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Kamplederuddannelse
På det seneste møde i Dansk Skak Unions hovedbestyrelse er det blevet vedtaget at
iværksætte en kamplederuddannelse.
Formålet med denne uddannelse er at gøre skakspillere egnede til at fungere som
kampledere i holdturneringen.
Uddannelsen består af 4 lektioner med tilhørende opgaver, der udelukkende relaterer
sig til funktionen som kampleder i en holdkamp. Med andre ord: Det drejer sig om
FIDE’s regler. Uddannelsen afsluttes med en prøve, og der udleveres licensbevis efter
bestået prøve.
Den kan gennemføres over Internettet som mails, men den kan naturligvis også
afvikles ved traditionel postbesørgelse, hvis kursisten ønsker det.
Uddannelsen kan tillige anvendes som repetitionskursus for turneringsledere, hvis
turneringslederuddannelse ligger nogle år tilbage, og som måske heller ikke har
praktiseret særlig ofte.
Tilmelding til kamplederuddannelsen kan ske til:
Svend Dyberg Larsen
Birkevænget 14
4200 Slagelse
Tlf. 58 52 40 73
E-mail: turneringslederkursus@skak.dk
Det koster 150 kr. at deltage i uddannelsen.
Husk ved tilmeldingen at angive, hvorvidt man ønsker kamplederuddannelsen eller
den længerevarende uddannelse til turneringsleder, der strækker sig over 8 lektioner.
Turneringslederuddannelsen kan ikke gennemføres via Internettet.

§§

skakskole.dk
– Et nyt undervisningstilbud i København
I oktober starter vi undervisning i K41’s lokaler i samarbejde med KSU.
skakskole.dk er et forsøg på at give Skakspillere i københavnsområdet muligheden for seriøs træning, noget der er mangler i skak i forhold til andre sportsgrene.
Undervisningen vil foregå i K41’s lokaler på Mellemtoftevej 11, 2500 Valby, 25
meter fra Valby Station, og vil være delt op i to grene i første omgang.
Den ene gren er undervisning i grundlæggende skakfærdigheder v. Christian S.
Christensen onsdag aftener fra 19.30. Niveauet er for spillere fra begynderstadiet op
til ca. 1500 i rating og koster 50 kr. pr. gang eller 200 kr. for 8 gange.
Den anden gren er foredragsrækker ved gæstelærere. I efteråret bliver det ved den
svenske IM, forfatter og juniorlandstræner Jesper Hall. Prisen er 150 kr. pr. gang eller
450 kroner for deltagelse i alle 4 seminarer. Niveauet vil sigte fra 1700 og opefter.
9. nov.

1. Utan grund, inget hus
– Om schackträningens grundförutsättningar

10. nov.

2. När 1+1 blir 3
– Om att räkna i schack

23. nov.

3. Taktik som strategiskt verktyg
– Om när taktik och strategi möts

24. nov.

4. Få pjäser, fler problem
– Om slutspel i schack

Programmet for foråret er endnu ikke fastlagt.

skakskole.dk styres af Søren Dalsberg og Jacob Aagaard og er et nonprofit

foretagende. Alle indtægter går til afholdelse af løbende udgifter. Målet er at det skal
løbe rundt til gavn for skaklivet i København. Uddybende information på vores
hjemmeside www.skakskole.dk, på email info@skakskole.dk, eller på
telefon 43 46 43 28 (Jacob).
NB: Undervisningen foregår ikke i K41-regi eller på K41’s klubaftener.

Lost Boys Open 2002
AF NICOLAI VESTERBÆK PEDERSEN
om den tredje af denne sommers turnerinS
ger, deltog jeg i den 10. Lost Boys turnering i centrum af Amsterdam. Et udmærket udgangspunkt for at kombinere storbyferie med
skak.
Turneringen havde deltagelse af yderligere
en spiller fra Aalborg Skakforening, russiskfødte Ildar Salakhutdinov. Ud af de 550 deltagere var de knap 100 med i A-gruppen for spillere over 2200 i Elo. I øvrigt kunne man godt
savne den slags ratinggrænser i flere Opens.
Toppen var ganske stærk med navne som Loek
Van Wely, Ivan Sokolov, Emil Sutovsky,
Mikhail Gurevich, Jan Timman osv. Turneringen var ud over at være stærkt besat også meget
velarrangeret.
For Ildar var det den første turnering denne
sommer. Han startede turneringen godt med 2
af 3 imod modstanderere på omkring 2400 Elo
tiltrods for eget Elo knap 200 derunder. Han
gik dog lidt ned midt i turneringen og sluttede
på 4 af 9, hvilket dog var godt et point over
forventet score.
For mit eget vedkommende startede turneringen med 2 af 2 mulige efter følgende 2. rundes parti imod min klubkammerat fra den hollandske klub HMC Den Bosch.

man ofte ikke så meget terræn og plads til løberparret.
9. Sc3, Ld7 10. h3, Kc8 11. Lf4?!, b6 12.
Tad1, h6 13. g4?!, Se7 14. Lg3, c5 15. Td3,
Le6.
Samme idé som i Anand - Kramnik, Mainz,
juni 2001. Dog er det her i en forbedret version,
idet hvids løber i dette parti stod på b2 og hvids
plan Td8† og indtrængen på 8-række var muligt et tempo før sammenlignet med dette parti.
Sort har her en lille solid fordel.
16. Tfd1, Kb7 17. Sd2, h5 18. f3, Sc6 19.
Sde4, Sd4 20. T1d2, Le7 21. b3?!,
Svækker. Sorts plan er alligevel fremstød med
a5.
21. -, a5 22. Kg2, Tad8 23. Sd1?, hxg4 24.
hxg4, Sxc2!

-+-T-+-T
+lO-VoO6
-O-+v+-+
5
O-O-P-+4
-+-Mn+p+
3
+p+r+pB2
p+pR-+k+
1
+-+n+-+8
7

Paul Span, Holland
Nicolai Vesterbæk Pedersen, DK
Spansk C67
1. e4, e5 2. Sf3, Sc6 3. Lb5, Sf6 4. 0-0, Sxe4
5. d4, Sd6 6. Lxc6, dxc6 7. dxe5, Sf5 8. Dxd8†,
Kxd8.
Hovedvarianten i Berlin-varianten. En solid
variant, der samtidig giver sort fine gevinstchancer, hvis hvid ikke kender stillingstypen. I
det klassiske Berliner-parti, når det vindes af
sort, fedter man rundt på de bageste rækker i de
første 15-20 træk, hvorefter fordelen realiseres
typisk på dronningfløjen begyndende med a5.
Hvis hvid derimod spiller det mere præcist, får
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En lille skolefinte, der vinder en bonde og
fører til afgørende sort fordel. Dog var stillingen klart fordelagtig for sort også før 23. Sd1?
25. Txd8, Txd8 26. Txd8, Lxd8 27. Lf4,Sb4
28. Sdc3, c4 29. bxc4, Lxc4 30. a4, Sd3 31.
Lg3, Sb2 32. f4, Lb3 33. f5, Sxa4.
Med to merbønder mv.
34. Kh3, Sxc3 35. Sxc3, a4 36. Sb5, Kc6
37. Sd4†, Kd5 38. Sb5, c6 39. Sa3, b5 40.
Le1, Le7. 0-1.

Nicolai V. Pedersen – stor skaksommer gav
IM-titel og GM-norm. (Foto: tr).

I tredje runde løb jeg ind i en velspillende Loek
Van Wely (Elo 2645). Tidligere omkring nr.
10 i verden og tilsyneladende på vej derop igen.
Jeg stod okay omkring tidnøden på trods af, at
han tidligt fik initiativet, men da den var ovre
havde han et vundet tårnslutspil, hvilket da også
blev vundet uden de store problemer. Han startede med at vinde de 7 første runder og sluttede
med den imponerende score 8½ af 9. En forbedring af sidste års resultat 7½ af 9 også i et
meget stærkt felt. Undervejs var det kun Nijboer,
der var i nærheden af at hente ham. Tilsyneladende var en del af forklaringen, det forspring
sekunderingen af Topalov i Dortmund-kvalifikationsturneringen havde givet ham.
I 4. runde mødte jeg en af redaktørerne på
Informator, jugoslaviske Krnic.

Verdens fornemste skakside!
-

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

www.chessclub.com
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27. -, Ld7 28.Tb1, gxf4 29. Sxf4??.
29. Tb7 eller Tb6 med uklart spil.
29. -, Sxf4 30. Dg3†.

IM Zdenko Krnic, Jugoslavien
Nicolai V. Pedersen, Danmark
Engelsk A14
1. Sf3, Sf6 2. c4, e6 3. g3, d5 4. b3, c5 5.
Lg2, Le7 6. 0-0, Sc6 7. Lb2, d4 8. d3, 0-0.
Normalt stræber hvid i denne stillingstype
efter en Benoni i forhånden efter 9. e3.
9. e4.
Hvid lukker stillingen i stedet. Nu minder
det om en kongeindisk i forhånden, hvor sort
har brugt to tempo på e6-e5, til gengæld står
den hvide løber dårligt på b2.
9. -, e5 10. Sh4, g6 11. Lc1, Se8 12. Lh6,
Sg7 13. Sf3, a6.
Det var ikke så let at finde en plan her. I det
mindste fremprovokerer det hvid til at forsøge
noget på kongefløjen.
14. Sbd2, Le6 15. Se1, Dd7 16. f4, exf4! 17.
gxf4, f5 18. e5, Sd8! 19. Sef3, Sf7 20. Lg5, h6
21. Lxe7, Dxe7 22. b4, b6 23. De1, g5 24.
bxc5, bxc5 25. Sb3, Tac8.
Interessant er 25. -, Sh5 med ideen Sf4, men
efter 26. fxg5, hxg5 27. h4! er det sort, der skal
kæmpe for udligning f.eks. 27. -, f4 28. hxg5,
Sxg5 29. Sxc5, Sxf3† 30. Lxf3, Dxc5 31. Lxh5,
Tf5 32. Dh4, Dxe5. Men først garderingstrækket
25. -, Tac8. Under partiet fortrød jeg ikke at
have spillet 25. -, Sh5, men partifortsættelsen
er nok bedre.
26. Sc1!, Sh5?!
26. -, Ld7 27. Se2, Lc6 med sort fordel.
27. Se2.
Rettet imod Sf4

Tag stilling

7
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Kavala Open
GM-norm og turneringssejr – samt
IM-norm til Andreas Skytte Hagen

h

30. -, Dg5!
Sætter dronningen i slag, men vinder en officer efter Se2† og springergaffel.
31. Sxg5, Se2† 32. Kf2, Sxg3 33. Sxf7, Sxf1
34. Sd6, Sxh2 35. Ld5†, Kh8 36. Sxc8, Sg4†
37. Kg3, Lxc8 38. e6, Se5 39. Te1, Sg6 40.
Lc6, Se7 41. Ld7, f4† 42. Kf3, Td8 43. Te5,
Lxd7 44. exd7, Txd7 45. Txc5, Kg7 46. Kxf4,
Sg6†. 0-1.
Mit samlede resultat blev 5½ af 9 og en 2505præstation i en halvdårlig turnering. Jeg vandt
de partier, der burde vindes, og lagde op til en
god turnering med 4 af 5 til at starte med, men
fulgte ikke rigtig op på det.

Lost Boys turneringen sluttede den 4. august.
Et par dage efter gik rejsen til Kavala Open i
Grækenland, knap tre døgns tog/færgerejse fra
Holland, afsluttet med en lille 3 timers busrejse!
Andreas Skytte Hagen (Skolerne) og Morten
Lønborg (K41) sluttede sig til i München. En
lidt lang rejse, men det skal man vel kunne klare,
hvis man rejser på en interrailbillet. Kavala (udtales Kabala, hvis man ikke vil komme galt
afsted!) Ligger i det nordøstlige Grækenland,
omkring 400 km øst for Istanbul. Byen har
omkring 60.000 indbyggere og gav gode muligheder for at kombinere sol, strand og natteliv
mv. med lidt skak hen på eftermiddagen. Vi
boede alle danskere i centrum af byen på et
udmærket hotel, bl.a. med swimmingpool på
tagetagen.

2. Hvid trækker!

3. Sort trækker!

t+-W-+-T
Ov+-+-Lo
6
-O-+-Mo+
5
+-O-+-+4
-+bP-+-+
3
+-P-+-+2
p+qN-+pP
1
R-+-+rK-

4. Hvid trækker!

t+vWt+l+
Oo+-+o+6
-+-+-+oO
5
+-Oo+-+4
-+pO-+-+
3
P-+q+-+2
-P-P-PpP
1
R-Bk+b+r

-+t+-Tl+
O-+-Vo+o
6
-O-Wo+o+
5
Mp+mN-+4
-+vP-B-+
3
P-N-+-+r
2
-+b+-PpP
1
R-+q+-K-
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Lille udviklingsforspring!

Hvordan retfærdiggøres
officersofferet?

Her er der virkelig noget at
tænke over!

5. Sort trækker!

6. Sort trækker!

7. Hvid trækker!

8. Hvid trækker!

t+-W-Tl+
Ov+-+oOo
6
-O-+o+-+
5
+-+-P-M4
-+b+-+-+
3
P-+-+-+2
-P-+qPpP
1
R-+-BrK-

-+t+-+tL
O-+-W-+o
6
-O-M-V-B
5
+-OpO-+q
4
p+-+b+-+
3
+p+-+pP2
-+-+-+k+
1
R-+-+-+r
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8
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Hvid har bare en fribonde!
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Pas på den springer!
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Er der et godt aftræk med
løberen på h6?

h

h

-+-TlV-T
O-W-OoOo
6
v+o+-+-+
5
P-+-P-+4
-OoQn+-+
3
+-+-+-P2
-P-+pPbP
1
+-+rK-+r
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Klar til kamp?

-+-+t+l+
+-+-W-+o
6
o+p+-+o+
5
+o+-+-+t
4
-+-O-O-+
3
P-+pVpP2
-Qr+p+kP
1
+n+-+r+-

4

-+t+-Tl+
+-+vWm+6
o+-+-+-O
5
+-O-Po+4
-+pO-M-+
3
+-+p+nQ2
p+-+-+bP
1
+r+-+rK8

v/ Bent Kølvig
Løsninger side 14

1. Hvid trækker!

t+-W-+l+
+-O-ToOo
6
o+-+-+-+
5
+o+m+-+4
-+mPn+-+
3
+-+-+q+p
2
pPb+-Pp+
1
R-+-R-K-

Slutstilling i Lost Boys Open:
1. GM Van Wely, Holland (2645) 8½
2. GM Sokolov, Holland (2677) 7
3. IM Handke, Tyskland (2471) 7
4. GM Nijboer, Holland (2567) 7
5. FM Peek, Holland (2345) 6½
6. GM Shchekachev, Rusland (2546) 6½
21. Nicolai V. Pedersen, Danmark (2458) 5½
61. Ildar Salakhutdinov, Danmark (2238) 4
I alt 98 deltagere i A-gruppen.
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Afbytning?
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h

Som turneringen forløb så det især ud til at
flaske sig for Andreas Hagen, der startede med
4 af 5 imod ganske stærke modstandere. I følgende parti går det forbavsende let for hvid,
ratingforskellen på godt 300 taget i betragtning.

Andreas Skytte Hagen, DK (2185)
Mircia Parligras, Rumænien (2511)
Engelsk A20
1. c4, e5 2. g3, Sf6 3. Lg2, d5 4. cxd5, Sxd5
5. Sf3, Sc6 6. 0-0, Sb6 7. d3, Le7 8. Sbd2, 0-0.
Dragevarianten i forhånden.
9. a3, a5 10. b3, f5?!
Her afviger den unge rumæner fra Andreas’
bog ‘Dynamic English’ af Antony Kosten. En
bog som Andreas har studeret indgående. Efter
eget udsagn kan han alle varianter i bogen udenad!
11. Lb2, Lf6 12. b4!, Kh8 13. b5, Sd4 14.
Sxd4, exd4 15. a4, Te8 16. Sb3, Ta7.
En falliterklæring, men en nødvendighed!
17. Dc2, Le6 18. Tfc1! Lxb3 19. Dxb3, Txe2
20. La3, Sd7 21. Te1, Txe1 22. Txe1.

-+-W-+-L
ToOm+-Oo
6
-+-+-V-+
5
Op+-+o+4
p+-O-+-+
3
Bq+p+-P2
-+-+-PbP
1
+-+-R-K8
7

a

b

c

d

e

f

g

h

22. -, Dg8??
Et hurtigt kollaps. Det er dog svært at finde
fornuftige træk her.
23. Dxg8, Kxg8 24.Ld5†. 1-0.
Andreas sluttede på 6 point af 9 (over dobbelt
så meget som forventet score) og præstation på
2513, hvilket rakte til hans første IM-norm.
For Morten Lønborg gik det på det jævne.
Han sluttede på 5 af 9 point.
For mit eget vedkommende startede turneringen med 3½ af 5 efter et nederlag imod GM
Miladinovich, selv om jeg stod strategisk til
gevinst efter 10-12 træk. Efter to gevinster fulgte
GM Svetushkin (2491) i 8 runde:

GM Dmitry Svetushkin, Moldavien
Nicolai Vesterbæk Pedersen, DK
Engelsk A07
1. Sf3, Sf6 2.g3, d5 3. Lg2, c6 4. 0-0, Lg4
5.b3, Sbd7 6. Lb2, e6 7. d3, Le7 8. Sbd2, 0-0
9.e4, a5 10. a3, b5.
Løberen på g4 risikerer i denne variant at
blive temmelig dårlig efter h3, g4, Sh2, f4-f5.
Derfor dette forsøg på at opnå et initiativ på
dronningfløjen. Hvid har nok i denne stillingstype en lille fordel, hvilket ikke rigtig kommer til at fremgå af partiet.
11. h3,Lh5 12. De1.
Truer g4 efterfulgt af Sd4
12. -, Db6 13. Sh2, a4 14. b4, dxe4 15. dxe4,
c5.

15. -, e5!?
16. bxc5, Sxc5 17. Kh1, Tad8 18. f4, Da5
19. Tf2.

-+-T-Tl+
+-+-VoOo
6
-+-+oM-+
5
WoM-+-+v
4
o+-+pP-+
3
P-+-+-Pp
2
-BpN-RbN
1
R-+-Q-+k
8
7
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19. -, Txd2!?
Medfører et dronningoffer.
20. Lxf6.
Efter 20. Txd2, Sfxe4 21. Lxe4, Sxe4 22.
Tg2, Da8 er der fin kompensation for kvaliteten.
20. -, Lxf6 21. e5, Tfd8 22. Sf1, Txf2! 23.
Dxa5, Le7 24. Tc1, Lg6 25. Dc3?!, h5 26.
Kg1, Te2 27. Lf3, Se4 28. Dc7, Lc5† 29. Dxc5!
Eneste træk. Jeg så frem til 29. Kh1?, Tdd2!
30. Lxe2, Txe2 hvorefter Sf2† afgør.
29. -, Sxc5 30. Lxe2, Tb8 31. c3, Sb3 32.
Td1, Tc8 33. Lxb5, Txc3 34. Td8†, Kh7 35.
Lxa4 Sc5 36. Lc6, Txa3 37. Td2?
37. h4! og hvid bør vel ikke tabe. Hvid havde
her omkring 3 minutter, sort omkring 8. Efter
hvert udført træk tillægges 30 sekunder.
37. -, h4! 38. Kg2?, Le4† 39. Lxe4†, Sxe4
40. Td4, Sxg3 41. Sd2, Sf5 42. Td7, Tg3† 43.
Kh2, Kg6 44. Se4, Tf3 45. Sg5, Txf4 46. Sxf7,
Tf2† 47. Kg1, Te2 48. Kf1, Sg3† 49. Kg1,
Sh5 50. Sd8, Sf4 51. Td4, Kf5 52. Sf7, Sxh3†
53. Kf1, Tf2† 54. Ke1, Tf4 55. Td2, Sg5 56.
Sd8, Kxe5.
Svetushkin spillede over 20 træk mere inden
han opgav. At han ikke gad at stille brikker op
efterfølgende gjorde ikke indtrykket af ham
meget bedre.
0-1.
I sidste runde stod den på den højest seedede i
turneringen GM Andrei Istratescu (2622 elo)
fra Rumænien. I de sene aftentimer så jeg lidt
på hans partier. Han spiller normalt 1. c4 og
taber en gang hvert år eller hvert andet med de
hvide, til trods for stor turneringsaktivitet. I
øvrigt uden at afgive specielt mange remis'er.
Remis var hvad der skulle til for GM-norm,
viste det sig senere. Men rent præmiemæssigt
betyder 7 af 9 point ofte en lang næse.

Ideen er Lg2, senere Lf4 og eventuelt dobling
af tårnene i d-linien med pres imod sorts centrum.
5. -, c5.
5. -, c6 er et udmærket alternativ, hvilket jeg
overvejede nogle minutter under partiet.
6. Lg2, Lb7 7. dxc5, bxc5 8. 0-0, Le7 9.
Sc3, 0-0 10. Td1, Db6 11. Lf4, d6 12. Td2,
Sc6 13. Lxd6?!,
Derefter opnår sort komfortabelt spil. Måske
13. Db5 eller 13. Db3.
13. -, Lxd6 14. Txd6, Dxb2 15. Tb1, Dxc3
16. Txb7, Sd4.

t+-+-Tl+
Or+-+oOo
6
-+-RoM-+
5
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3
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17. Sxd4??
Hvid kæmper for udligning efter 17. Dd1,
partitrækket taber derimod på stedet. Hvad får
så en superstormester til at lave sådan en fejl?
Nerver i dette ‘pengeparti’? Det var ikke mit
indtryk efter partiet. Det var hans fjerde turnering i træk, så måske spiller træthed en rolle.
Han kendte en del partier i denne variant, dog
var hans hukommelse ikke helt klar. F.eks. sagde
han, at han kunne huske et parti med Dd1. Under partiet overvejede han bl.a. 17. Tb1 og 17.
Dd1. Men hvorfor ikke 17. Sxd4 først? Efter
omkring 10 minutter kom så Sxd4??
17. -, De1† 18. Lf1, Se4.
Alternativet er 18. Sg4 som i GM Ariel Sorin,
Argentina - N.V. Pedersen, ICC lynskak februar
2002. Partiet endte 19. Kg2, Dxf2† 20. Kh3, h5
21. Lg2, Dg1 22. Sf3, g5! opgivet 0-1. Men
18. -, Se4 er meget simpelt og vinder mindst et
tårn efter hvids bedste 19. Tb1. Egen lynskakerfaring var i øvrigt hvad jeg støttede mig til i
dette parti.
19. -, opgivet. 0-1.
Dermed blev det til en 2645-præstation. Ikke så
overraskende var vi de første, der var færdige
på topbrætterne efter godt en times spil. De fleste der spurgte troede vi havde taget en hurtig
remis...
Slutstilling i Kavala Open:

GM Andrei Istratescu, Rumænien
Nicolai Vesterbæk Pedersen, DK
Dronningindisk E15
1, d4, Sf6 2. c4, e6 3. Sf3, b6 4. g3,
4. Sc3 brugte jeg lidt tid på i forberedelserne
til partiet. Forberedelser til 5. Da4 som kommer
i partiet blev dog fravalgt omkring kl. 2 om
natten til fordel for søvn før sidste rundes kl.
10.00 parti. Jeg har dog en del lynskakerfaring,
hovedsageligt fra ICC, med 5. Da4.
4. -, La6 5. Da4.
En specialitet af den tyske stormester Dautov.

1-2. Nicolai V. Pedersen 7½ (GM-norm)
IM Khamatgaleev 7½
3-8. GM Berelovich 7
GM Malakhatko 7
GM De Vreugt 7
Lupulescu 7
IM Mastrovasilis 7
IM Szabo alle 7
19-35. Andreas Skytte Haagen 6 (IM-norm)
59-85. Morten Lønborg 5
I alt 191 deltagere deriblandt 12 GM’ere og
14 IM’ere.
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IM – endelig!
AF RASMUS SKYTTE
om junior med et ratingtal over 2000 er
S
forholdene i dansk skak utrolig gode. Det
var da også som junior, at jeg opnåede mine to

Rasmus Skytte, Danmark (2365)
IM O. Gladyszev, Rusland (2385)

første IM-normer. Den første, Rilton Cup 1998/
99 var mit bedste resultat til dato. Anden norm
var i Salongernes IM- turnering 2000. Siden
sidstnævnte turnering har chancerne været
mange bl.a sidste sommer, hvor jeg i tre turneringer i træk manglede et halvt point for den
titeludløsende norm.

Siciliansk B22
1. e4, c5 2. c3!, Sf6 3. e5, Sd5 4. d4, cxd4 5.
Sf3, Sc6 6. Lc4, Sb6 7. Lb3, g6.
En moderne variant, sorts idé skulle være at
få en stilling ude af „balance“ det får han, men
efter min mening er denne variant dårlig for
sort.
8. Sg5, d5 9. exd6, e6 10. Df3, Se5 11. Dg3,
Lg7 12. 0-0, 0-0 13. cxd4, Sc6 14. Td1!
Daniels, stærke nyhed, som burde have givet ham det hele point mod Jacob Aagaard i
kandidatklassen 1999.
14. -, h6 15. Sf3, Sa5 16. Lc2, Ld7 17. Se5,
Tc8 18. Le4, Sd5 19. Dh3, Sf6 20. Ld3, h5
21. Sc3, Le8 22. Lg5!
Slut! sort taber mindst en kvalitet

Sommeren 2002 +10 =15 -0
Hvorfor så nu, efter et års skakpause? Den
væsenligste grund mener jeg er, at jeg er blevet
i stand til at fokusere på skak og kun skak, når
jeg spiller turnering. Den evne havde jeg ikke
som junior, hvor turneringerne ofte gik mere
med druk, og hvad dertil hører. Dette må gerne
tolkes som en opfordring til DSU om ikke
nødvendigvis at sende 15-20 årige unge mænd
til spanske og græske feriebyer.
Sommerens første turnering var en 20-mands
IM-open for spillere under 24 år, i Millfield,
England. Jesper Skjoldborg, Viby skakklub
deltog også i turneringen, han opnåede 3/9 og
kom på en lidt skuffende 19. plads. Efter en
lang skakpause havde jeg svært ved at konvertere mine mange gode stillinger til gevinst, det
blev til otte halve! og én gevinst, og til trods
for en lille rating gevinst var jeg slet ikke tilfreds. Partiet, jeg vandt, var dog et af sommerens bedste, og jeg fik lejlighed til at benytte en
af Daniel V. Pedersen mange stærke åbningsnyheder:
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Stormesterskak i Rostock
AF CARSTEN HØI
en østtyske havneby Rostock har en lang
D
tradition med stærke turneringer specielt
under DDR-epoken, hvor tiden og mulighederne for skakmiljøet faktisk var gunstigere.
Rostock og delstaten Mecklenburg Vorpommern kender jeg efterhånden rigtig godt gennem mine tre år for 2. divisionsklubben Neukloster samt mine arrangerede weekendture med
mine tyske kursister.
Det er ikke så tit mere, at man får invitationer
til lukkede stormesterturneringer, så jeg sagde
straks ja tak, da jeg fik tilbud om at deltage i en
kategori 8 turenring i Rostock. Tyskland er et
dejligt land at spille i med gode forhold for spillerne, selv om de gamle DDR-brikker vi spillede med ikke var min kop te! Ved siden af
turneringen fulgte jeg på hotellet tidens to valgtemaer i Tyskland: oversvømmelserne og konsekvenserne heraf og dernæst den store arbejdsløshed, der specielt har bidt sig fast i Østtyskland. Bare i Rostock har der de sidste 10 år
været en afvandring mod vest på 50.000 ud af
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22. -, Dxd6 23. Dh4, Sd5 24. Sxd5, Dxd5
25. Le7, Lc6 26. Sxc6, Sxc6 27. Lxf8.
Dette slutspil er vundet for hvid, min russiske modstander kæmpede hårdt – men forgæves.
27. -, Txf8 28. Le4, Dd6 29. d5, Sd4 30.
dxe6, Dxe6 31. Ld3, b6 32. De4, Dxe4 33.
Lxe4, Te8 34. Ld3, Se6 35. Tab1, Tc8 36.
b3, a5 37. Kf1, Lf6 38. Tbc1, Sc5 39. Lc4,
Tc6 40. Te1, Kg7 41. Tcd1, Tc7 42. Td6,
Tb7.
Hængeparti. Jeg må nok indrømme at det
passede mig fint.
43. Ld5, Tb8 44. a3, b5 45. Tc6, Sd3 46.
Td1, Se5 47. Tc7, Ld8 48. Tb7, Txb7 49.
Lxb7, Lc7 50. h3, g5 51. Td5, b4 52. axb4,
axb4 53. Td4, Lb6 54. Td5, Lc7 55. Ke2,
Kf6 56. Td4, La5 57. h4, g4 58. Td6†, Kg7
59. Le4, Lc7 60. Td4, La5 61. f4, gxf3† 62.
Lxf3, Kg6 63. Td5, Lc7 64. Tb5, Kf5 65.
Txb4, Sg6 66. Le4†, Ke5 67. Lxg6, fxg6 68.
Kf3, Ld8 69. g3. 1-0.

byens 250.000 borgere – lidt af en åreladning
og nærmest sammenlignelig med tiden lige før
murens oprettelse i 1961. Tyskerne klager sig
over, at alting er blevet dyrere efter euroens
indførelse, man var jo glad for D-marken. Men
for en dansker er priserne nu noget billigere
end i det dyre Norden. Kansler Schröder var
ved at vinde ind på oppositionens Stoiber, iføge
meningsmålingerne, så mon ikke det blev et
close race den 22. september?
Schachtage des PSV Rostock e.V.
1-2. GM A. Naumann, Tyskland (2507) 6
FM D. Baramidze, Tyskland (2351) 6
3-4. GM Uwe Bönsch, Tyskland (2540) 5½
IM Rene Stern, Tyskland (2461) 5½
5-6. GM R. Tischbierek, Tyskland (2523) 4½
GM Zigurds Lanka, Letland (2504) 4½
7. GM Ivan Nemet, Schweiz (2439) 4
8. GM Carsten Høi, Danmark (2419) 3½,
9. IM Martin Szelag, Polen (2339) 3
10. WIM E. Pähtz, Tyskland (2331) 2½

Efter et par uger hjemme på sommerferiejob
gik turen til Olomouc, Tjekkiet. Det var tredje
gang på samme antal år jeg rejste til denne
hyggelige by med ca. 100.000 indbyggere. I år
bestod den ‘danske’ delegation af Kim Fuglsang, Evans Vejle, Jesper Skjoldborg, Viby,
og fra Århus Skakklub Torill Hagesæther, Jakob Bjerre Jensen og undertegnede. Torill,
Kim, Jakob og Jesper deltog alle i Olomouc
Open. De tre sidstnævnte spillede alle en turnering på lige omkring deres forventede score,

Jeg lå ellers pænt med 2½ af 4, men tabte
herefter tre partier, dels på grund af tidnød dels
på grund af svigtende koncentration. I sidste
runde mod Naumann blev en tyk gevinststilling
bearbejdet til remis! Men det var rart at være i
ilden i et stærkt felt, og Tyskland er jo et andet
hjemland for mig som uddannet germanist, så
jeg glæder mig til den kommende sæson for
Lübecks andethold, bl.a. sammen med Danielsen og Mortensen!
David Baramidze på kun 14 år bliver nu international mester, og mon ikke GM-titlen venter forude? Her stortalentets sejr over den erfarne scheiziske stormester på 59...

Nemet
Baramidze
Dronninggambit D59
1. c4, e6 2. Sc3, d5 3. d4, Le7, 4. Sf3, Sf6,
5. Lg5, h6 6. Lh4, 0-0 7. e3, b6 8. cxd5, Sxd5
9. Lxe7, Dxe7 10. Sxd5, exd5 11. Da4, c5 12.
Tc1, c4 13. Se5, Sd7 14. Sxd7, Lxd7 15. Da3,
De4.
Stærkere end dameafbytning!
16. f3, Dh4† 17. g3, Dh5 18. Lg2, Tfe8 19.
0-0, Lh3 20. Tce1, Lxg2 21. Kxg2, Dg6 22.
Tf2, Dc6 23. Tfe2, f5!

Rasmus Skytte
– IM-titlen endelig hjemme!

10. h3, a6 11. Le3, Ld7.
Truer b5, så nu måtte jeg finde på noget.
12. Sxc6, Lxc6 13. Ld4.
Med Ideen at sort ikke kan slå på e4 og planen Te1.
13. -, Sxe4?
Han indrømmede efter partiet at have overset 15.Lxg7
14. Sxe4, Lxe4.
Torill derimod opnåede 5/9, vandt 80 ratingpoint og blev mesterspiller. Som de to forrige
år havde jeg meldt mig til en lukket IM-turnering. Der var 4 af disse grupper med 12 spillere
og alle med normkrav på 8/11. Gruppen jeg
spillede i, hed efter sponsoren: ‘Proclient Cup’.
Jeg var meget opsat på, at nu skulle det være.
Det gik, som jeg håbede (og forventede) efter
at have scoret 6½/8 sejlede jeg i land med tre
halve og fik dermed den forjættede titeludløsende norm!, i øvrigt var mine 8/11 nok til at
vinde gruppen udelt.
Følgende parti er fra 3. runde:
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Rasmus Skytte, Danmark (2366)
L. Klima, Tjekkiet (2383)
Siciliansk B30
1. e4, c5 2. Sf3, Sc6 3. c3!
Bedre sent end aldrig.
3. -, e5 4. Lc4, Le7 5. d4, exd4 6. cxd4,
cxd4 7. Sxd4, Sf6 8. Sc3, 0-0 9. 0-0, d6?!
Som Sune Berg korrekt påpeger i Politiken,
er Sxe4 en bedre mulighed.

Den unge gut spiller som en moden mester!
24. Da6, Te6 25. a4, Tae8 26. Kf2, T8e7.
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27. b3?
Giver ikke modspil, men forkorter partiet.
27. -, cxb3 28. Db5, Dxb5 29. axb5, Tc7 30.
e4, fxe4 31. fxe4, dxe4 32. Tb1, Tc3 33. Te3,
Tf6† 34. Ke2, Tc2† 35. Ke1, b2 36. Kd1, Txh2
37. opgivet.
En ordentlig overhaling. Man kunne spørge
sig selv: Hvem var stormesteren? 0-1.
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15. Lxg7, Kxg7, 16. Dd4†, Lf6 17. Dxe4,
Le5 18. Tad1, Db6?! 19. Df5!
Nu er det slet ikke sjovt at spille sort.
19. -, Tad8 20. Tfe1, Dc5 21. Ld3, Tfe8 22.
Dxh7†.
Med gevinststilling. Sort har en udsat konge
og hvid har bonde vedvarigt angreb på de hvide
felter.
22. -, Kf8 23. Te3, Te6 24. Tf3, Lg7 25.

Tg3, Dd4 26. Lc2, De5 27. Lb3, Th6 28. Dc2,
Da5 29. Te3, Tf6 30. Td5, Db6 31. Tg5, d5
32. Txd5, Tc6 33. De2, Tc1† 34. Kh2, Ld4
35. Txd8†, Dxd8 36. Tf3, Tc7 37. De6, De7
38. Dg4, Dd6† 39. g3, Lxb2 40. Dh5, Lf6 41.
Df5, Kg7 42. h4, De5 43. Dg4†, Kf8 44. Tf5,
Dd4 45. Df3, Kg7 46. h5, Tc6 47. h6†, Kh8
48. Dh5, Le5 49. Txf7. 1-0.
Proclient Cup 2002:
1. Rasmus Skytte, Danmark (2366) 8
2. IM Robert Tibensky, Slovakiet (2467) 7½
3. IM Roman Chytilek, Tjekkiet (2380) 7
4. IM Petr Pisk, Tjekkiet (2345) 7
5. Martin Vaculik, Tjekkiet (2232) 6½
6. Lukas Klima, Tjekkiet (2383) 6½
I alt 12 deltagere.
Ud over tre normer er kravet til en IM-titel
endvidere et eloratingtal på min. 2400. For at
være 110% sikker på at have dette, deltog jeg
i Århus Festugeturnering. Den nye udgave er
5 runder over 2 weekender. Efter første weekend havde både Jesper Lauridsen og undertegnede 3/3 så det var med spænding, at vi afventede offentliggørelsen af præmierne som arrangørerne havde udsat til anden weekend.
Så kom de! kr. 400,- i 1.præmie og kr. 200,i 2.præmie! Indskuddet var kr.125,- alias Danmark er ved at udvikle sig til et skak u-land.
Tilbage til det skaklige. Da Jesper spillede remis i 4 runde mens jeg vandt, var en kort remis
mod Jesper i sidste runde nok til at, jeg vandt
turneringen og de sidste 10% sikkerhed.

Skak-OL
Til åben række i skak-olympiaden i Bled, Slovenien 26/10 - 10/11 har Dansk Skak Union
udtaget følgende hold:
1. Peter Heine Nielsen
2. Lars Schandorff
3. Sune Berg Hansen
4. Erling Mortensen
5. Nicolai V. Pedersen
6. Davor Palo
Holdleder: Harry Dalsø
Mens de fire øverste spillere er særdeles rutinerede, også i OL-sammenhæng er Nicolai V.
Pedersen og Davor Palo debutanter. De har
begge vist storform gennem det seneste halve
år, har begge erobret IM-titlen, og er begge
gevinstsøgende med international stil. Nicolai
V. Pedersen er 25 år gammel, Davor Palo fylder 17 år under OL og er dermed den yngste
nogen sinde på Danmarks hold i åben række.
Bent Larsen var 19 år, da han debuterede ved
OL 1954 i Amsterdam.
Som det bl.a. kunne læses i formandens beretning (Skakbladet nr. 3) var det hensigten også

at deltage med et hold i kvinderækken. Men
kort før tilmeldingsfristens udløb besluttede forretningsudvalget alligevel ikke at sende et hold,
idet man mente at have fået afbud fra fem af de
syv stærkeste kvinder og kun positiv tilbagemelding fra en enkelt spiller, mens man ikke
havde kunnet opnå kontakt med yderligere to
af de relevante spillere.
Da beslutning og begrundelse blev offentliggjort på Dansk Skak Unions hjemmeside stod
det imidlertid kort efter klart, at flere af spillerne stillede sig uforstående til deres påståede
afbud, idet de ikke mente at have fået hverken
information eller indbydelse og følgelig heller
ikke havde kunnet melde afbud.
Nogen skriftlig kontakt med spillerne har der
i hvert fald ikke været vedr. turneringen, og i
erkendelse af, at proceduren omkring OL-udtagelsen åbenbart ikke har været tilfredsstillende
blev der i hast gjort et nyt forsøg med henblik
på at efteranmelde et hold. Men en måneds frist
til at planlægge og få 14 dage fri fra arbejde er
ikke meget, og da Skakbladet gik i trykken var
OL-holdets skæbne stadig uvis.
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Ljubljana Open
AF DAVOR PALO
fter min sejr i kandidatklassen tydede det
E
på en sørgelig, lang skakpause. Forklaringen er simpel. Jeg var nødt til at færdiggøre 10.
klasse (aaargh). Nok om det. Til trods for det
lykkedes det mig at bruge en fornuftig del af
min fritid på skak. Jeg mente, at pausen mellem
Kandidatklassen og Aarhus Chess Summer ville
blive for stor, så jeg ville finde en turnering, i
det mindste betragtet som opvarmning. Valget
faldt på Ljubljana Open.
Min lange skakpause gjorde, at motivation
og viljen til at vinde i hvert fald ikke manglede,
hvilket er meget vigtigt. Jeg startede da også
fornuftigt. To gevinster mod to lavere ratede
spillere, så ventede topseedede Valery Neverov. Trods de hvide brikker kom den ukrainske
stormester til at stå i underkanten. Han tilbød
på et tidspunkt remis, men selv om jeg inden
kampen var godt tilfreds med remis, syntes jeg
nu, at det kunne være morsomt at vinde. Og
hvorfor ikke. Men jeg dummede mig også, hvorefter han slap med remis.
I 4. runde fulgte der en kort men interessant
remis mod GM Gyula Sax. Sax spillede 1. d4,
Sf6 2. c4, e6 3. Sf3, b6 4. g3, La6 5. b3, b5!?
som jeg kun havde en skæv idé om inden partiet, da denne stilling aldrig før var opstået i
mine partier. Analyserne viste, at jeg muligvis
fik en chance for at få åbningsfordel. Stadigvæk kunne jeg være glad for min start, og spillet viste ingen tegn på rust.
Næste dag skete der noget besynderligt.
Stillingstypen, der opstod på brættet, kendte jeg
rimelig godt. På trods af det valgte hånden simpelthen at udføre nogle andre træk end dem, jeg
vidste var de rigtige. Selv bagefter gik jeg rundt
og undrede mig over, hvorfor jeg havde udført
nogle af trækkene. Et mærkeligt kollaps, eller
en day-off, som man også kan kalde det.

Slutstilling:
1. GM Robert Zelcic, Kroatien (2547) 7½
2-7. GM Valeriy Neverov, Ukraine (2587) 7
GM Trajce Nedev, Makedonien (2476) 7
GM Pavel Eljanov,Ukraine (2561) 7
GM Bojan Kurajica, Hviderus. (2555) 7
IM Dusan Lekic, Jugoslavien (2410) 7
FM Davor Palo, Danmark (2359) 7
I alt 129 deltagere, bl.a. 10 stormestre.
Davor Palos enkeltresultater,
tallet foran nevnet er seedningen:
1. runde: 86 Nenad Petkovic (1774) 1-0
2. runde: 52 Andrej Stubljar (2149)
1-0
3. runde: 1 Valeriy Neverov (2587) ½-½
4. runde: 3 Gyula Sax (2566)
½-½
5. runde: 31 Darja Kaps (2251)
0-1
6. runde: 48 Bojan Osolin (2166)
1-0
7. runde: 37 Franc Rodman (2220)
1-0
8. runde: 8 Georg Mohr (2509)
1-0
9. runde: 9 Ivan Farago (2506)
1-0
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Det hjælper nok ikke på det, at jeg afslører, at
min modstander var en kvinde ratet omkring
2250... Skal man virkelig være sådan en gentleman? :-)
Jeg må sige, at tabspartier somme tider har en
positiv indflydelse på mig. Dette lyder måske
mærkeligt, da det jo tit får folk til at miste modet og troen på det, hvilket naturligvis medfører yderligere fiaskoer. Men somme tider får
det mig til at sidde mere ved brættet (næste dag)
og samtidig øge min koncentration. Det gør også
godt for motivation og vilje til at vinde. Ud
over det vil jeg tit undgå at snakke med folk
under partiet, og tænke over partiet i stedet. Jeg
prøver at begrænse gåture under partierne. Alt
sammen fornuftigt og nødvendigt, hvis man vil
have succes i skak.
Resten af turneringen viste da også et andet
billede. Først afslutningen på partiet i 6. runde:
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Davor Davor - O. Bojan
Åbningen var Volga-gambit, og efter nogle
upræcise træk fra sort (fejl?) fik vi denne stilling. Det er svært at få øje på kompensation for
bonden, men derfor skal bolden stadigvæk i
mål...
25. Lxf6!
Simpelt, når man har set fortsættelsen.
25. -, Lxf6 26. Se4, Le5 27. Sc5!
Pointen. Hvid giver bonden igen og får et
vundet slutspil.
27. -, Dxf3† 28. Kxf3, Txd6.
Det var naturligvis muligt at spille 28. -, Ta7,
men efter 29.a4 vinder hvid let.
29. Txd6, Txd6 30. Txd6, Lxd6.
Mens det i midtspillet tit er godt at have flest
centrumsbønder, er det i slutspil tit en fordel at
have en fjern fribonde, som hvid her har på a2.
Det gælder også om at have en aktiv konge –
det hele favoriserer hvid.
31. Sd7!
Den anden pointe, sorts konge kan ikke gå til
dronningfløjen med det samme. Her lykkes det
hvid at vinde helt uden hjælp fra kongen! Det
er meget muligt, at andre træk også vandt, men
det er ikke så vigtigt. Man skal altid prøve at
finde den nemmeste måde at realisere sin fordel
på.

Davor Palo – stormestrene skal passe på!

31. -, Lb4 32. a4, Kg7 33. Se5.
A-bonden koster sort løberen. Hele afviklingskombinationen er naturligvis temmelig
forceret. Men jeg tror ikke, nogen skakprogrammer kan finde den! 1-0.
I 7.runde lykkedes det mig også at vinde, selv
om det ikke var helt så overbevisende. Trods
det irriterende nederlag i 5. runde var jeg med
5/7 ved at komme op i toppen. I 8. runde ventede der intet mindre end en GM’er, Georg
Mohr. Jeg var meget opsat på at vinde, da det
ville sikre mig en IM-norm inden sidste runde.
Det blev til mit bedste parti i turneringen. Det er
klart, at Mohr lavede nogle fejl, men uden dem
vinder man jo ikke noget parti.

Davor Palo, Danmark (2359)
GM Georg Mohr, Slovenien (2509)
Budapestergambit A00
1. d4, Sf6 2. c4, e5.
Ikke det jeg forventede, men det var ikke ligefrem nogen ubehagelig overraskelse.
3. dxe5, Sg4 4. Lf4.
Hvis man leder efter ideer mod budapestergambitten, kan man kigge på 4. e3,, Sxe5 5.
Sh3!?,
4. -, Lb4† 5. Sd2, Sc6 6. Sgf3, De7 7. a3,
Sgxe5 8. Sxe5, Sxe5 9. e3, Lxd2† 10. Dxd2,
d6.
Denne stilling har jeg haft et par gange før.
Min konklusion var, at det ikke var nemt at
påvise fordel for hvid. Naturligvis har hvid
løberparret, men sorts stilling er solid og uden
svækkelser. Snart kommer hans løber til b7, og
hans brikker står fornuftigt. Det vil være godt
at få skabt nogle svækkelser i den sorte stilling,
og her springer fremstødet c4-c5 i øjnene. Får
hvid lov til at slå på d6, får sort en svag bonde.
Derfor mit næste træk.
11. Dc3!?
Fundet ved brættet. 11. Le2 er mere ‘normalt’ men ikke bedre end teksttrækket.
11. -, b6.

Forhindrer c5 – troede han. Men 11. -, 0-0
12. c5! Lf5 13. Le2, Tfe8 14. cxd6, cxd6 15.
0-0, Tac8 16. Dd4 er er også godt for hvid på
grund af løberparret og sorts svage d-bonde.
12. c5!
Dette skulle forudses før 11. Dc3. Udråbstegnet er pga. kreativiteten, det er ikke sikkert, trækket giver fordel.
12. -, bxc5 13. Lb5† Ld7?!
13. -, c6! 14.La4 var min idé, men jeg tvivler
på, at det er mere end lige. (14. Lxe5, cxb5 15.
Lxg7, Tg8 Kunne jeg ikke lide. Muligvis var
det dette, Mohr ville undgå.
14. Lxd7† Kxd7?!
14. -, Sxd7 15.Dxg7 Df6! er bedre. Dronningafbytning er ikke ønskeligt - jeg ville have forsat med bondeofferet 16. Dg4! med angrebschancer.
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Sort har en bonde mere, men han har også et
stort problem, nemlig hvordan han skal bringe
sin konge i sikkerhed. En fristende mulighed
for hvid er nu 15. b4, for at åbne yderligere
linier mod den sorte konge. Det var da også
min første tanke. 15.0-0 er lidt for langsomt. To
fornuftige træk. Men jeg manglede stadig at
finde det bedste træk, og det gør man nemmest
ved at tænke profylaktisk. Hvad ville sort i trækket spille? Naturligvis 15. -, Thb8 eller 15. -,
Thd8 fulgt af Kd7-e8-f8. Kan man tænke i disse
baner, finder man nemt den stærkeste forsættelse...
15. Td1!!
Egentlig meget simpelt. I stedet for at bytte
c-bonden af, truer hvid nu med at slå den! Derudover truer Lxe5, så sort har nu et svært valg,
da han nu ikke når at lave en kunstig rokade.
15. -, Sg6 16. Lg3, Ke8 17. b4!
Nu er tiden kommet til dette træk. Hvid drager fordel af, at 17. -, cxb4? 18.Dc6† vinder.
17.Dxg7?, f6! er til gengæld ikke så overbevisende.
17. -, f5?!
Dette taber hurtigt, men stillingen var håbløs. Ellers slår hvid simpelthen på c5 og følger
op med Td5, med indkassering af begge c-bønder.
18. bxc5, f4 19. cxd6, cxd6 20. 0-0!
Pointen. Sort vinder ikke nogen officer, og
taber nu oven i købet f4-bonden. 20. Dc6† var
dog også godt nok.
20. -, Kf7.
20. -, fxg3 21. Dc6† Kf7 22. fxg3† Ke6 23.
Dd5† Kd7 24. Tf7 var uspilleligt.
21. exf4, Thc8 22. Db3† De6 23. Db1, Df6
24. Db3† De6 25. Dd3.
Da min modstander var i kraftig tidnød, var
det bedst at holde sine muligheder åbne i stedet
for at forcere.

25. -, Df6 26. Dd5† De6 27. f5! Dxd5 28.
fxg6† Ke6 29. Tfe1† De5 30. Lxe5, dxe5 31.
gxh7, Tc4 32. Td3, Kf6 33. Td6† Kf5 34. Td5,
Te8 35. g3, Kg6 36. Texe5, Txe5 37. Txe5,
Kxh7 38. Ta5, Tc7 39. Kg2, Kg6 40. h4, Kf6
41. g4, Kg6 42. Ta6†, Kh7 43. h5, Tf7 44.
Kg3, Tc7 45. g5, Kg8 46. f4, Kh7 47. Kg4,
Td7 48. Tc6, Tb7 49. g6†. 1-0.
Med scoren 6 point af 8 inden 9. runde var der
mulighed for at komme helt op i toppen. IMnormen var i hus, og de 6 point kunne vel allerede betragtes som et godt resultat. Men derfor
var der meget at spille for i sidste runde. Jeg
skulle møde GM Ivan Farago fra Ungarn med
sort. I min forberedelse fandt jeg omkring 2600
partier med Farago – ganske mange. Da jeg
ikke havde tid til at forberede mig grundigt –
runden startede tidligt næste morgen, valgte jeg
en sidevariant i Dronningindisk. Det endte med,
at jeg igen vandt, hvilket betød fire pinde på
rad, en 2. plads i turneringen, og en præstationsrating på 2562, et point over IM-normen.

GM Ivan Farago, Ungarn (2506)
Davor Palo, Danmark (2359)
Dronningindisk A00
1. d4, Sf6 2. c4, e6 3. Sf3, b6 4. a3, Lb7
5. Sc3, Se4!?
Nogle vil påstå, at dette træk fortjener et ‘?!’.
Jeg giver det nu et !?, da jeg mener, at trækket
er bedre end sit rygte.
6. Sxe4, Lxe4 7. Sd2.
Det mest ambitiøse, hvid forsøger at skabe et
stort centrum.
7. -, Lb7.
Hvis sort spiller løberen til g6, kommer
9. g3! og hvid får tryk i diagonalen. Det behøver ikke at være så klart, da sort faktisk også får
problemer med denne løber i partiet. Jeg kan
dog ikke lide dens placering på g6.
8. e4, Le7 9. Ld3, d6 10.0-0 Sd7 11. Sf3, 0-0
12. Ld2, Lf6.
Det er muligt, at der heromkring kan findes
forbedring for sort. Hvid bør dog beholde en
lille fordel pga. sin terrænovervægt.
13. Dc2, c5 14. d5.
Spærrer løberen på b7 inde.
14. -, Se5 15. Sxe5, Lxe5 16. f4, Ld4† 17.
Kh1, exd5 18. exd5, h6 19. Lc3!, Df6 20. Lxd4,
Dxd4 21. f5.
Her tænkte jeg i nogen tid. Jeg ville helst
ikke tillade et hvidt f5-f6, men hvordan skal
man forhindre det? At spille dronningen tilbage
til f6 ser for passivt ud. Den anden mulighed er
selv at spille f6, der dog skaber et kæmpe hul på
e6. I det mindste har jeg en hvidfeltet løber, der
kan forhindre et hvid tårn i at lande dér. Eller
kan den? Jeg havde godt set kvalitetsofferet,
der følger i partiet, men var ikke sikker på vurderingen af stillingen. Men hvad skulle jeg ellers spille?
21. -, f6! 22. Tae1, Tae8 23. Te6!?, Lc8 24.
Td1, Lxe6 25. dxe6, g6
Jeg følte, at jeg var tvunget til at prøve at
befri mig, før han havde total dominans på de
hvide felter.
26. Le4, De5 27. h3, gxf5.
27. -, Te7 Var måske bedre.
28. Lxf5, Te7 29. Td5.
29. Df2! havde været stærkt. Truslen Td5 er
svær at parere. Det kan kun gøres med 29. -,

Txe6, men så er det kun hvid, der kan være
ovenpå. Det skal dog siges, at vi begge havde
brugt meget tid.
29. -, De1† 30. Kh2, Kh8 31. Dd3, Tg8 32.
Df3, Tg5 33. Df4, Teg7 34. Lg4?
34. g4! De2† 35.Kg1 med uklart spil, men
hvid står ikke dårligst. Partitrækket holder ikke
de sorte tårne lukket inde.
34. -, f5! 35. Lf3??
35. Txf5 var bedre, men sort har gode gevinstchancer efter dronning- (og tårn-) bytte. Partitrækket taber omgående.
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35. -, Df2!
truslen 36. -, Txg2† er umulig at stoppe uden
store materialetab. Hvid opgav. 0-1.

Divisionsturneringen
2002-2003
Vil du følge med i turneringen fra starten
d. 3. november?
Så find planer og resultater på internettet
på Dansk Skak Unions hjemmeside
under punktet ‘Holdturneringer’.
Eller få det leveret i din postkasse ved at
indsende syv svarkuverter med dit navn,
adresse og frankeret med kr. 6,50. Efter
hver runde udsendes så enkeltresultater
og stillingen i de enkelte grupper.
Sammen med resultatet fra 1. runde får
du også turneringsprogrammet.
Finn Larsen

Programmet
1. division spiller følgende datoer:
3/11, 16/11, 17/11, 12/1, 2/2, 15/3, 16/3.
2. og 3. division spiller følgende datoer:
3/11, 17/11, 8/12, 12/1, 2/2, 2/3, 16/3.
Turneringen rates for første gang i denne
sin 41. sæson.
1. division ser således ud:
Brønshøj, Helsinge, Nordre, SK 1968,
K 41, Skolerne, Sydkysten, Århus.
SK 1934 valgte at trække sit hold efter
afslutningen på sidste sæson og er
erstattet af nedrykkeren Nordre.
En protest fra Skakspilleren baseret på
anden tolkning af reglementets suppleringsanvisninger blev afvist af turneringsleder, turneringskomité samt
skaknævn.
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Bjørn Laursen 60 år
Den 12. oktober runder et af Dansk Skak Unions mest kendte medlemmer og markante personligheder, Bjørn Laursen, 60 år.
Bjørn har været medlem af Unionen i over
50 år og spillet skak endnu længere; han startede sin klubkarriere som 9-årig i Holstebro
Skakklub, hvortil han blev bragt af faderen Lau
Laursen, der havde en ganske betydelig spillestyrke.
Debuten var ikke noget at skrive hjem om;
det blev til 0 points i 9 partier. Det gik meget
hurtigt bedre, og da Bjørn i midten af 50’erne
flyttede til København, fortsatte fremgangen.
Det blev til udtagelse på Københavns repræsentative juniorhold og deltagelse i en af landets stærkeste og fornemste klubturneringen,
Kampklubbens øverste klasse.
Ved DM i Holstebro 1964 blev Bjørn mesterspiller – det var betydelig sværere at opnå titlen

dengang – og k-skak blev der også tid til, hvilket udmøntede sig i en gæsteoptræden i Landsholdsklassen.
Efter tilbagevenden til Holstebro og senere
flytning til Vejle spillede Bjørn naturligvis med
i divisionsturneringen, hvor det blev til over
100 kampe på Evans’ divisionshold.
Bjørn har senere vundet Veteranklassen ved
DM i 1998 og 2002, han blev DM i k-skak i
1999 og i foråret blev han vinder af Horsens
Byturnering.
En aldeles glimrende resultatliste, men vi går
næppe Bjørn for nær, når vi slår fast, at han dels
har sin skaklige fremtid bag sig, dels først og
fremmest er blevet kendt for sin fænomenale
skakorganisatoriske indsats i mange år.
Bjørn var været formand for Holstebro Skakklub, formand for Skakklubben Evans, Vejle,
medlem af Dansk Skak Unions forretningsudvalg i 8 år, hovedkredsformand for 5. hovedkreds i to omgange, i alt 10 år og formand for
Unionens spilleudvalg i 15 år. Men der er ingen
tvivl om, at Bjørn først og fremmest er kendt af
Unionens medlemmer som leder af Skakbladets
Ekspedition og ratingkartoteksfører.
Nu kunne en kritisk røst jo indvende, at Bjørn
jo hverken er let at overse eller overhøre, og at
han ikke har kunnet undgå at blive valgt til alle
disse poster – men en sådan forklaring rækker
ikke langt.
Fælles for Bjørns indsats i alle disse funktioner er evnen til at få tingene til side, ordenssans
og et enestående kendskab til Unionens klubber, medlemmer – han kan minsandten adresser og postnumre på et utal af skakspillere! – og
dansk skakliv.

I 6 år i FU og 10 år i HB var Bjørn og jeg tæt
forbundne i et gensidigt samarbejde, der var
præget af Bjørns aldrig svigtende loyalitet, men
også af hans evne til at fremføre konstruktiv
kritik, når den daværende formand ‘afveg fra
partilinien’.
Som enhver arrangør af koordinerede turneringer kan skrive under på, er Bjørn en uhyre
effektiv administrator, der kan få sagerne fra
hånden og på én gang kan udvise fasthed og
smidighed over for arrangører, hvis deltagerlister og indberetninger ikke altid opfyldte alle
formelle krav.
Det er Bjørn magtpåliggende, at alle ratingtal
er korrekte, og der er ikke mange, der får held
til at påvise fejl, når ‘Dansk Skak Unions smukkeste ratingkartoteksfører’ (vi gør i forbifarten
opmærksom på, at det er Bjørns formulering)
har gennemgået indberetningen fra en koordineret turnering.
Bjørn har mange venner i såvel skakkredse
som i Rask Mølle – ikke så mærkeligt, når man
kender Bjørns ordholdenhed og hans beredvillighed til altid at række en hjælpende hånd.
I anledning af sin fødselsdag afholder Bjørn
– som ved tidligere mærkedage – en stor fest
for familie og nære venner, og i den talrige skare
vil der blive udråbt mangen et fortjent hurraråb for fødselaren.
Vi er mange, der ønsker Bjørn god vind fremover.
Steen Juul Mortensen

Ole Jakobsen 60 år
En af Danmarks absolut stærkeste veteraner,
Ole Jakobsen, bliver 60 den 19. oktober. Ole
har haft en imponerende karriere på skakbrættet med tre danmarksmesterskaber (1969, 1971
og 1980) samt et Nordisk Mesterskab i 1969,
der blev vundet med flere points forspring foran
bl.a. den senere verdensstjerne Ulf Andersson.
Han har vundet KM flere gange, senest i 1998,
og specielt Malmø Open har han haft taget på
med en lang stribe sejre.
Han fik IM-titlen i 1973, før titelinflationen.
Den periode domineredes af Larsen og de to
stærke internationale mestre Hamann og Ole!
Allerede tidligt valgte Ole en god solid borgerlig karriere som matematiklærer på Haslev
Gymnasium, hvor han var i ca. 33 år. Men ikke
mindst i de lange sommerferier var der tid til
skakken både hjemme og i udlandet. DM har
han deltaget i 21 gange – på vej mod Jens Enevoldsens rekord på 23 og er den spiller, der har
scoret flest point i landsholdsklassen nogen
sinde.
Han deltog også på det danske „Dreamteam“
i Buenos Aires 1978 sammen med Hamann,
Kristiansen, Fedder og mig, hvor Danmark blev
nummer 7.
Ole har siden midten af 80’erne været min
gode ven og træningspartner. Vi har supplerer
hinanden godt: Oles matematisk objektive logik parret med min kombinatoriske fantasi.
Hans store evner inden for sit fag viste sig
bl.a. ved opdagelsen af nye udregningsmetoder
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inden for ligninger, som en russisk professor
‘desværre’ havde fundet lidt tidligere.
Også historie interesserer ham, og her kan
jeg også være med i en god diskussion over en
fin middag kreeret af gourmeten Ole, der i alle
dage har gået meget op i det kulinariske.
Vi har været på et utal af restauranter sammen på vore rejser, men hvis Ole er kokken,
bliver man aldrig skuffet! Det var også Ole, der
fik gennemtrumfet, at det danske OL-hold i
Buenos Aires kunne få lov til at bringe egen vin
med på det store elegante hotels restaurant.
Måske gik det netop derfor så godt – god rødvin, verdens bedste oksekød og atmosfære. Ved
åbningsceremonien kiggede en af de ‘små’ argentinske officials op på de fem høje danske
fyre Svend, Ole, Jens, Steen og mig: ‘I am sorry,
we dont play basketball here’!
Sammen med sin Kirsten har han ‘rejst globussen tynd’ de sidste mange år – nye indtryk
fra fremmede lande giver energi i dagligdagen.
Nu træder Ole så ind i veteranernes verden,
og heldigvis flasker det sig således at pensioneringen efter den runde fødselsdag vil give ham
meget mere tid til skakken. De næste mange år
vil han forhåbentlig også gøre sig i de vigtige
veteranturneringer, f.eks. VM, for her har DSU
virkelig en slagkraftig spiller af rang!
Ole, et stort tillykke med dagen, og jeg håber
fortsat, at du vil belære mig med: ‘Kan du se
hvad jeg spiller her!’
Carsten Høi

Også læseren kan i dagens anledning lade
sig belære. De sublime kombinationsøvelser
side 4 er alle hentet fra Ole Jakobsens
lyslevende mesterpraksis og kommenteret af
Bent Kølvig.

Sweden Ladies International
og Stockholm International
det var meget ærgerligt for de spillere, som
kunne have haft en chance.
Efter at have sluttet dårligt i Politiken Cup
havde jeg personligt ingen ambitioner til turneringen og håbede bare på at få noget træning og
opnå et ok resultat. Sandra virkede meget mere
motiveret, og fik da også en betydelig bedre
start. Kun en ærgerlig fejl forhindrede hende i
at få remis mod turneringens topseedede WGM
Dana Reizniece 2303 fra Letland i 1. runde, og
i 2. runde vandt hun over Christin Andersson
(2140) fra Sverige. Derefter gik det dog ikke så
godt, med mange uheldigt tabte partier, og Sandra endte med 3½ af 9.
Jeg startede meget dårligt, og havde kun 1
point efter de første 4 runder. Motivationen
manglede lidt, men kom dog tilbage efter sejren i det følgende parti:
Oksana Vovk, Sandra de Blécourt og Harpa
Ingolfsdottir med busfærge i Stockholm.

AF OKSANA VOVK
er i Skandinavien er kvindeturneringer
med mulighed for WIM-norm efterhånden en sjældenhed, så det var med stor glæde,
at jeg sagde ja til at spille med i årets Sweden
Ladies International i Stockholm. Jeg har aldrig hørt om turneringen før, men det er faktisk
en tilbagevendende begivenhed, at Stockholms
Schackförbund afholder en herre- og en kvindeturnering om sommeren – begge med mulighed for at lave en norm.
Turneringerne er meget internationale, med
deltagelse fra bl.a. Skandinavien, østblokken
og de Baltiske lande. Det og sammensætningen
af begge køn giver turneringen en god atmosfære med sociale relationer på tværs af grænser. Spilleforholdene er gode, og runden startede kl. 16.00, hvilket giver én mulighed for at
se Stockholm, der klart er det værd. Dog kan
det forholdsvis sene spilletidspunkt også medvirke til, at man er ret træt under partiet og ikke
helt spiller op til sin styrke.
Kvindeturneringen har også tidligere haft
dansk deltagelse, men i år har vores stærkeste
kvinder meldt afbud, og det blev derfor mig og
Sandra de Blécourt (som dog repræsenterer Holland), der skulle spille. Allerede fra starten af
fik vi alle et problem, da WIM Sorokina fra
Hviderusland ikke ankom, fordi landets Skakunion ikke havde betalt ratingafgift til FIDE.
Det var meget uheldigt, for det er ikke så nemt
at finde en stærk kvindelig spiller på to dage.
Arrangørerne overvejede endda at optage en
mand i turneringen – og spillerne fra herreturneringen var da også ellevilde alle sammen
– men sagen endte med, at en ung talentfuld
svensk pige fik lov til at spille. Problemet var
bare, at det næsten var umuligt at lave en norm
efter at have mødt hende pga. ratingtallet, og

H

Adriana Krzymowska, Sverige
Oksana Vovk, Danmark
Sokolsky

A05

1. Sf3, Sf6 2. b4.
Et meget overraskende træk, da hun plejer at
spille 1. e4. Samtidig tager trækrækkefølgen
sorts mulighed for at vælge den typiske opstilling med 1. -, e5, f6 osv., som man tit spiller
mod 1. b4.
2. -, d5 3. Lb2, e6 4. a3, a5 5. b5, c5.
Jeg var naturligvis ikke forberedt, men vælger en opstiling, der virker naturlig for sort.
6. d3, Le7 7. Sbd2, 0-0 8. c4, d4?
Afgiver centrum. Bonde-d3 når aldrig at blive
svag, og hvid får rigtig godt spil. 8. -, b6 var
bedre.
9. e3, dxe3 10. fxe3, b6 11. d4, Lb7 12.
Ld3, Sbd7 13. 0-0, Sg4.
En anden mulighed for sort er 13. -, cxd4 14.
exd4, Sc5 15. Lc2, Sce4 16. Sxe4, Sxe4 17.
Dd3 med en dårligere stilling. Man kan også
bare udvikle sig normalt med Dc7, Te8, Lf8
osv med ideen at få gennemført e5. Jeg mente
dog, at partitrækket var mere chancerigt og giver spændende spil med mange taktiske muligheder.
14. De2, Lg5.
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15. e4?
Bedre var 15. Sxg5, Dxg5 16. Tae1, Sxe3!?
(ideen med 13. -, Sg4) 17. Sf3, Lxf3 18. Txf3,
Sg4 med uklart spil, hvor hvid sandsynligvis
har kompensation for bonden.
15. -, Le3† 16. Kh1, cxd4 17. Sxd4.
17. Lxd4, Lxd4 18. Sxd4, Sde5 og sort står
fint.
17. -, Sde5.
Først her blev jeg klar over, hvor godt jeg
stod. Hvids før så stærke centrum er nu ødelagt,
mine brikker er blevet aktive, og alle hvids officerer hænger.
18. S2f3, Sf2†.
18. -, Sxd3 19. Dxd3, Sf2† 20. Txf2, Lxf2
21. Tf1, Lxd4 22. Lxd4 var også en mulighed,
men jeg ville ikke bytte hvids dårlige løber på
d3.
19. Txf2, Lxf2 20. Sxe6.
Det er svært at finde noget bedre for hvid
her, men Lc2 var en mulighed.
20. -, Dxd3 21. Dxd3.
Bedre var 21. Dxf2, fxe6 22. Lxe5, Lxe4,
men sort står klart til gevinst.
21. -, Sxd3 22. Sxf8, Sxb2 23. Sd7, Td8 24.
Sxb6, Lxb6 25. opgivet. 0-1.
Det var min første gevinst i turneringen, og
selv om modstanderen ikke var så stærk, hjalp
det så meget psykologisk, at jeg afsluttede turneringen med 3 af 4 og en delt 5. plads, der
stadig gav en præmie. I alt 5 af 9 og en ok
turnering, men mit spil kunne klart have været
bedre. I sidste runde havde jeg også et meget
dramatisk tidnød, hvor min modstander Anneli
Dalmau (2059) fra Sverige gik i panik og tabte
partiet i en vundet stilling. Hun havde dog selv
vundet tre partier på rent held – i det sidste har
selveste Dana Reizniece sat dronningen i slag
uden at være i stærk tidnød – så der var måske
en vis retfærdighed i det.
Efter Danas nederlag til Anneli i 8. runde,
blev turneringens vinder WIM Irina Tetenkina
fra Hviderusland med 7 af 9. Ingen havde desværre fået en WIM-norm.
I herreturneringen vandt GM Yuri Yakovich
fra Rusland med 7 af 9, med GM Orest Gritsak
(Ukraine) på 2. pladsen med 6½ og GM Makhail
Rytshagov fra Hviderusland 5½ som nummer
3. Der var desværre ingen danskere med i turneringen.

Schwarzacher Open
Davor Palo opnåede sin fjerde IM-norm i træk
med en delt 3-5. plads i Schwarzacher Open i
Østrig. Med 6½ point af 9 uden nederlag
distancerdee han bl.a. fire GM'ere.
Slutstilling: 1-2. IM Krivoshey 7, GM Medvegy 7, 3-5. GM A. Shchekachev 6½, FM Davor
Palo 6½, FM Vitaly 6½. I alt 63 deltagere.
SKAKBLADET 2002, SIDE 235, NR. 10
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13-årige Benjamin
Skjoldan undervejs mod
mestertitlen

Mesterspiller
i Vanløses
SommerMåskeHede
AF TOM SKOVGAARD
en danske skaksommer har sine gode traD
ditionelle indslag, som ligger nogenlunde
fast i sommerkalenderen fra år til år. Dette har
den positive sideeffekt, at det er lidt nemmere
for forældre til seriøse skakjuniorer at planlægge
sommeren, så der både bliver lidt sommerferie
og mulighed for deltagelse i nogle af de spændende skakturneringer!
Og der er mange tilbud i det danske skaksommerprogram – sommeren kan for den sags
skyld sagtens fyldes op med spændende skak,
f.eks. således: En uge på Tjele skaksommerlejren, derefter en lille uges pause inden Vesterhavsturneringen efterfulgt af to ugers Politiken
Cup og sidst en uges ‘nedtrapning’ med Vanløse Skakklubs hyggelige og velorganiserede
7-runders sommer-EMT!
KSU havde i år skruet et godt tilbud sammen
til den københavnske juniorelite: 8 træningssessioner med GM Carsten Høi i foråret samt
deltagelse i årets Politiken Cup. Og i tråd med
ovenstående sommerplanlægning fulgte enkelte
af juniorerne Politiken Cup deltagelsen op med
‘Vanløse SommerMåskeHede EMT 2002’ i
menighedshuset ved Kirken på Ålekistevej.
Og en af disse juniorer var Benjamin Skjoldan, som med sine knap 1900 i rating var havnet i den øverste gruppe, der havde 20 deltagere. Traditionelt er mesterklassen ganske stærkt
besat i Vanløses sommer EMT – og traditionen
tro var den professionelle IM Jan Adamski en
af favoritterne, og han vandt da også klassen i
år.
Benjamin blev 13 år i februar og har spillet
skak siden 8-års alderen, hvor han startede hos
Helge Neesgård-Madsen til skoleskak i Gladsaxe. Benjamin har lige siden dengang spillet
mange turneringer og har deltaget i bl.a. både
ungdoms-VM og ungdoms-EM, og han har som
den bedste i sin årgang vundet danmarksmesterskabet i sin aldersgruppe både i 1999 og
2001. Sidste sommer fik Benjamin en slags
gennembrud, da han som 12-årig første gang
viste mesterspillerstyrke og kom på Elo-listen
på sit gode resultat i Politiken Cup. Og i Vanløses sommer EMT i år lykkedes det så Benjamin at blive mesterspiller – endda med et meget
flot resultat og 4 pts. af 7 i den stærke mesterklasse! Dermed kom Benjamin ‘endelig’ forbi
den magiske 1900-grænse, som han har været
tæt på flere gange i det forløbne år. Benjamins
nye ratingtal er 1919, og tallet stiger fortsat – i
skrivende stund fører han den stærke mester-
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Foto: Leif Geertsen.

klasse i Brønshøjs sensommer med 5 af 6 (fem
sejre og ét nederlag).
Benjamin har en rigtig god intuition for, hvordan enhver stillingstype skal spilles, og ser
meget hurtigt taktiske vendinger både i positionelle og taktiske stillinger. Ved juniortræningen
i klubben har Benjamin altid været en af de
hurtigste til at gennemføre vores ‘forhindringsbane’ – de på forhånd opstillede 5-6 stillinger
af forskellig art, hvor juniorerne skal trække
som opvarmning. Disse egenskaber i kombination med en frygtløs og uimponeret attitude ved
brættet gør, at Benjamin altid spiller rimelig
hurtigt. På det seneste er han dog begyndt at
bruge sin betænkningstid fuldt ud og i Vanløse
skete der sågar i 5. runde det helt usædvanlige,
at Benjamin tabte på tid i træk 40, som der oven
i købet var omkring et lille minuts tid til at udføre i en klart vundet, men ret kompliceret stilling. Et meget ærgerligt nederlag, men det siger
også noget om Benjamins styrke og skaklige
energi at han var i stand til næste dag at spille et
glimrende parti og vinde i 27 træk over en god
mesterspiller.
Et på sin vis stille og roligt parti, hvor der
ikke er voldsomt meget på færde, men hvor
hvid med godt spil forstærker sin fordel træk
for træk, indtil sorts stilling bryder helt sammen allerede efter lige godt 20 træk!

Benjamin Skjoldan, Skovlunde
Rune Andersen, Rønne
Katalansk E01
1. d4, d5 2. c4, c6 3. g3.
Benjamin har gjort lidt mere ved åbningstræningen de sidste par år og har bl.a. sammen med
IM Erling Mortensen trænet nogle åbningssystemer, som passer ham godt og som han kan
lide at spille.
3. -, e6 4. Lg2, Sf6 5. Sf3, Sbd7 6. b3, Lb4†
7. Ld2, Ld6 8. 0-0, 0-0 9. Dc2, Se4 10. Lc1.
Formentlig et stærkt træk. Og i hvert fald et
lidt uortodokst træk, som ligner et tempotab,
men sort har brugt et træk ekstra med sin løber
– og hvor skulle løberen ellers stå, hvis den
ikke skal byttes af!?
10. -, e5?!
Umiddelbart ser dette træk måske ok ud, men
sort får snart problemer – dels med den isolerede d-bonde og dels med den meget stærke
springer, som hvid får placeret på d4!
11. Td1!, exd4 12. cxd5, cxd5 13. Sxd4,

Isoleret d-bonde til sort, men sort har angrebschancer... tjaah!?
13. -, Df6 14. e3, Se5 15. f3, Sc5?!
Selv om Fritz vil sætte springeren på g5 med
komplikationer efter 16. f4!?, ser det ud til, at
hvid også får fordel efter dette svar.
16. f4, Sc6 17. Sc3,
Sorts springere er jaget væk fra kongefløjen,
og nu er d-bonden truet og svær at dække, for
sort får problemer efter 17. -, Le6 18. La3.
17. -, Lg4 18. Sxd5.
En bonde er en bonde.
18. -, Dh6 19. Td2, Sxd4 20. Txd4, Tac8.
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21. b4!
Selv om det er hvids kongestilling, som er
hullet, og sort har løberparret ude, så er det hvid
og slet ikke sort, som har angreb! Sorts lette
officerer står dårligt placeret, og hvid har i løbet
af få træk dominans i centrum, og d-linien og
har initiativet. Sorts stilling bryder meget hurtigt sammen!
21. -, Sa6 22. Dd2, Sb8 23. Lb2, Tfd8 24. e4!
Nu tromler hvid!
24. -, Sc6 25. Td3, De6 26. f5.
Sort er færdig!
26. -, Dd7 27. Dg5, og sort opgav! Et meget
karakteristisk parti fra Benjamins hånd. 1-0.
Selv om han spiller en masse skak bliver der
dog også tid til lidt andet – og ikke mindst til
sport. Både fodbold og badminton, men her i
sommervarmen er det mest tennis og golf, som
har interessen.
Resultater fra Vanløse SommerMåskeHede kan
ses i Skakbladet nr. 9 eller på webadressen:
www.motel.inweb.dk/skak

“Et bedre indblik i
åbningsnyhedernes
aktuelle status kan ikke
findes på tryk noget sted”
IM Carsten Hansen at
the ChessCafe
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FORNY DIT REPERTOIRE FIRE GANGE OM ÅRET
Distribution in Danmark: Dansk Skaksalg

Tag stilling!
Løsninger til fødselsdagsøvelserne side 4.
IM Ole Jakobsen fylder 60 år den 19. oktober! ‘Lange Ole’ har i mere end 40 år med sit
fine målrettede spil sat præg på dansk skak!
Vi fejrer den runde dag med denne serie af
snedigheder, der viser den store mesters fingerfærdighed.

18. Dg3, c4 19. Le2. Variant: 19. d3, Da5
20. Le2, Da4† 21. Kd2, Db3 22. Td1, Lxd3
23. Lxd3, c3† og slut. 19. -, Txe2! 20. Kxe2,
De7†. Og da hvid nu indser, at han efter 21.
Kd1, Te8 22. Df3, Ld3! er helt magtesløs,
opgiver han al videre modstand. 0-1.

1. Ole Jakobsen
Peter H. Nørby
DM København 1968. Ikke fejltrækket 19.
Sg5?, der bare taber springeren, men: 19.
Sf6†! gxf6. Tårnene er ikke dækket godt nok
til at Sxf6 kan bruges. Men nu invaderes
kongestillingen ubarmhjertigt: 20. Df5, Kf8
21. Dxh7, Ke8. Slutspillet efter 21. -, Te6
22. Txe6, fxe6 23. Lg6, Sd6 24. Dh8† Ke7
25. Dg7† Sf7 26. Dxf7† Kd6 27. Te1, Dd7
(27. -, Sf4 28. Te4) 28. Dxd7† Kxd7 29. Lf7
taber sort.
22. Lf5, Txe1† 23. Txe1† Sce3 24. fxe3,
Ke7 25. Dh4, Dd6 26. e4, Sf4 27. Kh1, Tg8
28. e5, Dxd4 29. Dxf6† Kf8 30. Le4, Se2 31.
Txe2, Dd1† 32. Kh2, Dxe2 33. e6, Txg2†
34. Lxg2, Dxe6 35. Dxe6, fxe6 36. Kg3, Kg7
37. Kf4, Kf6 38. Lf3, c5 39. h4, c4 40. Lb7,
b4 41. Lxa6, c3 42. bxc3, bxc3 43. Ld3. 1-0.

4. Ole Jakobsen
Thorbjørn Rosenlund
DM København 1977. Et rent virvar af varianter: 19. Sxc4, Dxf4 20. Sxd5, exd5 21.
Sxa5, bxa5 fører ikke til noget. Og tårnofferet 19. Txh7? affejes med 19. -, Sxf4. Det
mekaniske 19. Se4, Dd8 20. Lh6, Te8 21.
Df3, Sf6 22. Lg5! ser rigtig lovende ud, men
hvis sort i stedet giver damen væk med 19.
(Se4), Sxf4 20. Sxd6, Sxh3† etc., får han
modchancer. Der gik et lys op for Ole: 19.
Sxg6!! Sxf4 20. Sxf4, Dxf4 21. Dh5, h6 22.
Tg3† Kh8. Så langt var det ikke så svært at
regne. Men herefter bliver det værre.
23. Tg4, Le2. Desværre! Her bliver samtiden og eftertiden snydt for den ultimative
prøve. Spørgsmålet er, hvad Ole ville have
spillet efter 23. -, Df6 24. Se4, Df5 25. Dxh6†
Dh7. For damebytte er ikke nok, og 26. De3,
f5! etc. er heller ikke overbevisende. Tilbage
bliver 26. Df4 for at kunne besvare 26. -, f5
med 27. De5†. Så må sort spille 26. -, Df5 og
håbe på den mulige trækgentagelse efter 27.
Dh6† Dh7. Men i stedet har hvid det fantastiske baglænstræk 27. De3!!.

2. Ole Jakobsen
Peter H. Nørby
KM 1971. 3 år senere. (1. d4, b6 2. c4, Lb7 3.
Sc3, Sf6 4. Dc2, d5 5. cxd5, Sxd5 6. e4, Sxc3
7. bxc3, Sd7 8. Sf3, g6 9. Lc4, e6 10. 0-0,
Lg7 11. La3, Lf8 12. Lxf8, Kxf8 13. Sd2, c5
14. f4, Kg7 15. f5, exf5 16. exf5, Sf6 17.
fxg6, fxg6).
18. Txf6! Dxf6 19. Tf1, Dg5. Det mindste
onde var nok 19. -, De7 20. Tf7† Dxf7 21.
Lxf7, Kxf7 22. dxc5 etc., selv om sådan noget selvfølgelig ikke er rart. 20. Tf7† Kh6
21. Txb7, De3† 22. Kh1, cxd4 23. Sf1, Df4?.
Her kunne sort have forsøgt 23. -, De1 24.
cxd4, Thf8 25. Kg1, Tf4, men efter 26. Td7,
Taf8 27. Dd2! vinder hvid alligevel. 24. Tf7,
Dg5 25. Df2, dxc3 26. Tf3! Thf8 27. Txf8,
c2 28. h4. 1-0.
3. Bjørn Brinck-Claussen
Ole Jakobsen
Stockholm Open 1972. (1. c4, Sf6 2. Sc3, e5
3. Sf3, Sc6 4. e3, Lb4 5. Dc2, 0-0 6. Sd5, Te8
7. Sg5, g6 8. Sxb4, Sxb4 9. Db3, c5 10. a3,
Sc6 11. Dc2, h6 12. Se4, Sxe4 13. Dxe4, Sd4
14. Dd3, d5 15. exd4, exd4† 16. Kd1).
16. -, b5!! Et flot gennembrud. Den hvide
stilling vakler. Sort erobrer nøglefeltet c4, da
hvid ikke kan støtte med 17. b3? pga. 17. -,
Lg4† 18. f3, Lf5 med damefangst.
17. cxb5. Den anden vej, 17. cxd5 Dxd5,
holder heller ikke, fx A: 18. h3, Lf5 19. Dxb5,
d3 20. b3 (20. f3, a6 21. Da4, De5) 20. -, Le4
21. Lb2, Lf3†. Eller B: 18. Dxb5, Lg4† 19.
f3, Tab8 20. Da4, Lxf3†! etc.
17. -, Lf5. Analyser viser, at 17. -, Lg4†!
faktisk var en tand stærkere: 18. f3, Lf5 19.
Db3, De7 20. Ld3 (20. d3, De1† 21. Kc2, c4)
20. -, c4 21. Db4, Lxd3 22. Dxe7, Txe7 med
total dominans.
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I den derved opståede stilling er truslen 28.
Sf6! Dxf6 29. Dh3† Dh4 30. Txh4† etc. med
damegevinst reelt uparerbar. 27. -, Dxg4 fører til mat i 3 træk, og hverken 27. -, f6 28.
Sxf6 eller 27. -, Dh5 28. Sg3! kan redde sort.
Havde spillerne virkelig set det, eller havde
de det begge bare på fornemmelsen?
Tilbage til sorts returoffer: 24. Sxe2, Dd2.
Her har vi bivarianten 24. -, Df6 25. Lg6,
Dxf2† 26. Kh1, De3 27. Lxf7, Lg5 28. Tg3,
Dd2 29. h4 med hvid gevinst. 25. De5† f6
26. Dxe6, Dxc2 27. Dxe7, Dh7 28. Sf4, Dxe7
29. Sg6† Kh7 30. Sxe7, Tc7 31. Sf5, Td8
32. Th4, Kg6 33. g4, Kg5 34. h3, Td5 35.
Te1, Kf4 36. Txh6, Txb5 37. Txf6, Kg5 38.
Tf8, Tc3 39. Sd6. 1-0.
Partiet blev fortjent tilkendt turneringens
skønhedspræmie. Sådan en fandtes dengang!

5. Bjarke Kristensen
Ole Jakobsen
DM Odense 1980. 35. -, Dg5! truer frygteligt
36. -, Txh2† med mat i 2, hvilket også sker
efter 37. Th1. Den hvide stilling er skåret op
i to dele, så der er intet tilstrækkeligt forsvar.
Måske kunne et umiddelbart tårnoffer også
være brugt, men det er helt unødvendigt at
overveje det. 36. g4, Txh2†! 37. Kxh2, Dh4†
38. Kg2, Dg3† 39. Kh1, Dh3† mat. 0-1.
6. Ferenc Portisch
Ole Jakobsen
Politiken Cup, Brøndby 1982. (1. d4, Sf6 2.
c4, e6 3. Sc3, Lb4 4. e3, 0-0 5. Ld3, d5 6. Sf3,
b6 7. 0-0, Lb7 8. Ld2, dxc4 9. Lxc4, c5 10.
a3, Lxc3 11. Lxc3, Se4 12. Le1, Sd7 13. De2,
Sg5 14. Se5, cxd4 15. exd4, Sxe5 16. dxe5).
16. -, Sf3†! Helt afgørende. Hvis 17. gxf3,
Dg5† 18. Kh1, Df4, taber hvid damen (19.
Kg2, Dg4†). 17. Kh1, Dh4 18. h3, Df4. Og
nu må hvid åbne for den sorte giftslange på
b7, f.eks. 19. g3, Df5 etc. samt evt. Sd4†.
Derfor: Opgivet! 0-1.
7. Ole Jakobsen
Tomas Hutters
Politiken Cup/Copenhagen Open 1987. 31.
Lg5? Sxe4 eller 31. Lf8? Tgxf8! kan ikke
bruges. Derimod: 31. Lxh7! Dxh7 32. Lf8!
Tc7 33. Lxd6. ‘Bare’ en bondegevinst. Men
den vinder! 33. -, Dxh5 34. Txh5† Th7 35.
Txh7†. Godt nok, men ikke helt præcist her.
Bedre var 35. Tah1! Txh5 (35. -, Tgg7 36.
Th6) 36. Txh5† Kg7 37. Lxe5 eller 35.Tf5,
Tg6 36. Txf6. 35. -, Kxh7 36. Te1, Tg5 37.
Lb8, a6 38. La7, e4 39. fxe4, Le5 40. Te3,
Tg6 41. a5, Ld4 42. Te2, Le5 43. Te3, Ld4
44. Te1. 1-0.
8. Ole Jakobsen
Erik Jelling
17. Copenhagen Open 1995. (1. d4, d5 2. c4,
c6 3. Sf3, Sf6 4. Sc3, dxc4 5. Se5, b5 6. g3,
Sfd7 7. Lf4, Sxe5 8. Lxe5, Sd7 9. Lg2, Sxe5
10. dxe5, Db6 11. a4, b4 12. a5, Dc7 13. Se4,
Tb8 14. Dd4, La6 15. Td1, Td8).
Overbelastning: Sorts dame kan ikke overkomme at dække både d8 og c6: 16. Sf6†!
exf6 17. Lxc6† Ke7 18. Dc5† Ke6 19. Ld5†.
Efter 19. -, Kd7 vinder både 20. Lc4†!, 20.
Lb7† og Le6† 1-0.

Dengang
som nu –
Ole Jakobsen
vogter på sit
bytte

JUNIOR-SKAK

NM for juniorhold 2002
AF PER ANDREASEN
anmark var arrangør af årets stævne. Det
D
foregik på Hotel Mercur i Århus 6-8 september. I min artikel fra sidste års stævne skrev
jeg i Skakbladet: ‘Næste år skal Danmark stå
for 4-landskampen. Det bliver spændende at
se, om vi har formatet til at skabe et lige så flot
arrangement som nordmændenes i år og som
svenskernes i foråret.’ Man aner min berettigede tvivl!
Den blev heldigvis gjort til skamme! Det var
på alle måder et fuldstændig perfekt stævne,
som Dansk Skak Union kan være stolte af.
FU-medlem Lars Steffensen og jeg besluttede allerede i december sidste år, at vi ville
forsøge med noget ekstraordinært i år. Lars
Steffensen lavede i løbet af året en kæmpeindsats for at det hele skulle komme til at klappe.
Hotel Mercurs fine lokaler dannede rammen
om stævnet. Indkvarteringsforholdene og maden var fortræffelig. Personalet på stedet var
hjælpsomme og høflige, bl.a. stod receptionens computer med internetadgang til fri rådighed for spillerne. Spilleforhold, bræt, brikker
osv. var perfekte. Der var navneskilte både med
logo og flag osv. Der var kælet for detaljen.
Intet manglede.
Erik Sjøberg og Jes Harholm var de kompetente, men diskrete turneringsledere. Sådan.
Thomas Vestergaard, Skakklubben af 1968
havde skabt stævnets nærmest perfekte hjemmeside med alle nødvendige oplysninger om stævnet, og undervejs blev partierne tastet ind, således at de var til rådighed ca. 1 time efter rundens afslutning. Dertil kom et væld af billeder
som blev lagt ind.
Det var utrolig flot, se blot på:
www.skoleskemaer.dk/skak/billeder.htm

Skakspillende kultur
Stævnet blev åbnet af kulturrådmand Torben
Brandi, som selv er en habil skakspiller. Han
holdt en kort, men god tale.
Torben Brandi samt borgmestersekretæren
var ligeledes til stede lørdag aften, hvor Århus
kommune afholdt en fin reception for spillere
og holdledere samt indbudte journalister. Også
her holdt Torben Brandi en flot tale. Jeg synes
absolut, der var format over det. Efterfølgende
spillede han så et lynparti mod GM Peter Heine
Nielsen. Stormesteren viste dog ingen nåde.
Efter dette arrangement lørdag aften var det
så Peter Heine Nielsen der tog over. På sædvanlig pædagogisk vis afholdt han en slags skakjeopardy hvor spillerne holdvis skulle tage stilling til forskellige skakproblemer. Det var både
lærerigt og fornøjeligt.
Søndag var Torben Brandi endnu en gang til
stede og forestod præmieoverrækkelsen.
Ved det afsluttende ledermøde var der da også
kun roser til arrangør Lars Steffensen.
Selv den normalt så koleriske norske holdleder, Hans Olav Lahlum, måtte nødtvungent erkende, at han ikke kunne sætte en finger på
noget som helst. Det var store ord fra ham!

Foto: Svend Svendsen.

Den danske NM-delegation i sensommersolen uden for Hotel Mercur. Sammen med de to hold står
kulturrådmand i Århus, Torben Brandi, yderst til venstre og landstræner Per Anderasen som nr. tre fra højre.

Nå, nok pral, jeg bliver vel også nødt til at
fortælle lidt om selve spillet.
Tre uger før stævnet meldte finnerne pludselig afbud. Grunden er ligegyldig. Jeg meddelte
arrangørerne at vi i den anledning bare holdt
lav profil. Sidste år var det jo os, der skandaløst
meldte afbud til nordmændene med vores pigehold. Her kan jeg da passende sparke ind, at
DSU/FTSADPOKS ikke formåede at afholde
pigelandskampen i år. Bare ærgerligt, men det
giver os nogle meget grimme ridser i lakken.
Grundet finnernes afbud besluttede jeg så, at
Danmark skulle stille med et 2. hold. Det gik
let, 12 timer, de unge mennesker vil heldigvis
gerne spille skak.
Danmark I var ratingfavorit til sejren, og spillerne skulle være i topform. I løbet af sommeren var Davor Palo blevet IM, der havde været
IM-norm til Henrik El-Kher og næsten IM-normer til Allan Stig Rasmussen, Christian Kyndel
og Kristian Hovmøller. Kadetterne Jakob Glud,
Nikolaj Mikkelsen og Nikolaj Korolev havde
alle klaret sig fremragende i Politiken Cup. Det
så godt ud.
Danmark I og Danmark II mødte hinanden i
1. runde. 1. holdet vandt 7-3, medens Sverige
meget heldigt vandt 5½ - 4½ over Norge.

I samme runde spillede Danmark II sensationelt 5-5 mod de stærke svenskere. Det kunne
let være blevet til en sejr. Undervejs stod Oksana
Vovk til gevinst. Hun spurgte mig, om hun måtte
tage remis. Jeg sagde selvfølgelig nej, og Oksana
spillede helt forkert og tabte meget ærgerligt.
Det uafgjorte resultat kom i stand efter sejr til
Jakob Aabling Thomsen på 4. bræt, og pludselig viste reservekadetterne klasse i bunden med
sikre sejre til Peter Leimand, Mirian Olsen og
Bjarke Andreasen.
Inden sidste runde var intet derfor afgjort.
Danmark I skuffede igen og tabte 4-6 til svenskerne. Marginalerne var imod os, men jeg synes, at nederlaget var fortjent. Vi spillede ikke
op til den normalt høje standard.
Til gengæld var det en katastrofe at Danmark
II tabte hele 3-7 til Norge. Vi burde så absolut
have vundet den match. Lad os kikke lidt nærmere på det.

Huller på midtbanen
I 2. runde tabte Danmark I så højst overraskende
til Norge med 4½ - 5½. Ligesom i fodboldkampen mod Norge samme dag havde vi lidt huller
(nuller) på midtbanen. Kristian Hovmøller og
Anders Helledie tabte begge på bræt 5 og 6.
Det var ret uventet, da disse to normalt stærke
skakspillere begge skulle være i form, og begge
plejer at score rigtig godt i disse landskampe.
Det var en skidt weekend for vores midtbane.
Det blev til 0/6! Det kunne vi ikke klare.

Skak-jeopardy
ved GM Peter Heine Nielsen.

Foto: tr
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JUNIOR-SKAK ...
Christian Böhlke, Peter Leimand og Frederik Rhee tabte reelt, Anders Bodholdt, Niels
Bindzus og Morten Kock Møller spillede alle
en retfærdig remis, mens Benjamin Skjoldan
vandt sikkert.
Altså 2½ - 4½. I de sidste tre partier stod vi
tårnhøjt til gevinst ved Miriam Olsen (Fritz siger +2), Oksana Vovk (+4!) og Jakob Aabling
(+8!!). Det gav ½ points ved Oksana! Både Jakob og Miriam kørte helt og aldeles i skoven,
efter at de begge havde scoret flotte 1½ point i
de to første runder.
Det var nerver det hele! Træls at se på.
Fakta er, at svenskerne vandt turneringen
foran Norge, mens Danmark I måtte nøjes med
en 3. plads og Danmark II blev nr. 4.
Det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med, selv
om hele forløbet var uhyggeligt tæt og vores
hold lige så godt kunne have endt som nr. 1 og
2. Jeg vil i stedet glæde mig over den store
bredde i dansk juniorskak.
For Danmark I blev debutanten Morten Kjær
Poulsen topscorer med tre stensikre 1-taller,
medens Davor Palo lavede 2½ på 1. bræt. Flot,
men ‘kun’ den forventede score.
For Danmark II scorede Morten Kock Møller flotte 2/3, men som man kan se af ovenstående, kunne flere spillere let have lavet 2½/3.
To af ‘veteranerne’ inden for dansk juniorskak sagde farvel med dette mesterskab, da de
begge er blevet 20 år.
Henrik El-Kher har været med de sidste 8
år(!). Han har scoret mange point gennem alle
årene, og næsten altid på et topbræt.
Oksana Vovk var med på juniorlandsholdet
ved 4 mesterskaber. Oksana var den første (og
eneste) pige, der tilspillede sig en fast plads på
holdet blandt drengene. Særligt de første år
vandt hun nogle flotte partier.
Også i år var hun turneringens sociale midtpunkt, og hendes glade smil og venlige sind vil
blive stærkt savnet blandt spillere og ledere på
juniorlandsholdet.
Næste år spilles turneringen i Finland.

NM 2002

S

Sverige
Norge
Danmark 1
Danmark 2

•
4½
4
5

N D1 D2

mp. br.p.

5½
•
4½
3

5
4
2
1

6
5½
•
3

5
7
7
•

16½
17
15½
11

Danmark 1:
IM Davor Palo 2½ 2½, Henrik El-kher 1½/2,
Allan Stig Rasmussen 2, Christian Kyndel Pedersen 2, Kristian Hovmøller 0, Anders Helledie 0, Henning Lau Rasmussen 0/1, Jakob Vang
Glud 2, Nikolaj Mikkelsen 2, Nikolaj Korolev
1, Morten Kjær Poulsen 3.
Danmark 2:
Anders Bodholdt Nielsen ½, Christian Böhlke
½,, Oksana Vovk ½, Jakob Aabling-Thomsen
1½, Niels Bindzus 1½, Morten Kock Møller 2,
Peter Martin Leimand 1, Benjamin Skjoldan 1,
Miriam Olsen 1½, Frederik Alexander Rhee
0/2, Bjarke Andreasen 1/1.

16
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Morten Kjær Poulsen kommenterer:

Mikael Andersson, Sverige (2081)
Morten Kjær Poulsen, DK (2010)
Wienerparti C28
En svensker i storform – ved de svenske
mesterskaber i sommerferien vandt han Juniorkadet-gruppen med 9/9 – men her ved NM
havde han runden forinden fået tæsk af Bjarke
Andreasen, så han var gjort mør!! Jeg havde
forberedt mig lidt på Spansk, hvilket han før
har spillet, men han fandt på en anden åbning.
1. e4, e5 2. Sc3, Sf6 3. Lc4, Sc6.
Sort har en interessant mulighed med 3. -,
Sxe4 4. Dh5, Sd6 5. Lb3, Sc6 6. Sb5, g6 7. Df3,
f5 8. Dd5. Nu kan den ‘primitive’ trussel ikke
længere dækkes, men sort har nogenlunde chancer efter 8. -, De7 9. Sxc7†, Kd8 10. Sxa8, b6
med ideen 11. -, Lb7 og evt. Sd4. – Noget som
jeg før har spillet, men hvis hvid kender det
ordentligt bør han vinde!
4. f4.
Ikke et træk jeg har set før, normalt spiller
hvid 4. d3, hvilket er fint for sort efter enten 4.
-, Sa5 eller 4. -, Lb4. Jeg overvejede igen at
spille Sxe4, hvilket er rigtig godt for sort i denne
variant, men jeg valgte at spille lidt mere sikkert – han kendte jo nok det andet rimelig godt.
4. -, Lb4 5. d3?
5. Sf3 fulgt af 6. 0-0 er mere på sin plads.
5. -, 0-0 6. Sf3, d5!
Ligesom i Grandprix-angrebet og andre åbninger hvor hvid spiller e4 og f4, får sort som
regel rigtig godt spil, hvis han får lov at gennemføre d5.

t+vW-Tl+
OoO-+oOo
6
-+m+-M-+
5
+-+oO-+4
-Vb+pP-+
3
+-Np+n+2
pPp+-+pP
1
R-BqK-+r
8
7

a

b

c

d

e

f

g

h

7. fxe5, Sxe4 8. dxe4, dxc4.
Der er ingen grund til at indskyde slag på c3,
det kan man altid spille, for efter 9. Ld2 er 9. -,
Lg4 ret afgørende.
9. De2, Lxc3† 10. bxc3, Lg4.
Sort har selvfølgelig klar fordel, prøv en gang
at kigge på hvids bondestruktur, hvis den da
stadig kan kaldes det!
11. Lf4, Te8 12. Td1.
‘Sørg for din rokade, før der bliver ballade’ –
han kan åbenbart ikke sine skakrim – med andre ord havde 12. 0-0, været bedre.
12. -, De7 13. Dxc4, Lxf3 14. gxf3, Sxe5 15.
Lxe5, Dxe5 16. Td5.
Sort har fået afviklet til et slutspil, hvid har
en del svagheder, der kan spilles på. 16. Td7,
Te7 17. Dd4, Dxd4 18. Txd4, f5 er ikke bedre.
16. -, Df4 17. 0-0.

Langt om længe får hvid rokeret, men nu er
hans tårn tvunget til at passe på den svage f3bonde.
17. -, Tad8 18. Tf2.
18. Tf5, De3† 19. Kh1, Td7 er muligvis hvids
bedste chance.
18. -, c6! 19. Tf5, Dc1† 20. Kg2?
Hvid er allerede ved at være i tidnød og fejlene begynder at snige sig ind. 20. Tf1, De3†
21. Kh1, Te7 havde været bedre, dog stadig
klart bedst for sort!
20. -, Te6 21. f4, De3 22. h4.

-+-T-+l+
Oo+-+oOo
6
-+o+t+-+
5
+-+-+r+4
-+q+pP-P
3
+-P-W-+2
p+p+-Rk+
1
+-+-+-+8
7

a

b

c

d

e

f

g

h

22. -, Td2!
Et træls træk at få serveret i sin tidnød.
23. Txd2, Dxd2† 24. Kf3, Dd1† 25. Ke3,
De1† 26. Kf3, Dh1† 27. Ke3, Dh3† 28. Kd4.
Selvfølgelig mere oplagt at spille 28. Kd2 i
håbet om at kunne gemme sig på b2, men sort
vinder nemt efter 28. -, g6 29. Te5, Dh2† 30.
Ke3, Td6!
28. -, Df3 29. Dd3.
Hvid er helt fortabt f.eks. 29. e5, c5†! 30.
Dxc5, Dd1† 31. Ke4, Dxc2† 32. Ke3, Tc6, og
sort vinder hvids tårn.
29. -, Td6† 30. Td5, Df2†.
Det mest præcise, selvfølgelig vinder sort
også efter 30. -, Dxd3† 31. cxd3, cxd5 32. exd5,
men nu får hvid overhovedet ingen modspil,
og han valgte da også at give op! 0-1.

Amtsmesterskab
i skoleskak
Espergærde Skakklub indbyder til det individuelle Amtsmesterskab i skoleskak på
Tibberupskolen i Espergærde. Lørdag
den 2. november 2002 kl. 9.00-16.00.
Deltagerne inddeles i seks aldersgrupper:
A: 1982-85, B: 1986-87, C: 1988-89, D:
1990-91, E: 1992-93, F: 1994-.
En spiller for hver 10 (dog mindst 2) kvalificerer sig til Individuelt DM i Odense d.
23. - 24. november 2002.
Indskud: Kr. 30.00 pr. spiller.
Forplejning: Velassorteret kantine forefindes på spillestedet.
Tilmelding. Senest mandag den 28. oktober til: Jens Kornbæk Pedersen, Lisevej
13, 3060 Espergærde, tlf. 49 13 38 09 eller
40 79 46 00. Email: jkp@email.dk.

Skak til International Youth Games
AF JAKOB RATHLEV
iden 1975 er der blevet afholdt InternatioS
nal Youth Games, der er Europas største venskabsbyarrangement. Ungdomslegene blev ‘opfundet’ i Aalborg af SIFA (Samvirkende Idrætsforeninger Aalborg) og er hvert år siden blevet
afholdt forskellige steder i Europa. For tre år
siden var Aalborg selv vært, og ungdomslegene
blev afviklet med deltagelse af 23 venskabsbyer, der dystede i 28 forskellige discipliner. I
alt var 3000 mennesker involveret i arrangementet.
I år foregik legene i hollandske Almere, der
ligger 20 minutter væk fra Amsterdam, og med
‘kun’ 600 deltagere og 7 venskabsbyer var der
tale om en light-udgave, der blev afviklet i perioden 4.-10. august. Som noget helt ekstraordinært var blevet skak sat på programmet, hvilket var sket på initiativ af de hollandske værter,
som betragter skak som en sport på lige fod
med f.eks. bordtennis. Allerede tilbage i 1991
havde der været tilløb til dette, da Det åbne
danske Juniormesterskab, der dette år foregik i
Aalborg, blev afviklet i sammenhæng med
ungdomslegene.
Invitationen til skakken gav anledning til
problemer rundt omkring i de andre lande, hvor
man for flertallets vedkommende ikke betragter skak som en sport. SIFA var en af de mange,
der ikke havde skak i viften – men heldigvis
var en embedsmand på Aalborg Kommunes
Venskabsbysekretariat kvik til at slå op i telefonbogen, da beskeden om de manglende skakspillere i Aalborg kom for øre. Det udløste en
invitation til Aalborg Skakforening om at deltage med et hold bestående af fire drenge/piger
i alderen 14-16 år. De fire blev Bjarke Andreasen, Dima Daniluk, Mathias Kjærsgård Larsen
og Evgeny Vitenson – men undertegnede som
træner og holdleder.
Aalborg deltog med 100 udøvere fordelt på
atletik, badminton, bordtennis, bueskydning,
golf, håndbold, judo, roning, svømning, tennis
og skak. Rejsen til Almere foregik i to busser,
og som de eneste kunne vi gennemføre en seriøs træning under den 14 timer lange rejse –
når vi da ikke lige blev udfordret af specielt
svømmerne. Vi ankom kl. 21 og blev budt varmt
velkommen og indlogeret hos værtsfamilier.
I løbet af ugen konkurrerede vi i disciplinerne lynskak, hurtigskak, holdskak, simultan
og ‘Almere vs. Europa’. Lynskakken blev afviklet på førstedagen, og Bjarke klemte sig ind

Fire ålborgensiske
skakspillere i
internationalt
sportsstævne,
forrest med hvid
Bjarke Andreasen,
og ved hans side
Dima Daniluk,
Mathias Kjærsgård
Larsen og Evgeny
Vitenson.
Foto: Jakob
Rathlev.

blandt tre 2000-spillere og vandt bronze –
ungdomslegenes første danske medalje, hvilket var en fornøjelse at rapportere til SIFA’s
delegationsleder, Lise Pedersen. I hurtigskak
var vi overmatchede og endte uden for medaljerækken. Til gengæld kom vores homogene hold
til sin ret i holdmatcherne, hvor vi vandt bronzemedaljer et mulehår fra svenskerne og langt efter
et suverænt hollandsk hold.
Slutstilling i holdmatcherne:
1. Almere (Holland) 10 MP, (18½ brætpoint)
2. Växjö (Sverige) 6 MP (9½ brætpoint)
3. Aalborg (Danmark) 5 MP (10 brætpoint)
I alt 6 hold.
I simultanen mod en stærk lokal spiller fik
Bjarke og Dima begge remis, og Europa slog
Almere med overbevisende 14½-7½. Da ugens
resultater blev regnet sammen i et Grand Prix
på sidstedagen, var facit lige uden for medaljerækken, men alligevel hæderlige placeringer.

Mere end medaljer
Samlet set fik Aalborg en hård medfart i medaljekampen. Trods den næststørste trup blev
medaljehøsten beskeden – kun i judo blev vi
bedst, men vores fem bronzemedaljer i skak
talte også. I sport er det dog en stor del at være
med, specielt når der er tale om et storslået arrangement som dette.
Apropos judo, så talte jeg med både judotræneren og golftræneren, og de kunne nikke
genkende til de overlappende elementer fra skak

Slutstilling i skakkens Grand Prix:
1.
2.
3.
4.
10.
11.
14.

Pieter Nobel, Almere (Holland)
Jan Havlik, Ceske-Budejovice (Tjekkiet)
Martijn van der Eijk, Almere (Holland)
Bjarke Andreasen, Aalborg (Danmark)
Mathias Kjærsgård Larsen, Aalborg (Danmark)
Dima Daniluk, Aalborg (Danmark)
Evgeny Vitenson, Aalborg (Danmark)
I alt 22 deltagere

til golf og judo. Kondition er ikke afgørende,
men selvfølgelig rar at have – til gengæld er det
et spørgsmål om koncentration og teknik. Hvilket netop er hvad, der gælder i mange andre
sporter som eksempelvis skydning, billard,
petanque og dart (som i øvrigt alle er optaget i
Danmarks Idræts-Forbund, DIF).
Alt i alt har vi vandt vi dog langt mere end
‘bare’ medaljer. Foruden mange nye venner og
en stor oplevelse i Amsterdam på fridagen (vi
spillede med havebrikker på Max Euweplein
for 40 mennesker – og vandt både partier og
klapsalver!) fik vi gjort megen god reklame for
skakken. De seks opstillede analysebrætter var
konstant i brug – men ikke af skakspillerne...
Til lederfestlighederne talte jeg med den hollandske præsident for International Youth
Games, Robert Rinsma, der var begejstret for
skakkens deltagelse. Sammen med SIFA’s Lise
Pedersen og Aalborg Byråds udsendt, Lars
Lykke Larsen, blev vi enige om, at arbejde for
en gentagelse af skak næste år, hvor International Youth Games afvikles i Danmark. Det vil
dog være en betingelse, at Aalborg Skakforening bliver medlem af SIFA, hvilket vi før
har fået afslag på. SIFA er heller ikke ‘hvad
som helst’, da der er tale om en af de absolut
stærkeste underorganisationer i DIF, idet de som
de eneste er helt selvfinansierende og tilmed
har eget fuldtidspersonale ansat. Men vi vil
naturligvis arbejde hårdt på at hægte os på SIFA
og ungdomslegene – og dermed få fat i en tå af
DIF, hvilket ikke ville være helt uinteressant
og i mine øjne meget berettiget.

Medaljefordeling
74½
71
66
56
38
37
34

GULD SØLV

Almere, Holland
Lancaster, England
Växjö, Sverige
Ceske-Budejovice, Tjekkiet
Haapsalu, Estland
Aalborg, Danmark
Rendsburg, Tyskland

39
21
16
16
15
13
5

41
18
21
18
14
8
3

BRONZE
35
17
23
16
5
16
15
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DEBAT
Computeren er et dårligt kompas,
men en god krykke!
Det må være den uundgåelige konklusion på
Søren Peschardts artikel i septembernummeret.
Et kompas er jo netop beregnet til at navigere
ud over den synlige horisont, hvilket computerprogrammerne netop hævdes at være dårlige
til.
Der er sikkert mange forskellige grunde til,
at mennesker spiller K-skak. Men typisk vælger man jo her i livet at beskæftige sig med ting,
man er god til, mens man ofte fravælger områder, hvor det kniber med succes. Jeg gætter på
at mange har valgt K-skakken, fordi de på et
tidspunkt er blevet trætte af at tabe på taktiske
overseelser i nærskak – med den stærkt for-

øgede betænkningstid har man jo langt bedre
muligheder for i tide at tage højde for modstanderens lusk og fælder. Og, endnu bedre, nutildags kan man næsten helt slippe for selv at holde
sig på benene rent taktisk, så man kan koncentrere sig om det ‘egentlige’ i skakken, nemlig
strategien – man støtter sig bare til PC’en: Det
er mange år siden, jeg første gang kaldte computeren en „hjernekrykke“ i skaksammenhæng
– uden at kende Sanakojev.
Men, d’herrer k-skakspillere: Taktikken er
altså faktisk en lige så vigtig og uundværlig
bestanddel af skakken, som strategien er! Det
er ikke spor finere at vinde på langsigtet plan-

Problemerne kan
ikke ties ihjel

derne hjælpemidler med plads til at børn spiller
skak på deres egne betingelser (skal forældre
sende børnene i skakklubben eller til badminton? Der vil være larm hvor børnene kommer
frem!) Skal skak være en røgfri sportsgren?
Hvad er dette produkt værd for fremtidige sponsorer? (Et aktuelt eksempel: Jeg har som chef
for Corel i Danmark (som bl.a. sælger CorelDRAW og WordPerfect) sponsoreret Kolding
IF håndboldklub med et pænt stort beløb. Produktet jeg har fået til gengæld indtil nu er 2,5
times direkte TV transmission, hvor mine produkter figurerede gang på gang. Derudover
kontakt til andre sponsorer der er potentielle
kunder for mine produkter, en fast plads i kampprogrammet m.v. Hvordan sikrer man at skak
interesserede der spiller i privat regi kommer
ind i folden i en eller anden form (læs: hvordan
får vi sikret en kontinuerlig kommunikation og
et kontingent)? Vil en grad af sammenlægning
med andre tankesportsgrene være hensigtsmæssig (evt. fælles sekretariat, markedsføring m.v.).
Det skal være „in“ at spille skak (ligesom backgammon) på cafeer.’
Problemerne er ganske aktuelle, ikke sandt?
Citatet er et uddrag fra en mail, jeg sendte til
den daværende DSU formand Søren Bech Hansen den 22. november 1998! Målet var at opnå
et godt image og at få fremgang i medlemstallet
i DSU. Fik jeg nogensinde svar på mailen? Nej!
Rykkede jeg for svar? Ja! Flere gange? Ja!
Havde fremtrædende skakpersonligheder gættet på at jeg aldrig ville få svar? Ja! Så derfor var
det for mig oplagt at illustrere DSU’s problemer med en karikatur.
Lad det være sagt med det samme, det var
ikke målet at skyde på nørderne såvel som arrangørerne af DM-stævnet, selv om det kunne
lyde sådan, hvis man tog det ud af den store
sammenhæng. Sigtet var at påpege de imageproblemer, som skakken har, ved at én bestemt
gruppe af personer er overrepræsenteret. Dette
kan afholde andre fra at blive aktive inden for
skakken. Dermed mister skakken et rekrutteringsgrundlag og sin bredde og vil ende med
at blive en marginaliseret sport.
Ud fra tilgængelige HB-referater på DSU’s

Jeg kan forstå på et indlæg af Gunnar Pedersen,
at han og muligvis andre har taget anstød af mit
karikerede portræt af en nørd i Skakbladet nr.
8. Lad mig præcisere mit svar ved at starte med
et citat:
‘I Dagbladet Børsen stod for nylig at skak
var for „kloge studerende med uren hud!“. Et
lidet flatterende image der skal arbejdes systematisk på for at blive rettet op. Skak er et
underholdnings tilbud / hobby som skal konkurrere om danskernes sparsomme tid på linie
med håndbold, badminton, computerspil,
Internet m.v. Hvilket produkt ønsker DSU at
tilbyde nu og i fremtiden? Vil man tilbyde det
romantiske kerneprodukt der kun drejer sig om
at flytte 32 brikker på 64 felter?á Skal skak være
en moderne sportsgren i lyse lokaler med mo-

Markedsfeltet
Annoncer i Markedsfeltet er gratis.
Sendes til Skakbladet, Kongestien 16,
2830 Virum. Fax 44 49 42 10.
Email: skakbladet@skak.dk
SÆLGES
Alt om skak, af Bjørn Nielsen og Alfred
Christensen. Stort, flot indbundet eksemplar). Dr.M. Euwe ‘Spelöppningsteori’ (12
hæfter). For samleren: F.I.D.E. s regler for
skakspillet. Vedtaget på 23. kongres 1952.
– J. Nørgaard, Skjern, tlf. 97 35 04 30.
Skakbladet 1941-95 (55 årgange), 1500
kr. – H.R.K. Thusen, tlf. 47 17 04 68.

18

.

SKAKBLADET 2002, SIDE 242, NR. 10

lægning end på plat og fiduser (selv om nogle
af en eller anden besynderlig årsag finder det
mindre pinligt/irriterende at tabe på dårlig planlægning end på en taktisk bommert). Og jeg
kan ikke se, det skulle være spor mere hæderligt at sætte Fritz til at tage højde for taktikken,
end det ville være at bruge et strategiprogram,
som var mennesket overlegent, hvis et sådant
fandtes. Og at sammenligne brugen af computere med „nye forbedrede træningsmetoder“
inden for andre sportsgrene, er da helt til grin:
Nye forbedrede træningsmetoder er noget man
kan lære af folk som Mark Dvoretsky – Fritz
kan vise varianter, men overhovedet ikke metoder! Og derfor er det selvfølgelig kun yderst
rimeligt at „klandre nye titelholdere for at have
opnået æren ved hjælp af lånte fjer“! Der er kun
én grund til, at K-skakspillere bruger computere: De ville tabe, hvis de ikke gjorde!!
Lau Bjerno

hjemmeside får man det indtryk, at der er stor
fokus på interne organisatoriske forhold. Der
er i ref. fra 28/1-01 og 27/1-02 eksempler på
udmærkede PR-aktiviteter, man kunne bare
ønske sig langt flere tiltag, og at de blev initieret
af HB i stedet for at komme dumpende ind af
sig selv. Men så vidt jeg kan se ud fra referaterne, er der ikke truffet væsentlige beslutninger om nye aktiviteter, samt at allokere ressourcer til disse, der positionerer skakken anderledes. Og resultaterne er heller ikke udeblevet,
medlemstallet daler konstant. Hvorfor har man
f.eks. ikke prøvet at arrangere nye former for
skakturneringer (i Tyskland har man prøvet med
‘Advanced chess’ hvor bl.a. Kramnik og Anand
spillede partier ved hjælp af databaser og
spilleprogrammer)? Hvorfor spilles DM-turneringerne på skoler? Årets største backgammonturnering spilles i attraktive lokaler på Hotel
Marienlyst! Har DSU’s ledelse været på studietur hos bridge/backgammon folkene? DSU’s
ledelse skal huske på at engagerede klubfolk,
som der heldigvis stadig er mange af, ikke kan
lave bedre stævner end de rammer, de får afstukket af ledelsen. Jeg vil blive positivt overrasket hvis DSU’s ledelse tager handsken op
denne gang – eller vælger at give plads for andre, der kan og vil. Problemerne forsvinder ikke,
fordi man prøver at tie dem ihjel. Tværtimod.
Erik Barfoed

FU og HB gør mig flov!
Kvinde- og pigeskak er åbenbart så ligegyldig,
at ledelsen i Dansk Skak Union ikke mener, at
der er behov for at give en oprigtig forklaring,
hvad angår de to meget relevante debatindlæg i
Skakbladet 8/2002 (ang. aflysningen af Pigelandskampen) og 9/2002 (ang. aflysningen af
OL-damelandsholdet). Det er udtryk for mangel på både ledelsesevner og almindelig pli.
Krisen i skakken kan vist ikke kun tilskrives
manglende medlemmer!
Jakob Rathlev,
Formand for Århus Skole Skak

K-SKAK
Enkeltmandsturneringen

Internationalt

Afsluttede grupper
M-01-01: 1. Bent Skov, Aalborg, 5½, 2. Aage
Justesen, Nr. Aslev, 5, 3. Jørgen Knudsen, København, 3½, 4. Henrik L. Kristensen, Aalborg,
3, 5-6. Jens L. Hottrup, Birkerød og Kurt Videbæk, Gentofte, 2, 7. Poul Andersen, Middelfart, 0.
Å-01-01: 1. Erik F. Hansen, Hvidovre, 6, 23. Hjarne Dyrsting, Virum og Martin Møller,
Brønshøj, 4, 4. Henning Pedersen, Gentofte,
3½, 5. Leif Nyward, Ishøj, 2, 6. Steffen M.
Kristensen, Hillerød, 1½, 7. Asker T. Pedersen,
Løsning 0.
Peter Lindegaard

2. Nordsøturnering – igen
I Skakbladet nr. 9 blev der side 26 inviteret til
2. udgave af den lille hyggelige 6-mands
Nordsø-holdturnering!
Turneringen blev præsenteret som en ren
email-turnering, men desværre havde jeg læst
de norske arrangørers materiale forkert. Der
spilles nemlig pr. post – dog pr. email, hvis
begge spillere er indforstået.
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.
Søren Peschardt

Pokalturneringen
Pokalfinale 1997
Efter godt og vel 1½ års spil er Pokalfinale 1997
slut. Det var længe klart, hvem vinderen blev.
Et stort tillykke til Eskild, som også vandt Pokalfinalen 1996.

Nordisk 5 Landskamp
I skrivende stund – starten af september – har vi
afsluttet 35 partier. Desværre har vi kun fået 12
point, så vi er helt suverænt bagest. Som så
mange gange før ser det ud til at blive et opgør
mellem Norge og Sverige.
En holdkaptajns bøn:
HUSK at sende dit parti til holdkaptajnen uanset resultatet.
Søren M. Larsen

Pokalfinale 1998
Her har Erik Rasmussen og Erling Jørgensen
lagt sig i spidsen med 2½ p af 3 mulige. Der er
dog kun afsluttet 7 partier ud af 21 mulige og
alt er således stadig åbent.
Søren M. Larsen

Pokalfinale 1997
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Eskild Jørgensen
Jørgen Mohr Poulsen
Flemming Madsen
Per Smidt Sørensen
Hardy Jespersen
Torben Frederiksen
Brian Møbjerg Nielsen
Carl Åge Pedersen
Morten H. Olsen

Computerfri
Veteran-DM
i k-skak 2002
K-skak EMT inviterer til deltagelse i det 5.
computerfri Veterandanmarksmesterskab
i korrespondanceskak 2002.
Deltageberettigede er alle medlemmer af
Dansk Skak Union, der i 2002 fylder
mindst 50 år, og som gennem tilmeldingen bekræfter, at turneringen vil blive gennemført 100% uden hjælp af computeranalyse.
Protester vedrørende spillets afvikling følger DSU’s almindelige klagesystem, mens
enhver protest angående brug af computer
afgøres af undertegnede og har k-skakchefen som sidste og eneste appelinstans!
De 13 højestratede kommer til at deltage i
gruppen. Jeg vil eventuelt supplere med
en eller to spillere. Øvrige tilmeldte vil blive
kontaktet af mig med henblik på at danne
en undergruppe.
Tilmelding senest den 1. november 2002.
Startdato bliver ca. 20. november.
Indskuddet er 100 kr. og vinderen modtager en præmie på 1.000 kr.
Peter Lindegaard

CV DM 2001
9.00
8.75

Jens Haagen Hansen har netop sikret sig DMtitlen i Computerfri Veteran k-skak for andet år
i træk. Ved kun at have sat 1½ point til i 12
partier kan han nu ikke længere indhentes. Tillykke med præstationen!

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.

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.

www.skak.dk
– Dansk Skak Unions hjemmeside
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PROBLEMSKAK

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

13178.
Idon Andersen.
Skakbladet 1941, 1. Pr.

13179.
Ole Balslev.
Problemnoter 1965.

13180.
E. Gize.
Arbejder-Skak, 1957.

13181. V. Bialer.
Ill. Familie Journal,
15/2-1917.

13182. Jacob A. Broholm.
Nationaltidende,
11/8-1889.
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Mat i 2 træk.

Mat i 2 træk.

Mat i 2 træk.

Mat i 3 træk.

Mat i 3 træk.

‘Danske Miniaturer’

Løsninger til nr. 9

Gennem halvandet hundrede år har danskere
været med i forreste række, når det gjaldt den
svære kunst at komponere miniaturer. Nu har
Dansk Skakproblem Klub udgivet en bog med
284 af de bedste danske miniaturer, udvalgt,
redigeret og præsenteret på 112 sider af Holger
Helledie og Leif Schmidt. Bogen koster 100 kr.
og kan købes i Dansk Skaksalg (anmeldelse
følger i næste nummer, red.).
Månedens fem diagrammer er lækkerbiskener fra den nye bog! Løsninger bedes indsendt
senest den 1. november.

13173. (Bosjevskij) Forførelser: 1. Dxh1? Truer
2. La3‡. 1. -, Lf5/Lg4 2. Da8‡. Men 1. -, Lb3!
1. Dh2? Truer 2. Dxe5‡. Men 1. -, Te1! Og 1.
De4? Truer både 2. Db1‡ og 2. Dxe5‡. Men 1.
-, Th8†. Løsning: 1. Dh7! Truer 2. Db1‡. 1. -,
La2 2. Sc2‡. 1. -, Lf5 2. Da7‡. 1. -, e4 2. Dg7‡
og 1. -, Txh7 2. La3‡. Variationer med hvid
dronning!
13174. (Bosjevskij) Løsning: 1. Sh7! Truer 2.
Lc4~‡. 1. -, b1(D/T) 2. Lb3‡. 1. -, Sa2 2. Lxa2‡.
1. -, Sb3 2. Lxb3‡. 1. -, Sd3 2. Lxd3‡. 1. -, Se2
2. Lxe2‡. 1. -, Sa6 2. Lxa6‡. 1. -, Sb5 2.Lxb5‡.
1.-,Sd5 2.Lxd5‡. 1.-,Se6 2.Lxe6‡. 1.-,Kg4
2.Le2‡. 1. -, Td1 2. Ld3‡. 1. -, T1g6† 2. Le6‡.
1. -, Ta8 2. La6‡. 1. -, Tb8 2. Lb5‡. 1. -, Td8 2.
Ld5‡. 1. -, Te8 2. Le6‡. Og 1. -, T8g6† 2. Le6‡.
Fleck-tema med 17 varianter – noget af en rekord. Fleck-tema: Hvid truer efter nøgletrækket
med mindst tre matter, og ethvert sort forsvar
parerer alle trusler på nær én.

Dansk Skakproblem Klub
DSK afholder møde den 10. oktober kl. 19.30
i Nørrebro Medborgerhus, Blågårds Plads 3, 3.
sal. Klubbens internationale mester og æresmedlem Lars Larsen fra Sønderborg holder et foredrag med titlen ‘En morsom idé’. Alle er velkomne!

13175. (Bosjevskij) Forførelser: 1. Dd6? Truer
2. Df6‡. Men 1. -, f4! 1. Sg6? Truer både
2. Dxa7‡, 2. Db6‡, 2. De5‡ og 2. Dh8‡. Men
1.-, Txg6! 1. Lxg5? Truer både 2. Sxf5‡, 2.
Dh8‡ og 2. Lf6‡. Men 1. -, Txg5! Løsning: 1.
Lg6! Truer 2. Dh8‡. 1. -, Sc8 2. Sxc6‡. 1. -, Le8
2. Txd5‡. 1. -, Lf4 2. Dxf4‡. 1. -, f4 2. c3‡. 1. , Txg6 2. Sxf5‡. 1. -, Th5 2. Lf6‡. Og 1. -, Sf3
2. Sxf3‡.
13176. (Bosjevskij) 1. Se3! Træktvang! 1. -,
Th3/Th4 2. Lxg2† Kh2 3. Sf1‡. Og 1. -, h4 2.
Sf1 Th3/h3 3. Lxg2‡/Sg3‡. Fin miniature.
13177. (Bosjevskij) A: 1. Ke5 Sc3 2. f5 Sc6‡.
B: 1. Ke4 Sc6 2. f5 Sc3‡. Kamæleon-Ekko med
få virkemidler! Dette tema beskriver to varianter, hvis matstillinger er identiske på nær et
farveskift som følge af parallelforskydning. Her
er det kongerne, der har skiftet farve, hvad angår de felter, de ender på.

DØDSFALD

Arne Karlsen
Den 26. maj 2002 døde Arne Karlsen, 61 år
gammel, og Roskilde Skakklub mistede dermed et af sine mest trofaste og engagerede
medlemmer, som havde betydet meget for
klubben og dens sociale liv de sidste 40 år.
Arne gjorde sin entre i klubben (sammen
med sin broder Flemming) i slutningen af
1950’erne, og han var den første af den daværende unge teenage-generation, som fik et
lokalt og regionalt gennembrud, idet han allerede i 1960 rykkede op i den lokale mesterklase og blev juniormester for 8. hovedkreds,
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som dengang var en af de stærkeste hovedkredse, hvad angik juniorspillere.
Siden kunne Arne ikke helt leve op til denne
gode start på skakkarrieren. Han blev aldrig
Roskildemester eller klubmester og forblev
elevatorspiller resten af livet med utallige opog nedrykninger mellem 1. klasse og mesterklassen, Dette skyldtes dels, at Arne havde en
for optimistisk og (over)aggressiv spillestil
(med Keres som det store ideal), dels at Arne
trods juridisk embedseksamen og ministeriel
ansættelse levede et hårdt liv i mange år, hvilket i perioder inkluderede indtagelse af en
del grønne Tuborg – af og til også under partierne, men aldrig til holdkampe!
Arne sagde altid sin uforbeholdne mening
om tingene, og han var bestemt ikke typen på
den diplomatiske organisationsmand. Han var
derimod en flittig og engageret skakspiller,
som altid elskede at spille skak, og han er
utvivlsomt den Roskilde-spiller, som har deltaget i flest koordinerede turneringer de sidste 20 år.
Arne virkede udadtil som en festlig og humørfyldt person, og der var som regel altid
liv og glade dage omkring ham. Under overfladen kunne man dog godt mærke, at han
ikke var et lykkeligt menneske. For 14 år si-

den optrådte der imidlertid et vendepunkt i
hans liv, da han mødte sin Inger Margrethe.
Hans liv faldt til ro, øllerne blev skåret kraftigt ned og også hans spillestil fik et sundere
præg.
For 2½ år siden blev Arne opereret for tarmkræft. Selve operationen gik glat, men allerede da var der spredning til leveren. Arne fik
kemoterapi, i begyndelsen med godt resultat,
men siden kom levermetastaserne igen og var
resistente for behandlingen. Arne tog situationen med stoisk ro. Han fortsatte med at
arbejde, men spillede ellers så meget skak,
han kunne overkomme og levede livet så godt,
som det var muligt under disse omstændigheder. Heldigvis havde han det godt
under næsten hele sygdomsperioden og deltog også i Påsketurneringen i 2002, hvor han
dog måtte trække sig pga. sygdom. Det skulle
blive Arnes sidste skakturnering.
Vi vil huske Arne som en person, der elskede skakspillet og som hele sit liv forblev
trofast mod familie, venner og sin skakklub.
Kærlighed og lykke i livet fandt han først i en
sen alder; han havde fortjent et længere liv.
Vi vil savne ham iblandt os. Æret være hans
minde.
Preben Løvgreen Nielsen

TURNERINGER
Indbydelser

Redaktion:
Thorbjørn Rosenlund,
Kongestien 16, 2830 Virum.
Tlf. 44 49 42 10. Fax 44 49 42 10.
Email: skakbladet@skak.dk.

Koordinerede turneringer
Det åbne klubmesterskab i Køge

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

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

§§

Giro 1-668-6972

Køge Skakklub indbyder til EMT over følgende
7 tirsdage: 22/10 - 29/10 - 12/11 - 26/11 - 3/12
2002 og 7/1 - 21/1 2003. Alle dage startes 19.00.
Udsatte partier spilles torsdage.
Sted: Blumesvej 3, 4600 Køge.
Betænkningstid: 40 træk på 2 timer, derefter
½ time + opsparet tid til resten af partiet.
Gruppeinddeling: 8-mands grupper. Sidste evt.
Monrad.
Indskud/præmier: 75 kr. – betales kontant 1.
spilledag. Præmier i hver gruppe 1. 250 kr. – 2.
150 kr.
Rygning: Spillelokalet er røgfrit, men der kan
ryges i tilstødende lokale.
Tilmelding: Senest 16. oktober 2002 med angivelse af fødselsdag, klub, ratingtal og telefonnummer til: Erik Carlsen, Veggervej 7, 4600
Køge. Tlf. 56 66 08 76, email: e-carlsen
@oncable.dk.

Gudenådalens EMT 2002
Gudenådalens Skakklub indbyder til 7-runders
koordineret EMT på følgende fredage: 25/10 1/11 - 8/11 - 15/11 - 22/11 - 29/11 - 6/12.
Bemærk: Syv fredage og ikke onsdag som tidligere år. Alle dage startes kl. 19.00.
Spillested: Egeskovskolen, Vestre Ringvej 11,
8850 Bjerringbro.
Betænkningstid: 40 træk på 2 timer, derefter ½
time til resten af partiet. I alt 5 timers spilletid
og ingen hængepartier.
Grupper: 8-mands grupper + evt. en Monradgruppe.
Rygning: Der må ikke ryges i spillelokalerne.
Indskud: 130 kr. for alle.
Præmier: Hele indskuddet minus EMT-afgiften uddeles som præmier.
Tilmelding: Senest fredag 18/10 2002 via vores hjemmeside:
http://home19.inet.tele.dk/gudenaa – ellers telefonisk til: Henning Staugaard, tlf. 86 68 49
47 eller Per Christensen, tlf. 86 67 27 09.

Skak på Grænsen 2002
Hermed indbyder Bov Skakklub til den traditionelle ‘Skak på Grænsen 2002’ en koordineret turnering over 5 runder.
Spilledatoer: Søn. 10/11 (1. & 2. runde), man.
18/11, man. 25/11 og man. 9/12.
Søndag start kl. 09.00, mandag start kl. 19.00.
Spillested: Bov Bibliotek, Bovvej 4, 6330
Padborg.
Turneringssystem: Fortrinsvis 8-mands grupper, evt Monrad i nederste gruppe. Junior-begynder spiller efter Monrad.
Betænkningstid: 2 timer til hele partiet, Juniorbegynder 30 min. til hele partiet. Junior-begynder afvikler alle 5 runder om søndagen.
Indskud: Seniorer 120 kr pensionister/junior
90 kr. Junior-begynder 50 kr.
Tilmelding: Skriftligt senest mandag den 4/11.
Til: Ove Christensen, Volmersvej 14, 6330
Padborg. Tlf. 74 67 30 31. Email: ovechr
@mail.tele.dk. Angiv: Navn, klub, fødselsdato,
telefonnr og ratingtal.
Forplejning: Til moderate priser.

Chess House
Efterårs EMT 2002
7 runder i efterårsferien. Indgår i 6.HK. GrandPrix. Elo-rates. 7 runder. Fortrinsvis 8-mands
grupper.
Spilledatoer: 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 17/
10, 18/10 og 19/10 kl. 18.30.
Tid: 2 timer til 40 træk + ½ time.
Indskud: 125 kr.
Præmier: 1. pr. 500,- 2. pr. CH-gavekort 300,-.
Tilmelding: Senest 6/10 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 også www.chesshouse.dk.

Hvidovre 60 år jubi EMT
5-runders EMT i week-end’en 15.-17. november 2002. Tilmelding senest d. 8. november. Se
Skakbladet nr. 9 eller klubbens hjemmeside:
www.banda.dk/hvidovreskakklub/.

÷ KS Espresso 2002 EMT
25.-27. okt., tilmeldingsfrist 15. okt. Se Skakbladet nr. 9, eller www.danbbs.dk/~kbhskak.

Espergærde
Turneringen 2002
Kystmesterskabet
Espergærde Skakklub kan i år indbyde
til det 28. kystmesterskab, der spilles
med 5 runder inden for 1 weekend.
Spillested:
Tibberupskolen, Idrætsvej 19, Espergærde. Nær Espergærde station.
Spilletider:
1. runde: Fre. 25. okt. kl. 18.00-23.00
2. runde: Lør. 26. okt. kl. 10.00-15.00
3. runde: Lør. 26. okt. kl. 15.30-20.30
4. runde: Søn. 27. okt. kl. 10.00-15.00
5. runde: Søn. 27. okt. kl. 15.30-20.30
Betænkningstid:
40 træk på 2 timer, derefter ½ time til
resten af partiet.
Gruppeinddeling:
4 Monrad-grupper.
Indskud:
150 kr. i alle klasser, betales inden
første runde.
Tilmelding:
Senest fredag den 18. oktober til:
Jens Kornbæk Pedersen,
telefon 49 13 38 09, evt. 40 79 46 00.
E-mail: jkp@email.dk
Oplys navn, klub, rating, fødselsdag og
telefon nr.
Bemærk:
Yderst velassorteret kantine.
Turneringen indgår i NSU Grand Prix
2002.
Hele indskuddet + lidt fra klubkassen
går til præmier.
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Chess House 5 runders
onsdags EMT
Indgår i 6.HK. GrandPrix. Elo-rates. 5 runder.
Fortrinsvis 6-mands grupper.
Spilledatoer: 13/11, 20/11, 27/11, 4/12 og
11/12 med rundestart kl. 18.30.
Tid: 2 timer til 40 træk + ½ time.
Indskud: 125 kr.
Præmier: 1. pr. 400,- 2. pr. CH-gavekort på
200 kr.
Tilmelding: Senest 6/11 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.

Tårnet’s 25 timers nonstop-EMT 2
25 timers skak på kun et døgn!!
Skakklubben ‘Tårnet’ i Svendborg indbyder til
5-runders koordineret nonstop-EMT den
26-27/10 2002.
Spillested: Færgegården, Færgevej 13, 5700
Svendborg.
Spilletidspunkt: Lørdag kl.10.00 - søndag kl.
10.00 uafbrudt med partistart hver femte time.
NB!! Der kan ikke spilles på forskud!!
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk plus ½ time
til resten.
Klasser: Der spilles i 6-mands grupper evt. suppleret med en Monrad-gruppe nederst.
Indskud: 120 kr.
Præmier: Nr. 1: 300 kr., nr. 2: 200 kr.
Lokaleforhold: Der er rygeforbud i spillelokalet.
Forplejning: Øl, vand, kaffe, håndmadder og
kage kan købes.
Tilmelding: Senest fredag den 18/10 til Erling
Bech Andersen, Myrehøjvej 39A, 5700
Svendborg, tlf. 62 21 86 81. Email: easn
@mail.tele.dk.

Skive Bymesterskab 2002
Skive Skakklub indbyder til koordineret EMT
over fem fredage med start kl. 19.
Spillested: Skivehus Skole, Rosenbakken 8,
Skive.
Spilledatoer: 25/10 - 1/11 - 8/11 - 15/11 - 22/
11.
Turneringsform: Alle-mod-alle grupper, nederste gruppe evt. Monrad.
Betænkningstid: 40 træk på 2 timer, herefter ½
time til resten af partiet.
Indskud: Kr. 130, juniorer kr. 100.
Præmier: Nr. 1 kr. 400, nr. 2 kr. 200 i alle
grupper.
Tilmelding: Senest 18/10 til Günther Karlsen,
tlf. 97 54 54 01, eller Per Nielsen, tlf. 97 52 05
78, email: sjeni@adslhome.dk.

Indbydelser

Andre turneringer
Første Lørdag,
Lyn i Chess House
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.
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Post Danmark Cup 2002
Alle skakspillere indbydes til Skakklubben
Posten's 18. hurtigskakstævne, som afholdes
søndag den 3. november 2002 med start kl.
10.50 i Bryggergårdens Fritidshjem, Angelgade
2, 1765 København V (2 min. gang fra Enghave station).
Stævnet afvikles over 6 runder Monrad, med
25 minutters betænkningstid, til hver spiller,
til hele partiet.
Det tilstræbes, at der spilles i 3 grupper med ca.
26 spillere i hver.
Indskud: 100 kr. pr. spiller.
Præmier: Præmiesummen i hver gruppe er
2.200 kr. og fordelt som følgende: 1. præmie
1.000 kr., 2. præmie 600 kr., 3. præmie 400 kr.,
4. præmie 200 kr.
Derudover kommer evt. ratingpræmier på 500
kr. og 300 kr.
1. runde starter kl. 11.00. Mellem 2. og 3. runde
er der ½ times frokostpause, hvor der kan købes smørrebrød, øl, vand og kaffe.
Der bliver præmieuddeling ca. kl. 17.50.
Tilmelding: Med angivelse af rating og indskud skal være Skakklubben Posten v/ John
Jensen, Gl. Næstvedvej 29, Sandby, 4171
Glumsø, email: jjupl@compaqnet.dk, tlf.
32 57 02 80, i hænde senest torsdag 24. oktober 2002.
Brug girokonto nr. 206-9326, eller check.
Vel mødt og god fornøjelse!

Hurtigskak for 3-mandshold
i Køge
Køge Skakklub indbyder til 8 runders hurtigskak for 3-mandshold.
Spilledag: Lørdag d. 26. oktober 2002 med start
kl. 9.45.
Spillested: Dagcentret, Blumesvej 3, 4600 Køge
(10 min. gang fra Køge Station).
Turneringsform: 3-mandshold + evt. reserve.
Holdene inddeles efter ratinggennemsnit i
seedningsgrupper. Der spilles med 20 min. pr.
spiller pr. parti.
Indskud: 300 kr. pr. hold, som betales ved
turneringsstart.
Præmier: Mere end 100% af indskuddet. Ved
20 hold min. 2000 kr. i hovedpræmie og 3
seedningsgrupper.
Tilmelding: Navne og ratingtal til Klaus Hestehauge på tlf. 56 14 70 85 eller via e-mail på
adressen: penny.lane@adr.dk senest 23.oktober 2002.
Der vil være en velassorteret kantine med rimelige priser på spillestedet.
På Køge Skakklubs hjemmeside vil tilmeldte
hold løbende blive opdateret.

Fischer-Random hurtigskak
Efter Fischer-Random turneringen i Mainz 1516/8 med 131 deltagere, hvor GM Svidler vandt
foran 50 titelholdere, er den næste på vej: AS04
og Øbro afholder 7 runders Random-hurtig
schweizer-turnering søndag 27.10 kl. 10 (obs:
vintertid) til ca. kl. 18 hos Øbro, Rosenvængets
Alle 31, København Ø.
Indskud på 70 kr. går til præmier, også ratingpr.
Tilmelding senest fre. 25/10 til Henrik Jensen
35 43 64 10, eller mailto: formand@as04.dk.
Se de simple regler på www.AS04.dk.
Fischer-Random – Fremtidens skak!?

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

Indbydelser

Turneringer i udlandet
Open Czech Mountains
Bedrichov, Tjekkiet, 17.-24. oktober. 9 runder
schweizer. Information via www.dsu.dk.

Resultater

Andre turneringer
Det åbne Brøndbymesterskab
I alt deltog 56 spillere. Præmietagere:
Mester: 1. Henrik Danielsen, K41, 6 2.Kristian Hovmøller, Dianalund, 5½, 3. Ejner Bovbjerg, 5.
1. kl.: 1. Helge Neesgård, Espergærde, 4, 2.
Niels Edoo, K 41, 3½.
2. kl.: 1. Ted Sandbech, Øbro, 5, 2. Kaj
Refsgaard, Jernbanen, 4½.
3. kl.: 1. Jens Thrane, Saxo, 6 (23), Bjørn
Johansen, Vanløse, 6 (22½), 3. Sten Laursen,
4, 4. Hasep Imacamin, 3.
Begynder: 1. Martin Haubo, 3, 2. Jacob Andersen 0.
Spurtpræmier: Henrik Danielsen (Mester).
Benny B. Bengtson

Ændringer til klubfortegnelsen
Sendes til hovedkredskassereren, dog 1., 2., 5.,
8. og 9. hovedkreds til kartoteksføreren.
3. HOVEDKREDS:
Fåborg Skakklub: Ny formand: Svend Åge
Hansen, Horseballevej 2, Vester Hæsinge, 5672
Broby. Tlf. 62 68 16 98.
8. HOVEDKREDS:
NY KLUB: Bornholms Skakklub: Formand:
Bent Schøtt Hansen, Lærkevej 19, 3700 Rønne.
Tlf.: 56 95 14 53. Spillesteder: Mandag: Fritidshuset, 3782 Klemensker. Tirsdag:
Åcenteret, Præstevænget 11, 3720 Aakirkeby.
Onsdag: Søndermarksskolen, Smedeløkken 5,
3700 Rønne. Torsdag: Biblioteket, Borgergade
4, 3740 Svaneke.
Følgende klubber ophører under Dansk Skak
Union: Nordbornholms Skakklub, Rønne Skakforening, Aakirkeby Skakklub og Svaneke
Skakklub.
Skakklubben Sydkysten: Ny formand: Svend
Dalsø, Højager 36, 2670 Greve. Tlf. 43 90 48
51.
Espergærde Skakklub: Ny formand: Søren
Nygaard, Tibberup Allé 25 B, 3060 Espergærde. Tlf. 49 13 55 24.
Frederikssund Skakklub: Ny formand: Thomas
Larsen, Bagsværd Hovedgade 99, 6 H, 2880
Bagsværd. Tlf. 44 44 57 93.
Helsingør Skakklub: Nyt spillested: Lundegade
17 A, 3000 Helsingør.
Bjørn Laursen

Aktivitetskalender
Silkeborg åbne byturnering
koor./6.HK
10/10, 17/10, 24/10, 7/11, 14/11, 28/11, 5/12.
Lunden, Silkeborg. – SB 8/2002.

Tårnet’s 25 timers nonstop-EMT 2 koor./3.HK
26/10 - 27/10. Færgegården Svendborg.
– SB 10/2002.

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

Fischer-Random hurtigskak
hur./1.HK
27/10. Øbro, Rosenvængets Alle, København.
– SB 10/2002.

Chess House Efterårs EMT
koor./Elo/6.HK
12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 17/10, 18/10, 19/10.
Silkeborgvej 11-13, Århus. – SB 10/2002.

Post Danmark Cup 2002
hur./1.HK
3/11. Bryggergårdens Fritidshjem, Enghave,
København. – SB 10/2002.

Københavnsmesterskabet
koor./1.HK
12/10 - 20/10. Frederikssundsvej 118 A, 2700
Brønshøj. Lars Bech Hansen, tlf. 26 32 63 58.

"Skak på Grænsen"
koor./4.HK
10/11, 18/11, 25/11, 5/12.
Biblioteket, Bovvej 4, Bov. – SB 10/2002

Chess House Fredags-Lyn
hur./6.HK
4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 1/11 ....
Silkeborgvej 11-13, Århus. – SB 10/2002.

Sahl skaklejr
jun./and./6.HK
14/10 - 18/10. Feriekolonien Sahl, Vinderup.
– SB 9/2002, side 23.

Chess House onsdags EMT
koor./6.HK
13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12.
Silkeborgvej 11-13, Århus. – SB 10/2002.

Valby Fredags-Lyn
4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 1/11 ....
K.41, Mellemtoftevej 11, Valby.

hur./1.HK

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

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

Første Lørdag, Lyn i Chess House hur./6.HK
5/10, 2/11, 7/12, 4/1 .... Ny turnering første
lørdag i hver måned. Århus. – SB 10/2002

Det åbne klubmesterskab i Køge koor./2. HK
22/10, 29/10, 12/11, 26/11, 3/12, 7/1, 21/1.
Bumesvej, Køge. – SB 10/2002.

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

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

koor./2.HK

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.

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

6.HK

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.

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

Fyens Land Kop / DM i halv-time skak
27/7 2003. Nyborg.
Borvil, tlf. 64 86 16 00.

3.HK

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

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

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

hur./1.HK

Skive Bymesterskab 2002
koor./9.HK
25/10, 1/11, 8/11, 15/11, 22/11. Skivehus
Skole. – SB 10/2002.

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

Gudenådalens EMT 2002
koor./9.HK
25/10, 1/11, 8/11, 15/11, 22/11, 29/11, 6/12.
Bjerringbro. – SB 10/2002.

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

Hurtigskak for 3-mandshold i Køge hur./2.HK
26/10. Dagcentret, Blumesvej 3,Køge.
– SB 10/2002.

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./8.HK

Bliv medlem af
Dansk Skak Unions
Støtteforening

Giro 8 06 43 93

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: staffan@skoleskak.dk.
FTSADPOKS: Foreningen Til Støtte Af Dansk Pige- Og Kvindeskak, Harry Dalsø, Myrestien 4, 2670 Greve. Tlf. 40 31 22 21. Email: it@skak.dk.
Dansk SkakDommerforening: Erik Mouridsen, Norsgade 23 C, 1., 8000 Århus C. Tlf./fax 86 19 11 85. Email: e_mou@post11.tele.dk.
Spillerforeningen: Sune Berg Hansen, Thorshavnsgade 10, st.tv., 2300 København S. Tlf. 32 54 10 98. Email: sune-berg.hansen@get2net.dk.
Dansk Skak Journalistforening: Thorbjørn Rosenlund, Kongestien 16, 2830 Virum. Tlf./fax 44 49 42 10. Email: webmaster@skak.dk.
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ABONNENTNUMMER:
Udebliver Skakbladet...
Kontakt venligst det lokale posthus
og anfør abonnentnummer.
Giver dette ikke resultat rettes henvendelse til
Skakbladets ekspedition,
Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle.

ß

Nye bøger

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

Postens retur-adresse

Danske Miniaturer

Concise Chess
Endings

Udgivet af Vissings forlag 2002, 108 sider.
Pris 100,-

McDonald, Everyman Chess
2002, 288 sider. Pris: 189,-

Bogen består udelukkende af skakopgaver, hele
284 af slagsen. De 198 af opgaverne henvender
sig til alle spillere. Således er der 72 to-trækkere,
87 tre-trækkere, 31 fire-trækkere og 8 fler-trækkere.
Alle opgaverne er med højst 7 brikker.
Bogen indeholder opgaver fra 1871 til 2001.

Denne slutspilsbog udmærker sig bl.a. ved sin handy
format, den er ikke større,
end at den kan være i
inderlommen. Den beskæftiger sig med alle de
gængse slutspil. Bogen er delt op i 4 hovedafsnit:
Pawn Endings, Rook Endings, Minor Piece
Endings og Queen Endings. Bogen henvender sig
til klubspillere, der gerne vil forbedre deres slutspil.

Queen’s Indian
Defence
Jacob Aagaard, Everyman
Chess 2002, 144 sider.
Pris: 219,Droningindisk er en af
favoritterne for spillere som
Kramnik, Anand og Judit
Polgar. Den appellerer
specielt til aggressive og positionelle spillere.
Forfatteren guider dig gennem strategier og
taktikker set fra begge sider af brættet.

Test Your
Endgame Thinking
Glenn Flear, Everyman
Chess 2002, 160 sider.
Pris: 219,Mange spillere har problemer
med slutspillet, dette prøver
forfatteren at afhjælpe en
smule. Bogen starter med 20
øvelser i strategi, hvor man
også skal kunne forklare og forsvare sin egen idé.
Samtidig opfordres man hele tiden til selv at
foreslå alternativer. Der findes opgaver i næsten
alle sværhedsgrader (fra klubspiller og op) Bagest
er der løsninger til de forskellige opgaver.

Kasparov Sk
aktræner
Denne skak

computer henv
ender sig til
skoleskakspille
rne. Den har
en rating på 12
og er lavet sp
50
ecie
de nye unge sp lt som træningspartner til
illere. Den er
ud
træningsnivea
uer, i alt 768 ni styret med en masse spec
ielle
veauer, og ka
Ydermere har
n tage op til 14
den
træk
der gerne vil fre indbygget skakur. Den pe
rfekte sparringp tilbage.
m.
artner til dig,
Normalpris 54
9,- Måneden
s tilbud: KU

N 399,-

TILBUD
Som et ekstratilbud kan du ved køb af min. 3
bøger frit vælge en bog gratis. Du kan vælge
blandt følgende titler:
•
•
•
•
•

Mit Kasparov zum Schachgipfel (Nikitin)
Bobby Fischer heute (Kraushaar)
Lehrbuch der Schachtheorie (Suetin)
Learn Chess Fast (Reshevsky & Reinfeld)
The Openings in Modern Theory (Keene)

Skakmateriel
Det velkendte DSU-bræt med den grønne bagside.
Feltstørrelse 50 mm ...................................... 125,Feltstørrelse 55 mm ...................................... 150,Det populære skoleskaksæt i plastic
Feltstr. 55 mm. Kongehøjde 95 mm, pr. sæt 150,Træbrikker u/ filt og bly
Kongehøjde 84 mm, i æske ............................ 149,Træbrikker m/ filt og bly
Kongehøjde 84 mm, i pose ............................. 239,Træbrikker m/ filt og bly, Kongehøjde 90 mm,
springer skåret ud i ét stykke, i æske ............. 359,Træbrikker m/filt og bly, Kongehøjde 90 mm,
spinkel springer, i æske .................................. 219,Garde ur, mekanisk, i trækabinet .................... 349,Garde ur, elektronisk, i trækabinet ................. 595,DGT 2000 m/vippearm, plastickabinet, rødt ... 599,DGT 2000+ m/vippearm, lyd, plastickabinet ... 625,For alle ure, brætter og brikker gælder, at ved køb
af min. 8 stk gives 10 % rabat.

