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Vesterhavs
turneringen
Cubansk dobbeltsejr i Esbjerg
trods storspil af Sune Berg Hansen
gennem syv af ni runder
GM Lazaro Bruzon – sammen med GM Lenier Dominguez cubansk dobbeltsejr.

AF NIELS EJNAR NIELSEN
et bliver endnu en katagori 14-turne
D
ring, men en meget spændende slags ....
Sådan cirka var ordlyden, da jeg modtog en
mail fra Brian Isaksen, Esbjergs svar på
boksesportens matchmakere Palle og Vester.
I hvert fald havde Brian i år fået samlet et
meget flot og spændende felt fyldt med unge
talenter. Så det var derfor med stor glæde jeg
atter, sammen med min assistent, Lars Lindhart, satte mig til rette ved dommerbordet i
turneringsalen.
Som altid havde de alt for få hjælpere fået
alting gjort klar til årets skakbegivenhed i det
jyske. Arrangørerne virkede forbavsende
rolige, selv om truende mørke økonomiske
skyer trak ind over turneringen. Brian Isaksen brugte i hvert fald en del af sin åbnings-

tale på netop økonomien. Dette ville måske
blive den sidste Vesterhavsturnering, så meget desto mere var han stolt over feltet, der
havde en god blanding af rutine og unge talenter.

Hektisk åbningsrunde
Allerede inden 1. rundes start måtte vi to
dommere i sving, den tyske stormester Igor
Glek havde knækket sine briller og bad om
hjælp. Vi forsøgte med tape at reparere brillerne men måtte opgive. Han måtte starte
partiet uden sine briller. Efter ca. en times
spil kom brillerne retur fra optikeren, og i
samme øjeblik Glek tog dem på, vandt han
en bonde fra Sune Berg! Tyskeren kom dog
i alvorlig tidnød, både ved første og anden

Vesterhavsturneringen 2002
1.
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GM Lazaro Bruzon, Cuba ..............
GM Lenier Dominguez, Cuba .......
GM Andrei Volikitin, Ukraine .......
GM Sune Berg Hansen, Danmark .
GM Peter Heine Nielsen, Danmark
GM Igor Glek,Tyskland .................
GM Sergey Tiviakov, Holland ......
GM Curt Hansen, Danmark ...........
GM Hannes Stefansson, Island ......
Alisa Galliamova, Rusland ............
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tidkontrol, og Sune vandt et ikke helt nemt
slutspil. Set i bakspejlet lagde årets danmarksmester dermed grunden til en af de bedste
turneringer han længe har spillet!
Også en af forhåndsfavoritterne, Dominguez fra Cuba, der vel nærmest ligner Averel
Dalton fra en Lucky Luke-tegneserierne, var
ude i et meget spændende parti mod Curt
Hansen. Curt spillede de første 15 træk næsten a tempo, men derefter røg begge spillere
i tænkeboksen.
I øvrigt blev der kæmpet godt i alle partier,
hvilket tidnød over hele linien er et godt udtryk for. For tredje år i træk måtte Peter Heine
Nielsen trække sig ud af en 1. runde i Esbjerg
som taber.
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Nicolai V. Pedersen IM

98. årgang, nr. 9, 2002
Årgangen omfatter 12 numre.

I den stærkt bestate åbne GM-turnering Lost Boys i
Holland scorede Nicolai V. Pedersen, Aalborg Skakforening, 5½ point af 9, hvilket rakte til IM-normen,
hans tredje og dermed titeludløsende norm. I toppen var
van Wely, Holland, ustyrlig med 8½ point, 1½ point
mere end Nijboer, Handke og Sokolov. Allerede ti dage
senere demonstrerede Nicolai V. Pedersen, at titlen ikke
var til pynt, da han vandt den græske Kavala Open med
7½ point af 9 sammen med IM Khamatgaleev, Rusland,
foran ikke færre end tolv GM'ere.
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Rasmus Skytte IM
Med en solosejr i Tjekkiet, Olomouc chess summers
'Proclient Cup', opnåede Rasmus Skytte, Århus Skakklub, sin tredje og afgørende IM-norm. Scoren var 8 af
11 uden nederlag foran feltets tre IM'ere, Robert
Tibensky 7½, Roman Chytilek 7, og Pisk Petr 7. Første
norm var Rilton Cup 1998/99, anden norm var
Salongernes IM-turnering 2000 i Stockholm, og siden
har han hele fem gange kun manglet et lille halvt point i
at score den titeludløsende tredje norm, så IM-titlen
kommer ikke overraskende.
Foto: Søren Galberg

Redaktørens
25 års jubilæum
Thorbjørn Rosenlund kan den 28. september fejre sit 25 års jubilæum som redaktør af
Skakbladet. Thorbjørns virke som redaktør er omtalt senere i bladet, men jeg vil ikke
afstå fra at tilføje, at Thorbjørn næsten har gjort Th. Roosevelts ord om De eneste, som
aldrig begår fejl, er dem, der intet foretager sig til skamme.
Med en sjælden omhu sørger Thorbjørn for, at årets 288 skakbladssider rummer god
skak af alle slags, og information der står til troende.
Når han finder upræcise vendinger i indlæg fra ledere og medlemmer, er han altid
rede med omformuleringer, hvilket vi er ham meget taknemmelige for.
På Unionens vegne skal der lyde en dybfølt tak for den entusiastiske indsats i de
25 år, og Unionen ønsker Thorbjørn hjertelig tillykke med jubilæet.
Ole Block

RECEPTION
Partier: Adamski 4 – Glek 12 – Hanley, 9 –

Hansen, Curt 12 – Hansen, Sune Berg 10 –
Nelsen, Peter Heine 12(2) – Palo, Davor 4,
9 – Rasmussen, Hans 16 – Rosenlund, Thorbjørn 16 – Sollevold 14 – Sutovsky 14 –
Tiviakov 10.

Nr. 9 / 2002 er leveret til P&T den 30. august.
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I anledning af jubilæet inviterer Unionen alle
medlemmer og tilknyttede organisationer til reception
for Thorbjørn Rosenlund.
Lørdag den 28. september kl. 14-16 i Selskabslokalerne
Rævehøjvej 40, Kongens Lyngby.

Politiken Cup 2002
Tiviakov, Beliavsky og Felgaer delte sejren – mange lovende danske resultater.
AF JACOB AAGAARD

underkendt meteorologerne og fundet frem
gennem sommerheden til det indre Nørrebro.
Deriblandt 17 stormestre, 11 internationale
mestre, 5 FIDE-mestre, 1 kvindelig international
mester og 1 kvindelig FIDE-mester.
Turneringen gik over 11 dage med en fridag
efter 7 runder og blev ikke overraskende spillet
i strandvejr igen i år. På trods af varmen, som
arrangører ikke havde mulighed for at gøre
meget ved, var der ikke noget der kunne kritiseres ved arrangementet. Der var masser af
plads, støjniveauet var lavere end alle andre store
Opens i Europa, der var rigeligt med analysebrætter i kantinen og hjemmesiden var efter en
lidt sløv start hurtigt oppe på absolut internationalt niveau.

Imponerende felt
Også selve styrkeniveauet var forrygende. Med
tidligere deltagere i kandidatturneringen som
Alexander Beliavsky (tidligere Ukraine, nu Slo-

Top-placeringerne:
1-3. GM Sergey Tiviakov, Holland
GM Alexander Beliavsky, Slovenien
IM Ruben Felgaer, Argentina 8½
4-13. GM Vladimir Epishin, Rusland
GM Tiger Hillarp-Persson, Sverige
GM Nick de Firmian, USA
GM Lars Schandorff, Danmark
GM Petr Kiriakov, Rusland
GM Christopher Ward, England
GM Peter Heine Nielsen, Danmark
IM Fernando Peralta, Argentina
Henrik El-Kher, Danmark
GM Lenier Dominguez, Cuba 8
14-20. GM maxim Turov, Rusland
GM Luke McShane, England
IM Erling Mortensen, Danmark
IM Richard G. Pert, England
GM Jonny Hector, Sverige
IM Nicholas Pert
Kristian Hovmøller, Danmark 7½
21-38. GM Andrei Volokitin, Ukraine
FM Davor Palo, Danmark
GM Heikki Kallio, Finland
FM John Arni Nilssen, Færøerne
IM Ole Jakobsen, Danmark
Jacob Sylvan, Danmark
Allan Stig Rasmussen, Danmark
Flovin Tor Naes, Færøerne
m.fl. 7
I alt 188 deltagere.

venien) og Sergei Tiviakov (tidligere Rusland,
nu Holland), de danske stormestre Peter Heine
Nielsen, Lars Schandorff og Carsten Høi og
stortalenterne Kiriakov, Turov (begge Rusland),
Volokitin (Ukraine), Falgaer (Argentina) og
Dominguez (Cuba), overgik denne turnering
alle andre Opens end Copenhagen Open 1996,
der først og fremmest blev finanseret af det offentlige pga. Kulturby-året.
De tre vindere af turneringen havde vidt forskellige præstationer. Førsteseedede Beliavsky
startede som forventet med 4 af 4, hvorefter
han med nød og næppe holdt remis imod den
evigt opfindsomme svenske stormester Tiger
Hillarp-Persson i runde 5. Dette lange parti
kostede sikkert en hel del kræfter for Big Al,
der ikke var sig selv i runde 6 mod andenseedede
GM Epishin eller i runde 7 mod IM Peralta fra
Argentina. Med 4½ vendte Beliavsky tilbage
udhvilet fra fridagen og fik kæmpet sig tilbage
i toppen ved at vinde de sidste 4 runder.
Tredjeseedede Tiviakov spillede en turnering
uden de store omvæltninger. Med 5 remiser og
6 gevinster var han altid med i toppen og havde
kun en virkelig præstation i sin gevinst over
fjerdeseedede Peter Heine Nielsen i næstsidste
runde.

Gæld blokerer for GM-titel

Foto: tr

gen dette År blev Copenhagen Open sponIhallen.
soreret af Politiken og afholdt i Nørrebro194 skakspillere fra 20 nationer havde

Alexander Beliavsky – topnavn i København.

For 22-årige Rueben Felgaer er Politiken Cup
2002 sikkert en turnering, han vil huske i lang
tid. Med sejre over bl.a. GM’erne Jonny Hector
og Vladimir Epishin, fik han skrabet point nok
sammen til sin tredje stormesternorm, hvilket
vil sige at han bliver udnævnt til stormester, når
Argentina engang begynder at betale sin gæld
til verdensforbundet FIDE. Det kan dog godt
tage længere tid, end man lige tror... At han ud
over stormestertitlen kunne få del i førstepræmien med en hurtig remis i sidste runde med
Tiviakov gjorde nok ikke rejsen til Danmark til
et dårligere minde. Og så er der jo også den lille
bagatel af 8½/9 i Aarhus Chess Summer lige
før Copenhagen Open.

og har måske ikke bare spillet sig til IM-titlen,
men også til en plads på OL-holdet. Turneringen var dog ikke nogen stor succes for Palo
rent spillemæssigt efter hans egne ord, og hvis
man sammenligner hans præstation på Nørrebro med den i Slovenien og i Århus, kan man
da også spore tydelige træthedstegn.
Også Kristian Hovmøller fra Dianalund
havde et mindre gennembrud bl.a. med en sejr
over GM Carsten Høi med de sorte brikker.
Også ganske unge spillere som Nikolaj Mikkelsen (født 1988) fra Skovlunde og Nikolaj
Korelev (født 1986) gjorde sig positivt bemærket.

De unges turnering

Der var også nogle seniorresultater der fortjener omtale. Den ungdommelige veteran fra
Skakspilleren, Jørgen Hvenekilde (der efter sigende skulle være i familie med den Hvenekilde, der gjorde det så fremragende i Linares
tidligere på året) spillede i de 11 runder ikke
færre end 9 remiser og var altså mere ufarlig
end et italiensk fodboldlandshold der fører 1-0.
Men især Nils Nilssons (AS04) sejr i 2. runde
over 2601-manden Dominguez med sort var
bemærkelsesværdig. At Nilsson så undervejs
udførte et ulovligt træk som ikke blev opdaget
før Chessbase gjorde opmærksom på det, har
intet med præstationen at gøre. Balancen i partiet blev ikke væsentligt forrykket af det.
Det bør også nævnes, at Færøernes John Arni

I det store forfølgerfelt på 8/11 var der specielt
ét navn, der sprang i øjnene. Henrik El-kher var
som den eneste utitlede med i dette, det absolutte forfølgerfelt. Det unge talent fra Skolernes
Skakklub scorede dermed sin første IM-norm,
efter at have været tæt på i nu 4 år.
Og det var i den grad de unge spilleres turnering. Turneringen havde besøg af den 18-årige
Stormester Lenier Dominguez med 2601 fra
Cuba, og den 16-årige Stormester Andrei Volokitin fra Ukraine (der førte turneringen alene
efter 5 runder med 5 point).
Fra Dansk side var mange bemærkelsesværdige resultater fra juniorsiden. 16-årige Davor
Palo scorede sin 3. IM-norm på bare en måned

... men også de ældres
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Nielsen (bosat i København) scorede en IMnorm som blot den anden indfødte færing. Den
første blev scoret i Juni af Flovin Næs, der dog
ikke var i topform i denne turnering.
De danske stormestre Lars Schandorff og
Peter Heine Nielsen havde med 8/11 begge en
godkendt præstation, men ikke noget særskilt.
P.H. Nielsen lå en kort overgang helt fremme,
men kunne ikke holde pusten.
På kvindesiden var der udmærkede placeringer til herboende hollandske Sandra de Blecourt
og Oksana Vovk, der i 3. runde spillede remis
med GM Dominguez.

Endnu en fejl i tidnøden. Efter 35. -, Sxe5 er
det stadig ikke helt klart, hvad der foregår.
36. Lxf4, Tf5 37. Dd3, De6 38. Te2, Dg6
39. Le3!, Lf6?
Den afgørende fejl.
40. Tg1.
Spillet med 4 sekunder tilbage...
40. -, Dh7 41. Txg8†, Kxg8 42. Ld4, Dh6
43. Tg2†, Kf8 44. Dxf5, Lxd4 45. Dc8†. 1-0.

Henrik El-Kher kommenterer:

Dronningbondespil A46
1. Sf3, Sf6 2. d4, e6 3. Lg5, h6 4. Lh4
Man får intet ud af 4. Lxf6 fulgt af e4, når Sf3
er spillet, for så får man ikke de principielle
varianter med et senere f4-fremstød.
4. -, b6 5. e3, g5 6. Lg3, Sh5?!
Schandorff mener, det er teori, men jeg tror
ikke helt på, at sort kan tillade sig sådan noget.
6. -, Se4 er nok bedre.
7. Le5.
Interessant er også 7. Se5, da sort må rykke
springeren tilbage, for 7. -, Sxg3 går ikke pga.
8. Df3!, Th7 9. hxg3, c6 10. Ld3, Tg7 11. Txh6.
7. -, f6?
Sorts eneste træk her er 7.- Tg8, men efter 8.
h3 har sort mistet den korte rokade, og han har
ikke fået løberparret, hvad han ellers håbede
på. 7. -, Sf6 med planen at jage løberen væk
igen taber pga. det taktiske 8. Sxg5!, hxg5 9.
Df3.
8. Sh4?!

-+tT-+-+
O-+w+mLo
6
-O-+-V-+
5
+pO-O-O4
-+-+-O-+
3
+qPp+p+p
2
-P-R-+pB
1
Rn+-+-K8
7

a

b

c

d

e

f

g

h

Henrik El-Kher (2355) - L. McShane (2544)
Efter at have haft fordel i åbningen er det
lykkedes mig at deplacere de hvide undersåtter
fuldstændig – til stor sorg for den sagesløse
regent, der går en voldsom bondestorm i møde.
Jeg kan dog glæde mig over et stort positionelt
plus, så hvis bare jeg overlever...)
26. c4, h5 27. Sc3, g4 28. Kh1.
28. hxg4, hxg4 29. fxg4 går ikke pga. 29. -,
Dd4†! 30. Kf1 (30. Kh1, Th8, og hvid kan ikke
gøre noget fornuftigt mod truslen 31. -, Txh2†)
30. -, Th8 31. Lg1, Th1 med afgørende sort
fordel.
28. -, Tg8.
To andre muligheder: A. 28. -, gxh3 29. gxh3,
Dxh3 30. Tg2† fulgt af 31. Ta7 med modspil;
B. 28. -, g3 er farligt for sort rent positionelt, for
hvids løber kommer fri efter et brud med b4, og
sorts angrebsmuligheder forsvinder helt. 29.
Lg1, Sg5 30. Dd1, Sxh3 31. gxh3, Dxh3 32.
Lh2, og hvid står sikkert fint pga. den glimrende springer.
29. Dd1, gxh3 30. gxh3, Kh8 31. Sd5.
Fra omkring dette tidspunkt kom begge spillere i tidnød.
31.- Lh4 32. b4!?
Måske er rolige træk som 32. Df1 og 32. b3
bedre, men jeg mente, det var en spændende
tidnødidé at bryde hele stillingen op. Ideen var
dog udelukkende intuitiv.
32. -, cxb4 33. Df1, b3.
Forhindrer 34. Tda2.
34. d4, Tce8?
Efter partiet mente vi, at 34. -, Sd6 var godt
for sort, men vi overså den simple kombination
35. Sxb6!, axb6 36. dxe5 med klar hvid fordel.
I stedet virker det profylaktiske 34. -, Tg7 som
et glimrende træk, for hvid truer ikke med noget konkret.
35. dxe5, Txe5?
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Henrik El-Kher kommenterer:

Henrik El-Kher (2355)
Lars Schandorff (2547)

tMvWlV-T
O-Oo+-+6
-O-+oO-O
5
+-+-B-Om
4
-+-P-+-N
3
+-+-P-+2
pPp+-PpP
1
Rn+qKb+r
8
7

a

b

c

d

e

f

g

h

Sjovt ser det ud med tre officerer i slag. Når
man ser
sådan et træk, bliver man blind for andre
muligheder. Skakspillere vil også have deres
15 minutes of fame... Spændende er også 8.
Sfd2.
8. -, Sg7.
Det er lige før, det sindssyge Fritz-træk 8. -,
Ke7 er det bedste: 9. Dxh5, fxe5 10. dxe5, Lg7
11. f4, De8, og sort kan håbe på kompensation
i slutspillet i kraft af de to løbere.
9. Df3?
Bedre er 9. Sg6, hvilket egentlig også var
min oprindelige idé, men så så jeg den smarte
dobbelttrussel med dronningen... 9. -, Tg8 (9. , fxe5 10. Sxh8, Lb7 11. dxe5, Lc5 12. h4 vinder for hvid) 10. Df3, c6 11. Lxf6, g4 12. Df4,
Sh5 13. Lxd8, Sxf4 14. Sxf8! med et næsten
vundet slutspil. Eller 9. -, fxe5 10. Dxa8, Sc6
11. dxe5, hvor sort næppe har kompensation.
9. Df3, fxe5 10. Dxa8.

Jeg ville ellers gerne spille 10. Sg6, men det
går ikke pga. 10. -, e4 11. Dxe4, d5.
10. -, gxh4 11. Dxb8, exd4 12. exd4, Sf5 13.
c3, c5!
Sort må spille direkte for at fasholde en
kompensation, der nok ikke er tilstrækkelig ved
100% korrekt spil.
14. Ld3, Ld6 15. Da8.
15. Da7 er interessant.
15. -, 0-0 16. De4, cxd4 17. cxd4, Df6 18.
Sc3?
Her skal hvid utvivsomt spille 18. g4! med
fordel. Det værste er, at jeg ikke en gang så det
under partiet.
18. -, Dxd4 19. Dxd4=.
Hvid står nok en smule bedre efter 19. -, Sxd4
20. h3!, men det var jeg ikke så sikker på under
partiet, og desuden var der en masse penge på
spil! Schandorff accepterede remistilbudet.
½-½.
Davor Palo kommenterer:
Jeg har spillet tre turneringer inden for ret kort
tid, Ljubljana Open, Århus Chess Summer og
altså Politiken Cup. Ljubljana gik fint, slutresultatet i Århus Chess Summer kunne jeg
heller ikke klage over (selv om der var nogle
kiksere en gang imellem). To gange 1 point
over IM-normen. Men allerede da jeg skulle
spille Politiken Cup var det meste af skaklysten
væk, men jeg tog alligevel med i et håb om at
kunne lave den tredje norm. Det blev dog hurtigt klart, at jeg ud over skaksult-mangel led af
træthed, måske fordi jeg ikke er vant til at spille
så meget. Alt for mange fejl, alt for mange brølere, alt for mange brikker i slag. Helt klart også
en konsekvens af manglende fysisk kondition.
Anyway, når jeg herefter analyserer mine fejl,
er det ikke nok at sige ‘jamen, jeg var jo bare
træt, i almindelig tilstand kunne jeg have fundet det rigtige træk’. Så når man ikke langt. Det
ville være at springe over, hvor gærdet er lavest. Man skal prøve at finde andre årsager til,
at man laver de fejl (specielt fordi det også kan
ske af psykologiske grunde) og så eventuelt
arbejde med stillingstyperne, der opstår, eller
løse opgaver med et bestemt tema. Det skal også
gøres i de partier man vinder, for der er som
regel mange interressante muligheder, der hverken bliver fundet ved brættet eller analyserne.
Et vundet parti betyder ikke, at man har spillet
fejlfrit...
Jeg var ikke tilfreds med mit samlede udbytte i Politiken Cup, men var glad for at have
lavet den sidste norm. Det følgendeparti blev
spillet i 8. runde. Ved en gevinst skulle jeg blot
bruge en remis i 9. runde for at sikre en norm.

Davor Palo
J. Adamski
Bogoindisk E11
1. d4.
Adamski hilste med et ‘Zdravo, dobro dosli’
eller noget i den stil. Forstået, men det overraskede mig lidt.
1. -, Sf6 2. c4, e6 3. Sf3, Lb4† 4. Sbd2, d5 5.
e3, 0-0 6. a3, Le7 7. Ld3.
Denne stilling kunne være opstået uden Lb4Le7 manøvren, hvor hvid ikke ville have trækket a3 med. Man kan diskutere om det er en
fordel eller ej, men det mener jeg klart det er.

57. -, bxc3 58. h8D, a2 59. Db8†, Kc2 60.
Da7, Kb2 61. Db6†, Kc2 62. Da5, Kb2 63.
Db4†, Kc2 64. Da3, Kb1 65. Db3†, Ka1 66.
Dxc3†, Kb1 67. De1†, Kb2 68. Dd2†, Kb1
69. Kc4, a1D 70. Kb3. 1-0.

Rating- og andre præmier:
Gruppe 1:
Henrik El-Kher
– IM-norm med
8 point.

GM Tiviakov
– delt sejr og
sikkert spil.
Foto: tr

Foto: tr

Til gengæld udvikler hvid som regel springeren til c3 i stedet for d2.
7. -, c5 8. dxc5. a5.
Efter 8. -, Lxc5 9. b4! har hvid et udviklingsforspring (bemærk hvor mange træk, sort har
brugt med sin løber!). For at hele operationen
skal give mening, er 8. -, a5 nødvendigt. Ideen
er naturligvis at forhindre et hvidt b4.
9. Tb1!
Efter lang tids betænkning fandt jeg frem til
dette træk. Hvid truer atter med at spille b4.
9. -, a4?!
9. -, Sa6!? Var muligt, f.eks. 10. b4, axb4 11.
axb4, b6!
10. cxd5, Dxd5 11. Lc2.
Med trussel på a4.
11. -, Ld7?! 12. e4! Dxc5 13. e5, Sg4 14.
Se4.
Dækker og angriber.
14. -, Da5†?!
14. -, Dc7 var bedre.
15. Ld2, Db5?! 16. Sd4! Dxe5 17. Dxg4,
Dxd4 18. Lc3, f5 19. Dg3, f4 20. Dh3!
En fantastisk angrebsstilling.
20. -, Db6.
20. -, Dd5 21. Td1!, Dc6 22. Txd7, Sxd7 23.
Sg5 vinder også, men trækket i partiet taber
med det samme.
21. Sg5, h6.

Her stoppede jeg uret. Normalt ville man give
hånd i sådan en situation, men det gjorde Adamski ikke. I stedet for, på ægte krejler-maner, fortalte han mig, at han nu havde vundet, da jeg jo
stoppede uret! Det lød overhovedet ikke som
en spøg. Var der ikke mat alligevel? Jo, det var
der. Sådan noget overrasker mig stadigvæk. Det
gør ondt at opgive i skak, men alligevel... 1-0.

tM-+-Tl+
7
+o+vV-O6
-W-+o+-O
5
+-+-+-N4
o+-+-O-+
3
P-B-+-+q
2
-Pb+-PpP
1
+r+-K-+r
8
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22. Dxh6.
Her kiggede han op, og begyndte at ryste på
hovedet.
22. -, Dxf2†.
Jeg ville ikke kunne få mig selv til at udføre
dette træk (hvis jeg var sort), men det må han jo
om. Det var lidt morsomt, at Adamski efter dette
og hvert eneste af sine følgende træk (og altså
også efter 25. -, gxh6!!) sagde ‘Sah!’, hvilket
betyder skak på jugoslavisk og sikkert også
andre sprog.
23. Kxf2, Lc5† 24. Ke1, Lf2† 25. Kxf2,
gxh6 ‘Sah!!’ 26. Lh7 mat!

1. Kristian Hovmøller, Danmark 7½
2-12. Torjørn R. Hansen, Norge
Pavel Cech, Tjekkiet
Sam Collins, irland
FM Craig hanley, Enland
Carl Frederik Ekeberg, Norge
Jacob Sylvan, Danmark
IM Jan Adamski, Polen
Andreas Moen, Norge
Allan Stig Rasmussen, Danmark
Paal Røyset, Norge
Flovin Tor Naes, Færøerne 7

Gruppe 2:
Peter Heine Nielsen kommenterer:

-+-+-+-+
+-+-+-+6
o+t+-+o+
5
+o+-+-+o
4
-P-+n+-+
3
L-+k+p+2
-+-B-+pP
1
+-+-+-+8
7
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f

g

h

Peter Heine Nielsen (2626) - M. Turov (2518)
9. runde. Efter jeg havde ofret en kvalitet i en
Grünfeld-inder, gav han en officer for at parere
mine angrebschancer. Det burde have vundet
nemt for hvid, men faktisk var jeg lidt heldig
med at nå frem til denne stilling efter tidnøden.
Til min store forbavselse var det ikke så nemt at
komme videre, desuden skal man være opmærksom på, at sort har modspil med a6-a5 fulgt af
b5-b4. Tårnet står så ideelt på c6, hvor det afskærer min konge, samtidig med at det forhindrer a6. Derfor kom jeg frem til, at den rigtige
plan var at gå fremad og drille tårnet. Min intuition sagde mig ellers, at kongen stod ideelt på
d3, men konkrete varianter vejer naturligvis
tungere.
47. Kd4, Tc4† 48. Kd5, Txb4 49. Lxb4†,
Kxb4.
En fair praktisk chance. Muligvis vinder hvid
ved at tage kongen med tilbage, men jeg fandt
ikke varianterne helt klare, og efter at have regnet det igennem et par gange var jeg klar til...
50. g4! hxg4 51. fxg4, a5 52. h4, a4 53. h5,
a3 54. Sc3!
Et typisk studie-tema. Ideen er at efter slag
går bonden i mål med skak og vinder hans dronning.
54. -, gxh5 55. gxh5, Kb3 56. h6, b4 57. h7.
57. Se2, a2 58. Sc1† er enklere.

1-4. Ivo Timmernas, Holland
Stefan Christensen, Danmark
Claus Rossen, Danmark
Peter Ulrik Röder, Danmark 6½

Gruppe 3:
1-8. Thomas Robertsen, Norge
Nikolaj Korolev, Danmark
Thomas Nielsen, Danmark
Flemming Preuss, Danmark
Per Auchenberg, Danmark
Simon Pind Jessen, Danmark
Jacob Kaaber, Danmark
Christian Unmack, Sverige 6

Gruppe 4:
1. Aksel Brasøy, Norge 6½
2-3. Craig Norton, Emgland
Arne Møller, Danmark 5½

Gruppe 5:
1-6. Mike Li, Danmark
Daniel Binau, Danmark
Marie Frank-Nielsen, Danmark
Martin Lauritsen, Danmark
Chris Christensen, Danmark
Poul Rasmussen, Danmark 4½

Bedste kvinde:
1-3. Heather Richards, England
Sandra De Blecourt, Holland
Sophie E. Tidman, England 6

Bedste junior født efter 1/1 1988:
1-2. Jacob Vang Glud, Danmark
Gudmundur Kjartansson, Island 6
Tabeller, slutstillinger og partier findes på
www.politikencup.dk

Dansk Skak Unions
Støtteforening

Giro 8 06 43 93
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Godtfred Sloth Jensen 80 år
„– Godtfred er fint. Det var værre hvis det var Skidtfred!“
ed Godtfreds 75 års fødselsdagsfest gav
V
Jens Christian Lund med vid og glimt beretningen om alle Godtfreds numre gennem
årene, fint krydret med Jens Christians egne
iagttagelser. Jeg vil ikke gengive alle disse fortællinger, af hvilke mange er kendt landet over,
men i stedet vende mig mod andre sider af
Godtfred.
Godtfred Sloth Jensen er sønderjydsk fælleseje, også selv om han for øjeblikket er medlem af Aabenraa Skakklub.
Han har en særlig glæde ved skakken, som
jeg kun har set hos få. Partier analyseres med en
usædvanlig hukommelse, grundighed og opfindsomhed. At læse om skak er derimod mindre vigtigt, det er spillet selv, der har fanget
Godtfred, og givet ham dommen: skak på livstid!
Skaklidenskaben var på et tidspunkt så borende intens, lokkende og krævende, at Godtfred måtte lægge spillet på hylden. 15 års pause.
Det skete kort efter at han blev sønderjydsk
mester i 1953. Efter pausen genvandt han i 1980
mesterskabet, og selv i dag som 80-årig har han
mesterstyrke. Flere gange klubmester i Aaben-

Tag stilling

2. Sort trækker!

-+t+-T-+
O-+-+-O6
-+o+-+-O
5
+-+-+p+l
4
-Pq+-+-W
3
+-+-+-+p
2
p+-+-Pk+
1
+-+rR-+-

Godtfred
Sloth Jensen
– fyldte 80 år
den 25. august.

fred og Didde. Den dejlige kaffeduft fra køkkenet, Didde der pusler med kagerne – og så ellers
6 timers spil. Lad os afslutningsvis tage en af
klassikerne: 1½ døgns uafbrudt skak mod f.eks.
Kai Bjørnskov fra Haderslev var ikke usædvanligt, men Godtfreds 3 døgn mod Erik Sundien skete kun én gang. ‘Det var for strengt’
betroede Godtfred mig for nylig.
Frank Petersen,
Aabenraa Skakklub

v/ Bent Kølvig
Løsninger side 18

1. Hvid trækker!

4. Hvid trækker!

3. Hvid trækker!

-+lT-+-T
Oo+w+-+6
-+-O-O-+
5
+-O-+-+4
-+-M-+-+
3
+-+-N-P2
pP-+-PqP
1
R-+-+rK-

-+-T-+l+
+-+-+w+6
-+-+v+-+
5
N-O-VoO4
r+-+-+-+
3
+-+-P-+2
-+q+bP-P
1
+-+-+-K-

-+-+-+-T
+-+-OoL6
o+-+-+oO
5
+o+vP-+4
-+-N-R-+
3
+-+pQ-+p
2
wT-+-+p+
1
+-+-+r+k
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Kongeangreb?

Hvordan kommer springeren
bedst i spil?

Sort har to bønder og en
trussel!

5. Hvid trækker!

6. Sort trækker!

7. Hvid trækker!

8. Sort trækker!

-+l+-T-+
+-O-+-+6
-Ow+-+-+
5
O-O-M-+4
p+p+-M-B
3
+r+-+-Po
2
-+qR-+-+
1
+-+-+-K-

-T-+-T-L
+-+vOoVm
6
o+-O-+o+
5
W-O-+pPo
4
-+oPp+-P
3
+-N-B-N2
pP-Q-+r+
1
+-K-+-R-
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7
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En flot diagonal!
Kan den bruges til noget?

h

a

b

c

d

e

f

Der er flere gode træk.
Hvad er det bedste?
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Hvem kommer først?

g

h

g

h

-T-+-+mL
+o+wV-+o
6
-+-O-T-+
5
O-OpO-+4
-+p+pO-+
3
+-+-+p+p
2
pP-QnBrK
1
+-+-+r+-
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Stakkels sorte kongepar!

-+t+tVl+
+v+m+-+o
6
oWmO-+o+
5
+o+-+oP4
p+-+-P-+
3
+nBb+-+q
2
-Pp+-N-P
1
+-+-RrK-
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raa og indtil denne sæson fast mand på Aabenraas divisionshold.
For alle er der en første gang ved Godtfred.
Min var i 1977 ved det Sønderjydske Mesterskab, hvor jeg benovet så op til herrerne i mesterklassen. Ind ad døren kom en ukendt, storgrinende sorthåret og langhåret mand med brættet under armen. Lidt skræmt forstod jeg, at det
var Godtfred, der havde ‘lånt’ hustru Diddes
moderigtige paryk.
I 75-års talen for Godtfred fortalte Jens Christian Lund om landsbyoriginalen, der forsvinder i vort udglattende samfund. Godtfred er en
af de sidste, og altid en konfrontation værd. Jeg
sørger jævnligt for, at klubbens unge får mødt
dette skakunikat, og der efterlades altid et uudsletteligt indtryk, som kun kan gavne skakinteressen.
På den måde er Godtfred en god ambassadør
for skakken, ikke kun i Sønderjylland, men
overalt hvor han kommer i landet.
En af Godtfreds helt store styrker er hustruen
Didde, der har muliggjort hans skakoffensiv
gennem 55 års ægteskab. Rigtig mange af os er
blevet inviteret til spil – og tærsk – hos Godt-
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Den hvide springer er parat til
at dække h3!

Aarhus Chess Summer 2002
AF CASPER RASMUSSEN
ra den 5. til den 13. juli blev den første udF
gave af Aarhus Chess Summer spillet i
Chess House. Der har længe været snak i århusianske skakkredse om, at der burde være flere
internationale turneringer i Århus, end der har
været gennem de senere år, så med denne turnering er der forhåbentlig startet en tradition
for international skak i Århus hver sommer
fremover.
Det var ambitionen at lave en IM-turnering,
hvor unge, ambitiøse danskere skulle have mulighed for at lave IM-norm, men det skulle samtidig være svært! Planen gik ud på at invitere
nogle unge, stærke udenlandske IM’ere, som
kunne give danskerne masser af udfordringer,
og så kunne de tage til Politiken Cup bagefter
og dér pleje deres egne ambitioner ved at forsøge at lave GM-norm.
Der skulle også være en undergruppe for lokale spillere, som ligger lige under den styrke,
der kræves for at have en IM-norm i sigte. Guleroden her skulle være, at vinderen fik en plads
i IM-gruppen til næste år.

Kampfeltet i IM-gruppen
Via mail fik jeg kontakt til to argentinske spillere Ruben Felgaer og Fernando Peralta, som
netop viste sig at opfylde ovennævnte kriterier.
De planlagde en rundtur i Europa indtil OL i
Bled i november, så de ville gerne spille i Danmark. Og det lykkedes også at få fat i to engelske spillere Craig Hanley og Heather Richards
(et kærestepar – også på skaktur!) som var interesserede i at spille – de var godt nok ikke
IM’ere, men dog begge unge og på vej frem.
Ud over de fire udenlandske spillere, som er
kravet til en 10-mands gruppe, hvis den skal
være normgivende, så deltog de to danske
IM’ere Karsten Rasmussen og Uffe VintherSchou. De er begge kendt for en særdeles kompromisløs og kampivrig indstilling til tingene,
så selv om man – med al respekt – ikke netop
kan karakterisere dem som unge IM’ere på vej
frem, så var det givet, at de ville give titelsøgerne
kamp til stregen.
Og de danske titelsøgere var Allan Holst,
Thorbjørn Bromann, Davor Palo og Allan Stig
Rasmussen. Davor Palo kom med en frisk IMAarhus Chess Summer

norm i bagagen fra Ljubljana Open og var nok
den største favorit til at nå de 5½ point ud af 9
mulige, som var kravet til en IM-norm, men
Allan Holst og Thorbjørn Bromann stod bestemt også med gode chancer. Som outsidere til
en IM-norm kunne man betragte Allan Stig
Rasmussen og engelske Craig Hanley.
Som turneringen skred frem, viste det sig at
være en heldig sammensætning, som gav kampskak i alle runder. Kun 4 hurtige remiser i hele
turneringen vidner om stor spillelyst, som virkelig tjener alle spillerne til ære. Der var under
nogle af runderne meget varmt i spillelokalet,
men det lod spillerne sig ikke gå på af – af og til
var det nærmest som om, der var varmere på
brættet!

Bent Larsen som læremester
De to argentinere viste sig at være et hit! Ikke
alene var de meget sympatiske – de var begge
indkvarteret hos mig under turneringen, så jeg
lærte dem at kende godt – men de viste også
skræmmende styrke på skakbrættet, specielt
Ruben Felgaer. Da jeg inden turneringen søgte
efter partier med ham på databasen, fandt jeg
partier fra en turnering, hvor han havde spillet
remis med bl.a. Karpov og Judith Polgar.
Med 8½ point af 9 mulige og en sikker førsteplads demonstrerede han da også meget tydeligt denne klasse. Godt nok fik han afslået to
remistilbud undervejs og havde flere suspekte
stillinger, men vinden blæste hans vej i denne
turnering, og vigtigst af alt tog han de chancer,
som han fik. Spillestilen er fighterbetonet med
stor taktisk slagkraft.
Der er det kuriosum, at Ruben et par gange
om måneden tager på besøg hos Bent Larsen,
der jo som bekendt bor i Argentina. Her fortæller Bent en masse om skak, viser sine gamle
partier (der er mange!) og stiller opgaver a la:
‘Og hvad spillede jeg så her?’ Dette er helt sikkert meget lærerigt, Ruben er i hvert fald kraftigt på vej frem (se f.eks. hans resultat i Politiken Cup). Med reference til Bents berømte bog
‘3 points forspring’ mente Ruben nu at have
spillet sin egen turnering med ‘2 points forspring’ og det endda kun på 9 runder (Bent
havde 13 runder).
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1. IM Ruben Felgaer, Argentina ........
2. Davor Palo, Danmark ....................
3. IM Fernando Peralta, Argentina ....
4. Allan Stig Rasmussen, Danmark ...
5. Uffe Vinter-Schou, Danmark .........
6. Craig Hanley, England ...................
7. Karsten Rasmussen, Danmrk .........
8. Thorbjørn Bromann, Danmark ......
9. WFM Heather Richards, England ..
10. Allan Holst, Danmark .....................

2528
2394
2499
2305
2342
2331
2404
2378
2275
2390

Kategori VI

IM-norm 5½ pts.

Ratinggennemsnit 2385

Ruben Felgaer – tog Århus med storm. (Foto: tr)

Her går det ud over Allan Stig i 5. runde:
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IM Ruben Felgaer - Allan Stig Rasmussen
Sort er i problemer og forsøger at løse dem
taktisk, men bliver straffet prompte.
21. -, Tad8? 22. Sg5!
Dette overraskende træk vinder forceret. 22.
Sxe5, Dxe5 23. Dg4†, Kh6 og sort kæmper
videre, mens 22. Txc7, Txd1† selvfølgelig ikke
duer.
22. -, Kg6.
Hverken 22. -, fxg5 23. Dxg5†, Kh8 24. Txd8
eller 22. -, Txd7 23. Dxh7# duer.
23. Sxe6! opgivet.
Efter 23. Sxe6, fxe6 24. Dxh7†, Kg5 25. h4†
bliver sort sat mat. 1-0.

Andenplads og IM-norm
Det blev hurtigt klart, at den eneste i turneringen, der reelt kunne tage kampen op med argentinerne og samtidig score IM-norm, var
Davor Palo. Han lagde ud med at tabe til Felgaer
i 1. runde, og det skulle vise sig at være turneringens topopgør! Davor viste god psyke og
kom godt igen ved at vinde de næste tre partier,
her kommenterer han et af dem:
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31. Le2, Td2 32. fxe4, Txe2 33. h4, Kf8 34.
a5, Td2 35. Kh2, Ke7 ville give sort remischancer, da 36. a6 besvares med 36. -, Td6.
31. -, Td1† 32. Lf1, Sd2.

-+-+-+l+
+-+-+o+6
-+-+oOo+
5
+-+-+-+4
p+-+-+-+
3
+p+-Pp+2
-+rM-+pP
1
+-+t+bK8
7

Davor Palo –
stor præstation
i Århus.
Foto: tr

FM Davor Palo
FM Craig Hanley, 2. runde
Droninggambit D19
1. d4, d5 2. c4, c6 3. Sf3, Sf6 4. Sc3, dxc4 5.
a4, Lf5 6. e3, e6 7. Lxc4, Lb4 8. 0-0, 0-0 9.
De2, Lg6 10. Se5, Sbd7 11. Sxg6, hxg6 12.
Td1.
12. e4? Sb6!
12. -, Da5! 13. Dc2!?
Fundet ved brættet, jeg kendte kun til Ld2.
Fra c2 dækker dronningen springeren og kan
besværliggøre et sort e6-e5, da g6 i nogle varianter hænger.
13. -, Tac8 14. Sa2, b5?
Dette kom som en stor overraskelse. Bedre
er 14. -, Ld6! Min modstander var bange for 15.
b4, men i analyserne fandt vi 15. b4 (15. h3!?)
15. -, Dh5 eller simpelt hen 15. -, Dc7 16. h3, a5
15. Sxb4, Dxb4 16. Le2 med klar fordel pga.
løberparret.
16. -, a6 17. b3, Dd6 18. La3.
18. Dd2!? var en anden mulighed, for at forberede La3 og i nogle varianter at have muligheden Da5 med spil mod sorts bønder på dronningfløjen.
18. -, b4 19. Lb2, c5.
Et forsøg på at frigøre sig, inden det er for
sent. Jeg ventede egentlig 19. -, a5, hvor jeg
planlagde 20. Tac1 (trækkene spiller sig selv!).
20. dxc5, Dxc5 21. Dd3, Dc2!?
Efter et træk som 21. -, a5 spiller hvid f.eks.
22. Tac1 med kontrol over stillingen, sorts bønder på dronningfløjen bliver svage på sigt. I
partiet ofrer sort en bonde, og prøver at ændre
partiets gang.
22. Dxc2, Txc2 23. Lxf6, gxf6.
23. -, Txe2? 24. Le7!
24. Lxa6, Sc5 25. Lc4, Tc3 26. Tdb1, Se4
27. Tc1, Tc8.
27. -, Sd2 28. Txc3, bxc3 29. Tc1, Tc8 30.
Txc3, Sxb3 31. Tc2!, var det jeg regnede med
under partiet, med pointen: 31. -, Sa1 32. Ta2!,
Sb3 33. Lf1, og hvid vinder.
28. Txc3, bxc3 29. Tc1.
Nu havde jeg forventet 29. -, Sd2 med overgang til førnævnte variant.
29. -, Td8.
Han prøver at udnytte, at jeg ikke har skabt et
lufthul til kongen. Trækket taber naturligvis
også, men nu skete der noget besynderligt. Jeg
valgte en langt mere kompliceret gevinst fremfor en meget lettere en.
30. f3.
Vinder, men som Craig bagefter påpegede,
vandt 30. Kf1! lettere.
30. -, c2 31. Txc2!

8

.
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33. Kf2!
33. Txd2?! var det, Craig regnede med. Selv
om hvid stadigvæk har chancerne (sorts bondeformation giver mulighed for at skabe en tredje
fribonde) tvivler jeg på, at denne stilling er vundet. I hvert fald er det vanskeligt. Nu, derimod,
ender det hele hurtigt...
33. -, Sxf1.
33. -, Txf1† 34. Ke2, Tb1 35. Kxd2, Txb3
36. Ta2 med gevinst.
34. Ta2!
Det var dette træk, jeg tænkte på, da jeg anså
mit valg for en kompliceret gevinst. Efter 34.
a5?! har sort 34. -, Ta1! der bremser bønderne.
F.eks. 35. h3 Sxe3! og vi spiller endnu.
34. -, Sd2.
Det var nødvendigt at forudse dette. 34. -,
Tb1 35. a5, Sxe3 36. Kxe3, Txb3† 37. Kd4
vinder også.
35. Ke2, Sb1 36. Kxd1, Sc3† 37. Kd2, Sxa2
38. Kd3, Kf8 39. Kc4, Ke7 40. h4.
Hvid skaber endnu en fribonde, denne gang
i h-linien. Sort skulle måske have prøvet 40. -,
f5 med ideen 41. g4?, fxg4 42. fxg4, f5!. Men
efter 41. a5! er det godnat. Faktisk er det lidt
morsomt, at sorts bondeformation, normalt en
af de stærkeste, viste sig også at have defekter...
1-0.
Davor spiller meget ærgerrigt og vil helst vinde
alle partier, også mod de stærke. Det er en rigtig
god egenskab at have ved skakbrættet, og den
vil helt sikkert bringe ham langt. Han har for
længst gjort op med de lidt for mange remiser,
der en overgang prægede hans spil, og med 6½
point fik han 2. pladsen og overgik IM-normen
med et helt point. Det var anden i træk, så der
er ikke megen tvivl om at styrken er til IMtitlen, hvilket den tredje IM-norm i Politiken
Cup umiddelbart efter denne turnering da også
bekræftede. Næste mål er allerede sat: GM-titlen!

Underholdende skak
Der blev spillet mange underholdende partier i
turneringen – her følger et par brudstykker.
Den anden argentiner Fernando Peralta påstod at have en positionel betonet spillestil, bl.a.
har han Nimzowitsch som sit store idol! Han lå
også godt i turneringen længe, men gik kold i
de to sidste runder, bl.a. med tab på tid i træk 40
mod Heather Richards. I runde 4, da det stadig
gik godt, viste han, at det ikke bare var positionsspil altsammen:
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Fernando Peralta - Uffe Vinther-Schou
16. Txe6!? fxe6?
Med 16. -, Sa5 kan sort få en væsentlig bedre
udgave af partiet: 17. La2 (efter f.eks. 17. Te1,
Sxc4 18. Dxc4, Tc8 19. Dd3, Dd5 har sort fin
kompensation for bonden) 17. -, fxe6 18. Sxe6,
kan sort nu spille 18. -, De7 19. Sxf8†, Kxf8
20. Lh6†, Lg7, da Lb7 dækker feltet f3! Hvid
har stadig god kompensation for officeren, men
det er ikke nær så godt, som det bliver i partiet.
17. Sxe6, Dc8?!
17. -, De7 18. Sxf8†, Kxf8 19. Lh6†, Ke8
var måske en bedre chance, men det er ikke rart
at have kongen på skovtur (bemærk, at nu duer
19. -, Lg7 20. Df3†, Ke8 21. Lb5 ikke - hvid
vinder officeren tilbage med d5 efter afbytning
på g7).
18. Sxf8†, Kxf8 19. Lh6†, Lg7 20. De3!
Med dette stille - og stærke! - træk forhindres
sort i at befri sig.
20. -, Df5 21. Te1, b5 22. La2, Tc8.
Ser underligt ud at tillade Le6, men hvid truer
d5 og andre træk hjælper heller ikke.
23. Le6, Te8 24. Lxf5, Txe3 25. Lxg7†,
Kxg7 26. Txe3, gxf5 27. d5.
Tårnet og fribonden er for stærke for løber +
springer
27. -, Sa5 28. d6, Le4 29. f3, Lc6 30. d7,
Sb7 31. Te8, f4 32. Tb8. 1-0.
Allan Stig udfyldte sin outsider-rolle godt og
endte på en flot 4. plads med 5 point, kun ½
point fra IM-normen, hvilket må siges at være
imponerende, når man ser på åbningsrepertoiret!
Allan fighter godt og er altid taktisk farlig, selv
i helt elendige stillinger. Mod turneringens anden Allan i 4. runde spillede han et godt parti
og slog til, da chancen bød sig:
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Allan Stig Rasmussen - Allan Holst
36. Lxf5!, gxf5 37. gxf6!, Dxb1† 38. Kh2,
Kh8.

38. -, Dd1 39. Dg3†, Dg4 40. Dxg4†, fxg4
41. fxe7, Ta8 42. d6 vinder også, og 38. -, exf6
39. Dg3†, Kh8 40. Lxf8 er snarlig mat.
39. fxe7, Dxb4 40. Dc3†!
En elegant afslutning!
40. -, Dxc3.
På sportslig vis tillader den ene Allan den
anden Allan at sætte mat!
41. exf8D‡ 1-0

Undergruppen
Undergruppen blev en tæt affære, hvor hele fire
spillere kunne ende på en delt 1. plads før sidste
runde. Undervejs havde turneringens lavestratede deltager, Morten Lønborg, ligget i spidsen
ved at følge en taktik, som foreskrev remistilbud,
og når modstanderne så afslog, så vandt han!
Det blev dog ratingfavoritten Pelle Bank, som
i sidste ende slog til og vandt det afgørende
parti. Dermed løb han med sejren med 6 point
af 9 mulige, og set over hele turneringens forløb må det siges at være fortjent.
I 6. runde vandt han et instruktivt slutspil,
som havde den sjove forhistorie, at Michael
Adams nævner det i et af de nye numre af New
In Chess i forbindelse med partiet Adams Ponomariov, og den engelske super-GM indrømmer blankt, at han ikke anede, om det var
vundet eller bare remis.
Der var også mange meninger om det i Chess
House under partiet, bl.a. troede jeg selv det

kunne holdes remis ved at gå mod centrum med
kongen, men Pelle Bank viste vejen!
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Pelle Bank - Andreas Hagen
Dommen er enstemmig: hvid har gevinst!
Godt nok har løberen den gale farve, men der
sker en af to ting: enten går den sorte konge i
hjørnet, hvorefter hvid sætter pat og tvinger den
ene g-bonde frem, så hvid kan slå og forvandle
sin randbonde til en g-bonde, eller så går den
sorte konge mod centrum, hvorefter hvid kan
erobre begge bønder, men samtidig holde den
sorte konge væk fra hjørnet.
48. -, Kf6.
Sort vælger den første mulighed.

Peter Heine Nielsen atter
DM i halvtime-skak
1998, og hvert år med de 32 deltagere repræsenterende en af de præcis 32 fynske kommuner. I år var det sydfynske Haarbys tur til at
huse turneringen, som foruden DM-klassen
også omfatter både en åben turneringen og tre
skoleskakgrupper.
Præmiechecken, som diskret bliver holdt
frem, mens Peter Heine løfter den usædvanlig
tunge pokal, lyder på 11.111,11 kr. Den perfekte score i en rask 7-runders turnering (de 11
øre burde Peter Heine Nielsen nu ikke have fået
udbetalt med sin score på kun 6 point).
I 5. runde besejrede Peter Heine Nielsen GM
Lars Bo Hansen, og i 6. runde sverigesmesteren
2002, GM Jonny Hector, som bor permanent i
Danmark og derfor troligt inviteres.
Tidligere mestre i hurtigskak:
1989: Bjarke Kristensen
1990: Henrik Danielsen
1991: Jens Kristiansen
Foto: tr

Fyens Land Kop, eller DM i halvtime-skak, blev
for andet år i træk vundet af GM Peter Heine
Nielsen. I sidste runde behøvede han blot en
remis mod sin nærmeste konkurrent, GM-kollegaen Sune Berg Hansen.
Turneringen er karakteristisk ved at forene
topskak med næsten rituelle pudsigheder. F.eks.
spilles turneringen hvert år på Fyn siden starten

Tidligere mestre i halvtime-skak:
1998: Sune Berg Hansen
1999: Curt Hansen
2000: Curt Hansen
2001: Peter Heine Nielsen
2002: Peter Heine Nielsen
Det er en ambition for arrangøren, den fynske
kunstmaler H-Kon Brosborg, at samle alle danske tiltelholdere, nærskak såvel som k-skak.
Måske lykkes det i jubilæumsåret 2003.

49. Kd5, Kg7 50. Ke5, Kh6 51. Le2. Smart!
51. -, Kg7.
51. -, Kh5 52. h3 vinder straks for hvid.
52. Ke6, Kg6 53. Ld1, Kg7 54. La4, Kg6
55. Le8†, Kg7 56. Lf7, Kh6 57. Kf6, Kh7 58.
Lh5, Kg8 59. Lg6.
Og sort gav op pga. 59. -, Kf8 60. Lf7, eller
59. -, Kh8 60. Kf7. I begge tilfælde er sort pat
og må spille g3. 1-0.
Til næste sommer er det planen, at der både skal
være en GM-, en IM- og en undergruppe i Aarhus Chess Summer 2003. Forhåbentlig bliver
det ni ligeså fornøjelige og udbytterige dage i
Chess House, som det var denne sommer!
Slutstilling i undergruppen:
1. Pelle Bank, SK 1968, 6
2-4. Morten Lønborg, K.41, 5½
Tom Petri, Nordre, 5½
Arne Matthiesen, Tønder, 5½
5-6. Jakob Bjerre, Århus Skakklub, 4½
Martin Bækgaard, Skolerne, 4½
7. WIM Nina Høiberg, Nordre, 4
8-9. Andreas Hagen, Skolerne, 3½
Bo Jacobsen, Skolerne, 3½
10. Vagn Jensen, Århus Skakklub, 2½
Alle enkeltresultater og partier kan findes på:
www.chesshouse.dk

Fyens Land Dalum Kop
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

GM Peter Heine Nielsen, Nørre Aaby, 6
GM Sune Berg Hansen, Tommerup, 5½
GM Lars Schandorff, Nyborg, 5.
CGM Niels J. Fries Nielsen, Faaborg, 5
GM Jonny Hector, Søndersø, 4½
GM Carsten Høi, Ryslinge, 7
IM Jens Ove Fries Nielsen, Haarby, 4½
GM Curt Hansen, Kerteminde, 4½
IM Uffe Vinther-Schou, Langeskov, 4
Bjarne Light, Sydlangeland, 4
GM Lars Bo Hansen, Bogense, 4
Allan Holst, Aarup, 4
IM Erik Jelling, Ørbæk, 4
IM Jens Kjeldsen, Gudme, 4
IM Steffen Pedersen, Egebjerg, 3½
IM Karsten Rasmussen, Broby, 3½
IM Simon Bekker-Jensen, Ærøsk., 3½
IM Jens Kristiansen, Ringe, 3½
GM Jan du Jardin, Ejby, 3½
David Bekker-Jensen, Odense, 3
IM Jan Pedersen, Middelfart, 3
Carsten Bank Friis, Marstal, 3
IM Ole Jakobsen, Vissenbjerg, 3
FM Thorbjørn Bromann, Assens, 2½
IM Klaus Berg, Munkebo, 2½
CGM Jørn Sloth, Tranekær, 2½
Daniel V. Pedersen, Glamsbjerg, 2½
FM Jacob Øst Hansen, Svendborg, 2½
IM Lars Borbjerggaard, Rudkøbing, 2½
Morten Topholm Rud, Aarslev, 2
CGM Arne Bjørn Jørgensen, Otterup, 1½
Thorbjørn Rosenlund, Ullerslev, ½

Fyens Land Open Kop
1. Per Stentebjerg, Læseforeningen, 6
2. Jackie Andersen, Århus, 6
Per Stentebjerg vandt det indbyrdes parti og
dermed kvalificeret til næste års DM-gruppe.
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Vesterhavs
turneringen

... fortsat fra forsiden
Efter den flotte startrunde blev 2. runde lidt af
et antiklimaks. Der blev kæmpet, men slet ikke
som dagen før. Rundens mest interessante tiltag var vel turneringens hidtil flotteste deltager,
Alisa Galliamova, der efter nederlag i 1. runde
mødte målbevidst op med en håndtaske – hun
lignede en Margaret Thatcher eller en Marianne
Jelved... Jeg fik ikke undersøgt, om der var brosten i håndtasken, men tricket lykkedes, hun
fik remis!

Spil og chancer, men ...
3. runde var også dagen, hvor den koordinerede turnering startede, og er traditionelt også
den dag, hvor mange skakturister dukker op.
Om det var de mange tilskuere, eller som jeg
skrev på Varde Skakklubs hjemmeside, de mange afbrydelser på grund af regn i Wimbledonfinalen der gjorde det – i hvert fald blev der
atter kæmpet i Esbjerg. Peter Heine, der fulgte
meget med i vores dækning af den ‘lille’ tennisturnering, benyttede regnpauserne til at blive

Som græshoppen
med sin violin
AF SUNE BERG HANSEN
Årets Vesterhavsturnering gik jo forbavsende
godt for disse liniers forfatter – i hvert fald
hvis man ser bort fra de to sidste runder! Jeg
havde bestemt ikke de store forventninger fra
start. Jeg plejer ikke at deltage i så stærke turneringer og var lidt bekymret for at falde helt
igennem. Jeg havde selvfølgelig gjort mig
nogen tanker om, hvordan jeg skulle spille og
var bl.a. kommet frem til, at jeg så vidt muligt
skulle forsøge at overraske mine stærke modstandere så tidligt som muligt i åbningen. Det
nødvendige arbejde med de mange planlagte
overraskelser fik jeg dog ikke gjort. Så før turneringsstart følte jeg mig lidt som græshoppen, der har spillet violin hele sommeren, og
nu er det ved at blive vinter!
Det gik dog som bekendt alligevel, men det
skyldtes udelukkende, at mine modstandere
holdt sig til deres normale repertoire! Mit mål
med turneringen var at vinde et parti. Det lykkedes allerede i 1. runde, og derfra besluttede
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eneste vinder i denne runde. Sune Berg tog en
stille dag på kontoret, mens Curt længe syntes
at have chancer mod kæmpetalentet Volokitin.
Da jeg efter partiet modtog partilisterne mumlede jeg til Curt, at stillingen kunne måske ikke
vindes, hvorefter Curt med et opgivende smil
sagde, ‘jeg kunne ikke, men måske andre kan’!
Og det blev vel egentlig et meget godt billede på Curts spil i denne turnering, han ville så
meget, han sled så meget, han havde chancerne,
men...
Det første danskeropgør var imødeset med
stor spænding. I denne type af stærke stormesterturneringer har vi ofte set landsmænd være lidt
fredelige ved hinanden, men årets Vesterhavsturnering gjorde dette til skamme – alle tre
danskeropgør sluttede med en vinder.
I opgøret mellem de seneste 10-15 års største
danske skaknavn, Curt Hansen, og den regerende danmarksmester, Sune Berg Hansen, kom
Curt bedst fra start men fejlede i tidnøden, og så
slog Sune til. Danmarksmesteren lignede på
dette tidspunkt af turneringen mere og mere en
turneringsvinder – ikke så meget på sit spil,
men på den positive udstråling han havde under partierne.
Den islandske stormester Stefansson virkede
helt ude af form, og han var vel glad for den
hurtige remis med cubaneren Bruzon.
Supertalentet Volokitin er en giftig herre,
bedst som tror, man har fået styr på tingene, så
slår han igen! Tiviakov havde stået bedst gennem hele partiet og alle forventede at han ville
gøre arbejdet færdig, men lidt skødesløshed i
tidnøden blev prompte straffet. Partiet var det
sidste i spillelokalet denne dag, og blandt de
mange tilskuere var også Sune Berg, der pludselig hovedrystende kommer hen til mig og
udbryder ‘storsvindel...’. Et øjeblik efter rejser
Volokitin sig og forlader bordet, han har meget

jeg at spille så positiv skak (angriiiiib) som
muligt.
I 5. runde skulle jeg møde ratingfavoritten
Sergej Tiviakov med de hvide brikker. I Groningen 1997 tabte jeg til Sergej, som efterfølgende optrådte med den maksimale arrogance,
man kan tillade sig, når man som stærk stormester har børstet en ‘smølf’. Af de korte efteranalyser kunne jeg dog fornemme, at Sergejs
største svaghed er mangel på farefornemmelse
og en tendens til at overvurdere sig selv. Jeg
har altid holdt meget af at spille mod folk, der
mangler farefornemmelse – og nej jeg nævner
ikke andre navne! – så det gamle nederlag
skulle hævnes.

Sune Berg Hansen (2545)
Sergej Tiviakov (2628)
Siciliansk B51
1. e4, c5 2. Sf3.
I 2. runde spillede jeg 2. b3 imod Galliamova.
Det kan selvfølgelig ikke være en kritisk variant, men dårligt er det bestemt heller ikke. Min
inspiration til at anvende b3-varianten kommer fra den georgiske stormester Gelatashvili,
der har scoret over 75 procent i mere end 40
partier i min database! Alisa spillede dog meget fornuftigt, og jeg fik ingen fordel, så tiden

svært ved ikke at bryde ud i krampegrin! Tiviakov begynder at vippe på stolen, og man aner
pludselig, at blodet stiger ham til ørerne! Efter
et par træk mere opgiver han. Publikum smider
nærmest salt i såret, da de spontant bryder ud i
klapsalver!
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Tiviakov - Volokitin: 53. -, Tf2! 0-1.

Storspil og autografer
Sommerens første rigtige varme dag fik åbenbart ikke spillerne til at „gå i dvale!“. Tværtimod blev 5. runde en de bedste runder i Vesterhavsturneringens historie – det kan godt være
eksperterne ikke synes at partierne skaber skakhistorie, men det er de færreste turneringer på
dette niveau, hvor 4 ud af 5 partier slutter med
gevinst og hvor remispartiet er meget tæt på at
finde en vinder!
At spillerne er populære skakstjerner oplevede vi denne dag, hvor de måtte skrive autografer til et ungdommeligt publikum. Det har
jeg kun oplevet én gang før, og da fik jeg selv
også lov til at skrive min autograf – det var vel,
fordi jeg sad på Bent Larsens plads og fulgte et

var kommet til at prøve noget nyt.
2. -, Sc6 3. Lb5.
Tiviakov har spillet de samme åbninger/
varianter i hele sin karriere og kender dem ud
og ind. Jeg anså derfor gevinstmulighederne
imod hans accelererede drage til at være
forsvindende små. Ydermere virker det som
om, at sort faktisk er under pres efter 3. Lb5,
som lejlighedsvist bliver benyttet af samtlige
spillere i verdenseliten.
3. -, d6 4. 0-0, Ld7.
Han har også spillet det skarpe (og undervurderede) 4. -, Lg4!?
5. Te1, Sf6 6. h3.
Ikke det mest almindelige, men jeg havde
en ny idé parat i denne sidevariant.
6. -, a6 7. Lf1, Se5 8. a4, Sxf3† 9. Dxf3, e6
10. d3, Lc6 11. Sd2, Le7 12. a5.
Fastlægger sorts bønder på dronningfløjen.
12. -, 0-0 13. Sc4, Sd7.
En nyhed. Tidligere er spillet 13. -, Dc7. I
mine hjemmeforberedelser havde jeg vurderet
denne stilling som svagt fordelagtig for hvid.
En typisk praktisk forberedelse: Man går ikke
efter stor fordel, men bare en stilling man gerne
vil spille.
14. Dg3, d5.
14. -, Dc7 15. Le2 er bekvemt for hvid, som
har mest terræn.

langt parti, længe efter at Bent havde forladt
spillestedet!
Tilbage til runden. Sune kom efter et par timers spil hen til mig og sagde, at vi måtte være
meget tilfredse, det her var en fantastisk kamprunde! Bruzon spillede en spændende variant
mod Alisa, hvor han efter nogle af ‘eksperternes’ mening valgte en lidt blød variant, men
han kørte partiet sikkert til sejr, læg mærke til
Alisas tårn til sidst, hvor skal det hen?
Sune spillede et meget, meget spændende
parti mod en af favoritterne, Tiviakov. Hollænderen vipper altid på stolen, når han står dårligt!! I denne runde vippede han helt vildt! Flot
kvalitetsoffer af Sune.
Peter og Curt gik hårdt til hinanden, det er
flot, at danskerne ikke bare tager en ‘stormesterremis’, men spiller partierne helt ud! Curt måtte
endnu en gang forlade partiet som taber.

Hver på sin måde
Når man sidder i spillelokalet så mange timer
som jeg gør, har man tid til på nærmeste hånd at
studere spillernes forskellige attituder. Curt
Hansen er indbegrebet af koncentration, Peter
Heine ligner en stor glad dreng, der dog mens
partierne spilles godt kan være lidt fjern i blikket, mens Sune Berg nærmest virker som om
det bare var en træningsturnering, han giver sig
tid til at snakke med alt og alle, men når han
sidder ved brættet er han dybt koncentreret!
Efter den flotte 5. runde var spillerne tilsyneladende enige om, at man skulle tage det lidt
med ro, i hvert fald blev tempoet sat noget ned,
kun den cubanske ål – Sune Bergs betegnelse
for Rodriguez – formåede at vinde over en totalt demoraliseret Stefansson. Dermed nåede
cubaneren op i hælene på Sune og kampen om
den endelige turneringsejr tegnede til at blive et
dansk-cubansk opgør.

15. exd5, Lxd5.
15. -, exd5 16. Sd6 er ubehageligt for sort.
16. Lf4, Lh4 17. Dg4, Lf6 18. c3.
Hvid kan være særdeles tilfreds: Han har en
lille men klar fordel efter åbningen.
18. -, Te8?!
Tillader den følgende manøvre.
19. Sd6!, Te7 20. Se4, Lxe4?
Sort afleverer frivilligt sin bedste lette officer.
21. dxe4, Le5 22. Le3, Tc8 23. Ted1.
Løberpar og terrænfordel – hvid har kæmpefordel.
23. -, Lb8 24. f4, Dc7 25. e5.
‘Slukker’ for løberen på b8.
25. -, Tce8.
Meget ambitiøst – sort vil sprænge hvids
centrum med f7-f6.
26. Lc4, Dc6 27. Lf2, f6.
Overraskende, men måske en fornuftig praktisk beslutning. Hvis nu turneringen hidtil var
gået ad helvede til, ville jeg nok være blevet
nervøs og forsøgt at bevare det, der for et træk
siden lignede en klar statisk fordel. Men jeg
havde allerede vundet to partier og var indstillet på at gå benhårdt efter det hele point. Dertil
kommer, at remis mod Tiviakov da er et udmærket resultat, men at flå ham levende - det
er rigtig fedt!

Topopgøret mellem Sune og Dominguez fusede ud i en hurtig remis, som Sune udtrykte
det efter partiet ‘de begynder at have respekt
for mig, når jeg tilbyder remis, tager de bare
imod!’
Til gengæld blev der virkelig kæmpet i de
øvrige partier, især partiet Glek - Hansen blev
en dramatisk affære. Voldsom tidnød ved begge
tidkontroller – men efter 6 timer og 58 minutter
måtte Curt indstille gevinstforsøgene. Han var
tydeligt skuffet efter partiet. Hvis stormestrene
fik løn efter, hvor meget de fightede i løbet af
denne turnering, ville Curt have tjent godt! Han
kæmpede hele turneringen for sit renommé som
en af feltets stærkeste spillere!
Dansk skak kan være stolte af sine topfolk!
Den førende Sune fik intet foræret af Peter i
deres indbyrdes parti, og danmarksmesteren
måtte da også forlade partiet som taber! Dermed var vejen for Lenier Dominguiz, Cuba,
der uden de større problemer slog pigen fra
Rusland, Alisa Galliamova.
I denne næstsidste runde var det tydeligt, at
de mange timers hård kamp de foregående dage,
havde sat sine spor. Normalt ville han jo have
slået en svagt spillende Stefansson, men det
ebbede hurtigt ud i remis.

Gys og fremtiden
Og så er er vi fremme ved gyserafslutningen!
Peter Heine mod Rodriguez og Sune Berg mod
Bruzon! Og lad det være sagt med det samme,
cubanerne havde styr på tingene, Peter kom
aldrig ud over remisgrænsen, og Sune var åbenbart gået sukkerkold, i hvert fald måtte han for
anden dag ned med flaget.
Under denne sidste runde havde vi på internettet løbende nyheder fra turneringen, og
kl. 14.16 kunne man dér læse: ‘Chefen for dette
store arrangement, Brian Isaksen, bekræfter nu
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Foto: tr

GM Lenier Dominguez – cubansk succes.

officelt, at der kommer en 18. Vesterhavsturnering næste sommer, og den bliver mindst af
samme kaliber som i år.’
Vi er mange der glæder os!
I øvrigt kunne Curt Hansen glæde sig over,
at han nu har passeret Jens Kristiansen på alle
tiders deltagerliste i Vesterhavsturnering. Han
er nu nr. 2 efter Jens Ove Fries Nielsen.
Bedste udlænding på denne liste er englænderen Mestel, hvilket jeg mailede til ham. Han
svarede hurtigt tilbage, at han sagtens kunne
huske turneringerne i Esbjerg og også den skolemesterfacon, turneringslederne havde – et år
skulle han møde Jens Kristiansen, og de to sad
og sludrede lidt inden partiet mens TL gav nogle
praktiske oplysninger... ‘Og det gælder også
Mr. Mestel og Mr. Kristiansen!!!’
Alle resultater og partier kan findes på turneringens hjemmeside: http://home1.inet.tele.dk/
tpherman/vh2002/1index.htm.
Og dermed giver jeg ordet til Sune Berg Hansen og Peter Heine Nielsen.
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28. Txd7!
Kræver selvfølgelig et vist mod, især da hvid
også stod godt uden kvalitetsofferet. Den indre dialog for og imod blev dog til slut vundet
af min aggressive side – måske inspireret af
den taktiske træning jeg ugen før havde trakteret eleverne på Tjeles sommerlejr med.
28. -, Txd7 29. exf6, Tf7 30. Lh4!
Pointen, hvid holder maksimalt pres på sort.
30. -, Kf8.
30. -, De4 31. f5, Dxg4 32. hxg4, gxf6 33.
Lxe6 giver et trøstesløst slutspil.
31. fxg7†, Txg7 32. Lg5, De4.
32. -, Kg8 33. Te1 går slet ikke.

Sune Berg Hansen
– førte turneringen
indtil de sidste
runder.
Foto: Allan Kaarsberg

33. Lh6, Tee7 34. Td1!
Nemt at se, når man er i gang med at svinge
battet.
34. -, Lc7 35. Lxe6, Lxa5.
Galgenhumor i tidnøden, men 35. -, Dxe6
36.Lxg7† giver et tabt slutspil.
36. Ld5, Dg6 37. Dc8†, Te8 38. Dxc5†,
Tee7 39. Lxg7†. 1-0.
Et af mine 10 bedste partier – synes jeg selv!
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Peter Heine Nielsen kommenterer:
1. runde
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Curt Hansen - Lenier Dominguez
Curt har udspillet Dominguez i en skarp Botvinnik-variant, men det har kostet en del tid, og
her fejler han afgørende.
32. Tc3.
32. Txb5 vinder nemt: 32. -, Dxb5 33. Dxa3,
De2† 34. Sf2, Dc4 35. Dc1.
32. -, Dxc3 33. Sxc3, Tb2 34. Da8†, Kd7
35. Da4†, Kd8 36. Da5†, Kd7 37. Da4†, Kd8
38. Da8†, Kd7 39. Da4†, Kd8 40. Da5†, Kd7
41. Da4†, Kd8 42. Da8†. ½-½.
1. runde
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Sune Berg Hansen - Igor Glek
Glek fik sine briller igen og fandt:
15. -, Lxa2†!? 16. Kxa2, Dxd4.
Med merbonde, men hvid har dog visse
angrebschancer og vandt et kompliceret parti.
1-0.
2. runde

Igor Glek (2590)
Peter Heine Nielsen (2626)
Russisk C43
1. e4, e5 2. Sf3, Sf6 3. d4, Sxe4 4. dxe5, d5
5. Sbd2, Sxd2 6. Dxd2, Le7 7. Df4, 0-0!?
En idé forberedt til DM-omkampen mod
Sune i 1999.
8. Dg3, Lf5!
Angriber c2, og udvikler brikkerne hurtigst
muligt. Hvids dronning ser naturligvis faretruende ud, men sort er foran i udvikling.
9. Lh6, Lg6 10. h4, gxh6 11. h5, Lg5.
Trækket som Glek overså.
12. hxg6, fxg6 13. Dh3, Sc6 14. De6†, Kh8
15. Td1, Te8 16. Dxd5, Sxe5.
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Her regnede jeg med, han kunne opgive. 17.
Sxe5, Df6 vinder omgående, men overraskende
nok hænger han nogenlunde på efter.
17. Le2! Sxf3† 18. Dxf3, De7 19. Kf1, c6
20. Th3, h5.
Og selv om jeg her står klart bedst, lykkedes
det mig ikke at vinde dette. ½-½.
4. runde
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Curt Hansen - Sune Berg Hansen
Sune kom fint fra åbningen som sort i en
Chigorin. Curt har givet en kvalitet for modchancer, men i tidnøden forsvinder det sidste
håb.
32. Dg4.
32. Da7! Dxd1† 33. Kh2 ender med evig
skak.
32. -, gxh6 33. Tc1, Df7 34. Dh4, Txd6 35.
Tc8†, Kg7 36. Dg3† Kh7. 0-1.
5. runde

Peter Heine Nielsen (2626)
Curt Hansen (2625)
Dronninggambit D52
Mødet mellem de to højestratede danskere
var ikke just det turneringsmæssige topopgør,
man måske kunne forvente. Curt havde tabt
forrige runde og var på minus en, mens jeg lå på
50%. Men begge ville frem i tabellen, og det
var måske det, der skulle til for at få et spændende parti.
1. d4, Sf6 2. c4, e6 3. Sf3, d5.
Inviterer til Katalansk efter 4. g3, som jeg har
spillet meget på det seneste.
4. Sc3, c6 5. Lg5, Sbd7 6. e3, Da5 7. cxd5,
Sxd5 8. Dd2, Lb4 9. Tc1, 0-0.
9. -, c5 er hovedvarianten i øjeblikket, men
jeg har en del erfaring efter partierne mod Allan
Holst og Lars Bo Hansen i divisionsturneringen.
10. a3!?

Et sjældent spillet bondeoffer, som jeg så lidt
på før partiet mod Bruzon. Nu spiller han relativt sjældent sådan med sort, så det blev ikke til
de store konklusioner, men offeret virker fuldt
spilbart.
10. -, Lxc3 11. bxc3, h6.
11. -, Dxa3 12. e4, Se7 (12. -, S5f6!? 13.
Ld3, e5 var Lars Bos måde at løse sorts problemer på i et parti mod Carsten Høi fra divisionsturneringen i 1996. 14. 0-0, Te8 15. Lxf6, gxf6
var hans pointe. Hvid har nu sikkert fine angrebschancer her, om end sort står solidt. Jeg er
ikke sikker på, jeg havde slået på f6). 13. Ld3 er
naturligvis en bedre udgave for hvid. Løberen
kan nu gå til e3, og generelt tror jeg, at løberparret sikrer glimrende kompensation her. Men
Curts træk tillader en ekstra-mulighed, som jeg
ikke udnytter.
12. Lh4.
12. c4!? er sikkert bedre og sikrere. Hvid har
en vis fordel efter 12. -, Dxd2† 13. Kxd2, hxg5
14. cxd5, exd5 15. Sxg5, Sf6 16. Ld3. Hvid
spiller f3 + g4 + h4 etc. og er generelt hurtigere
og farligere på kongefløjen, end sort på dronningfløjen. Sort har naturligvis gode forsvarschancer, men hvid har en pæn og klar fordel.
12. -, Dxa3 13. e4, Se7 14. Ld3, Sg6 15.
Lg3, b6 16. 0-0, Lb7 17. e5, De7.
Sort er nødt til at bringe sin dame i sikkerhed
først, da 17. -, c5 18. d5! vinder for hvid.
18. h4.
For at holde gryden i kog. Når springeren
fortrænges, kan man begynde på at sende en
springer i retning af d6, eller starte et decideret
kongeangreb med Sh2 og f4.
18. -, c5.
18. -, Tfc8 19. h5, Sgf8 20. Lh4, De8 21.
De2, c5 22. Tce1 er uklart, men hvid har lovende angrebschancer.
19. h5, Lxf3 20. gxf3, Sh4 21. Df4, Sf5 22.
Lxf5, exf5 23. Dxf5.
Hvid har fået bonden tilbage, og har fået et
par potente centrumsbønder. Spørgsmålet er,
om sort kan nå at blokere disse, eller få skabt
modspil i tide.
23. -, De6 24. De4, f5.
Forsynet med ?? et par steder. For mig at se,
er det et normalt træk. Vi kæmper om initiativet, og det er vigtigere en skrækken for to hvide
fribønder. Objektivt er trækket dog suspekt.
Alternativet var 24. -, Tae8 25. f4, Dg4 for at
true Sf6, men det komiske 26. Dh1!? giver hvid
roen til stabilisere, hvorefter bønderne bliver
en magtfaktor.
25. d5, De8.
25. -, Df7 26. e6, fxe4 (26. -, Dxh5 27. Df4,
Sf6 28. d6) 27. exf7† Txf7 28. fxe4, Sf6 forkastede vi begge som for farligt p.g.a. 29. Tce1,
Sxh5 30. e5. Computeren tror på 30. -, Tf3 men
31. Lh2! Txc3 32. d6 ser ud til at vinde.
26. Df4, b5.
Giver springeren b6. Får sort tiden til at true
d5, så den må til d6, bliver en hvidfeltet blokade et problem. Jeg er nødt til at fortsætte dynamisk, men det gør ikke spor, at jeg taber en
del bønder, så længe fribønderne marcherer ned.
27. c4, Dxh5.
27. -, Sb6 28. cxb5, Sxd5 29. Dc4 ender ikke
tilfredsstillende for sort.
28. e6, g5.
Lidt som med hans f5. Intet vægtes højere
end initiativet, sort må angribe, for at det ikke
bare skal ende med, at jeg trivielt skubber bønderne i mål.

29. Dd6, Sb6 30. e7, Tfe8 31. Le5, Kh7 32.
cxb5, Dxf3.
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Her havde jeg mistet kontrollen og havde ikke
voldsomt meget tid tilbage. Hans kongestilling
er dog svagere end min, og reelt har hvid ingen
problemer.
33. De6, Dg4† 34. Lg3, Dh5 35. Dxf5†, Dg6
36. Dxg6†, Kxg6 37. d6, Sd7 38. Tfe1, Kf7.
Sort fik endelig blokret på de hvide felter,
men for sent. Mine tårne dribler sig ind i hnas
stilling, og springeren er bundet til d7, og kan
ikke forhindre min Løber i at blande sig.
39. Tc3, Tab8 40. Tf3†, Kg7 41. Le5†, Kg6
42. Lc3, Txb5 43. Te6†, Kh5 44. Th3†, Kg4
45. Texh6, Tb3 46. Kg2, c4 47. Th8. 1-0.
7. runde
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senere. Curt udspillede Glek i et kompliceret
midtspil og er her klar til at høste frugterne.
35. -, Dc6† 36. Se4, Txh2† 37. Kg1, Th3
38. Df2, Dc8.
38. -, Txd3 vinder et tårn, men med vingen
oppe, er det ikke nemt at vurdere, om der er
evig skak. 39. Df8†, Kh7 40. Df5†, Tg6 41.
Df7†, Lg7 afgør dog nemt.
39. Sxd6, Lxd6??
39. -, Dc6 40. Df8† (40. Se4, Txd3!) 40. -,
Tg8! 41. Sf7† Kh7 vinder.
40. Txd6, Da8 41. Dg2.
Nu er det ikke så enkelt længere, men spillerne er ikke klar over trækantallet og blitzer
gladeligt videre.
41. -, Da7† 42. Td4, Tf3 43. Te8†, Kh7 44.
Dc2†, Tg6 45. De4, Tf7?!
45. -, Df7 er en typisk computerløsning. Efter Te7 giver man evig skak med tårnet.
46. Th8† Kxh8 47. Dxg6, Tg7 48. Dxh6†,
Kg8.
Dette bør vel være remis, men er i praksis
ganske ubehageligt, men Curt holdt skansen,
selv om det næppe var den store trøst.
49. De6†, Kh7 50. Df5†, Kh8 51. Kg2, Db7†
52. Kg3, Dc7† 53. Tf4, Kg8 54. De6†, Kh7
55. De4†, Kh8 56. Kg2, Dd7 57. Da8†, Kh7
58. De4†, Kg8 59. Kg3, Dc7 60. De8†, Kh7
61. De6, Tg6 62. De4, Dd6 63. Kg2, Kh6 64.
De3, Dd5† 65. Kg1, Kh7 66. Td4, Df5 67.
Te4, Td6 68. De1, Kg6 69. Te3, Dc2 70. Te6†,
Txe6 71. Dxe6†, Kg5 72. De7†, Kf4 73. Dd6†,
Ke3 74. Dg3†, Kd2 75. Df4†, Kd1 76. Df1†,
Kd2 77. Df4†, Ke1 78. Df1†, Kd2 79. Df4†.
½-½.
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Igor Glek - Curt Hansen
Curt er også begyndt at spille Berliner, men
Glek ville det anderledes og spillede 4. d3, hvilket for øvrigt også var Sunes valg mod mig i
‘finalen’ ved DM i hurtigskak en måneds tid
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Sune Berg Hansen - Peter Heine Nielsen

Grundigt irriteret over at have smidt den gode
stilling mod Volokitin, besluttede jeg mig for
at gøre et sidste forsøg på at nå op til toppen.
Det krævede gevinst i begge de resterende partier, og nogen kan derfor måske undre mig at
jeg valgte Berliner-forsvaret. For mig at se kan
man dog fint spille på gevinst med det, og afslog da også en hurtig remis. Her har jeg i begyndende tidnød fået overtaget, men mit næste
træk er smartere end det er godt.
32. -, Ta3.
Fristende, og med en sød taktisk pointe. 32.
-, Te4† 33. Kg3, Kf6 34. Sd4, Ld3 35. Txe4,
Lxe4 36. Th1, Ke5 37. Txh6, Tg8† vinder stille
og roligt.
33. Sd4, Te4†.
Pointen, kongetræk besvares nu med Txd4.
34. g4! Ta2 35. Sxc6†?
35. Kg3! Kf6 36. Sxe2, Taxe2 37. Txe2, Txe2
38. Th1, Kg7 39. Kf4 bliver ikke nemt at vinde.
35. -, Kf6 36. Sd4, Txg4† 37. Kh3, Te4 38.
Kg3, h5 39. Sxe2, Taxe2 40. Txe2, Txe2 41.
Kh4, Kxf5 42. Tf1†, Kg6.
Nu var der 1 point op til Dominguez på 1.
pladsen, og ham havde jeg yderst passende med
de hvide brikker i sidste runde. Desværre fik
jeg ikke lagt det ønskede pres og stod i underkanten da det endte med trækgentagelse og remis. 0-1.
9. runde
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Lazaro Bruzon - Sune Berg Hansen
Umiddelbart kan slutspillet virke uklart, men
Løberen på f6 overbelastes elegant med:
50. Lc1! Kd5 51. Lb2.
Hvorefter turneringen endte med cubansk
Dobbeltsejr. 1-0.
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v/ Steffen Pedersen
En af Hollands mange stærke åbne turneringer er Lost Boys Open, der de seneste par år
har været afviklet i Amsterdam. Nicolai V.
Pedersen deltog i år og lavede sin afgørende
IM-norm til titlen, der dermed kun er en formalitet, eftersom Elo-tallet er mere end rigeligt i orden. Nogen topplacering blev det dog
ikke til, men 5½ point af 9 mulige var solidt
og godt.
Kun få var i stand til blot nogenlunde at
følge med den hollandske stormester Loek
van Welys hæsblæsende tempo, og i sidste
runde brød van Wely afgørende ud ved at
besejre sin israelske stormesterkollega, Emil
Sutovsky, der i et forsøg på at vinde strammede skruen en anelse for meget og til sidst
røg i et trick.
Sutovsky havde dog runden inde leveret
følgende lille perle:

Maarten Solleveld (2451)
Emil Sutovsky (2658)
Engelsk A28
1. c4, Sf6 2. Sc3, e5 3. Sf3, Sc6 4. d4, exd4
5. Sxd4, Lb4 6. Lg5.
Dette er hvids skarpeste. I et forsøg på at
undgå at sort forstærker bindingen af Sc3 med
for eksempel Se4, svarer hvid igen ved selv
at opstille en binding. I mange tilfælde forsøger sort at gribe initiativet ved hurtigt at ophæve hvids binding med h6 fulgt af g5 og
Se4. Men dette er også risikabelt, da sorts
stilling får mange svækkelser. I dette parti
har sort held med sin dynamiske strategi. Stillingstyper af samme karakter som denne variant findes i nimzoindisk og forskellige former for dronninggambit. 6. g3 er det roligere
alternativ.
6. -, h6 7. Lh4, 0-0.
Sort kan også vælge med det samme at
doble hvids bønder i c-linjen: 7. -, Lxc3† 8.
bxc3, Se5!? (8. -, 0-0 9. e3, Se5 med ideen

Sg6 er et fint alternativ, der er blevet populært på det seneste; hvid kan måske overveje
10. Sxc6) 9. f4!? (det skarpeste, med ideen, at
9. -, Sxc4 10. e4 er farligt for sort) 9. -, Sg6
10. Lxf6, Dxf6 11. g3, Sf8 12. Lg2, Se6 13.
0-0, 0-0 14. e4, d6 15. Dd2, Sc5 16. Tae1,
Tb8 17. Te3, Ld7 18. Sb3, Sxb3!? 19. axb3,
Lc6 20. Dd4, a6 21. Dxf6. ½-½, Kramnik Karpov, Las Palmas 1996. Til trods for sorts
lidt dårligere bondestilling efter 21. -, gxf6
har hvid ingen fordel, da sort for eksempel
kan stille sig op i e-linjen med tryk mod e4.
8. Tc1, Sxd4!
Igen er 8. -, Se5 en idé for at gå til g6 og
ophæve bindingen af Sf6. Sort stod fint i et
parti Alburt - Kuzmin, Sovjetmesterskabet
1972 efter 9. a3, Lxc3† 10. Txc3, Sg6 11.
Lxf6, Dxf6 12. g3, a6!? 13. Lg2, d6 14. 0û0,
c5 15. Sc2, Tb8 16. Se3, Se7 fulgt af b5 med
modspil. Hvid skal ikke nødvendigvis forcere afbytningen på c3, og 9. e3 er derfor et
udmærket alternativ.
9. Dxd4, g5 10. Lg3, c5.
Sutovskys idé er velkendt og nok endnu
bedre end 8. -, Te8 9. e3, Sxd4 10. Dxd4, g5
11. Lg3, c5 12. Dd1, d5 13. cxd5, Dxd5 14.
Dxd5, Sxd5 15. Lb5, som er set i flere partier.
Hvid får dog et tempo til udviklingen af Lf1
og tårnet står alligevel ikke specielt nyttigt på
e8. Det forsøger Sutovsky at udnytte ved at
undlade 8. -, Te8, derfor er Sollevelds næste
træk på sin vis logisk – men ikke godt.
11. Dd6?!
Forsøger at udnytte at sort har undladt Te8,
men 11. Dd1, d5 12. cxd5, Dxd5 13. Dxd5,
Sxd5 14. e3 i stil med ovennævnte variant
var bedre. Hvid håber i partiet nok på 11. -,
Te8 12. f3, der senere vil give et stærkere
centrum med e4.
11. -, Se4!
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stret for 12. Dxh6, Db6! 13. Dxb6, axb6, der
giver sort hurtigt modspil, for eksempel 14.
Lc7, Txa2 15. f3, Sxc3 16. bxc3, La3 17.
Tb1, Te8, som umiddelbart virker nemmest
at spille for sort. En anden sjov variant er 13.
Dh5, Lxc3† 14. bxc3, Db2, der ser helt afgørende ud for sort. Hvid har dog 15. Lf4!, der
lægger op til evig skak efter 15. -, gxf4 16.
Dg4† Kh7 17. Dh5† Kg7 18. Dg4† osv. Sort
slipper ikke ud af skakkerne, da et Kf6 besvares med Dxf4†, og hvis kongen skal videre,
falder Se4 med skak. I stedet fører 15. -, Kg7!
til et totalt kaos efter 16. Lxg5 (16. Df3, f5
17. Le3, b6 er nok godt for sort) 16. -, Th8
17. Dg4, (17. Lf6†, Sxf6 18. Dg5†, Kf8 19.
Dxc5†, d6 20. Dxd6†, Kg7) 17. -, d5 18.Df4
Th5!?
12. -, d5! 13. Dxd5.
13. cxd5, Lf5 14. Dc4, Da5 ser også farligt
ud.
13. -, De7! 14. De5.
Et forsøg på at simplificere stillingen, men
sort bliver ved med at finde energiske træk.
14. -, Dxe5 15. Lxe5, Te8 16. Lg3, f5! 17.
f3, Sxc3 18. bxc3, La3 19. Tb1.
Nu får sort Lf5 ind med tempo, men hvid
har heller ikke meget at stille op efter 19. Td1,
f4 20. Lf2, b6, da sort truer 21. -, Lb2.
19. -, f4 20. Lf2, b6 21. g3, Lf5 22. Tb3,
Lc1 23. gxf4?
En sidste fejl. Eneste forsvar var 23. Kd1!,
Le3 24. Lxe3, Txe3 25. Tb2!, Txc3 26. Td2
med håb om endelig at få aktiveret brikkerne.
Sort bør dog stå til gevinst alligevel.
23. -, Tad8.
Nu er det derimod væsentligt nemmere, da
hvids konge er fanget i centrum, og Sutovsky
får endda lov til at sætte mat på usædvanlig
vis.
24. e4, Ld2† 25. Ke2.
25. Kd1, Lxf4† 26. Ke1, Lxe4 27. fxe4,
Txe4† 28. Le2, Td2û†
25. -, Txe4† 26. fxe4, Lg4 mat! 0-1.
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12. Dd3?
Den unge hollænder har ikke været begej-

-+-T-+l+
O-+-+-+6
-O-+-+-O
5
+-O-+-O4
-+p+pPv+
3
+rP-+-+2
p+-VkB-P
1
+-+-+b+r
8
7

a

b

c

d

e

f

g

h

Masser af skak ...
I forventning om en flodbølge af stof fra sommerens mange turneringer i ind- og udland
valgte vi at udsende et tyndt augustnummer på
16 sider og så til gengæld trykke 32 sider i det
septembernummer, læseren just sidder med i
hånden.
Og foruden Vesterhavsturneringen, Politiken
Cup og Aarhus Chess Summer, har der været
spillet Vanløse MåskeSommerHede, afholdt
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sommerlejre, og spillet hurtigskak. Derudover
har et stort antal danskere været i udlandet for
at prøve kræfter i de store opens – og flere af de
stærkeste har været endog meget succesrige. I
flæng kan nævnes, Davor Palo, Nicolai V. Pedersen, Andreas Skytte Hagen og Kim Pilgaard.
Og på internationalt topplan har Anand besejret Ponomariov, mens vi stadig har til gode
at se Peter Heine Nielsens trykklare kommen-

tarer til Advanced Chess mellem Kramnik og
Anand i bladet, samt få FIDE-GP i Moskva og
Kramniks kandidatturnering i Dortmund på plads.
Læsere, der har kendt Skakbladet – ikke nødvendigvis gennem 25 år – men blot over et antal numre, har måttet øve sig i kunsten at vente.
For somme tider overtrumfes redaktionens
planer og gode intentioner af stof, der er så vigtigt, at det går forud for alt.
tr

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

Skakbladet i femogtyve år
AF BENT KØLVIG
ed dette nummer af Skakbladet kan Dansk
M
Skak Union fejre et helt enestående jubilæum, idet medlemsbladet nu har haft Thorbjørn Rosenlund i redaktørstolen i hele 25 år!
Aldrig før har nogen af de skiftende redaktører
holdt tilnærmelsesvis så længe.
Det kom som noget af en overraskelse i
september 1977, at en gut, der bare var 26 år
gammel, var blevet udset til at overtage redaktionen efter Hans Rasmussen, der havde redigeret i 9 år og så syntes, det var nok (allerede
her kan det røbes for de uindviede, at jobbet
hverken er nemt, uproblematisk eller velbetalt!).
I hvert fald var det med en vis skepsis, at
overtegnede (som det er moderne at kalde sig)
dengang modtog nyheden om den nye redaktør. Godt nok kendte jeg ham som en fremragende mesterspiller og leverandør af velformulerede artikler og referater til bladet. Men alligevel: så ung!
Ved nærmere eftertanke blev min skepsis
afløst af et optimistisk håb om bedre tider for
bladet, et håb, som efterhånden gik mere og
mere i opfyldelse. På grundlag af halvtreds år
som kritisk læser af vores fælles blad - og fyrre
som mere eller mindre regelmæssig bidragyder
- må jeg vel have lov til at fremføre den vurdering, at Skakbladet under tr-signaturen har udviklet sig til et særdeles læseværdigt og vellykket stykke faglitteratur.
Det lader sig imidlertid ikke skjule, at vanskelighederne har været mange. En del af dem
er der stadig! Også redaktionelt optræder der
tidnød! Og ligesom i spillet skyldes den ofte
den bestandige stræben efter det perfekte! Detaljer skal der nok ikke gås meget i ved denne
lejlighed, men navnlig de ærgerlige diagramfejl har gennem årene gået Thorbjørn meget på.
Vi sender lige en tanke til den søde og tålmodige familie!
Vi må huske, at redaktøren ikke kun indsamler og redigerer stoffet. En betragtelig del af
arbejdet består i at skrive alt det, som andre
ikke gør! En anden del er kritisk gennemlæsning (og analyse) af indsendte bidrag (tak for
det, Thorbjørn!). Og så er der alle de øvrige
småjobs, f.eks. besvarelse af læserbreve. Og her
er tr uovertruffen.
Således husker jeg fra et af de første år, at en
ældre ex-landsholdsspiller og gymnasielærer
skrev og belærte redaktøren om et eller andet,
som skulle være skrevet grammatisk forkert.
Det var for dårligt osv. osv., men i et elegant
svar, som i sig selv var et stilistisk mesterstykke,
kunne Thorbjørn tilbagevise kritikken under
anvendelse af moderne dansk grammatikalsk

terminologi samt et citat fra den klassiske faglitteratur, der antydede, at den gode lektors
grammatik allerede var ved at gå af brug for 60
år siden.
Også andre kritikere har fået svar på tiltale.
Men det skal fremhæves, at Thorbjørn altid
ærligt har erkendt sine fejl, mangler og eventuelle forsømmelser, hvis kritik har været berettiget. Det fremgår tydeligt ved gennemlæsning
af de små 300 numre, han har bestyret i årenes
løb. Det er for resten ganske interessant at læse
gamle årgange i rækkefølge og opleve udviklingen i tidsforkortelse.
En af Skakbladets forcer har været de mange
underholdende og belærende artikler af topspillere. Redaktøren har fået mange af vore internationale mestre og stormestre – lige fra dengang vi kun havde én GM – til at øse ud af deres
viden og kunnen til gavn for alle.
Der er således al mulig grund til at hylde jubilaren i hans eget blad. Her var det egentlig
meningen, at jeg ville fremlægge en vurdering
af hans personlighed som redaktør, skakspiller
og menneske. Men jeg måtte indrømme over
for mig selv, at mange andre i skakkens verden
nok kender meget mere til ham end jeg. Da fik
jeg den tanke at lade forskellige fremtrædende
skakfolk give deres B7 med! Altså skrev (mailede) jeg rundt og fik mange villige svar. Altså
kommer her en slags mini-her-er-dit-liv-kludetæppe af deres hilsener, meninger, minder og
lykønskninger til den jubilerende redaktør.
Først lader vi en gammel og jævnaldrende legekammerat, IM Jens Kristiansen, komme til:
Jaja, så har Thorbjørn været redaktør i 25 år.
Der skal nok være dem – måske flertallet af
unionens medlemmer – der ikke kan huske, at
der nogen sinde har været andre. Og så er han
endda ikke særlig gammel – kun lidt ældre end
jeg - ha!
I slutningen af 60’erne var vi i det nordkøbenhavnske en pæn flok meget skakinteresserede store knægte. Der var Gentofte- og
Gladsaxe-drengene og så nogle stykker fra
Vanløse og omegn – deriblandt Thorbjørn. Vi
mødtes meget og spillede og konkurrerede både
i officielle og uofficielle (trænings)turneringer.
Og sammen prøvede vi også grænserne af på så
mange andre områder end skak. Og vi gjorde
både på den ene og den anden måde hinanden
gode, grundlagde venskaber for livstid, og ingen af os slap nogen sinde rigtigt interessen for
skak.

Thorbjørn var blandt de bedste af os og var i
70’erne en af landets bedste spillere. Det kunne
såmænd både være blevet til DM- og IM-titel
mv., hvis ikke der var kommet så meget andet
til – kone og børn og redaktørpost mm. Og så
var der også det med hans evindelige, kompromisløse søgen efter den rigtige løsning i
enhver situation, hvilket i praktisk skak ofte
gav ham voldsomme tidnødproblemer.
Af samme grund har Thorbjørn som redaktør vist nok også altid været i tidnød. I mine
mange kontakter med ham i den sammenhæng
synes jeg stort set altid han har været stresset op
til en deadline. Grundighed, ansvarlighed og
pertentlig sans for de mange, mange detaljer i et
skakblad har kendetegnet hans virke som redaktør. Men også – og ikke mindst – tålmodighed og personligt engagement i forhold til de
mange personlige henvendelser til redaktøren
via telefon, brev eller e-mail. Dette kan jeg
blandt andet bevidne fra adskillige besøg på
redaktionen – vores dybsindige diskussioner
blev ustandseligt afbrudt af henvendelser, der
langtfra altid kun drejede sig om stof til bladet.
På denne måde har Thorbjørns enmandsbetjente
redaktion faktisk i årevis fungeret som en slags
uofficielt sekretariat for unionen – et forhold
der ofte glemmes.
Jo, min gamle ven fra de glade ungdomsår i
60’erne må nu finde sig i at blive betragtet som
en institution i dansk skak. Faren ved at blive
betragtet som en sådan er at blive taget for givet
– at skakfolket helt overser det enorme arbejde
Thorbjørn har lagt og lægger i dansk skak for
en i øvrigt temmelig ringe betaling.
Vores grundige, pertentlige, ansvarlige, kompromisløse, tålmodige og engagerede redaktør
fortjener ved sit jubilæum meget, meget mere
end et stort hurra.
Jens Kristiansen
Den foregående redaktør, Hans Rasmussen, har
også nogle gode minder:
Thorbjørn startede sin skakkarriére i Vanløse
Skakklub, men som så mange andre unge spillere skiftede han til en større klub, da spillestyrken havde nået et vist niveau. Han valgte
Frederiksberg, hvor han var med til at vinde
Danmarksmesterskabet for hold i 1973/74 og
blev topscorer på holdet.
I sommeren 1974 deltog han i den første
Solskinsturnering, arrangeret af Vejlby-Risskov
Skakklub, hvor han blev nr. 2 efter Bo Jacobsen. Bo var blot en af mange unge og stærke
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1984

1985

spillere som var samlet i Vejlby-Risskov. Klubben virkede på daværende tidspunkt som en
magnet på unge spillere, der flyttede til Århus
for at studere, efter at klubben op gennem
60’erne var blevet stærkere og stærkere og var
blevet landskendt med hurtigturneringen ‘Det
åbne Risskovmesterskab’. Turneringen havde
gennem årene havde haft adskillige stormestre
som deltagere, inkl. Bent Larsen.
Thorbjørn følte sig åbenbart godt tilpas i det
århusianske skakmiljø med så mange jævnaldrende og stærke spillere og besluttede at rykke
teltpælene op og flytte til Århus i efteråret 1974.
Han blev straks instruktør i skoleskak på to
skoler og førte Skolernes Skakklub frem til et
Danmarksmesterskab. Han var dog også aktiv
selv og allerede i foråret 1975 vandt han Århusturneringen sammen med Jørn Sloth, Nordre,
men måtte dog se sig slået i omkampen om
Århus-mesterskabet. Thorbjørn tog dog hurtigt
revanche og blev Århusmester de to følgende
år, 1976 og 1977.
Thorbjørn var flyttet fra et kollegium i Risskov til et skakkollektiv i Gjellerupplanen i
Brabrand sammen med tre andre skakspillere
fra Vejlby-Riiskov Skakklub. Vistnok det eneste kollektiv af denne art, der har eksisteret i
kongeriget. Og på klubplan gik det strygende.
Klubben blev Danmarksmester to år i træk 1974/
75 og 1975/76 og var en tur i Moskva som
deltager i Europacup.
Som bekendt husker mange skakspillere sjældent deres tabspartier. Selv husker jeg dog følgende tabsparti, hvor Thorbjørn med to elegante
skinofre lige efter hinanden præcist blotlagde
svaghederne i den sorte stilling.

Thorbjørn Rosenlund
Hans Rasmussen
Århus-mesterskabet 1980, sidste runde.
Noter af Thorbjørn i Aarhuus Stiftstidende.
1. d4, g6 2. c4, Lg7 3. Sc3, d6 4. Sf3, Sf6 5.
Lf4. I stedet for det mere almindelige 5.e4, der
ville føre til hovedvarianten i kongeindisk. 5. -,
0-0 6. e3, Sbd7 7. h3, c6 8. Le2, De8 9. 0-0, e5
10. Lh2.
Her står løberen og gemmer sig, men uanset
hvordan sort forholder sig i centrum, kan løberen deltage aktivt. I partiet spiller sort e5-e4,
hvilket tillader et tryk mod d6, men slår han på
d4, som Kresten Schmidt valgte (tidligere i
turneringen), får løberen ligeledes en herlig diagonal. Endelig kan sort heller ikke blive stående i al evighed, fordi hvid gennemfører c4c5 med angreb på e5-bondens dækning.
10. -, Kh8 11. b4, Sg8 12. Db3, f5 13. b5, e4
14. Sd2, Tf6. En klodset dækning, men sort
pønser på g6-g5 og Th6.
15. bxc6, bxc6 16. Da4, Sf8?. Hvids initia-
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1987

1986

1988

tiv på dronningfløjen var ikke ufarligt, men nu
taber sort også materiale.

t+v+wMmL
7
O-+-+-Vo
6
-+oO-To+
5
+-+-+o+4
q+pPo+-+
3
+-N-P-+p
2
p+-NbPpB
1
R-+-+rK8

a

b

c

d

e

f

g

h

17. Sd5! Udnytter at dronningen på e8 er
udækket.
17. -, Tf7 18. Sb6. Også tårnet på a8 er udækket. (Nej, ikke én gang til! Havde muligvis set
det første springeroffer, men givetvis ikke nummer to. Sort er færdig. HR).
18. -, Tb8 19. Sxc8, Dxc8 20. Lxd6, Tb2
21. Tfd1, Se6 22. Tab1, Tfb7 23. Txb2, Txb2
24. Dxa7, Dd8 25. c5, Sf6 26. Lc4, Sd5 27.
Lxd5, cxd5 28. Tb1! Fremtvinger afbytning af
sorts eneste aktive brik, og dermed er det selvfølgelig slut.
28. -, Txb1 29. Sxb1, Dg8 30. Sc3, f4 31. c6,
fxe3 32. fxe3, Dd8 33. Db8. Sort opgav. 1-0.
Thorbjørn vandt turneringen og blev dermed
Århusmester for 3. gang.
Skakspalten i Aarhuus Stiftstidende havde han
overtaget efter Jens Kølbæk, der rejste fra Århus i 1977, og han beholdt den til sommeren
1986. Vejlby-Risskov fungerede ikke så godt
længere, og Nordre Skakklub var ved at genvinde sin dominerende position i Århus-området. Thorbjørn havde taget konsekvensen og
meldt sig ind i denne klub, og med Nordre var
han med til at vinde danmarksmesterskabet for
hold syv år i træk fra 1977/78 til 1983/84.
Foruden at være redaktør af skakspalten i den
lokale avis var Thorbjørn i 1975 blevet redaktør af Dansk Skak Unions presseservice, og det
var derfor en erfaren mand både som skribent
og som en stærk spiller, der i efteråret 1977
overtog redaktørposten efter undertegnede. Og
som vi alle ved, har Thorbjørn på fremragende
vis levet op til forventningerne. Jeg vil slutte
denne beretning om Thorbjørns tid i Århus –
han rejste tilbage til Københavnsområdet i 1982
– med at ønske redaktøren hjertelig tillykke med
et helt usædvanligt jubilæum.
Hans Rasmussen,
redaktør af Skakbladet 1968-1977.

1989

1990

Steen Juul Mortensen var formand for DSU og
har ikke fortrudt noget:
Da Thorbjørn blev ansat i efteråret 1977 ved
Hans Rasmussens fratræden, var det et naturligt valg i den forstand, at han havde redigeret
„Presseservice“ ganske fortræffeligt i nogle år,
så i det daværende FU var vi ikke i tvivl om, at
Thorbjørn var i stand til at varetage jobbet.
I de næste 18 år var jeg naturligvis meget i
kontakt med Thorbjørn om stort og småt mht.
Skakbladet, og der er ingen tvivl om, at han har
ofret megen tid gennem årene for at gøre bladet
læseværdigt – ikke blot indholdsmæssigt, men
også layout-mæssigt er der ydet en stor indsats.
Jeg ved, at redaktøren gennem årene har udvist
stor tålmodighed med mange bidragyderes lidt
skødesløse forhold til rettidig aflevering af
manuskripter, således at han selv har været presset.
Redaktøren er perfektionist, hvilket er godt
for læserne, men ofte medfører, at Thorbjørn
Rosenlund selv udsættes for en helt urimelig
arbejdsbyrde.
Thorbjørn Rosenlund og jeg havde gennem
årene mange og lange telefonsamtaler – jeg er
ikke den eneste, han har haft lange samtaler
med! – og mange skakpolitiske diskussioner er
gået gennem ledningerne; vi var ofte uenige,
men vi respekterede hinandens synspunkter, og
uenigheden forhindrede os aldrig i at samarbejde til gavn for Dansk Skak Union.
Hjertelig til lykke med jubilæet!
Steen Juul Mortensen
En hilsen fra Erik Søbjerg, formand for Dansk
Skak Unions Støtteforening:
Kære Thorbjørn, tillykke med det imponerende
jubilæum i skakkens tjeneste.
Du er jo snakkesalig, men aldrig triviel! Efter en samtale med dig er man altid lidt klogere
end før, og i hvert fald inspireret. Som jubilar
på en post med stor berøringsflade med alle
dele af skaklivet har du selvsagt en kolossal
viden om, hvad der sker rundt omkring. Nok så
vigtigt er det en viden du bruger, men aldrig
misbruger. Altid i skakkens interesse.
Det samme kunne siges om din kollega i
Unionen, Bjørn Laursen. Jeg tør dårligt tænke
på, hvordan DSU var stillet uden dig og Bjørn
til, med jeres overblik og væsen, at glatte ud og
få tingene til at fungere. Bliv endelig ved længe
endnu, og i hvert fald til mindst ét nyt jubilæum!
Venlig hilsen
Erik Søbjerg
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1993

Samarbejdspartner og kartoteksbestyrer Bjørn
Laursen:
Hej Thorbjørn! Du ønskes rigtig mange gange
til lykke med de 25 år som redaktør af Skakbladet.
Som én af dem, der formentlig har mest daglig omgang med dig angående Skakbladet og
alt andet inden for Dansk Skak Union, skal der
lyde en rigtig stor tak for et utroligt glimrende
samarbejde gennem årene, som forhåbentligt
vil fortsætte mange år frem i tiden.
Vi har jo engang imellem en samtale om unionen, hvor vi simpelthen får klaret alle de problemer, som de andre har lavet for os.
Jeg ved heller ikke, hvordan jeg skulle undvære hver måned, som Dansk Skak Unions
ekspeditionskontor for udsendelse af skakbladet, at få at vide af redaktøren, at Skakbladet
er forsinket. Hvis bladet pludselig skulle komme
til tiden, ender det jo også bare med, at medlemmerne overhovedet ikke kan finde ud af det.
Nå, spøg til side – tak for ualmindelig godt
samarbejde.
Venlig hilsen fra medlems- og
ratingkartoteksføreren
Bjørn Laursen
Peter Dürrfeld er ligesom Thorbjørn forfatter
af skakbøger og har personlige erindringer:
De fleste danske skakfans er formodentlig og
forhåbentlig klar over, at Thorbjørn – også – er
en formidabel skakspiller. I 1970 var jeg kaptajn for et ad hoc-skakhold, der deltog i en
hurtigturnering i Berlin. Thorbjørn var 19 år
dengang og var et forrygende førstebræt. Vi
var nogle stykker, der anså ham som værende
lige så talentfuld som en anden 19-årig, der vakte
opsigt ved dét stævne, Jan Timman. Det er en
god årgang 1951, hvad navne som Karpov,
Timman og Thorbjørn vidner om.
Så man vil forstå, at jeg er rævestolt over
engang at have vundet et parti over Thorbjørn.
Jeg har desværre ikke gemt det, men jeg hu-
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sker, at det foregik på biblioteket på N. Zahles
Skole, og at min gevinst var såre ufortjent (jojo,
heldige sejre findes skam også i skak!) – Thorbjørn havde bragt sig i tidnød ved at regne på
(og forkaste) en række hårrejsende indviklede
varianter, hvis eksistens jeg kun havde en svag
anelse om.
Jeg sad tilbage med en fornemmelse af, at
Thorbjørns farligste modstander var hans egen
perfektionistiske kreativitet. Modsat Timman
og Karpov nåede han ikke verdenstoppen - lad
os glæde os over, at han i stedet blev – og er - en
fremragende redaktør for Skakbladet.
Peter Dürrfeld
Svend Novrup var som Thorbjørn foregangsmand inden for verdensorganisationen af skakjournalister. Hans mange skriverier og initiativer er kendt af de fleste. Novrups præsentation
af jubilaren kommer her:
Ved Thorbjørns 25 års jubilæum som redaktør
af Skakbladet
Det er få redaktører beskåret at nå et 25 års
jubilæum, og det er også et under, at det er sket
for Thorbjørn, for det er næppe for meget sagt,
at han i alle 25 år har været i opposition til den
siddende ledelse af DSU. Imidlertid er han
meget dygtig og samvittighedsfuld og har i årenes løb hævet Skakbladets læseværdighed betydeligt, ligesom han ofte med stor perfektionisme har forsøgt at løse de tekniske problemer,
som forskellige fremstillingsmetoder og trykkerier har givet ham. Han har samtidig kunnet
fungere som dårlig samvittighed og alibi for
diverse forretningsudvalg, og derfor er han blevet siddende – utvivlsomt til størst gavn for
DSU og læserne, mens Thorbjørn måske kunne
være kommet videre med sine fremragende
evner på andre områder.
Det er på den anden side ikke sikkert, for han
ejer ikke evnen til at underordne sig autoriteter,
hvis motiver han altid vil sætte spørgsmålstegn
ved. Med sine mistanker om skjulte dagsordener
kan han ind imellem drive sine bedste venner
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til vanvid og løfte fanen så højt, at fødderne
ikke kan nå jorden, men på den anden side er
det sikkert, at står man fast på sine synspunkter
efter at have været i Thorbjørns vridemaskine,
er man i hvert fald på klippegrund.
Thorbjørn er en kærlig sjæl med en retfærdighedssans, der i tidens løb har budt ham at
kæmpe indædt til sidste blodsdråbe for håbløst
tabte sager, ikke mindst på delegeretmøder.
Hans – måske underbevidste – manglende tro
på demokratiets effektivitet eller tilhøreres dømmekraft kombineret med hans afsky for demagogi har været medvirkende til, at han ikke ved
de lejligheder slog igennem. Samtidig er der
ikke tvivl om, at han ofte har medvirket til at få
løst konflikter i DSU ved at afdække dem internt og få de rigtige mennesker i samtale.
At Thorbjørn ikke er gået itu under et af sine
felttog eller i et nihilistisk anfald, skyldes utvivlsomt Else, der kærligt og forstående har lirket
ham på plads i vanskelige tider, og med hvem
han har fået sine dejlige børn. Når skakverdenen
har været for ond eller uretfærdig, har hun ønsket sig, at han arbejdede med noget andet, men
for DSU og alle os andre vil det være meget
trist, hvis det sker en dag. Thorbjørn er manges
garanti for, at det hele aldrig bliver alt for suspekt i DSU.
Svend Novrup
Ja, kære tr, rigtige venner! Hvis du synes, dette
er for langt og medfører udsættelse af meget af
det stof, du ellers brænder for at få i bladet, så
skal du vide, at dit jubilæum er så unikt, at det
bør overskygge alt andet. Det har jeg bestyrelsens ord for!
Og hermed siger også jeg – personligt og på
de øvrige læseres vegne – dig tak for 25 års
godt arbejde!
Bent Kølvig
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Atter glade børnestemmer
i skakklubben
AF HANS BUTTENSCHØN
ette indlæg blev jeg inspireret til at skrive,
D
efter at jeg overværede en samtale mellem
to skoleskakledere ved et Grandprixstævne i
Århus.
I al sin enkelhed gik samtalen ud på, at den
ene fortalte, at han havde været med til at lave et
stævne for elever i nogle skolefritidsordninger.
Vinderen blev elever fra en skole, hvor der ikke
er en skoleskakklub. Skoleskaklederen fortsatte
med at fortælle, at han havde kontaktet den lokale skakklub og opfordret dem til at starte op
med skoleskak, men her havde man ikke ressourcer til opgaven, så derfor ingen skoleskak
på den skole.

En historie om at prøve
Og det er så her, jeg kommer ind og godt vil
fortælle min historie. For tre år siden var jeg i
en noget lignende situation. Jeg følte, der var
behov for skoleskak på den skole, hvor vores
børn havde gået, men jeg var noget betænkelig.
Kunne jeg klare det, jeg er jo ikke mesterspiller?
Kunne en gråsprængt ældre mand fange nutidens børns interesse? Var børn i år 2000 overhovedet interesseret i skak? Og mange andre
spørgsmål løb rundt i mit hoved.
Men jeg besluttede, at det skulle prøves, og
nu får I så min historie.
Jeg er årgang 1944 og lærte at spille skak i
1955 i den nu for længst nedlagte Sorring Skakklub. Her havde vi en gammel pottemager, Niels
Olsen, der ikke var en ørn til at spille skak, men
han var god til at tage sig af os børn, og vi fik

Tag stilling!
Løsninger til jubilæumsstillingerne side 6.
I anledning af redaktørens jubilæum består sættet
denne gang af stillinger taget fra den første årgang
af Skakbladet under Rosenlund: 1977-78.
1. John A. Peters
Roy C. Ervin
Lone Pine Open 1978. Hvid vandt afgørende
materiale med en ca. 13 træk lang kombination: 26. Td4, Dg5† 27. Tg4, Dxf5 28. De2!
Db5 29. Tg5†!! Kxg5 30. Dg4† Kf6 31. De6†
Kg5 32. f4†! Txf4 33. Te5† Dxe5 34. Dxe5†
Tf5 35. h4† Kg4 36. De4† Tf4 37. Dg6† Kxh4
38. Dg3† Kh5 39. Dxf4. Pyha! 39. -, Td8. Der
fortsættes. Sandsynligvis har man (hvid!) været i voldsom tidnød uden at have noteret trækkene. 40. Df3† Kg6 41. Dxc6† Kh7 42. a4,
Td2† 43. Kf3, Tb2 44. Dc3, Ta2 45. a5 1-0.
Sådan går det tit. Men der var altså en mere
direkte vej til målet: 26. De2†! Kg5 27. De3†
Kh5 (27. -, Kf6? 28. De7† eller 27. -, Df4 28.
h4† Kg4 29. f3†) 28. Df3† Kg5 29. Te4! etc.

18

.

SKAKBLADET 2002, SIDE 210, NR. 9

glæden ved skakspillet af ham. Jeg blev medlem af DSU i 1956 og har været det siden. De
sidste 30 år med Skanderborg Skakklub som
min klub.
Mit engagement i klubben har været meget
svingende. Fra total passivitet i mange år over
reserve i holdskak, når det virkelig kneb med at
stille hold, til et lidt større engagement sidst i
halvfemserne.
Jeg har kunnet konstatere, at mine modstandere i klubben er lige så rare og flinke, som da
jeg begyndte for mange år siden, men de er
blevet mere og mere gråhårede, og der er næsten aldrig behov for at tysse på de unge spillere, for der er ingen at tysse på.
Jeg følte også, at jeg stod lidt i gæld til Niels
Olsen og de mange, der har taget slæbet for mig
i mange år, hvor jeg var passiv.
Det første, jeg gjorde, var at spørge min arbejdsgiver, om jeg på mandage i vinterhalvåret
måtte møde en time tidligere og så gå en time
før. Ingen problemer!
Så nu kunne jeg sætte en lille annonce i det
lokale ugeblad, at der var skoleskak hver mandag fra kl. 16.00 - 17.30 på skolen. Tidspunktet
på dagen var ikke tilfældigt valgt. Mange børn
i de små klasser har svært ved at klare aktiviteter efter kl. 18, og mange forældre har direkte
sagt, at hvis jeg flytter undervisningen til aften,
så vil de stoppe deres børn, til de bliver lidt
ældre. Jeg fik skoleinspektøren til at optage en
lille omtale i skolebladet.
Jeg startede op den første mandag i det nye

2. Per Auchenberg
Eric Brøndum
Espergærde Open 1977. Når først man har set
det: 25. -, Txh2! 26. Kxh2, Th8† 27. Kg1, Se2
mat. 0-1.
3. Erling Mortensen, Danmark
Konstantin Kaizauri, Sverige
Sekslandskamp Glücksburg 1977. Selvfølgelig kan man spille 33. Lc4 eller 33. Sc4 med
godt spil. Men den unge Erling fandt en lumsk
fælde frem: 33. Sc6! Lxh2+ 34. Kxh2, Dc7†.
Kommentatoren dengang mente dette var en
fejlberegning og at sort skulle have spillet 34. -,
Dh7† 35. Kg1, Ld5 36. Se7† Dxe7 37. Dxf5.
Nutidens analyseværktøj afslører dog, at den
derved fremkomne stilling kun holder ganske
få træk mere for sort, f.eks.:
A. 37. -, Kg7 38. Ta7! Dxa7 39. Dxg5† Kf7
40. Lh5† Ke6 41. Dg6† Kd7 42. Dg7† etc.
eller B. 37. -, Le6 38. Dg6† Kf8 39. Te4, Td6
40. Lc4! Lxc4 41. Dh5† Dh7 42. De8† Lg8 43.
De5† samt 44. Dxd6.
I partiet gik sort ned på den hvide løbers dia-

årtusind, og der kom otte elever, men inden
sæsonen var omme, var vi oppe på 12 elever.
Jeg stopper konsekvent den sidste mandag før
påskeferien. Jeg vil ikke og kan ikke konkurrere med foråret. Her vil børnene ud og gider
ikke sidde inden døre. Til gengæld starter jeg
tidligt igen, nemlig omkring den 20. august.
Her har børnene tilsyneladende fået sol nok,
for de vil gerne i gang igen, og de har endnu
ikke tilmeldt sig andre vinteraktiviteter

Undervisning af eleverne
Det var min store usikkerhed. Jeg havde besluttet, at den første halve time skulle bruges til
undervisning, den sidste time til klubturnering.
Mine skakevner er absolut middelmådige, og
undervise andre ud fra min skakviden er direkte malplaceret.
Men her kommer Dansk Skole Skak ind i
billedet. Her har man en instruktørhåndbog, som
er helt fantastisk. Jeg har i de 2½ år, jeg nu har
haft med skoleskak at gøre, konsekvent kørt
efter denne bog. En uvurderlig støtte. Ingen skal
holde sig tilbage for at starte en skoleskakklub,
fordi man synes, man ikke er god nok som skakspiller. Kør efter håndbogen, og du er i trygge
hænder. Vil du have lidt ekstra, så er Bent Larsens skakskole 1-10 fremragende.
Den anden halvdel af en klubeftermiddag er
klubturneringen. Det er det vigtigste, synes
børnene. Og de går meget op i det. Jeg tilrettelægger runderne fra gang til gang således, at
har en elev tabt nogle gange i træk, så sørger jeg

gonal efter 35. Kg1, Dxc6 36. Ta6! Dd5 37.
Txe6, Dxe6 38. Lc4, Td5 39. Db3 ... og hvid
vandt. 1-0.
4. Antti Pyhälä, Finland
Bernd Feustel, Vesttyskland
Sekslandskamp, Glücksborg 1977. Det finske
stortalent ville hellere angribe end forsvare sig:
34. e6!! En fantastisk kombination med flere
ofringer! Vi bemærker først og fremmest matten efter 34. -, Lxe6 35. Sxe6† Dxe6 36. Dxe6,
fxe6 37. Tf7† Kg8 38. Tf8† Kg7 39. T1f7†. 34.
-, Lxg2† 35. Kg1. Og her skal vi give os tid til
at nyde en mat med D+B i varianten 35. -, Lxf1
36. Txf7† Kg8 37. Tf8†!! Kxf8 38. Df4† Ke8
39. Db8 mat.
Sort prøvede at redde f7 med 35. -, f6?, men
fik en ny overraskelse smidt i hovedet: 36.
Txf6!! exf6 37. Sf5†! gxf5 38. Da7†! Hvem
skulle have troet, at den afgørende skak kom
her? 38. -, Kg6 39. Df7† Kg5 40. Dg7† Kh4
41. Dxf6† Kg3 42. De5† Kxh3 43. Dxf5† Kg3
44. Df4† Kh3 45. Dh2† Kg4 46. Tf4† Kg5 47.
Dg3† Kh5 48. Th4 mat. 1-0.

Skoleskak, ungdomsskak,
nyt liv til skakklubberne – her
overrækker artiklens forfatter
pokaler efter et vellykket
stævne.

komme til stævnerne, og nu får vi pokal med
hjem næsten hver gang!! Snyd aldrig eleverne
for at deltage i stævnerne. De synes, det er en
oplevelse hver gang, og det er med til at fastholde skakinteressen. Prøv blot én gang at
glemme den aktuelle grandprixstilling hjemme!!!

Hvad så med økonomien!

for at hun/han får en modstander, så der er gode
chancer for maxpoint. Og der er point til alle,
der møder op. 3 point for at vinde, 2 for remis
og 1 for at tabe. Kun de, der ikke møder op, får
nul!
Har en elev vundet mange gange, så prøver
jeg at få en fra klubben til at komme, så eleven
får mere modstand.
Jeg føler, vi i Århus Amt er meget privilegerede. Ikke mindre end otte skoleskakstævner er
der i amtet i løbet af sæsonen. Jeg valgte at lade
eleverne deltage i stævnerne fra starten, og guderne skal vide, at de første gange hentede vi
ikke mange point. Vi lagde ud ved et stævne i
Hornslet, selv om eleverne kun havde gået til
skoleskak 5-6 gange. Det blev til et halvt point,
og det kun fordi en modstander kom til at sætte
en af vore pat. Men eleverne havde en god dag,
og da vi fire uger senere skulle til Århus, så var
de alle med igen, og her fik vi to point!!!
Nu to sæsoner senere er det fortsat et hit at

Virkelig utrolig flot! En skønhedsplet er der
dog desværre. Vi skal tilbage til 35. træk, hvor
sort i stedet for 35. -, f6? skulle have dækket
med 35. -, Tf8! Efter 36. Txf7† Txf7 37. Txf7†
Kg8 har hvid nemlig ikke råd til et stille træk,
men må nøjes med den evige skak: 38. Tf8†!
Kxf8 (ikke 38. -, Kg7? 39. De5†!) 39. Dxh6†
Kg8.
5. Mogens Moe
Jacob Øst Hansen
Espergærde Open 1977. 21. Lxf5! truer bare
med en mat i to træk! Den løber må fjernes:
21. -, gxf5 22. g6! Også alvorligt ment. Den
kan dog ikke tages. 22. -, h6 23. Dxf5. Det
bliver da også værre og værre. Et returoffer er
påkrævet. 23. -, Sde5 24. fxe5. Det hjalp ikke
meget, og om lidt, f.eks. efter 24. -, Sd8 25.
exd6, Txe1 26. Txe1, må sort ofre kvalitet på
c3. Opgivet. 1-0.
6. Evfim Bogoljubow
Mario Monticelli
San Remo 1930. Her var det underhunden, der

Jeg har fra starten sagt, at jeg ikke vil have direkte udgifter, men på den anden side skal jeg
heller ikke have noget for at lede skoleskakken
et par timer om ugen.
Jeg opkræver 250 kr. om året fra eleverne.
Får et tilskud fra kommunen på ca. 120 kr.
For disse penge får eleverne gratis adgang til
alle skoleskakstævnerne, en juleafslutning, og
en afslutningsfest med pokaler til alle. Og så er
pengene opbrugt.
Skakklubben har stillet nogle ældre brætter
og brikker til rådighed.

Lidt statistik og fremgang
Ja – nogle er kommet et par gange og så stoppet. Nogle har været med en sæson og så stoppet. I alt har der været 55 forskellige elever. I
den første halvsæson var der 13 mødedage med
10,5 elever i gennemsnitligt fremmøde, året efter
var der 29 mødedage med 17,5 elever i fremmøde, og i år har vi haft 27 mødedage, hvor der
er 18 i snit.
Har du da slet ikke skuffelser i arbejdet, vil
nogen måske spørge.

kreerede sit livs matkombination: 36. -, Se2†!!
37. Txe2, Tf1†! 38. Kxf1, Dh1† 39. Kf2, Sg4
mat. 0-1. En klassiker!
7. Carsten Høi
Jens Kristiansen
Danmarksmesterskabet, Horsens 1978. 20.
Sxh5! var jo flot. Men samtidig hvids eneste
mulighed for at komme videre. 20. -, gxh5 21.
g6, fxg6. 21. -, Sf6 for at spærre på g4 bliver
slået ned med hård hånd: 22. Lh6, Sg4 23. Txg4!
hxg4 24. Dg5! Db4 25. Tg2!
22. Txg6, Lf6. Slag på d4 med løberen fører
også til fortabelse: 22. -, Lxd4 23. Lxd4† cxd4
24. Dh6, De5 25. f6!. En måske bedre chance
bød 22. -, cxd4 23. Txg7, dxc3 24. Dg2, cxb2†
25. Kb1, Dxf5 26. Txe7, Tg8 (26. -, Dg4 27.
Ld4† Sf6 28. Df2) 27. Dxg8†! Txg8 28. exf5,
Lxf5† 29. Kxb2 med hvid fordel.
23. Dg2. Nu truer slag på f6, og returofret
23. -, Lxf5 24. exf5, Lxd4 25. Lh6, Lxc3 26.
Lg7† nytter ikke. 23. -, cxd4 24. Txf6, Tg8 25.
Tg6, Txg6 26. Lxd4†, opgivet. 1-0.

Jo – det har jeg da. Det er da træls, når den
bedste spiller stopper; han vil hellere gå på netcafe. Men sådanne skuffelser opvejes til fulde,
når en elev kommer spænende til et skoleskakstævne og fortæller, at han netop har vundet, og han satte modstanderen mat efter at have
ofret dronningen!
Jeg har også kunnet glæde mig over, at jeg et
par gange i skakklubben har måttet tysse på
nogle af mine elever!! Flere af dem har deltaget
i klubbens turneringer og oven i købet med
succes. To af dem er i denne sæson med på et af
klubbens hold i holdskakturneringen.
Nu er det mit stille håb, at jeg i løbet af nogle
år vil få modstandere i Skanderborg Skakklub,
der ikke er helt så gråhårede som mig selv!

Nyt liv i dansk skak
Min konklusion er, at hvis du vil hjælpe Dansk
Skak i almindelighed og din egen klub i særdeleshed, så start en skoleskakklub op på den lokale skole. Det kræver ikke, at du er mesterspiller, men at du har interesse for børn. Det er
os med en middelmådig spillestyrke, der kan
puste nyt liv i dansk skak. Børnene er der, interessen er der, der mangler blot lederen.
Hvis du på baggrund af min historie har lyst
til at starte en klub op i efteråret, men har nogle
spørgsmål, så er du meget velkommen til at
kontakte mig: Hans Buttenschøn, tlf. 86 52 23
35 – Skanderborg Skoleskak og Skanderborg
Skakklub.

8. Jurij L. Averbakh
Alexander Kotov
Kandidatturneringen, Zürich 1953. Ligesom nr.
6 er det et af skaklitteraturens klassiske partier.
Et magnetoffer trækker hvid konge ud på åben
mark: 30. -, Dxh3†!! 31. Kxh3. Hvis han går
hjem, kommer f.eks. 31. -, Th6!. 31. -, Th6†
32. Kg4, Sf6† 33. Kf5. Nu står han så udsat, at
der er tid til stille træk: 33. -, Sd7. Også 33. -,
Sg4! vinder, f.eks. 34. Sxf4, Tg8 35. Sh5, Thg6
etc. 34. Tg5. Hvid må til at give tilbage. 34. -,
Tf8† 35. Kg4, Sf6† 36. Kf5, Sg8† 37. Kg4,
Sf6†. Svikmøllen fordi sort skal frem til træk
40!
38. Kf5, Sxd5†. Nu hvor der mangler den
bonde, er stillingen forandret, så der skal tælles
forfra til samme stilling for tredje gang. 39. Kg4,
Sf6† 40. Kf5, Sg8†. Sort nåede det! Så kan der
analyseres igen. 41. Kg4, Sf6† 42. Kf5, Sg8†
43. Kg4, Lxg5 44. Kxg5, Tf7 45. Lh4, Tg6†
46. Kh5, Tfg7 47. Lg5, Txg5† 48. Kh4, Sf6
49. Sg3. Han giver og giver, men intet hjælper.
49. -, Txg3 50. Dxd6, T3g6 51. Db8† Tg8.
0-1.
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DEBAT
Urimelig nedpriotering
af kvindeskakken

Så er bunden nået
Mr. Barfoed!
Det er yderst sjældent jeg farer i blækhuset, men
jeg synes ikke, at Erik Barfoeds ellers spændende indlæg i nr. 8 om sine k-skak bedrifter,
skal stå uimodsagt. Vi nærskakspillere må jo af
og til nøjes med disse k-skakrobotters artikler,
mens vi venter på sommerreferaterne.
Synd at Erik Barfoed ødelægger artiklen med
nedenstående citat:
Erik Barfoed skriver på side 4 nederst i første
spalte: Det er for mig mere fascinerende at spille
mod atomfysikere og uniprofessorer end at
sidde på række på en hård stol over for en søvndrukken Camping-habit-klædt person der lige
er stået ud af sengen og har taget træsko på!.
Erik B skriver videre, at der var mange personer, der levede op til ovenstående beskrivelse
ved DM i påsken, og Dansk Skak Union har en
stor opgave for sig, hvis De vil undgå at skakken kun skal være for nørder.
Jeg er målløs. Mener du virkelig det, Barfoed,
eller er det bare en smart provokation? Jeg finder ingen konsensus mellem dette, og at du på
side 3 anden spalte skriver, at du normalt er et
fordomsfrit menneske.
Skakspillere er efter min mening et ganske
gennemsnitligt udpluk af den danske befolkning (måske minus spindesiden), og skal ikke
måles og vejes efter social status eller påklædning.
Hvad er det for et menneskesyn du priser?
Og hvorfor skal flertallet af DSU’s medlemmer
hænges ud som nørder??. Prøv at kigge på de to
billeder af dig selv i Skakbladet. Hvem fanden

er det egentlig der ligner en nørd??
Jeg har gennem tiderne set mange danske –
og udenlandske elitespillere i skæmmende
outfit, ja selv på landsholdsniveau. Jeg får mig
et billigt grin ca. hver andet år, når der er olympiade, og OL-holdet forevises i skakbladet. Det
er faneme et hold og en påklædning der sparker
rokade. Ren retro. Vesterhavsturneringen har
gennem tiderne eksponeret mange tøjmoder,
hvem husker ikke Heikki Westerinens påklædning. Sandaler, hvide sokker, alt for korte bukser, og en blå polo. Jamen er det ikke herligt!
Hvis Dansk Skak Union vil noget på højeste
eliteplan, må man ud og investere i noget ordentligt dress til disse ‘professorer’, som repræsenterer de danske nationalfarver. Det må da
være et minimumskrav, hvis DSU skal gøre sig
forhåbninger om at blive medlem af Danmarks
Idræts-Forbund. Selv skeetskytten Ole Riber
‘Tonse’ Rasmussen så da hæderlig ud, da han
fik sin ol-medalje hængt om halsen! (vistnok
L:A. 84).
Kære Erik. Jeg ønsker dig alt mulig held og
lykke med din fremtidige k-skakkarriere, men
fri mig for dine unuancerede meninger omkring
det danske skakfolk. Grobunden for Dansk skak
Union og Dansk eliteskak er en bred bund af
engagerede skakspillere og organisationsfolk,
som spytter en masse energi, engagement og
ikke mindst kroner i den store fælleskasse.
Gunnar Pedersen,
Skakklubben Centrum

Jeg vil hermed slutte mig fuldt ud til Jakob
Rathlevs indlæg i debatten (Skakbladet nr. 8),
hvor han understreger vigtigheden af piger og
kvinder i dansk skak. Mange piger har stor lyst
til at spille skak, men dropper ofte aktiviteten
lige så snart de bliver lidt ældre.
Jeg tror, at årsagen tit ligger i manglende motivation og manglende socialt samvær. Som pige
har jeg selv flere gange prøvet at være eneste
pige i drengeturneringer, og det er ikke altid
lige sjovt. Derfor er det meget vigtigt, at sådan
nogle arrangementer som pige-DM, pigelandskampe og OL for den sags skyld vedligeholdes og ikke betragtes som et nødvendigt
onde.
Piger har tit brug for mere motivation end
drenge, og motivationen er jo netop f.eks. at
kunne komme på pigelandsholdet og få en
spændende udlandsrejse ud af det med dertil
hørende socialt samvær. Er man eneste pige i
en klub, er jeg ikke så sikker på, hvor længe
motivationen holder, hvis man ikke får kontakt
til andre piger, som man kan være venner med
og samtidig konkurrere med for at blive bedre
til skak.
Ud fra alt det ovennævnte vil jeg sige, at jeg
er meget skuffet over aflysningen af de to sidste
pigelandskampe (hvor vi i begge tilfælde havde
udmærkede chancer for at få stillet et stærkt
hold), og over afbudet til dette års OL i kvinderækken. Det er meget demotiverende!
Oksana Vovk,
Næstved Skakklub

DØDSFALD

Poul Nielsen
Det var med chok og stor sorg, vi erfarede at
vores klubkammerat Poul Nielsen var blevet
dræbt ved en tragisk trafikulykke.
Poul startede som klubspiller i en sen alder, kort efter at han havde passeret de 50.
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Han kom til klubben i 1990, hvor han spillede med i byturneringen og blev så grebet af
klubmiljøet, at han fortsatte som medlem. Han
var gennem årene en af de sikreste deltagere
i vores interne turneringer og opnåede sit
bedste resultat i klubturneringen i 1998, hvor
han vandt den næstbedste klasse med 7 af 7.
De sidste år var det gået lidt ned ad bakke
med resultaterne. Han havde den sunde sportslige indstilling, at der kommer jo altid en ny
turnering, hvor man så bare må prøve at gøre
det bedre, men en af de ting han helt sikkert
vil ærgre sig over i sin himmel er, at han sluttede på karrierens laveste ratingtal efter årets
Løvspringsturnering, hvor han spillede sit
sidste turneringsparti få uger før sin død.
Poul var frem for alt en god og pålidelig
klubkammerat, og selv om han ikke var typen, der brød sig om at være i frontlinjen og
derfor ikke mente bestyrelsesarbejde var noget for ham, så var han altid klar med en hjæl-

pende hånd, når der skulle gøres et stykke
praktisk arbejde for klubben, og han var gennem samtlige 11 sæsoner holdleder for det
hold, han spillede på. Man kunne næsten altid være sikker på, at Poul lagde vejen forbi,
når der foregik noget spændende i klubben,
også når han ikke selv var med til at spille.
Han var det gode, solide klubmedlem, der er
guld værd for enhver skakklub.
Vi har mistet en god og uhyre vellidt klubkammerat. Vi vil savne Pouls gode humør og
hans positive indstilling. Der vil blive et tomrum i klubben uden ham. Og når vi fremover
mødes i klubben tirsdag aften, vil det være
svært at forstå, at Poul ikke kommer mere.
Æret være Pouls minde.
Poul Buhl,
Skakklubben af 1927, Ringsted

Is New In Chess Really As
Good As They Say?
1. ‘Great Rag! When I’m not reading it I’m standing by my mailbox
waiting for it’. Benjamin Schooley,
Otsego, MI, USA.

5. ‘I have had a subscription
since 1993, and look forward to
receiving each issue like a child
waiting for his birthday to arrive.’ Bob Ciaffone in Michigan
Chess.

2. ‘I love the magazine because of
all the games with the comments
of all the world’s best chess players’. Rasmus Skytte, Aarhus,

6. ‘Genna Sosonko’s articles in
New In Chess are little literary
gems’. Claus van de Vlierd,
Oldenburg, Germany.

Denmark.

3. ‘New In Chess Magazine is the
world’s best chess publication’.

7. ‘The best chess magazine in
the world’. Eric Schiller in

Mark Dvoretsky at the Miami International Chess Club.

Chessworks Magazine, USA.

4. ‘Your magazine is the only
one I actually read’.

8. ‘You are everything your
audience wants to read. That is
why you are so successful’.

Mark Crowther, editor of The
Week in Chess, UK.

Garry Kasparov.

Find out why chess fans in more than 100 countries think New In Chess is the best. Visit
www.newinchess.com, or use the coupon to save 40% off the single issue price. A one year
subscription (8 issues) will bring you 750 pages of chess delight: tournament reports from all
over the world, instructive analyses by top players, honest reviews of books and CDs,
spicy columns, juicy interviews, and nasty opening surprises.

YES,

I would like to find out why New In Chess is considered the best.

Please send me 8 issues (one year) with a 40% discount.
❑ I have transferred E 39.-/290 kr to your postal giro 33.45.567 in favour of Interchess bv
❑ Please charge E 39.-/290 kr to my ❑ VISA / ❑ MC / ❑ AE
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Return to: New In Chess, P.O. Box 1093, 1810 KB Alkmaar, The Netherlands, or visit: www.newinchess.com.
Only for those who have not had a subscription in the last 18 months. Offer valid through November 30, 2002.
P.O. Box 1093, 1810 KB Alkmaar, the Netherlands, tel.: +31 72 5127137, fax: +31 72 5158234,
email: nic@newinchess.com, web: www.newinchess.com

PROBLEMSKAK

Redaktion: Kaare Vissing, Præstekærvej 18, 4.mf.,
2700 Brønshøj. Tlf. 38 80 16 75.

13173.
A. Bosjevskij, Rusland.
Originalopgave.

13174.
A. Bosjevskij, Rusland.
Originalopgave.

13175.
A. Bosjevskij, Rusland.
Originalopgave.

13176.
A. Bosjevskij, Rusland.
Originalopgave.

13177.
A. Bosjevskij, Rusland.
Originalopgave.
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Mat i 2 træk.

Mat i 2 træk.

Mat i 2 træk.

Mat i 3 træk.

Hjælpemat i 2 træk.
B: Ke7 à e2.

Herrens veje ...
... er som bekendt lige så uransagelige som en
matsætning i tidnød. For et års tid siden modtog jeg et brev adresseret til Dansk Skakproblem
Klub, Vigerslev allé 28, DK-2500 Valby. Via
Valby Postkontor var brevet forsøgt afleveret i
Skakklubben K41, Mellemtoftevej 11, hvis
medlem Mogens Bengtson gættede på, at det
nok var til mig.
Jeg modtog altså brevet, men dermed var
'problemerne' ikke overstået. Brevet bestod af
ret vanskeligt læselige kyrilliske bogstaver –
og tydningen af de i alt seks diagrammer var en
skakopgave i sig selv.
Da jeg dertil har smølet lidt med sagen, bringes de i øvrigt udmærkede opgaver af A. Bosjevskij først nu – de fem i dette nummer og den
sjette i næste.
Denne lille historie blot for at antyde kommunikationens vanskelige kunst henover det sammenrullede jerntæppe!?
Løsninger bedes indsendt senest 1. oktober.

Løsninger til nr. 8
13168. (Hansen) 1. Lxd5! Truer 2. De4‡. 1. -,
Kxd5 2. Td7‡. 1. -, Lxd5 2. Dd3‡. 1. -, Txd5 2.
Sc6‡. 1. -, Sxd5 2. Se6‡. Fire sorte slag på
samme felt!

Markedsfeltet
Annoncer i Markedsfeltet er gratis.
Sendes til Skakbladet, Kongestien 16,
2830 Virum. Fax 44 49 42 10.
Email: skakbladet@skak.dk
SÆLGES
Skakcomputer Mephisto Berlin 68000,
elotal ca. 2500, meget velholdt, står faktisk som ny, har et utal af sværhedsgrader,
som gør at alle kan få effektiv træning/
sparring uanset niveau. Nypris var 4895
kr, men sælges for 2200 kr. – Stefan Hansen, tf. 97 32 67 76 efter kl. 18.00.

www.skak.dk
– Dansk Skak Unions hjemmeside
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13169. (Hansen) 1. Sd4! Truer 2. Sb3† Kb1 3.
De4‡ (3. Df5‡ eller 3. Ld3‡). 1. -, Dh7 2. Dh8!
Df7 (Eller 2. -, De4 3. Sb3† Kb1 4. Dh1† Dxh1
(eller 4. -, Kc2 5. Dd1‡) 5. Ld3‡) 3. Sc2† Kb1
4. Dh1† Kc2 5. Dd1‡.
13170. (Schmidt) A: 1. Kd4 d8(S) 2. Le3 Sc6‡.
Og 1. Kf4 d8(D) 2. Le3 Df6‡. B: 1. Ke7 h8(L)
2. Kd8 Lxf6‡ (Bodens mat). Og 1. Ld8 h8(D)
2. Kc7 Dxh2‡. Smukke minorforvandlinger
kombineret med dronningforvandling.
13171. (Larsen) 1. Tg6 Se7 2. d5 Lc8 3. d4
Lf5‡. 1. f2† Kh2 2. Kf3 Lf1 3. Te2 Lg2‡. Og
1. Te1 Sf6† 2. Ke3 Kh2 3. Kf2 Sxg4‡. Et væld
af selvspærringer og selvblokader!
13172. (Hansen) 1. b4†! Taxb4 (1. -, Kxb4?
2. Dc3‡) 2. Da1† Ta4 3. Dc3† Tbb4 (3. -, Tab4
4. Da1† fører til trækgentagelse) 4. De5† Db5
(4. -, Tb5 5. Dc3† fører til trækgentagelse) 5.
Dc7†! Db6 (Eller 5. -, Lxc7 pat!) 6. De5† Dc5!?
(6. -, Db5 7. Dc7†! fører til trækgentagelse) 7.
Dxc5† Tb5 8. Dc7†! Tb6 (Eller 8. -, Lxc7 pat!)
9. Dc5†, og sort må vælge mellem trækgentagelse og pat – i begge tilfælde remis!

Dansk Skakproblem Klub
DSK åbner sæsonen 2002/2003 torsdag den 12.
september kl. 19.30 med et foredrag af Henrik
Juel, der viser opgaver fra FIDE-albummet

1992-94. Det sker som vanligt i Nørrebro Medborgerhus, Blågårds Plads 3, 3. sal.
Alle er velkomne!

Løserturneringen
nr.
Maximum

1-6/2002 total
109 1386

Andersen, Peter Munk, Thisted
Bak, Erik, Vadum
Danstrup, Niels, Aarhus N.
Guldager, Børge, Fredericia
Hansen, Erik, Helsingør
Hansen, H. C., Frederiksberg
Jacobsen, Karsten, Tjæreborg
Jensen, Ole, Kolding
Jensen, Svend Aage, Fr.sund
Kristensen, Bent O., Højbjerg
Larsen, Hans, Hillerød
Michelsen, Sven, Esbjerg
Møller, Claus, Georgia, USA
Pedersen, Carl Åge, Søborg
Rønø, Poul Erik, Værløse
Schmidt, Leif, Rødovre
Sørensen, Preben, Hedensted
Øvrige løsere uforandret.

20
12
104
52
85
109
81
28
42
76
105
69
21
57
92
90
95

368
105
1371
600
1315
1308
424
1001
251
1013
808
1165
1250
604
1100
1298
467

JUNIOR-SKAK

ChessCamp 2002

Dansk Skak Unions
styrkeliste
for juniorer og kadetter

AF LISELOTTE MADSEN
Foreningen ChessCamp, som så dagens lys i
efteråret 2000, har afholdt sin anden lejr – i år
på Reersø syd for Kalundborg – i rigtig dansk
sommervejr med riv, rusk og regn (og lidt solskin) i dagene 21. - 27. juli.
34 deltagere havde meldt sig, hvoraf der var
plads til de 32. Igen i år stod 8 fuldtidsinstruktører klar til at sørge for, at alt forløb efter hensigterne.
Med udsigt til vandet var det meget ærgerligt
at vejret ikke artede sig, men nogle badeture
blev det dog til i løbet af ugen.
Der blev spillet en masse flot skak, og vinder
af lejrturneringen blev Jesper Hoffmann. I otte
grupper dystede deltagerne ugen igennem også
i mange sportslige discipliner i mangekampen,
som modsat fodbold-VM blev vundet af Frankrig – Jon Pedersen, Michael Kjeldsen, Mads
Jensen og Elias Hvidsten. Hver dag skulle grup-

Pr. 8 august 2002.

Juniorstyrkeliste

... os alle sammen på afrejsedagen!

perne også bestå et level, hvor de blev testet i
paratviden, samarbejde og fysiske prøver – ofte
med relationer til lejrens kinesiske tema. På
onsdagens overlevelsestur skulle man som spioner udforske det ukendte territorium på Reersø
og skrive en rapport og tage fotos til.
Fredag var der lejrfest, som startede med en
tre retters kinesisk festmenu. Derefter semifinale i level-konkurrencen mellem de to bedst
placerede hold – og derefter finale. Juniorleder
i 2. hovedkreds, Poul Buhl, havde lovet at
komme og stille de afgørende spørgsmål. Det
blev Michael Kjeldsen, som vandt – og kunne
pryde sig med titlen ‘Den første skakspiller på
muren’. Præmien var en stor flot kinesisk vase.
En begivenhedsrig uge var slut, mange venskaber knyttet – og foreningen har lovet at holde
lejr igen til næste sommer i uge 30, et eller andet sted i 2. hovedkreds!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Davor Palo
Henrik El-kher
Allan Stig Rasmussen
Christian Kyndel Pedersen
Kristian Hovmøller
Anders Helledie
Anders Bodholdt Nielsen
Jakob Vang Glud
Oksana Vovk
Nikolaj Mikkelsen
Nikolaj Korolev
Henning Lau Rasmussen

2443
2409
2331
2265
2251
2143
2130
2082
2079
2026
2031
2053

Kadetstyrkeliste
Spillere født efter den 1. januar 1986.
1. Jakob Vang Glud
2082
2. Nikolaj Mikkelsen
2026
3. Nikolaj Korolev
2031
4. Morten Kjær Poulsen
2010
5. Peter Martin Leimand
1988
6. Andreas Wiwe
1986
7. Benjamin Skjoldan
1919
8. Miriam Olsen
1855
9. Frederik Alexander Rhee
1788
10. Alexei Cherstiouk Hansen
1705
11. Bjarke Andreasen
1735
12. Alexander Kasper Rhee
1737
Per Andreasen

Sahl skaklejr 2002
Det Åbne Junior KM

Skoleskak i Hinnerup

Københavns Skak Union og Tårnet/Ballerup
Skakklub ønsker alle børn og unge fra nær og
fjern hjerteligt velkomne i årets åbne københavnsmesterskab for juniorer!
Tidspunkt: Lørdag den 28. september 2002 kl.
10.00 - 16.30
Spillested: Tapeten, Magleparken 5, 1., 2750
Ballerup.
Indtegning: Fra kl. 9.00 til kl. 9.50.
Grupper: A (82-85) B (86-87) C (88-89) D
(90-91) E (92-93) F (94-...).
Betænkningstid/runder: A-B: 25 min./6 C-D:
20 min./7 E-F: 15 min./9.
Indskud: 30 DKK og gerne lige penge – betales
inden 1. runde.
Præmier: Vandrepokaler, medaljer, pengepræmier og diplomer.
Tilmelding: Oplys navn, klub/skole, fødselsår
og tlf./e-post senest den 24. september til Sigfred Haubro, Høstbuen 39, 2750 Ballerup, tlf.:
44 64 23 80, e-post: s_haubro@mail.tele.dk og/
eller Arild Rimestad, Bispebjergvej 71, st. tv.,
2400 København NV, tlf.: 35 82 45 62 / 21 84
05 53, e-post: arild@ofir.dk.
Velkommen og vel mødt, veltilpas og vel forberedt!

Hinnerup Skakklub indbyder alle skoleskakspillere til skakturnering, lør. d. 28 september
kl. 9.00 på Haldum-Hinnerup Skolen, Svinget
4, i B-klyngen (v/sportspladsen) i Hinnerup.
Erindringspræmier + gavekort i præmier. Pris
per deltager kr. 30. Kantine på spillestedet.
Tilmelding senest tors. d. 26.sep. til Stig Holten,
tlf. 86 98 84 31, e-mail: s-holten@12move.dk
eller Anton Koudal tlf. 86 98 54 34.
Turneringen er en del af Århus Skoleskaks
Grand-Prix turnering.

NM for juniorhold
Danmark er vært for årets nordensmesterskab
for juniorhold. Turneringen spilles på Hotel
Mercur, Viby Torv 5, 8260Viby J., fredag den
6. sept. til søndag den 8. sept. Fredag spilles kl.
17.00-24.00, lørdag og søndag kl. 9.00-16.00.
Foruden Danmark 1 deltager Norge og Sverige, samt – efter afbud fra Finland – også et
Danmark 2.

Århus Skoleskak indbyder for 28. gang til
landets hyggeligste skaklejr i efterårsferien
på feriekolonien Sahl, beliggende ved
Vinderup i Viborg amt, fra mandag d. 14.
oktober til fredag d. 18. oktober.
På lejren er der plads til 48 deltagere i
alderen 8-16 år, der som sædvanlig vil blive
styret af en flok erfarne ledere.
Lejren vil byde på daglige skaklektioner
i grupper efter spillestyrke, lejrturnering,
simultan, lynskak, teknikmærker, fodbold,
bordtennis... og en meget, meget mere!
Prisen for en uges oplevelser er 500 kr.
som betales på lejren. Transport til Århus
betaler du selv. Bustransport Århus-Sahl
t/r er med i prisen.
Tilmelding skal ske skriftligt (meget
gerne på email!), senest tirsdag den 1. oktober til Jakob Rathlev, Fredericiagade 27
st. th., 9000 Aalborg, Tlf. 98 12 98 12,
email: jrathlev@mail.tele.dk - så vil du høre
nærmere.
Ved tilmelding skal du opgive navn, fødselsdato og år, adresse og tlf.nr. skole/skakklub og hvem du evt. gerne vil bo sammen
med. Det hele underskrevet af din far eller
mor.
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K-skak

Om 15 år
vil jeg spille
k-skak igen!
AF JENS JOHAN CHRISTENSEN
å kunne man opleve det igen; En stærk kS
skakspiller, der stolt præsenterer sin bedrift
i Skakbladet. Og en til af slagsen, der forsøger
at overbevise andre skakspillere – men nok ikke
mindst sig selv – om, at brug af skakprogrammer
i k-skak er helt forligelig med god moral og
uden form for farer.
Jeg er omvendt ikke i tvivl om at den holdning, samt manglen på initiativer fra k-skakledelsens side til at se nuanceret på problemet,
er skyld i den massive tilbagegang, der er i kskak.
Jeg vil starte med at præsentere mig selv. Jeg
er 35 år og har spillet k-skak stort set kontinuerligt i perioden 1984 - 1996. Styrkemæssigt
fra 3. klasse til Eliteklassen. Men stoppede fordi
jeg ikke længere syntes, det var morsomt at spille

imod en eller flere modstandere pr. gruppe, der
helt tydeligt benyttede sig at skakprogrammer.
Nu ser jeg frem til i år 2017 at tilmelde mig
Computerfrit veteran DM. Der bliver jeg 50 år
og kan så igen konkurrere på vilkår, der er ens.

Maskinpasserne tager over
Jeg skal komme med en tilståelse. Jeg har selv
i enkelte situationer brugt computeren til at
kontrollere varianter i sin tid. Og gjort en opdagelse; Det er frygtelig kedeligt at spille skak på
den måde. Computerprogrammet tager over.
Spontaniteten forsvinder lige så langsomt fra
partierne. Opgaven med partiet bliver ikke at
lede efter de spændende træk, men som simpel
maskinpasser. Systematikken vinder over kreativiteten. Og den dårlige smag i munden over at
bruge unfair konkurrence lader sig ikke skylle
væk med kaffe.
Barfoed skriver i sit indlæg i augustnummeret: ‘Men for dem der tror, at skak-programmerne finder alt, så er der kun et at sige, og det
er tro om igen. Min mangeårige erfaring viser,
at skakprogrammer, på det niveau jeg spiller,
ikke kan bruges til at vinde partier, men kan
bruges til at undgå at tabe partier’.
Det minder mig om dengang ‘Drillo’ Olsen
var norsk landstræner i fodbold og placerede 9
mand i forsvaret med det ene formål ikke at
tabe. Hvem gad se, endsige deltage i det? Kun

Er computeren en krykke
eller et kompas?
AF SØREN PESCHARDT
eg blev for nylig spurgt, om jeg syntes DanJdem,marks
nyere k-skaktitler var lige så ‘fine’ som
der blev opnået i ‘de gode gamle dage’ –
altså før computerne! Mit umiddelbare svar var:
‘Ja, selvfølgelig er de det!’ – men efter at have
tænkt godt og længe over sagen (uden hardwarehjælp!) må jeg nuancere svaret en smule: ‘Ja,
selvfølgelig er de det – men de er også anderledes!’
For et par måneder siden stod alt i fodboldens tegn – alt der bare mindede en brøkdel om
bold skulle dissekeres ned til den mindste (kedelige?!) detalje – og til sidst måtte man selvfølgelig spørge Morten Olsen, om hans nuværende hold var stærkere end det, han selv spillede på i Mexico. Svaret var lige så klicheagtigt
som problemstillingen, så det skal jeg spare jer
for. I bund og grund kan man jo ikke direkte
sammenligne de to hold – og de kommer aldrig
til at spille mod hinanden under de samme forudsætninger.
Samme problematik kan uden videre overføres til k-skak – men med lidt barskere undertoner. Her er udsagnet ofte, at hele sportens
fremtid ligger i ruiner – det er der vel ingen, der
påstår vil ske med fodbolden, bare fordi Olsenbanden får nogle nye forbedrede træningsmetoder.
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Tilbage til k-skak og computere. Der er nogle
vandrehistorier i omløb, og der er nogle skakfilosoffer, der ynder at udtale sig i meget kraftige sort-hvide vendinger. Den sjoveste vandrehistorie påstår, at en hollandsk forretningsmand,
mangemillionær og k-skak (næsten) verdensmester skulle have en hel hær af mega-superduper PC’er stående hjemme i sin kælder. Hver
PC skulle være dedikeret til ét af mandens igangværende partier og således analysere i døgndrift. En variant af historien er, at det skulle
være Spasskij, der betjente computerne - de bor
vist begge i Monaco og omegn.
En sådan historie er god propaganda for kskakken, de fleste kan vist godt gennemskue
den! Von Oosterom blev superstormester længe
før de stærkeste computere blev 2. klasses spillere.

Fremtidens skrækvision
Det ser lidt anderledes ud med de førnævnte
skakfilosoffer. Påstanden herfra er nemlig, at
computere totalt ødelægger k-skakken – og at
vi om føje år kan begrave sporten, idet alle bare
vil sidde derhjemme og sende computerfabrikerede træk til hinanden. Som k-skakchef er
jeg selvfølgelig lidt bekymret for min sports
fremtid.

de som totalt have glemt hvad meningen med
det hele var. At se spontanitet og kreativitet
udfolde sig. Og der er for mig at se ikke den
store forskel til k-skak. Og det er tilsyneladende
helt i orden at være Drillo i k-skak.
Og citatet bliver helt grotesk, hvis man tager
dets ordlyd: Når Barfoed vinder 11 partier i en
turnering, har hans modstandere åbenbart ikke
brugt skakprogrammer. Hvis de havde, ville
Barfoed som alle andre slutte på 50%, idet samtlige spillere undgik at tabe partier.
Barfoeds indlæg fik mig til at tænke på, at jeg
engang har spillet mod ham. For ca. 10 år siden
i en dansk eliteklasse. Faktisk tror jeg det var et
af de partier, der fik mig til at miste lysten til kskak og lægge brikkerne på hylden.
Derfor vil jeg – for at bruge Erik Barfoeds
billede – foretrække modstanderen med campinghabitten og træskoene fremfor Barfoed som
modstander – også i k-skak – idet førstnævnte
for mig at se stadig har den rigtige indstilling til
spillet.

Brevduer kontra computerskak
Hvor står vi så nu – os der gerne vil spille kskak uden indblanding i partierne fra elektroniske skakprogrammer?
Ingen steder, ser det ud til. Problemet tror jeg
skal findes i. at diskussionen har handlet om
brevduer kontra computere generelt, og dermed

Jeg er nemlig ikke et øjeblik i tvivl om, at
denne skrækvision er højst tænkelig, måske vil
den endda vise sig at være korrekt – udviklingen drøner jo derudaf – men hvis man prøver at
forholde sig til nutiden, så er k-skakken stadig
sprællevende. Bevares, der er selvfølgelig den
samme tilbagegang i spillernes antal som i nærskakken – men mit ‘budskab’ med denne artikel er: Der er ingen som helst grund til at opgive k-skakken på grund af computere – endnu!
Gennem mine 5 år som k-skakchef har jeg
desværre fået kendskab til flere spillere, der har
lagt deres ofte livslange hobby på hylden grundet computerne. Undertiden har jeg haft held
med at missionere lidt – men lige så ofte har jeg
talt for døve øren. I disse tilfælde har holdningen været: ‘Jeg gider ikke spille mod maskiner’
eller ‘Computerne er for stærke’.

Computeren tabte rating
Den sidste påstand satte jeg mig for at afprøve
sidste år. Jeg lod ganske enkelt min computer
spille alle mine træk i en ICCF Email mesterklasse. Fritz 6 scorede 3/10 og jeg tabte rating!!
Siden hen er Fritz 7 kommet på markedet, men
forbedringen ligger ikke i spillestyrken. Fritz
spillede på en Pentium II computer og det gik
rimeligt langsomt med analyserne.
Langsommeligheden skyldes udelukkende to
faktorer: Computerens regnehastighed og
programmørens skakfærdigheder. Fritz (og lignende) er jo indrettet på den måde, at programmet ser på alle mulige tænkelige varianter i det
antal træk, der er afsat – den såkaldte ‘horisont’. Når den er nået – ser programmet bare
ikke længere!

!?
er blevet til en debat for og imod teknologi i det
hele taget.
Hvad er der galt med e-mail og k-skak? Absolut ingenting. Jeg tilhører dem som bruger email så meget som muligt og vil også have svært
ved at se mig selv igen bruge almindelig post til
k-skak.
Hvad er der galt med at bruge Informator,
Encyklopædi, skakdatabaser med partier, og
spontan analyse med en tilfældig klubkammerat? Absolut ingenting. Lad os få skilt tingene
ad. Det er den systematiske brug af et ‘præstationsfremmende’ selvstændigt tænkende program, der er problemet her.
Lad mig ridse debatten og initiativerne op.
Tilbage i 1997/98 startede diskussionen om
brugen af computere. Arne Bjørn Jørgensen
‘sprang ud’ som ivrig bruger af skakprogrammer, og så – og ser det stadig (Skakbladets april-

Sætter man trækdybden til 5 (= 10 halvtræk,
standardmuligheden) ser programmet på alle
mulige tænkelige trækfølger af de 5 træk og
giver hver enkelt ‘slutstilling’ en karakter baseret på programmørteamets vurderinger. Det er
selvfølgelig ufatteligt svært at sammenligne
skakstørrelser i ren matematik, hvilket kan give
de særeste oplevelser. Mens jeg skriver dette,
har jeg sat Fritz til at regne på udgangsstillingen.
Efter 1 times analyse er det bedste, hvid kan
opnå, varianten 1. d5, d5 2. Lf4, Sf6 3. e3, Sbd7
4. Sf3. Stillingen bliver bedømt som lige, men
med en fordel for hvid på 0,13 bønder! Det er
naturligvis det rene vrøvl! Ingen kan analysere
udgangsstillingen til bunds – ej heller en k-skak
GM’er.
Selvfølgelig kan man tilkøbe flere forskellige åbningsmoduler, så ‘dyret’ ikke behøver
analysere helt fra starten af. Dermed kan Fritz
spille ganske fornuftigt i åbningsspillet, den kan
huske bogvarianter langt bedre end én selv –
men ‘sandhederne’, den kommer frem til, er
ikke meget bedre end dem, man kan slå op i
ECO. Faktisk kan man købe ECO og installere
‘bøgerne’ på sin computer – men det bliver
‘sandheden om skak’ ikke bedre af – det går
bare hurtigere!
Fritz kommer frem til lignende ‘sandheder’ i
forskellige stillingstyper – der findes flere eksempler på at programmer totalt fejlbedømmer
midtspilsstillinger, fordi de f.eks ofte foretrækker en kortfristet bondegevinst, der lidt senere
resulterer i et tabt slutspil!
I mit føromtalte eksperiment lod jeg tit computeren køre hele natten – kun for at møde resultatet næste morgen: 3 trækforslag med vur-

nummer) som det naturligste i verden. Flere
angreb dengang hans moral eller mangel på
samme, men uden held: Manden forsvarede sig
med, at retten var på hans side. Hvilket jo trist
nok var og er fuldstændig korrekt.
Der blev i starten af 1998 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt k-skakspillere med
det formål at afdække, hvad vi spilleres holdning var. Spørgeskemaets hovedformål var at
se, om holdningen var til et forbud mod skakprogrammer eller computere som helhed i kskak.
Det var der ikke flertal for – selvfølgelig ikke.
Men i undersøgelsen allerede dengang svarede
lidt under hver tredje af de adspurgte k-skakspillere, at det ikke var i orden at bruge computer til analyse af skakprogrammer.
Jeg var en af dem, der svarede, at det ikke var
i orden. Og ventede som sikkert mange på de
lovede initiativer. Men de kom aldrig. K-skakchef Søren Peschardt udtalte omkring det tidspunkt. ‘Jeg vil godt vove den påstand, at der
ikke er et reelt problem.’
Det ser for mig ud som om nogen – heriblandt k-skakledelsen – så det som et valg mellem brevduer og teknologi.
Måske var det værd at overveje en undersøgelse blandt tidligere k-skakspillere om, hvorfor de ikke længere er aktive.
Jens Haagen Hansen tog for et halvt års tid

siden i oktobernummeret 2001, af eget initiativ, fat på at gøre opmærksom på, at der faktisk
eksisterer et computerfrit veteran-DM.
Turneringen blev til på initiativ af tidligere
k-skakleder for enkeltmandsturneringen Oluf
Øe, der i samme forbindelse tog sit gode tøj og
gik, i protest mod brugen af skakprogrammer i
k-skak.
I artiklen spørger Haagen Hansen helt naturligt; ‘Hvorfor skal man være 50 år for at kunne
spille computerfrit k-skak?’
I svaret fra Søren Peschardt fik Haagen Hansen sin vilje; En indbydelse til en turnering. I et
svarindlæg!!
Jeg har aldrig før set en indbydelse til en turnering i et svarindlæg. Som normal procedure
er turneringer annonceret og gentaget i flere
numre i en appetitlig udformning. At Peschardts
adresse i indbydelsen var forkert er selvfølgelig en fingerfejl. Men det giver unægtelig – sammen med det ovenstående – indtrykket af, at
der er tale om venstrehåndsarbejde.
I forbindelse med research til denne artikel
kan jeg på Internettet konstatere, at turneringen
rent faktisk er kommet i gang med 10 deltagere.
Mig bekendt har der ikke været et ord i Skakbladet om denne start, men jeg vil gerne korrigeres hvis det er ukorrekt.
Imidlertid afleder starten på computerfrit DM
en række spørgsmål til k-skakledelsen:
à

deringerne +0.25, +0.23 og +0.20 – og så er
man vel lige vidt?? Absurditeten blev kun større,
hvis jeg satte trækdybden op – så var vurderingerne ofte helt anderledes.
Mit ‘budskab’ er, at computerne for nuværende er på lavt-mesterklasseniveau, hvad angår analyserne. Altså vil det være fuldkomment urimeligt at klandre nyere titelholdere for
at have opnået æren ved hjælp af lånte fjer!

tage stilling til – samtidig med at der er den
sædvanlige ‘snik-snak’ med modstanderne. Det
bliver selvfølgelig ikke til den helt store roman
hver gang – men typisk er det små bemærkninger om vejr, vind og lignende. Og det er til
syvende og sidst derfor, jeg spiller k-skak – og
har gjort det uden ophold i snart 30 år!
Skak egner sig perfekt til computere og
Internet. ICCF udskrev sidste år en jubilæumsturnering pr. email – der deltager over 2000
spillere! I 2002 startede en såkaldt ‘Champions
League’ for 4 mandshold, hvor spillerne selv
har sammensat deres hold på tværs af klub- og
landegrænser. Over 1000 spillere er nu i fuld
gang! På den kommende kongres får vi forevist
den nye ICCF-server, hvor partierne afvikles
direkte på en stor central computer. Jovist har
k-skakken udviklet sig – og det er ikke slut
endnu!
Til slut må jeg hellere afsløre, at jeg har tyvstjålet overskriften! Den stammer oprindeligt
fra ex-VM Sanakojev og lyder i sin oprindelige
udgave: Computeren er en dårlig krykke – men
et godt kompas!

En god sparringpartner
Dermed ikke sagt, at man ikke kan have endog
meget stor hjælp af computeren til k-skak! Selv
bruger jeg nu Fritz til sparringpartner på den
måde, at jeg spiller ‘prøvespil’ mod den. At
spille prøvespil er vel det samme som at analysere. Der bliver fyret nogle prøvetræk af, og der
kommer prompte et svar. På den måde får jeg
opdaget de værste taktiske fejl – ganske som i
de gode gamle dage, hvor jeg havde en sparringpartner af kød og blod. Til planlægning er
Fritz dog totalt håbløs – den giver mig måske
en isoleret dobbeltbonde, for det står i dens regnskab som værende godt for den selv! Til gengæld sætter jeg den mat i den derved opståede
åbne linje 2 træk under horisonten!
Et andet argument mod computere i k-skak
er, at man ikke vil spille mod maskiner. Jamen,
selvfølgelig vil man da ikke det! Så kunne man
jo lige så godt spille k-skak mod sin egen lille
Fritz og spare lidt på portoen/telefonregningen!
Min påstand er, at der er masser af menneskelig
kontakt – også selv om computerne assisterer
lidt her og der. Den påstand er selvfølgelig rimeligt subjektiv – men min indgangsvinkel er,
at jeg dagligt modtager 2-3 træk, som jeg kan

PS! Nu er Fritz færdig med at analysere udgangsstillingen. Den bedste åbning, hvid kan
vælge er: 1. e4, d5 2. e5, c5 3. Lb5+ Sc6 4.
Lxc6. Det giver hvid en lille fordel på +0.16!!
PPS! Tak til Erik Barfoed for en aldeles fremragende artikel i sidstenummer! Det varmer en
gammel mands k-skakhjerte, at der stadig er liv
i vores dejlige sport – selv om tiderne skifter!
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Hvilke regler gælder?
Hvad vinder de pågældende?
Hvornår planlægges næste turnering?
Hvad er strukturen og fremtidsplanerne
for denne disciplin?
Jeg savner nogle planer for fremtiden i den disciplin, der hedder computerfrit k-skak.

K-skak for ‘de stærke’
Den udvikling, man ser i dag, er helt klar. Det
er dem, som vil bruge skakprogrammer, der
overlever i k-skakken. Se på hvordan bredden
er væk. Det er jo egentlig ikke så underligt. Der
er ikke meget ved at blive tromlet ned af et skakprogram. Det kunne man jo egentlig allerede se
i 1998.
Udviklingen er gået som forudsagt. Skakprogrammerne, f.eks. Fritz, er i dag så stærke at
stormestrene i nærskak støtter sig til dem med
stor lid. Senest Peter Heine Nielsen i julinummeret. Derfor får spillere som Arne Bjørn Jørgensen og Erik Barfoed og alle andre i samme
situation også øget deres spillestyrke af brugen, uanset hvad de måtte forestille sig.
Et eksempel: Arne Bjørn Jørgensens artikel i
aprilnummeret efterlader ingen tvivl om, at han
ikke ser noget problem ved at anvende de sidste
nye og til stadighed stærkere skakprogrammer.
Vi får sort på hvidt, at han ikke længere bruger
Genius 1 eller 2 eller Fritz 4 eller 5, men FRITZ
7. ‘I top k-skak kommer man ikke uden om at
anvende en stærk computer’.
Det er formentlig en fuldstændig korrekt
vurdering. Det naturlige spørgsmål vil så være:
På hvilket niveau ville den nuværende k-skak
top befinde sig, hvis de deltog i computerfri
turneringer?
Er det dette som bliver retningsgivende i skakmediebilledet? Artikler, der demonstrerer, at
man bliver stormester og vinder store turneringer ved hjælp af skakprogrammer. Man kan
sætte spørgsmålstegn ved, om det er noget, man
fremover bør ofre tid og plads på i Skakbladet.
Personligt så jeg hellere Haagen Hansens
partier fra ende til anden.

Opdeling i to grupper
Der må en opdeling til. En opdeling i to grupper skal være for alle på breddeplanet. Gruppe
1: Tilladt hjælp fra skakprogrammer og gruppe.
2: Ikke tilladt hjælp fra skakprogrammer.
Der skal naturligvis være et DM i begge grupper. Men ikke mindst indledende grupper, så
breddespilleren under 50 kan deltage. Det nye

initiativ med computerfrit DM er et fint startskud, men det bør kun være begyndelsen. Jeg
er helt klar over, at vi internationalt bliver et
foregangsland, men det har Danmark jo prøvet
i andre sammenhænge af langt mere alvorlig
karakter end med skak.
I øvrigt kan problemet ikke blot være dansk.
Hvordan forholder man sig til det i ICCF?
Jeg kunne remse utallige sportsgrene op hvor
man laver opdeling for at få en fair konkurrence. Bare et eksempel: I motorsport er der
helt præcise tekniske anvisninger for, hvad der
er tilladt i de enkelte discipliner. Hvorfor ikke
lave en lignende klar beskrivelse i k-skak for,
hvad der er tilladt hvor.
Argumenterne imod har jeg set mange de sidste år. Vi kan ikke kontrollere, der ikke bliver
snydt. Nej, det kan vi ikke. Men det vil dog
være et stort skridt at få juraen på vores side og
kunne sige: Du snyder og er uærlig. I dag er alt
jo lovligt, blot det holder sig inden for tidsgrænsen.
Der kan kun startes en gruppe en gang om
året. Ja, måske, men bare det så er helt klart,
hvornår denne gruppe starter, så er det jo ikke
anderledes end en Landsholdsklasse eller en
annonceret landskamp o.a.
Samtidig kunne man måske lave en pendant
til pokalturneringen med start en gang årligt.
Opfordringen er derfor: Lad os få en ordentlig
gennemgang af regler, samt en struktur og en
god indbydelse på grundlag af en seriøs stillingtagen i k-skakledelsen.

Internationalt
2. Nordsøturnering
Vores norske skakvenner har inviteret til 2.
udgave af denne lille hyggelige 6-mands holdturnering! Der spilles udelukkende pr. email –
og der bliver 10-11 deltagende lande (alle
grænsende op til Nordsøen).
Hvis du vil i betragtning til det danske hold,
skal jeg have hørt fra dig senest 27/11.
Send en email til kskakdsu@post5.tele.dk

Memorial Antonio Roura B
Med en score på 11/15 og ét resterende parti
tilbage i ovenstående er Henrik B. Pedersen gået
hen og blevet Danmarks nyeste IM’er! Et stort
tillykke herfra!
Søren Peschardt

DSU’s 100 års
jubilæum
K-skakken vil også være med til at fejre
unionens jubilæum! Det skal ske med en
perlerække af spændende turneringer:

Invitationsturneringer:
GM-gruppe: 13-15 spillere, email, knap
25.000 i præmier (fra jubilæumsfonden).
IM-gruppe: 15 spillere, email, 1.præmie:
Invitation til vores næste GM-turnering.
For begge turneringers vedkommende:
Kom med en melding, hvis du mener, at
din deltagelse er berettiget! Der vil ved
udsendelse af endelig invitation blive taget hensyn til aktuel ICCF-rating, tidligere
opnåede delnormer – og det vil være et
stort plus, hvis man hører til dem, der altid
stiller op, når de danske farver skal forsvares i OL og EM-sammenhænge! Start ultimo 2003 – primo 2004 afhængig af de
kommende OL-turneringer.

Åben turnering:
Vi kopierer aldeles skamløst den måde
ICCF fejrede deres 50 års jubilæum. Det
vil sige: Både en email- og en post-turnering. Begge dele arrangeres som cupturneringer, og forhåbentlig får vi så mange
tilmeldinger, at det bliver nødvendigt med
både indledende runder, semifinaler og finaler! Den endelige turneringsform vil
være afhængig af deltagerantallet. Der er
intet indskud – ej heller egentlige præmier,
men vinderne i begge rækker får en friplads i den efterfølgende DM-finale! Vi
vil sågar arrangere computerfri-grupper
(dvs. spillerne erklærer ved tilmeldingen,
at de ikke vil benytte computer til analyser
under slagets gang). For at deltage skal du:
Senest 31/12-2002 have sendt mig en tilmelding – adressen findes andetsteds i bladet. På tilmeldingen skal du oplyse: email
og/eller post (du kan godt melde dig begge
steder!) og evt. computerfri gruppe (også
om du deltager alligevel, hvis der melder
sig så få, at gruppen ikke kan oprettes.
Computerfri grupper kan dog ikke garanteres hele vejen til finalen. Start: 1/2-2003.
Finalegrupperne bliver ICCF-ratet.
Søren Peschardt

K-skak – tilmelding og indskud
Ved tilmelding til k-skakturneringer skal personnummer
(de første 6 cifre) opgives.
Startbrev fremsendes ikke, før
indskud er betalt.
Benyt giro 495-0356.

K-skak resultatblade:
Månedligt undtagen juli. Kan
rekvireres ved frankeret (kr. 5,25)
C5-svarkuvert til Skakbladets
ekspedition, Hybenvej 21,
8763 Rask Mølle.
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Holdturnering:
Internationale turneringer:
Turneringsleder: Peter Lindegård, Tilmelding: Søren M. Larsen,
Emil Aarestrups Vej 10,
Parcelvej 5, 4690 Haslev.
8000 Århus C. Tlf. 86 19 17 25.
Tlf. 56 31 28 58.
Email: emil10@mail1.stofanet.dk Email: soren.m.larsen@privat.dk
Europa-, Verdens- og EmailLandskampe:
turneringer, klasser og indskud:
Tilmelding: Karsten Fyhn,
Master Norm (11 delt.) 200 kr.
Ahlmannsvej 50, 1.th., 6400
Pokalturnering:
Master Class (11 delt.) 100 kr.
Turneringsleder: Søren M. Larsen, Sønderborg. Tlf. 74 49 02 24.
Higher Class (7 delt.) 75 kr.
Email: kfyhn@tiscali.dk
Parcelvej 5, 4690 Haslev.
Open Class (7 delt.) 75 kr.
Venskabslandskampe startes,
Tlf. 56 31 28 58.
Tematurneringer (spørg efter
når et passende antal spillere har aktuelle temavalg): 100 kr.
Email: soren.m.larsen@privat.dk
tilmeldt sig. Indskud 25 kr.
Lukket for ny-tilmelding.
Enkeltmandsturnering:
Turneringsleder: Peter Lindegård,
Emil Aarestrups Vej 10,
8000 Århus C. Tlf. 86 19 17 25.
Email: emil10@mail1.stofanet.dk.
Mester - Kval. - Åben: 50 kr.
7 deltagere i alle klasser.
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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.
Også på Internettet - gratis!
Alle turneringsindbydelser i Skakbladet
bliver lagt på Dansk Skak Unions hjemmeside www.skak.dk uden merbetaling. Hvis
arrangøren ønsker link til egen hjemmeside,
bedes dette oplyst sammen med manus.

Indbydelser

Koordinerede turneringer
Det åbne K.41 mesterskab
Hermed indbyder K.41 til 7 runders EMT i klubbens lokaler på Mellemtoftevej 11 lige ved
Valby station.
Spilledage: Tirsdagene d. 22/10 - 12/11 26/11 - 7/1-2003 - 28/1 - 11/2 - 25/2.
Der spilles fra kl. 19-23, 1½ time til 32 træk
derefter ½ time + opsparet tid til resten! Der
spilles i én stor gruppe efter schweizer-systemet.
Indskud: 120 kr. Indskuddet betales ved 1.rundes start.
Præmier: 1. præmie minimum 1.000,-; gode
ratingpræmier pr. 8 deltagere. Hele indskuddet
går til præmier!
Tilmelding: Skriftligt eller E-mail til Roland
Greger, Toftagervej 23, 2700 Brønshøj rrg@ateam.dk senest 15/10 med angivelse af
navn, rating, klub og fødselsdato.

Skak i 100 år

SKAK
1903-2003

Jubilæumsturnering for alle skakspillere
Når en forening fejrer 100 års jubilæum skal der være fest for alle medlemmer.
Og når det er Dansk Skak Union, der fylder 100 år, skal alle medlemmer kunne deltage
i en landsdækkende turneringsrække.
Det var ideen, da jubilæumsudvalget, bestående af de rutinerede organisationsfolk, Finn Larsen, Steen Juul Mortensen,
Lars-Henrik Bech Hansen og Ole Block, udarbejdede oplægget til jubilæumsturneringen.
Turneringsformen skulle være den koordinerede enkeltmandsturnering, en institution i dansk skakliv, der har eksisteret
siden 1965 – en turneringsform, der gør, at alle landets skakspillere uanset styrke kan kvalificere sig til at deltage i den
rigtige klasse ved Danmarksmesterskabet. Ikke mange andre sportsgrene tilgodeser bredden i samme grad.
Præmierne i de lokale jubilæumsturneringer er da også netop tilskud til deltagelse i Danmarksmesterskabet i jubilæumsåret; og der er lige store præmier i alle ratinggrupper, så det er igen bredden i dansk skakliv, der bliver tilgodeset.
Jubilæumsturneringerne afholdes i hovedkredsene, og det er de enkelte hovedkredse, der fastlægger rammerne – nogle
hovedkredse vil måske vælge at lade en allerede programsat turnering få status som jubilæumsturnering. Når dette læses
er de fleste af hovedkredsene i gang med planlægningen, så hold øje med indbydelserne i de næste numre af Skakbladet.
Turneringsreglerne er i korte træk:
•
•
•
•
•
•

Fra hver hovedkreds kan indtil 8 spillere vinde et tilskud på 1000 kr. til deltagelse i Danmarksmesterskabet 2003 i Horsens.
Gruppeinddeling efter rating sikrer, at præmierne fordeles til spillere af alle spillestyrker.
Præmierne tilfalder gruppevinderne.
Turneringen spilles efter reglerne for koordinerede enkeltmandsturneringer.
Præmierne kan ikke deles; ved ligestilling i point afgør korrektionen, og ved ens korrektion trækkes der lod.
Præmierne kan ikke overdrages til andre.

Vær med til at fejre vort jubilæum og slut op omkring dette arrangement – måske er du den, der vinder gruppen.
Vagn Lauritzen
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Århus Efterår 2002
Århus Skakklub indbyder til Efterårsturnering,
der indgår i 6. Hovedkreds Grand Prix.
7 runder alle mod alle. Tirsdagene 17/9, 1/10,
8/10, 22/10, 29/10, 12/11 og 26/11. Alle gange
spilles 19.00 – 23.30. Der spilles fortrinsvis i
8-mands grupper. Elo-rates for de grupper, der
opfylder betingelserne.
Spillested: Lokalcenter Bakkegården (caféen),
Kirkegårdsvej 53, 8000 Århus C.
Betænkningstid: 1 time og 45 minutter til 40
træk + ½ time til resten.
Indskud: 125 kroner i alle grupper.
Der er rygeforbud i spillelokalet, men ikke på
gangen.
Tilmelding: senest 9/9-2002 til Aage Olsen,
Kappelsdal 90, 8450 Hammel, tlf. 86 96 26 55
Email: Aage.Olsen@ofir.dk.

Springeren Kolding EMT
Munkevængetskole, 1. runde 24/9, sidste tilmelding 13/9. Se indbydelsen i Skakbladet
nr. 8.

Hvidovre 60 år jubi EMT
Hvidovre Skakklub har 60 års jubilæum d.
4.11.02, og i den anledning indbyder vi til jubi
EMT.
Turneringsform: 5 runder i 6.mandsgrupper
indplaceret efter rating. Max. 36 deltagere –
‘først til mølle’. Der spilles efter DSU’s regler
for koordinerede turneringer. FIDE's regler.
Spilletid: Fredag d. 15., lørdag d. 16. og søndag d. 17. november 2002. Fredag startes kl.
17.30, lørdag og søndag kl. 10.00 og kl. 16.00.
Rygeforbud i spillelokalet.
Betænkningstid: 2 t. til 40 træk, 30 min. til resten.
Spillested: Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446 (nabo til Engstrandskolen), 4 min. gang
fra Frihedens Station og buslinierne 39, 121 og
132.
Indskud: Kr. 125, dog er indskuddet kr. 75 for
juniorer (ikke fyldt 18 år) med rating under
1400 (Hvidovre Skakklub runder op). Indskuddet excl. EMT afgift går til præmier.
Jubi præmier: Ernst & Young sponserer kr.
2.000 til ekstra kontante præmier, herunder kr.
300 til bedst placerede junior (se Indskud).
Fortæring: Idrætcentrets kantine er åben under turneringen – der må ikke medbringes mad
og drikkevarer.
Tilmelding: Senest d. 8.11. til Bjarne Håkansson
på tlf. 36 49 58 49, fax 36 49 58 43 eller e-post:
skpcbh@rk.dk.

Chess House
7 runders onsdags EMT
Indgår i 6.HK. GrandPrix. Elo-rates. 7 runder.
Fortrinsvis 8-mands grupper.
Spilledatoer: 25/9 - 2/10 - 9/10 - 16/10 - 23/10
- 30/10 og 6/11 med rundestart kl. 18.30.
Tid: 2 timer til 40 træk + ½ time.
Indskud: 125 kr.
Præmier: 1.pr. 500,- 2.pr. CH-gavekort.
Tilmelding: Senest 19/9 til Aage Olsen, tlf. 86
96 26 55. Email: mra@mail1.stofanet.dk eller
Chess House, Silkeborgvej 11-13, Århus C.,
tlf. 86197647. Se mere på www.chesshouse.dk

Centrum Weekend EMT
Skakklubben Centrum indbyder til Weekend
EMT 11.-13. oktober 2002.
Spillested: Fritidshuset, Kirkegade 51-53,
Esbjerg.
Turneringen Elo-rates hvis muligt, og derfor er
alle spillelokaler røgfri – der kan dog ryges i
tilstødende lokaler.
Spilletider: fredag 19-24, lørdag og søndag
10-15 og 16-21
Indskud: kr. 115 inkl. DSU-afgift.
Præmier: 1. præmie i hver gruppe kr. 500
Turneringsform: 6-mands grupper + evt. sidste gruppe Monrad.
Kantine: tilbyder igen vådt og tørt.
Tilmelding: Brian Isaksen, Storegade 67c,
6700 Esbjerg, tlf. 75 13 75 02, email: brisak
@esenet.dk.
Tilmeldingsfrist: Søndag 6. oktober.

„Kom i form“
Høstturnering 2002
Nykøbing Sj. Skakklub indbyder til 5 - 8 runders
koordineret turnering med afbudsmulighed.
Mandagene 9., 16., 23. og 30. sept., 7., 14., 21.
og 28. oktober 2002.
Spillested: Pakhuset, Vesterbros Torv, Nykøbing Sj., sidebygningen. Indgang fra Savværksvej ved Badmintonhallen.
Betænkningstid: 40 træk på 2 timer, derefter
30 min. + opsparet tid til resten.
Spilletid: 5 timer, fra 19,15 - 0,15.
Rundelægning: Tilpasset Monrad (procentvis
score, seedningsgrupper, farver); afbud senest
fredag kl. 19,00 før runden.
Præmier: Beskedne. Indskud 30.- kr. incl.
ratingafgift.
Tilmelding: Senest 6. september til Villum
Sejersen, 59 91 31 57 (evt. tlf.svarer).

VRS Efterår 2002
Chess House September
weekend EMT, 5 runder
Indgår i 6.HK. GrandPrix. Elo-rates. 5 runder.
Fortrinsvis 6-mands grupper.
Spilledatoer: 20/9 kl. 18.30 samt d. 21/9 og
22/9 med rundestart kl. 10.00 og 16.30.
Tid: 2 timer til 40 træk + ½ time.
Indskud: 125 kr.
Præmier: 1.pr. 400,- 2.pr. CH-gavekort på
200 kr.
Tilmelding: Senest 15/9 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.
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Vejlby-Risskov Skakklub indbyder hermed til
koordineret 7 runders turnering på følgende
mandage: 16/9 - 23/9 - 30/9 - 21/10 - 5/11 11/11 - 2/12 med start kl. 19.00.
Evt. udsatte partier den 7/10 og 25/11.
Spillested: Vejlby Sognegård, Vejlby Centervej 25, 8240 Risskov.
Rygning: Ingen rygning i spillelokalerne.
Betænkningstid: 40 træk på 2 timer, derefter
30 min., pr. spiller, ingen hængepartier.
Indskud: 150,-kr.
Præmier: Højest ratede gruppe: 1. 1000 kr. / 2.
500 kr. / ratingpr. 300 kr. Øvrige grupper: 1.
700 kr. / 2. 300 kr. / ratingpr. 200 kr.
Turneringsform: 8-mands grupper + evt. Monrad-gruppe,
Tilmelding: Preben Andersen, tlf. 26 83 19 35,
Georg Leth, tlf. 86 21 14 77.
Tilmeldingsfrist: Absolut senest 12. september.

KS Høst 2002 EMT
Københavns Skakforening (www.danbbs.dk/
~kbhskak) indbyder til en 6 runders turnering i
vore lokaler, Vennemindevej 47, 2100 København Ø.
Spilletidspunkter: 25., 28. og 29. september og
5., 6., 9. oktober, onsdage kl. 19-24, weekend
kl. 12-17.
Turneringen afvikles som dobbeltrunder. Der
spilles i 4-mands grupper. 2x3 runder, alle-modalle. 40 træk på 2 timer og ½ time til resten af
partiet.
Turneringen er røgfri. Indskud: 130 kr., hvoraf
75% går til præmier.
Tilmelding: Senest d. 15/9 med fødselsdag,
klub, rating og tlf. til Niels-Peter R. Nielsen,
Grønagervej 19, 2300 København S. Eller på
email: hoest2002@R-Nielsen.dk, eller tlf. 32
58 54 45,.

÷ KS Espresso 2002 EMT
Københavns Skakforening (www.danbbs.dk/
~kbhskak) indbyder til 5 runders koncentreret
skak i vore lokaler, Vennemindevej 47, 2100
København Ø.
Spilletidspunkter: 25., 26. og 27. oktober, fredag kl. 19-23, weekend kl. 10-14 og 15-19,
dvs. 2 runder lørdag og søndag.
Der spilles i 6-mands grupper, alle-mod-alle
plus evt. monrad. 32 træk på 1½ timer og ½
time til resten af partiet. Turneringen er IKKE
røgfri.
Indskud: 130 kr. hvoraf 75% går til præmier.
Tilmelding: Senest d. 15/10 med fødselsdag,
klub, rating og tlf. til Niels-Peter R. Nielsen,
Grønagervej 19, 2300 København S, tlf. 3258
5445 eller på e-mail: Espresso2002@RNielsen.DK

Slotsturneringen 2002
Med Gråsten og Brundlund slotte som
vartegn inviterer klubberne i Gråsten og
Aabenraa til fælles koordineret EMT på
følgende 7 torsdage:
26.09. 1.r
03.10. 2.r
10.10. 3.r
17.10 4.r
24.10. 5.r
07.11. 6.r
28.11. 7.r

i Aabenraa
i Gråsten
i Aabenraa
i Gråsten
i Aabenraa
i Gråsten
i Aabenraa

Spilletid kl. 19.00 - 23.00. Udsatte partier
afvikles d.31.10. og d.21.11. i Gråsten eller Aabenraa efter eget valg.
Betænkningstiden er 2 timer pr. spiller til
hele partiet, og der spilles efter FIDE's
regler. Der er mulighed for at ryge uden
for spillelokalet.
Grupperne vil fortrinsvist være alle-modalle. I Aabenraa spilles der i Nygade 18 og
i Gråsten i Ahlmansparken.
Indskud: Seniorer 100 kr, juniorer og pensionister 60 kr. Hele indskuddet (÷ EMT
afgift) går til præmier.
Tilmelding sker til Hansjørgen Clausen,
Æblehaven 5, 6320 Egernsund, tlf.74 44
22 98, majbritclausen@mail.dk, eller til
Uwe Hansen, Solsortevej 16, Hjordkær,
6230 Rødekro, tlf. 74 66 68 21, email:
uuhansen@mail.tele.dk, senest d. 13. september 2002.

Køge Bugt 2002

Indbydelser

Skakklubben Sydkysten inviterer til koordineret EMT over 7 runder på onsdage i perioden
fra den 02. oktober til den 27. november 2002.
Spillested: Solrød Skole, Højagervænget 33,
2680 Solrød Strand.
Tidspunkt: Onsdage den 2. + 9. + 16. + 23. +
30. oktober samt 13. + 27. november, kl. 19.00
- 2400.
Turneringsform: Alle-mod-alle 8-mands grupper, nederste gruppe eventuelt Monrad, 2 timer til de første 40 træk, derefter ½ time +
opsparet tid til resten.
Max. 64 deltagere.
Indskud: Kr. 150,00, indbetales på Sydkystens
turneringskonto i BG-bank (giro), 1-697-3416
senest 8 dage efter tilmelding, registrering godkendes først ved betaling.
Elo-rating: De enkelte grupper Elo-rates hvis
betingelserne herfor er til stede.
Præmier: 1. præmie kr. 500,00, 2. præmie kr.
300,00, 3. præmie kr. 200,00.
Tilmelding: David Levy, Molbechsvej 7, 2500
Valby. Tlf. 28 14 23 23.
E-mail: emt@sydskak.dk, eller online på vor
hjemmeside: www.sydskak.dk, senest søndag
den 29. september 2002.
Rygning er ikke tilladt i spillelokalerne. Der
henvises til de
tilstødende lokaler.

Andre turneringer

BSF’s EfterårsTurnering
Hermed indbyder vi til vores EfterårsTurnering,
der spilles 7 runder Monrad og inddeles i 3
grupper. Elo-rates. Max. 60 deltagere.
Turneringsform: Gruppe A: fra 1900 og op.
Gruppe B: 1600-1899. Gruppe C: under 1600.
Ved mange deltagere i gruppe C deles den i to
lige store grupper efter rating.
Spilledage og -tid: torsdagene 26/9 - 3/10 10/10 - 24/10 - 31/10 - 14/11 og 28/11. 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 26/9 inden 1. rundes
start.
Tilmelding: senest 19/9 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.

Slagelse Åben 2002
Slagelse Skakklub indbyder til 5 runders EMT.
Spillested: Slagelse Hallen , Parkvej 33, 4200
Slagelse.
Spilledage- og tider: Mandagene 30. september, 7., 14., 21., og 28. oktober 2002 i tiden
19.00 til 24.00.
Betænkningstid: 40 træk på 2 timer, derefter ½
time plus opsparet tid til resten af partiet.
Turneringsform: Inddeling i 6-mandsgrupper.
Nederste gruppe evt. som Monrad-gruppe.
Indskud: Alle klasser: kr. 150. Betales første
spilleaften. 80% af indskuddet går til præmier.
I 6-mandsgrupperne er der kun præmie til nr.
1: kr. 800.
Der er delvist rygeforbud i lokalet (de to første
timer).
Tilmelding: Skriftligt - gerne klubvis - med
oplysning om navn, fødselsdag, og -år samt
rating, senest 16. september 2002 til: Søren
Dyberg Larsen, Vejlevej 8, 4200 Slagelse. Tlf.
58 53 29 46, email: sdyberg@post1.dknet.dk.

Amager Lyn
Indbydelse til det årlige amagermesterskab i
lyn. Turneringen afvikles d. 5/10-2002 med
start kl. 10.00. Maksimum deltagerantal er 64,
hvilket i givet fald vil resultere i 63 runder.
Vi spiller efter FIDE’s lynregler.
Spillested: Peder Lykkes Dagcenter, Peder
Lykkesvej 65, 2300 Kbh. S.
Præmier: (Ved 64 deltagere): 1. Kr. 3000, 2.
Kr. 1500, 3. Kr. 750.
Ratinggrupper: (Ca. 4, afhænger af deltagerantal): 1. Kr. 700, 2. Kr. 400.
Ved færre deltagere reduceres præmierne tilsvarende.
Indskud: kr. 150, der går ubeskåret til præmier.
Tilmelding: Betaling på giro: 513-1561, Jens
Gade Tlf. 32 59 99 49. Eller på email til
AmagerSkak@yahoo.dk.
Sidste tilmeldingsmulighed er 20 minutter før
kick-off på kampdagen.

Høstturnering
Hinnerup Skakklub indbyder til den årlige
hurtigturnering + skoleskakturnering i B-klyngen på Haldum-Hinnerup Skolen, Svinget 4
(v/sportspladsen).
Tidspunkt: Lørdag d. 28. september, kl. 9.00.
Turneringsform: 8-mands grupper eller Monrad, afhængig af deltagerantal.
Betænkningstid: ½ time per spiller per parti.
Indskud: Mester kr. 125, Basis kr. 100, skoleskak kr. 30.
Præmier: 1. præmie Mester 1. kr.1000. Øvrige
præmier efter deltagerantal. Skoleskak:
erindringspræmier + gavekort.
Forplejning: Der er en velassorteret kantine på
spillestedet.
Tilmelding: Senest fre. d. 27. sep. kl.18.00 Til
Stig Holten, tlf. 86 98 84 31, email: s-holten
@12move.dk.

SABA grafik
hurtigskakturnering
Læseforeningens Skakklub, Odense indbyder, i samarbejde med SABA grafik til
sin 2. hurtigskakturnering i det nye årtusinde.
Spilledag & tid: Lørdag d. 5. oktober 2002,
kl. 10 – 19.
Spillested: Bolbro Brugerhus, Stadionvej
50, indgang G., Odense V (tæt ved motorvejsafkørsel Odense SV).
Turneringsform & betænkningstid:
7 runder - ½ time pr. spiller pr. parti, alle
grupperne afvikles efter schweizer system.
Turneringsinddeling: Mesterklassen vil
blive afviklet i én åben klasse. Basisklasserne vil tilstræbes inddelt i 3 grupper, efter DSU’s klassifikation for 1., 2.,
og 3. klasses spillere, dette vil dog afhænge
af deltagerantallet.
Indskud: 100 kr. Betales inden 1. runde!
Præmier: Afgøres på korrektion.
Mesterklasse: 1. 2000 kr., 2. 1000 kr., 3.
500 kr., efter deltagerantal evt. præmie til
bedste spiller under 2300 og 2100.
Basisklasserne: 1. 1000 kr., 2. 500 kr. 3.
300 kr.
Kantine: Der vil som sidste år være en
særdeles billig og velassorteret kantine.
Rygning: Der vil være rygeforbud i spillelokalerne, men mulighed for rygning i kantinen o.l.
Tilmelding: Senest onsdag d. 2. oktober
til: Robert Vollertsen, 66 13 54 66
– email: robert.vollertsen@adslhome.dk
Morten Topholm Rud, 66 11 64 92
– email: mrud@get2net.dk

Kjellerup Hurtigskak

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.

Kjellerup Skakklub afholder hurtigskak søndag d. 20. oktober i Al-huset, Skolevangen 5,
8620 Kjellerup.
Start og velkomst kl. 9.30 og forventet afslutning ca. kl. 18.30.
Turneringsform: Der spilles ½-times partier
med en mesterklasse, 3-4 basisklasser samt 1
skoleskakklasse, alle efter Monradsystemet.
Indskud: Kr. 100. – Skoleskak dog kun kr. 40.
Præmier: Hele indskuddet går til præmier.
Tilmelding: Senest 16. oktober til Erik Ruskjær
på tlf. 86 66 74 09, eller Kim Lund Jensen på
tlf. 86 66 15 75 samt e-mail: mackjensen
@mail.tele.dk.

K.41 2-mands hurtighold

Chess House FredagsLyn

K.41 indbyder til 8-runders hurtigturnering for
2-mands hold, 20 min pr. spiller pr. parti. Der
spilles i en stor gruppe med præmiegrupper a
la fredagslyn.
Spilledag: Lørdag den 5. oktober fra kl. 10.00
til kl. 18.00.
Spillested: K.41, Mellemtoftevej 11, 2500
Valby.
Indskud: Pr. hold 200 kr., som betales ved
turneringsstart.
Præmier: Mere end 100% af indskuddet!!
Tilmelding: Senest 2. oktober, skriftligt eller
pr. mail, til Roland Greger, Toftagervej 23,
2700 Brønshøj, rrg@ateam.dk med navne,
ratingtal og holdnavn.
OBS: Max. 22 hold!

Gratis! Hver fredag er der lynskak på Silkeborgvej 11-13, Århus, fra kl. 20.00.
Intet indskud. Se mere på www.chesshouse.dk
eller ring på tlf. 86197647.

Første Lørdag, Lyn i Chess
House

Indbydelser

Turneringer i udlandet
5th European Senior
Team-Championship
23. februar - 1. marts, Dresden, Tyskland. Hold
med 4 spillere + 1 reserve, 7 runder schweizer.
Åben for mænd født 1943 eller tidligere samt
kvinder født 1948 eller tidligere. Information:
www.dsu.dk.
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Resultater

17. Vesterhavsturnering

32. Solvognturnering 2002

Koordinerede turneringer

128 deltog i dette års Vesterhavsturnering fordelt på 16 grupper a 8 mand. Stemningen var
hele vejen igennem god både blandt deltagere
og personale, bordtennis, svømning og lynskak
var som altid populære tilbud.
Omkring 50 var indkvarteret på spillestedet,
Spangsbjergskolen, og det gik fint!
De indkvarterede skal have ros og tak for god
oprydning – det var meget nemt for Esbjerg
Skak Union at få pedellens godkendelse af lokalerne efter turneringen. Vi ses forhåbentlig
alle til næste år!
Præmietagerne:
Mester 1: 1. Jacob Carstensen, Brønshøj, 5,
2. Gunnar Pedersen, Centrum 5
Mester 2: 1. Ole Bønnelykke, Centrum, 5, 2.
Henrik T. Jensen, Esbjerg, 5.
Mester 3: 1. Jacob V. Glud, Hinnerup, 5, 2.
Rune Andersen, Rønne, 4½.
Mester 4: 1. Jens B. Hornsgaard, Sk 1968,
5½, 2. Jens Henrichsen, AS 04, 5.
Basis 1: 1. Bjarne Klos, AS 04, 5, 2. Jakob
Jakobsen, Holstebro 5.
Basis 2: 1. Henrik Dahl-Andersen, Sk 1968,
6, 2. Jens Kristensen, Holstebro, 5.
Basis 3: 1. Ivar Dørup, Odense, 5½, 2. Karsten Fyhn, Alssund, 4
Basis 4: 1. Bjarke Andreasen, Nr. Sundby, 6,
2. Alexander Volokitin, Ukraine, 5.
Basis 5: 1. Erik Hedegaard, Helsingør, 5½, 2.
Dennis Munksgaard, Esbjerg, 4½.
Basis 6: 1. Svend Madsen, Varde, 6, 2. Søren
Bennedsen, Sk 1968, 5.
Basis 7: 1. Sidsel T. Høgh, Brønshøj, 6, 2.
Knud Jespersen, Ribe, 5½.
Basis 8: 1. Johs. V. Pedersen, Sydthy, 5½, 2.
Ole Henriksen, Varde, 4.
Basis 9: 1. Michael Knudsen, Tårnet Randers, 6, 2. Carsten Roerholt, Tårnet Randers,
4½.
Basis 10: 1. Viggo Kallenbach, Århus, 7, 2.
Simon R. Madsen, Svogerslev, 5½.
Basis 11: 1. Miki Worm Jørgensen, Esbjerg,
5, 2. Peter Belyaev, Svogerslev, 5.
Basis 12: 1. Henning T. Sørensen, ikke-medlem (endnu!), 6, 2. Jim Ladon, Centrum, 5.
Brian Isaksen

Skakspillere og sommergæster fra begge sider
af sundet bredte sig som vanligt over Nordgårdshallen i Nykøbing Sj. til den traditionelle
Solvognturnering med 6 (5) runder
halvtimespartier søndag den 21. juli. Det gode
vejr, den gode stemning, den gode plads og
Solvogn-platter i keramik til 1. præmietagerne
(fra Tue Poulsen i Kårup) var, som det skal
være. Præmietagere:
Gruppe M (6 delt.): 1. Jacob Øst Hansen,
Sydkysten, 5!, 2. Sigfred Haubro, Tårnet/Ballerup, 4.
Gruppe 1 (6 delt.): 1. Henrik Mikkelsen, Frederikssund, 5!, 2. Arne Larsen, Hvidovre, 3.
Gruppe 2 (8 delt.): 1. Kaj Refsgaard, Jernbanen, 4½, 2-3. Flemming Kold Jensen, Kbh., og
Allan Pedersen, Nykøbing Sj., 4.
Gruppe 3 (8 delt.): 1. Ole Løppenthin, Hørsholm, 5, 2. Steen Laursen, Allerød, 4, 3. Jan
Petersen, Hvidovre, 3 (bedste korrektion foran
Dan Brønnum Jensen, Tåstrup / Bjørn Johansen, Vanløse og Bent Søndergård, Tornved).
Gruppe B (6 delt., 2x5 runder 20 min.): 1.
Rasmus Søndergaard, Nykøbing Sj., 8½, 2.
Lasse Holst, Nykøbing Sj., 8. 3. Kantharaj
Gandhi, Dragsholm, 5.
Villum Sejersen

Vanløse SommerMåskeHede
EMT 2002
I alt 64 spillere – fuldt hus – deltog i dette års
udgave af Vanløse Skakklubs koordinerede
sommerturnering, der blev afviklet i ugen
29/7-4/8. Præmietagere:
Gruppe 1: 1. Jan Adamski, Polen, 6, 2-3. Jan
Mose Nielsen, Tåstrup, og Jacob Carstensen,
Brønshøj, 5½, 4. Morten S. Sørensen, Musikv.
Inst., 4½.
Ratingundergruppe: 1. Benjamin Skjoldan,
Skovlunde, 4, 2-3. Jacob Kaaber, Sydkysten,
og Rolf Hjortkær, Amager sf., 3½.
Gruppe 2: 1. Thomas Klitgård Andersen,
Viborg, 6, 2-3. Peter Skovgaard, Skovlunde,
og Ole Overmark, Frederiksberg, 5.
Ratingundergruppe: 1. Ebbe Christoffersen,
Frederiksberg, 4½, 2-3. Nezar Madhy, AS04,
og Benjamin Lau Jensen, Øbro, 3½.
Gruppe 3: 1. Arvid Aaager, Ishøj, 5½, 2-4.
Sidsel Thostrup Høgh, Brønshøj, Knud-Erik
Helleshøj, Vanløse, og Ole Lergren, Vanløse, 5.
Ratingundergruppe: 1-5. Steen Hansen, Albertslund, Anders Jønsson, Vanløse, Erik
Bremer, Blindes Sk., Oluf Tang Engelund,
Vanløse og Torben W. Pedersen, Farum, 4.
Alle individuelle resultater kan ses på vores
hjemmeside (www.motel.inweb.dk/skak).
Ole Delfter

Hillerød Byturnering 2002
Mestergr.: 1. Ib Hother Andersen, Hillerød,
5½/7, 2. Aksel Ros, Hillerød, 5½, 3. Hans E.
Jacobsen, Hillerød, 4½.
Basis 1: 1. Henrik Paulsen, Hillerød, 7/7, 2.
Jens Thrane, Saxo, 4½, 3. Børge Seidenfaden,
Hillerød, 3½.
Basis 2: 1. Marianne Nielsen, Helsingør, 5½/
7, 2. Svend Aage Rand, Allerød, 4½, 3. John
Sø, Allerød, 3½.
Basis 3: 1. Hans Henrik Hviid, Hillerød, 5½/
7, 2. Kenny Bagge, Espergærde, 4½, 3. Jan
Petersen, Helsingør, 4½.
Basis 4: 1. Rho Loving, Hillerød, 5/7, 2. Erik
F. Hansen, Ishøj, 4½, 3. Holger Christiansen,
4½.
Ib Hother Andersen

Skødstrup Sommer EMT 2002
Turneringen bød på 130 spændende partier og
havde med sine 52 deltagere en fremgang på
22 spillere fra sidste år. Præmietagere:
Mester (10 delt.): 1. Jan Rode Petersen, Holstebro 4½, 2. Martin Bækgaard, Skolerne Sk.,
4, 3. Erling Høiberg, Holstebro, 3.
Basis 1 (10 delt.): 1. Thomas Klitgaard Andersen, Viborg, 4, 2. Hans Hald Kristensen,
Grenå, 3½, 3. Dennis Hellegård, Morsø, 3.
Basis 2 (12 delt.): 1. Anders Nielsen, Skødstrup, 4, 2. Dennis Hemdorff, Struer, 3½, 3. Leo
Christiansen, Skødstrup, 3½, 4. Søren T. Sørensen, Brabrand, 3.
Basis 3 (10 delt.): 1. Jakob Sandholm, Skødstrup, 4½, 2. Kurt Aalbæk, Århus, 4, 3. Michael
Hansen, EM, 3½.
Basis 4 (10 delt.): 1. Peter Grove, Viby, 5!!,
2. Jens F. Madsen, Åbyhøj, 4, 3. Anders Mosby
Larsen, Løgumkloster, 3.
Ud over glæden ved en god turnering, fik
Skødstrup Skakklub og DSU 2 nye spillere ved
samme lejlighed.
Willy Møller Nielsen
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Resultater

Andre turneringer
Den 24. Limfjordsturnering
i hurtigskak
I turneringen deltog 32 spillere fra 10 klubber,
så i lighed med den koordinerede Limfjordsturnering i januar var der en lille fremgang i
deltagerantallet i forhold til de seneste år.
Mesterklassen: Den stærke mesterklasse
vandtes af Erik Pedersen, Nordthy og Jørn
Sloth, Ringkøbing, der begge scorede 6 p. i de
syv runder. Erik Pedersen havde en lidt bedre
korrektion og blev dermed Limfjordshurtigmester 2002. Per Petersen, Nordthy fik tredjepræmie, 4½.
Basis 1: 1. Mirsad Subasic, Skive, 5½, 2-3.
Jacob Jacobsen, Holstebro, og Jonas Kristensen, Nordthy, 5.
Basis 2: 1. Johannes Vestergaard, Sydthy, 6,
2. Uffe Kallenbach, Sydthy, 5, 3. Tue Bach,
Nordthy, 4½, 4. Finn Andersen, Nordthy, 4½.
Turneringen var sponsoreret af Thisted Bryghus. Sydthy Skakklub takker alle spillere og
håber på mange deltagere til Limfjordsturneringerne til næste år.
Torben Hansen

Ændringer til klubfortegnelsen
Sendes til hovedkredskassereren, dog 1., 2., 5.,
8. og 9. hovedkreds til kartoteksføreren.
3. HOVEDKREDS:
NY KLUB: Skakklubben Fiber: Formand: Jan
Svenssen, Flemmings Allé 23, 5250 Odense
SV. Tlf. 63 12 24 08.
E-mail: skakklubbenfiber@pc.dk.
NY KLUB: Ullerslev Skakklub: Formand:
Knud Nielsen, Rosenvænget 1, 5540 Ullerslev.
Tlf. 65 35 22 88. E-mail: knud-jonna@mail.dk
Begge klubber ønskes hjertelig velkommen i
Dansk Skak Union.
4. HOVEDKREDS:
Augustenborg Skakklub: Ny formand: Carsten
Jespersen, Majbøllykke 5, Majbøl, 6470 Sydals. Tlf. 74 41 65 01.
Vejen Skakforening: Ny formand. Søren
Krabbenhøft, Bakkedraget 74, 6650 Brørup.
Tlf. 75 38 48 40.
Fribonde Flensburg: Ny formand: Nahmen
Christiansen, Spang 12, D 24975 Husby, Tyskland. Tlf. 0049 46 34 14.
Hejls Skakklub: Ny formand: Keld Schaat,
Koldingvej 159, 6070 Christiansfeld. Tlf. 75
57 32 76.
Vamdrup Skakklub: Formanden ny adresse:
Øster Lindet, Præstegårdsvej 34, 6630 Rødding.
6. HOVEDKREDS:
Viby Skakklub: Formand Lars G. Hougaard har
tlf. 86 21 77 36. Spillestedet hedder nu: ‘Lokalcenter Viby’.
Vejlby-Risskov Skakklub: Ny formand: Preben
Andersen, Rundhøj Allé 42, 3.tv., 8270 Højbjerg. Tlf. 26 83 19 35.
Århus Skakklub: Ny formand: Anders Sønderby, Gedingvej 12, 1., 8381 Tilst. Tlf. 87 45
10 27. E-mail: soenderby@bigfoot.com.
Bjørn Laursen

Aktivitetskalender
Slotsturneringen 2002
koor./4.HK
26/9, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 7/11, 28/11.
Skiftende byer. – SB 9/2002.

Amager Lyn
5/10. Peder Lykkes Dagcenter.
– SB 9/2002.

VRS Efterår 2002
koor./6.HK
16/9, 23/9, 30/9, 21/10, 5/11, 11/11, 2/12.
Vejlby Sognegård. – SB 9/2002.

SABA grafik hurtigskakturnering hur./3.HK
5/10. Bolbro Brugerhus, Stadionvej.
– SB 9/2002.

Århus Efterår 2002
koor./Elo/6.HK
17/9, 1/10, 8/10, 22/10, 29/10, 12/11, 26/11.
Lokalcenter Bakkegården. – SB 9/2002.

K.41 2-mands hurtighold
hur./1.HK
5/10. K.41's lokaler, Mellemtoftevej 11,
Valby. – SB 9/2002.

Chess House September
koor./Elo/6.HK
20/9 - 22/9. Chess House, Silkeborgvej 11-13.
– SB 9/2002.

Centrum Weekend EMT
koor./Elo/5.HK
11/10 - 13/10. Fritidshuset, Kirkegade 51-53.
– SB 9/2002.

Chess House Fredagslyn
hur./6.HK
Hver fredag.
Silkeborgvej 11-13, Århus. – SB 9/2002.

Springeren Kolding EMT
Koor./5.HK
24/9, 1/10, 8/10, 22/10, 29/10.
Munkevængets skole. – SB 8/2002.

Kjellerup Hurtigskak
hur./6.HK
20/10. Al-huset, Skolevangen 5, Kjellerup.
– SB 9/2002.

Nordkalotten Sensommer 2002
koor./8.HK
5/9, 12/9, 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 24/10.
Græstede Skole. – SB 7/2002.

KS Høst 2002 EMT
koor./1.HK
25/9, 28/9, 29/9, 5/10, 6/10, 9/10.
Vennemindevej, København. – SB 9/2002.

Det åbne K.41 mesterskab
koor./1.HK
22/10, 12/11, 26/11, 7/1, 28/1, 11/2, 25/2.
K.41's lokaler, Valby. – SB 9/2002.

Nyborg Open 2002
koor./3.HK
5/9, 12/9, 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 24/10.
Borgeskovskolen. – SB 8/2002.

Chess House Onsdags
koor./Elo/6.HK
25/9, 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11.
Chess House, Århus. – SB 9/2002.

KS Espresso 2002
koor./1.HK
25/10 - 27/10. Vendemindevej, København.
– SB 9/2002.

Første Lørdag Lyn
hur./6.HK
7/9, 5/10, 2/11, 7/12. Chess House,
Silkeborgvej, Århus. – SB 9/2002.

BSF's EfterårsTurnering
koor./Elo/1.HK
26/9, 3/10, 10/10, 24/10, 31/10, 14/11, 28/11.
Frederikssundsvej 118 A. – SB 9/2002.

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

"Kom i form" Høstturnering
koor./2.HK
9/9, 16/9, 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10,
28/10. Nykøbing Sj.– SB 9/2002.

Sparekassen Faaborg Week. koor./Elo/3.HK
27/9 - 29/9. Det gamle Bibliotek.
– SB 8/2002.

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.

Næstved Open
koor./2.HK
9/9, 23/9, 30/9, 7/10, 21/10, 11/11, 2/12.
Grønnegade kaserne. – SB 8/2002.

Høstturnering
28/9. Haldum-Hinnerup Skolen.
– SB 9/2002.

hur./6.HK

"Skak på Grænsen"
10/11, 18/11, 25/11, 5/12.
Biblioteket, Bovvej 4, Bov.

Odysseus Efterårs EMT 2002 koor./Elo/1.HK
12/9, 19/9, 26/9, 3/10, 10/10. Frødings Allé
8A, Søborg. – SB 7/2002.

Slagelse Åben 2002
30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 28/10.
Slagelse Hallen. – SB 9/2002.

koor./2.HK

Løvfalds EMT 2002, Ringsted koor./Elo/2.HK
13/9, 14/9, 15/9. Sdr. Parkskolen, Ringsted.
– SB 8/2002.

Køge Bugt 2002
koor./8.HK
2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 13/11, 27/11.
Højagervænget, Solrød Strand. – SB 9/2002.

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

Amagermesterskabet 2002
koor./Elo/1.HK
13/9, 14/9, 15/9, 17/9, 20/9, 21/9, 22/9.
Peder Lykkes Dagcenter. – SB 8/2002.

Ringkøbing Weekend-EMT
koor./9.HK
4/10, 5/10, 6/10. Ringkøbing Gymnasium.
– SB 8/2002.

Poul Frausing Mindeturnering
30/5 - 1/6 2003. Tjele Efterskole.
Turneirngsform endnu ikke fastlagt.

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

hur./1.HK

koor./4.HK

Hvidovre 60 år jubi EMT
koor./1.HK
15/11 - 17/11. Frihedens Idrætscenter,
Hvidovre. – SB 9/2002.
hur./8.HK

6.HK

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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Kontakt venligst det lokale posthus
og anfør abonnentnummer.
Giver dette ikke resultat rettes henvendelse til
Skakbladets ekspedition,
Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle.

Nye bøger
How to become
a deadly chess
tactician
LeMoir,
Gambit Publications 2002,
240 sider. Pris: 219,Brovangen 8, Bro
5464 Brenderup F
Telefon

63 44 00 13
Fax

63 44 00 12
Internet

www.skaksalg.dk
E-mail

sales@skaksalg.dk
Åbningstider:
Mandag-Fredag 11-17
Varer kan også købes i...

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

Mange skakspillere synes
altid at have noget i ærmet.
Tit og ofte ser man, at de
kaster en tilsyneladende god stilling ud i et farligt
angrebsspil. Hvad er det, de kan se, men som vi
andre ikke ser? LeMoir mener, at de fleste af os
spiller, så der bliver mulighed for både angreb, ofre
og kombinationer. Men da vi ikke selv aktivt søger
dem, finder vi dem heller ikke. LeMoir tilbyder et 3trins kursus, så vi kan leve op til bogens titel.
Første trin er motivation, og den kan man kun
opnå ved at studere andre mestre fra forskellige
tidsperioder, f.eks. Tal og Kasparov. Det næste trin
er fantasi, og her forsøger LeMoir at forklare
spillerens taktik og offertemaer. Hvis man har set
og forstået mange ‘ömystiske kombinationer’ bliver
det også lettere for spilleren at finde de taktiske
muligheder i sit eget spil. Trin tre hedder ‘beregninger’. Det er det man gerne vil springe over, men
for at få fuldt udbytte af bogen skal det også læres.
De sidste sider består af en masse øvelser, der
fordeler sig på tre niveauer: 12-1600; 16-2000,
samt over 2000 i rating. Bogen er samtidig holdt i
et humoristisk sprog.

Can You be a
Tactical Chess
Genius?
James Plaskett,
Everyman Chess 2002,
144 sider. Pris: 229,IM Hartston sagde engang,
at skak er 99% taktik, mens
supertaktikeren John Nunn
sagde, at skak er 99%
strategi. Sandheden må vel være et sted mellem
disse to udtalelser. Plasketts bog består af 12
tests med 15 spørgsmål i hver. Sværhedsgraden
stiger fra opgave til opgave. I de første opgaver
kan man kun få 5 point for det rigtige svar, hvor
man i de sidste kan score 15 point. Hvis man kører
fast kan man gå til kapitlet ‘Spørg en Stormester’.
Her kan man få en ledetråd til opgaven, men det
koster point ! Den varierende sværhedsgrad i
opgaverne gør bogen egnet til spillere der har et
ratingtal på 1300-2000.

ß

Postens retur-adresse

Play the 2 c3 Sicilian
Rozentalis & Harley, Gambit Publications 2002,
192 sider. Pris: 199,Siciliansk er uden undtagelse den mest populære
åbning, der findes. Og som deraf følger, er der en
masse teori i netop Siciliansk. For den spiller, der
vil undvige det ofte knivskarpe spil i åbent
siciliansk er 2.c3 et meget sundt alternativ. Hvid
forbereder sig på at tage terræn i centrum og
samtidig udvikle sine brikker. Sort bliver derimod
forstyrret i at spille sine sædvanlige systemer, og
må derimod kæmpe for selv små fordele.
Rozentalis, der er en stærk stormester fra Litauen
og har Siciliansk med 2.c3 som sit favoritvåben, er
kommet med mange nye ideer i bogen. Det
samme gælder for englænderen Harley. Bogen
giver en grundig gennemgang af sorts muligheder.

Endgame
Challenge
John Nunn, Gambit
Publications 2002, 256
sider. Pris: 239,I denne bog har forfatteren
udvalgt 250 flotte og
lærerige partier, hvori det
gælder om at finde den lige
men smalle vej til enten
remis eller gevinst. Når man
kigger på materialet, ser det ofte umuligt ud, men
ved hjælp af alle de taktiske ressourcer i stillingen
kan det dog lade sig gøre. Med Nunns sædvanlige
nøjagtighed har han elimineret masser af fejlbehæftede studier under udvalgsprocessen. Af dem
der fik plads i bogen kan bl,a. nævnes: Mitrofanov,
Chéron, og Réti. På trods af at hovedvægten ligger
på taktik, er der mange eksempler på vigtige
slutspilsformer, f. eks. At forsvare en patstilling. Ca
80 % af bogens indhold består af Nunns udførlige
løsninger. Det er endnu en gang lykkedes Nunn
at lave en bestseller. Den er både lærerig og
underholdende.

Chess Choice Challenge 2
Chris Ward, Batsford 2002, 158 sider. Pris: 199,Efterfølgeren til Chess Choice Challenge der blev
udgivet i 1998 byder på fire nye opgaver, hvor der i
hver opgave er ca. 20 spørgsmål, der skal
besvares. Chris Ward har stor erfaring i at
undervise på alle niveauer, og alle øvelserne er
lavet på en sådan måde, at læseren skal have fat i
sine stærke og svage sider.
Bogen anbefales stærkt til spillere med et ratingtal
på 12-1700. Samtidig anbefales den også til alle,
dem der underviser i skak.

