertid i stå ved
16. -, Sxc4. 17. Dc2 vinder som Rozentalis påpegede omgående. Dronningtrusler i en lang
diagonal er bare ikke min kop te.
16. -, Lf5 17. Tac1, b6 18. Df4!
Dette træk bragte digitalviseren ned omkring
de 20 minutter. For en sjælden gangs skyld blev
tankevirksomheden heldigvis belønnet. Rozentalis roste bagefter trækket (i øvrigt er han en
yderst tiltalende person), og mente hvid stod
bedst. Et af de foregående sorte træk bør derfor
nok have et ?!.
18. -, f6 19. Sf3, Ld7 20. Sxe5, fxe5 21. De3.
Her begyndte det at gå op for mig, at stillingen var god. Truslen c5, samt sort bondesvaghed på e5 giver hvid risikofri gevinstchancer.
21. -, c5 22. dxc6, Lxc6 23. c5, b5 24. Ld3,
Df7 25. a3.
Alle de rigtige skakspillere – motionister el-

a

b

c

Damebytte?

d

e

f

g

h

24. -, Lg4 25. Dh4, Le2 26. Lh3, De8 27.
Te1, Tb1 28. Txb1, Txb1† 29. Kg2,

-+-+w+l+
+-O-+oO6
-+-V-+-O
5
+-Nr+-+4
-+p+-+-Q
3
+-+-P-Pb
2
-+-+vPkP
1
+t+-+-+8
7

Karsten
Ramussen –
stærk feriespiller.
(Foto: tr)

Ted1, Kg8 33. Td6, Tf6 34. Txf6, gxf6 35.
Kf2, Kf7 36. Lxc6, Txc6 37. Ke3, Ke7 38.
Kd4, Ta6 39. Tc3, Kd7 40. Kd5, Ta4 41. c6†,
Kc7 42. Te3, Kb6 43. Te7, Txa3.
Ups. Så røg bonden alligevel. Peter kom
netop forbi på dette tidspunkt og noterede sig,
at jeg ikke lignede en, der havde fået dette med.
Han havde ret. Efter partiet konsulterede han
Fritz, og konstaterede at maskinen også ville
spille 43. Te7. Jeg kan ikke rigtig bestemme
mig for, om det er en betryggende information.
44. Tb7†, Ka6 45. Tb8, Td3† 46. Ke6, Tc3
47. Kd7, Td3† 48. Kc8, h5 49. c7, Td2 50.
Tb7. 1-0.
Zach og Hvenekilde var mere taget til Spanien
for at holde ferie og have en hyggelig tur end at
være seriøse skakspillere. Man så dem ofte
hygge sig i den lokale bar med et krus øl. De
kunne ikke et ord spansk, men de kom vist godt
ud af det med den lokale ejer af deres stambar.
Pudsigt nok skulle det vise sig, at netop en af
disse feriespillere lavede den bedste relative
præstation af alle danskerne, nemlig hyggespilleren Hvenekilde.
Det blev til 5½ point ud af 10 partier, en
præstation på godt 2400, hvilket jo er et kandidatresultat. Faktisk var vi i dansker-delegationen ved at tro, at det skulle blive til det helt
store gennembrud for Hvenekilde med en IMnorm, men det glippede altså.
Hvenekilde overraskede ofte sine højere ratede modstandere med sin specielle spillestil, og
selv IM’ere blev sat rygende mat som f.eks. IM
Aimen Rizouk 2467. Dagen før partiet talte jeg
med Aimen, og jeg sagde, at han sikkert ville
vinde over den danske feriespiller. Jeg ville ikke
afsløre, at Hvenekilde er en særdeles giftig herre,
det måtte han selv finde ud af.

Jørgen
Hvenekilde –
giftig skakturist.
(Foto: tr)

Jørgen Hvenekilde kommenterer:

Watanabe, Japan
Jørgen Hvenekilde, Danmark
Albins modgambit D09
1. d4, d5 2. c4, e5 3. dxe5, d4 4. Sf3, Sc6
5. g3, Sge7.
Vistnok egen opfindelse, som jeg har gode
resultater med. Ideen er tydelig nok: Sg6, som
generede Watanabe så meget, at han brugte små
20 minutter til sit 6. træk, som jeg ikke tidligere
har været ude for.
6. Lg5, h6 7. Lxe7, Lxe7 8. Lg2, Le6
9. Sbd2, Dd7 10. 0-0, Td8 11. Da4, 0-0 12.
Tad1, Sxe5 13. Dxa7(!)
Hvid foretrækker at holde sin merbonde, da
han ikke er tilfreds med 13. Dxd7, Sxf3† med
to muligheder: 14. Sxf3, Txd7 15. Sxd4, Lxc4
16. Sf5, Ld6 17. Tfe1, Lxa2 18. Ta1, Le6 19.
Sxd6, cxd6 20. Txa7, Tc8! med lige spil, eller
14. Lxf3, Txd7 15. Lxb7, Tb8 16. Lc6, Td6 17.
Lb5, a6 18. c5, Tdd8 19. Lxa6, Txb2, igen med
lige spil.
13. -, Sc6 14. Da4, Ta8 15. Db3, b5 16.
Dxb5, Tfb8 17. Se5, Sxe5 18. Dxe5, Txa2 19.
Se4!
19. b3 er for passivt, f.eks. 19. -, Lf6 20. De4,
Lf5 21. Dd5, Dxd5 21. Lxd5, Lc2 22. Ta1,
Txa1 23. Txa1, d3 og vinder.
19. -, Taxb2 20. Txd4, Dc8 21. e3, Lf8 22.
Sc5?
Han vil forhindre c7-c5 (som vinder bonden
tilbage), og det gøres måske bedst ved selv at
spille c5, men så er der problemer efter 22. -, f6
23. Df4, f5.
22. -, Ld6 23. Dh5, Lf5 24. Td5?
24. Se4 var nødvendigt. 24. -, Le7 med lige (og
vanskeligt) spil. Nu er stillingen tabt for hvid.

a

b

c

d

e

f

g

h

29. -, Da8! 30. Lf5, Tg1†! 31. Kh3, Lf1†
32. Kg4, Lxc4 33. Txd6, Le2† 34. Kf4, g5†.
0-1.
Zach fik ikke så mange point, men muligvis
scorede han mere end forventet. I hvert fald
fornemmede jeg, at han havde stillingere til mere
end de tre point. For mit eget vedkommende
startede turneringen fint, men sluttede dårligt,
så i alt blev det til en jævn præstation. Hen mod
slutningen af turneringen fik jeg en alvorlig
maveinfektion efter et måltid på en lokal restaurant, det skal man altså også passe på med,
når man rejser rundt.
Først en lille uge efter turneringen kom jeg
ovenpå igen. Heldigvis følte jeg ikke, at mit
spil blev påvirket specielt negativt af denne
sygdomsperiode som f.eks. nedenstående parti,
der blev spillet i 8. runde.

Julian Estrada Nieto, Mexico
Kim Pilgaard, Danmark
Spansk C60
1. e4, e5 2. Sf3, Sc6 3. Lb5, Sge7.
Er bedre end sit rygte, hvilket Bent Larsen
har vist mange gange. Hvid har nu flere muligheder, og min modstander vælger en opstilling,
hvor han får et godt centrum med bønder på e4
og d4, til gengæld får sort aktivt officersspil.
4. 0-0, g6 5. c3, Lg7 6. d4, exd4 7. cxd4, a6.
Jeg havde gættet på, at min modstander havde
set mit parti i Cappelle la Grande, hvor jeg også
spillede 7. -, a6, og jeg kunne godt tænke mig at
afprøve en forbedringsmulighed. Det er dog
muligvis for tidligt at spille a6, hvis det viser

Verdens fornemste skakside!
-
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Snesevis af Stormestre spiller hver uge
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Konkurrere i turneringer
Direkte on-line hjælp 24 timer i døgnet
Hjælpefiler og software på dansk
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sig at Lxc6 er for godt, en anden oplagt mulighed er 7. -, 0-0!?
8. Lxc6.
Ja jeg havde gættet rigtig, han giver løberparret, men denne gang slår jeg tilbage med bbonden, og vi får en uafbalanceret stilling. I
Cappelle la Grande slog jeg med springeren,
men det giver hvid alt for mange tempi. Han
kunne selvfølgelig flytte løberen f.eks. 8. La4,
0-0 9. Sc3, b5 10. Lb3, d6 11. h3, Lb7 12. Lg5
med en meget dynamisk stilling, hvor begge
parter har lige chancer.
8. -, bxc6.
8. -, Sxc6?! 9. d5, Se5 10. Sxe5, Lxe5 11. f4,
Lg7 12. Sc3, 0-0 13. Le3, d6 14. Ld4, Lh6 15.
e5, Lf5? Eneste chance for sort er at spille 15. , dxe5 16. fxe5, Dh4, men det er også her hvid,
der har mulighederne.
16. exd6, cxd6 17. g4, Lc8 18. g5, Lg7 19.
Lxg7, Kxg7 20. Dd4, f6 21. Se4 med afgørende hvid fordel, 1-0, J. Shaw - Kim Pilgaard,
Cappelle la Grande 2002.
9. Sc3.
Her kan hvid overveje at bytte lidt om på
trækfølgen med 9. Lf4!? 0-0 10. Dd2, og sort
kan ikke spille h6, så hvid har formodentlig en
lille fordel her, da Lh6 kan være generende.
9. -, 0-0 10. Lf4, h6 11. h3, d6 12. e5!? g5!
Hvid truer med at komme ind på e4 med springeren, så jeg brød mig ikke om træk såsom 12.
-, Le6 eller 12. -, Sf5. Trækket g5 svækker de

v/ Steffen Pedersen
Denne måneds parti omfatter en moderne
spillemåde i Skandinavisk. Sort sætter damen
på d6 i stedet for det mere normale 3. -, Da5
– en spillemåde, der på det seneste har været
anvendt af flere stærke stormestre, inklusive
Henrik Danielsen. En af sorts primære ideer
ses i partiet, og til trods for den argentinske
internationale mesters nederlag råder sorts opstilling over flere interessante ideer. Spillet i
Villa Martelli 2002.

A. Rodriguez (2460)
A. Giaccio (2517)
Skandinavisk
1. e4, d5 2. exd5, Dxd5 3. Sc3, Dd6!?
4. Lc4.
Mod 3. -, Da5 stiller hvid ofte løberen på
c4. Sorts sidste træk er rettet primært mod
denne opstilling. Ud over teksttrækket er også
4. d4, Sf6 5. Sf3, a6 normalt, og nu har hvid
flere muligheder: 6. Lc4, 6. Le2, 6. Le3 og 6.
Se5 for eksempel.

8
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hvide felter på kongefløjen, men da hvid ikke
har en hvidfeltet løber, ja så gør det ikke så
meget.
13. Lh2, f5 14. exf6.
Hvid ønsker forståeligt nok ikke at få sin løber spærret inde efter et sort f4, så han bytter på
f6, men nu er der ikke længere pres på d6-bonden. Hvid prøver i det følgende at trykke mod
c6, som nu er sorts svageste punkt.
14. -, Txf6 15. Se1, Sg6 16. Sd3, Tf8 17.
Da4, Ld7 18. Dc4†.
Hvid kan ikke vinde en bonde med 18. Sb4,
Db8, da b2-bonden hænger.
18. -, Kh8 19. Sb4, Sh4!?
Jeg ofrer nu en bonde mod at få trusler mod
den hvide konge, men objektivt bedst er 19. -,
Db8! og hvid kan ikke vinde en bonde p.g.a.
20. Sxa6, Db6 21. Sb4, Lxd4, hvor sort ender
med at få en lille fordel.
20. Sxc6, Dc8†!
Hvis man er bange, kan man stadig undgå
bondetab med 20. -, Lxc6 21. Dxc6, Lxd4, men
her har hvid en lille fordel, og sort skal kæmpe
for at få remis.
21. Se7.
Ikke bedre er 21. Lg3, Db7 22. d5, Dxb2 23.
Tfc1, Lxc6 24. Dxc6 (24. dxc6, Sf5) 24. -, Ld4
med sort fordel.
21. -, Db7 22. Sed5, Le6 23. Tae1, Tae8.
Et kritisk øjeblik, hvid må redde sig ud af
bindingen.

4. -, Sf6 5.Sge2!?
Trækfølgen får ikke den store betydning i
partiet, men normalt spiller hvid først 5. d4,
a6. Nu kan hvid stille sin springer to steder:
e2 og f3. Hvis den går til e2 bliver det trækomstilling til partiet. Stilles den på f3, kan
sort vælge at binde den med Lg4, eller han
kan spille – hvad der er mere normalt – 6. -,
b5 7.Lb3 Lb7, og nu har sort 9. -, Db6 som et
godt svar efter 8. Se5, e6 9. Lf4. En tredje idé
for hvid er det profylaktiske 6. Lb3, der undgår bondetabet i partiet og måske gør et b5
fremstød mindre attraktivt for sort.
5. -, a6 6. d4, Dc6 7. Lb3, Dxg2 8. Tg1,
Dxh2.
Grådigt men ikke nødvendigvis dårligt. Det
er dog også uklart, hvorvidt hvid har nok
kompensation efter 8. -, Dh3 9. Lf4, Dd7.
Sort har ikke mange brikker i spil, men har
trods alt en bonde mere og en solid stilling.
9. Lf4, Dh5 10. Lxc7, Lg4 11. Dd3!?
En mulig forbedring i forhold til et parti
Govbinder - Melts, corr. 1998, hvor sort havde
fint spil efter 11. Dd2, Sbd7 12. 0-0-0, Tc8
13. Lg3?!, Da5 14. Lf4, e6. Hvid forsøgte det
direkte 15. d5, men sort forsvarede sig fint
med 15. -, e5! 16. f3, Lxf3 17. De3, Lc5 18.
Dxf3, Lxg1 19. Txg1, exf4 20. Txg7, Kf8 21.
Tg5, Tg8, og hvids angreb er ved at løbe tør.
11. -, Sbd7 12.0-0-0, Tc8 13. Lf4, e6?
Først her træder sort forkert. 13. -, Df5!
ville have stillet hvid overfor nogle problemer. Ideen er 14. De3, Lxe2! 15. Sxe2, Sd5
med flere afbytninger.
14. f3!
En af grundideerne med at stille damen på
d3.
14. -, Lxf3.

-+-+tT-L
+wO-+-V6
o+-Ov+-O
5
+-+n+-O4
-+qP-+-M
3
+-N-+-+p
2
pP-+-PpB
1
+-+-RrK8
7

a

b

c

d

e

f

g

h

24. Txe6?!
Hvid vælger at ofre kvalitet. Han kommer
ikke ud af kniben med 24. Db3, Dc6, og heller
ikke 24. Da4 er godt p.g.a. en meget smart taktisk finesse 24. -, Lxd5! 25. Txe8, Lb3! og
mattruslen mod g2 og truslen mod Da4 afgør
partiet. Eneste forsvar er 24. b3! Sf5 25. Txe6,
Txe6 26. Sxc7, Te7 med mange komplikationer.
24. -, Txe6 25. Dxc7, Dxb2 26. Lxd6?
En fejl i en tabt stilling, og jeg får nu mulighed for at afslutte partiet med en oplagt men
nydelig kombination.
26. -, Txf2! 27. Dc8†, Kh7 28. Txf2, Te1†
29. Kh2, Dxf2 30. Dg4, Dg1†.
0-1.

14. -, Lf5 15. De3 er heller ikke tilfredsstillende.
15. Tg5, Lxe2 16. Sxe2, Dh4.

-+t+lV-T
+o+m+oOo
6
o+-+oM-+
5
+-+-+-R4
-+-P-B-W
3
+b+q+-+2
pPp+n+-+
1
+-Kr+-+8
7

a

b
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d

e

f

g

h

17. Df3!
Afgørende fordel. Sort redder ikke på fornuftig vis sin dame.
17. -, Ld6.
17. -, h6 18. Dxb7! og hvid vinder.
18. Txg7, Lxf4† 19. Sxf4, Dh6 20. Tdg1,
Kf8.
Tjah... Ikke jordens bedste træk, men ofte
er det jo sådan, at man i dårlige stillinger kun
finder dårlige træk.
21. Lxe6!, fxe6 22. Kb1.
Endnu simplere var 22. De3!.
22. -, Ke8 23. Da3, Sg8 24. Dd6, Sf8 25.
Sd5, Dh4 26. Tf1.
Overbevisende spil af hvid efter sorts fejl i
træk 13 og en næsten ironisk afstraffelse af
sorts åbning, når man ser på slutstillingen:
sorts eneste brik ud over 8. række er dronningen. 1-0.

Alt i alt en turnering som kan anbefales, hvis
man ønsker at spille en stærk open samtidig
med, at man kan se de store kanoner på tæt
hold. Jeg talte med Zach om forskellen mellem
skak i Spanien og Danmark, og det er tydeligt,
at man i Spanien har et højere niveau mht.
spillerforhold, men der er nok flere penge til
skak i Spanien, hvor skakken også har en betydelig højere anseelse.

II Blindeturnering
Linares
AF KIM PILGAARD
For andet år i træk arrangerede det spanske
blindeforbund ONCE en blindeturnering i verdensklasse. Turneringen er en lukket turnering
bestående af ti spillere og blev spillet parallelt
med superturneringen i Linares. Som en af de
bedste blindspillere i verden blev IM Kai
Bjerring inviteret til turneringen. Forholdene
er fantastisk gode med gratis mad og logi på
Hotel Anibal, også til spillernes sekundanter.
Dagligt udkom en glimrende bulletin, hvor alle
partierne bliver kommenteret af GM Valery

Salov, men kvaliteten af kommentarerne var
ikke for høj. I Spanien gør man virkelig meget
for de blinde, og jeg siger nok ikke for meget,
hvis Spanien er det land, hvor det er bedst at
være blind skakspiller eller blind i det hele taget. Selv om vi som danskere tror, vi hører på
mange måder hører til de bedste, ja så kommer
Danmark ikke i nærheden af Spanien på det
område.
I turneringen var deltagerne for de flestes vedkommende svagtseende og kunne se en smule,
men turneringens topseedede Krylov fra Rusland er totalt blind. Han spillede utrolig stærkt
gennem hele turneringen, og blev en fortjent
vinder med 1 point forspring til nr. 2, Dukaczewski fra Polen.
For Kai blev det en kedelig turnering med 3
point, men der blev smidt mange gode stillinger væk, og med lidt mindre uheld ville det
have blevet til en placering midt i feltet. Det
kunne mærkes, at det var et år siden, Kai sidst
har spillet en turnering over 9 partier, og samtidig døjer Kai nogle gange med helbredet. Kai
fik lidt oprejsning ved at vinde et flot parti i
sidste runde over turneringens nr. 2,
Duckazewski, og forhåbentlig giver det opmuntring til at spille noget mere.
Det ville være godt at se Kai i form til det
kommende efterår, hvor han er blevet udtaget
til de blindes OL-hold mod de seende, men også
VM for blinde ligger i efteråret.

Slutstilling efter 9. runde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sergei Krylov (2370) Rusland, 7½
Piotr Dukaczewski (2337) Polen, 6½
Sergei Smirnov (2286) Rusland, 6½
Lubova Zhiltsova (2259) Ukraine, 5
Roberto Enjuto (2190) Spanien, 4½
Jose Martinez (2180) Spanien, 4
Dacian Pribeanu (2121) Rumænien, 3½
Riszard Suder (2248) Polen, 3
Kai Bjerring (2284) Danmark, 3
Raul Blasco (2096) Spanien, 1½

Bliv medlem af
Dansk Skak Unions
Støtteforening

Giro 8 06 43 93

Politiken Cup i København 15.-26. juli
– internationalt skaktræf med kendte ansigter fra mange lande

Peter Heine Nielsen,
Danmark, Elo 2636
GM – Født 24/5 1973

Sergei Tiviakov,
Holland, Elo 2625
GM – Født 14/2 1973

Vladimir Epishin,
Tyskland, Elo 2606
GM – Født 11/7 1965

Lenier Dominguez,
Cuba, Elo 2601
GM – Født 23/9 1983

Alexei Fedorov,
Hviderusland, Elo 2598
GM – Født 27/9 1972

Andrey Volokitin,
Ukraine. Elo 2577
GM – Født 11/6 1986

Lazaro Bruzon,
Cuba, Elo 2569
GM – Født 2/5 1982

Nick de Firmian,
USA, Elo 2550
GM Født 26/7

Lars Schandorff,
Danmark, Elo 2545
GM – Født 20/4 1965

Maxim Turov,
Rusland, Elo 2533
GM – Født 7/12 1979

Rufat Bagirov,
Azerbaijan, Elo 2516
IM – Født 10/10 1979

1957Jonny Hector,
Sverige, Elo 2513
GM – 13/2 1964

Carsten Høi,
Danmark, Elo 2405
GM – Født 16/1 1957

Ole Jakobsen,
Danmark, Elo 2406
IM – Født 19/10 1942

?
Ruben Felgar,
Argentina, Elo 2509
IM – 4/4 1981

Chris Ward,
England, Elo 2500
GM – Født 26/3 1968

Tiger Hillar-Persson,
Sverige, Elo 2460
GM – 28/10 1970

... spil selv med !
Se indbydelsen side 20
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...fortsat fra forsiden

I diagramstillingen på forsiden er Hracek totalt
overspillet og opgav efter...
23. -, d5!
... for på 24. exd5 følger jo 24. - Txc4.
Rent mesterhak. 0-1.
Kramnik vandt også sit hvide parti i sikker stil,
og da Kasparov også scorede 2-0 (mod brasilaneren Milos), lod det til, at arrangørernes
seedning – der lagde op til en finale mellem
Kramnik og Kasparov – ville gå i opfyldelse.
Men i 2. runde stødte Kramnik ind i en usædvanlig determineret Karpov – der for øvrigt
havde nedlagt protest mod at skulle møde Kramnik allerede på det tidspunkt. Bessel Kok, arrangementets bagmand og en af arkitekterne i
det nye forsøg på at slå bro mellem de forskellige interesser i verdensskakken, lod imidlertid
Karpov forstå, at der ikke kunne laves om på
seedningen, der jo fulgte ratingtallene strengt,
men at han ikke kunne forhindre Karpov i at
trække sig. ‘Godt, så spiller jeg,’ sagde Karpov
med sin høje, pibende stemme, ‘men det er altså
under protest!’
I det første parti mod Kramnik holdt den snart
51-årige eksverdensmester relativt ubesværet
remis som sort, hvorefter han med de hvide
spillede som i ungdommens vår:

Kasparov
Milos
Gruppe A

Eurotel World
Chess Trophy

Lb2, Lc5 22. a3, a5 23. Tc4, f5 24. b4, axb4
25. axb4, Ld6 26. Dd2, e4 27. Tc6!
Tager svagheden på b6 på kornet.
27. -, Tde8.
Kramnik afstod fra 27. -, Se5 på grund af den
elegante indirekte dækning 28. Dd4!, der vinder for hvid.
28. Ld4, Se5 29. Txb6, Dd8 30. Txd6!,
Dxd6 31. Lc5, Dd7 32. Lxf8, Txf8 33. Dd4,
Dd6 34. b5, Tb8 35. Tb1, Tb6 36. h3, h6 37.
g4!
Åbner for den hvide løber på g2 med katastrofale følger for sort. Jeg har aldrig før set
Kramnik gå op i limingen på den måde, som
det nu skete. I de sidste par minutter af partiet
rokkede den høje mand frem og tilbage på stolen, skævede nervøst ned mod skakuret, knækkede fingre og vred sig, mens han nærmest desperat slyngede brikkerne hid og did. Karpov
havde skudt underkæben frem og var ubarmhjertig som en glubsk gedde, der har fået sat
tænderne i en ordentlig godbid. En kort heftig
sprællen fra byttet, så var det sket. Scenen mindede om en af de natursekvenser, man kan se på
tv-kanalen Animal Planet.

Anand
Timman

-+-T-Tl+
OvWmVoOo
6
-O-+o+-+
5
+-+-+-+4
-+pB-+-+
3
+pN-+-P2
p+-+-PbP
1
R-+qR-K-

Gruppe D

1. d4, Sf6 2. c4, e6 3. Sf3, b6 4. g3, La6 5.
b3, Lb4† 6. Ld2, Le7 7. Lg2, c6 8. Lc3, d5 9.
Sbd2, Sbd7 10. 0-0, 0-0 11. Te1, c5 12. e4,
dxe4 13. Sxe4, Lb7 14. Sfg5, cxd4 15. Lxd4,
Sxe4 16. Sxe4, Dc7 17. Sc3!
Dette træk (en teoretisk nyhed?) havde Karpov måske med ‘hjemmefra’.
18. -, Tad8.

b

c

d

e

f

g

h

18. Sd5!
Pointen. Karpov opnår nu en fordel, som han
sin vane tro har tænkt sig at spille videre på,
indtil køerne vender hjem til stalden.
18. -, Lxd5 19. cxd5, e5 20. Tc1, Db8 21.

10
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Leko
Sokolov

Kramnik
Hracek
Gruppe B

Karpov
Short
Grischuk
Tkachiev
Morozevich
Movsesian
Topalov
Milov

Gruppe C

a

Khalifman
Bologan

Adams
Radjabov

8
7

Gelfand
Seirawan
Ivanchuk
van Wely

Anatoly Karpov
Vladomir Kramnik
Dronningindisk E15

Ye
Polgar

Svidler
Piket
Shirov
Gurevich
Bareev
Jusupov

Kasparov
2-0
Polgar
2½-1½
Gelfand
1½-½
Ivanchuk
1½-½
Anand
2-0
Khalifman
1½-½
Sokolov
2½-1½
Adams
2½-1½
Kramnik
2-0
Karpov
1½-½
Grischuk
3-2
Morozevich
1½-½
Topalov
2½-1½
Svidler
2-0
Shirov
3-1
Jusupov
1½-½

37. -, fxg4 38. Dxe4, gxh3 39. Lxh3, Tb8
40. Le6†, Kh8 41. b6, Sd7 42. Lxd7, Dxd7
43. De6, Db7 44. Tc1, Da6 45. Tc6, Tf8 46.
De7, Tg8 47. b7, Db5 48. Tc8, Db1† 49. Kh2,
Db2 50. Kg2, Db4 51. Dxb4.
Haps og slut. 1-0.
Dermed var Karpov kommet i gang. I kvartfinalen eliminerede han Morozevich og kunne
samtidig konstatere, at hans gamle ærkerival
Kasparov overraskende røg ud efter to gange
1-1 mod Ivanchuk og et nederlag (med de hvide)
i det afgørende sudden-death-parti, hvor verdens-etteren nødtvungent overspillede sin stilling og skred på tid.
Semifinalerne hed herefter Karpov versus
Shirov – manden der også ved dette stævne
excellerede i en nærmest surrealistisk skakstil –
og Anand versus Ivanchuk. Begge disse opgør
endte 1-1, og i de to lynpartier vandt Anand
1½-½ over Ivanchuk, mens Karpov var rappest
på fingrene mod Shirov og vandt begge lynopgør. For øvrigt til Kasparovs åbenlyse tilfredshed, forlød det fra pålidelig kilde i VIPloungen.

Kasparov
2-0
Ivanchuk
3-2
Ivanchuk
1½-½
Anand
2½-1½
Anand
2-0
Anand
1½-½
Sokolov
1½-½

ANAND

1½-½

Karpov
1½-½
Karpov
1½-½
Morozevich
2-0
Karpov
3-1
Topalov
1½-½
Shirov
1½-½
Shirov
2-0

ligvis modtaget. Anand gennemførte turneringen uden noget tabsparti og må kaldes en fortjent vinder af årets givetvis mest celebre skakturnering. Både med hensyn til indhold (= deltagere) og de gyldne rammer, heriblandt en
glimrende elektronisk dækning, i hvert fald på
spillestedet, og et dusin unge servicerende piger, iført et bredt hvidt Eurotel-skærf.

Genforeningsmatch 2003

Karpov – spillede meget determineret i Prag.
(Foto: Peter Dürrfeld).

Topalov – skakkens Mr. Jardex røg ud mod den
kreative Shirov. (Foto: Peter Dürrfeld).

Kasparov bærer åbenbart stadig nag mod
Shirov efter dennes (berettigede) kritik af hans
gøren og laden, ikke mindst den VM-match
Shirov blev snydt for efter for nogle år siden at
have besejret Kramnik klart i en match, Kasparov selv havde udråbt som ‘kandidatfinale’.
Efter de mange overraskelser undervejs forløb finalen Anand-Karpov stort set som forventet. Med de hvide brikker pressede den elegant spillende Anand støt og roligt i det første
parti – og efter at presset havde udmøntet sig i
en fuldfed merbonde, var der ingen slinger i
valsen:

31. -, Se7 32. Lb3, Lf5 33. Sh5, Lxh7 34.
Sxf6, Lg6 35. Sg4, Kg7 36. Se3, Le4 37. g4,
Kf6 38. Kh2, b6 39. Kg3, Kg5 40. Lf7, Kf6
41. Lc4, Kg5 42. Lb3, Kf6 43. f3, Lg6 44. f4,
Le4 45. Lc4, Lc6 46. Ld3, Lb7 47. Kh4, Lf3
48. Sc4, Sd5 49. Kg3, Ld1 50. Sxd6, Sxc3 51.
Sf5, Kg6 52. d5, La4 53. d6, Ld7 54. Kh4, a5
55. Se3†, Kf7 56. Kh5, b5 57. Kxh6, Ke6 58.
g5, Kxd6 59. g6.
Og 1-0.

Viswanathan Anand
Anatoly Karpov

Dermed var Karpov tvunget til med de hvide
brikker at vinde det andet parti. Det var han for
mig at se ikke i nærheden af:

Anatoly Karpov
Viswanathan Anand

Russisk C42
1. e4, e5 2. Sf3, Sf6 3. Sxe5, d6 4. Sf3, Sxe4
5. d4, d5 6. Ld3, Sc6 7. 0-0, Le7 8. c4, Sb4 9.
Le2, 0-0 10. Sc3, Lf5 11. a3, Sxc3 12. bxc3,
Sc6 13. Te1, Te8 14. Lf4, dxc4 15. Lxc4, Ld6
16. Txe8†, Dxe8 17. Sg5, Lg6 18. Lxd6, cxd6
19. h4.
Hvid har en klar terrænfordel, og hans seneste træk sigter mod manøvren Sh3-f4 med totalkontrol over nøglefeltet d5.
19. -, De7 20. Dg4, h6 21. Sh3, Df6 22. Te1,
Lf5 23. Df3, Kf8 24. Sf4, Ld7 25. g3, Te8 26.
Txe8†, Lxe8 27. De4, g5 28. hxg5, Dxg5?!
Et noget atypisk træk for Karpov. Det naturlige var vel at slå tilbage med bonden.
29. Ld5, Ld7 30. Dh7, Df6?

Slavisk D46
1. d4, d5 2. c4, c6 3. Sc3, Sf6 4. e3, e6 5. Sf3,
Sbd7 6. Dc2, Ld6 7. Ld3, 0-0 8. 0-0, dxc4 9.
Lxc4, a6 10. a4, c5 11. Td1, cxd4 12. exd4,
Dc7 13. De2, Te8 14. Te1, b6 15. Lb3, Lb7
16. Se5, Sd5 17. Ld2, Sxc3 18. Lxc3, Sxe5 19.
dxe5, Lc5 20. Tac1, De7 21. Dg4, Tad8 22.
Lc4, g6 23. Lf1, Dd7 24. h4, h5 25. Df4, Dd5
26. b4, Le7 27. Te3, Tf8 28. Tce1, Db3 29. b5,
axb5 30. Lxb5, Td1 31. Txd1, Dxd1† 32. Kh2,
Td8 33. Le2, Dc2 34. Lf3.
Karpov tilbød her remis, og det blev natur-

Et diplomatisk initiativ fra den amerikanske GM
Yasser Seirawan førte under Eurotel World
Chess Trophy VM-udbryderne Kasparov/
Kramnik sammen med FIDE-præsident Iljumzhinov. Den 6. maj offentliggjorde de en underskrevet plan, som i slutningen af 2003 atter
skal samle VM-titlerne på én person. Ifølge planen spiller Kramnik som planlagt en match mod
vinderen af Einstein Groups kvalifikation i
Dortmund, mens Kasparov møder FIDE-VM
Ponomariov. Vinderne af disse to matcher mødes så i en genforeningsmatch oktober 2003.
Skakbladet ser i næste nummer på det brogede VM-forløb frem til årtusindskiftet, hvor
op til tre mestre på én gang har udråbt sig som
verdensmester:
FIDE
1972
1975
1978
1982
1985
1986
1987
1990
1992
1993
1995
1998
1999
2000
2001

Kasparov

Fischer
Karpov
Karpov
Karpov
Kasparov
Kasparov
Kasparov
Kasparov

Fischer
Fischer

Fischer
Karpov
Kasparov
Karpov
Kasparov
Karpov
Khalifman
Anand
Kramnik
Ponomariov

-+-+-L-+
Oo+v+o+q
6
-+mO-W-O
5
+-+b+-+4
-+-P-N-+
3
P-P-+-P2
-+-+-P-+
1
+-+-+-K8
7

a

b

c

d

e

f

g

h

Så har Anand en lille kombination:
31. Lxf7.
Løberen kan naturligvis ikke slås på grund af
32. Sg6† etc. Men nu har Anand bare en bonde,
og Karpovs seje forsvarsspil kan ikke redde
ham. Inderens teknik fejler nemlig heller ikke
noget i hurtigskak:
SKAKBLADET 2002, SIDE 139, NR. 6
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Dansk Skak Unions
delegeretmøde 2002
på Holmeagerskolen i GreM veødetdenafholdtes
29. marts 2002.

1. Valg af dirigent
Formand Ole Block bød velkommen og foreslog som dirigent Birger Hagstrøm, Allerød.
Birger Hagstrøm blev valgt og konstaterede at
delegeretmødet var lovligt indvarslet.
Som stemmetæller blev Ole Gjelstrup og Niels
Steen Larsen udpeget.

2. Formandens beretning
Ole Block indledte med at bede forsamlingen
rejse sig og mindes de medlemmer der var afgået ved døden siden sidste delegeretmøde. Det
var Peter Munch Mortensen, Gotfred Jacobsen,
Hans Werner May, Leif Kirkegaard, Kjeld Michaelsen, Poul Frausing, Poul Gaarde, Johan-

nes Jensen, Kristian Krabbe, Svend Aage Pedersen, Carl Aa. Madsen og Eigil Sørensen.
Ole Block overrakte derefter hæderstegn og
initiativpræmier, hvor de fleste af modtagerne
var til stede.
Derefter ønskede Ole Block at supplere den
skrevne beretning, som havde været bragt i
Skakbladet nr. 3:
Peter Heine Nielsen har i det forløbne år vist en
markant fremgang og er stadig den eneste dansker, der er nået til 2. runde ved VM. Fremgangen og aktivitetsniveauet betød, at HB bevilgede Peter Heine Nielsen et beløb til træning
og turneringsdeltagelse. Ole Block lykønskede
også Carsten Høi for sin stormestertitel, som
han havde kunnet modtage for flere år siden.
I den skriftlige beretning havde Ole Block

k Unions
Dansk Ska

gn
Hæderste
2002

2. hovedkreds:
Bruno Sørensen,
Dianalund Sk.

1. hovedkreds:
Roland Greger,
K41
Roland har gennem de sidste 10 år været den
drivende kraft i fredagslyn. I flere år var han
stort set alene om turneringslederposten, hvilket betød man altid kunne finde Roland i K41
fredag efter fredag. En usædvanlig arbejdsindsats ud over det sædvanlige. Fredagslyn er
efterhånden blevet en fast institution i det københavnske skakliv, med en historie der tæller
over 1000 forskellige skakspillende gæster.
Som formand for skakklubben K41 har han
været med til at placere denne på det københavnske skakkort, som en af de mest aktive
klubber. Intet arrangement i klubben uden at
Roland er der med dirigentstokken. Han forsøger hårdnakket at få alle medlemmer til at
deltage i klublivet, og han er en kompetent
underviser af klubbens juniorer.
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Bruno har i mange år været dynamo og igangsætter for skaklivet i Vestsjælland. Han har således i en årrække været formand for sin klub.
I dag fungerer han som redaktør af klubbladet
og turneringsleder ved de mange EMT’er, som
finder sted i Dianalund. Bruno var i mange år
medlem af hovedkredsbestyrelsen, hvor han
både var næstformand og juniorleder. Han
lagde grunden til det juniorarbejde, som vi har
i dag. En kort periode fungerede Bruno endvidere som formand for 2. HK.

3. hovedkreds:
Hans Møller,
Faaborg Sk.
Hans Møller har i et par menneskealdre været
medlem af klubben, og i stort set hele perioden
ydet sit fortløbende bidrag på det organisatoriske område. På enten den ene eller anden
måde. Fra 1964-68 bestred han kassererposten.
Fra 1968-76 var han medlem af bestyrelsen.

lagt op til, at man udskød en eventuel beslutning om reduktion af antallet af numre af Skakbladet til 2003. HB valgte på sit møde langfredag, at spørgsmålet skal tages op på mødet i
august, men delegeretmødet har selvfølgelig
mulighed for at udtrykke et ønske om at fastholde 12 numre af Skakbladet og i konsekvens
heraf forhøje kontingentet. Ole Block oplyste,
at fra Skakbladet nr. 4 trykkes bladet af et nyt
trykkeri. Det tidligere trykkeri har omlagt produktionen og kan ikke længere løse opgaven.
Kontrakten med det nye trykkeri er kun for resten af året. Ole Block forventede at Skakbladet
i 2003 ville udkomme i et nyt format, nyt papir
og måske med farver.
Fra HB-mødet langfredag kunne Ole Block
oplyse, at HB har besluttet, at nedsætte spilletiden til 6 timer og at divisionsturneringen fremover skal rates – både dansk og Elo. Beslutningen om at Elo-rate medfører at turneringen
skal afvikles i røgfri lokaler.
Umiddelbart inden delegeretmødet havde der
været et møde om Folkeoplysningsloven, og
Ole Block ønskede i den anledning at give ordet til en af mødets arrangører Gerner Carlsson.
Gerner Carlsson kunne oplyse, at Folketinget
netop havde vedtaget, at 5% puljen ikke længere er obligatorisk for kommunerne. GC beklagede dette, da Frederiksberg Skakforening
havde modtaget 45.000 kr. over 16 måneder til

Efter en kort pause påtog han sig formandsposten fra 1980-84. Desuden har han siden sæsonen 1979-80 været en solid og sikker holdkaptajn på det 1. hold, han altid har været en del af.
Og afbud fra den side er der ingen holdkammerater, der rigtigt kan erindre noget om.
Hvervet som revisor har han bestridt i de sidste
4 år, og i samme periode har han også dirigeret
generalforsamlingen på en god og hyggelig
måde. Hans Møller nærmer sig i fin form de 80
år, og han vil givetvis også fremover være en
af de sikre grundpiller i klublivet.

4. hovedkreds:
Kaj Elkjær
Larsen, Tønder
Kai Elkjær Larsen, en institution i Sønderjydsk
Skak, har netop fejret 50 års medlemskab af Tønder Skakklub, hvor han bl.a. var formand, og de
senere år stået for juniorskakken på Tønderegnen.
Han er med ved alle skoleskakstævner, og hans
juniorspillere hører til blandt de mindste. Sjældent højere end 60 cm. På hovedkredsniveau har
han fungeret som formand, og her fremmet skakken i landsdelen. Ikke mindst har han virket som
spiller, en stærk mesterspiller, der har tre sønderjydske mesterskaber bag sig. Særligt kendt og
respekteret er han for sin skakpædagogik, der
kombineret med spillestyrken gør ham til en
fængslende underviser. Hans pågående slutspilslektioner giver os stadigvæk ekstra point i ny og
næ, hvor andre havde taget en remis.

start af skoleskak på denne ordning. GC ville
dog stadig opfordre klubberne til at søge kommunen om tilskud til start af skoleskak, selvom
kommunerne er ikke længere forpligtiget til at
yde det. GC mindede om, at kommunerne dog
stadig har pligt til at yde driftstilskud til aktiviteter for børn & unge under 25 år, såfremt klubben har mindst 5 betalende medlemmer, og
kommunen har godkendt klubbens vedtægter.
Kommunen kan kræve at klubbens vedtægter
skal opfylde otte krav (angivet i Skakhåndbogen
side 2-21). GC opfordrede alle klubber til at få
godkendt deres vedtægter hos kommunen og
søge om tilskud. Tilskuddets størrelse bestemmes af kommunen, og GC skønnede at de fleste
klubber ville modtage over 1.000 kr. Gode råd
til hvad en ansøgninger bør indeholde vil blive
fremsendt til klubberne. Til sidst oplyste GC, at
klubber der har spørgsmål vedrørende Folkeoplysningsloven er velkommen til at kontakte
FU’s Erik Mouridsen eller GC.
Herefter blev formandens beretning sat under debat, men ingen ønskede at få ordet.
Da der ikke havde været nogen kritiske bemærkninger konstaterede dirigenten, at formandens beretning var enstemmigt godkendt.

3. Kassererens beretning
Kasserer Henrik Knudsen nævnte at regnskabet havde været bragt i Skakbladet nr. 3 i en

5. hovedkreds:
Preben Sørensen,
Evans,Vejle
Preben har været medlem af Skakklubben
Evans's bestyrelse i 18 år, hvoraf de sidste 6 år
som formand. Han har sørget for, at der er
aktiviteter i klubben hver torsdag aften året
rundt – det være sig koordinerede turneringer
og hurtigskak-, lynskak- og handicapturneringer. Ligeledes har han fået indført fast teoriundervisning vinteren igennem. Preben har
styret klubben med sikker hånd og der har aldrig hersket nogen usikkerhed om, hvem der
skulle lave hvilke organisatoriske opgaver.
Denne sikre ledelse er også faldet i medlemmernes smag og derfor har Skakklubben Evans
ikke oplevet Dansk Skak Unions medlemstilbagegang. Var der flere af Prebens slags i Dansk
Skak Union ville der ikke have været nogen
medlemskrise.

anden form end tidligere på opfordring fra revisorerne. Henrik Knudsen havde tilbudt, at man
kunne få fremsendt det fulde regnskab, men
havde ikke mødt ønsker om det. Henrik Knudsen konkluderede derfor, at den nye form at
opstille regnskabet på, også skulle anvendes
fremover. Henrik Knudsen nævnte, at årets resultat med renter og før hensættelser gav et
overskud på ca. 189.000 kr. Imidlertid er nogle
af DSU’s indtægter øremærket bestemte formål, og nettoresultatet er derfor et underskud
på 47.000 kr. Dette underskud inkluderer det
ekstraordinære tilskud til Peter Heine Nielsen.
Blandt hensættelserne er ca. 138.000 kr. i ikke
forbrugte vækstkontomidler. Henrik Knudsen
foreslog, at disse blev overført til lignende aktiviteter i jubilæumsåret. Dette forslag skulle
bl.a. ses i lyset af, at en del af vækstkontomidlerne nu disponeres af hovedkredsene.
Herefter blev kassererens beretning sat under debat, men ingen ønskede at få ordet.
Dirigenten satte kassererens beretning til afstemning (håndsoprækning), hvor én delegeret
stemte blankt, mens resten stemte for.

4. Fastsættelse af kontingent
Dirigenten oplyste, at dagsordenen indeholdt
et forslag fra et flertal i HB på uændret kontingent for seniorer (240 kr./år), uændret kontingent for juniorer og pensionister (160 kr./år) og

Bjarne Berring Rasmussen er et af de medlemmer, som er et uvurderligt aktiv for en klub.
Han har i en meget lang periode været i bestyrelsen for klubben, heraf 10 år som formand. Han
har redigeret (læs: selv skrevet, trykt, samlet
og udsendt) klubbens medlemsblad i så lang
tid, at ingen kan huske begyndelsen. Han har
ledet skoleskak i Skanderborg i så mange år, at
de første elever er ved at sende deres børn til
skoleskak. Han har været drivkraften bag Skanderborgs traditionsrige EMT turnering i næsten alle 25 år turneringen har eksisteret.
Bjarne har en fantastisk evne til at skabe et
godt klubliv, både for helt nye medlemmer og
de der har haft deres gang i klubben i mange
år. Ingen bliver glemt. Der er tid til alle!! Skak
kan han også spille, i efteråret 2001 opnåede
han sit hidtil bedste resultat i klubben ved at
vinde klubmesterskabet. På sin stille rolige og
beskedne facon, knokler Bjarne år ind og år ud
for dansk skak i almindelighed og Skanderborg Skakklub i særdeleshed. En hædersmand
i ordets bedste betydning.

en forhøjelse af kontingentet for børn fra 70 kr.
til 160 kr./år.
Henrik Knudsen begrundede stigningen for
børn med at Hovedbestyrelsen gerne ville bibeholde det aktivitetsniveau der er for børn og
unge, og at den ekstra kontingentindtægt ville
blive anvendt til børne og ungdomsarbejdet. I
forslaget lå også en evaluering af ideen med et
særlig lavt kontingent for børn, hvor DSU har
ikke oplevet den medlemsfremgang blandt
børn, som var tanken bag forslaget.
Gerner Carlsson, Frederiksberg Skakforening, kunne ikke støtte forslaget om højere
kontingent for børn. Ifølge HB-referatet fra september 2001 vil en del af kontingentforhøjelsen
blive anvendt til at bibeholde niveauet for junioreliteaktiviteter – dvs. det er børnene selv
der kommer til at betale for junioreliteaktiviteterne. Gerner Carlsson fandt at kassereren
var for pessimistisk i sin vurdering af det lave
kontingent for børn. At medlemsfaldet blandt
børn havde været lavere end blandt de ældre
juniorer var i sig selv en succes.
Per Nielsen, Skive, mente at klubberne opkrævede et passende kontingent for børnene og
det vil være uændret ved en kontingentforhøjelse til DSU. Resultatet vil altså være, at der
flyttes penge fra klubber, der har børnemedlemmer, til DSU.
Torben Vang-Larsen, Skovlunde, fortalte, at

9. hovedkreds:
Jens Lund Jensen,
Herning Skakklub
Jens Lund Jensen har i de sidste 10 år været
formand, først for Herning Skakklub af 1926,
heraf i de sidste 4 år formand for fusionsklubben Herning Skakklub som blev dannet i
efteråret 1998, ved en sammenlægning af Herning Skakforening og Herning Skakklub af
1926. Endvidere har Jens Lund Jensen startet
skoleskak op under Herning Skakklub af 1926.
I de senere år, har Jens Lund Jensen også kunnet afse tid til at være medlem af bestyrelsen
for 9. hovedkreds. Jens Lund Jensen er valgt
som amtsrepræsentant for Ringkøbing Amt.
8. hovedkreds:
Ingen indstilling.

7. hovedkreds:
Torben Jakobsen,
Hadsund
6. hovedkreds:
Bjarne Berring
Rasmussen,
Skanderborg

7. Hovedkreds indstiller Torben Jakobsen,
Hadsund til hæderstegnet for hans store indsats på organisatorisk plan, herunder som medlem af hovedkredsbestyrelsen i en årrække, og
som formand for skakklubben i Hadsund.
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hans klub det seneste år havde haft en fremgang på 20 børn og juniorer. Klubben modtog
ganske vist penge fra DSU via juniorinstruktørordningen, men havde fået afslag på støtte
via vækstkontoen, hvilket han fandt paradoksalt i betragtning af klubbens vækst. Torben
Vang-Larsen fandt det svært at få penge tilbage
til klubberne fra DSU, og ønskede at få uddybet formålet med vækstkontoen, og om den var
begrænset til juniorer.
Erik Mouridsen, Forretningsudvalget, svarede, at han ikke havde set en ansøgning fra
Skovlunde, og spurgte til, om den var behandlet af hovedkredsen. Vækstkontoen er ikke øremærket junioraktiviteter, men generelt medlemsfremmende aktiviteter – herunder også PR
og voksenaktiviteter.
Christan Ertbjerg, Aulum, frarådede forhøjelsen på børnekontingentet. Provenuet ved
forhøjelsen ville være begrænset, og Ertbjerg
foretrak, at man enten overførte de tilsvarende
midler fra vækstkontoen eller lavede en kontingentforhøjelse for alle grupper på 10 kr.

Peter Matzen, Silkeborg, sagde, at hans klub
havde 21 børnemedlemmer, og mente at det
kontingent, klubben kunne få af børn, burde
tilhøre klubben. I fald kontingentet for børn blev
sat op ville klubben udmelde børnene af DSU,
som således ville få færre kontingentindtægter.
Roland Greger, K41, støttede forslaget om
højere kontingent for børn. Fra klubben vidste
han, at forældre undrer sig over det lave kontingent i skakklubben. Når kontingentet er lavt, er
det nemt at mene, at så kan børn og forældre
ikke stille så høje krav; men forældre forventer
kvalitet og vil også godt betale for det.
Jacob Aagaard, Skakspilleren, fandt det generelt trist, at kontingentdiskusioner i DSU altid gik på en frygt for at miste medlemmer. I
stedet for at betale lidt mere, gør vi tingene så
billige som muligt og kvaliteten bliver derefter.
Aksel Hansen, Holstebro, henviste til børnearbejdet i Struer, og man skulle forvente, at en
del af deres børn ville melde sig ud hvis kontingentet blev sat op med 90 kr. Aksel Hansen
fandt at 6 år var for kort tid til at drage konklu-

sioner om børnekontingentet. Aksel Hansen var
desuden overrasket over at høre, at forslaget fra
HB ikke var enstemmigt, og syntes de delegerede havde krav på at høre, hvordan der var
blevet stemt i HB.
Torben Vang-Larsen, Skovlunde, henvendte
sig til Roland Greger og sagde at man i Skovlunde opkræver et kontingent som forældrene
finder fornuftigt. Niveauet er også begrundet i,
at man modtager det samme beløb i tilskud fra
kommunen. Kontingentet er 450 kr. for både
børn og juniorer, og det ville man ikke at sætte
op. Derimod så Torben Vang-Larsen gerne, at
seniorkontingentet blev sat op, og foreslog derfor, at børnekontingentet blev sat ned til 0 kr.
mens seniorkontingentet blev sat tilsvarende op.
Liselotte Madsen, Ringsted, sagde, at DSU
ofte taler om værktøjer til klublederne, men at
kontingentnedsættelsen i 1996 var det bedste
værktøj, DSU havde givet klubber der har aktiviteter for børn. Liselotte Madsen fandt ikke at
DSU tilbød børn noget, der kan retfærdiggøre
kontingentsstigningen. I stedet for en forhøjelse

Initiativpræmier
1. hovedkreds:

3. hovedkreds:

Skovlunde Skakklub

Nyborg Skakklub

En gang imellem er det let at finde klubben,
der skal have initiativpræmien, og i år har
valget været nemt og entydigt. Det kunne kun
blive Skovlunde på grund af deres målrettede
satsning på juniorarbejdet, der har tiltrukket
mange juniorer fra nær og fjern. Resultaterne
har været så mange og så positive, at det er
svært at fremhæve nogen frem for andre. Dog
må klubbens 2. holds dominans i KSU‘s
holdturnering give anledning til beundring.
Holdet består næsten kun af juniorer, og de
var aldeles suveræne i deres række. Det bliver spændende at følge holdet de næste år,
selvom man må forvente at et par af spillerne
allerede nu er på vej på 1. holdet, der også
rykkede op i år. Klubben har masser af talentfulde juniorer til at overtage de ledige pladser, og der er et 3. hold på vej bestående fortrinsvis af juniorer, hvis udviklingen fortsætter er spiren lagt til en kommende storklub i
dansk skak. KSU er meget glade for klubbens inspirerende juniorarbejde og ønsker
held og lykke med fremtiden til glæde for
klubben, det københavnske skakliv og DSU.

Fyns Skak Union indstiller Nyborg Skakklub
som en anerkendelse af klubbens store villighed og engagement, da det med kort varsel
blev nødvendigt at flytte DM 2001 til Nyborg. Klubbens medlemmer ydede over en
bred kam en fantastisk indsats og var hele
turneringen igennem et sikkert fundament
under en vellykket turnering, som ikke havde
kunnet gennemføres uden deres medvirken.

2. hovedkreds:

Tingsted Skakklub
Initiativpræmien tildeles i år Tingsted Skakklub. Selvom Tingsted Skakklub er hovedkredsen yngste klub, har den alligevel formået at sætte tydelige spor i hovedkredsen.
Klubben har altid haft et stort børnearbejde,
der har fået mange børn til at spille skak. Klubben er meget aktiv på EMT-fronten. Der er
næsten altid en EMT i gang i Tingsted.
De seneste år har Tingsted Skakklub sammen med andre tankesportsforbund været
med i Nykøbing F. Festuge, hvor skak bliver
præsenteret på en anderledes måde.
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4. hovedkreds:

Gråsten Skakklub
Det bliver svært for jer at forbedre resultatet
næste år. En fremgang på 14 medlemmer i én
sæson, fra 10 til 24, er noget de fleste klubber
blot kan drømme om. I har ved omdeling af
en folder i 4000 eksemplarer vist, at målrettet
indsats kan nytte. Jeres store fortjeneste ligger imidlertid ikke kun i omdelingen af folderne, men i jeres seriøse opfølgning og fastholden i de nye medlemmer. Dét at I melder
fra til andre turneringer for at kunne tage
omhyggeligt vare på de nye. Her har vi andre
noget at lære. Gråsten Skakklub ledes af en
flittig bestyrelse og en meget aktiv formand.
I fylder langt mere i skaklandskabet end byens størrelse berettiger til!

5. hovedkreds:

Esbjerg Skakforening
Esbjerg Skakforening får hovedkredsens
initiativpris, fordi skakforeningen i mange år
har været en af de utrættelige støtter i samarbejdet omkring den årlige Vesterhavsturneringen. Samtidig deltager skakforeningen
aktiv i afholdelse af den årlige Esbjerg-byturnering. Desuden har skakforeningen har

gennem flere år udført et stort arbejde i udviklingen af junior- og børneskakspillere.

6. hovedkreds:

Viby Skakklub
Viby Skakklub har i tider med megen tilbagegang i andre klubber og turneringer formået at skabe en stadig større klubturnering
med mange nye unge medlemmer. Viby
Skakklub afholder også hvert år et „byrådsmesterskab i Skak“, ligesom der også hvert
år er et juniormesterskab med store brikker i
Viby-Centret.

7. hovedkreds:

Jetsmark Skakklub
Klubben er en stærk motor i juniorarbejdet i
Nordjylland. Den har et stabilt medlemstal, og har i de senere år også markeret sig i holdturneringen - nu med førsteholdet i 2. division.

9. hovedkreds:

Struer Skakklub
Struer Skakklub har formået at få opbygget
en junior afdeling næsten uden sidestykke i
9. HK. Parkskolen har med gode resultater
ved DM og NM i skoleskak været med til at
skabe grundlag for dette. Der er p.t. ca. 130
børn der spiller skak på forskellige skoler i
Struer, alle inspireret af tiltag fra klubbens
side, og en stor del børnene er allerede faste
spillere i klubben. Klubbens ambitionsniveau
er forsat højt med en forhåbentlig fortsat tilgang af juniorer til følge.

8. hovedkreds:

Ingen indstilling.

af børnekontingentet foreslog Liselotte Madsen at børn ikke skulle modtage Skakbladet,
som de ikke havde meget fornøjelse af, og at
der kun kunne opnås støtte til aktiviteter, hvor
børnene var medlemmer af DSU.
Gerner Carlsson, Frederiksberg, svarede Aksel Hansen med, at holdningen hos de enkelte
HB-medlemmer til spørgsmålet var offentliggjort i referatet fra HB-mødet og nævnte, hvad
HB-medlemmerne havde stemt. Dernæst frarådede Gerner Carlsson forslaget om ikke at
opkræve kontingent for børn, da det var en forudsætning for at kunne opnå offentligt tilskud.
Aksel Hansen, Holstebro Skakklub, svarede,
at klubben jo godt kunne opkræve kontingent
og derved opnå tilskud fra kommunen. Dernæst fandt Aksel Hansen det beklageligt, at man
i Skovlunde ikke satte kontingentet ned for børn
i forhold til juniorer, men selv tog pengene.
Hvis der skulle vedtages en kontingentstigning
foretrak Aksel Hansen i øvrigt at den blev fordelt på alle grupper.
Henrik Knudsen, Forretningsudvalget, oplyste, at en konsekvens af afskaffelse af børnekontingentet ville være et bortfald af en del af
støtten fra Kulturministeriet til DSU.
Jon Boiesen, Skolerne Skakklub, savnede
konkrete alternativer til Hovedbestyrelsens forslag og foreslog derfor en kontingentstigning
på 10 kr. for alle kontingentgrupper.
Ole Block, Forretningsudvalget, undrede sig
over, hvorfor de medlemmer som klubberne
kan modtage de største offentlige tilskud til,
også skulle betale det mindste kontingent. Hvis
børn betaler 450 kr. i kontingent i en klub, er
det måske i virkeligheden seniorerne, der opnår besparelsen ved det lave kontingent til DSU.
Børnekontingentet på 70 kr. dækker knap omkostningerne ved medlemmet, og Ole Block
fandt ingen mening i, at holde kontingentet nede
for børn. Hvis kontingentet skræmmer, vil de
jo alligevel melde sig ud, de når de bliver juniorer. I princippet burde der kun være én kontingetsats, for DSU yder det samme til alle medlemmerne.
Birger Hagstrøm, Allerød Skakklub, oplyste, at hans klub ikke meldte børn ind før motivationen var tilstrækkelig stor. På det tidspunkt
var det ikke svært at forklare forældrene, at det
koster penge at spille skak; det er jo forældrene
der betaler – ikke børnene.
Mads Jakobsen, Aalborg Skakforening, gik
ind for et højere kontingent for børn, og var
bekymret for, om vi er i færd med at opdrage en
ny generation af skakspillere, som ikke vil betale noget for at spille skak. Desuden ønskede
Mads Jakobsen kontingentet sat op med 20 kr.
for seniorer. Der er ikke penge til ret meget i
dansk skak, og vi lever fra hånden til munden
og spilder en masse energi på at diskutere beløb
i stedet for at tænke fremad. Forældrene vil gerne
betale, og Mads Jakobsen opfordrede de delegerede til at tænke på, hvor glade de selv er for
at spille skak – så betyder 20 kr. jo ikke ret
meget.
Harry Dalsø, Forretningsudvalget, fandt det
frustrerende at FU arbejdet nok så meget gik
på, hvor der kunne skæres ned fremfor at sætte
nye aktiviteter i gang. Harry Dalsø gik ind for
samme kontingentsats for alle grupper og foreslog et kontingent på 500 kr.
Dirigenten oplyste, at der forelå fire forslag
til kontingentfastsættelse, idet Torben Vang-

Larsen havde trukket sit forslag om et børnekontingent på 0 kr. Endvidere trak Chr. Ertbjerg
sit forslag om kontingentforhøjelse på 10 kr.
for de øvrige grupper – forslaget var betinget af
en vedtagelse af Hovedbestyrelsens forslag. De
fire forslag var:
1) Hovedbestyrelsens forslag om at forhøje
børnekontingentet fra 70 kr. til 160 kr. –
uændret for øvrige kontingentgrupper.
2) Jon Boiesens forslag om stigning for alle
grupper på 10 kr.
3) Mads Jakobsens forslag om stigning for
alle grupper på 20 kr.
4) Harry Dalsøs forslag om ens kontingent
for alle grupper på 500 kr.
Dirigenten ønskede at sætte alle fire forslag til
afstemning under ét, således at det forslag der
fik flest stemmer var vedtaget. Fra salen blev
der udtrykt ønske om at foretage afstemning
om hvert forslag for sig, således at det var muligt at stemme for andre forslag end det, man
fandt bedst, men ikke kunne få vedtaget.
Dirigenten svarede, at hvis et af ændringsforslagene blev vedtaget, blev der ikke taget
stilling til det principielle i forslaget fra Hovedbestyrelsen om samme kontingent for børn og
juniorer, som var annonceret i indkaldelsen.
Der var højlydt uenighed i salen med dirigentens holdning til proceduren for afstemningen. Dirigenten tilbød at vige sit sæde og foretog en afstemning om dette ved håndsoprækning, som dog ikke blev talt op.
Ole Block konkluderede, at den procedure,
som bedst ville falde i tråd med traditionerne i
DSU, var først at stemme om forslaget på 500
kr. i kontingent for alle grupper. Hvis dette blev
vedtaget skulle øvrige forslag bortfalde.
Hvis dette forslag faldt, skulle der stemmes
om 20 kr. i kontingentforhøjelse for alle grupper. Hvis dette blev vedtaget skulle der stemmes om HB’s forslag om ens kontingent for
børn og juniorer.
Hvis dette forslag faldt, skulle der stemmes
om 10 kr. i kontingentforhøjelse for alle grupper. Hvis dette blev vedtaget skulle der stemmes om HB’s forslag om ens kontingent for
børn og juniorer.
Hvis dette forslag faldt, skulle der stemmes
om HB’s forslag om ens kontingent for børn og
juniorer.
Hvis dette forslag faldt var der tale om uændret kontingent for alle grupper. Formelt var
der ikke stillet forslag om uændret kontingent,
men Ole Block mente det havde ligget i debatten, at et sådan forslag var stillet.
Dirigenten satte forslaget om 500 kr. til afstemning ved håndsrækning. Tre delegerede
stemte for, to delegerede stemte blankt og resten stemte imod. Fra salen blev der udtrykt
ønske om, at få foretaget en skriftlig afstemning. Resultatet af denne afstemning foreligger
ikke på optagelsen af mødet.
Dirigenten satte forslaget om 20 kr. for alle
kontingentgrupper til skriftlig afstemning.
For:
Imod:
Blank:

882
2012
11

Dirigenten satte forslaget om 10 kr. for alle
kontingentgrupper til skriftlig afstemning.

For:
Imod:
Blank:

1488
1523
11

Dirigenten ønskede nu at sætte Hovedbestyrelsens forslag til afstemning. Fra salen kom det
argument, at der ikke var stillet forslag om uændret kontingent, og at hovedbestyrelsens forslag - som det eneste tilbageværende - derfor
var vedtaget.
Dirigenten svarede, at det havde ligget i debatten, at nogle ønskede uændret børnekontingent, så hvis hovedbestyrelsens forslag om
forhøjelse af børnekontingentet faldt, forelå der
uændret kontingent for alle grupper.
Hovedbestyrelsens forslag om uændret kontingent for seniorer, juniorer og pensionister
samt 160 kr. i kontingent for børn blev sendt til
skriftlig afstemning:
For:
Imod:
Blank:

1171
1826
11

5. Fastsættelse af EMT-afgift
HB foreslog uændret EMT-afgift på 20 kr.
Der var ingen kommentarer og forslaget blev
vedtaget.

6. Valg
Kasserer:
Henrik Knudsen blev genvalgt som kasserer.
To medlemmer af forretningsudvalget: Erik
Mouridsen blev genvalgt, og konstitueret medlem af forretningsudvalget Lars Steffensen blev
valgt til forretningsudvalget.
Ét medlem af Skaknævnet: Lau Bjerno blev
genvalgt.
Tre suppleanter til Skaknævnet: Peter Enevoldsen, Carl Morten Fabrin og Helle Kronborg
Petersen blev alle genvalgt.
To revisorer: Ole Gjelstrup og Chr. M. Hansen
blev begge genvalgt.
Revisorsuppleant: Birger Andersen blev genvalgt.

7. Fastsættelse af sted for
delegeretmøde og EMT 2003
Niels Andersen indbød på vegne af Horsens
Skakforening og Skanderborg Skakklub til DM
i Horsens. Horsens Skakforening har næste år
110 års jubilæum, og der er tradition for, at når
DSU har jubilæum, spilles påskestævnet i Horsens.

8. Eventuelt
Kaj Elkær Larsen, Tønder Skakklub, efterlyste
at Hovedbestyrelsen satte nogle målsætninger
for, hvilken retning man ønskede dansk skak
skulle gå. Hvis man så kunne blive enig med
klubberne mente Kaj Elkær Larsen også, at HB
kunne bede om pengene dertil. Kaj Elkær Larsen overrakte kassereren 500 kr. og sagde, at
pensionister såmænd ikke er så fattige endda,
og at pengene skulle gå til den klub, som havde
den største fremgang i år.
Erik Mouridsen
referent

Birger Hagstrøm
dirigent
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Den so
v
skole o jetiske skak
g løbe
rparret

Teori – i praksis
v/ Lars Bo Hansen
Der er netop udkommet en spændende bog
af Erik André Andersen med titlen ‘Den Sovjetiske Skakskole’ (se anmeldelse i Skakbladet 2/2002). Bogen er interessant fra både
et historisk og praktisk synspunkt. Historisk,
fordi perioden fra 1941 til 1965 lagde grunden til Sovjetunionens/Ruslands skaklige
Verdensherredømme, praktisk fordi der også
er noget at hente for den praktiske spiller!
I den omtalte periode så skakverdenen en
lang række lysende talenter fra Sovjetunionen. Ligesom Lars Schandorff i Berlingske
Tidende er jeg dog ikke enig med forfatteren
i, at udviklingen herefter gik i stå. Jeg betragter spillere som Karpov, Kasparov, Kramnik, Shirov, Morozevich, Gelfand, Bareev,
Ivanchuk, Ponomariov m.fl. som lige så store
talenter som fortidens sovjetiske verdensstjerner. Men sådan noget er naturligvis svært at
måle.
En af de spillere fra 1960-erne, som er værd
at studere for den praktiske spiller, er Leonid
Stein. Stein nåede aldrig at slå rigtig igennem i VM-sammenhæng, og han er derfor
lidt overset. Han døde ung – allerede som
39-årig i 1973 – og vi får aldrig at vide, hvor
langt han kunne have drevet det, hvis skæbnen havde ladet ham få et længere liv. Stein
var en meget original spiller, men han kunne
også spille stilrene positionspartier. Prøv at
se, hvor konsekvent han udnytter løberparret
i det følgende parti mod den solide Kholmov:

-+-+-+-+
7
+vMm+l+o
6
-O-+oO-+
5
+p+-+-O4
-+-+p+-+
3
B-+-Kp+2
-+-Nb+pP
1
+-+-+-+8

a

b

c

d

e

f

g

h

Stein - Kholmov,
Sovjetiske Mesterskab 1963.
Hvid står i overkanten med løberpar og
mere terræn. Men meget er der ikke på færde.
Men nu sker der det, som er typisk for denne
type slutspil: Den svage part bliver træt af at
sidde og vente, og han indleder derfor et
pseudoaktivt modspil, som bare ender med
at svække hans stilling. Denne problemstilling ses i mange partier, og for den praktiske
spiller betyder det, at man, når man står bedst
i denne type stillinger, ikke skal skynde sig,
mens man, når man står dårligst, skal lære at
sidde på sine hænder!
25.-, f5? 26. g3, Kf6 27. Ld3, fxe4?! 28.
Sxe4†, Lxe4 29. Kxe4.
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I løbet af få træk er den sorte stilling blevet
forværret betragteligt. Steins gevinstføring
er præcis og lærerig.
29. -, h6 30. Lc4, Se8. 31. f4!
Stillingen skal åbnes for løberparret.
31. -, gxf4 32. Kxf4, Kf7 33. g4, Sc7 34. h3!
Ikke skynde sig...
34. -, Se8 35. Kg3!
Åbner for angreb på h6-bonden.
35. -, Sdf6 36. Lc1, Se4† 37. Kg2, S4d6
38. Ld3, Sc7.
Nu får Hvid to stærke fribønder, men 38.-,
Kg7 39. Le3, Sc8 virker for passivt.
39. Lxh6, Sdxb5 40. h4, Sd4 41. Le3, e5
42. g5, Sce6 43. Kg3, Sc5 44. Lc4†, Kf8 45.
Kg4, Sd7 46. h5, b5 47. Ld3, b4 48. h6, b3
49. g6, Sf6† 50. Kg5, Se8 51. Lxd4, exd4
52. g7†, Sxg7 53. h7!
En sød afslutning. Sort opgav. 1-0.
En af den ovennævnte bogs store styrker, set
med den praktiske spillers øjne, er de mange
henvisninger til interessante partier og temaer.
Partiet Stein - Kholmov krydres med en
kommentar om, at temaet ‘løberparret’ også
kan ses i de berømte partier Flohr - Botvinnik,
match 1933 (en match, som Botvinnik var
lige ved at tabe, men hvor han i sidste ende
klarede uafgjort 6-6 efter at have været to
point bagud) og Botvinnik - Bronstein, 23.
VM-parti 1951 (partiet, som Botvinnik skulle
vinde for at klare uafgjort og beholde VMtitlen). Lad os se nærmere på disse to partier:

-+-+m+-+
+o+mLoOo
6
o+-O-+-+
5
P-+pO-+4
-P-+p+-P
3
+-+-KpPb
2
-B-+-+-+
1
+-+-+-+-

Mere plads til løberne.
49. -, hxg4 50. Lxg4, Sc7 51. Le3, Sb5
52. Ke2, Sc7 53. Kd3, f5?!
Endnu et af disse bondefremstød, som ender med at bringe Sort fra asken og i ilden.
Den kommende frie h-bonde er ikke let at
styre med to kortbenede springere. Men den
sorte stilling var vanskelig.
54. exf5, gxf5 55. Lxf5, Sxd5 56. Ld2,
S7f6 57. Kc4, Kc6 58. Lg6, b5† 59. Kd3,
Se7 60. Le4†, Sed5 61. Lg5, Sh5 62. Lf3,
Sg3 63. Ld2, Kd6 64. Lg4, Sf6 65. Lc8,
Kc6 66. Le1, e4† 67. Kd4, Sgh5 68. Lf5,
Kd6 69. Ld2.
Her blev det for meget for Botvinnik, som
blev træt af at se på de to superløbere. Sort
opgav. 1-0.

-+-+-+-+
+o+-+l+o
6
mO-+oOo+
5
M-+o+-+4
p+-Pp+p+
3
+-K-+pB2
-+-+-+-P
1
+-+-+b+8
7
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Botvinnik - Bronstein,
23. VM-parti 1951.

8
7
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Flohr - Botvinnik,
match 1933, 6. parti.
Løberpar mod springerpar. De langbenede
løbere er at foretrække, men først skal stillingen åbnes, for at de lange ben kan komme til
deres ret:
41. f4!, f6 42. Lf5!, g6 43. Lh3, h6?!
Svækker bondestillingen og giver Hvid et
angrebspunkt.
44. Lc1, Sg7 45. fxe5, dxe5.
Tvunget, for 45.-, Sxe5 46. Lc8 duer ikke,
og 45. -, fxe5 46. Kf3, h5 47. Lg5†, Ke8
(47.-, Sf6. 48. Lc8) 48. Lh6 koster en officer!
46. Kf3, h5 47. Le3, Kd6 48. Lh6, Se8
49. g4!

Sort har en bonde mere, men som dobbeltbonde er den ikke meget værd, og springerne
er jo på randen... Kun Hvid har gevinstchancer. Men med sit næste træk svækker
Sort kun sin stilling og åbner for de hvide
løbere.
39.-, f5?! 40. gxf5, gxf5 41. Ld3, Kg6 42.
Ld6, Sc6 43. Lb1, Kf6 44. Lg3!, fxe4.
Åbner stillingen yderligere, men den sorte
stilling var meget vanskelig.
45. fxe4, h6 46. Lf4, h5 47. exd5, exd5
48. h4.
Fastlægger h5-bonden som en latent svaghed. Sort er fortabt.
48. -, Sab8 49. Lg5†, Kf7 50. Lf5, Sa7
51. Lf4, Sbc6 52. Ld3, Sc8 53. Le2, Kg6 54.
Ld3†, Kf6 55. Le2, Kg6 56. Lf3, S6e7 57.
Lg5!
Sort er i træktvang og mister en bonde.
Sammen med løberparret er det for meget, så
Bronstein måtte med tungt hjerte begrave
VM-drømmen og opgive. 1-0.
Sådanne henvisninger til temaer af forskellig
slags er der mange af i Erik André Andersens
bog. Gid andre forfattere vil begynde på det
samme!

Harry Dalsø fylder 50 år
Når man hører, at en person fylder 50, tænker
man ’Gud er han så gammel!” Når der er tale
om en på ens egen alder, tænker man ”Gud er
han så ung!” Alder er en relativ størrelse og det
er mere sindet der er afgørende.
Når Harry Dalsø fylder 50 den 25. juni 2002
har vi et klart eksempel på en person, hvor sindet stadig er meget ungdommeligt. Harry har
altid haft gang i så mange ting, at det kun kan
overkommes med ungdommens kondition og
sindelag.
Da Harry var 16 år blev han far første gang
ligesom han startede sit eget firma. I disse år
fyldte fodboldspillet også meget i Harrys liv,
således spillede han på EfBs divisionshold i flere
år. Da han ikke kunne blive professionel fod-

boldspiller, blev han i stedet uddannet til skuespiller og i flere år var han fast inventar i
Riddersalens forestillinger. Man kan stadig høre
Harry i radioen, når der genudsendes radiospil.
Skuespillerhvervet kræver en særlig kondition, så det blev udskiftet med jobbet som
pædagogmedhjælper i nogle år. Erhvervslederjobbet fra de unge dage var dog ikke glemt og
derfor startede Harry flere virksomheder inden
for så forskellige brancher som rengøring og it.
Dette førte flere bestyrelsesposter i det danske
erhvervsliv med sig.
Som om dette ikke kunne fylde hele døgnet
– men det var som om, der manglede noget, og
først i 1980’er, da Harry var flyttet til Greve,
mødte han op i den lokale skakklub. Hurtigt
blev spillestyrken øget fra 3. klasse til 1. klasse,
men det var nu mest som organisationsmand, at
tiden blev anvendt. Næsten alle poster i Greves
bestyrelse har Harry besat gennem små 20 års
bestyrelsesarbejde.
I 1999 var Harry en af initiativtagerne til
Skakklubben Sydkysten. Året efter var Harry
holdleder for det danske olympiadehold i
Istanbul (hvem husker ikke de små notitser på
DSU’s hjemmeside ”I dag gik det godt”) og i
2001 blev Harry valgt til DSU’s forretningsudvalg.
Det kræver sin mand at bokse med FU og
HB, men da Harry jo både er erhvervsmand,
skuespiller og pædagog er han skræddersyet til
jobbet. – Tillykke med de 50, Harry.
Verner Christensen

Skakspillerne tager
støvlerne på
De danske militære skakspillere kan begynde
at kridte støvlerne. Forberedelserne til årets
Natomesterskaber er i fuld gang. I år afvikles
de officielle mesterskab i Brest, Frankrig i tiden
7.-11. oktober. Er du tilknyttet det danske forsvar civil som militær og interesseret i spænding ved og rige oplevelser uden for brættet, så
meld dig til fanerne.
Der spilles både individuelle- og holdmesterskaber samt lynskakmesterskabet. Det danske spillere har de seneste 9 år opnået to bronzemedaljer i Holdmesterskaberne og en bronzemedalje individuelt. Vi skal heller ikke glemmer
Lars Borbjerggaards guldmedalje i lynskakmesterskaberne i 1994 i Holland.
Der er deltagere fra 8-10 Natolande, og mon
ikke de kommende udvidelser smitter af på
Natoskakmesterskaberne. Spændende bliver det
når de tidligere østlande får fodfæste – her er
nok flere skakspillere.
Favoritterne Tyskland vinder næsten hvert
år og der er gået sport i at gøre en ekstra indsats,
når der spilles mod disse. Således også sidste år
i San Remo, Italien, hvor værtsnationen efter
målfoto, måtte nøjes med 2. pladsen.
Årets værtsnation byder foruden skakken
også på rige oplevelser med forskellige udflugter og besøg hos byens borgmester på rådhuset.
Det danske hold tager turen i bil og har valgt
i år at tage et par ekstra dage inden turneringen
starter for bedre at nyde ud- og hjemturen.

DEBAT
DM-system
Lige en hurtig kommentar til Carsten Høis
overvejelser om nyt turneringssystem til
DM for at imødegå „metaltrætheden“:
Hvis man synes at et knock-out system er
for voldsomt, findes der en langt mindre
radikal og simplere løsning: Brug trepointsystemet til fordeling af DM-titel og præmier! Flere års erfaringer i Nordre er gode
og overbevisende, der kæmpes som ind
i hel....
Poul Erik Nielsen,
Nordre

Overnatning ved DM
Angående overnatning ved DM-stævner
og weekendstævner er jeg ked af at læse
om stævnet i Greve. Jeg var ikke med ved
DM i Greve, men har været til DM de
seneste syv år, bl.a. i Nyborg, samt til f.eks.
Horsens lang weekend. Vi rydder altid op
inden vi rejser hjem, fejer gulv osv.
Jeg synes, at disse skakbøller skulle
have mindst to års karantæne for såden
noget svineri. Det går ud over studerende,
lærlinge osv., som ikke har så mange
penge at gøre godt med, og jeg tror også,
at deltagerantallet mindskes, hvis der ikke
er overnatning, og at det kun er nogle få
idioter, der laver sådan noget svineri – så
to års karantæne. Vi har ikke brug for eller råd til den slags bøller.
Hans Jørgen Christensen,
Nordthy Skakklub

Jernbanesølv
NM for jernbanefolk er vundet af Finland foran
Danmark, Sverige og Norge.

De fire bedste danske militære skakspillere i
kamp under Dannebrog.

Ved årets arrangement vil blive præsenteret
næste års mesterskaber, og her er Danmark vært.
2003 er samtidig 25 års jubilæumsår for Natoskakken, og det vil selvfølgelig blive fejret med
prompt og pragt. Hvor det vil løbe af stabelen
er foreløbige lidt af en hemmelighed, men vil
selvfølgelig blive offentliggjort i Skakbladet.
Foruden målet at lave et pragtarrangement
har Dansk Militære Skakkomite også målet at
vinde holdmesterskaberne i jubilæumsåret.
Det skal der forberedelse til, og hvis man skal
gøre sig gældende som skakspiller, var det
måske en god idé at være med allerede i år i
Frankrig.
Information og tilmelding (senest 10. august
2002) til Finn Stuhr, tlf. 57 82 04 86, eller email:
finnstuhr@tdcspace.dk.
Finn Stuhr

Markedsfeltet
Annoncer i Markedsfeltet er gratis.
Sendes til Skakbladet, Kongestien 16,
2830 Virum. Fax 44 49 42 10.
Email: skakbladet@skak.dk

SÆLGES:
DSU Skakbladet 1941-95 (55 årgange),
kr. 1800. – H.R.K. Thuesen, tlf. 47 17
04 68.
Kasparov skaktræner 250 kr., Alt om
skak, 1. udgave, 225 kr., The Pirc defence
m. engelsk notation, 25 Benoni partier
fra 1962, Bent Larsens 50 udvalgte partier 1948 - 69, Historiske skakpartier (fra
Philidor til Keres), Stormesteren Gösta
Stoltz bedste partier, Sizilianische Verteidigung Band 1, ca. 100 stk. ‘Schach Echo’
(tyske), årgang 68-72. – Vagn Bigum, tlf.
56 66 25 74.
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KORRESPONDANCESKAK

Internationalt
XXVI VM-semifinaler
Starter omkring 1/9-2002 og kvalificerede spillere, der ønsker at deltage, skal tilmelde sig til
undertegnede senest 10/7. Som hovedregel skal
man have vundet en WT-mesterklasse for at
være kvalificeret – er du i tvivl, så spørg!
Der er mulighed for at spille både i email og
alm.post-grupper – og begge steder er der et
indskud på 250 kroner. Alle grupper bliver med
11 deltagere.
Danmark råder over to fripladser til spillere,
der ikke har en gyldig kvalifikation. Vil du lægge
billet ind på en sådan er fristen også 10/7.

EM – semifinaler
Starter omkring 1/1-2003 og kvalificerede spillere, der ønsker at deltage, skal tilmelde sig til
undertegnede senest 1/11. Som hovedregel skal
man have vundet en EU-mesterklasse for at være
kvalificeret – er du i tvivl, så spørg!
Der er mulighed for at spille både i email og
alm.post-grupper – og begge steder er der et
indskud på250 kroner. Alle grupper bliver med
11 deltagere.

Erik Barfoed vinder
Najdorf Memorial B
Med en imponerende score pænt over GM-normen vinder Erik Barfoed B-gruppen i Najdorf
Memorial. Erik Barfoed behøver endnu en GMnorm, før titlen CC GM er i hus, og turneringer,
hvor den slags er muligt, vokser jo ikke på træerne. I mellemtiden søger Danmark ICCF’s
oktober-kongres om SIM-titlen til Erik Barfoed.
Mere om dette seneste store danske k-skak resultat skal følge.

Ny landskampbestyrer
K-skakledelsen byder rigtig hjerteligt velkommen til Karsten Fyhn, der har taget handsken
op og afløser Carsten Thomsen på denne vigtige post. Når Karsten har sat sig godt og grundigt ind i sagerne, vil der komme et udspil fra
ham både her – og på hjemmesiden.
Søren Peschardt

Holdturneringen
Danmarksmesterskabet 2001
til Nørresundby
Nørresundby Skakklub har afsluttet 1. division
2001 med 20 point i 24 partier (83% score) og
vundet mesterskabet for 4. gang i træk. Dermed
har klubben også vundet mesterskabet i præcis
halvdelen af divisionsturneringens 26 årige historie. Et stort tillykke til Jørgen Jørgensen,
Eddie Poulsen, Svend Pedersen og Børge Pedersen.
2. pladsen er endnu et åbent opgør mellem
Centrum Esbjerg, Læseforeningen Odense og
Vanløse.
Peter Lindegaard

Enkeltmandsturneringen
Afsluttet gruppe
EK-01-02: 1-2. Kim Hansen og Ole Overmark 4½, 3. Henrik Boye Laursen 4, 4-5. Lars
E. Zwisler og Thorsten Holst 3½, 6. Torben
Lynge 1, 7. Henrik Smidt 0.
Peter Lindegaard

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'

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.

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.

Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 6.
I 1920erne var Evfim Dmitrievitsj Bogoljubow
en af de mest fremtrædende stormestre, hvilket
bl.a. sejre i Sovjetmesterskabet 1924/25 og den
store turnering i Moskva 1925 vidner om. Han
var oprindelig fra Kiev (født 1889), men blev
senere tysker. I sin glansperiode huserede han
blandt store og små mestre og fik derved to
gange overbevist pengemænd om, at han var
værd at satse en VM-match mod Aljechin på.

Skakleder ...
... i Dansk Skole Skak
Kontakt Staffan Wiwe, tlf. 46 97 48 34,
e-mail: skoleskak@skoleskak.dk
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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.
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Men begge gange, i 1929 og 1934, gik han ned,
som de fleste ville have gjort. FIDE udnævnte
ham i 1952 til stormester kort tid før hans død,
som den 18. juni netop er for halvtreds år siden.
Sættet denne gang er nogle eksempler på hans
slagfærdighed.
1. H. Ern
Evfim D. Bogoljubow
Ruslandsmesterskabet B-kl., Vilnius 1912.
Springeren flyttede sig med stor fryd: 21. -, Se5!
Pointen er jo 22. fxe5, Txf3 23. gxf3, Dg5†
samt 24. -, Dxe7!. 22. Txe5, dxe5 23. Dxc5,
De8 24. Dxc7, exf4 25. Dxa7, Txb2 26. Df2,
Dg6 27. Txf4, Txf4 28. Dxf4, h6 29. Sd5, Txc2
30. Se3, Txa2, og sort vandt efterhånden (0-1).
2. Alexander A. Aljechin
Evfim D. Bogoljubow
Sct. Petersborg 1913. 21. -, Txf2!! med den
nydelige epaulettemat efter 22. Dxf4? Txg2! I

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.

stedet for 22. Td1, Dxg5 23. hxg5 Txg2† 24.
Kf1, Txb2 etc. forsøger Aljechin et lille billigt
trick: 22. Lxf7† Kh8! 23. Td1, Dxf7 24. Td2,
h6 25. Txf2, Te1† 26. Kh2, Dxf2 27. Dg4,
Lxg2. Opgivet. 0-1.
3. Evfim D. Bogoljubow
S. Weinstein
Triberg 1915. Da Verdenskrigen brød ud under turneringen i Mannheim 1914, blev de russiske skakmestre interneret i Triberg. Gæt hvad
de fik krigsårene til at gå med! Her var den sorte
dame kommet lidt i klemme! 22. e5! Sfd5 23.
Lxe7, Sxe7 24. Td4, Df5 25. Ld3, Dh5 26.
Th4. Hun undgik ikke sin skæbne! 1-0.
4. Alexander A. Aljechin
Evfim D. Bogoljubow
13. matchparti om Verdensmesterskabet 1929.
31. -, De4!! Selv mod en næsten almægtig
Aljechin kunne man af og til få sat en dobbelttrussel ind. Også en verdensmester kan altså

PROBLEMSKAK

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

13158.
Bjørn Enemark.
Originalopgave.

13159.
Grushko Michael, Israel.
Originalopgave.

13160.
Grushko Michael, Israel.
Originalopgave.

13161.
Christopher Jones,
England. Originalopgave.

13162.
Bernd Gräfrath, Tyskland.
Originalopgave.
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Hjælpemat i 2 træk.
B: Kf8 à h5.
C: Kf8 à e2.

Hjælpemat i 4 træk.
2 løsninger.

Hjælpemat i 4 træk.
3 løsninger.

Hjælpemat i 5½ træk.
B: Lc5 à a5.

Hvid har givet to springere
i forgave og må rokere.
a) Sidste træk?
b) Første træk?

Månedens opgaver
Denne gang må løserne undvære direkte opgaver. Det skyldes, at bunken af tilsendte originalopgaver med især hjælpematter er begyndt at
hobe sig op på redaktørens bord. Derfor bringes der fire af disse, alle skabt af komponister,
der blev introduceret sidste år i nærværende
spalte.
Den femte opgave er en retrograd af dr. Bernd
Gräfrath. Han blev født den 20. oktober 1958 i
Bonn, dengang Vesttyskland. I sine unge år
spillede han ofte nærskak. I de senere år har
han, hvad partiskak angår, koncentreret sig om
K-skak (ICCF, Higher Class). Da han selv udøver denne gren af spillet uden brug af computer, men aldrig ved om en given modstander
har det på samme måde, overvejer han at stoppe
med K-skak.
Inspireret af den amerikanske matematiker
og filosof Raymond Smullyan, hvis bøger, ‘The
Chess Mysteries of Sherlock Holmes’, 1979,
og ‘The Chess Mysteries of the Arabian
Knights’, 1981, bringer en række underholdende fortællinger på grundlag af retrograd
opgaver, begyndte dr. Bernd Gräfrath selv at
komponere skakproblemer i år 2000.
Dr. Bernd Gräfrath underviser i filosofi på
universitetet i Essen, og ligesom sin amerikanske kollega Smullyan beskæftiger han sig som

overse baglinjekombier! 32. Dd2, Dxa4 33. d6,
Dd4 34. Dxd4, exd4. Opgivet. 0-1.

problemkomponist hovedsagelig med retrograd
analyse. Han har allerede fået publiceret nogle
opgaver og mener, at det bliver hans hovedbeskæftigelse med skak fremover. Han beskæftiger sig dog også en del med skakhistorie særligt forsker han i Emanuel Laskers filosofi
og skakteori.
Løsninger bedes indsendt senest den 1. juli.

Løsninger til nr. 5
13153. (Larsen) 1. e4. Giver sorts konge et flugtfelt, men spærrer for både Te5 og Lb1. Truslen
2. Df2‡ udnytter spærringen af tårnet. Varianten 1. -, Tf5 2. Dxf5‡ udnytter spærringen af
løberen. 1. -, Txe4 2. Dd5‡. 1. -, Kd4† 2. Dd5‡.
I denne sidste variant, der indeholder en krydsskak, besvares sort linieåbning med en bindingsvariant (udnyttelse af at det sorte tårn nu er bundet). Der er her tale om et totrækstema (flugtfelt, linieåbning og bindingsmat), som Lars
Larsen har arbejdet en del med (Se herom i det
hollandske ‘Probleemblad’, 1999, og hans
kommentar til opgave nr. 8086 i Thema Danicum, juli 2000).
13154. (Labai) Skinspil: 1. -, Td7 2. Te2‡. Og
1. -, f5 2. Lc3‡. Forførelse: 1. Sc5? Truer 2.
Dd3‡. 1. -, Td7 2. Se4‡. 1, -, Kc3 2. Sb3‡. Og
1. -, f5 2. Td6‡. Men 1. -, Te3! Løsning: 1. Se5!
Truer 2. Dd3‡. 1. -, Td7 2. Sf3‡. Og 1. -, f5 2.

kun en springer at få sort dame med i angrebet,
f.eks. 26. Kf1, Sxg4! 27. hxg4, Df6†. 26. Kh2,
Sxg4† 27. hxg4, Dh4† 28. Lh3, Sf6. Og så er
der i bedste fald bare to minusbønder: 29. Tf1,
Lxg4 30. Sg1, Lxg1† etc. Hvid opgav. 0-1.

5. Evfim D. Bogoljubow
Alexander A. Aljechin
18. matchparti om Verdensmesterskabet 1929.
37. Txc7†! Dxc7 38. Sc5† Kb6 39. Dxc7†
Kxc7 40. Sxe6†. Undertiden er skak bare så
nemt! Hvis man kan få øje på det. 40. -, Kd7
41. Sxd8, Kxd8. Bondeslutspillet er oplagt
vundet. Men udfordreren skal lige føles på pulsen. 42. b4, Kd7 43. Kc2, Kc6 44. Kb3, Kb5
45. Kxa3, Kc4. Nu vinder 46. Ka4, Kxd4 47.
b5, Kc5 48. Ka5 etc. også pga. nakkeskakkerne.
Men Bogo valgte det simple 46. b5! Kxb5 47.
Kb3, Ka5 48. a4, Ka6 49. Kb4, Kb6 50. a5†
Kc6 51. Ka4, og så var det nok. 1-0.

7. E. Weinitschke
Evfim D. Bogoljubow
Bad Elster 1938. Mod stympere kunne Bogoljubow godt lide sin specialåbning: 1. d4, Sc6 2.
d5, Se5 3. f4, Sg6 4. e4, e5 5. f5, Dh4†! 6. Kd2,
Dxe4 7. fxg6, Dxd5† 8. Ke1, Dxd1† 9. Kxd1,
hxg6, som i dette parti, hvor sort nu har fået
officeren igen. Vi er kommet til henrettelsen:
26. -, Txd2! 27. Sxd2, Se3†. Nu så hvid klart,
hvor ond han var: 28. Ke1, Sxg2† 29. Kf1,
Se3† 30. Ke1, Txh3 etc. og opgav. 0-1.

6. William Winter
Evfim D. Bogoljubow
Nottingham 1936. 25. -, Le3†! Det koster nu

8. Magchielis Euwe
Evfim D. Bogoljubow
Matchparti, Karlsbad 1941. 18. -, Se6!! Dron-

Sc4‡. Indeholder et væld af liniespærringer og
linieåbninger.
13155. (Kristiansen) 1. Sa6! Truer 2. c8(S)†
Kxa6 3. Lb5‡. 1. -, Kxb6 2. c8(S)† Kxa6 3.
Lb5‡. 1. -, bxa6 2. c8(D) Kxb6 3. Db8‡. Solid
springerdressur.
13156.(Johandl) Forførelse: 1. Se6? Truer 2.
Sxc7‡. Men 1. -, Kxe6! Løsning: 1. La4! Truer
2. Lxb3‡. 1. -, Kc4 (1. -, Tg4 2. Lxb3† Tc4 3.
Kb5 Se5 4. Sf4‡ eller 1. -, Se5 2. Sf4† Kc4 3.
Lb5‡) 2. Sc5. Truer 3. Lxb3‡. 2. -, Kd5 3. Sd7
(dækker f6!) 3.-,Kc4 (3.-,Se5 4.Sf6† Kc4
5.Lb5‡ eller 3. -, Tg4 4. Lxb3† Tc4 5. Kb5 Se5
6. Sf6‡) 4. Lb5† Kd5 5. Se6! Truer 6. Sxc7‡. 5.
-, Kxe6 6. Lc4‡. Smuk oppostering af springeren fra d3 til d7. Hvids fire lette officerer holder
sorts konge i en skruestik. Af flertrækkerens
mester Alois Johandl.
13157. (Labai) 1. Kf5 Tb7 2. Kg6 Sf8† 3. Kh6
Th7‡. Og 1. Kd5 Ta8 2. Kc6 Ta6† 3. Kb5 Sc7‡.
Smuk analogi de to løsninger imellem i denne
miniature.

Dansk Skakproblem Klub
Søndag den 16. juni kl. 13.00 afholder DSK sit
første havemøde i denne sommer hos formanden, Brønshøjholm Haveby nr. 16, Brønshøjholms Allé i Brønshøj. Alle er velkomne!

ningafbytning på sorts præmisser! 19. Dxb4,
axb4 20. Lxf8, Kxf8. Eksverdensmesterens
springer på randen er slemt på spanden. Sort får
de velkendte to tynde for en tyk! 21. c4, Txa4
22. cxd5, cxd5 23. Txd5, Lc6 24. Ta5, Txa5
25. Sxa5, Ld5.
Sådant et slutspil er ikke altid nemt vundet.
Prøv at gennemspille dette: 26. b3, c5 27. Sc4,
Lxc4 28. bxc4, Lg5 29. Td1, Sd4 30. g3, Ld2
31. f4, Le3† 32. Kg2, g5 33. Tf1, Ke7 34. fxg5,
Lxg5 35. h4, Lh6 36. Tf6, Lg7 37. Td6, Lxe5
38. Td5, Ld6 39. Th5, Se2 40. Txh7, Sc3 41.
g4, Sxa2 42. g5, Kf8 43. Th6, Lc7 44. Tc6, b3
45. Txc5, Ld6 46. Tb5, Lb4 47. c5, b2 48. c6,
b1D 49. Tb8† Kg7 50. c7, Dc2†. 0-1.
Bogoljubow skal have haft rigelig med selvtillid. Han tillægges i hvert fald udtalelsen: ‘Når
jeg har hvid, vinder jeg fordi jeg har hvid. Når
jeg har sort, vinder jeg fordi jeg er Bogoljubow!’
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15.-26. juli
2002

24. Copenhagen Open

POLITIKEN CUP
Politiken Cup spilles som en åben 11-runders turnering i én stor gruppe, lige fra
stærke stormestre til nybegyndere. Turneringen spilles fra den 15. til den 26.juli 2002
i Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.
Flere informationer og online tilmelding på www.politikencup.dk

Praktiske oplysninger
• Turneringen spilles efter Fide-Schweizer-system.
• Et parti om dagen med en fridag (mandag den 22. juli).
• Indskrivning ved personligt fremmøde, mandag den 15. juli mellem 10.00 og 12.00.
• Starttidspunkt: Runderne 1-10: Kl. 13.00, sidste runde kl.11.00.
• Betænkningstid: 2 timer til 40 træk / 1 time til 20 træk / 30 minutter plus opsparet
tid til resten. I alt 7 timer.
• Mulighed for GM og IM-normer, samt opnåelse af Elo-tal.
• Internetdækning med daglig opdatering.
• Mange kendte GM og IM’ere fra en lang række lande.

Præmier
Hovedpræmier:

Specialpræmier:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.-12.

Bedste kvinde:
1. 2.000 kr. 2. 1.000 kr. (minimum 10 deltagere)

15.000 kr.
10.000 kr.
8.000 kr.
6.000 kr.
4.000 kr.
3.000 kr.
2.000 kr.
2.000 kr.
2.000 kr.
1.000 kr.

Bedste spiller født efter 1.1.1988:
1. 2.000 kr. 2. 1.000 kr. (minimum 10 deltagere)

Ratingpræmier:
For spillere med under 2350 i rating, nationalt eller Elo.
I grupper med mindst 30 spillere, man indplaceres efter
højeste tal, national rating eller Elo. Man kan kun vinde én
præmie! 1. 3.000 kr. 2. 2.000 kr. 3. 1.000 kr.

Indskud
GM + IM:
FM + WGM + WIM:
Juniorer (født 1982 eller senere):
Seniorer (fyldt 65 år):
Spillere med Elo:
Spillere uden Elo:

Gratis
600 kr.
500 kr.
500 kr.
750 kr.
850 kr.

ing o
Husk tilmeld

Mandag den

g betalingsfri

st:

1. juli 2002.

ne dat
ding efter den
el
lm
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el
Betaling
kr. ekstra.
koster 100,-

Tilmelding
Lars Bech Hansen, Hjertebjærgparken 20, Kvarmløse, DK-4340 Tølløse, Danmark.
Email: formand@ksu.dk.
Betaling helst på giro nr: 269-7289 eller check.
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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.

Indbydelser

Koordinerede turneringer
BSF’s Sen Sommer Turnering
Hermed indbyder vi til vores Sen Sommer
Turnering, der inddeles i tre grupper.
Turneringsform: Elo-rates. Max. 60 deltagere.
Gruppe A: fra 1900 og op. Gruppe B: 16001899. Gruppe C: under 1600. Ved mange deltagere i gruppe C deles den i to lige store grupper efter rating.
Spilletid: Start torsdag 8/8 og 6 efterfølgende
torsdage. Start kl. 19.00.
Betænkningstid: 40 træk på 2 timer + ½ time til
resten.
Bemærk: Rygeforbud i spillelokalet.
Spillested: Frederikssundsvej 118 A.
Indskud: 120,- kr., betales 8/8 inden 1. r.'s start.
Tilmelding: senest 1/8 til Carsten Petersen tlf.
3647 3133 (hverdage bedst mellem 20.30 og
22.30), e-mail: b.s.f@post.tele.dk, eller Niels
Erik Andersen tlf. 38 79 06 39.

17. Vesterhavsturnering
7.-13. juli i Esbjerg. Skakfestival med GMturnering, koordineret turnering og god stemning. Tilmelding senest 16. juni 2002 til Brian
Isaksen, Storegade 67c, 6700 Esbjerg tlf. 75 13
75 02. – Se i øvrigt indbydelsen i Skakbladet
nr. 5.

Herning Byturnering 2002
Herning Skakklub indbyder hermed til 7runders koordineret EMT følgende 7 mandage:
12/8 - 19/8 - 26/8 - 2/9 - 9/9 - 16/9 og 23/9.
Turneringen spilles i røgfri lokaler og Elo-rates.
Spilletid: kl. 19-24.00 (ingen hængepartier).
Spillested: Vestervangskolen, Kantinen, Vestergade 82, 7400 Herning.
Turneringsform: Der spilles Monrad med 1216 deltagere i hver gruppe, evt. 8 deltagere i
mesterklassen.
Betænkningstid: 40 træk i 2 timer + ½ time +
opsparet tid til resten af partiet.
Indskud: 120 kr. pr. person.
Præmier: Hele indskuddet går til præmier.
Kantine: Der kan købes kaffe/te, øl/vand, brød
og slik.
Tilmelding senest: Søndag, den 4. august til
Jens Lund Jensen, Kaj Munks Vænget 21, 7400
Herning. Pr. telefon 97 21 68 48 eller meget
gerne pr. e-mail til følgende adresse:
hamborg@post10.tele.dk.
Vel mødt i Herning.

Chess House
Sommeraften EMT, 5 runder
Indgår i 6. HK. Grand Prix. Elo-rates. 5 runder.
Fortrinsvis 6-mands grupper.
24/6 - 25/6 - 26/6 - 27/6 - 28/6, med rundestart
kl. 18.30.
Tid: 2 timer til 40 træk + ½ time.
Indskud: 125 kr.
Præmier: 1. pr. 400,- 2.pr. CH-gavekort 200 kr.
Tilmelding: Senest 17/6 til Aage Olsen, tlf. 86
96 26 55. Email: mra@mail1.stofanet.dk, eller
Chess House, Silkeborgvej 11-13, Århus C.,
tlf. 86 19 76 47.
Se mere på www.chesshouse.dk.

÷ Skødstrup Sommer EMT 2002
Skødstrup Skakklub indbyder til den 22. koordinerede Sommer EMT på Lokalcenter Rosenbakken, Grenåvej 701, Skødstrup.
Der spilles 5 runder Monrad med færdigspil
den 22., 23, 24., 25., og 26. juli kl. 18.30 til
23.30. 2 t. til 40 træk, ½ time til resten. Tæller
med i 6. HK-Grand Prix. Indskud 150 kr. Der
rygeforbud til kl. 21, tilskuere dog hele aftenen.
Ved 16 spillere i grupperne vil 1. præmien være
1000 kr. Gode ratingpræmier.
Tilmelding senest 15. juli til Willy Møller Nielsen, Bondehaven 30, 8541 Skødstrup, tlf. 86
99 24 61, wmn@ofir.dk.

Skanderborg EMT 2002

Indbydelser

Herved indbydes til EMT i Skanderborg med
afvikling på følgende onsdage: 7/8 - 14/8 - 21/
8 - 28/8 - 4/9 - 11/9 - 18/9, alle dage kl. 19.00.
Turneringsregler: Der spilles i 8-mands grupper, evt. Monrad i nederste. Der spilles efter
DSU’s regler for koordinerede EMT. FIDE
regler. Turneringen Elo-rates og indgår i 6.
HK’s Grand Prix ordning.
Betænkningstid: 40 træk på 2 timer og derefter
½ time + opsparet tid til resten.
Spillested: Niels Ebbesen Skolen, Højvangens
Torv 4. Røgfri lokaler - Rygning i det fri.
Deltagerbetaling: Mesterklasserne 150 kr.,
basisklasserne 125 kr. GM - IM - FM - WIM WFM er fritaget for betaling.
Faste præmier: Mesterklasserne: 1. pr. 1500
kr., 2. pr. 500 kr., 3. pr. 200 kr. Basisklasserne:
1. pr. 1000 kr., 2. pr. 400 kr., 3. pr. 200 kr. Ved
ligestilling deles præmierne.
Bonuspræmier: I alle klasser gives en tillægspræmie oven i normalpræmie: Ved 7 p. gives
500 kr, ved 6½ p. 400 kr., ved 6 p. gives 300
kr., ved 5½ p. gives 200 kr. og ved 5 p. gives
100 kr. Præmien udbetales som gavekort til
Brugsen, Kvickly og OBS!
Andre præmier: Vinder af Mester 1 får oven i
den normale præmie og bonus ekstra 2000 kr.
(Omkamp ved ligestilling - 2 partier hurtigskak). Vinder af Mester 2 får oven i den
normale præmie og bonus ekstra 1000 kr. (Omkamp ved ligestilling - 2 partier hurtigskak).
Tilmelding: Senest d. 3/8. Til Bjarne Berring
Rasmussen, Mursejlervej 8, 8660 Skanderborg.
Tlf. 86 52 35 28 eller 23 81 22 64. E-mail:
berring@post.tele.dk.
Eller til: Hans Buttenschøn, Tlf. 86 52 23 35.
E-mail: hans.buttenschon@mail.dk.
Tilmeldingerne kan følges på klubbens hjemmeside: www.skanderborgskakklub.dk.

Andre turneringer
BSF’s Parløb 17. august
Hermed indbydes til hurtigskak for ‘2-mandshold’ lørdag den 17. august. Max. 30 par.
Spillested: Frederikssundsvej 118 A
Turneringsform: 8 runder nordisk med start kl.
10.00. Parrene melder sig senest 9.40. Betænkningstid 20 min. pr. spiller pr. parti. Præmieuddeling ca. 19.00.
Indskud: Pr. par 200,- kr.
Tilmelding: senest 15/8 til Carsten Petersen tlf.
3647 3133 (hverdage bedst mellem 20.30 og
22.30), e-mail: b.s.f@post.tele.dk, eller Niels
Erik Andersen tlf. 38 79 06 39.

Solvognturnering 2002
Søndag den 21. juli kl. 10-18: 6 runder ½-times
hurtigskak i Nordgårdshallen, Nykøbing Sj.
Oplysning 59 91 31 57.

Chess House
Hurtigskak, for basisspillere
Lørdag d. 22. juni kl. 10.00 indbyder Chess
House i Århus til hurtigskak, se indbydelsen i
Skakbladet nr. 5. OBS! flyttet fra den 15. juni.

Chess House
Fredags Lyn (gratis)
Hver fredag er der lynskak på Silkeborgvej 1113, Århus, fra kl. 20.00.
Intet indskud. Se mere på www.chesshouse.dk
eller ring på tlf. 86 19 76 47.
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Første Lørdag
Lyn i Chess House

Det Åbne Randersmesterskab

Løvspring 2002
46 deltagere i tre Monrad-grupper og en allemod-alle. Præmietagere:
Mester (14 delt.): 1. Bo Garner Christensen,
6, 2-4. Brian J. Jørgensen, Frederiksberg, Brian
Jørgensen, K 41, Max Nielsen, Dianalund, 4½.
Basis 1 (12 delt.): 1. Jesper Pondal, Køge,
5½, 2. Morten Madsen, 1927 Ringsted, 5, 3-5.
Erik Carlsen, Køge, Svend Eckert, Skælskør,
Morten Lyck Hansen, Slagelse, 4.
Basis 2 (12 delt.): 1. Jonas Nilsson, 1927
Ringsted, 5½, 2. Michael Christensen, Forlev,
5, 3. Orla Lind Mortensen, Forlev, 4½.
Basis 3 (8 delt.): 1. Lasse Holst, Nykøbing
Sj., 5½, 2. Jesper Hoffmann, Køge, 5, 3. Farzad
Janbazi, 1927 Ringsted, 4½.
Hans Henrik Hansen

Tjekkiet, 1.-8. august. Festival med flere tilbud, bl.a. opens. Info: www.proclient.cz/a64.

Tom Petri Petersen, Nordre, vandt årets Randersmesterskab. Hans første sejr i turneringen,
siden han begyndte at spille som 5-årig. 34
spillere var en mindre nedgang i forhold til de
to foregående år. Til gengæld var den varme
mad mellem runderne efter sigende noget af det
bedste, der hidtil er serveret. Mesterkokken var
Finn Larsen, formand i Randers Skakklub. Kan
vi lokke Finn til atter at passe gryderne næste år,
må det helt sikkert trække flere spillere til.
Mesterklassen: 1. Tom Petri Petersen, Nordre, 3½, 2. Claus Rossen, Tjele, 3½.
Basis 1: 1. Andreas Lund Ertbjerg, Tjele, 5,
2. Willy Møller Nielsen, Skødstrup, 3, Leo
Christiansen, Skødstrup, 3.
Basis 2: 1. Gert Medom Madsen, Tårnby, 4,
2. Finn Andersson, Randers, 3.
Basis 3: 1. Frits Justesen, Sk. 1946, 4½, 2.
Villy A. Andersen, Tårnet, 3½.
Basis 4 (10 delt.): 1. Martin Ryberg, Hadsten, 5, 2. Mark Jespersen, Tårnet, 3½, 3. Jens
Larsen, Viborg, 3.
Claus Andersen

Andorra Open

VRS Forår 2002

6.-14. juli. Info: www.feva.ad.

Turneringen, som samlede 18 deltagere, afsluttedes 29. april 2002 med følgende resultater:
Mester: 1. Claus Vangsgaard, VRS, 6/7, 2.
Frank Vang, VRS, 5, ratingpr. Preben Andersen, VRS, 4. Claus Vangsgaard blev hermed
Klubmester 2002.
Basis (Monrad): 1. Georg Leth, VRS, 5, 2-4.
Bent Faust, VRS, Kurt Albæk, Århus, Torben
Witt, VRS, 4. Ratingpr. Peter Grove, Viby, 3½.
Leif Nørholm

1. lørdag i hver måned er der lynskak på
Silkeborgvej 11-13, Århus, kl. 15.00-18.00.
Indskud 50 kr. Præmier til hver 4. (min. 100%
af indskuddet).
Ved min. 10 spillere garanteres en 1. præmie
på 500 kr. Se mere på www.chesshouse.dk eller ring på tlf. 86 19 76 47.

Indbydelser

Turneringer i udlandet
XIII Ljubljana Open
23.-30. juni, 9 runder schweizer, 40 træk / 2
timer + 20 træk / 1 time. Info: www.dsu.dk.

Open Olomouc 2002

VII Chess Festival Swidnica
Polen, 28. juni - 10. juli. Mange grupper, lyn,
hurtig, og fuld betænkningstid.
Info: www.festiwal-swidnica.pl.

Open Genova
Italien, 3.-10. august. To grupper, 9 runder
schweizer.
Info: digilander.iol.it/genovascacchi.

Festival Schneider Bohemia
Pilsen, Tjekkiet, 17.-25. august. Int. åben tjekkisk mesterskab. Info: www.volny.cz/pmarik/.

15. Kieler Open
10.-16. august, 9 runder schweizer, 40 træk / 2
timer + 30 min. til resten. Info: www.dsu.dk.

Prag skak-sommer
20.-27. juli, 27. juli - 3. august, 3.-10. august.
Åbne turneringer for alle, stærke som svage,
mænd som kvinder. Info: Jindra Kollerová,
email: jindra.kollerova@mybox.cz.

Resultater

Koordinerede turneringer
Det åbne Gladsaxe-mesterskab
Denne 6 runders turnering afholdtes af Skakforeningen Odysseus i St. Bededags week-enden. Præmietagere:
Mester (14 delt.): 1. Jacob Sylvan, Helsinge,
5½ (Gladsaxe-mester), 2. Jesper A. Nielsen,
Odysseus, 4½, 3. Morten S. Sørensen, MIS, 4,
4, Klaus Poulsen, Odysseus, 3½.
Basis 1 (14 delt.): 1. Miriam Olsen, Skovlune, 5, 2. Nicklas Skjoldager, KS, 4, 3. Benjamin Skjoldan, Skovlunde, 4, 4. Henrik Damgaard Hansen, Hillerød, 3½.
Basis 2 (16 delt.): 1. Morten Madsen, Birkerød, 5½, 2. Arvid Åager, Ishøj, 5½, 3. Bjarne
Eiholt, enk.medl., 4, Frederik Oest Møller,
Skovlunde, 4, 5. Daniel Binau, Herlev, 3½.
Claus Olsen
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2 Atlantic Weekend
Undertegnede havde den lærerige oplevelse og
rene fornøjelse, at stå i spidsen for og arrangere denne, vistnok første 9 runders turnering
over 5 dage på dansk jord fra den 8.-12. maj i
Skakforeningen Øbros lokaler.
En stor og oprigtig tak til KSU og DSUS,
uden hvis støtte, denne års udgave af turneringen næppe ville være mulig at gennemføre –
og naturligvis tusind tak til Atlantic Airways
for at have sponseret med lang-weekendbilletter
for 2 til Færøerne og/eller Danmark i hver præmiegruppe! Der var 44 deltagere, som repræsenterede 28 forskellige klubber på bedste vis.
Pr. gruppe 1: 1. GM Carsten Høi, Brønshøj,
7, 2. David Bekker-Jensen, Helsinge, 7, 3.-4.
IM Mihael Kopylov, Ukraine og FM Thorbjørn
Bromann, Brønshøj, 6½. David fik en (dispensations) IM norm.
Pr. gruppe 2: 1. Ólavur Simonsen, Klaksvík,
5½, 2. Thomas Flindt, Næstved, 5½, 3. Dan
Erichsen, Hillerød, 5½, 4. Morten Lønborg,
K.41, 5½.
Pr. gruppe 3: 1. Martin Poulsen, Tórshavn,
5½, 2. Niels Kristian Kragh, Lyngby-Virum,
5, 3. Claus Høeg, Saxo, 5, 4. Thomas Tolstrup,
Farum, 4½.
Pr. gruppe 4: 1. Miriam F. Olsen, Skovlunde,
5, 2. Thomas Klitgaard, Viborg, 4½, 3. Christian E. Rasmussen, AS04, 4½, 4. Horst H.
Schmidt, Brønshøj, 4. Miriam blev dermed
mesterspiller, som 13 årig! Desuden var der særpræmier til mangt og mange fra Postverk Føroya.
Tak til flg. hjælpere: Ted H. Sandbech, Thomas Vils Pedersen, Anders Bilfeldt og Søren
Bech Hansen, alle fra Øbro, Lars-Henrik Bech
Hansen, Taastrup, Finnbjørn Vang, Føroyar,
samt Eyðun Lamhauge, Rúnavík.
På glædeligt gensyn den 28. maj 2003!
IA Arild Rimestad

Chess House
Marts april onsdags EMT
Mester: 1. Andreas Hagen, Skolerne, 5½/6,
2. Bjarne Pedersen, SK68, 3.
Basis 1: 1-3. Mikkel Nørgaard, Nordre, Mads
Borup, Nordre, og Peder Ottesen, SK68, 5.
Basis 2: 1. Johnny Jensen, SK68, 6½/7, 2.
Berno Hansen, Viby, 4½. Ratingpræmie til Kurt
F.N. Aalbæk, Århus, 4. Chess House takker
for en hyggelig turnering.
Morten Rasmussen

Resultater

Andre turneringer
Skive-Hurtig 2002
Skive Skakklubs hurtigskakturnering lørdag
den 27. april samlede 52 deltagere. Den stærkeste gruppe blev vundet af Ikasts unge, fremstormende Daniel Krabbe med 6 point af 7
mulige. Daniel kunne dog af geografiske årsager ikke vinde amtsmester-pokalen, der var
udsat af Amtsforeningen af skakklubber i Viborg Amt. Den tilfaldt i stedet Tom Porsgaard,
Viborg, som fik 5½ point. Præmietagerne:
Gruppe 1: 1. Daniel Krabbe, Ikast, 6, 2. Tom
Porsgaard, Viborg, 5½. 3. Bo Brask, Vestsalling, 4½. Ratingpr. (under 1700): Peder Villadsen, Skive, 3.
Gruppe 2: 1. Jan G. Sørensen, Herning, 6. 2.
Morten Christiansen, Viborg, 5½ (korr. 23½),
3. Jesper Nielsen, Kjellerup, 5½ (korr. 23). Ratingpr. (under 1300): Amir Pizovic, Skive, 5.
Junior/skoleskakgruppe: 1. Morten Storgaard,
Ikast, 6½, 2. Anders Glibstrup, Skive, 5½, 3.
Jacob Hvidtved, Vestsalling, 5. 4. Esben
Søndergaard, Viborg, 4½. Ratingpr: Bjarke Høj
Olesen, Skive, 4½. Bedste spiller under 10 år:
Laurits N. Kjeldgaard, Vestsalling, 4.
Per Nielsen

Svaneke Skakklubs 70 års
jubilæumsturnering
Gruppe 1: 1-2. Bjørn Larsen, Rønne, og Steffen Ferrung, Åkirkeby, 4½, 3. Peter Radil,
Nordbornholm, 4.
Gruppe 2: 1-2. Torben Hansen, Nordbornholm, og Alija Vrapcani, Svaneke, 4, 3. Nis
Pedersen, Sydøstfyn, 3.
Tak til alle deltagerne for en hyggelig turnering.
Jørgen Holmstrøm

Aktivitetskalender
Turneringer og arrangementer, som ønskes
optaget i aktivitetskalenderen, sendes til
Skakbladets redaktion, Kongestien 16,
2830 Virum. Email: skakbladet@skak.dk

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

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

Solvognturnering 2002
hur./2.HK
21/7. Nordgårdshallen, Nykøbing Sj.
Oplysning 59 91 31 57. – SB 6/2002.

Kystmesterskabet 2002
koor./8.HK
25/10 - 27/10. Espergærde,
Jens K. Pedersen, tlf. 49 13 38 09.

ChessCamp
jun./and./2.HK
21/7 - 27/7. Skaksommerlejr, Reersølejren ved
Kalundborg. – SB 2/2002, side 19.

Skive Bymesterskab 2002
koor./9.HK
25/10, 1/11, 8/11, 15/11, 22/11. Skivehus
Skole. Per Nielsen, tlf. 97 52 05 78.

Skødstrup Sommer EMT 2002
koor./6.HK
22/7 - 26/7. Lokalcenter Rosenbakken.
– SB 6/2002.

Farum Hurtigturnering 2002
1/12, Ellegården, Farum,
Dennis Bogø, tlf. 44 65 03 33.

hur./8.HK

Fyens Land Kop
hur./3.HK
28/7. DM i halvtime-skak + åben gruppe og
børnegruppe, Haarby. – SB 5/2002.

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

Vanløse SommerMåskeHede koor./Elo/1.HK
29/7 - 4/8. Menighedshuset Vanløse.
– SB 5/2002.

Fredagslyn i Chess House
hur./ 6.HK
Hver fredag.
Silkeborgvej 11-13, Århus. – SB 5/2002.

Limfjordshurtigskak 2002
3/8. Hurup Missionshotel.
Torben Hansen tlf. 97 93 55 37.

Første Lørdag Lyn Chess House hur./6.HK
Første lørdag i hver måned.
Silkeborgvej 11-13, Århus. – SB 6/2002.

Skanderborg EMT 2002
koor./Elo/6.HK
7/8, 14/8, 21/8, 28/8, 4/9, 11/9, 18/9.
Niels Ebbesen Skolen. – SB 6/2002.

Sendes til hovedkredskassereren, dog 1., 2., 5.,
8. og 9. hovedkreds til kartoteksføreren.

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

BSF's Sen Sommer Turnering koor./Elo/1.HK
8/8, 15/8, 22/8, 29/8, 5/9, 12/9, 19/9.
Frederikssundsvej 118 A. – SB 6/2002.

1. HOVEDKREDS:
Saxo Skakklub: Ny formand: Atle Danielsen,
Egilsgade 68, 4.tv., 2300 København S.

Frederiksberg Sommer EMT
koor./1.HK
7/6 - 9/6. H.C. Ørstedsvej 19A, Baghuset,
Frederiksberg. – SB 5/2002.

Herning Byturnering 2002
koor./Elo/9.HK
12/8, 19/8, 26/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9.
Vestervangskolen Herning. – SB 6/2002.

Chess House for basisspillere
22/6. Silkeborgvej 11-13, Århus.
– SB 5/2002.

hur./6.HK

BSF's Parløb 17. august
hur./1.HK
17/8. Frederikssundsvej 118 A, Brønshøj.
– SB 6/2002.

5. HOVEDKREDS:
Ny hovedkredsformand: Jean Bloch Mikkelsen,
Exnersgade 49, 1.th., 6700 Esbjerg. Tlf. 21 70
35 55. Email: femte_hk@inbox.as.
Ny hovedkredsturneringsleder: Helge Nielsen,
Gl. Viborgvej 3, Baggesholm, 7300 Jelling. Tlf.
75 87 12 20.

Chess House Sommeraften koor./Elo/6.HK
24/6, 25/6, 26/6, 27/6, 28/6. Chess House,
Silkeborgvej 11-13. – SB 6/2002.

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.

Vesterhavsturneringen
koor./Elo/5.HK
5/7 - 13/7. International skakfestival.
Brian Isaksen, tlf. 75 13 75 02. – SB 5/2002.

Hærvejsturneringen 2002
koor./9.HK
30/8, 6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10. LOFViborg, Poul Søndergaard, tlf. 86 61 01 70.

Politiken Cup
koor./Elo/1.HK
15/7 - 26/7. Int. Open, Nørrebrohallen.
– SB 6/2002.

Faaborg weekend EMT
27/9 - 29/9.
Ove Matras, tlf. 62 61 97 98.

hur./9.HK

Ændringer til klubfortegnelsen

koor./3.HK

6. HOVEDKREDS:
Ny hovedkredskasserer: Niels-Peter Meldgaard,
Skolevej 6, Hammeshøj, 8830 Tjele. Tlf. 86 45
04 60. Email: nielspeter@hotmail.com.
8. HOVEDKREDS:
Nordbornholm Skakklub: Ny formand: Torben
Elleby Hansen. Aarsballevej 57, Årsballe, 3700
Rønne.
Bjørn Laursen

Dansk Skak Union ...
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. 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.
Medlems- og ratingkartotek: Bjørn Laursen, Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle. Tlf. 75 67 95 43. Fax 75 67 85 43. Email: kartotek@skak.dk.
PresseService og webmaster: Thorbjørn Rosenlund, Kongestien 16, 2830 Virum. Tlf./fax 44 49 42 10. Email: webmaster@skak.dk.
Chef k-skakafdelingen: Søren Peschardt, Rødkælkevej 368, 2600 Glostrup. Tlf. 43 45 20 39. Email: kskak@skak.dk.
Ratingkomité: Leif Jensen, Tofteåsvej 12D, Benløse, 4100 Ringsted. Tlf. 57 61 66 84. Email: ratingkomite@skak.dk.
Turneringslederkursus: Svend Dyberg Larsen, Birkevænget 14, 4200 Slagelse. Tlf. 58 52 40 73. Email: turneringslederkursus@skak.dk.
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.
Dansk Skole Skak: Staffan Wiwe, Nybrovej 304 1., P34, 2800 Lyngby. Tlf. 46 97 48 34. Email: skoleskak@skoleskak.dk.
FTSADPOKS: Foreningen Til Støtte Af Dansk Pige- Og Kvindeskak, Harry Dalsø, Myrestien 4, 2670 Greve. Tlf. 40 31 22 21. Email: it@skak.dk.
Dansk SkakDommerforening: Erik Mouridsen, Norsgade 23 C, 1., 8000 Århus C. Tlf./fax 86 19 11 85. Email: e_mou@post11.tele.dk.
Spillerforeningen: Sune Berg Hansen, Thorshavnsgade 10, st.tv., 2300 København S. Tlf. 32 54 10 98. Email: sune-berg.hansen@get2net.dk.
Dansk Skak Journalistforening: Thorbjørn Rosenlund, Kongestien 16, 2830 Virum. Tlf./fax 44 49 42 10. Email: webmaster@skak.dk.
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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.

Bøger fra InterChess:

Russian
Silhuettes

Max Euwe
The Biography

Sosonko, InterChess
2001, 206 sider. Pris: 195,-

A. Münninghoff, InterChess
2001, 350 sider. Pris: 249,-

sales@skaksalg.dk

Bogen er en ny udgivelse
af den originale hollandske
bog, der blev udgivet første
gang i 1976. Den starter
helt tilbage ved Euwes
tidlige barndom i fødebyen
Amsterdam. Der er blevet
plads til en hel del fotografier fra både hans
privatliv og skakliv. Derefter følger en hel del
partier, der viser hans vej fra at blive anerkendt
internationalt, hans deltagelse i VM, krigstiden
samt hans sidste forsøg på at vinde VM. En bog
fyldt med historie. Euwe var ikke den typiske
skakspiller; han havde et almindeligt job, og blev
faktisk verdensmester i sin fritid.

Åbningstider:
Mandag-Fredag 11-17

Linares! Linares!

Brovangen 8, Bro
5464 Brenderup F
Telefon

63 44 00 13
Fax

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

Geuzendam, InterChess
2001, 126 sider. Pris:
135,A Journey into the Heart
of Chess. En skakbog ud
over det sædvanlige, den
indeholder ikke et eneste
parti; men derimod tager
forfatteren dig med på en
rejse der strækker sig fra ankomsten til den lille
Andalusiske by Linares, hvor vi møder de andre
spillere efterhånden som de ankommer. Vi følger
dem gennem hele turneringen, og forfatteren har
virkelig forstået at fange stemningen og nervøsiten
hos de forskellige spillere, både før, under og efter
turneringen, der er næsten som at være der selv.
Bogen er svær at lægge fra sig, når man først er
begyndt på den.

sommerferie
13. juli - 4. august,
begge dage inkl.

Postens retur-adresse

Forfatteren, der er født og
opvokset i Leningrad og
som flyttede til Holland i
1972, har med denne bog
givet os en mulighed for at
se Rusland fra en anden
side, end det vi er vant til fra medierne. Sosonko
har studeret den indflydelse, skakspillet havde på
det russiske folk under den kolde krig. Han giver et
uforglemmeligt billede af skakheltene fra en
svunden tid.

Fischer World
Champion!
Euwe & Timman, InterChess
2002, 159 sider. Pris: 185,Kampen i Reykjavik 1972
imellem Fischer og Spasskij
var til dato den kamp der var
mest opmærksomhed om,
den faldt sammen med, at
interessen for skak verden
over steg kraftigt. Efter
kampen skrev Euwe og Timman ‘Tvekampen
Spasskij - Fischer 1972’ men først nu – efter 30 år
– er den blevet oversat til engelsk. Timman står for
kommentarerne og analyserne. Der er også blevet
plads til et lille billedgalleri fra turneringen og
festen til sidst. Læseren får et godt indblik i et af de
vigtigste tidspunkter i skakhistorien.

New In Chess Yearbook
Yearbook 50 til 56 på CD-rom
Yearbook 57-58-59 paperback
Normalpris 165,- Sommertilbud: pr. stk 125,-

Andre Bøger:

Dansk Skaksalg
holder

ß

CD-rommer fra InterChess:
• King’s Indian (Timman)
Normalpris 405,- Tilbud: 375,• The Open Games (Timman)
Normalpris 245,- Tilbud: 195,• The Sicilian Defence in the nineties
Normalpris: 245,- Tilbud: 195,• The French Defence (van der Sterren)
Normalpris: 295,- Tilbud: 245,-

Solving in Style
Nunn, Gambit 2002, 248 sider. Pris: 199,Bogen er et genoptryk af Nunns klassiker fra 1985.
Den engelske stormester forklarer metoderne til at
løse forskellige problemstillinger. Han viser de
logiske og kreative måde på en sådan måde, at
læseren selv kan finde overraskende løsninger i
sine egne partier. Det er igen lykkedes for Nunn at
videregive sine egne efaringer på en underholdende måde.

