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Rusland mod
Resten af Verden

n gammel tradition med matcherne Sov-
jetunionen mod Resten af Verden i 1970

1. runde 6-4

2. runde 5½-4½

3. runde 4½-5½

4. runde 4½-5½

5. runde 5-5

6. runde 5-5

7. runde 5-5

8. runde 6-4

9. runde 5½-4½

10. runde 5-5

I alt 52-48

Matchresultaterne
Verden - Rusland: Resten af Verden
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løsning, har de på dette område ikke mistet
deres magtbasis.

Kasparov og Kramnik i spidsen for Rus-
lands hold lignede den afgørende faktor, der
skulle tippe balancen i russisk favør. Væ-
sentligt var det også, at to af verdens stærke-
ste kort, Topalov og Adams, havde valgt ikke
at stille op, hvilket gjorde, at Verden så en
anelse blød ud på bundbrætterne. En lige
match, hvor de to store K’er ville være
udslagsgivende, var forudsigelsen,
og den kom til at holde stik!
Regner man disse to spillere
fra, ville Verden have vundet
ganskeknebent med 1 point,
men med Kasparovs
4/10 samt Kramniks
4/9, var der rigeligt
til en komfortabel
52-48 sejr
til Verden.

AF PETER HEINE NIELSEN

og 1984 genopstod nu i en lidt anden form.
Sovjetunionen er for længst ophørt med at
eksistere, og hvor man tidligere spillede fire
partier med klassisk betænkningstid, er man
nu gået over til hurtigskak, hvilket havde den
effekt, at alle kunne møde alle. Tilbage i 1970
spillede Bent Larsen bræt 1 foran Bobby
Fischer på Verdens hold (Larsen slog VM
Spasskij + Stein 2½-1½, og Fischer scorede
formidable 3-1 mod Petrosjan). Med det nye
system slap man på russisk side slap for at
afgøre om Kramnik eller Kasparov skulle
spille bræt 1!

Trods at Resten af verden havde spillere
som Ponomariov, Ivanchuk, Shirov og Gel-
fand, som tidligere havde hørt til på Sovjet-
unionens hold, ansås russerne stadig som
favoritter, hvilket illustrerer, at selv om me-
get har ændret sig siden Sovjetunionens op-

E

Alexei Shirov – førte Resten af Verden til sejr
over Rusland.

... læs mere side 9

Alexei Shirov ½ 1 1 1 ½ ½ 1 0 ½ 1 7/10

Boris Gelfand 0 ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 6/10

Vassily Ivanchuk ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 6/10

Ruslan Ponomariov ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 6/10

Peter Leko ½ 1 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 5½/10

Viswanathan Anand ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 5/9

Teimour Radjabov 1 0 0 0 1 ½ ½ ½ ½ 1 5/10

Ilia Smirin 0 0 ½ ½ 1 0 1 ½ ½ 4/9

Nigel Short 0 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ 2½/8

Zurab Azmaiparashvili ½ ½ ½ ½ 2/4

Judit Polgar 0 0 0 ½ 1 0 ½ 2/7

Vladimir Akopian 0 0 1 1/3
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til klubberneNYT
Kulegravningsbande
Dansk Skak Union og Dansk Skole Skak støtter i fællesskab en såkaldt „kulegravnings-
bande“, som vi populært er blevet døbt.

Formålet med kulegravningsbanden er at kortlægge, hvilke offentlige støttemuligheder,
der er for dansk skak i bred forstand.

Støttemuligheder kan være af såvel forbundsmæssig interesse, som lokal, hvor der pri-
mært tænkes på henholdsvis Tips- og lotto-loven samt folkeoplysningsloven, men vi vil
også se på andre muligheder, f.eks. integration af udlændinge, nordisk samarbejde og EU.

Selv om vi ikke vil se på sponsormuligheder, da disse ofte har mere flygtig karakter, og
måske også er mere velegnede til enkeltstående arrangementer, så vil vi dog også under-
søge private fonde. Men altså primært støtte af mere blivende karakter.

I første omgang skal arbejdet munde ud i to ting:

• en anbefaling til revidering af de nuværende sider i skakhåndbogen om bl.a.
folkeoplysningsloven m.m.

• en mere eller mindre komplet liste over offentlige støttemuligheder, som det så
efterfølgende er op til DSU og DSS at prioritere søgningen af, og hvor vi
naturligvis gerne vil bistå som konsulenter.

Vi ser meget gerne, at man såvel bruger os, også gerne lokalt som konsulenter, som støtter
os. Dvs. har du selv en viden, som det kan være gavnligt for andre at have, så kontakt
endelig en af os hermed, således at andre kan få gavn heraf. Ideer er også meget velkomne!

Kulegravningsbanden består af Gerner Carlsson, Jes Knudsen, Peter Roesen, Thomas
Ochsner og Michael D.F. Sørensen.

Michael D. F. Sørensen

E-mail: miso@tietgen.dk

Skakbladet ...
Otte numre om året i stedet for tolv. Til gengæld 40 sider pr. nummer i stedet for de
nuværende 24. Dertil nyt format, bedre papir og mulighed for farvefotos. Med start i
jubilæumsåret 2003 –  og allerede fra januar – har Dansk Skak Unions hovedbestyrelse
vedtaget en ambitiøs omlægning af Skakbldet. Hvordan beslutningerne vil påvirke
indhold og stofprioritering er endnu ikke helt på plads, men noter i hvert fald de ny
udgivelsesdatoer for 2003:

20/1 – 3/3 – 14/4 – 26/5 – 7/7 – 25/8 – 13/10 – 1/12

Divisionsturneringen ...
Dansk Skak Unions 41. divisionsturnering indledtes første søndag i november. Helsinge
er nok favorit til at vinde DM for tredje år i træk, men som man kan læse i dette
nummer af Skakbladet klarede Skolernes Skakklub sig glimrende i Europa Cup’en og
blev bedste nordiske hold. Skolerne vandt sølv sidste sæson og er blevet yderligere
forstærket i toppen af holdet, så der er lagt op til en meget spændende indbyrdes match
i allersidste runde (god sportslig tilrettelæggelse af turneringsprogrammnet!).

Resultater, tabeller, scorer, statistikker, alt vedr. turneringen er let tilgængeligt via
turneringsleder Finn Larsen brugervenlige turnerings-site (www.dsu.dk +
‘Holdturneringer’), men det er også fortsat muligt at få resultaterne leveret i postkassen
efter hver runde. Man skal blot indsende syv svarkuverter med navn, adresse og
frankeret med kr. 6,50. Turneringsprogrammet udsendes sammen med resultatet fra 1.
runde. Svarkuverterne skal sendes til: Finn Larsen, Vinkelstræde 30, 8900 Randers.

tr



SKAKBLADET 2002, SIDE 251, NR. 11   .   3

om nr. 2 i 1. division i sæsonen 2001-2002
fik Skolernes Skakklub mulighed for at
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Loek van Wely - Davor Palo

Davor har efter en kompliceret åbning med
et officersoffer fået rodet Van Wely ud i et uklart
slagsmål og har godt fat. Men det er ikke nok
mod de gode, et enkelt fejltræk kan være fatalt:

23. -, Tb2?
Klart bedre 23. -, Td8, som ifølge efterana-
lyserne giver sort et godt slutspil. Nu får hvid
lov til at befri brikkerne.
24. Le2.
Nå ja – 24. -, Txd2 25. Sxd2, Dxd2 26.Td1
duer jo ikke!
24. -, Dd5 25. Td1.
Og nu var det pludselig van Wely, som var
ovenpå. Han slap ikke grebet og vandt sik-
kert efter 44 træk. 1-0.

Vinterens jernnæve
Efter nederlaget i 1. runde kom vi pludselig ned
og skulle være favoritter mod Cardiff fra Wales.
Det blev en rigtig god kamp, idet vi vandt 6-0!
Det gør underværker for humøret :) Uffe
Vinther-Schou var den første, som vandt. Lige
siden ankomsten til hotellet, hvor Uffe forvent-
ningsfuldt bad den græske receptionist om at
udtale sit efternavn, gik Uffe under navnet ‘Mr.
Vinter-Sjov’ –  sjo... morsomt i den græske
sommerhede!
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Uffe Vinther-Schou - Alan Spice

Mr. Vinter-Sjov har på det seneste haft en
god score mod Fransk, hvilket waliseren selv-
følgelig ikke kunne vide (efter navneskiftet er

Europa Cup for klubhold
AF CASPER RASMUSSEN

deltage i Europa Cup for klubhold, idet Dan-
mark har to pladser i turneringen. Turneringen
blev spillet 22.-29. september i Halkidiki, Græ-
kenland – en lang tur – så kun med støtte fra
kommunen og klubben + en stor egenbetaling
fra deltagerne lod det sig gøre at sende et hold
af sted. Helsinge valgte i år ikke at gøre brug af
deres plads (de blev jo som bekendt nr. 1), så vi
var ene om at forsvare de danske farver.

Ikke just favoritter
Turneringen blev spillet med 6-mands hold, og
vi stillede med Davor Palo, Mads Boe, Uffe
Vinther-Schou, Finn Pedersen, Casper Rasmus-
sen og Poul Rewitz. Da de enkelte holdop-
stillinger efterhånden blev offentliggjort før
turneringen, kunne vi godt se, at selskabet ville
blive endog særdeles hårdt. Hold som Bosna
Sarajevo med Adams og Shirov, Polonia med
Ivanchuk og Judit Polgar og NAO (Frankrig)
med Kramnik, Grischuk og Svidler kunne vi
selvsagt ikke konkurrere med. Seedningen talte
sit tydelige sprog – nr. 31 ud af 43 deltagende
hold.

Starten – stor forskel i modstand
Allerede i 1. runde skulle vi i kraft af vores lave
seedning møde et stærkt hold – Clichy fra Frank-
rig med van Wely på bræt 1! Vi synes selv, vi
var godt med i kampen, men de kritiske stil-
linger vendte sig imod os, og vi tabte 4½ - 1½
(tre remiser). Meget kunne have set anderledes
ud, da Davor havde en god chance for at ryste
deres topfigur allerede tidligt i matchen.
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Davor Palo 0 1 ½ ½ 0 0 1 3
Mads Boe ½ 1 0 0 ½ 0 0 2
Uffe Vinter-Schou ½ 1 ½ 1 0 0 1 4
Finn Pedersen 0 1 1 ½ 0 0 1 3½
Casper Rasmussen ½ 1 0 1 0 ½ 1 4
Poul Rewitz 0 1 1 ½ 0 0 0 2½

Skolerne 1½ 6 3 3½ ½ ½ 4 19
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Davor Palo havde
gode chancer
mod van Wely.

GM Portisch slår Davor Palo, og Mads Boe spiller remis – ikke i simultan. (Foto: Uffe Vinther-Schou).
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Meget spektakulært!
28. -, gxf6 29. Dxh6 f5?
En klar fejl – nu vinder hvid forceret. En

langt bedre mulighed er 29. -, Se5. Her kan
hvid vælge det prosaiske 30. Dxf6 eller fortsætte
i det showprægede hjørne med 30. Th4, Sg6
31. Le4!? (31. Sf4, De5 32. Sxg6, De1† duer
desværre ikke) 31. -, dxe4 32. Sf4 med ideen
32. -, Sxh4 33. Sh5, e3† 34. Kg1, Sf3† 35.
Kg2! Sg5† 36. Kf1, og sort kan ikke undgå mat
uden at ofre dronningen, men det falder vist på
32. -, e3† 33. Kg1, e2! 34. Scxe2, Sxh4 35.
Sh5, Db6† 36. Kf1, Lg2† 37. Ke1, Sf3† 38.
Kd1, Dd6† 39. Kc1, Dd2† og sort vinder :-)

30. Th4, De5 31. Th5!
Dette havde sort måske ikke fået med.
31. -, Dg7 32. Tg5, og hvid vandt let. 1-0.

Undervejs – op og ned!
I 3. og 4. runde fortsatte de gode resultater, idet
vi spillede uafgjort 3-3 mod Rochade Eupen
fra Belgien og vandt 3½-2½ over C.E. Dude-
lange fra Luxembourg. Med 5 matchpoint lå vi
faktisk ret højt i tabellen, men så begyndte de
stærke hold også at komme til vores borde! I 5.
runde tabte vi 5½-½ mod ungarske Csuti A.SK
Zalaegerszeg, som havde Portisch på bræt 1.
Og det skulle ikke blive meget bedre i 6. runde.
Her tabte vi igen 5½-½, denne gang til et isra-
elsk hold ‘Shlomo Har-Zvi Tel-Aviv’ – de til-
lod endda deres topbræt Ronen Har-Zvi at sidde
over. Så humøret fra 2. rundes storsejr var ved
at gå tabt – sjovt at møde stormestre, men heller
ikke så sjovt!

Sidste runde – mod Sverige!
I syvende og sidste runde ville skæbnen, at vi
skulle møde Sollentuna fra Sverige. Dermed
blev det til en slags finale om at blive bedste
nordiske hold, da det islandske hold gennem
hele turneringen skuffede fælt og lå langt til-
bage i stillingen. Det lykkedes os at trække det
længste strå og vinde 4-2, stærkt medvirkende
hertil var Davors sejr over Agrest på bræt 1:
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Evgenij Agrest - Davor Palo

Sort har brudt igennem på de hvide felter,
men hvid mener at have set et taktisk forsvar:

35. Lxf6.
Ser snedigt ud...
35. -, De6!
Men dette er endnu mere snedigt! Sort kom-

mer ud med en officer i overskud!
36. Te3, Lxf3 37. Txe6, exf6 38. Txd6, Ke7

39. Td4, Lg2 40. Te2† Kf7 41. Kf2, Te8, og
hvid gav op. 0-1.

Matchpoint / Brætpoint

1  Bosna Sarajevo, BIH 12 / 27,5
2  Norilsky Nikel, RUS 12 / 27,0
3  Polonia Plus GSM,  POL 11 / 29,5
4  NAO Chess Club, FRA 11 / 24,0
5  Danko Donbass, UKR 10 / 27,0
6  Ladia-Kazan-1000, RUS 10 / 26,5
7  BM Kisela Voda, MKD 10 / 26,5
8  Csuti A. SK, HUN 9 / 26,5
9  Chess Club Alkaloid, MKD 9 / 24,5

10  Tomsk-400, RUS 9 / 23,5
11  Saint-Petersburg LTG, RUS 9 / 23,0
12  SK Hohenems, AUT 8 / 26,0
13  A.S.A. Shlomo Har-Zvi, ISR 8 / 26,0
14  Hapoel “Cellcom”, ISR 8 / 25,0
15  Karpaty - Galychyna, UKR 8 / 24,0
16  Napredak Sarajevo BIH 8 / 23,5
17  A.V.Momot Regional, UKR 8 / 23,0
18  Clichy, FRA 8 / 22,5
19  Chess Academy of DEI, GRE 8 / 21,0
20  C.A. Reverte Albox, ESP 8 / 20,0
21  NSK - SZ Rafinerija, YUG 7 / 25,5
22  Beer-Sheva Chess Club, ISR 7 / 24,0
23  Schachfreunde Neukölln, GER 7 / 22,5
24  Kiseljak, BIH 7 / 21,0
25  Skolernes Skakklub, DEN 7 / 19,0
26  SK Merkur Versicher., AUT 6 / 21,0
27  Boey Temse, BEL 6 / 21,0
28  Cercle Royal de Liege, BEL 6 / 18,5
29  Rochade Eupen, BEL 6 / 17,5
30  Shakkikerho Taraus, FIN 6 / 17,5
31  Hellir Chess Club, ISL 6 / 17,0
32  Sollentuna Chess Club, SWE 5 / 18,5
33  CORPORA Lipovec, SVK 5 / 17,5
34  Studenti, ALB 5 / 17,5
35  C.E. Dudelange, LUX 5 / 15,0
36  Joensuun Shakkikerho, FIN 4 / 17,5
37  Istanbul Tech. Univers., TUR 4 / 15,0
38  Die Klagenfurter, AUT 4 / 14,5
39  Cardiff Chess Club, WLS 4 / 14,0
40  Barbican, ENG 3 / 16,5
41  Randaberg SK, NOR 3 14,5
42  Bristol, ENG 3 / 13,5
43  Crumlin Chess Club, IRL 1 / 8,0

Men det var med hiv og sving at vi vandt til
sidst – heldet var absolut med os! Ved stillin-
gen 3-2 til os sad Finn Pedersen tilbage med et
vundet dronningslutspil – et af turneringens
allersidste partier!
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Finn Pedersen - Peter Bergstrom

Hvid står selvfølgelig klart til gevinst, hvil-
ket både sort og hvid tilsyneladende var helt
enige om. Men hvid har placeret sin konge i et
net af egne og modstanderens bønder, hvilket
er hyperfarligt i dronningslutspil.

54. De5??
For at sætte trumf på – nu er der enten dron-

ningafbytning eller mat på h8...
54. -, opgivet??
Sort så sin skæbne i øjnene og opgav, og

dermed begik han den ultimative fejl – at op-
give i en vundet stilling! Sort har faktisk en mat
i tre: 54. -, Dxe5 55. fxe5, f4 og mat i næste
træk med 56. -, g5‡ Bare for at illustrere farerne
ved en indespærret konge, så kunne partiet også
være endt sådan her: 54. g3, Dd4 55. De5??
g5‡ :)

Da den stakkels svensker efter partiet fik for-
klaret slutstillingens rette sammenhæng, rejste
han sig, tog sin kasket af og kastede den i jor-
den, hvorefter han trampede på den. Med stil,
ganske vist, som kun en svensker kan gøre det!
Finn tog det meget pænt, men skulle dog se
matten en del gange, før han endelig kunne
acceptere den. Nu må han nok finde sig i at gå
(skak)-verdenspressen rundt! 1-0.

Resultat – godkendt
I slutstillingen stod vi som nr. 25 med 7 match-
point – altså 50% og en anelse bedre end vores
seedning, men vi havde nok håbet på lidt mere
undervejs (læs: inden de store klø i 5. og 6.
runde). I toppen vandt Bosna Sarajevo efter en
nervepirrende afslutning med kun ½ brætpoints
forspring til Norilsky Nikel (Bareev og Dreev
på de to topbrætter).

Turen og turneringen var en rigtig god ople-
velse, det var sjovt at prøve kræfter på den in-
ternationale scene, også selv om det var i den
lavere ende af skalaen. At spille side om side
med Adams, Shirov, Khalifman, Bareev, Ivan-
chuk, Polgar, Korchnoi, Radjabov, Karjakhin
og hvad de nu allesammen hedder, giver en
særlig atmosfære. Også selv om man som regel
var for optaget af sit eget parti til for alvor at
kunne følge med i topmatcherne.

Forhåbentlig bliver der mulighed for at del-
tage i Europa Cup’en igen på et senere tids-
punkt, hvis resultaterne i den danske 1. divi-
sion ellers tillader det.

Uffe umulig at finde i nogen database!). Her
tager han jernnæven frem:

28. Tf6!?

Mr. Vinter-Sjov – ofrede tårn og skabte
udtaleproblemer for græske receptionister!
(Foto: Casper Rasmussen).

8

7

6

5

4

3

2

1

a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1

a b c d e f g h



SKAKBLADET 2002, SIDE 253, NR. 11   .   5

enne sommer var 15. gang, at denne cy-
klus af skakturneringer blev arrangeret i

Ferrol, mens Niels Erik skulle tilbage til Dan-
mark for at være med til at arrangere Copen-
hagen Open.Da mine klubkammarater herefter
rejste hjem, ja så kom IM Kai Bjerring til
Galicien. Kai spillede fem turneringer i træk
uden fridage, et hårdt program. Jeg selv spil-
lede seks turneringer af de syv mulige. Jeg valgte
at holde en pause midt i de mange turneringer
for ikke at køre træt.

Blandt danskerne var den bedste præstation
uden tvivl Jacob Aabling-Thomsen, som på to
turneringer vandt ca. 270 ratingpoint. I Ferrol
vandt Jacob over sin formodentlig første GM
nemlig Irisberto Herrera (2478) fra Cuba, par-
tiet er på ca. 90 træk, så jeg vil ikke kommen-
tere det her. Til gengæld vil jeg vise Jacobs
parti mod et andet ungt talent fra Galicien.

Jacob Aabling-Thomsen, Danmark
Diego Espineira Gonzalez, Spanien

Pirc  B06    Orense, 9. runde
1. e4, g6 2. d4, Lg7 3. Sc3, c6.
Denne variant bliver mere og mere populær.

Alene i år har jeg selv været udsat for den fem
gange.

4. Lc4.
Et aktivt og konkret træk, der forhindrer et

sort d5. Men Kasparov har spillet 4. Sf3 med
ideen 4. -, d5 5. h3, hvor man undlader at spille
e5, som bare giver sort mulighed for at bryde
op med f6.

4. -, d6 5. Le3.
Det mest spillede er 5. Df3, som tvinger endnu

et sort bondetræk. Jeg spiller selv Df3, hvilket
jeg blev inspireret af under DM i Greve, hvor
Nicolai V. Pedersen vandt et par partier med
trækket. 5. -, e6 6. Sge2, b5 (Jeg synes selv, at
6. -, Sd7 er bedre, hvilket Ole Jakobsen spillede
mod Nicolai i Greve) 7. Lb3, a5 8. a3, La6 9. d5
med kompliceret spil, som Nicolai til sidst vandt
over Erling Mortensen i Greve.

5. -, Sd7 6. Lb3, Dc7 7. Sf3, Sgf6 8. h3, b5
9. a3, Tb8 10. 0-0, a5 11. e5!

Et godt træk der viser, at Jacob ser langt.
Trækket ligner et bondeoffer, men hvid kan
vinde bonden forceret tilbage med kraftig ini-
tiativ.

11. -, Sd5.
Efter 11. -, dxe5 12. dxe5, Sxe5 13. Sxe5,

Dxe5 14. Df3 har sort problemer med truslerne
15. Lf4 og 15. Dc6, så sort kan ikke holde bon-
den.

12. exd6, Dxd6 13. Se4.
I det følgende får hvid ikke nogen speciel

fordel, så måske skulle hvid prøve 13. Sxd5,
cxd5 14. Dd2, Ta8 15. Lf4, Dc6 16. Tfe1, hvor
hvid prøver at forhindre sort i at færdiggøre sin
udvikling. Hvis sort spiller e6 for at kunne ro-
kere, ja så er den hvidfeltede løber ikke alt for
god.

13. -, Dc7 14. Lg5, 0-0 15. Dd2, Db6 16.
Tfe1, Lb7 17. Tad1, Tbc8 18. Lh6, Tfe8 19.
Sg3?!

Ideen med 18. Lh6 er formodentlig at afbytte
de sortfeltede løbere for at kunne udnytte de
svage sorte felter omkring den sorte konge,
derfor bør man her spille 19. Lxg7!

19. -, e6.
19. -, Lh8.
20. Te4?!
Igen er Lxg7 godt
20. -, Lh8 21. Th4.

XV Circuito Gallego De Ajedrez
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RabatCa.
Så længe lager haves

Danskere i spanske opens – fra venstre Niels Erik
Andersen, Asger Paaske, Kin Pilgaard og Jacob
Aabling-Thomsen.

AF KIM PILGAARD

Dansk slutsejr i sommerens spanske open-cyklus

Galicien, og i år kunne man vælge mellem ni
forskellige turneringer i perioden 6. juli til 8.
september, men man kunne højst spille syv tur-
neringer, da der var et par overlap med termi-
nerne.

Alle turneringer i denne Circuito var Opens,
hvor der var mulighed for at score IM-normer.
I år blev der dog scoret max. to normer, Pablo
Garcia Castro lavede en norm i Padron, hvor
han bl.a. vandt over undertegnede. I Ortiguera
blev der vist nok også scoret en IM-norm, men
der spillede jeg ikke med, så jeg kender ikke
navnet på vedkommende.

Alt i alt en beskeden høst af de spanske spil-
lere, men da der er mange lavt ratede spillere
med i turneringerne, ja så skal man være med
helt fremme gennem hele turneringen for at lave
en IM-norm, ellers bliver kategorien simpelt-
hen for lav.

Flere danske deltagere
Jeg blev fortalt, at jeg sidste år var den første
dansker, som har spillet med i Circuito Gallego
siden dens start, men i år var der en del flere
danskere med. Niels Erik Andersen, Asger Paa-
ske og Jacob Aabling-Thomsen alle fra Brøns-
høj Skakforening spillede ligesom jeg med i
Orense, som var den første af turneringerne.
Asger og Jacob havde valgt også at spille med
i den efterfølgende turnering, der blev spillet i

D
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Heromkring sagde Jacob til mig, at han havde
kastet op, og jeg så spørgende på ham. Jo han
havde kastet alt op i hovedet på sin modstan-
der. Det ser sandelig også farligt ud for sort,
men faktisk finder Diego det helt rigtige mod-
stød som åbner centrum og den hvidfeltede lø-
ber liver op.

21. -, c5! 22. dxc5, Sxc5 23. Lxd5, Lxd5 24.
Sg5, f6?!

Den unge Diego bukker under for presset,
med 24. -, Ted8! havde sort haft godt modspil.
Sort truer en afdækker mod den hvide dron-
ning, og det er svært for hvid at finde et fornuf-
tigt svar.
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25. Sxh7, Kxh7?
Den afgørende fejl 25. -, Db7 eller 25. -, Dc6

og stillingen havde været meget uklar. Efter
25. -, Dc6 har jeg kigget på mange spændende
muligheder 26. Lf8!?, 26. Lg5!?, 20. Le3 og
20. Dd4, men jeg har ikke fundet nogen vej til
hvid fordel – tværtimod. Det er imponerende,
at den sorte løber alene har kunnet forsvare den
sorte konge mod de mange hvide officerer, der
befinder sig på kongefløjen. Hvis man skal finde
sandheden, så skal man formodentlig have fat i
nogle k-skak-forskere til at kigge på stillingen.

26. Lf8† Kg8 27. Txh8† 1-0.

Et meget flot angrebsparti af Jacob, som der-
med endte på 6 af 9 i Orense. Asger Paaske
havde også et par gode turneringer, I Orense
blev han nævnt i de lokale aviser, da han med
en forrygende start 3½ af 5 med remis mod to
IM’ere var bedste håb om en IM-norm, men det
gik galt i sidste halvdel af turneringen, og han
endte med 5 af 9. Niels Erik Andersen fik god
ratingfremgang også med 5 af 9, man må sige at
vikingerne tog godt for sig af retterne i Orense.
For mit eget vedkommende blev den samlede
cyklus af skakturneringer en succes, idet jeg
gik hen og blev vinder af den samlede Circuito.
Reglerne var, at man skulle spille mindst fire
turneringer, hvoraf de tre bedste resultater talte
med, faktisk som en slags Grand Prix. De fem
bedst placerede i Cicuitoen blev:

1. IM Kim Pilgaard (DEN) ............ 22
2. GM Oleg Korneev (RUS) .......... 21½
3. GM Ljuben Spassov (BUL) ....... 20
4. GM Vladimir Dimitrov (BUL) .. 20
5. IM Evgenij Piankov (UKR) ....... 20

....
12. IM Kai Bjerring (DEN) .............. 17

Grunden til, at jeg fik så mange point i den
samlede stilling, var, at jeg spillede med i de
svageste turneringer, hvor titelholderne ikke fik
nogen hjælp til dækning af omkostninger, me-

dens Korneev kun spillede med i de turnerin-
ger, hvor forholdene var helt i top. Til gengæld
var disse turneringer langt stærkere. Han spil-
lede dog med i Cambados, hvor der ikke var
betingelser til titelholdere, men pudsigt nok blev
det en af de stærkeste turneringer, f.eks spillede
GM Luther med.

Generelt var der ikke så mange stormestre
med i turneringerne, normalt mødte jeg et eller
to i hver turnering. Ligesom Jacob fik jeg for-
nøjelsen af at vinde over GM Irisberto Herrera.

Kim Pilgaard, Danmark
Irisberto Herrera, Cuba

Siliansk  B06    Padron, 8. runde
1. e4, c5 2. Sf3, d6 3. d4, cxd4 4. Sxd4, Sf6

5. Sc3, a6 6. Lg5, e6 7. f4, Dc7.
En overraskelse, Irisberto spiller som regel

Poisoned Pawn varianten 7. -, Db6.
8. Df3, Sbd7 9. 0-0-0, b5 10. Ld3, Lb7 11.

The1, Le7 12. Dg3, 0-0-0?
En kendt fejl siden VM-matchen mellem

Spassky og Fischer i 1972. Langt bedre er 12. -
, b4 13. Sd5 med vilde komplikationer, men det
ender ofte remis med evig skak ligesom i par-
tiet mellem Thomas Luther og Peter Heine i
Malmø 2002. 12. -, b4 13. Sd5, exd5 14. e5,
dxe5 15. fxe5, Sh5 16. Dh4, Lxg5† 17. Dxg5,
g6 18. e6 (I Madrid september 2002 prøvede
Felgaer fra Argentina at få mere ud af det med
18. g4, men det gik hurtigt galt efter 18. -, Sg7
19. e6, Sc5 20. exf7† Kxf7 21. Tf1† Kg8 22.
Df6, Te8 23. Kb1, De7 24. Db6, Lc8 25. Dc6,
Sce6 26. Dxd5, Dc5 27. Dxc5, Sxc5 28. Lc4†
Sge6 29. a3, a5 30. axb4, axb4 31. c3, bxc3. 0-
1, Felgaer, R - Abreu, A, Madrid 2002) 18. -,
Sc5 19. exf7† Kxf7 20. Tf1† Kg8 21. Sf5, Se6
22. Sh6† Kg7 23. Sf5† Kg8 24. Sh6† Kg7 25.
Sf5† Kg8 ½-½, Luther - Peter Heine Nielsen,
Malmø 2002. En ret irriterende variant, hvis
man som hvid vil have mere end remis.

13. Lxf6!?
Jeg havde glemt gendrivelsen, som er 13.

Lxb5! axb5 14. Sdxb5 Db6 15. e5 med klar
hvid fordel. Efter nogen betænkningstid kom
jeg frem til samme træk som Spassky spillede
mod Fischer. 13. Lxf6 vinder en bonde, hvor
sort ikke helt har tilstrækkelig kompensation.

13. -, Sxf6.
Eneste træk da 13. -, Lxf6? 14. Lxb5, axb5

15. Sdxb5, Dc5 16. Sxd6† Kb8 17. e5 giver
hvid vindende fordel, eller 13. -, gxf6? 14. Dg7,
Tdf8 15. Sxe6! med klar hvid fordel.

14. Dxg7, Tdf8 15. Dg3, b4 16. Sb1!?
Muligvis et nyt træk, Spassky spillede 16.

Sa4, Thg8 (Det jeg var bange for var 16. -, Da5
17. b3, Sh5 18. Df2, Sxf4, men efter 19. Lxa6!
Dxa6 20. Dxf4, Thg8 21. Df2 har hvid fordel)
17. Df2, Sd7 18. Kb1, Kb8 19. c3, Sc5 20. Lc2,
bxc3 21. Sxc3, Lf6 22. g3 med hvid fordel i
Spassky - Fischer, 15. VM-parti, Reykjavik
1972.

16. -, Da5.
Sort truer a2-bonden men også 17. -, Sh5 18.

Df2, Sxf4! er en trussel. Jeg vælger at give a2-
bonden, mod at den sorte dronning kommer på
afveje.

17. Sb3, Dxa2 18. De3.
Sorts dronning er ude af spil, mens sort har

den svageste kongestilling, så hvid har en sik-
ker fordel. Spørgsmålet er kun, om det er til-
strækkeligt til gevinst.
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18. -, Kb8?
Sort vil forhindre, at hvids dronning kom-

mer til a7, men Irisberto havde overset hvids
næste træk. Efter partiet foreslog han 18. -, Sd7,
men sort har en svær stilling efter 19. Dd4, hvor
jeg ikke har fundet noget tilfredsstillende for
sort. Fælles for varianterne er, at sorts konge
bliver udsat for et kraftigt angreb, mens den
sorte dronning befinder sig på a2.

A) 19. -, Lf6? 20. e5, dxe5 21. Dc4† vinder
for hvid,

B) 19. -, Da4? 20. Sc3 med klar hvid fordel.
C) 19. -, a5 20. Da7 med hvid fordel
D) 19. -, d5 20. exd5, Lxd5 21. Da7, Lf6 (21.

-, Ld6 22. Lxa6† Kd8 23. Txd5, exd5 24. Db7,
Lxf4† 25. S1d2, Le5 26. Txe5, Sxe5 27. Sc5
med hvid gevinst) 22. Lxa6† Kd8 23. Txd5!
Dxb2† (23. -, exd5 24. Da8† Kc7 25. Db7†
Kd6 26. Lb5 vinder også for hvid) 24. Kd2,
Lc3† 25. Kd3, exd5 26. Lb5 vinder for hvid.

Der er også andre træk end 18. -, Sd7, men de
ser heller ikke lovende ud for sort. 18. -, d5 19.
Da7, dxe4 20. Lf1 med hvid angreb mod den
sorte konge eller 18. -, Kc7 19. Dd4, d5 (19. -,
a5!?) 20. Sc5, Kc6 21. Sxb7, Kxb7 22. exd5,
Dxd5 23. Le4, Sxe4 24. Dxd5† exd5 25. Txd5
også med hvid fordel.

19. Db6, Sd7.
Der er ingen redning 19. -, Tc8 20. Sa5, Tc7

21. Lxa6, Da4 22. b3, Dd7 23. Lxb7 eller 19. -
, Ld8 20. Dxb4 efterfulgt af et snarligt Sc3.

20. Dxb4, Sc5 21. Sc3, Sxb3† 22. cxb3, Tc8
23. Lc4. 1-0.
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Sverigesmesterskabet
Sverigesmesterskabet 2002 blev spillet i Skara
som en alle-mod-alle med 14 deltagere.  Både
Jonny Hector og Evgenij Agrest gik ubesejret
igennem, men Hector spillede en remis færre
og nåee op på hele 10 point af 13. Derefter fulgte:
Brynell 8½, Hilarp-Persson 8, Wedberg 8,  Berg
7½,  Cicak 7.

Islandsmesterskabet
Islandsmesterskabet 2002 blev vundet af GM
Hannes Stefansson foran GM Helgi Ass Gretars-
son og FM Bragi Thorfinnsson.

Norgesmesterskabet
Norgesmesterskabet 2002 blev spillet i Røros
som en 9 runder schweizer med 20 deltagere.
Favoritten Simen Agdestein tog sit sjette me-
sterskab med 7 point foran Einar Gausel med
6½ og Øystein Dannevig,  Rune Djurhuus og
Berge Østenstad med 5½ point.
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ange danske spillere finder i denne tid ve-
jen forbi First Saturdays lukkede turne-

First Saturday
– kort efter at han havde fået tredoblet sin li-
tium-dosis. Laszlo var sikker på, at jeg var en
russisk agent. Den slags sker ikke i dag. Laszlo
er afslappet og harmløs.

Hvad spillede Esben i diagramstillingen
øverst til højre (Lund - Frink, 11. runde)?

37. Lf4?!
Forhindrer Se5, men en af de taktiske hoved-

regler er, at man altid skal undersøge om mod-
standerens trusler er reelle. 37. fxg6 vinder bare
en bonde. 37. -, Se5 kan nemlig besvares med
det dræbende 38. Dxe8†!! Kxe8 39. g7, Sxd3
40. g8D† Ke7 41. g6!, hvor svagheden på 7.
række udnyttes. 41. -, Kf6 synes eneste, men
efter 42. gxf7, Dxf7 43. Dg5 er sort mat.

Esben vandt alligevel, men nu er det blevet
lidt sværere. Han spillede to gange undervejs
for IM-normen, men fik hverken den halve el-
ler den hele, han havde brug for. Med 7/11 var
det dog et godt resultat.

Selv var jeg influenzaramt og scorede 3½/
10, svarende til 0,6 under forventet.

Hvordan føles det at tabe til en 12-årig dreng,
der ser ud som en på 9? Jeg ved det ikke selv,
men det så ikke så slemt ud i slutningen af tur-
neringen, som det gjorde i starten. Sådan her så
det ud i 3. runde.

Richards
Nguyen

Caro-Kann   B12
1. e4, c6 2. d4, d5 3. f3, dxe4 4. fxe4, e5 5.

Sf3, Lg4 6. Lc4, f6?!
6. -, Sd7 er vist mere autoriseret, hvorefter

sort har udlignet.
7. c3, b5 8. Lxg8?!
Som vi får at se i partiet græder sort ikke

mange tårer over at miste retten til at rokere
kort. Langt vigtige for ham er det, at det ubeha-
gelige tryk, løberen kunne give efter 8. Lb3!,
ikke længere er en mulighed. Nu har han helt
kontrol over de hvide felter og dermed ingen
problemer.

8. -, Txg8 9. Db3, Th8 10. 0-0, Sd7 11. Sxe5?
Ser umiddelbart ud til at vinde en bonde,

meeen... En gammel fingerregel siger, at man
ikke skal åbne stillingen, hvis man er dårligt
udviklet. Det er faktisk lidt upræcist. Man skal
ikke åbne stillingen, hvis man derefter er dår-
ligt udviklet, burde det hedde.

11. -, Sxe5 12. dxe5, Lc5† 13. Kh1, Dd3!
Sort fuldender sin udvikling på ingen tid, og

efter det næste hvide træk (der er tvunget), er
det ikke til at se, hvordan hvid skal fuldende
sin.

14. Sd2, 0-0-0 15. exf6?
Som sagt, man skal ikke åbne stillinger, hvis...

Efter det mere almindelige 15. a4! fxe5 16. axb5,
Thf8 17. Te1 har hvid stadig nogle chancer for
at holde sammen på stillingen.

15. -, gxf6 16. a4, Thg8.

Så er alle brikkerne i stilling. Ikke overra-
skende er partiet snart slut.

17. Te1.
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17. -, Lh3!! 18. g3.
18. gxh3, De2 er mat i få træk.
18. -, Txg3! 19. hxg3, Dxg3 20. opgivet.
Hvid går mat. 0-1.

Lukkede turneringer på stribe

AF JACOB AAGAARD

ringer i Budapest (GM, IM og for spillere, der
ønsker at få et ratingtal). Efter at Adam Raoof i
England er ophørt med at arrangere turnerin-
ger, og Gausdal har nedsat aktivitetsniveauet,
er det her, det sker. Der er nogle spørgsmål,
som jeg tror at mange af skakbladets læsere, der
har overvejet en skakferie i Ungarn gerne vil
have besvaret.

Hvordan er forholdene? Budapest er en dej-
lig og billig by. Gennem turneringen kan man
få hoteller fra omkring 100 kr. pr. dag. Kun
Hotel Zuglo kan ikke anbefales. Metrosystemet
er godt og billigt, men din bil vil blive stjålet,
hvis den er flot og dyr. Fire tyskere kom i bil og
tog hjem i tog i september. Nattelivet skal jeg
ikke kunne svare for, men turister bliver snydt
på stripklubber.

Hvordan er turneringen? Organisationen er
solid. Turneringslederen meget afslappet. Stem-
ningen behagelig. Ungarerne er klart overrat-
ede, men så er der de her Vietnamesere, der en
gang imellem kommer og laver en norm hver.
I september lavede 12-årige Nguyen Ngoc 11/
12 i den ene IM-gruppe – og en IM-norm. Hans
nederlag var i 10. runde. Der er ingen eller meget
lidt fusk med resultaterne. Organisatoren Laszlo
Nagy kunne miste tilliden fra FIDE og bliver
sur, hvis han finder ud af, at der sker noget.

Er Laszlo sindssyg? Ja, maniodepressiv. Men
hans medicinering fungerer nu, og han er selv
afklaret omkring sin sygdom. For seks år siden
måtte jeg flygte i ly af nattens mulm og mørke

M

GM – First Saturday, september 2002
1. Vinh Bui, Vietnam, 9, 2. Simon Williams,
England, 8½, 3-4. Jiri Lechtynsky, Tjekkiet,
7½, Cyril Marzolo, Frankrig, 7½, 5-8.  Goran
Todorovic, Jugoslavien, 7, Hoang Pham Minh,
Vietnam, 7, Dennis Breder, Tyskland, 7, Gary
Lane, Østrig, 7, 9-10. Adam Szeberenyi, Un-
garn, 6, Csaba Balogh, Ungarn, 6, 11-12. Jacob
Aagaard, Danmark, 3½, Christophe Claverie,
Frankrig, 3½,13. Vasik Rajlich, USA, 1½, 14.
Laszlo Barcszay, Ungarn, 1.

IM-C – First Saturday, september 2002
1-2. Miklos Galyas, Ungarn, 8, Quang  Ngo
Ngoc, Vietnam, 8, 3. Esben Lund, Danmark, 7,
4. Craig Hanley, England, 6½, 5-6. Bela Soos,
Tyskland, 6, Bjorn Thorfinsson, Island, 6, 7.
Pal Petran, Ungarn, 5, 8-9. Nathan Resika, USA,
4½, Richard Pert, Englanbd, 4½, 10. David
Berczes, Ungarn, 4, 11. Kim Le Kieu Thien,
Vietnam, 3½, 12. ferenc Frink, Ungarn, 3.
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Hvad er hvids stærkeste fortsættelse?
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Truongson Nguyen Ngoc fra Vietnam – 12-årig
vinder af IM-gruppe med 11 point af 12 mulige.
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Tag stilling v/ Bent Kølvig
Løsninger side 18
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1. Hvid trækker!
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Klumpspil i hjørnet!

5. Hvid trækker!
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Er det godt nok at slå
to gange på d4?

2. Sort trækker!
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Slår angrebet igennem?

6. Hvid trækker!
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En vanskelig forsvarsopgave?

3. Sort trækker!
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Fjenden er trængt tilbage!

7. Hvid trækker!
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Skal springeren hjemad?

4. Hvid trækker!
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Er der en god offermulighed?

8. Hvid trækker!
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Sort har lige trukket sin
d-bonde!

EM-bronze i lynskak
Peter Heine Nielsen blev nummer tre ved euro-
pamesterskabet i lynskak, som sammen med
hurtigskak blev afbiklet på Krete i starten af
oktober. Lynturneringen blev spillet over to
dage med i alt 40 partier fordelt på 20 mini-
matcher. Efter førstedagen lå Peter Heine Niel-
sen helt i top med 15 point af 20, men anden-
dagen blev mere mager, kun 9½ point til en
samlet score på 24½ point af 40. Seigei Mov-
sesian blev europamester med 28½ point foran
Jaan Ehlvest med 26 point. I det slagne felt på i
alt 40 mand, finder man så gode navne som
Milov og van Wely.

Hurtigturneringen var derimod ikke nogen
succes for den danske stormester. For mange
grove oversselser og en score lige over 50% på
6 point af 11 og en slutplacering som nr. 19 af

41 deltagere. Europamester blev Hristos Bani-
kas med 8½ point og bedre korrektion end
Movsesion. Milov fik bronze med 7½ point.

Borgfred i FIDE
Der bliver alligevel ikke kampvalg om præsi-
dentposten i FIDE. Den 21. september under-
skrev den hidtidige udfordrer, Ignatius Leong,
sammen med præsident Kirsan Iljumchinov, en
samarbejdsaftale, som indebærer, at Leong træk-
ker sin kandidatur mod til gengæld at blive vi-
cepræsident. Samme post tilfalder nordmanden
Morten Sand, som indtil fredsaftalen stillede
op sammen med Leong. Ignatius Leong har før
samarbejdet tæt med Iljumzhinov og har i sin
nu afbrudte valgkamp gjort brug af en over-
raskende forsigtig retorik. FIDE-kongressen
under OL i Slovenien synes således at blive en
politiks enkel sag for den effektive præsident.

mangelfuld og gjorde efter tilmeldinsgfristen
udløb et nyt forsøg, der trods det korte varsel til
spillerne resultaterede i, at Nina Høiberg Oksana
Vovk, Louise Winther Fredericia og Anne
Bekker-Jensen kunne drage til Slovenien sam-
men med holdkaptajn Lars Haugaard Steffen-
sen.

Heller ikke herreholdet slap for problemer
med udtagelsen. Indtil få dage før turnerings-
starten den 26/10 var de seks spillere Peter Heine
Nielsen, Sune Berg Hansen, Lars Schandorff,
Erling Mortensen, Nicolaj V. Pedersen og
Davor Palo ellers på plads bag holdkaptajn
Harry Dalsø, men så meldte Lars Schandorff
pludselig fra.

I hast udtog DSU’s eliteansvarlige, Bjørn
Brinck-Claussen, Steffen Pedersen, men da den
fynske IM kontaktede Harry Dalsø for at aftale
nærmere om sin deltagelse på holdet, fik han at
vide, at ‘Problemet var løst’ Lars Schandorff
ville gerne med alligevel. Steffen Pedersen følte
sig naturligt nok dårligt behandlet.

Kvindeholdets spillere blev noteret for af-
bud, skønt de ikke havde modtaget hverken
indbydelse eller information, mens Steffen Pe-
dersen bliver udtaget skriftligt – og får udtagel-
sen annulleret. Når forretningsudvalget har gen-
nemført de lovede procedurestramninger und-
gås den slags triste misforståelser forhåbentlig i
fremtiden.

Danmark har stolte traditioner ved Skak-OL.
Medaljer er det ganske vist ikke blevet til siden
sølvet ved premieren London 1927, men følg
med på Nettet via www.dsu.dk.

Peter Heine
Nielsen
– EM-bronze
i lynskak.

OL i Slovenien
Skak-olympiaden er ca. midtvejs, når Skak-
bladet nr. 11 er i postkasserne. Og Danmark
stillede allivevel med hold både i åben række
og kvinderækken. Dansk Skak Unions ledelse
erkendte, at inviationsproceduren havde været
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v/ Steffen Pedersen

FIDE’s World Cup i Indien havde afbud fra
flere notabiliteter, der ikke lagde skjul på deres
utilfredshed med arrangementet i Abu Dhabi,
hvor præmiesummen pludselig afveg væsent-
ligt fra det, der først var offentliggjort. En af
dem der mangler i Indien er Shirov, der sam-
tidig for første gang har fundet lejlighed til at
deltage i det spanske mesterskab. Derfra er
denne måneds parti taget – et skrækeksempel
til dem, der med hvid mener, de i hvert fald
kan få en halv med afbytningsvarianten mod
Slavisk, og samtidig en opmuntring til alle
os, der finder det møgirriterende, når hvid
bytter c-bønderne.

H. Herraiz Hidalgo (2458)
Alexei Shirov (2699)

Spansk Mesterskab, Ayamonte 2002
Slavisk  D10

1. d4, d5 2. c4, c6 3. cxd5, cxd5.
Sort har efterhånden fundet mange spæn-

dende måder at skærpe spillet på i Slavisk,

men dette er et konstant problem, hvis man
vil vinde.

4. Sc3, Sf6 5. Lf4, Sc6 6. e3.
6. Sf3 ses lidt oftere, men teksttrækket be-

holder en vis fleksibilitet, da springeren nu i
nogle varianter kan udvikles over e2.

6. -, Lg4.
På Island for nylig spillede jeg selv 6. -, a6

7. Ld3, Lg4 8. Sge2, Lxe2 9. Dxe2, e6, som
er solidt nok men kun giver meget få chancer
for at vinde. Shirov har før spillet partitrækket,
der også er benyttet af Kramnik.

7. f3!?
7. Db3, Sa5 8. Lb5†, Ld7 9. Da4, e6 10.

Lg5, Salov - Shirov, Madrid 1994, og nu er
10. -, Sc6 lige spil. 10. Sf3, a6 giver heller
ikke hvid nogen fordel.

7. -, Ld7 8. Ld3, e6 9. Lg5.
9. g4 er interessant. Hvid har også stillet

sig op med 9. Lg3 og 10. Sge2.
9. -, h6 10. Lh4.
10. Lxf6, Dxf6 11. f4, Ld6 12. Sf3, g5

giver allerede sort et fint initiativ.
10. -, Le7 11. f4?!
Viser sig alt for ambitiøst. 11. Sge2 var

mere forsigtigt og bedre.
11. -, Db6 12. Tb1, g5!
Typisk Shirov, der nu med det samme fin-

der noget at bide i. De taktiske komplikatio-
ner, der nu opstår er svære at overskue i prak-
sis, og her er Shirov eminent og selvfølgelig
klart sin mere ukendte modstander overle-
gen.

13. fxg5?
Igen nok en tand for skarpt. Selv om sort

næppe har nogen problemer efter 13. Lg3,
burde hvid nok forsøge dette, med en mulig
variant som 13. -, Sb4 14. Le2, Se4 15. a3,
Sxg3 16. hxg3, Sc6 17. Sf3. Stillingen er svær

at bedømme, nok relativt i balance, men sorts
løbere kan på længere sigt vise sig værdi-
fulde, og hvids dobbelte g-bønder er en klar
ulempe.

13. -, Se4 14. Dh5.
14. Sxe4, dxe4 15. Lxe4, hxg5 16. Lg3,

Da5† giver sort fantastisk spil for bonden.
14. -, Sxg5 15. Lg3.
15. a3! e5!? ser også godt ud for sort, men

alligevel var det vigtigt ikke at lade sorts sprin-
ger komme ind over b4.

15. -, Sb4 16. Le2, Tc8 17. Sh3.
Eller 17. Sf3, Sc2† 18. Kf2, Txc3! 19.

Sxg5, Txe3 20. Dxf7†, Kd8 med afgørende
sort fordel.

17. -, Sc2† 18. Kd2.
18. Kf2, Txc3 er samme problem igen og

fører til ovennævnte variant efter 19. Sxg5.
Hvid kan jo ikke slå igen på grund af 19. -,
Se4†.
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18. -, Se4† 19. Kxc2, La4† 20. Kc1.
Og hvid opgav samtidig. Der er mat i tre

træk begyndende med 20. -, Txc3†. 0-1.
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naturligt nok ikke tilgivet episoden, men har
aldrig fået den revancheret. Dette skulle blive
hævnens time.

1. e4, e5 2. Sf3, Sc6 3. Lb5, Sf6.
Et stærkt træk ved Kasparov er hans evne til

at lære af sine nederlag. Efter at være kommet
bagud 5-0 mod Karpov i den match, der senere
blev annulleret, virkede det, som om han be-
gyndte at kopiere sider af Karpovs spil. Han har
også efter matchen mod Kramnik udtalt, at han
ikke skammer sig over at tage ved lære af sin
banemand. Et godt princip, og et punkt, der
gør, at han stadig må regnes for at have gode
chancer, skulle det ende med endnu en match
mellem verdens for tiden to bedste spillere.

4. 0-0, Sxe4 5. d4, Sd6 6. Lxc6, dxc6 7.
dxe5, Sf5 8. Dxd8†, Kxd8.

Berliner varianten. En tung strategisk åbning.
Klassisk skakvisdom siger, at hvids majoritet
på kongefløjen er væsentligere end sorts løber-
par, men som Larsen engang skrev, er hvids
bonde på e5 kommet for langt frem, og der er
hvidfeltede svækkelser.

9. Sc3, h6.
En finesse. Tidligere spillede man 9.-, Ld7

10. b3, h6 etc., og gemte kongen på c8. Nu er
hvid begyndt at få fordel efter 10. Td1, Kc8 11.
Sg5!? derfor teksttrækket.

10. Td1†.
Virker konsekvent, men er kendt som små-

unøjagtigt. Ideelt set vil hvid have sine tårne på
e1 og d1.

10. -, Ke8 11. h3, Le7 12. Se2, Sh4.
Ikke det mest almindelige, men Kramnik

lagde op til denne idé i partier mod Kasparov
og senest Anand, så Garri må have studeret det
nøje.

13. Sxh4, Lxh4 14. Le3, Lf5 15. Sd4, Lh7.
Det virker umiddelbart lovende for sort. Der

er blevet byttet et sæt lette officerer og dermed
er det manglende terræn ikke så stort et pro-
blem. Desuden står løberen på fint på h7. Det
lader dog til at hvid står klart bedst! Noget af
det, der gør Berliner-varianetn så svær at spille,
er, at vi har så få partier med den mellem stærke
spillere, og man derfor ikke har lige så stort
kendskab til typestillingerne som i andre åb-
ninger. Lidt som et eventyr i ukendt terræn...

16. g4!
Sort vil helst ikke tillade den hvide springer

at slå sig ned på f5, men at hindre det med g7-
g6 frister ikke, for det var næppe derfor, løbe-
ren blev placeret på h7...

16. -, Le7 17. Kg2, h5 18. Sf5, Lf8.
Kunne ligne desperation, men man truer med

at bytte på g4, samt f5 for derefter at spille Th5
og vinde f5. Hvid parerer dette temmeligt en-
kelt med kongen og har kæmpe fordel.

19. Kf3, Lg6 20. Td2, hxg4† 21. hxg4, Th3†
22. Kg2, Th7 23. Kg3, f6.

Verden førte fra start til mål. Russerne var kun
et point bagud i runde 5-7, men Verden vandt
6-4 i runde 8 og skabte ro inden de to afgørende
runder på sidstedagen, hvor der ikke var reel
spænding om udfaldet.

5. runde

Judit Polgar, Verden (2681)
Garri Kasparov, Rusland (2838)

Spansk  C67

Et opgør mellem verdens suverænt stærkeste
kvindespiller og den tidligere verdensmester
Garri Kasparov er naturligvis et tilløbsstykke.
Specielt når man erindrer deres berømte parti
fra Linares, hvor Kasparov insisterede på ikke
at have sluppet brikken, og hvor arrangørerne
nægtede at få gennemset videooptagelsen af
episoden, hvorefter Kasparov undgik at lave en
fatal buk og kørte gevinsten i hus. Polgar har

Rusland mod
Resten af Verden
... fortsat fra forsiden
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Ser ikke for kønt ud, men 23. -, Td8 24. Txd8†
Kxd8 25. Td1† Ke8 26. Lg5 er ej heller mor-
somt.

24. Lf4, Lxf5 25. gxf5, fxe5 26. Te1!
Hvid bringer den sidste brik med i angrebet.

Pudsigt nok var det Kasparov selv, der i sin
eneste gevinst mod Kramnik i Berliner-varian-
ten insisterede på, at det var gennem sit ud-
viklingsforspring og ikke med sin majoritet, at
„muren“ skulle væltes.

26.-, Ld6 27. Lxe5, Kd7.
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28. c4!, c5 29. Lxd6, cxd6 30. Te6.
Uden c4/c5 indskudt kunne sort klart kæmpe,

nu er det håbløst.
30. -, Tah8 31. Texd6†, Kc8 32. T2d5, Th3†

33. Kg2, Th2† 34. Kf3, T2h3† 35. Ke4, b6
36. Tc6†, Kb8 37. Td7, Th2 38. Ke3, Tf8 39.
Tcc7, Txf5 40. Tb7†, Kc8 41. Tdc7†, Kd8 42.
Txg7, Kc8.

Men samtidig opgivet. Hvid vinder med lidt
af hvert. Et modelparti i, hvordan man gør mod
Berliner-varianten, som Kasparov havde nydt,
havde han ikke siddet bag de sorte brikker. Hans
første tab til en kvinde for øvrigt. At dette blev
til den kvinde, der konsekvent har nægtet at
spille i kvindeturneringer, men insisteret på, at
kvinder fint kan kæmpe mod mænd, er næppe
noget tilfælde. Judit Polgar har ikke ladet sig
lulle i den søvn, der nemt kunne have været
resultatet, hvis hun havde stillet sig tilfreds med
at være verdens bedste kvindelige skakspiller.

1-0.

5. runde

Alexander Motylev, Rusland (2634)
Boris Gelfand, Verden (2710)

Siciliansk  B90

1. e4, c5 2. Sf3, d6 3. d4, cxd4 4. Sxd4, Sf6
5. Sc3, a6 6. f3, e5 7. Sb3, Le6 8. Le3, Le7 9.
Dd2, 0-0 10. 0-0-0, Sbd7 11. g4, Dc7 12. Kb1,
Tfc8.

Gelfands specialvariant mod 6. Le3 Najdorf.
Varianten har vundet mange tilhængere på det
seneste, og de blievr næppe færre efter dette
parti.

13. h4.
På 13. g5 spiller sort Sh5 og selv om springe-

ren virker off-side, gør den pæn nytte. Den
blokerer hvids kongeangreb og angriber det
svage felt f4. Moderne mestre lider ikke mere
af fordomme om springere på randen. Hvids
idé er først at spillle h4-h5 for derefter at jege
springeren med g5. Det tager lidt tid, og Gelfand
prøver at udnytte dette.

13. -, a5 14. a4.
14. Sb5, Dc6 15. Th2 vandt Motylev med

mod Khuzman ved Europa Cup’en kort efter
matchen. 15. -, b6 16. Sxd6, Td8 17. Lb5, Dc7
18. Sf5 var ikke godt nok for sort. Mine noter
siger 15. -, Sc5!? 16. Sxa5, Da6 17. b4, Scxe4
18. fxe4, Sxe4 uklart. Tror, jeg vil overlade til
læseren selv at vurdere, om man bør indlade sig
på den slags.

14. -, Sb6 15. Df2, Sc4 16. Lc1, Sa3† 17.
Ka2.
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17. -, b5!
Man får næsten lidt ondt af hvid. Nu har han

lavet så mange kunstige træk for at undgå b5,
og så spiller sort det bare alligevel. Lidt får han
da, på g4-g5 går springeren ikke til h5, men d7
for at deltage i angrebet...

18. g5, Sd7 19. Sd5, Lxd5 20. Txd5, bxa4
21. Kxa3, axb3 22. Kxb3, a4† 23. Ka2, a3 24.
bxa3, Sb6 25. Tb5, Sa4 26. Tb3, d5 27. exd5,
Sc3† 28. Ka1, Tcb8 29. d6, Lxd6.

En pæn angrebsejr af Gelfand.
0-1.

8. runde
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V. Akopian, Verden (2678)
Garri Kasparov, Rusland (2838)

25. -, fxg3.
Kasparovs nedtur fortsatte, men modsat

Kramnik valgte han dog ikke at sidde over og
referede ej heller til en irriterende hovedpine!
Her er det mod Akopian det år galt. Kasparov
har i pseudoaktiv stil spillet hårdt på konge-
fløjen, men inden Akopian efter teksttrækket
fik spillet 26. De8† Tf8 27. Dxf8†! Kxf8 28.
Se5†! gav Kasparov op.

1-0.

10. runde
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Anatoly Karpov, Rusland (2687)
Judit Polgar, Verden (2681)

20. -, Sd6.
Karpov lagde svagt ud, men kom godt igen,

specielt kæmpede han forbilledeligt i svære stil-
linger. Også her mod Polgar, er han kommet
skidt fra åbningen, men efter Judits 20.-, Sd6?
Viser den engang så dominerende Karpov, at
han kan endnu.

21. Sxd6, Dxe2 22. Sxc8!
Simpelt, men smukt. Dronningen på e2 er

fanget! Ikke noget nemt tema, hvilket illustre-
res af at en supertaktiker som Polgar overså det.
Hun kæmpede lidt videre med.

22. -, Dxf1† 23. Sxf1, Txc8.
Men teknikken har aldrig været Karpovs

svage side, og han vandt sikkert. 1-0.

10. runde

Teimour Radjabov, Verden (2610)
Vadim Zvjaginsev, Rusland (2673)

Dronningindisk i forhånden   A06

1. Sf3, e6 2. b3, Sf6 3. Lb2, d5 4. e3, Sbd7
5. d4, Lb4† 6. Sbd2, Se4 7. c4.
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Følgende tema kender jeg fra en tilsvarende
stilling i en af Dvoretskis opgaver. Da Zvja-
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Judit Polgar
– endelig ram
på Kasparov.
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Teori – i praksis
v/ Lars Bo Hansen

Strategi ogimplementering

Skak er efter min opfattelse i bund og grund
et strategisk spil. Men som i den virkelige
Verden er det ikke nok at lægge gode stra-
tegier; implementeringen skal også være i
orden.

I den virkelige Verden findes der virksom-
heder, der er fremragende til at lægge lang-
sigtede strategier, men hvor det halter med at
få de fine planer omsat til praksis. Samme
fænomen kan også observeres i skak – selv
på højeste niveau. Eksempelvis var Steinitz
og Nimzowitsch to af de mest betydnings-
fulde strategiske tænkere i skakhistorien, men
det kneb nogle gange med at få de revolutio-
nerende tanker omsat til point på brættet mod
stærke praktikere.

For mig står Fischer som den spiller i skak-
historien, som var bedst til at omsætte stra-
tegi til praksis. Fischers partier er kendeteg-
net ved deres klarhed; alle træk indgår som
en velovervejet del af en større helhed og
kun sjældent kan der observeres ‘ligegyldige’
træk.

Det rejser spørgsmålet, om strategi og im-
plementering i skak kan læres og trænes? Ja,
bestemt, men desværre findes der kun få skak-
bøger, der beskæftiger sig indgående med
dette emne.

Man kommer ikke uden om Nimzowitsch’
‘Mit System’, men ellers kan det anbefales at
studere partisamlinger med de store mestre.
Når man ser en række af de bedste partier
med en given mester kan der efterhånden ses
nogle mønstre.

De fleste af de store mestre i skakhistorien
har – i tillæg til deres generelt høje niveau –
nogle områder, som de er særlig gode til –
man kan kalde disse områder for deres ‘kerne-
kompetence’.

Hos Morphy kan eksempelvis observeres
fornemmelsen for officersspillet og initiati-
vet; hos Lasker forståelsen for det psykolo-
giske element i skak; hos Botvinnik den jern-
hårde systematik og logik; og hos Petrosjan

den uovertrufne fornemmelse for fare.
Og så er der Kasparov, skakhistoriens vel

nok stærkeste spiller. Hos ham kan man bl.a.
observere en evne til at bruge tårnene opti-
malt – ikke bare på åbne linier, men også på
rækker. Se bare følgende eksempler mod to
af de andre store K-er:
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Kasparov - Kramnik, Astana 2001.
Stilling efter 29. -, Td2.

Partiet hvor Kasparov endelig fik ram på
Berlinerforsvaret! Hvid har en bonde mere,
men Sort har tilsyneladende godt modspil
med sit aktive tårn på d2. Men med sit næste
træk sætter Kasparov alt på plads:

30. Te5!, Txf2?! 31. Tf5!
Slut! Bindingen i f-linien koster afgørende

materiale.
31.-, Kg7 32. Sg4, Txg2.
Der var ikke bedre.
33. Txf4, Txc2 34. Tf2, Tc3 35. Kg2, b5

36. h4, c4 37. h5!
Også typisk Kasparov: Han er ikke bange

for spøgelser (læs: Tre sorte forbundne fri-
bønder), men har beregnet, at h-bonden af-
gør.

37.-, cxb3 38. axb3, Tc5 39. h6†, Kf8 40.
Sf6, Tg5† 41. Kh1!

Kramnik opgav. Efter 41.-, Tg6. 42. Th2
løber h-bonden ind. 1-0.
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Kasparov - Karpov, Linares 2001.
Stilling efter 21.-, Tc8.

Hvid har flere tillokkende muligheder.
Kasparovs valg hviler sikkert ikke mindst på
25. træk – en tårnmanøvre via 5. række igen!

22. Lxd5!, exd5 23. Txd5, Dxc7.
Den bedste chance, men viser sig at være

utilstrækkeligt.
24. Lxc7, Txc7 25. Tf5!
Pointen – materielt er Sort rimeligt med,

men efter dette træk kan han ikke koordinere
sine officerer. 25.-, Sd4? strander på 26. De5,
og det ønskværdige 25.-, Se6 er desværre lige
i slag pga. bindingen af f-bonden.

25.-, Td7 26. c3, f6 27. Tg1, Sd8 28. Dg4,
Ke8 29. Th5!, Tf8 30. Txc5!, Lxc5 31. Dh5†.
Sort opgav. 1-0.

Sådanne tårnmanøvrer kan ses i mange af
Kasparovs partier – men de er ikke hans ‘op-
findelse’. De er allerede nævnt hos Nim-
zowitsch – men Kasparov er den (hidtil) bed-
ste til at implementere dem i praksis – og i
sidste ende er det jo pointene, der tæller!
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ginsev er en af hans yndlingselever, kan det
næppe undre at det følgende træk blev spillet
hurtigt:

7. -, Df6!
Sort truer Lxd2†, hvorefter f2 er blødt. Lc1

kan man ikke få sig selv til at spille, så der er
ikke meget andet end det klodsede teksttræk.

8. De2, dxc4 9. bxc4, 0-0 10. Tg1.
Ser forfærdeligt ud, men 10. 0-0-0, Lxd2†

11. Sxd2, Sxf2 taber en kvalitet. Nu „truer“
man med at spille det som bondeoffer.

10. -, b5 11. cxb5, a6 12. a3, La5 13. 0-0-0,
Sxd2 14. Sxd2, Lb7 15. Sb3, axb5.

Ser bestemt stadig lovende ud for sort, men
uklart er det vel efterhånden. Fighteren Radja-
bov vinder over den veluddannede Zvjaginsev.
De succesrige i vores dages skak er sportsfol-
kene, ikke akademikerne.

16. Dc2, c6 17. Ld3, h6 18. g4, Lc7 19. d5,
Le5 20. dxe6, Lxb2† 21. Dxb2, fxe6 22. f4,
De7 23. g5, h5 24. Dc2, Dxa3† 25. Kd2, Db4†
26. Ke2, Kh8 27. Tg3, Ta3 28. Th3, Txb3 29.
Txh5†, Kg8 30. Lh7†, Kf7 31. Txd7†, Ke8
32. Td4, Da3 33. Dd2, Lc8 34. Lg6†, Ke7 35.
Th7, Tg8.

Sort stod utvivlsomt glimrende undervejs,
men fra – formentlig – at regne med en hurtig
sejr efter Df6!, er det svært at omstille sig til en
kompliceret fight.

36. Td8!, Txe3† 37. Kf2, Tf3† 38. Kg2.
1-0.

Bent Larsen
nåede semifinalen
Bent Larsen sluttede på 4. pladsen blandt de 16
deltagere i Festival Miguel Najdorf i Argen-
tina. Turneringen blev spillet cup-systemet, og
Bent Larsen nåede frem til semifinalen efter sejre
over IM Jorge Rosito, Argentina, og GM Pablo
Zarnicki. I Semifinalen mod IM Diego Valerga
spillede Bent Larsen begge de ordinære partier
remis, men tabte så hurtigskakomkampen 2-0.
I den afsluttende match om placeringerne 3 og
4 blev det til nyt nederlag mod IM Pierrot.

Turneringsvinder blev GM Hugo Spangen-
berg, Argentina, som vandt finalen mod IM
Diego Valerga 1½-½.
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DØDSFALD

Henning Kjærsgaard
Andersen
Den 30. september 2002 døde Henning
Kjærsgaard Andersen, 70 år gammel. Gan-
ske  pludseligt blev han ramt af en blod-
prop i hjertet, og det stod hurtigt klart, at
hans liv ikke var til at redde. For nogle år
siden blev Henning opereret for kræft og
var tilsyneladende fuldkommen restitue-
ret. Han havde da også som altid meldt sin
deltagelse i vinterturneringen med start
dagen efter. Sådan skulle det ikke være.

Henning gjorde sin entre i Gladsaxe
Skak Forening umiddelbart efter stiftelsen
i 1963 og var i klubbens guldalderperiode
med til at spille GSF op i 1. division, hvor
han også deltog 1968-69. Gennem årene
blev det til hele 130 kampe på 1. holdet
med en score på knap 52%. I 1973 blev
Henning mesterspiller, men lærergernin-
gen samt en længevarende flirt med Dansk
Trampolinforbund medførte efterhånden
manglende tid til skak, som næsten kun
blev dyrket på hold og i klubturneringer.
Her ser vi ham i perioden 1980-84 placere
sig smukt med fire 3. pladser i klubmester-
skabet. Helt til tops nåede han ikke.

En af årsagerne hertil var givetvis Hen-
nings organisatoriske talent, som GSF nød
godt af på mangfoldige måder. Allerede i
1967 blev han valgt ind i bestyrelsen og
var kasserer 1969-74. Efter trampolin-
perioden var han atter på banen som næst-
formand 1984, og 1986 blev han valgt til
formand, en post han bestred i 10 år. Så
havde han mistet gejsten, som han selv
udtrykte det. Dog ikke mere, end da klub-
bladet i 1967 var i fare for ikke at ud-
komme, trådte Henning til som redaktør,
trykker og distributør. Helt indtil sidste år
påtog han sig alt dette, hvorpå han tillod
sig at nyde sit skaklige otium.

For sin store indsats for Gladsaxe Skak
Forening blev Henning hædret som æres-
medlem i 1994, hvad der vistnok overra-
skede ham. Han var en beskeden natur og
førte sig ikke frem. Når hertil kommer hans
positive livssyn og afholdte væsen, er jeg
sikker på klubbens godkendelse til post
mortem at give ham endnu et æresmedlem-
skab for hans menneskelige egenskaber.

Henning efterlader et stort tomrum i
GSF. Æret være hans minde.

Erik Poulsen

duard Gufeld nåede aldrig tæt på verdens-
toppen, men alligevel sætter hans død gang

30. Txg7†! Kxg7 31. Sf5† Kg8 32. Dg4†
Tg6 33. Se7†! Kg7 34. Sxg6, Dxb3 35. Sxe5†
Kf6 36. Dg6† Kxe5 37. d4† Opgivet

Et pragtfuldt parti, hvor tabet kostede Tal en
tredje titel i træk efter sejre i 1957 og 1958. Nu
vandt Petrosjan med 13½ foran Spasskij og Tal
12½, mens Gufeld med 9/19 blev en respek-
tabel nr. 12 på deling med Bronstein.

Gufeld viste sig at komme usædvanlig godt
til rette med de sovjetiske ledere og myndighe-
der, og det varede ikke længe, før han kom til at
repræsentere USSR. Ved Studenter-OL 1962 i
Marianske Lazne blev han verdenskendt som
taber af den daværende tjekkoslovak, Lubomir
Kavaleks, bedste parti nogen sinde. Det blev et
krav på udødelighed, som han bl.a. kunne takke
Gufelds stædige forsvarsspil for:

Eduard Gufeld
Lubomir Kavalek

Spansk C64

1. e4, e5 2. Sf3, Sc6 3. Lb5, Lc5 4. c3, f5 !?
5. d4, fxe4 6. Sg5?!

Nu spiller man i stedet 6. Lxc6 med lille hvid
fordel.

6. -, Lb6 7. d5, e3!
Ups! Gufeld opdagede, at han var røget i en

fælde, som han oven i købet godt kendte, fordi
han havde fået vist den af en kollega. Den var
ikke publiceret, men Kavalek havde åbenbart
også fundet den.

8. Se4, Dh4 9. Df3, Sf6 10. Sxf6† gxf6 11.
dxc6, exf2† 12. Kd1, dxc6 13. Le2, Le6 14.
Dh5† Dxh5 15. Lxh5† Ke7 16. b3, Ld5 17.
La3† Ke6 18. Lg4† f5 19. Lh3, Thg8 20. Sd2,
Lxg2 21. Lxg2, Txg2 22. Tf1, Td8 23. Ke2.
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23. -, Txd2†!!
I sin selvbiografi skriver Gufeld: Der er es-

sentielle øjeblikke i en skakspillers karriere, hvor
han er usædvanlig inspireret. I de øjeblikke fø-
des mesterværker, der kan gengives i simpel
skaknotation. Tilsyneladende havde min mod-
stander her et sådant inspireret øjeblik.

Eduard Gufeld
19/3-1936 - 23/9-2002

AF SVEND NOVRUP

i en mængde tanker om en gådefuld stormester.
En stormester med en kærlighed til æstetisk og
kunstnerisk angrebsspil, men samtidig en masse
selvfølelse, der gjorde, at man ikke havde talt
mange sekunder med ham, før han var i gang
med at undersøge, om man kunne befordre hans
artikler og bøger i trykken i sit land, så han
kunne tjene lidt flere penge!

Gufeld blev født i Ukraine og afslørede tid-
ligt et sprudlende skaktalent, ikke kun på bræt-
tet, men også som journalist og teoretiker. Han
fik hurtigt en spillestyrke, så han kvalificerede
sig til finalerne om Sovjetmesterskabet, første
gang af i alt otte i 1959. Dette mesterskab havde
en styrke, så kun interzoneturneringer kunne
regnes for lige så stærke. Allerede i sin debut
stod Gufeld for en sensation. Mikhail Tal var
midt i sin rekordhurtige opstigning til VM, men
selv om han i vanlig stil gik løs på Gufelds
stilling, udviklede partiet sig som en knivskarp
balancegang mellem forsvar og angreb for
begge, men Gufeld var den, der til slut kunne
ofre afgørende.

Eduard Gufeld
Mikhail Tal

Spansk C77

1. e4, e5 2. Sf3, Sc6 3. Lb5, a6. 4. La4, Sf6
5. Lxc6, dxc6 6. d3, Sd7 7. Sbd2, Le7 8. Sc4,
Lf6 9. De2, c5 10. Ld2, 0-0 11. g4, b5 12. Se3,
g6 13. h4, Sb8 14. 0-0-0, Sc6 15. Tdg1, Le6
16. Kb1, Sb4 17. Lxb4, cxb4 18. g5, Lg7 19.
Sg4, f5 20. gxf6, Lxg4 21. Txg4, Dxf6 22.
Th3! a5?

Herefter har Hvid overtaget i så store kom-
plikationer, at han kun skal træde ved siden af
en enkelt gang for at miste det. Begge de unge
kamphaner demonstrerer i det følgende deres
store taktiske formåen.

23. h5, Ta6 24. hxg6, hxg6 25. Tg2! b3! 26.
axb3, a4! 27. Sh4, axb3 28. Txg6, Tfa8 29.
cxb3, Df7.
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Man kan tilføje, at det ikke kun var et øje-
blik, men en tilstand, der varede partiet ud. Se
blot, hvorledes Kavalek i det følgende giver sin
sortfeltede løber en helterolle, og f.eks. spiller
sit 27. træk a tempo.

24. Kxd2, e4 25. Lf8!
Hvid indser, at hans eneste chance er at blo-

kere den stærke løber.
25. -, f4 26. b4, Tg5! 27. Lc5(?)
Gufeld siger selv, at han begyndte at ånde

friere her, men havde han set Sorts næste træk,
ville han alligevel nok have forsøgt 27. c4.

27. -, Txc5! 28. bxc5, Lxc5 29. Tab1, f3 30.
Tb4.

Kan man da ikke friste den fordømte løber?
Nej, Sort værdiger ikke tårnet et blik.

30. -, Kf5 31. Td4, Lxd4.
Når det ikke kan være anderledes... men så er

partiet til gengæld også afgjort.
32. cxd4, Kf4 33. opgivet
Hvid er et tårn op, men fortabt. Et parti, man

altid vil huske begge deltagere for. Det var op-
lagt, at Gufeld også en dag måtte præstere no-
get udødeligt.

Foreløbig satte han gang i en litterær produk-
tion, hvor hans tidlige værker var udmærkede.
Så når onde tunger hævder, at Gufeld er den,
der har skrevet flest dårlige teoribøger, er sand-
heden nok den enkle, at hans senere bøger var
lidt for ureviderede afskrivninger af de tidlige.
Måske derfor mener nogle, at han har skrevet
ca. 50 bøger; andre, at han har skrevet over 100!

Han erobrede GM-titlen i 1967 og blev re-
spekteret ikke kun som spiller, men også som
træner. Omkring 1970 flyttede han til Georgien,
hvor han kom til at træne en række af de talent-
fulde kvinder, som republikken var så rig på,
først og fremmest Maja Tjiburdanidze, som
under hans vinger erobrede WIM-titlen som 13-
årig i 1974 og verdensmesterskabet som 17-
årig i 1978. Selv begyndte han at vinde GM-
turneringer i 1971, ikke mindst i Tbilisi, hvor
han sejrede i ikke mindre end fire store tur-
neringer. I 1973 skabte han sit ‘Mona Lisa’, sit
krav på udødelighed. Han fortalte siden, at sal-
get af kommentarerne til det alene indbragte
penge nok til en komplet møblering af hele hans
store hus.

Vladimir Bagirov
Eduard Gufeld

Kongeindisk E84

1. d4, g6 2. c4, Lg7 3. Sc3, d6 4. e4, Sf6
5. f3, 0-0 6. Le3, Sc6 7. Sge2, Tb8 8. Dd2, a6
9. Lh6.

Måske vælger Bagirov at bytte de sortfeltede
løbere, fordi Gufeld havde fået et ry, som han
selv plejede ved enhver lejlighed, for at være
særligt ferm med den sortfeltede løber.

9. -, b5 10. h4, e5 11. Lxg7, Kxg7 12. h5,
Kh8!? 13. Sd5, bxc4 14. hxg6, fxg6 15. Dh6,
Sh5!

Gufeld fortalte, at han kort efter udfordrede
sine sovjetiske kolleger i flyet fra Rom til Rio
på vej til interzoneturneringen i Brasilien. De
skulle analysere denne position. Smyslov, Gel-
ler, Bronstein, Polugajevskij og Savon forsøgte
alle at hævde Hvids overlegenhed, men måtte
indrømme, at stillingen måtte anses for lige.

16. g4, Txb2! ? 17. gxh5, g5.
H-linjen skal holdes lukket – og g-linjen helst

også.
18. Tg1, g4! 19. 0-0-0, Txa2 20. Sef4?
Opfindsomt, men forkert. Hvid skulle spille

Lh3.
20. -, exf4 21. Sxf4.
Uden at kende partifortsættelsen ser dette

farligt ud. Siden er der fundet en remis for Hvid
efter 21. Lxc4 og f.eks. 21. -, Ta1† 22. Kb2,
Txd1 23. Txd1, Tg8! 24. Sf6, Tg7 25. Lg8!
De7 26. Lxh7, Txh7 27. Sxh7, Dxh7 28. Df8†
Dg8 29. Dh6† med evig skak.

21. -, Txf4! 22. Dxf4, c3! 23. Lc4.
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23. -, Ta3!!
Gufeld: Det sværeste træk i partiet – og må-

ske i hele min karriere!
Hvid har modspil efter 23. -, Ta4 24. Lb3,

Sxd4 25. Txd4, Txd4 26. fxg4.
24. fxg4, Sb4 25. Kb1!
I dette parti er det Bagirov, der med stor op-

findsomhed forsøger at finde en vej ud og sik-
rer Gufeld udødeligheden. Han håber på 25. -,
c2† 26. Kb2, cxd1D 27. Txd1, og truslen Tf1!
Sikrer, at Hvid får sin officer igen og får et gun-
stigt slutspil.

25. -, Le6!! 26. Lxe6, Sd3! 27. Df7.
Der er mat efter Txd3? Db8†.
27. -, Db8† 28. Lb3, Txb3† 29. Kc2, Sb4†!

30. Kxb3, Sd5† 31. Kc2, Db2† 32. Kd3, Db5†
33. opgivet.

Pga. 33. Kc2, De2† 34. Kb3, Db2† 35. Kc4,
Db5 mat.

Til almindelig undren kunne Gufeld tilsynela-
dende rejse til Vesten, som det passede ham, og
sige nogenlunde, hvad der passede ham. Han
havde ikke engang en KGB-vagthund med sig.
Det slap ingen skakmestre for, og derfor kon-
kluderede de fleste, at Gufeld måtte have KGB-
forbindelser, hvilket han aldrig indrømmede.
Vi andre må indrømme, at det krævede mange
krumspring at få rettigheder i sovjetisk skak,
og at det ind imellem kunne give et mærkvær-
digt indtryk af de sovjetiske spillere.

Ved OL i Thessaloniki 1988 kom jeg tæt på
Gufeld ved nogle møder med ham og FIDE-
præsident Florencio Campomanes, der var i fuld
gang med at slagte journalist-organisationen
AIPE, som jeg var præsident for, og få journa-
lister ville være med til at kæmpe for. Før mø-
det kom i gang, forsøgte Gufeld at få mig til at
oversætte sin samlede produktion til dansk.

Han kæmpede derefter over for Campomanes
for, at der skulle være større bevågenhed over-
for det kreative element i skak og havde en
række forslag. Det var på det sted, jeg gjorde
ham opmærksom på Carsten Høis kombination
mod Gulko, som jeg havde stået og set ved bræt-
kanten dagen forinden og straks vidste måtte
være udødelig.

Jeg påstod, at så skulle den slags lige så langt
frem i lyset som superstormestrenes spil. Han
var noget skeptisk, men da han så slutkom-
binationen, brugte han den i sin videre argu-
mentation overfor Campomanes, og så fik Høi
en særpris på 500$ for OLs flotteste angreb. Da
danskerne ikke mødte til slutceremonien, kom
jeg selv til at modtage prisen af Gufeld på po-
diet og siden videregive den til Høi. Jeg syntes,
det var en meget fortjent præmie, og håbede, at
Gufelds kunstneriske synspunkter ville nyde
fremme.

Det kan man næppe sige, at de kom til. Be-
tænkningstiden er stærkt forkortet i den aktu-
elle skak, og der er ikke stor respekt for skøn-
hedspræmier.

Efter USSR’s opløsning flyttede Gufeld til
Hollywood(!), hvor han vandt flere turneringer
og fortsatte sine skriverier. I begyndelsen af
september fik han et hjerteanfald, som han al-
drig overvandt. Skakverdenen er dermed en
æstetisk ildsjæl fattigere.
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kak i Spanien er en dobbelt nydelse. Det er
skak, og det er fire timer uden larm. Det

forsøgte at blive upopulær i sociale sammen-
hænge. Det lykkedes til fulde, da jeg fandt ham
in fraganti nede i min seng. Han tog sin lettere
retarderede pige direkte med op på et andet
værelse, hvor de også blev smidt ud. „I kunne
da godt have banket på“, sagde pigen til værel-
sets forbløffede ejer. Efter et fuldemands-
skænderi blev bulen ryddet.

Det kniber med at få studeret skak i det miljø,
så det har været fint at spille to turneringer uden
for Sevilla. En i en landsby (Coria del Rio) og
en i Malaga. Jeg har ligget med 6 af 8 og 5 af 7,
men præmier er det ikke blevet til.

 I Coria mødte jeg GM Suba i næstsidste
runde. Jeg forsøgte at forberede mig via Chess-
Base online, men det skadede mere end det gav-
nede. I en teoristilling i semi-Tarrasch, spillede
han et pudsigt Tb1, som jeg mente jeg havde
set før. Ved nærmere eftertanke var det i „Dyna-
mic Chess Strategy“ af, gæt engang, selvsamme
Suba. Jeg havde også læst en artikel af en anden
rumænsk stormester, Marin, om den stilling.
jeg kunne huske hvad deres hovedvariant var,
så jeg spillede noget andet og kom til at stå
rigtig skidt og spillede mit dårligste parti i tur-
neringen.

I Malaga havde jeg igen sort mod en storme-
ster, chileneren Cifuentes. Det blev igen semi-
Tarrasch og igen tabte jeg, dog ikke uden kamp.

Jeg vil vise et parti fra Malaga mod den cu-
banske GM Garcia.

Jesper Lauridsen, Danmark
GM Garcia, Cuba

Siciliansk    B86

1. e4, c5. 2. Sf3, d6 3. d4, cxd4 4. Sxd4, Sf6
5. Sc3, a6 6. Lc4, e6 7. Lb3, Sbd7 8. f4, Sc5 9.
Df3, b5 10. f5, Ld7?! 11. fxe6, fxe6 12. Lg5,
b4?!

12. -, Le7 var mere forsigtigt, men giver sort
et svagt centrum.

13. e5!, dxe5 14. Lxf6, gxf6 15. Td1!
Jeg brugte en masse tid på 15. Dh5†, Ke7 16.

Sf5†, men kunne ikke få det til at virke og kom
frem til, at dronningen står perfekt på f3, hvor
den kontrollerer c6.

15. -, exd4.

Eneste træk.
16. Dh5†, Ke7 17. Dc5†, Kf7 18. Dh5†,

remis.
Der er jo evig skak. Jeg havde ca. 10 min.

tilbage og regnede på 19. Sd5†, men mente, at
det kunne blive svært at vinde uden tid efter 19.
-, Kd6. Også 19. Se4 giver hvid en suveræn
stilling, så det var ikke nogen specielt ærefuld
remis.

I et andet parti blev jeg selv hjulpet af tiden, jeg
har lige spillet 24. -, Dc7-a7 mod Gavilan, en
talentfuld 14-årig spanier uden Elo.
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Gavilan - Jesper Lauridsen

25. f5, Lxd4 26. Txd4, e5 27. f6, Dd4 28.
Dh4, Sa3† 29. bxa3, bxa3?

Hvid trækker og vinder med 29. -, Le6, der
rydder h-linjen, og samtidig dækker løberen sin
konge med Lb3. I stedet vandt jeg efter:

30. Lxa3, Tb8 31. Sb2, Tb2 32. Lb2, Tb8
33. Kc1, Db2 34. Kd2, Dd4 35. Kc1, De3† 36.
Kd1, Tb1 mat. 0-1.

Sorts rigtige svar var 29. -, Tc2, der giver
remis. Efter 30 Dh6, Tc1 31. Kc1, Dc4 har sort
evig skak med Dc4, og 30. Lf5, Tc1 31. Kc1,
Da1† 32. Kc2, Da2† 33. Sb2, Ld3†! 34. Kd3,
Db3† 35. Ke2, Db2† 36. Kf3, Db3† er også
evig skak. 30. Ld7, Th2! (fulgt af Ld3† og Se6)
taber for hvid. 30. Le6, Th2! (fulgt af Ld3 og
Sd7) ligeledes.

Stille
skakdage
i Spanien
AF JESPER LAURIDSEN

kunne være et interessant sociologisk eksperi-
ment at åbne en bar, hvor højrystet tale var for-
budt. Måske ville man få mange kunder. Alle
spaniere er jo ikke ens. Men det er ekstremernes
land. Enten er det vandkæmmet hår og religiøse
skoler, eller stoffer og hæmningsløshed.

Dér, hvor jeg bor nu, dominerer gruppe to. I
går kom jeg hjem til 10-12 flasker hård spiritus
og folk, der klappede flamenco. Min udlejer,
Elena, sang den ene solo efter den anden, bl.a
en om en sigøjner, der sad i fængslet og kla-
gede sig.

Hun var ret tæt på at kunne komme til at
synge den i de helt autentiske omgivelser, for
da vi (de) lidt senere var ved at danse ved og på
et bål oppe på taget (der røg lige et sofabord!)
og jeg lænede jeg mig ud for at se ned på gaden,
blev jeg oplyst af lyskegler. Politiet stod klar
med hunde, og en flok naboer var også stimlet
sammen. Elena svarede igen med sin rustne
sigøjnersopran, der skar ned igennem den el-
lers helt tyste hverdagsnat. På det tidspunkt
havde jeg så småt forventet, at der ville komme
molotov-cocktails på bordet.

Politiet forsvandt, og de kunne jo heller ikke
komme ind. Huset er ikke udstyret med en rin-
geklokke, så man må råbe Elena så højt man
kan, for at komme ind. Gæsterne var efterhån-
den blevet godt stive, og den mest fulde stod og
ævlede om et festprincip, han havde opfundet
tidligere på aftenen. Sociomasochisme. Han
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Specialskolen  Østergade  Østergade 74 • 9460 Brovst • tlf. 9823 2978

LÆRER / SKAK-divisionsspiller
På grund af øget tilgang af elever til vidtgående specialundervisning,  søger vi en LÆRER eller SOCIALPÆDAGOG m/k
fra 1. februar 2003, eller evt. tidligere.ØSTERGADE er et special-skoletilbud for 16 børn/unge fra 7-12 år med sociale og
indlæringsmæssige vanskeligheder.

Vi søger en engageret, robust medarbejder, der stiller krav til sig selv og sine omgivelser. Du må kunne samarbejde og indgå
i vores meget engagerede medarbejder-team. Du vil få stor indflydelse på dine arbejdsfunktioner og vi vil forvente en vis
selvstændighed.

Du skal bl.a kunne undervise i skak og forventes at deltage på Brovst Skakforenings hold i A-rækken (næste år Mesterrk.!)
Arbejdstiden vil være 30 timer pr. uge for lærere inkl. møder, forberedelse m.v. og 37 timer om ugen for socialpædagoger.
Løn iht. gældende overenskomst eller eft. kvalifikationer ( 26.000 -32.000 pr.md).

Hvis dette har din interesse, så ring straks til Forstander  JES J. SIMMELSGAARD, tlf.  2094 0326
Ansøgningsfrist den 15. november 2002.

Specialskolerne VESTERLED, ØSTERGADE og GRABOWSVEJ er godkendt til vidtgående Specialundervisning af Brovst
Kommune og Nordjyllands Amt og har plads til i alt 32 elever til specialundervisning og 16 SFO elever.
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BØGER

Bognoter
v/ Jacob Aagaard

Danske miniaturer
Redigeret af Holger Helledie og Leif Schmidt,
112 sider, A5, Vissings Forlag, København
2002, 100 kr.

Så kom endelig den bog, problemskakinter-
esserede har ventet på: Samlingen af udvalgte
danske miniaturer (dvs. skakopgaver med højst
syv brikker).

redaktørerne har ydet en stor indsats for at
bringe os 284 opgaver af 100 forfattere. bedst
repræsenteret er H.V. Tuxen med 12 totræk-
kere og Jan Mortensen med 11 opgaver af alle
slags. Opgaverne er ordnet efter art: 72 totræk-
kere, 87 tretrækkere, 31 firetrækkere, 8 fler-
trækkere, 1 selvmat, 36 hjælpematter og 49
fantasiopgaver.

Den smukke bog er virkelig gennemarbej-
det. Før hver opgaveart er der oversigt over
forfatterne til den pågældende art, og senere
følger et komplet forfatterregister. Der er også
12 sider med ultrakorte biografier af forfatterne,
fem sider med problemudtryk og tre sider med
de kilder, der er benyttet ved udvælgelsen af
afdøde forfatteres opgaver.

Men det allerbedste er selve opgaverne. De
fremtræder yderst løservenligt med seks dia-
grammer på hver venstreside og to diagrammer
på den tilsvarende højreside, hvor også løsnin-
gerne er skrevet. Hver løsning følges af en kom-
mentar på 1-2 linjer, med en koncis beskrivelse
af opgavens indhold og undertiden også en
kvalitetsvurdering. I tid dækker opgaverne vidt,
den ældste er fra 1867, den yngste fra 2001.
Også forfatterne dækkes bredt, med mange
mindre kendte repræsenteret med en enkelt
opgave. Det betyder, at såvel klassikerne som
andre seværdige opgaver kan nydes.

Bogen er en af de bedste opgavesamlinger,
jeg nogen sinde har set og kan varmt anbefales
til alle.

Henrik Juel

Claire Summerscale:
Interview with a Grandmaster
144 sider, Everyman Chess 2002.

I denne bog interviewer Claire Summerscale et
antal af verdens kendte og mindre kendte stor-
mestre. Heriblandt Khalifman, Seirawan, Short
og Rowson. Dette efterfølges af nogle løst kom-
menterede partier. Det er lykkedes rigtig godt
for stormestrene at folde sig ud på trods af den
noget skolebladsagtive journalistik fra Fru
Summerscale (hustru til GM Summerscale, der
lidt misvisende står som medforfatter – jeg går
ud fra at det er ham, der har sat sporadiske noter
til de udvalgte partier). Man kunne ofte godt
ønske sig at spørgsmålene ikke var de samme
til alle stormestrene og gik mere i dybden.

Nigel Davies:
The Grünfeld Defence
160 sider, Everyman Chess 2002.

En standard teoribog i Everymans serie baseret
på 73 partier med noter og nogle almindelighe-
der. Bogen omhandler stillingerne efter 1. d4
Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 (eller 3. g3 d5 og lignen-
de trækomstillinger. Det er d7-d5 der er det
væsentlige.). Grünfeld-varianten er et pålide-
ligt forsvar, der har været anvendt med succes
af topspillere som Kasparov, Fischer, Aljechin,
Kortchnoi, Anand, Episjin og Peter Heine Niel-
sen. Davies formår at vægte materialet godt, og
bogen virker nyttig for spillere helt op til nær
professionelt niveau.

Glenn Flear:
Test Your Endgame Thinking
160 sider, Everyman Chess 2002.

Dvoretskys system til udvikling af stor slutspils-
forståelse bygger på at løse svære opgaver.
Opgaverne i hans bog er nok for svære til den
almindelige klubspiller, eftersom både IM’ere
og stormestre synes at have store problemer med
dem, så det er godt, at der er andre muligheder
på markedet. Bogen her indeholder 200 slut-
spilsøvelser udvalgt af en mand, der virkelig
ved noget om det, og er i familie med Can you
be a Tactical/Positional Chess Genius, to bø-
ger der er omtalt hhv. i Skakbladet nr. 7/2002
og i dette nummer. Bogens målgruppe går fra
ca. 1600 til 2100.

Jeremy Silman:
The Reassess your Chess Workbook
424 sider, Siles Press 2001.

Denne bog er lidt i familie med Dunningtons
Can You be a Positional Chess Genious?, men
er nok endnu mere basal. Opgaverne er meget
simple og egner sig bedst til juniorer og til spil-
lere, der stadig kæmper med at fange det posi-
tionelle spils basale elementer. Til det er den til
gengæld fremragende! Enkelte opgaver falder
uden for det gennemgående niveau, men stør-
stedelen af de 131 opgaver ligger på det øn-
skede niveau. Grunden til, at 131 opgaver hos
Silman fylder tre gange så meget som 150 op-
gaver hos Dunnington, er, at Silman bruger
meget plads på at forklare løsningerne (hvilket
han gør rigtig godt) og har et 40 sider langt
introduktionsafsnit (Thinking technique & Im-
balances: A Crash Course). Varmt anbefalet.

Drazen Marovic:
Dynamic Pawn Play in Chess
256 sider, Gambit 2001.

Virkelig en bog uden indledning! Marovic
springer direkte ud i en mindre (25 sider) histo-
risk gennemgang. Herefter følger fire større
kapitler lækkert proppet med partier: Det åbne
centrum, Det lukkede centrum, Bondemajo-
riteter & Minoritetsangreb og Det dynamiske
centrum. Sammenlagt bliver der brugt under
fem sider på konklusioner i bogen, der kan an-
befales pga. de mange velkommenterede par-
tier.

Neil McDonald:
Concise Chess Endings
288 sider, Everyman Chess 2002.

En samling hurtigt kommenterede slutspil hvor
ord har større betydning end varianter i en bog,
der først og fremmest gør sig bemærket igen-
nem størrelsen. Bogen er i en meget lille lom-
meudgave og ville passe i de fleste lommer,
hvis det ikke var for tykkelsen, der udelukker
de allermindste lommer. I en almindelig bog
ville der cirka være 144 sider. Det er lidt svært
at se, hvad bogens lille størrelse skal gøre godt
for, da spillere der kan gennemspille den uden
bræt, formodentlig ønsker sig slutspilsbøger på
et højere niveau.

John Nunn:
Endgame Challenge
256 sider, Gambit 2002.

En af verdens bedste skakforfattere kommer her
med en samlig af 250 svære slutspilsopgaver i
en dejlig bog. Nunn’s Puzzle Book er en kom-
binationsbog varmt anbefalet af Mark Dvo-
retsky pga. de særdeles velkommenterede løs-
ninger, og mon ikke verdens bedste træner også
godkender denne bog af præcis samme årsag.
For Skakbladets læsere er der kun én anke til
denne bog. Opgaverne er virkelig svære! For
de fleste vil Flears bog nok være at anbefale,
men for de få, der virkelig vil have deres sag
for, er dette en guldgrube.

Tim Harding:
64 Great Chess Games
304 sider, Chess Mail 2002.

Denne nye bog fra Korrespondanceskakkens
fremmeste forfatter omhandler 64 partier spil-
let pr. Korrespondance eller e-mail fra 1872 til
i dag og inkluderer bidrag fra GM Baburin,
Hans-Markus Elwert og vores egen Jørn Sloth.
Partierne indeledes med beskrivelse af spillerne
og omstændighederne omkring partiet. Bogen
har med god grund modtaget gode anmeldelser
rundt omkring.

Tim Harding:
Startling Correspondence Chess Miniatures
128 sider, Chess Mail 2002.

En lille bog med 100 kommenterede miniature-
partier fra korrespondanceskakkens verden. De
sjoveste er fra kapitlet Resignation: The surrest
way of losing, hvor forfatteren gennemgår par-
tier, hvor der er blevet opgivet i spillelige stil-
linger. Det meste af bogen er bare nuttet, men
enkelte steder tager forfatteren arbejdshand-
skerne på og kommer med nogle af de gode
kommentarer, han er kendt for.
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Jesper Jespersen
Dubuque Chess

Journal 1880

Mat i to træk!

Løsning side 19
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K-SKAK

Indbydelse til
Divisionsturneringen
2003
Så er det tiden, hvor I skal få samlet et
klubhold, hvis danmarksturneringen i k-
skak for hold skal overleve.
De seneste år har der kun været hold til 1.
division, men muligheden for at danne
2. og 3. divisionsgrupper er naturligvis
til stede, såfremt der er tilstrækkeligt med
tilmeldinger! Hvert hold består af 4 spil-
lere, og tilmeldingsfristen er den 10. de-
cember 2002. Turneringen starter i mid-
ten af januar 2003.

Tilmelding: Klubvis med angivelse af
hver enkelt holddeltagers navn, adresse
samt fødselsdato.

Indskud: 1. division 200 kr pr. hold, 2.
og 3. division 150 kr pr. hold.

Indskuddet skal samtidig med tilmeldin-
gen indsættes på girokonto 4950356.

Peter Lindegaard

Henrik Pedersen (2369)
P. Brencher (2364)

Fransk   C06

1. e4, e6 2. d4, d5 3. Sd2, Sf6 4. e5, Sfd7
5. Ld3, c5 6. c3, Sc6 7. Se2, cxd4 8. cxd4, f6
9. exf6, Sxf6 10. 0-0, Ld6 11. Sf3, 0-0 12. Lf4,
Lxf4 13. Sxf4, Se4 14. Se2, Sg5.

Jeg var klar til at møde hovedvarianten 14. -,
Txf3.

15. Se5.
Vurderet til klar hvid fordel i Nunns åbnings-

værk, men uden videre varianter. 15. Sxg5 har
været forsøgt i flere partier, men ser ikke ud til
at bringe hvid noget særligt, f.eks. 15. -, Dxg5
16. Dc1, Df6 17. Dd2, Ld7 18. Tac1, Tac8 19.
Tc3, Le8!? 20. f3, Lg6 21. Lb5, Se7 22. Tfc1,
Txc3 23. Txc3, Sc8! 24. Tc7, Sd6 25. Ld7?!,
e5! Dvoiris - Glejzerov, SSSR 1987.

15. -, Sxe5 16. dxe5, Db6 17. Sg3!? Dxb2?!
Nyhed. Tidligere er kun spillet 17. -, Sf7 18.

Kh1, Ld7 19. f4, Lb5, Boudre - Apicella, Clichy
1995.

18. f4, Sf7.
18. -, Dd4†?! 19. Kh1, Se4 20. Lxe4, Dxd1

21. Taxd1, dxe4 22. Sxe4 med klar hvid fordel.
19. Tf2, Db4.
Her skete i Pedersen - Horvat, Roura B 2001,

19. -, Da3 20. Tc1!? Ld7 21. Tf3, Da5 22. Sh5,
Sh6 23. Tg3, Tf7 24. Sf6†, Kh8 25. Sxh7, Txf4
26. Sf6, Lb5! 27. Lxb5, Db6†! 28. Kh1, Dxb5
29. Txg7, Tf1† 30. Dxf1, Dxf1† 31. Txf1, Kxg7
32. g4, Sf7 33. Sh5†, Kg8 34. Sf6†, Kg7 35.
Sh5†. ½-½. Dette parti spilledes noget hurti-
gere end partiet mod Brencher og 20. Dc2 er
givet en forstærkning af hvids spil.
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20. Dc2!
Fremprovokerer svækkelse i sorts konge-

stilling.
20. -, h6 21. Sh5, De7.
21. -, Td8 22. Dd1, Kh8 23. Dg4, Df8 24.

Dg6, Dg8 25. Tf3 vinder for hvid.
22. Dd1, Dh4.

Der er ikke bedre, da alternativerne 22. -, Sd8
og 22. -, Sh8 giver hvid afgørende angreb efter
23. Dg4.

23. g3, Dh3.
Her står dronningen afgørende uheldigt uden

felter.
24. De2, b6 25. f5!
Det tematiske gennembrud i denne stilling.
21. -, exf5 26. e6.
Endnu stærkere end 26. Tf4, g5 27. e6, gxf4

28. exf7†, Kxf7 29. Te1, Dg4 30. De7†, Kg8
31. Sf6†, Txf6 32. Dxf6, Ld7 33. Te7, Tf8 34.
De5, Dd1† 35. Lf1, Tf7 36. Txd7, Txd7 37.
De8†, Kg7 38. Dxd7.

26. -, Sg5 27. e7.
En anden mulighed var 27. Tf4, Lxe6 28.

Th4, f4 29. Db2, d4 30. Txh3, Sxh3† 31. Kg2,
f3† 32. Kf1, Tad8 33. Te1 og vinder.

27. -, Te8 28. Sf4, Dg4 29. De5, Kh8 30.
Le2. 1-0.

Henrik Pedersen (2369)
G. Siviero (2441)

Fransk   C12

Fra Ove Søgaard havde jeg forud for turne-
ringen modtaget en række partier med mine
modstandere. Her kunne jeg bl.a. se, at Siviero
spillede McCutcheon varianten mod 3. Sc3 i
fransk. Da jeg netop havde set og analyseret

IM-titel og SIM-norm
i Memorial A. Roura B
AF HENRIK B. PEDERSEN

-skakchef Søren Peschardt skrev i maj 2001
på hjemmesiden: ‘Dit land har brug for

dig!’ Der manglede en reserve til holdet, der
spillede i 14. OL. Det kunne jeg ikke stå for, og
jeg overtog 8 partier midtvejs. Selv om stillin-
gerne var gode, så var 6½ point over al forvent-
ning og stærkt medvirkende til, at Danmark kva-
lificerede sig til finalen om OL. Finalen har del-
tagelse af 12 nationer og starter ultimo 2002.

Tidligere har jeg spillet k-skak som supple-
ment til nærskak, bl.a. med deltagelse i lands-
holdsklassen og flere gange i den danske 1. di-
vision, da der var noget ved det. Nærskakken
droppede jeg mere eller mindre ud af for 5-6 år
siden. Historien er den sædvanlige med arbejde,
børn m.v. Til dette passer k-skak derimod per-
fekt – der kan analyseres, når det passer ind i de
øvrige gøremål.

Egentlig var jeg måske også overbevist om,
at computere var ved at tage livet af k-skak,
inspireret af de mange indlæg om dette af ‘kloge
hoveder’ i Skakbladet. Efter at have spillet et
stykke tid nu er det min opfattelse, at k-skak om
muligt er blevet en endnu mere krævende disci-
plin, hvor det ikke er let at komme til noget som
helst!

Hårdt men hurtigt med email
Jeg havde fået mod på mere k-skak og Søren
Peschardt ‘belønnede’ OL-indsatsen med en
plads i en argentinsk invitationsturnering i ka-
tegori V med et krav på 10½/16 til en IM-titel
og 11½/16 til Senior IM-norm. I k-skakken har
ICCF indført denne titel mellem IM og GM.
Turneringen afvikledes pr. email og 16 partier
på en gang er for mig en overgrænse. Det er
hårdt arbejde, når der i en længere periode skal
ekspederes 2-3 træk i gennemsnit pr. dag. Til
gengæld er turneringen næsten overstået for mit
vedkommende efter 1 års spil!

Jeg fortsatte det gode spil fra OL. Til IM-
titlen, der var mit altoverskyggende mål med
turneringen, krævedes +5. Derfor fokuserede
jeg på solidt spil med sort med håb om en lille
plusscore, hvilket lykkedes med 2 gevinster og
6 remis. Med hvid scorede jeg 5 gevinster og 2
remis. Herudover et uafsluttet parti, som jeg
forventer at vinde og dermed kan slutte på 12
point af 16. Turneringssejr er dog tvivlsom, idet
der er en italiener, Ruggeri Laderchi, der fore-
løbig har 9½ point af 12.

Samme nyhed i to partier
I mine 8 hvide partier fordelte åbningerne sig
lidt usædvanligt med 4 sicilianere og 4 franske.
I to partier spillede mine modstandere mystisk
nok samme nyhed i træk 17 i en sjældent spillet
variant i Fransk Tarrasch:
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Ved tilmelding til k-skak-
turneringer skal personnummer
(de første 6 cifre) opgives.
Startbrev fremsendes ikke, før
indskud er betalt.
Benyt giro 495-0356.

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.

Pokalturnering:
Turneringsleder: Søren M. Larsen,
Parcelvej 5, 4690 Haslev.
Tlf. 56 31 28 58.
Email: soren.m.larsen@privat.dk
Lukket for ny-tilmelding.

K-skak resultatblade:
Månedligt undtagen juli. Kan
rekvireres ved frankeret (kr. 5,25)
C5-svarkuvert til Skakbladets
ekspedition, Hybenvej 21,
8763 Rask Mølle.

Holdturnering:
Turneringsleder: Peter Lindegård,
Emil Aarestrups Vej 10,
8000 Århus C. Tlf. 86 19 17 25.
Email: emil10@mail1.stofanet.dk

Landskampe:
Tilmelding: Karsten Fyhn,
Ahlmannsvej 50, 1.th., 6400
Sønderborg. Tlf. 74 49 02 24.
Email: kfyhn@tiscali.dk
Venskabslandskampe startes,
når et passende antal spillere har
tilmeldt sig. Indskud 25 kr.

Internationale turneringer:
Tilmelding: Søren M. Larsen,
Parcelvej 5, 4690 Haslev.
Tlf. 56 31 28 58.
Email: soren.m.larsen@privat.dk
Europa-, Verdens- og Email-
turneringer, klasser og indskud:
Master Norm (11 delt.) 200 kr.
Master Class (11 delt.) 100 kr.
Higher Class (7 delt.) 75 kr.
Open Class (7 delt.) 75 kr.
Tematurneringer (spørg efter
aktuelle temavalg): 100 kr.

K-skak – tilmelding og indskud

videre på et godt parti af Nick De Firmian i
Copenhagen Open valgte jeg at afprøve dette.
Åbningsvalget blev således i flere partier tilret-
telagt efter modstanderen. I de tre øvrige fran-
ske partier spillede jeg 3. Sd2.

1. e4, e6 2. d4, d5 3. Sc3, Sf6 4. Lg5, Lb4 5.
e5, h6 6. Ld2, Lxc3 7. bxc3, Se4 8. Dg4, g6 9.
Ld3, Sxd2 10. Kxd2, c5 11. Sf3, Ld7.

Her afviger Siviero fra ovennævnte parti, der
fortsatte: 11. -, Sc6 12. Df4, cxd4 13. cxd4,
Da5† 14. c3, b6 15. Df6, Tg8 16. Dh4, Th8 17.
Sg5 (17. Df6, Tg8 18. Dh4 ½-½. Rak - Siviero,
k-parti 1998) 17. -, Da3 18. Thb1, Kf8 19. Sf3.
De Firmian - Brynell, Copenhagen Open 2001.

12. h4, c4 13. Le2, Lc6 14. h5, g5 15. Sh2,
De7 16. f4, gxf4 17. Dxf4, Sd7 18. Sg4!

Nyhed. Med denne trækfølge ønsker jeg at
bevare valget mellem hvilket tårn, der skal til f1
lidt endnu. 18. Taf1, Th7 19. Sg4, Df8 20. Sf6†
Sxf6 21. exf6, 0-0-0 var Votava - Veinger,
Rishon Le Zion 1991.

18. -, Df8 19. Thf1, Th7 20. De3, 0-0-0 21.
Sf6, Th8.

21. -, Sxf6 22. Txf6 med planen g2-g4-g5
fulgt af maksimalt tryk pa f7.

22. a4! Spil på begge fløje.
22. -, Sxf6 23. Txf6, Dg7 24. Taf1, Tdf8 25.

a5, Le8 26. T1f4, Dh7.
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27. Lg4!
27. a6 var også interessant, f.eks. 27. -, b6 28.

Lxc4!! og vinder.
27. -, Tfg8.
Eller 27. -, La4 28. Lxe6†.
28. Df3!
At hvid kan erobre bonden på f7 er langt

vigtigere end sorts modspil mod c2.
28. -, La4.
28. -, Kb8 29. Txf7, Lxf7 30. Txf7, De4 31.

Dxe4, dxe4 32. Lxe6, Txg2† 33. Ke3, Txc2 34.
Kxe4, Txc3 35. Ld5, Tb3 36. e6, Te8 37. Ke5,
Te3† 38. Kd6, c3 39. Txb7† Kc8 40. Tc7† Kb8
41. Tc5, Td8† 42. Ke7 og vinder.

29. Txf7, Dxc2† 30. Ke1, Kb8.
30. -, Ld7 31. Txd7 og vinder.
31. Tf8† Le8.
31. -, Txf8 32. Txf8† Txf8 33. Dxf8† Kc7

34. Dd6† Kc8 35. Lxe6† og vinder.
32. Kf1, Dc1† 33. Kf2, opgivet.
Der kunne følge 33. -, Dd2† 34. Kg1, De1†

35. Kh2, Dh4† 36. Lh3, De7 37. Txg8, 37. -,
Txg8 38. Tf6, Ld7 39. Txh6. 1-0.

Erik Barfoed kommenterer
fra Najdorf Memorial
Se også artiklen i Skakbladet nr. 8.
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Stillingen i Antonio Roura 'B':
Henrik Pedersen, DEN, 11/15, Ruggeri Lader-
chi, ITA, 9½/12,  Rhodes, ENG, 8½/13, Ger-
zina, SLO, 8½/14, Sánchez Rodenas, ESP,
7/12, Siviero, ITA, 6½/10, Horvat, SLO, 6½/
11, De Varlos Arregui, ESP, 6/13, Tinture,
FRA, 5½/10 ... I alt 17 deltagere.

Henrik B. Pedersen
– ny IM i k-skak.
(Foto: tr)

Erik Barfoed (2470)
Hector Tepper (2473)

Fransk    C11

1. e4, e6 2. d4, d5 3. Sc3, Sf6 4. e5, Sfd7
5. f4, c5 6. Sf3, Sc6 7. Le3, cxd4 8. Sxd4,
Lc5 9. Dd2, 0-0 10. 0-0-0, a6 11. h4, Sxd4
12. Lxd4, b5 13. h5, b4 14. Sa4, Lxd4 15.
Dxd4, a5 16. h6.

16. Kb1, La6 17. Ld3, Dc7 18. Tc1, Tfc8
har givet sort godt spil.

16. -, g6 17. Kb1, La6 18. g4, Lxf1 19.
Thxf1, Dc7 20. c4, Tac8 21. b3, f6.

21. -, Sc5 22. Sxc5, Dxc5 23. Dxc5,
Txc5 24. cxd5, exd5 (24. -, Txd5, 25. Txd5,
exd5 26. Tc1, d4 27. Tc7 ser godt ud for
hvid) 25. Tc1, Tfc8 26. Txc5, Txc5 27.
Tc1, Txc1† 28. Kxc1, Kf8 29. Kd2, Ke7
30. Ke3, Kd7 31. f5 og gxf5 32.gxf5.

22. Tfe1, fxe5 23. fxe5, Tf7.
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24. Tc1!
Nu er sort nødt til at slå på c4.
24. -, dxc4 25. Txc4, Db8 26. Dd6,

Txc4. Og igen er sort nødt til at slå på c4.
27. bxc4. Og nu har hvid en stærk fri-

bonde.
27. -, De8 28. c5, Sb8 29. Tc1, Sc6 30.

Sb6, g5.
Her tilbød sort remis – ikke tale om!
31. Td1, Sb8 32. c6! Sxc6 33. Sd7, Se7

34. Dxe6, Kh8 35. Sf6, Df8 36. Td7, a4
37. Dd6, Dxh6 38. Txe7, Dh1† 39. Kc2,
Dg2† 40. Kd3, Df1† 41. Kd4. 1-0.
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Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 8.

1. Ernst Rojahn, Norge
Alexander Angos, Grækenland

13. Skak-OL, 4. finalerunde. München 1958.
21. Th5! fik den unge græker til at give op
straks. Efter 21. -, Dxa1† 22. Kg2, gxh5 23.
Sf5 truer bare 24. Sxe7† Kh8 25. Dxf8 mat, og
det kan ikke rigtig forhindres. 1-0.

2. Per F. Petersen
John Noe

NrSundby Bank Skak Cup, Aalborg 1992. 19.
-, Txf3†! Men også 19. -, Lh6 vandt. 20. gxf3,
Dh1† 21. Sg1, Lh3†. Der er mat i 3. 0-1.

3. Bela Radnoti
Lajos Szell

Zalakaros Open 1988. 22. -, Sg4! 23. De1, Sxf2!
24. Txf2, Se2†! Også 24. -, Txf2! 25. Dxf2,
Tf8 vandt. 25. Kf1. Eller 25. Kh1, Dxf2! 25. -,
Txd1 26. Txf8† Dxf8† 27. Kxe2, Txe1† 28.
Kxe1, Dc5 29. Sd2, De3† 30. Kd1, Dg1†. og
hvid gav op. 0-1.

4. Fabrize Wantiez, Belgien
Niels Kristian Nielsen, Danmark

NATO ms. 2001, Sanremo 2001. 18. Sxf7! Men
ikke 18. Txh7? Lxe5! 18. -, Kxf7. Han kan lige
så godt gå med. 19. Txh7† Lg7 20. Lxg6† Kf8.
Eller 20. -, Kg8 21. f5! 21. Dh5, Le8 22. Th8†
Lxh8 23. Dxh8† Ke7 24. Dg7† Kd6 25. dxc5†
Kc6 26. Le4† Td5 27. Txd5. 1-0.

5. Henrik Holmsgaard
Jens Kjeldsen

Aalborg internationale Turnering 1992. 26.
Sxd4? Det er nok for farligt. Men sort ville
også efter 26. Df2, Lc6 have haft en pæn stil-
ling. 26. -, cxd4 27. Txd4. Eller 27. Txe8, Sxe8
28. Sd5, Dg3 etc. 27. -, Sg4! Sort havde også
27. -, Dc5 28. Dd3, Lf5 29. Dd2, Se4 30. Sxe4,
Dxd4 med fordel. 28. Txg4, Lxg4 29. Txe8,
Txe8 30. hxg4, Ld4†! 31. Kh1, Dg3 32. Dd3.
32. Lg5, Te1. 32. -, Df2. Lidt skrappere var 32.
-, Dh4† 33. Dh3, Df2. 33. Kh2, Le5† 34. Kh3.
34. Kh1, Dh4† 35. Dh3, Tf8!. 34. -, Dg1 35.
Lf4, Lxf4. 0-1.

6. Ilya Arakelov
Vladimir Bagirov

Aserbajdsjan 1960. Alle har vel opdaget trus-
len 28. -, Txe2! 29. Dxe2, Sg3† og mat, ikk’?
Hvidspilleren valgte 28. Tf3. Men den ydmyge
tilbagelevering 28. c5! var den helt sikre vej.
Efter 28. -, Dxc5 29. Dxc5, Sxc5 30. Lc4 ville
sorts fordel være umærkelig. 28. -, Txf3 29.
Lxf3. Heller ikke 29. gxf3 er godt nok, da både
29. -, Sf2† (med matangreb) og 29. -, Df2 (eller
29. -, Tg6) fører til sort gevinst ligesom 29. -,
Sg3† og mat i et par træk. 0-1.

Det så jo ganske tilforladeligt ud. Men hvis
man nu slipper maskinparken løs på diagram-
stillingen, får man svaret 28. Lh5! (!) Med føl-
gende linedans: 28. -, Th6?! 29. Txf5! g6 30.
Tf3! Txf3. Eller 30. -, Sg3† (30. -, Txh5? 31.
c5!) 31. Txg3, Txg3 32. c5! Dd8 33. Df2!. 31.
gxf3, Sf2† 32. Kg2, Txh5 33. c5! Db4 34. Dxf2,
Txd5 35. Te1, Dxc5 36. De2, og spillet er lige.

Og ikke nok med det. Hvids 29. træk, Lxf3,
viser sig at være den afgørende fejl! I stedet
kommer apparaterne endnu en gang op med

nøgletrækket 29. c5!! og en ny fascinerende
balanceakt: 29. -, Tc3! Det mere banale 29. -,
Dxc5 giver ligeledes udligning. 30. Dxc3, Sxc3
31. cxb6, Sxe2 32. bxa7, Ta6 33. d6, Kf7 34.
Td1 (34. Te1, Txa2!) 34. -, Ke8 35. Te1, Kd7
36. Txe2, Txa2 37. g4, Txa7, og tårnslutspillet
bliver vel også remis.

7. Vladimir Bagirov
Ilya Arakelov

Sovjetmesterskabet. Semifinale i Batumi 1961.
25. Df3! En direkte trussel, som straks afgør
partiet. 25. -, Sd7 26. Lh7† Kh8 27. Df8†! gi-
ver mat ganske som i partiet: 25. -, Sc6 26.
Dxf8†. Her er der ikke meget at analysere på.

1-0.

8. Viktor Kortchnoi
Predrag Nicolic

World Cup, Barcelona 1989. 27. e5! Pointen
nu og i det følgende er jo matten på f8, f.eks.
efter 27. -, fxe5? 28. Lxe5. Og hvis sort parerer
den først med 28. -, Dc5†, taber han således:
29. Kh1, Lxe5 (29. -, Sf6 30. Dxf6!) 30. Dxe5†
Sg7 31. Tf7.

Men kan sort nu ikke vinde springeren? Jo!
27. -, g5 28. Df5, Lxh6 29. exf6 med trussel om
afdækkerskak. Sort prøver at blokere med da-
men, der som bekendt er en elendig blokør.
Ellers var der de ubehagelige muligheder A:
29. -, Sxf6 30. cxd5, Dd6 31. Txc8† Lxc8 32.
Dxf6† Dxf6 33. Txf6! Lg7 34. Tf8 mat!) og B:
29. -, Lf8 30. f7† Sg7 31. Ld3 samt mat.

29. -, Df7 30. Lh5! Df8. For 30. -, Dxh5 31.
f7† Sg7 32. f8D†! medfører igen mat på f8. 31.
Lxe8, og sort opgav. 1-0.

JUNIOR-SKAKJUNIOR-SKAK

De seneste år er 3. hovedkreds landet i toppen
af den årlige dyst, junior-hold-DM, og i år gik
de så helt til tops. De startede med at slå 6. hoved-
kreds 5-3, og så sig ikke siden tilbage. Således
kunne holdet tåle at tabe til de forsvarende
mestre fra 1. hovedkreds i sidste runde og alli-
gevel vinde mesterskabet. 6. hovedkreds kom
ind på en klar andenplads, og 9. hovedkreds
kom akkurat ind på tredjepladsen, som gav
bronzemedaljer. I første runde havde de slået 1.
hovedkreds med hele 6-2, men siden gik pu-
sten af vestjyderne.

Vinderholdet fra 3.
hovedkreds bestod af
Mads Svendsen, Mikkel
Clausen, Martin Lund,
Martin Jørgensen,
Thomine Stolberg-Rohr,
Kristoffer Dyrgaard,
Marie Frank-Nielsen og
Theis Nielsen. Kristoffer
vandt alle 8 partier, og
det lykkedes også for
Alexander Rosenkilde
fra 1. hovedkreds.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 pts. mp.

1. 3.HK • 5 4 3½ 6½ 5½ 5 8 7 44½ 13
2. 6.HK 3 • 5½ 5 4 5 4½ 5½ 7½ 40 13
3. 9.HK 4 2½ • 6 2½ 5½ 4 4½ 7½ 36½ 10
4. 1.HK 4½ 3 2 • 3½ 4 5½ 6 5 33½ 9
5. 8.HK 1½ 4 5½ 4½ • 3½ 5 2 6 32 9
6. 2.HK 2½ 3 2½ 4 4½ • 5 4½ 5½ 31½ 9
7. 7.HK 3 3½ 4 2½ 3 3 • 4½ 4½ 28 5
8. 5.HK 0 2½ 3½ 2 6 3½ 3½ • 5½ 26½ 4
9. 4.HK 1 ½ ½ 3 2 2½ 3½ 2½ • 15½ 0

Fynboerne vandt junior-hold-DM!

Mesterskabet fik et planmæssigt forløb, og
ikke mindst var arrangørerne, Tjele Efterskole,
glade for gensynet med alle de tidligere elever,
som befandt sig på de forskellige hold.

Lidt skår i glæden var der dog over, at flere
mente det nødvendigt at nyde øl på spillestedet,
hvilket er ganske uforeneligt med efterskolens
regler. Turneringens skæbne fremover er derfor-
ikke klar.

Slutstillingen, hvor matchpoint tæller først:

AF CLAUS ROSSEN

Lørdag den 30. november hos Skovlunde
Spillested: Gl. Skole, Skolevej 4, 2740
Skovlunde. Kontakt: Tom Skovgaard Tlf.
44 84 80 18 E-post: tsg@ddf.dk.

Lørdag den 7. december hos K.41
Spillested: Mellemtoftevej 11, 2500
Valby. Kontakt: Roland R. Greger,
tlf. 38 89 09 49, email: rrg@ateam.dk.

Lørdag den 11. januar hos Hvidovre
Spillested: Risbjerggård, Hvidovrevej 241,
2650 Hvidovre. Kontakt: Finn Gjerulff,
tlf. 36 49 48 33, email: fig@gpv.dk.

Lørdag den 25. januar hos Brønshøj
Spillested: Frederikssundsvej 118A, 2700
Brønshøj. Kontakt: Carsten Petersen, tlf.
36 47 31 33, email: b.s.f@post.tele.dk.

Yderligere information...
Spilletid kl. 10-16, åbne for alle født i 1982
eller senere. Indskud 30 kr.
Arild Rimestad, tlf. 21 84 05 53 / 35 82 45
62, email: junior@ksu.dk www.ksu.dk.

KSU’s
Junior Grandprix
Turneringer 2002-03
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13183.
John Tornerup.
Originalopgave.
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Mat i 2 træk.

13184.
A. B. Caplin og V. Ivasiv,
Ukraine. Originalopgave.
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Mat i 2 træk.

13185. Jan Mortensen.
Problemnoter okt. 1964 +
Schach nov. 1964.
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13186.
Frank Müller.
Originalopgave.
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Selvmat i 7 træk.*

13187. Kaare Vissing.
Orig.opgave. Tilegnet
Thorbjørn Rosenlund.
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PROBLEMSKAK Redaktion: Kaare Vissing,  Præstekærvej 18, 4.mf.,
2700 Brønshøj. Tlf. 38 80 16 75.

Jan Mortensen, 70 år
Dansk Skakproblem Klubs æresmedlem Jan
Mortensen fylder den 13. november 70 år.

Fødselaren er uddannet cand. pharm. og ar-
bejdede i mange år som afdelingsleder i medi-
cinalfirmaet Alfred Benzon.

Jan Mortensen redigerede problemskakken i
Skakbladet fra 1959 til 1994 og var DSK’s for-
mand fra 1962 til 1995. I årene 1958-1990 var
han tillige redaktør af problemklubbens blad,
der i nævnte periode hed ‘Problemnoter’, ‘Stella
Polaris’ (dansk-svensk samarbejde), ‘DSK’s
medlemsblad’ og ‘Thema Danicum’. I samme
tidsrum var han Danmarks repræsentant ved de
årlige internationale kongresser for problem-
ister. For FIDE’s problemkommission var han
3. vicepræsident 1967-1971 og 2. vicepræsident
1971-1974.

Jan Mortensen har komponeret godt tusind
skakproblemer, hvoraf mange har vundet præ-
mie. I en menneskealder var han Danmarks stør-
ste ekspert inden for problemskakken, og han
blev i 1966 udnævnt til international dommer i
en lang række discipliner fra ‡2 til fantasiskak.

For sine mange fortjenester modtog han i
1995 Dansk Skak Unions hæderstegn, og sam-
me år blev han udnævnt til æresmedlem i DSK.
Ved problemkongressen i Wageningen i Hol-
land 2001 blev han enstemmigt valgt til æres-
medlem af FIDE’s problemkommission.

I de senere år har sygdom hindret Jan Mor-
tensen i at deltage i problemklubbens møder,
endsige beskæftige sig med sin kære hobby
overhovedet. Men herfra skal lyde en tak for
indsatsen gennem de mange år og et stort til-
lykke på dagen!

Månedens opgaver
Dejligt at se John Tornerup, nu 88 år gammel,
på banen igen med en smuk ‡2. Atter kan Skak-
bladet bringe en originalopgave fra Ukraine,
denne gang en ‡2 fra A. B. Caplin og V. Ivasiv.
Den tredje opgave er et eksempel på Jan Mor-
tensens frodige fantasi, der så ofte sprængte
skakbrættets snævre ramme. Frank Müller fra
Tyskland komponerer hovedsageligt selvmatter
i mange træk og har atter skænket en original-
opgave til Skakbladet. Stjernen '*' betyder, at
der er skinspil i opgaven.

Jan Mølgaard i Århus er for tiden ved at over-
sætte bogen ‘Svalen, katten, rosen, døden’ af
Håkan Nesser, der udkom i Sverige, 2001. Dér
er han stødt på udtrykket ‘en tredragsmatt med
idel obekanta’, og han har forespurgt Dansk
Skak Union, om sådanne findes. Via Skak-
bladets redaktør, Thorbjørn Rosenlund, er
spørgsmålet havnet hos mig. Og her er mit svar:

‘Problemister har i årevis arbejdet med ube-
kendte brikker, især inden for retrogradanalyse.
Således har mange matematikere beskæftiget
sig dermed. Oftest har der dog været tale om en
stilling (et diagram) med hovedsageligt angivne
brikker og så bare én eller nogle få ukendte
brikker.

Særligt berømmede er den amerikanske ma-
tematiker og filosof Raymond Smullyans bø-
ger ‘The Chess Mysteries of Sherlock Holmes’,
1979, og ‘The Chess Mysteries of The Arabian
Knights’, 1981. Sidstnævnte bog havde på titel-
siden en vidunderlig opgave, hvor diagrammet
bestod af: Hvid: La4 + Sort: Kd1 Tb5 Ld5.

Dertil kom en usynlig brik. Det var let at
gætte, at der måtte være tale om den hvide
konge. Det var straks vanskeligere at finde ud
af, at den skulle stå på c3, for så måtte den jo
være kommet fra b3, hvor den både stod i skak
fra Tb5 og Ld5. Men ud fra den legale stilling:
Hvid: Kb3 La4 Bc2 + Sort: Kd1 Tb5 Ld5 Bb4
ser vi, at trækkene 1. c4 bxc3 e.p.†† 2. Kxc3†
giver svaret!

Om der mere specifikt, da spørgsmålet blev
stillet, var komponeret en mat i tre træk med
lutter ubekendte brikker, ved jeg ikke, men det
lykkedes mig hurtigt at bevise, at det kunne
gøres – dog uden samtidigt at opfylde pro-
blemskakkens æstetiske krav. Men opgaven til-
egnet Thorbjørn Rosenlund tør jeg godt lægge
navn til – også hans!

Dansk Skakproblem Klub
DSK afholder følgende møder i Nørrebro
Medborgerhus, Blågårds Plads 3, 3. sal: Den
14. november gennemgår Bjørn Enemark de
indkomne danske opgaver til den 7. WCCT, og
den 5. december afholdes julehyggeaften, hvor-
til deltagerne opfordres at stille med en eller
flere problemistiske godbidder. Begge møder
begynder kl. 19.30, og alle er velkomne!
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A: Mat i 2 træk.
B: alle brikker et felt til venstre.

A: Mat i 3 træk.
Hvilke brikker skal der på
de fire angivne felter, for
at hvid skal kunne sætte
mat i 3 træk?

B: Hjælpemat i 1 træk.
Hvilke brikker skal der stå
på de fire angivne felter
for at kunne gennemføre
hjælpemat i ét træk.

Løsninger til nr. 10
13178. (Andersen) 1. Sc3! Truer 2. Sb5‡. 1. -,
S~ 2. e3‡. 1. -, Se5 2. Db6‡. 1. -, Se3 2. Df6‡.
Disse tre varianter repræsenterer opgavens tema:
Fortsat forsvar med blokader. Dertil kommer 1.
-, Lxe2 2. De4‡ og 1. -, Le4 2. Dxe4‡.
13179. (Balslev) 1. Dd8! Træktvang! 1. -, Kxc6
2. Dd7‡. 1. -, Kxc4 2. Dd3‡. 1. -, Ka4 2. Da5‡.
Og 1. -, Ka6 2. Db6‡. Sort kongestjerne med
god nøgle, der giver to flugtfelter – i form af
dobbelt springeroffer!
13180. (Gize) 1. Kc1! Træktvang! 1. -, a5 2.
Sb5‡. 1. -, a3 2. Se2‡. 1. -, Ka3 2. Sc2‡. Og 1.
-, Kc3 2. Se2‡. Aktivt hvidt springerbatteri, hvor
forsøget (forførelsen) 1. Kc2? strander på hvid
selvblokade: 1. -, Ka3!
13181. (Bialer) 1. Lc7! Giver yderligere to flugt-
felter til sort konge, der i forvejen havde fem!
Uanset sorts svar fortsætter hvid med 2. Lf4, og
alt efter sorts andet træk slutter hvid med 3.
Df7‡, 3. Dh7‡ hhv. 3. Le5‡.
13182. (Broholm) 1. Dc2! Træktvang! 1. -, Kd6
2. Dc6† Ke5 3. Df6‡. 1. -, Ke5 2. De4† Kd6 3.
De7‡. 1. -, Kf7 2. Df5† Ke8/Kg7 3. Lc6/Df6‡.
Og 1. -,h6/h5 2. Dg6† Kd7/Ke5 3. Dc6/Df6‡.
Overraskende træktvang og tre gange ekko.

Løsning på miniature-opgaven side 15:
1. Db7! træktvang. 1. -, Kxh5 2. Dh7‡;
1. -, Kf6 2. Th6‡. Modelmatter og tårnoffer.
Opgaven kan findes som nr. 19 i Danske
Miniaturer.

Jan Mortensen
– Skakbladets

problemredaktør
gennem 35 år

og æresmedlem
af Dansk

Skakproblem
Klub.
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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 redak-
tionens email-adresse: Skakbladet@skak.dk.
Teksten skal ledsages af indryknings- og even-
tuelle layoutønsker.

Elo-rating
Elo-ratede turneringer skal være røgfri.
Arrangører af koordinerede turneringer skal
oplyse det i indbydelsen, hvis turneringen øn-
skes 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 koordine-
rede 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 oven-
anførte mm-priser.

Også på Internettet - gratis!
Alle turneringsindbydelser i Skakbladet
bliver lagt på Dansk Skak Unions hjemme-
side www.skak.dk uden merbetaling. Hvis
arrangøren ønsker link til egen hjemmeside,
bedes dette oplyst sammen med manus.

TURNERINGER

Indbydelser
Koordinerede turneringer

www.chessclub.com

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

Skak i 100 år
Frederiksberg Skakforening indbyder på KSU’s vegne til koordineret EMT.
Turneringen er åben for alle spillere i ratingintervallet 1000-1399. Ved minimum 12
deltagere spilles i to grupper.
Spillested: Pensionistcentret, H.C. Ørstedsvej 19 A, (Italienssalen i baggården).
Spilledage: 7/1, 21/1, 28/1, 11/2 og 18/2. Betænkningstiden er 2 timer til hver spiller til
hele partiet fra 19.30-23.30.Der er kun rygeforbud i tidsrummet 19.00 til 20.30.
Max. 24 deltagere – de 24 først tilmeldte.
Præmier: Ved 12 deltagere i en gruppe er præmierne: 1. pr. 1.000 kr. i tilskud til
deltagelse i DM (udbetales af DM arrangøren skærtorsdag). Kan kun vindes af spillere
der er A-medlemmer af KSU pr. 1. januar 2003. 2. pr. 500 kr., 3. pr. 300 kr. I øvrigt
bedst placerede med seedningsnummer 7-12 300 kr.
Indskud: 125 kr. Betales første spilledag.
Tilmelding: Pr. brev eller mail senest 19. december til: Frode Benedikt Nielsen,
Viktoriagade 22, 1. th., 1655 København V. Email: bmedlem2@fsskak.dk.

SKAK1903-2003
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Chess House November
Weekend EMT, 5 runder
Indgår i 6. HK. GrandPrix. Elo-rates. 5 runder.
Fortrinsvis 6-mands grupper.
Spilledage: Den 22/11 kl. 18.30 samt den 23/11
og 24/11 med rundestart kl. 10.00 og 15.30.
Tid: 2 timer til 40 træk + ½ time.
Indskud: 125 kr.
Præmier: 1. pr. 400,-. 2. pr. CH-gavekort på
200,-.
Tilmelding: Senest 16/11 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.chesshou-
se.dk.

������� ����� Skakbladet nr. 12

����	
�� ����� Skakbladet nr. 1

���
�� ����� Skakbladet nr. 2

����
��� ����� Skakbladet nr. 3

... sådan udkommer Skakbladet !

1. Hovedkreds:
Start 7/1, Frederiksberg
Se indbydelsen nedenfor.

2. Hovedkreds:
Uge 7, Holbergturneringen i Dianalund.

4. Hovedkreds:
Start 19/1, Sønderjysk EMT.

5. Hovedkreds:
Sandsynligvis delt mellem bymesterskaberne
i Kolding og Esbjerg, begge i  januar - marts.

6. Hovedkreds:
Århusmesterskabet, der spilles i februar.

7. Hovedkreds:
24/1 - 26/1, Nordjysk EMT.

9. Hovedkreds:
21/2 - 23/2, Viborg Weekendturnering.

SKAK1903-2003
Dansk Skak Unions store jubilæumsturnering,
'Skak i 100 år', (se Skakbladet nr. 9, side 27),
har foreløbig tilslutning fra syv hovedkredse.
Indbydelser følger – tjek datoer og deadlines.



Resultater
Koordinerede turneringer

Indbydelser
Andre turneringer

Indbydelser
Turneringer i udlandet

Gausdal Troll Master
Norge, 7-15. januar 2003, åben, 10 runder
schweizer, 2 timer / 40 træk + 1 time / resten.
Mere information via www.dsu.dk.

Malmö Open 2002
Sverige, 13.-15. december. To grupper: Malmö
Open for alle og MSF Open for spillere under
1500 i rating og fra nordiske lande. I begge
grupper spilles 7 runder med skiftende betænk-
ningstid. Mere information via www.dsu.dk.

3. Savaria Summer
Ungarn, 19.-27. juli 2003. Open, 9 runder
schweizer. Mere information via www.dsu.dk.

19th Budapest Spring Festival
Ungarn, 14.-22. marts 2003. 9 runder schwei-
zer. Mere information via www.dsu.dk.

Cartak Friendship Tournament
Tjekkiet, 6.-15. december. Lukkede GM- og
IM-grupper samt åben ungdomsgruppe. Mere
information via www.dsu.dk.

Indbydelser
Anden skak

NSU Open 2003
Hillerød Skakklub og Nordsjællands Skak Union indbyder til 5 runders
 koordineret EMT, om Amtsmesterskabet for Frederiksborg Amt, i week-
enden 3.-5. januar 2003. Turneringen er samtidig afsluttende runde i NSU’s Grand Prix.

Spilledage og tid:
1. runde fredag 3. jan. 19.00-24.00
2. runde lørdag 4. jan. 11.00-16.00
3. runde lørdag 4. jan. 16.30-21.30
4. runde søndag 5. jan. 11.00-16.00
5. runde søndag 5. jan. 16.30-21.30

Betænkningstid: 2 timer til 40 træk, derefter en halv time + opsparet tid til resten.
Turneringsform: Der inddeles i grupper efter rating. Øverste gruppe spilles som
Monrad-gruppe med højst 16 deltagere. Bedst placerede spiller i denne gruppe bliver
Amtsmester. De øvrige spillere inddeles i 6-mands grupper, dog evt. med en Monrad-
gruppe som sidste gruppe.
Indskud: Mester: 150 kr., basis: 125 kr. Betales umiddelbart før 1. rundes start.
Tilmelding: Senest den 30. december 2002 til Ib Hother Andersen,
Møllebakken 28 st.tv., 3400 Hillerød. Tlf. 48 24 44 68.
Email: ibhother@hotmail.com.
Kantine: Billig, velassorteret kantine forefindes på spillestedet.
Rygning: Der må ikke ryges inde på skolen.

Spillested:
Frederiksborg Byskole,
Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød.
2 min. gang fra Hillerød station,
og med gode parkerings forhold på
langtidsparkeringen ved stationen.
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Chess House
5 runders onsdags EMT
Onsdagene d. 13/11, 20/11, 27/11, 4/12 og 11/
12 indbyder Chess House til onsdagsemt. Se
indbydelsen i skakblad nr. 10

Roskilde Domkirketurnering
2002
Roskilde Skakklub indbyder atter i år til koor-
dineret turnering. Turneringen afholdes som
5-runders weekend EMT.
Spillested: Vestergade 17, 4000 Roskilde.
Spilledage: 29/11-1/12.
Tidspunkt: Fredag: 19.00-24.00. Lørdag & søn-
dag: 10.00-15.00 & 15.30-20.30.
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk, derefter ½
time + opsparet tid til resten af partiet.
Form: Monrad. Mester- og basisgrupper.
Indskud: 125 kr.
Præmier: Hele indskuddet efter EMT-afgift.
Rygning: Rygning ikke tilladt i spillelokalet.
Tilmelding: Aage Sinkbæk, Tlf. 46 32 31 67,
email: a.sinkbaek@mail.dk eller Lasse Chri-
stensen, email: thillas@get2net.dk, tlf. 46 18
88 91, senest mandag 25/11.

Assens 10. Week-end EMT
Assens Skakklub indbyder til koordineret
5-runders week-end turnering.
Spillested: Kulturhuset, Damgade 22,1.sal,
5610 Assens.
Spilledage: 29.-30. nov. - 1. dec. 2002.
Spilletid: Fredag kl. 19-24., Lørdag kl. 10-15
og kl.15-20, søndag kl. 10-15 og kl. 15-20.
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk og ½ time +
opsparet tid til resten af partiet.
Klasser: Der spilles i 6-mands grupper efter
rating. Nederste klasse evt. som Monradgruppe.
Indskud: Kr. 120. Juniorer kr. 60.
Præmier: Alt indskud ÷ EMT-afgift går til præ-
mier.
Tilmeldingsfrist: Mandag 25. november 2002.
Tilmelding: Jørgen Krone Nielsen, Pilehaven
28, 5610 Assens, tlf. 64 71 33 44, eller John
Algreen-Ussing, Kærumvej 13, 5610 Assens,
tlf. 64 71 34 53. Email: algreen@post4.tele.dk.

Chess House
Fredags Lyn (gratis)
Hver fredag er der lynskak på Silkeborgvej 11-
13, Århus, fra kl. 20.00.
Intet indskud. Se mere på www.chesshouse.dk
eller ring på tlf. 86 19 76 47.

Farum Hurtigturnering 2002
Farum Skakklub indbyder til sin årlige Jule-
hurtigturnering søndag den 1. december kl. 9.45
i klubbens hyggelige lokaler på Ellegården,
Stavnsholtvej 168. Busforbindelse, linie 334
fra Holte- eller Farum Station.
Der spilles 6 runder Monrad med en halv times
betænkningstid i klasserne, M-1-2-3- begyn-
dere. Man skal tilmelde sig mindst den klasse,
man har rating til. Begynderklassen er kun åben
for spillere med under 1300 i rating.
Indskud: Klasserne M-1: 125 kr. og 2-3-B: 100
kr. Mindst 80% af indskuddet går til kontant-
præmier.
Skriftlig tilmelding: Senest den 26. november
til Dennis Bogø, Bringekrogen 15, 3500 Vær-
løse, altid med oplysning om klasse og aktuel
rating. – Betalingen vedlægges den skriftlige
tilmelding enten som check eller indbetales
sideløbende hermed på giro 4 22 88 98. Telefo-
nisk tilmelding til Dennis Bogø vil også være
mulig, men kun mellem 19 og 21, på forhånd
tak!
Desuden elektronisk tilmelding via Farum Skak-
klubs hjemmeside, www.farumskakklub.dk,
hvor  man også vil kunne se deltagerlisten.
Efteranmeldelse kan ske i det omfang, der er
plads i den pågældende klasse.
Rygning: Der må ikke ryges i spillelokalerne,
men gerne i de tilstødende lokaler.
Kantine: Stor og hyggelig, velassorteret kan-
tine med rimelige priser på ‘Høloftet’.
Præmieoverrækkelse forventes ca. kl. 17.45.

Lørdagslyn i Chess House
Lørdag d. 9/11 og 7/12 er der lynskak på
Silkeborgvej 11-13, Århus, kl. 15.00-18.00. 2
separate turneringer. 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.

Chess House
åbent efter divisionsskak
Søndag d. 17/11 og 8/12 holder vi åben på
Silkeborgvej 11-13, Århus, kl. 18.00-24.00. Her
vil der bl.a. blive formidlet holdskak-resultater
efterhånden som de kommer.

Festugeturneringen 2002
I alt deltog 28 spillere i turneringen fordelt på
3 grupper af 6 deltagere og en enkelt med 10
mand. Præmietagerne:

Mesterklassen: 1. Rasmus Skytte, Århus, 4½,
2. Jesper M. Lauridsen, Helsinge, 4.

Basis 1: 1. Leo Christiansen, Skødstrup, 4, 2-
3. Henning Reths, Nordre og Søren G. Chri-
stensen, Skødstrup, 3.

Basis 2: 1. Lars F. Hansen, Åbyhøj, 4½, 2.
Malte B. Kjær, Åbyhøj, 3½.

Basis 3: 1. Carsten Roerholt, Tårnet Randers,
4, 2. Heine Mathiasen, Tårnet, Randers, 4, 3.
Asbjørn Korsholm, Viby, 3.

En ratingpræmie blandt de deltagende junio-
rer tilfaldt Max Jansen-Lange, Viby.

Berno Hansen
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Resultater
Andre turneringer

Skanderborg EMT 2002
Skanderborg EMT 2002 er afsluttet for i år. 97
deltagere fra 23 forskellige klubber var med.
Præmietagerne:

Mester 1: 1. Karsten Rasmussen, Skolerne,
6½, 2. Poul Erik Nielsen, Nordre, 5, 3. Jan
Christensen, Nordre, 4.

Mester 2: 1. Per Hansen, Nordre, 5, 2. Jacob
Vang Glud, Hinnerup, 4½, 3. Steen Skov An-
dersen, Silkeborg, 4.

Mester 3: 1. Morten Kjær Poulsen, Viby 6, 2-
3. Erik Pedersen, Horsens, og Peter Leimand,
Ribe, 3½.

Mester 4: 1. Peter Poulsen, Silkeborg, 5, 2-3.
Peder Ottosen, Sk68 og Claus Vangsgaard,
Vejlby Risskov, 4.

Basis 1: 1. Jakob Buris Andersen, Skolerne,
6, 2. Villy Møller Nielsen, Skødstrup 4½, 3.
Eigil Strårup, Horsens, 4.

Basis 2: 1. Jørn Lindved Sørensen, Evans, 5,
2-4. Jens Martin Hansen, Sk.68, Henrik Chri-
stensen, SK.68, Fl. Pagh Iversen, Sk.68, 4.

Basis 3: 1. Carl H. Mortensen, Evans, 6, 2-3.
Anders Nielsen, Skødstrup, Poul Nørgaard,
Silkeborg, 5.

Basis 4: 1. Gert Medom Madsen, Tårnby, 5,
2-4. Bjarne Tornbjerg, Skanderborg, Henning
Stausgaard, Gudenådalen, Villy Knop, Hinne-
rup, 4½.

Basis 5: 1. Andreas Sørensen, Viby 6½, 2.
Poul Brian Drejer, Horsens 5½, 3-4 Kurt
Aalbæk, Århus, Viggo Kallenbach, 4.

Basis 6: 1. Peter Grove, Viby, 5, 2-5. Jens
Finnerup Madsen, Åbyhøj, Michael Würtz,
Viby, Anders Haarup, Skanderborg, Himzo
Suljic, Skanderborg, 4.

Basis 7: 1. Keld Ehlers Nielsen, Århus, 6½,
2. Lars Haugaard Steffensen, Århus, 3-4. Knud
Mogens Jacobsen, Silkeborg, Peer Jespersen,
Skanderborg. 4.

Basis 8: 1. Kristian Nymann Jakobsen, Skan-
derborg, 7(!), 2. Max Jansen Lange, Viby, 5, 3.
Anton David, enkeltmedlem, 4½.

Skanderborg Skakklub vil sige tak til alle
deltagere for den positive stemning, der var i
spillelokalerne, og vi håber at se jer igen til
Skanderborg EMT første onsdag i august 2003.

Hans Buttenschøn

Aalborg Byturnering 2002
Der var i alt 34 deltagere til Aalborg Skakrings
årlige bymesterskab. Som noget nyt spillede
de 16 højestratede 8 runder efter et ‘knock-
næsten-out’ system. Bymesteren kåredes såle-
des efter 4 dobbeltrundige matcher, der endte
med en finale, Lars Venø Jakobsen, Alborg
Skakforening, 2-0 over Per Andreasen, Nørre-
sundby, mens taberne af disse matcher spillede
videre i en Monrad-gruppe. Turneringssystemet
vakte generelt tilfredshed, selv om nr. 3 som et
kuriosum scorede mere end nr. 1 og 2.

Mesterkl. (16 delt., 8 runder, 2351-1735):
1. Lars Venø Jakobsen, Aalborg Skf., 6, 2. Per
Andreasen, Nørresundby Skakklub, 4, 3. Car-
sten Hellegaard, Aalborg Skf., 6½, 4. Ildar
Salakhutdinov, Aalborg Skf., 5, 5. Lars Meyer,
Aars, 5, 6. Bent Christensen, Aars, 5.

Basis 1 (8 delt. 7 runder, 1715-1342): 1. Arne
Dan Fjordside, Aalborg Skf., 6, 2. Bo Byrial
Nielsen, Aabybro, 5, 3. Kasper Rasmussen,
Vejgaard, 4½.

Basis 2 (10 deltagere, 7 runder, 1287-1000):
1. Søren Andersen, Aalborg Skf., 6½, 2. Örn
Agustson, Aalborg Skf., 5½, 3. Svend Aa. Sø-
rensen, Nørresundby, 5, 4. Jens Ole van de
Weerd, Aalborg Skf., 4.

Bjarne Sønderstrup

Chess House
September Weekend EMT

Basisklasse 1: 1-2. Jacob Buris, Skolerne, og
Henrik Dahl-Andersen, SK68, 3½/5.

Basisklasse 2: 1. Ib Damgaard, Hørning, 3/4,
2. Anton David, EM 2½. Ratingpræmie til Max
Jansen-Lange, Viby (2 af 4 point).

Chess House takker for en hyggelig turne-
ring.

Morten Rasmussen

4. Dianalund Open 2002
Dianalund Skakklub har i tiden 30/8 til 14/10
(7 fredage), afviklet 4. Dianalund Open 2002
med 29 deltagere fra  10 klubber i Vestsjæl-
land. Præmietagere:

Mester (7 delt., 2112): 1. Max Nielsen, Diana-
lund Skakklub,  5½, 2-3. John Christensen,
Dianalund Skakklub, og Jørgen B. Hansen,
Dianalund Skakklub, 5.

Basis 1 (12 delt.): 1. Leif Hesselberg, Kor-
sør, 6½, 2-4. Henning Rasmussen, Nyk. Sj.,
Carl Otto Nielsen, Dianalund og Jens Mott,
Kalundborg, 4½.

Basis 2 (10 delt.): 1-2. Michael Christensen,
Forlev, og Allan Petersen, Nyk. Sj., 5½, 3. Kai
V. Pedersen, Nyk. Sj., 5.

Alle resultater kan ses på Dianalund Skak-
klub’ hjemmeside: http://home13.inet.tele.dk/
dianalun.

Dianalund Skakklub glæder sig til igen at se
skakspillere fra hele regionen til den traditi-
onsrige Holbergturnering, som løber af stablen
i uge 7, 2003. Holbergturneringen er DSU’s
100 års jubilæumsturnering i 2. hovedkreds, så
der er god grund til at møde op og deltage i
Holbergturneringen 2003!

Bruno Sørensen

Amagermesterskabet 2002
Årets Amagermesterskab havde 49 deltagere,
der alle spillede i Én stor schweizergruppe.
Amagermester 2002 blev Heini Olsen, som
havde bedst korrektion af de tre der delte før-
stepladsen. Heini har flere gange været med i
opløbet om titlen, nu lykkedes det altså. Til-
lykke herfra! I øvrigt blev det til en del præ-
mier, da der var „bunkebryllup“ i flere præmie-
grupper. Præmietagerne:

Topplac.: 1-3. Heini Olsen, Føroyar, Ove
Weiss Hartvig, Tåstrup og Børge Hjerrild Niel-
sen, Hvidovre, alle 5½/7.

Ratinggr. 2 (1850-2000): 1. Jan Christensen,
Odysseus, 5, 2-3. Casper Busk, AS04, og Atle
Danielsen, Saxo, 4½.

Ratinggr. 3 (1650-1850): 1. Jonas Raunkjær,
Lyngby-Virum, 4½, 2-5. Miriam Olsen, Skov-
lunde, Thorkild Borup Nielsen, MI, Daniel
Kokholm, Amager, og Kenneth A. Pedersen,
Amager, 4.

Ratinggr. 4 (1350-1650): 1-7.(!) Alexander
Rosenkilde, Tåstrup, Martin Lee Lauritsen,
Tåstrup, Torben Pedersen, Valby, Jørgen
Jespersen, enkeltmedlem, Erik Nielsen, Valby,
Theodor Goschal, enkeltmedlem samt Alexan-
der Jensen, Amager, alle 3 point.

Ratinggr. 5 (1000-1350): 1. Morten Jørgen-
sen, Tårnby, 3½, 2-4. Jens Thrane, Saxo, John
Svensson, Amager, og Jens Gade, Amager, 3.

Resultater og partier kan også ses på vores
hjemmeside: www.amsf.dk. Tak til alle delta-
gere for en hyggelig turnering. Vi ses vel igen
i 2003??

Martin H. Hansen

Løvfaldsturneringen 2002
Skakklubben af 1927 i Ringsted har afviklet
sin traditionelle Løvfaldsturnering med i alt 36
deltagere, heraf 10 fra Ringsted. Præmietagere:

Mester 1: 1.Thorbjørn Bromann, Brønshøj,
4½/5, 2. Thomas Bach Nielsen, 3½.

Mester 2: 1-3. Thomas Flindt, Næstved, Obert
Frederiksen, 1927 Ringsted, Jørn Andersen,
Frem Odense, 3.

Mester 3: 1. Morten Olsen, 1927 Ringsted, 4,
2. Morten Madsen, 1927 Ringsted, 3.

Basis 1: 1. Jonas Nilsson, 1927 Ringsted, 3½,
2-4. Niels Mortensen, Kalundborg, Tonny Carl-
sen, Holbæk, Klaus Brandt, enkeltmedlem, 3.

Basis 2: 1. Jon Pedersen, 1927 Ringsted, 4,
2-4. Jimmy Grønbæk Carlsen, Holbæk, Tor-
ben W. Petersen, 1927 Ringsted, Jan Chri-
stoffersen, Kolding, 3.

Basis 3: 1. Henning Jakobsen, Nordfalster, 4,
2. Farzad Janbazi, 1927 Ringsted, 3½.

Poul Buhl

§§

Turneringslederkursus
Brevkursus starter løbende,
8 lektioner med afsluttende prøve .

Kursusafgift 150 kr.

Tilmelding: Svend Dyberg Larsen,
Birkevænget 14,
4200 Slagelse.
Tlf. 58 52 40 73.

Giro 1-668-6972

Hinnerup Høstturnering
Hinnerup skakklub har afholdt sin årlige
høstturnering i hurtigskak. Der deltog 23 voks-
ne, som spillede i 3 grupper, med 1 mester-
klasse og 2 basisklasser. I skoleskakken deltog
103 spillere, som var fordelt efter alder i grup-
perne A, B, C, D, E og en pigegruppe. Det var
en lille tilbagegang for voksengruppen fra sid-
ste år, men til gengæld en stor fremgang for
skoleskakken. Så set med skakøjne er der håb
for fremtiden, idet flere melder om fremgang
af nye spillere i Århus Amt. Præmietagere:

Mester: 1-3. Jens Kjeldsen, Skolerne, og Ras-
mus Skytte, Århus Skakklub, og Allan Holst,
SK 68.

Basis 1: 1. Peter Poulsen, Silkeborg, 2. Hen-
ning Poulsen, Hinnerup, 3. Torben Sørensen,
Skødstrup.

Basis 2: 1. Andreas Sørensen, Viby, 2. Tho-
mas Blum, Læssøesgade, 3. Torben Sneibjerg,
SK 68.

Skolegr. A. (6 delt.): 1. Kenneth Thorhauge,
Tjele, 2.Jakob Andersen, Tjele.

Skolegr. B (8 delt.): 1. Malte Kjær, Åby, 2.
Jens Fogh, Mårslet, 3. Kristian Bruun, Læs-
søesgade.

Skolegr C (26 delt.): 1. Morten Storgaard,
Midtjysk, 2. Peter Grove, Mårslet.

Skolegr. D (36 delt.): 1. Allan Madsen, Mår-
slet, 2. Kristian N. Jacobsen, Skanderborg.

Skolegr. E. (21 delt.): 1. Bjørn Ochsner, Elle-
kjærskolen, 2. Kristian Seegert, Læssøesgade.

Pigegruppen (7 delt.): 1. Lisa Havshøj, Horn-
slet, 2. Mona Kjær Poulsen, Læssøesgade.

Anton Koudal
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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.
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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.

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

‘koor.’ = Koordinerede turneringer
‘hur.’ = Hurtigskak
‘jun.’ = Juniorturneringer
‘and.’ = Andre arrangementer
‘Elo’ = Turneringen Elo-rates
‘X.HK’ = Hovedkredsene
SB = Indbydelse i Skakbladet

Chess House Fredags-Lyn hur./6.HK
8/11, 15/11, 22/11, 27/11, 6/12 ....
Silkeborgvej 11-13, Århus.  – SB 11/2002.

Valby Fredags-Lyn hur./1.HK
8/11, 15/11, 22/11, 27/11, 6/12 ....
K.41, Mellemtoftevej 11, Valby.

Første Lørdag, Lyn i Chess House hur./6.HK
7/12, 1/2, 1/3, 5/4 .... Ny turnering første
lørdag i hver måned. Århus.  – SB 11/2002

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

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

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

Chess House åbent efter divi-skak and./6.HK
17/11, 8/12. Silkeborgvej 11-13, Århus.
 – SB 11/2002.

Chess House Nov. Weekend koor./6.HK/Elo
22/11 - 24/11.
Silkeborgvej 11-13, Århus.  – SB 11/2002.

Aktivitetskalender
Assens 10. Week-end EMT koor./3.HK
29/11 - 1/12. Kulturhuset, Damgade 22, 1.sal.
 – SB 11/2002.

Roskilde Domkirketurenering koor./8.HK
29/11 - 1/12. Vestergade 17, Roskilde.
 – SB 11/2002.

Farum Hurtigturnering 2002 hur./8.HK
1/12. Ellegården, Stavsholtvej 168, Farum.
 – SB 11/2002.

NSU Open 2003 koor./8.HK
3/1 - 5/1. Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej
13, Hillerød.  – SB 11/2002.

Skak i 100 år koor./1.HK
7/1, 21/1, 28/1, 11/2, 18/2. Pensionistcentret,
H.C. Ørstedsvej 19.  – SB 11/2002.

Nordjysk EMT 2003 koor./7.HK
24/1 - 26/1. Strandvejen 12-14. Led i 'Skak i
100 år'. Indbydelse følger i SB 12/2002.

Sønderjysk EMT koor./4.HK
29/1, 9/2, 23/2, 8/3. Led i 'Skak i 100 år'.
Indbydelse følger i SB 12/2002.

Viborg Weekendturnering koor./9.HK
21/2 - 23/2. Led i 'Skak i 100 år'. Indbydelse
følger i SB 12/2002 eller 1/2003.

Påskelyn hur./4.HK
15/4 2003. Løgumkloster, Klosterhallen.
Vagn Lauritzen, tlf. 74 74 43 03.

Løgumkloster Byturnering koor./4.HK
22/4, 29/4, 6/5, 13/5, 20/5 2003. Klosterhallen.
Vagn Lauritzen, tlf. 74 74 43 03.

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

Fyens Land Dalum Papir KOP 3.HK
27/7 2003. DM i halv-time skak. Nyborg.
Borvil, tlf. 64 86 16 00.
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Ændringer til klubfortegnelsen
Sendes til hovedkredskassereren, dog 1., 2., 5.,
8. og 9. hovedkreds til kartoteksføreren.

1. HOVEDKREDS:
Musikvidenskabeligt Instituts Skakklub: Ny for-
mand: Morten Poulsen, Griffenfeldsgade 7, 2.tv.,
2200 København N. Tlf. 32 95 30 27. E-mail:
mortenpoulsen@wanadoo.dk.

Skakspilleren: Ny formand: John Zachariasen,
Mathæusgade 48 426, 1666 København V.

Skovlunde Skakklub: Spillested: Mandag på
Skovlunde Gl. Skole, Skolevej 4, 2740 Skov-
lunde.

8. HOVEDKREDS:
Skakklubben Nordkalotten: Nyt spillested: Græ-
sted Skole, Græsted Stationsvej 10, spor N – Nr.
53 – Håndarbejdslokalet (kælderen).

Skakklubben Sydkysten: Formanden Svend Dal-
sø, ny telefonnumre:
Mobil 28 21 67 17. Tlf. 43 90 48 51.

Bjørn Laursen

Bliv medlem af
Dansk Skak Unions
Støtteforening

Giro 8 06 43 93
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Nye bøger
Sicilian Kan
John Emms, Everyman Chess
2002, 192 sider. Pris: 229,-

Siciliansk Kan (1.e4 c5 2.Sf3 e6
3.d4 cxd4 4.Sxd4) er en ideel
åbning for de sortspillere, som
ønsker at lære finesserne i
Siciliansk. Åbningen er en af de
mest fleksible og lettest spillelige i hele de
Sicilianske kompleks, modsat de teoritunge Drage-
og Najdorf-varianter, og Sort behøver ikke at
beherske et stort åbningskendskab. Succes i Kan
bygger mere på forståelse af principper og
stillingsudvikling, hvor man ofte kan overraske
Hvid med den meget elastiske opstilling. John
Emms gennemgår i bogen både de populære
hovedvarianter og nogle af de spidsfindige
bivarianter. Bogen er krydret med masser af
diagrammer og stormesterpartier.

Starting out:
The Queen’s Gambit
John Shaw, Everyman Chess
2002, 144 sider. Pris 199,-

Efter 1.d4 d5 2.c4 dukker
overvejelsen om modtaget eller
afslået dronninggambit allerede
op. Hele det omfattende kompleks behandles af
forfatteren i bogen om en af de mest populære
åbninger gennem tiderne, hvor den er spillet i
utallige verdensklassepartier, benyttet af bl.a.
Kasparov, Karpov og Kramnik. IM John Shaw
gennemgår de gængse hovedvarianter og
afvigelser samt grundlæggende temaer, krydret
med noter, ideer og advarsler. Strategi og taktik
gennemgås for både hvid og sort. En ideel bog for
spilleren på vej frem.

Starting out:
The Caro-Kann
Joe Gallagher, Everymann Chess
2002, 192 sider. Pris 199.-

1.e4 c6 og man godt på vej ind i
titlen, som dels behandler
klassisk Caro-Kann dels tidlige
afvigelser. Caro-Kann forsvaret nyder et
velfortjent og etableret omdømme som et utrolig
solidt, og samtidig dynamisk forsvar mod 1.e4.
Åbningen henvender sig til alle temperamenter,
men er især populær blandt spillere, som foretræk-
ker en solid opstilling med muligheder for både
forsvar og modangreb. Anand, Adams og Karpov
er blandt åbningens mest prominente tilhængere.
GM Joe Gallagher gennemgår hovedvarianterne
og sup-plerer med noter, ideer, formaninger og
opgaver. De vigtige strategier, taktikker og temaer
belyses fra begge sider af brættet.

Understanding
the sacrifice
Dunnington, Everyman Chess
2002, 143 sider. Pris 229,-

Undertitlen „sacrifice your way to
success“ sammenfatter ganske
præcist indholdet i bogen. Alle
skakspillere elsker at ofre – hvad enten det er i
et matangreb, for at forsvare sig eller simpelthen
for at forvirre modstanderen, så øger ofre altid
spændingen omkring brættet. Ethvert vellykket
offer er baseret på sunde principper, som kun et
fåtal behersker til fulde. Bogen giver dig chancen
for at komme blandt dem. I dette underholdende
og instruktive værk præsenterer IM Angus
Dunnington læseren for de vigtigste principper i
alle slags ofre, fra kvalitets- til alles favorit
dronningofferet.

Classical Dutch
Jan Pinski, Everyman Chess
2002, 160 sider. Pris 219,-

Hollandsk efter 1.d4 f5 2.c4 e6
3.g3 Sf6 4.Lg2 Le7 5. Sf3 0-0
6.0-0 d6 er udgangspunktet for
denne bog. Klassisk Hollandsk
er et ambitiøst og undervurderet
forsvar mod 1.d4. Inden for de første få træk
skaber Sort en usymmetrisk bondestruktur og
dermed en ubalance i stillingen, som fordrer, at
begge spillere må slås for initiativet. Pinski
gennemgår både de teoretiske hovedvarianter og
de vigtigste bivarianter og redegør for den senere
tids vigtigste nyheder.

Chavet Staunton-brikker
Efter lang tids vanskeligheder er det endelig lykkedes os igen at skaffe
et parti af de populære Chavet Staunton-brikker på lager.
Chavet Staunton Nr. 4, kongehøjde 84 mm, med filt og vægt. Pris 269,-
Chavet Staunton Nr. 5, kongehøjde 90 mm, med filt og vægt. Pris 359,-
Chavet Staunton Nr. 6, kongehøjde 95 mm, med filt og vægt. Pris 439,-

Besøg Skaksalgets nye On-line butik med bedre præsentation
af det store sortiment og stærkt forbedrede funktioner.


