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En ny start
Som noget ganske usædvanligt afholdt Dansk Skak
Union den 21. december 2002 ekstraordinært
delegeretmøde – se nærmere andetsteds i bladet –
hvis baggrund var længerevarende samarbejdsproblemer mellem et flertal i Hovedbestyrelsen og
formanden.

2010’ skal se på og foreslå konkrete forslag til den
langsigtede udvikling i Dansk Skak Union.

Et stort flertal i Hovedbestyrelsen havde anbefalet,
at der kom en ny ledelse til, og fra brede kredse i
dansk skakliv blev Erik Søbjerg, SK 1968, Århus og
Poul Jacobsen, Indslev Skakklub opfordret til at
stille op til Forretningsudvalget med undertegnede
som formandskandidat.

Et emne, vi i Unionens klubber skal have taget op
til drøftelse, er under hvilke forhold, vi afvikler
skakturneringer. De fleste af os er – gennem mange
år – blevet vænnet til, at det er acceptabelt, at vi
somme tider afvikler vigtige turneringer og kampe
under forhold, der ret beset ikke er tilfredsstillende.
For lave stole og borde, uopvarmede lokaler, støj
mv. DM i påsken har undertiden også budt på
dårlige spilleforhold. Sådanne forhold fastholder
ikke medlemmer, endsige skaffer nye.

På det ekstraordinære delegeretmøde blev vi
sammen med to medlemmer fra det tidligere
forretningsudvalg, kasserer Henrik Knudsen og Erik
Mouridsen, valgt til Forretningsudvalget.

Mon ikke vi kan anvende de ressourcer, der bruges
til en skakturnering, på en anden og bedre måde?
Pokalfinalestævnet i Nyborg er et eksempel på gode
rammer for afvikling af en turnering.

Min opgave som formand – der højst vil strække sig
til 2005 – bliver sammen med mine kolleger i FU i
første række at genetablere et godt samarbejde i
Hovedbestyrelsen, men der er naturligvis også
andre opgaver, der skal løses.

Hvad gør vi for at vende medlemstilbagegangen?
Der er ingen lette svar eller løsninger, men vi vil
forsøge at arrangere kurser, der satser på leder- og
klubudvikling. Det er et langt og sejt træk!

Som bekendt kan Dansk Skak Union i 2003 fejre sit
100 års jubilæum, og Unionen har gennem en
årrække lagt midler til side med henblik på dette,
og året vil landet over byde på en række skakbegivenheder, der i større eller mindre grad har fået
støtte fra Dansk Skak Union.
I de første måneder af det nye år afvikles en række
koordinerede turneringer, hvor vinderen med en
præmie på kr. 1.000,- i bagagen går videre til
Danmarksturneringen i påsken, der ligesom ved 25års, 50-års og 75-års jubilæet spilles i Horsens, hvor
Dansk Skak Union blev stiftet 6. september 2003.
Det stærkt fornyede forretningsudvalg skal sammen
med den øvrige hovedbestyrelse naturligvis også
tænke videre end jubilæumsåret 2003, og i den
forbindelse skal der nedsættes en ‘tænketank’, der
under overskriften ‘Dansk Skak Union frem til

Nye medlemmer har ofte svært ved at klare sig mod
de mere erfarne klubspillere, og i klubberne er der
ofte et stort behov og ønske for undervisning af de
svagere spillere. Det kan passende kaldes breddeudvikling, og det er med stor interesse, at jeg har
læst i Skakbladets oktobernummer om skakundervisning i København. Det vil være fint, hvis
det kan ske også i andre dele af landet.
De senere års faldende medlemstal sætter naturligvis Unionens økonomi under pres, og selv om der
ikke er akutte økonomiske problemer, bliver det
nødvendigt med kontingentforhøjelser i de kommende år samtidig med, at der skal prioriteres med
knappe midler.
Lad mig slutte med ønsket om et rigtig godt
jubilæumsår for Dansk Skak Union.
Godt nytår!
Steen Juul Mortensen
2003 /1/3
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OL-sagen
dag for dag
Den fortsat uafklarede hændelse ved
skakolympiaden i Bled mellem de to
danske holdkaptajner Harry Dalsø og
Lars Steffensen bragte samarbejdsproblerne i Dansk Skak Unions ledelse
op til overfladen. Utilfredshed i
hovedkredsene med forretningsudvalgets håndtering af sagen var den
direkte anledning til det ekstraordinære delegeretmøde, der førte til
nyvalg af forretningsudvalget og
udskiftning på tre af fem pladser.
Forløbet i hovedpunter:
15. august: Harry Dalsø indstiller til FU,
at Danmark afstår fra at sende et
kvindehold til OL med henvisning til en
række afbud fra navngivne spillere.
1. september: FU og HB følger Harry
Dalsøs indstilling, selv om der fra flere
sider er rejst tvivl om rigtigheden af
såvel afbud som invitioner. HB noterer
sig, at Harry Dalsø er dansk repræsentant ved officielle møder under med
Bled-OL, men opgiver at nå gennem
mødedagsordenen og beslutter at
mødes igen 5. oktober.
16. september: Efter ny dokumentation
beslutter DSU-formand Ole Block selv
at foretage en invitationsrunde med
henblik på at eftyeranmelde et dansk
kvindehold.
17. september: Harry Dalsøs tilmeldes
som dansk FIDE-delegeret.
27. september: Ole Block meddeler, at
kvindeholdet er udtaget og kommer af
sted.
2. oktober: Lars Steffensen bliver
holdkaptajn for kvindeholdet.
5. oktober: Fire medlemmer af
Forretningsudvalget meddeler HB, at
de ikke ønsker at forsætte samarbejdet
med Harry Dalsø, fordi han har brudt
mail-tilliden. FU erklærer dog at kunne
samarbejde konstruktivt frem til næste
valg, påsken 2003.
14. oktober: Lars Steffensen tilmeldes
som dansk delegeret i det nordiske
skakforbund NSF.
15. oktober: Lars Steffensen tilmeldes
som dansk delegeret i det europæiske
skakforbund ECU.
20. oktober: Lars Schandorff melder
afbud til OL-holdet. Bjørn BrinckClaussen udtager Steffen Pedersen,
men Harry Dalsø indsætter igen Lars
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Schandorff på holdet efter at have
meddelt spillerne, at Dansk Skak Union
garanterer at ville betale en eventuel
doping-bøde op til 100.000 $.
25. oktober: OL-holdene rejser til Bled.
7. november: I forbindelse med
indlevering af de danske hold til 12.
runde træffer de danske holdkaptajner,
som gennem hele turneringen har haft
problemer med samarbejdet,
hinanden, og efter et endnu uafklaret
forløb hævder Lars Steffensen, at Harry
Dalsø har slået ham ned. Umiddelbart
efter episoden deltager Harry Dalsø i
det ECU-møde, hvor begge mente at
være DSU's delegerede, og blev valgt
til FIDE's executive board.
9. november: BT bringer historien i stor
opsætning, og TV2 Sporten følger efter
den følgende dag.
12. november: Forretningsudvalget
bebuder en redegørelse og vil indkalde
til HB-møde.
16. november: Lars Steffensen trækker
sig fra FU for at undgå yderligere uro i
pressen. TV2 Sporten bringer alligevel
et indslag samme dag.
17. november: FU annoncerer at ville
afholde ekstraordinært delegeretmøde
14. december.
18. december: HB orienteres om, at
Harry Dalsø selv  trods udsagn om det
modsatte  har kontaktet TV2 for at få
mere TV-dækning af sagen.
27. december: Ole Block, Henrik
Knudsen og Harry Dalsø indgår aftale
om, at Harry Dalsø trækker sig fra FU,
og delegeretmødet 14. december
aflyses.
4. december: Efter pres fra hovedkredsene indkalder alligevel til
ekstraordinær delegeretmøde, men på
ny dato, 21. december.
7. december: Hovedbestyrelsesmøde,
hvor det besluttes at lade landsdommer Morten Fabrin foretage en egentlig
civilk undersøgelse af OL-forløbet med
henblik på en rapport til HB. Samridig
bliver det klart, at opbakningen til
formand Ole Block er vigende.
21. december: Ekstraordinært
delegeretmøde i Vejle. Ole Block afgår
som formand umiddelbart efter sin
redegørelse, og der vælges nyt
forretningsudvalg.
tr

Dansk Skak Union
valgte ny ledelse ved
det ekstraordinære
delegeretmøde i Vejle
den 21. december 2002

Ekstraordin
1. Valg af dirigent
Formand Ole Block bød velkommen
og takkede Preben Sørensen, Evans,
for at stå for afholdelsen af delegeretmødet. Block foreslog som dirigent Svend Novrup, Kerteminde.
Svend Novrup blev valgt og konstaterede, at delegeretmødet var lovligt indvarslet.
Svend Novrup pointerede, at et
ekstraordinært delegeretmøde altid
er en usædvanlig begivenhed, og at
det var vigtigt, at deltagerne holdt
dagsordenen – som er valg af forretningsudvalg – for øje og ikke begyndte at behandle løbende sager,
medmindre disse havde betydning
for valgene.
Svend Novrup gjorde opmærksom på, at punktet om orientering
fra forretningsudvalget netop ville
være en orientering, og ikke en beretning, som der skulle stemmes om,
men at der selvfølgelig ville blive
lejlighed til at diskutere den.

2. Orientering fra
Forretningsudvalget
Ole Block: ‘Da forretningsudvalget
annoncerede om ekstraordinært delegeretmøde, som skulle have været
afholdt for en uge siden, var formålet at give en orientering om episoden under OL i Bled.
Forretningsudvalget har anmodet
landsdommer ved Vestre Landsret,
Morten Fabrin, om at udarbejde et
resume til brug for Hovedbestyrelsens behandling af sagen på grundlag af en række dokumenter, bl.a. de

Dansk Skak Unions
Forretningsudvalg – bagest
fra venstre Erik Mouridsen,
Henrik Knudsen og Poul
Jacobsen, forrest Erik
Søbjerg og formand Steen
Juul Mortensen.

nært delegeretmøde
impliceredes redegørelser for episoden, herunder deres samarbejde inden episoden, såvel op til som under
selve OL.
Da der er tale om et resume, indeholder dokumentet ingen bevisvurderinger eller juridiske vurderinger.
Dette ville heller ikke være forsvarligt på det foreliggende grundlag, da
de to implicerede ikke har haft adgang til at kommentere alt materialet.
For at Morten Fabrin kan udarbejde en egentlig redegørelse, må
Harry Dalsø og Lars Steffensen have
adgang til samtlige bilag i sagen inkl.
det foreløbige resume. De vil herefter få en frist på 2-3 uger til at kommentere bilagene og herefter yderligere 14 dage til at kommentere hinandens tilbagemeldinger.
Morten Fabrin vil herefter udarbejde en komplet redegørelse med
bevisvurdering og juridiske vurderinger svarende til en tjenstlig undersøgelse, dog uden mundtlig behandling.
For selve episoden under OL i
Bled, som kan munde ud i en straffesag i Slovenien, vil der være begrænsninger for konklusionernes
rækkevidde, da det vil være betænkeligt at lægge sig fast på vurderinger i lyset af en eventuel straffesag.
Morten Fabrin har oplyst, at en eventuel straffesag i henhold til internationale aftaler kan blive ført ved de
danske domstole.
Endvidere skal nævnes, at Morten Fabrins arbejde med sagen ikke

kræver tilsagn fra de implicerede,
men omvendt har de heller ikke pligt
til at deltage i undersøgelsen.
Der er givet Morten Fabrin mulighed for at drøfte sagen med landsdommer ved Vester Landsret, Olav
Dalsgaard Larsen, som også er skakspiller.
Hovedbestyrelsen har tiltrådt, at
Morten Fabrin arbejder videre med
sagen med henblik på at udarbejde
en egentlig redegørelse til Hovedbestyrelsen.
Redegørelsen forventes at foreligge primo februar 2003.
Fra talerstolen vil jeg gerne udtrykke min respekt for Lars Steffensens optræden i denne sag i forhold
til medierne – en holdning, der deles
af mine kolleger i Forretningsudvalget – idet han har afstået fra at kommentere de indlæg, der har været i
pressen, selv om det har medført, at
han dermed har været afskåret fra at
bringe sin fremstilling af episoden.
Jeg vil nu komme med nogle mere
personlige betragtninger. På Unionens og enkelte hovedkredses websites kan man læse, at længerevarende samarbejds- og ledelsesproblemer i Dansk Skak Unions hovedbestyrelse er kommet frem til overfladen. Men at tale om, at Dansk
Skak Union står i en ledelsesmæssig
krise, er uden hold i virkeligheden.
Unionens aktiviteter gennemføres
planmæssigt, og der sker også en vis
udvikling uanset mange skakspilleres berøringsangst over for ændringer. En meget væsentlig ændring vil

Foto: tr

ske med Skakbladet fra 2003.
Samarbejdsklimaet mellem enkelte hovedkredsformænd og unionsformanden har i en periode ikke
været godt, og efter min opfattelse
kan man finde årsagen på HB-mødet i august 2000, hvor jeg blev konstitueret som formand.
Fra referatet citeres:
EM foreslog på FU’s vegne, at Ole
Block blev konstitueret som formand
for den resterende periode – dvs. til
delegeretmødet 2001. Da der ikke
blev foreslået andre kandidater, var
Ole Block dermed konstitueret formand for DSU.
Ole Block bekræftede, at han har
til hensigt at opstille til formandsvalget på delegeretmødet.
LBH sagde, at han stadig var interesseret i at blive formand for DSU,
og at han forventede at stille op til
formandsvalget på delegeretmødet.
Lars Bech Hansen stillede som
bekendt ikke op ved valget i påsken
2001, men grunden til et ‘godt’ samarbejde var lagt.
Indimellem har det givetvis ikke
været morsomt at deltage i HB-møderne, når formanden tog en tørn
med enkelte meget talende, men lidet sigende HB-medlemmer, eller
når HB har vedtaget enkelte rimeligt
håbløse beslutninger, f.eks. senest
beslutningen omkring Skakspillerens anke om oprykningsreglerne, der
skulle have virkning, hvis denne blevet taget til følge af Skaknævnet inden d. 15. september. En sådan frist
ville ikke give mulighed for i prak2003 /1/5
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sis at gennemføre alle omkampe, ligesom turneringslederens store forberedende arbejde ville være spildt.
I en sådan sag kan jeg ikke få mig
selv til at overholde talerækken, men
beklageligvis har dette ikke medført
et fornuftigt resultat. Heldigvis reddede Skaknævnet sagen på målstregen.
Episoden mellem de to holdkaptajner (og medlemmer af Forretningsudvalget) under OL i Bled
medførte dels, at Lars Steffensen udtrådte af Forretningsudvalget, dels
at de tre øvrige fandt et delegeretmøde nødvendigt, da Harry Dalsø
ikke ønskede at trække sig fra FU på
dette tidspunkt. At indkalde til et
ekstraordinært delegeretmøde for at
bede forsamlingen udtrykke mistillid til et FU-medlem uden samtidig
at sætte sig selv på valg, virkede inkonsekvent i vore øjne.
Da der opstod en mulighed for at
undgå dette for dansk skak lidet ønskelige delegeretmøde, idet Harry
Dalsø tilbød at udtræde af Forretningsudvalget for at skabe ro omkring arbejdet i og for Dansk Skak
Union, var den afgørende begrundelse for det ekstraordinære delegeretmøde bortfaldet. Da vi til Hovedbestyrelsen meddelte, at Harry
Dalsø havde valgt at trække sig fra
Forretningsudvalget og vi i konsekvens heraf ikke ville indkalde til
det annoncerede ekstraordinære delegeretmøde, fik jeg enkelte mails
med et indhold og en tone, jeg nægter at offentliggøre.
Nu var dagsordenen pludselig en
helt anden, primært udskiftning af
formanden. Næste dag sender jeg en
mail til Hovedbestyrelsen, hvor det
væsentligste indhold er:
Hvis flere af Hovedkredsformændene fremsætter en motiveret begrundelse for, at formanden skal gå
af, så vil han ikke blive siddende, og
i konsekvens heraf vil der i dette
spørgsmål heller ikke være behov for
et ekstraordinært delegeretmøde.
Forholdet er det, at det i lovene er
bestemt, at vakante FU-pladser konstitueres af Hovedbestyrelsen for
ikke at indkalde Delegeretmødet i
tide og utide. Men nogle af hoved-
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kredsformændene er nu fast besluttet på, at søge formanden afsat på et
delegeretmøde, og jeg modtager anmodninger, primært fra en række
fynske klubber, om at der indkaldes
til delegeretmødet, helst inden jul.
Den form for anmodninger sidder jeg
ikke overhørig og efter aftale med
mine kolleger i FU, indkalder FU til
delegeretmøde d. 21. december med
den dagsorden, der er anført i anmodningerne, uanset at der ikke på
dette tidspunkt var indkommet anmodninger, bakket op af det fornødne medlemstal.
Endvidere afholder enkelte hovedkredse orienterings-/uofficielt
hovedkredsmøde, hvor man omtaler problemet i Hovedbestyrelsen og
angiver, at modsætningerne i FU er
større end nogensinde, et forhold
som man i sagens natur kun kan have
en stærkt begrænset viden om. Men
at lade formanden komme til orde
og give sin opfattelse til kende, kan
der ikke være tale om. Så er det naturligvis også nemmere at få vedtaget udtalelser om, at man skal have
en ny formand. Spørgsmål om hvilke
oplysninger, der er givet på mødet,
besvares med at mødet var uofficielt,
og der er ikke taget referat, men på
websiten for en klub kan man læse,
at:
På mødet var der - fra flere sider
- adskillige på sin vis ganske underholdende, men også temmelig rystende beretninger om hans udemokratiske og konfliktskabende ledelsesform.
For mig at se er den fremgangsmåde, disse hovedkredsformænd har
valgt, såvel udemokratisk som konfliktskabende og viser deres inkompetence.
Heller ikke under HB-mødet d. 7.
december kom der mere konkret kritik frem, men samarbejdsproblemet
kan aflæses i følgende del af referatet:
LBH ønskede ført til referat, at han
finder det forkasteligt, at der forsøges at lave aftaler om indholdet af
referatet uden om HB.
OB bemærkede hertil, at der alene
var tale om at fremkomme med et
forslag fra enkelte HB-medlemmer

Ole Block rettede en hård kritik mod
hovedbestyrelsen, men valgte af
hensyn til arbejdsfreden i Dansk
Skak Union at gå af som formand.

til hele HB, og at han derfor fandt
LBH’s bemærkning upassende.
Det er alene Hovedbestyrelsen,
der bestemmer referatets indhold, og
hvert eneste HB-møde indeholder
punktet: Godkendelse af referat. Lars
Bech Hansens bemærkning om ændring af det ikke udsendte referat er
derfor ikke alene urimelig, men upassende.
Jeg har naturligvis overvejet,
hvorledes jeg skulle handle i den
konkrete situation, dvs. træde tilbage
eller tage et kampvalg, der – hvis jeg
tabte – på den ene side af nogle ville
blive opfattet som et nederlag, men
på den anden side ville dette sikre
mig en plads i Dansk Skak Unions
historie. Hvis jeg derimod vandt,
ville situationen blive helt kaotisk.
Ville Poul Jacobsen og Erik Søbjerg
lade sig vælge til Forretningsudvalget, hvor de har udtrykt støtte til
Steen Juul Mortensen som formand?
Muligvis førstnævnte, idet han tidligere har givet tilsagn om blive konstitueret til en FU-post. Nogle hovedkredse måtte naturligvis også overveje om, de skulle sende en anden
hovedkredsrepræsentant end hovedkredsformanden til de kommende
HB-møder.
Med Steen Juul Mortensen som
formand forsvinder disse problemer,
og som hovedbestyrelsesmedlem i
hans tidligere formandstid synes jeg,
at HB fortjener Steen Juul Morten-

sen, og han har givetvis sikret sig, at
han kan være tjent med alle de nuværende hovedkredsformænd.
På skakbrættet er det ingen skam
at gå, når man bliver jaget væk, og
jeg vil ikke opleve det som et nederlag at gå nu. Taberen i hele det spil,
der er foregået, er skakken i Danmark. Potentielle ledere vil drage
deres egne slutninger og nogle betakke sig for at indtræde i et forretningsudvalg, der alene ekspederer de
daglige sager, mens de reelle beslutninger træffes af en hovedbestyrelse,
hvor et klart flertal vælges i andre
fora og primært til andre opgaver.
Især når nogle af disse samtidig anvender udemokratiske metoder i
opinionsdannelsen.
I konsekvens af ovennævnte har
jeg besluttet, at jeg udtræder af Forretningsudvalget, når dette punkt er
udtømt. Dette vil gøre de følgende
punkter temmeligt indholdsløse og
have medført, at en del klubledere
bruger en lørdag uden reelt formål.
Dette må de tilskrive de hovedkredsformænd, der absolut ville have et
delegeretmøde om en sag, der burde
være klaret under et HB-møde. Samtidig sikrer dette, at jeg ikke længere
skal bruge tid på et hverv, hvor nogle
i de seneste uger har brugt mange
kræfter på at demotivere min indstilling.’
Svend Novrup lagde op til debat, for
den del af formandens orientering
der omhandlede Bled-sagen. Ingen
ønskede at kommentere dette. Derefter lagde Svend Novrup op til debat om den øvrige del af orienteringen. Ingen ønskede at kommentere
dette.

3. Valg
Svend Novrup foreslog Chr. M.
Hansen og Bjørn Laursen som stemmetællere, og de blev begge valgt.
Formand (til påsken 2003)
Aage Olsen, formand for 6. HK,
foreslog Steen Juul Mortensen, Randers Skakklub.
Da ingen andre blev bragt i forslag, var Steen Juul Mortensen valgt.
Svend Novrup opfordrede den
nye formand til at uddybe sin pro-

gramerklæring, da det kunne have
indflydelse på de efterfølgende valg.
Steen Juul Mortensen startede med
at understrege, at han var overgangsfigur som formand, og at det
strakte sig til påske 2005. Formålet
var at genskabe et godt arbejdsklima
i hovedbestyrelsen, og hvis dette mål
ikke var nået inden da, ville han trække sig, for han havde ikke ønske om
at starte en skakorganisatorisk karriere på ny. Steen Juul Mortensen mindede om, at DSU i 2003 har jubilæum, og det var derfor særlig vigtigt, at der var ro og driftsikkerhed i
den øverste ledelse, og han var overbevist om, at dette var muligt i et FU
sammen med Erik Søbjerg og Poul
Jacobsen samt de nuværende medlemmer af FU Henrik Knudsen og
Erik Mouridsen. Med sin annoncering om ikke at modtage genvalg i
2005 mente Steen Juul Mortensen
også, at der var god tid til at egnede
formandskandidater kan komme på
banen, gøre rede for deres synspunkter og skabe debat i klubber og
hovedkredse.
Derefter nævnte Steen Juul Mortensen nogle af de arbejdsområder
FU vil sætte ind på. Med nedsættelsen af en ‘tænketank’ skal der tages
hul på visioner omkring den langsigtede udvikling af Dansk Skak
Union. Den måde vi arrangerer turneringer på bør også tages op til debat. Mange har oplevet turneringer
afviklet under dårlige forhold med
kolde lokaler og ringe inventar.
Påskestævnet har nogle gange budt
på spilleforhold, som ikke just egnede sig til at fastholde nye medlemmer – endsige trække sponsorer til.
Steen Juul Mortensen nævnte pokalfinalestævnet i Nyborg, som et eksempel på et stævne med gode rammer, og mente at DSU på dette område kunne lade sig inspirere at
Bridgeforbundet. Steen Juul Mortensen mente også, at klub- og lederudvikling stadig måtte være i fokus. Det
er et svært område, der er arbejdet
med tidligere, men det er nødvendigt. Endelig pegede Steen Juul
Mortensen på undervisning af nye
medlemmer. Nye medlemmer har
ofte svært ved at klare sig mod de

mere rutinerede spillere og vil gerne
lære mere om skak. Det bør være
lige så naturligt at tilbyde undervisning til voksne, som mange allerede
gør det i dag til børn, og han roste
initiativet i 1. HK og håbede at dette
kunne brede sig til andre dele af landet.
Sluttelig nævnte Steen Juul Mortensen, at han bakkede op om den
kontingentforhøjelse på 40 kr./år,
som HB har besluttet at foreslå i påsken 2003, og han havde også svært
ved at se, at vi ville kunne undgå en
tilsvarende kontingentforhøjelse i
2004.
Kasserer (til påsken 2004)
Steen Juul Mortensen foreslog genvalg af Henrik Knudsen, Næstved.
Da ingen andre blev bragt i forslag,
var Henrik Knudsen genvalgt.
Ét medlem af forretningsudvalget
(til påsken 2003)
Steen Juul Mortensen foreslog valg
af Erik Søbjerg, SK68.
Da ingen andre blev bragt i forslag,
var Erik Søbjerg valgt.
To medlemmer af forretningsudvalget (til påsken 2004)
Steen Juul Mortensen foreslog valg
af Poul Jacobsen, Indslev Skakklub
og genvalg af Erik Mouridsen, Åbyhøj Skakklub.
Jørgen Hvenekilde, Skakklubben
Skakspilleren, ville gerne foreslå en
tredje person, og ville også godt benytte lejligheden til et par kommentarer. Han var i tvivl om, hvor elegant en manøvre delegeretmødet var
i færd med med hensyn til behandlingen af Ole Block, og han rettede
en personlig tak til Ole Block, og
opfordrede forsamlingen til at gøre
det samme med applaus; forsamlingen fulgte opfordringen. Hvenekilde
fandt ‘tænketanken’ spændende og
ville gerne have den uddybet hvad
angår sammensætning og kommissorium. Hvenekilde havde fuld tillid til Steen Juul Mortensen som formand, og selv om der med de fire
øvrige kandidater var lagt op til en
‘pakkeløsning’, ville han gerne foreslå formand for Skakspilleren John
Zachariassen til FU. Hvenekilde mo2003 /1/7
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... DELEGERETMØDE
tiverede sit forslag med, at Zachariassen var initiativrig og havde stået
bag en del arrangementer – f.eks.
‘Deep Blue’ og Kasparovs besøg i
København. Desuden så Hvenekilde
gerne at landets største hovedkreds
var repræsenteret i FU.
Steen Juul Mortensen svarede, at
kommissoriet for ‘tænketanken’ ikke
var fastlagt, ligesom sammensætningen heller ikke var det, men det ville
ikke blive en snæver kreds. Disse
spørgsmål skal drøftes på førstkommende HB-møde. Til valg til FU
anbefalede Steen Juul Mortensen, at
man stemte på Poul Jacobsen og Erik
Mouridsen og motiverede det med,
at med de opgaver der foreligger, er
det vigtigt at FU-medlemerne kender hinanden, er loyale og har gensidig tillid til hinanden.
Henrik Mortensen, Helsingør, ville godt præsenteres for Poul Jacobsen og høre om Erik Mouridsens
overvejelser.
Erik Mouridsen svarede, at han i
høj grad havde været i tvivl om,
hvorvidt han ville modtage genvalg.
De seneste måneder havde været
præget af andet end skakorganisatoriske opgaver og en ubehagelig
atmosfære, og delegeretmødet ville
være en bekvem måde at komme ud
af dette på.
Han havde modtaget opfordringer
til at fortsætte, og kunne godt se, at
en udskiftning af 4-5 medlemmer i
FU ville være uheldig af hensyn til
kontinuiteten i FU-arbejdet. Dette
var den primære grund til at genopstille, men Erik Mouridsen havde
dog også en forhåbning om, at lysten til det skakorganisatoriske ville
vende tilbage, når situationen var
normaliseret.
Poul Jacobsen kunne om sig selv
nævne, at han gennem 10 år havde
været formand i to klubber, havde
været kasserer for Fyns Skak Union
næsten lige så længe og havde været
med til at arrangere påskestævne i
Nyborg i 2001. Han nævnte også, at
man de senere år på Fyn havde fået
skabt en frugtbar dialog mellem
klubber og hovedkredsbestyrelse, så
klubberne ofte var dynamo for nye
tiltag. Hvis Poul Jacobsen blev valgt,
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ville han på samme måde være lydhør overfor ideer fra klubber og
fremme dem, hvis de havde opbakning og den fornødne kvalitet.
John Zachariassen nævnte, at han
var formand for skakklubben Skakspilleren, og mente at DSU kunne
lade sig inspirere af de værdier, som
den klub stod for omkring gensidig
respekt for hinanden, og hvad ‘skak’
i grunden er. Zachariassen havde ca.
20 års erfaring med skakaktiviteter
– uden for DSU regi – og havde bl.a.
haft succes med finansiering og
omtale af aktiviteter. Zachariassen
var enig med Steen Juul Mortensen
i, at det er væsentligt, at der er loyalitet i en arbejdsgruppe, og mente på
baggrund af sine erfaringer, at han
ville være i stand til at samarbejde
med næsten alle.
Svend Novrup oplyste, at der var
udleveret 4061 stemmer ud af 6378
stemmeberettigede.
Efter skriftlig afstemning blev
Erik Mouridsen genvalgt med 3676
og Poul Jacobsen blev valgt med
3162 stemmer. John Zachariassen fik
878 stemmer, mens der var 44 blanke
og 271 ugyldige stemmer (stemmer
på andre personer end de opstillede).

4. Eventuelt
Gerner Carlsson, Frederiksberg
Skakforening, fortalte, at Dansk
Skoleskak netop har fået afslag i en
ankesag om støtte af tips- og lottomidler fra Undervisningsministeriets pulje til ungdomsformål. Begrundelsen er, at skak betragtes som en
sport med henvisning til IOC’s anerkendelse af FIDE som et verdensomspændende specialforbund. Denne anerkendelse af skak som sport
bør Dansk Skak Union gøre brug af.
Tips- og Lottoloven skal revideres i
den indeværende folketingssamling
(førstebehandling i januar), og det
ser ud til, at Tankesportsforbundet
skal flyttes fra puljen ‘andre kulturelle formål’ til samme pulje, som
DIF modtager støtte fra. Gerner
Carlsson opfordrede klubformænd
og hovedkredse til at også at bruge
anerkendelsen på lokal plan. På
amtskommunal plan må det betyde,
at skak er sidestillet med andre

sportsaktiviteter med de støttemuligheder dette giver. På kommunal
plan bør det bl.a. komme på tale med
klublokaler i sportshaller samt tilskud til aktiviteter.
Svend Novrup kunne bekræfte, at
FIDE nu var fuldgyldigt medlem af
IOC, og opfordrede DSU til at tage
dopingtest alvorligt, for det viser, at
vi tager vores sport seriøst. Han henviste til en dopingsag i Bridgeforbundet, hvor en spiller fik to års karantæne. I medierne blev der trukket på smilebåndet ad præstationsfremmende stoffer i bridge, men
Bridgeforbundets behandling af sagen blev afløst af respekt for den
seriøsitet, forbundet viste.
Problemet omkring bevillinger er,
at DIF ikke ønsker os som medlem,
så Dansk Skak Union har været henvist til at modtage støtte fra anden
pulje i Kulturministeriet – en pulje
hvis fremtidsudsigter Svend Novrup
var bekymret for. Da Tips- og Lottoloven står for revision og opfordrede
Svend Novrup kraftigt alle til at kontakte de politikere, som de mente sig
repræsenteret af, for at gøre opmærksom på, hvor vigtigt det er, at sportsgrene – som ved diverse kunstgreb
er holdt ude af DIF, selv om de er
lige så velorganiseret – modtager
støtte på lige fod med forbund i DIF.
Svend Novrup opfordrede også til
at være aktive på amtskommunal
plan, hvor der er meget forskellige
holdninger til, om tankesport er støtteberettiget. På Fyn administreres det
af Sportsevent Fyn, der er domineret af DIF, men hvor man har accepteret at skak og bridge er vigtige
sportsgrene. Af den grund ydes der
et væsentlig tilskud til arrangementet med Anand i foråret.
På kommunalt plan gjorde Svend
Novrup opmærksom på, at der ofte
var tilskudsmuligheder til aktiviteter; ikke blot for børn og unge, men
også for pensionister og handicappede. Det administreres meget forskelligt i landet, men opfylder klubbens vedtægter kommunens krav er
mulighederne tilstede. Ved henvendelser på lokalt plan bør man
også gøre opmærksom på IOC’s
anerkendelse af FIDE, som argument

for at sidestille skak med anden sport.
Bjørn Laursen, ratingkartoteksfører, takkede Ole Block for et godt
samarbejde mens han har været formand. Bjørn Laursen opfordrede til,
at HB-referater blev gjort færdig tidligere end det er sket i dette efterår,
og opfordrede redaktøren af Skakbladet til også at være bedre til at
overholde tidsfrister, så Skakbladet
ikke blev forsinket. Et forsinket
nummer af Skakbladet giver mange
telefonopkald fra medlemmerne, og
det er ikke alle, der er lige behagelige.
Poul Jacobsen takkede for valget
og den opbakning, der havde været
til dette initiativ. Der kommer nu en
tid, hvor vi nye skal ind i opgaverne,
men derefter må der gerne komme
visioner og gode ideer fra klubberne,
som FU kan arbejde videre med.
Erik Mouridsen takkede for valget og rettede også en tak til Ole
Block for hans indsats i FU siden
1994; et samarbejde som han selv
havde sat stor pris på. Han havde
helst set, at dette møde ikke var blevet afholdt, og at Ole Block havde
været formand perioden ud. Erik
Mouridsen fandt den stemning, der
havde været i visse skakkredse for
beklagelig.
Svend Novrup fortalte om Støtteforeningens arrangement på Kongebrogården med Anand, Jonny Hector, Peter Heine Nielsen og Curt
Hansen den 5. og 6. april med VIPsimultan den 4. april. Billetsalget
starter 15. februar. Arrangementet vil
bl.a. indgå i en temaften om skak på
DR2.
Steen Juul Mortensen takkede Ole
Block for hans indsats, hvor han selv
havde haft et god samarbejde med
Block som kasserer det seneste år,
han var formand. Han takkede også
Svend Novrup for at have været dirigent ved dette møde og forsamlingen for den tillid den havde vist. Det
nye FU vil gøre sit yderste for at leve
op til det, der er blevet sagt i dag, og
indbød alle til et samarbejde, der kan
gavne Dansk Skak Union.
Erik Mouridsen Svend Novrup
referent
dirigent

Skak i 100 år
Dansk Skak Union fylder
100 år i 2003, og det bliver
fejret med... skak!
SIS-MH Masters
Det første helt store skaktilbud arrangeres af Dansk Skak Unions
Støtteforening, som selv har jubilæum i 2003, 40 år.
SIS-MH Masters på Kongebrogården i Middelfart 5.-6. april bliver
en firmesterturnering med selveste
Viswanathan Anand, den lynhurtige
indiske eksverdensmester, i kamp
mod Peter Heine Nielsen, Curt Hansen og Jonny Hector.
De fire stormestre spiller dobbeltrundigt alle-mod-alle med den publikumsvenlige betænkningstid 25 minutter plus 10 sekunder pr. træk.
GM Sune Berg Hansen kommenterer partierne, og den 4. april blive
der VIP-simultan kendte danskere.
Turneringen får massiv Internetdækning, men adressen er endnu
ikke klar.
DR2 vil følge turneringen og har
planlagt at gøre skak til tema for en
hel aftens udsendelser, men vil man
være blandt de 150 tilskuere, der kan
følge partierne live i teatersalen i
Kongebrogården, har man mulighed
for at købe billetter i forsalg hos:
Martin Noer,
Vanløseallé 37 II tv,
2720 Vanløse.
martinnoer@orangenet.dk
Billet for én dag koster 150 kr., og
for begge dage 250 kr. Medlemmer
af Dansk Skak Unions Støtteforening kan købe en personlig billet til
rabatpriserne 100 kr./150 kr.
Mere om Støtteforeningen og
medlemskab...

SKAK
1903-2003

• SIS-MH Masters 5/4 - 6/4
• DM i Horsens 12/4-21/4
• Siegeman GM-turnering i
Malmø og København 28/4-8/5
• Vesterhavsturneringen 4/7-12/7
• Copenhagen Open /
Politiken Cup 14/7-25/7
• Aarhus Summer Chess 27/7-3/8
• Nordisk Mesterskab
i Aarhus 3/9-14/9
• Nordisk Mesterskab
for seniorer (over 60 år)
Sønderborg 11/10-19/10

RECEPTION

Eigil Johansens
70 års jubilæum
Til ære for Eigil og hans store
indsats for dansk skak og AS04 i
særdeleshed i gennem mere end en
menneskealder, afholder AS04
reception lørdag d. 25. januar 2003
kl. 19 i klubbens lokaler. Vi byder
på en forfriskning til medlemmer
og gæster.

www. dsus.dk

Vores adresse er Medborgerhuset
Blågården, Blågårds Plads 3,
caféen 2.sal.

Arrangementer i 2003, der på den
ene eller den anden måde indgår i
Dansk Skak Unions festligholdelse
af 100-års jubilæet:

Arbejdernes Skakforening af 1904
– www.as04.dk
Erik Hedegård,
formand@as04.dk
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Den slovenske kurby Bled udgjorde en idyllisk ramme for den 35.
skakolympiade. En olympiade, der nok især vil blive husket for
indførelsen af dopingkontrol i FIDE-begivenheder, Ruslands sejr 
og i Danmark vel også for episoden mellem de to holdledere, der
for en stund bragte skakken i medierne.

Skak-OL 2002
Af Nicolai V. Pedersen
Det danske hold i Åben Række klarede sig hæderligt
med en 26. plads, og seedet som nummer 29 af 134 hold
må det være godkendt, idet vi mødte det stærke ukrainske hold i sidste runde. Det blev ikke til placeringen som
bedste nordiske hold, men nr. 2, idet Island kom nedefra
i feltet og distancerede os knebent. Sverige blev tredje
bedste nordiske hold, men vigtigst er det vel også at
distancere svenskerne.
Konflikten mellem de to holdledere kom dog til at
overskygge det sportslige i medierne med artikel i BT
og flere minutter i den bedste sendetid i TV2’s sportsnyheder med videre. Hvad der faktisk hændte forbliver vel
et uafklaret spørgsmål.

Kasparov til forskel
Rusland med bl.a. Kasparov, Grischuk og Morozevich
var favorit til guldet, og kun det unge ungarske hold
med Peter Leko og Judit Polgar i spidsen magtede reelt
at udfordre dem og vandt ved anden OL i træk det indbyrdes opgør 2½-1½. Ungarn sluttede blot et enkelt point
efter Rusland.
Armenien kom med en stor sejr i sidste runde op på en
bronzeplads. Man havde måske også på forhånd ventet
verdensmestrene for hold, Ukraine, ville udgøre en trussel for de regerende olympiske mestre fra Rusland, men
før sidste runde havde de ikke klaret sig bedre end Danmark. Udslagsgivende for Ruslands sejr blev Kasparovs
suveræne 2933-præstation, i hvad han selv benævner
som sin bedste OL-præstation.

Doping og ny tid
Dopingkontrollen er den seneste ændring inden for
FIDE, dette medførte en del diskussion, især den annoncerede bøde på 100.000 US-Dollars er vel noget, der
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kan ødelægge de fleste privatpersoners økonomi og er
også imod praksis i andre sportsgrene, hvor sanktionsmidlet er udelukkelse i en periode. FIDE annoncerede
dog senere, at dette krav ikke ville blive håndhævet. Et
andet og også relativt nyt tiltag er den nye FIDE tidkontrol, som jeg finder ganske fornuftig, selv om der har
været en del kritik af den, især af personer der endnu
ikke har prøvet den.

Prologen
Optakten til OL startede den 25. oktober med flyrejse
København- Wien- Klagenfurt og bus derfra til den
smukke lille by Bled, som ligger billedskønt rundt om
en sø i et bjergrigt område. Vi ankom sent eftermiddag
og blev indlogeret på et udmærket 4-stjernet hotel.
Samme aften var der åbningsceremoni og efterfølgende et flot fyrværkerishow ved søen.
Næste dag gik det løs med to ugers skak-OL.

1. runde
Danmark

Peter Heine Nielsen
Lars Schandorff
Nicolai V. Pedersen
Davor Palo

- Barbados

4-0

-

1-0
1-0
1-0
1-0

R. Szmetan (2282)
P. Corbin (2255)
D. Warner (2232)
K. Greenidge (2055)

Efter grundig sikkerhedskontrol af alle deltagere kom
den 35. skakolypiade i gang. Spillestedet var en sportshal, uheldigvis af beskeden størrelse, så spillere der sad
over, måtte følge deres hold fra tilskuertribunen.
1. runde ved OL er kendetegnet ved, at toppen møder
bunden, og dermed af mange 4-0 og 3½-½ sejre. Mod
99. seedede Barbados lykkedes det uden nævneværdige

Peter Heine Nielsen, Lars Schandorff og Erling
Mortensen i kamp mod Polen. (Foto: Eric Bentzen)

problemer at vinde alle fire partier. Davor og undertegnede gjorde i denne forbindelse vores OL-debut. Davor
vandt hurtigt og overbevisende. For mit eget vedkommende var der ligeledes ikke de store tegn på debutantnerver.
Et af de hold, der overraskende ikke klarede 4-0, var
Rusland, idet Morezevich måtte afgive en remis til den
14-årige junior IM Ramirez fra Costa Rica. Værd at bemærke er også, at Kaj Bjerring (2265) der var udtaget til
verdensholdet for blinde, IBCA, spillede remis imod
GM Gasimov (2580) fra Aserbajdsjan.

2. runde
Danmark

Peter Heine Nielsen
Lars Schandorff
Sune Berg Hansen
Erling Mortensen

- Indonesien

-

1½-2½

N. Situru (2377)
1-0
C. Barus (2479)
½-½
S. Megaranto (2420) 0-1
S. Irwanto (2416)
0-1

Det var aftalen, at alle skulle i kamp i de to første runder
efter en slags rotationsordning. Indonesien lyder jo ikke
ligefrem overvældende. Peter Heine Nielsen vandt i sikker stil. Lars Schandorff måtte afgive remis. Men både
Sune Berg Hansen og Erling Mortensen, veteranen i
OL-sammenhæng, tabte derimod noget overraskende.
Så det endte med et skuffende 2½-1½ nederlag.
Rusland var i denne runde oppe imod Hviderusland,
der blev udraderet 3½-½. Kasparov er tilsyneladende
kommet sig over sin vel hidtil værste præstation i Rus-

land vs. Verden matchen og vandt sikkert over GM
Aleksandrov. Ungarn vandt 3-1 over Vietnam. Karakteristisk, at Rusland er i stand til at vinde stort, hvorimod
Ungarn for det meste vinder 3-1 og 2½-1½

3. runde
Danmark

Peter Heine Nielsen
Lars Schandorff
Sune Berg Hansen
Nicolai V.Pedersen

- Israel

-

2½-1½

E. Sutovsky (2657)
L. Psakhis (2588)
B.Avrukh (2595)
A. Huzman(2595)

1-0
1-0
0-1
½-½

En glimrende sejr over fjerdeseedede Israel, dog med
uden Gelfand, der spillede med i en stærk besat fransk
hurtigskakturnering i den første del af OL, og Smirin,
der tilsyneladende trængte til at komme sig over nederlaget i 2. runde mod Korchnoi. Som den første spillede
jeg remis imod Huzman. Lars havde forberedt en stærk
nyhed mod den tidligere Sovjetmester Psakhis og vandt
et overbevisende parti. Peter Heine havde ligeledes en
god forberedelse og afprøvede med stor succes et officersoffer introduceret af Dreev i ovennævnte hurtigskakturnering dagen før!
Efter tre runder er topholdene Rusland, Georgien,
Polen og – måske mest overraskende – Cuba, der i 3.
runde slog Bulgarien, (uden Topalov) 3-1.
Meget stærke skaknationer som England og Israel
rodede noget overraskende rundt i midten af tabellen på
dette tidspunkt.
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... OL 2002, ÅBEN RÆKKE

Emil Sutovsky (2665)
Peter Heine Nielsen (2620)
Caro-Kann / B12
1. e4 c6
Ikke mit hovedforsvar mod 1. e4,
men jeg har god statistik mod de vildmænd, der spiller 3. e5, og Sutovsky
hører bestemt til den kategori!
2. d4 d5 3. e5 Lf5 4. Sc3 e6 5. g4 Lg6
6. Sge2 Se7
Her plejer jeg at spille 6... c5, og har
endda skrevet en teoriartikel om varianten i tyske „Schach“.
7. f4
7. Sf4 var tidligere hovedvarianten,
men Topalov vandt med tekstrækket
i det afgørende 4. parti mod Bareev
i kandidatturneringen i Dortmund.
7... h5 8. f5, Lh7!?
En meget vigtig nyhed, som jeg ville
have været stolt af at have fundet.
Det hænger dog sådan sammen, at
Dreev spillede den dagen inden i et
hurtigskakparti på Korsika, og det
havde jeg set på internettet! Ideen
er, at man ikke tillader 8... exf5 9.
g5, hvorefter ens løber er begravet
og stillingen ret tragisk, men i stedet
spiller på angreb og lurer på officersofre på f5.
9. Sf4
Det principielle. 9. fxe6 fxe6 10. Sf4
Sg6 11. Sxh5 Dh4† 12 Sg3 Le7 giver kæmpespil for bonden. 9. Lg5!
ligner desværre en gendrivelse af
sorts koncept og gav hvid klar fordel i Sutovsky - Erenburg i det israelske mesterskab. Ideen er at Sf4
kommer næste gang, men uden at
tillade ofrene på f5. Sort kan sikkert
hænge med på diverse måder, men
jeg har ikke tillid til stillingen. 9...
hxg4 10. fxe6 fxe6 11. Sf4 Lf5 12.
Ld3 med gode angrebschancer var
fortsættelsen. Bolden ligger altså
igen hos sort, men da jeg som sagt
ikke spiller Caro-Kann ret tit, overlader jeg det trygt til Dreev at klare
den sag.
9... Sxf5 10. gxf5 Dh4 11. Ke2 Lxf5
12. h3 c5
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Jeg kopierer blot Dreev, men Sutovsky frygtede mere 12... g5!? som
er en anden spændende mulighed.
13. Sg2 Lg4† 14. hxg4 Dxh1 15.
Lxg5 kunne dog være lovende for
hvid.
13. Sb5 Sc6 14. c3
Med remistilbud. Jeg var over en
halv time foran på klokken, og burde
vel i bedste Tal-stil have afslået direkte og håbet på de praktiske chancer. På den anden side var en remis
med sort fristende, også holdtaktisk.
Derefter begyndte jeg at regne på
varianterne og tog mod til mig og
spillede efter en halv time videre.
14... Dd8 15. Le3 a6 16. Sd6
For her blot at tilbyde remis... Det
skal dog siges, at jeg havde mistet
kontrollen, og stillingen er på ingen
måde klar. Men nu var vi lige på
klokken, og Emil vurderede vel, at
jeg var rystet.
16... Lxd6 17. exd6 Dxd6!
En meget stærk beslutning. Umiddelbart virker det logisk at bytte cbønderne, men det giver hvid angrebschancer i c-linien når jeg rokerer langt. Ganske vist er det et
bondeoffer, men jeg får dynamik
med d4-fremstødet.
18. dxc5
Måske en fejl, men jeg spiller 0-0-0
samt e5 og har tre bønder samt angrebschancer for officeren.
18... De5

t+-+l+-T
+o+-+oOo+m+o+-+
+-PoWv+o
-+-+-N-+
+-P-B-+p
pP-+k+-+
Q R-+q+b+r
19. Sd3?!
En overseelse, men det er ikke nemt
19. Kf2 0-0-0 20. Sd3 Df6 21. Df3
e5 er en mulig fortsættelse, i praksis
er det lovende.
19... Lxd3 20. Dxd3 0-0-0 21. Td1

Med remistilbud! Denne gang var
jeg ikke så fristet, og kom desuden i
tanker om, at jeg skyldte lidt fra sidste OL’s match mod Israel, hvor historien går på, at selv vores holdleder så flere forcerede gevinster for
mig... Det blev jeg for øvrigt jævnligt mindet om af holdkammerater
og holdleder hernede!
21... d4 22. cxd4 Sxd4 23. Dxd4 Txd4
24. Txd4 Td8
Et nøgletræk. Nu falder hans bønder
på dronningfløjen.
25. Txd8 Kxd8 26. Lg2 Dxb2 27. Kf3
Df6
Lidt sjusket, men gør ingen skade.
Jeg var igen i tvivl om, hvirvidt jeg
burde tage remisen. Godt nok får jeg
fire bønder mere, men hvis han når
at koordinere et modangreb, kan jeg
tabe. Jeg troede dog mest på sort, og
så må man prøve.
28. Ke4 Dg6 29. Kf3 Df5 30. Ke2
Dc2 31. Kf3 Dxa2! 32. Td1 Kc8 33.
Td6
Jeg regnede mere med 33. Td2, men
efter Db3 fulgt af fremrykning med
a-bonden er der gode chancer.
33... e5
For at forhindre, at han når at sætte
sit tårn på b6 samt flytte kongen for
at true b7. Får han aktivitet, er det
ikke så væsentligt, at jeg har et hav
af ekstra bønder.

Foto: Peter Dürrfeld.

Peter Heine Nielsen

kommenterer:

Lars Schandorff  stor OL-præstation.

34. h4 e4 35. Kg3 De2 36. Ld2 e3 37.
La5
R

-+l+-+-+
+o+-+oOo+-R-+-+
B-P-+-+o
-+-+-+-P
+-+-O-K-+-+w+b+
+-+-+-+-

Truer lidt ubehagligt med mat, men
jeg så, at der var mindst evig skak,
og måske mere.
37... Dg4 38. Kh2 Df4 39. Kg1 Df2
40. Kh2 Dxh4! 41. Lh3 f5
Nu er det pludseligt rart med alle de
ekstra bønder. Han kan få en del
materiale tilbage med 42. Td8†, men
jeg ender i et vundet slutspil efter
42... Dxd8 43. Lxf5† Dd7 44. Lxd7†
Kxd7. Der er for mange fribønder.
42. Kg2 g6
Et ondt lille ventetræk. Hvid kan ikke
foretage sig noget fornuftigt, og på
Kh2 kommer e2, som dog også vandt
direkte.
43. Txg6 De4 44. Kh2 De5 45. Kg2
Db2 46. opgivet.
Der er mat på f2, eller jeg skakker
mig til løberen på a5.
At være med til at Slå Israel er stort,
og specielt dejligt når det som sagt
var min fejl, det kiksede sidst. Værd
at vente to år på! 0-1.

Lars Schandorff

kommenterer:

Lars Schandorff
Lev Psakhis
Dronningindisk / E15
1. Sf3 Sf6 2. c4 b6 3. d4 e6 4. g3 La6
5. b3 Lb4 6. Ld2 Le7 7. Lg2 d5 8. cxd5
exd5 9. Sc3 0-0 10. 0-0 Lb7 11. Lf4
Sa6 12. Se5 Dc8.
Psakhis vælger en af sine gamle, trofaste varianter. Han vil sætte tårnet
på d8 og dronningen på e6 med en
dynamisk og robust stilling. Hvid har
prøvet mange ting, men uden den

Danmark mod Filippinerne, forrest Nicolai V. Pedersen. (Foto: Eric Bentzen)

store succes. I forberedelserne fandt
jeg en ny plan, der øjeblikkeligt giver sort problemer.

t+w+-Tl+
OvO-VoOo
mO-+-M-+
+-+oN-+-+-P-B-+
+pN-+-Pp+-+pPbP
Q R-+q+rK13. a3!
Simpelt og stærkt. Hvid vil tage terræn med b4. Det mest logiske for
sort er at søge modspil med c5, men
så bytter hvid b-bønderne og spiller
Tb1 med pres. Psakhis tog hovedet i
hænderne og tænkte i næsten en time.
13. -, Td8 14. b4 c5 15. bxc5 bxc5 16.
Tb1 cxd4 17. Sb5 Se4 18. Dxd4 Lc5
19. Db2
En typisk stilling med isoleret dbonde er opstået. Hvid har god kontrol over det vigtige felt foran
isolanien og står lidt bedre.
19... Lb6 20. Sd3 De6 21. Le5 Dh6 22.
Sd4
Hvids officerer arbejder godt sammen, mens sort ikke rigtig kan finde
en aktiv plan.
22... Lc8 23. Tbc1 Sac5?

Afbytninger er ikke løsningen. Jo
flere brikker, der forsvinder, jo lettere bliver det for hvid at udnytte den
positionelle overvægt. Et træk som
23... Ld7 virker fornuftigt.
24. Sxc5 Sxc5

t+vT-+l+
O-+-+oOo
-V-+-+-W
+-MoB-+-+-N-+-+
P-+-+-P-Q-+pPbP
Q +-R-+rK25. Lc7!
Det er let at kombinere, når man står
godt. Sort er nødt til at slå, selv om
det koster en bonde. 25... Td7 26.
Sf5 er værre.
25... Lxc7 26. Txc5 Lb6 27. Txd5 Le6
28. Sxe6 Dxe6
De uligefarvede løbere øger remischancerne, men med en præcis taktisk sekvens kan hvid bytte dem af.
29. Te5 Dd6 30. Lxa8 Ld4 31. Td1!
Dxe5 32. e3!
Pointen. Truslerne om mat i bunden
fører til et overlegent slutspil.
32... Txa8 33. Dxd4 De7
Helt håbløst var 33... Dxd4 34. Txd4
g6 35. Td7, hvor hvid ud over at føre
2003 /1/11
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med en bonde også har det aktive
tårn.
34. Dd6 De8 35. Dd7 Df8
Sort kan stadig ikke bytte dronninger og tvinges ind i total passivitet.
36. a4 a5 37. Td4 g6 38. h4 h5

t+-+-Wl+
+-+q+o+-+-+-+o+
O-+-+-+o
p+-R-+-P
+-+-P-P-+-+-P-+
Q +-+-+-KHvid har to stærke planer. Den ene
er at gennemføre g4 og spille på angreb. Den anden er at gå frem med ebonden. Jeg vælger dog en mere
praktisk løsning. Bare at holde presset indtil sort bryder sammen. Jeg
havde omkring et kvarter tilbage til
resten af partiet, Psakhis derimod
havde kun et par minutter. Eftersom
man fik 30 sekunder, hver gang man
trak, kunne man ikke decideret spille
på tiden. Til gengæld var der noteringspligt, så det var svært at spare
ret meget op. Ved at holde Psakhis i
mere eller mindre permanent tidnød,
gjorde jeg i hvert fald ikke hans opgave lettere.
39. Dc7 De8 40. Dd7 Db8 41. De7 Db6
42. Dd6 Db1 43. Kg2 Db7 44. Dd5
Db8 45. Tc4 De8 46. Te4 Df8 47. Td4
De8 48. Te4 Df8 49. Tf4 Ta6 50. Kh2
Kg7 51. De5 Kh7 52. Dc7 Kg7 53. Dc4
Ta8 54. Dd4 Kg8 55. Dd5 Ta6 56. Db7
Te6 57. Dc7 Ta6 58. Db7 Te6 59. Dc7
Ta6 60. Td4 Ta8 61. Td7 De8 62. Te7
Df8 63. De5
Hvid har ikke bare rykket frem og
tilbage. Nu truer der Df6 fulgt af e4e5-e6.
63... Dc8
Taber yderligere en bonde, men der
var ikke noget godt.
64. Dd5! Df8 65. Txf7 Dxf7 66. Dxa8
Kg7 67. Kg2
Efter 67... Dc7 68. Dd5 vinder hvid
enkelt ved at gå frem med e-bonden.
1-0.
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4. runde
Danmark

Peter Heine Nielsen
Lars Schandorff
Erling Mortensen
Nicolai V. Pedersen

- Irland

-

2-2

A. Baburin (2580)
½-½
B. Kelly(2451)
½-½
M. Quinn (2439)
0-1
M. Heidenfeld(2373) 1-0

Et noget skuffende resultat mod Irland, i en match vi burde
vinde. Peter Heine tog remis efter 16 træk efter ikke at have fået
noget imod Baburin’s modtaget dronninggambit. Brian Kelly
på bræt 2 spillede solidt, og Lars måtte også nøjes med remis.
Erling tabte i russisk med de hvide brikker efter at have været
plaget af tidnød. På bræt 4 bliver det til gevinst til undertegnede
over Mark Heidenfeld i Berliner-varianten.

Landskampsstatistik
Af Svend Novrup
Erling Mortensen satte landskamprekord, hvergang han gik
til brættet. Før OL havde han spillet 148 landskampe (160
partier), dvs. at han nu som første dansker nogen sinde har
såillet mere end spillet 150 landskampe.
Fuld statistik for åben række før OL (antal landskampe /
(antal partier / score / vundne / remis / tabte):
Erling Mortensen
148 (160) 89,5
+59 =61 -40
Lars Schandorff
38 (40) 24,5
+16 =17 -8
Peter Heine Nielsen
28 (30) 19,5
+11 =17 -2
Sune Berg Hansen
20 (21) 9,5
+6 = 7 -8
Davor Palo og Nicolai V. Pedersen debuterede ved OL.
Det er første gang, vi møder Barbados og Andorra. Vi har
aldrig tabt til Irland (+15=2, 66,5-13,5). Det er sjældent, vi
klarer Israel (+4=5-10, 31,5-44,5), USA fik en suveræn
revanche for Thessaloniki 1988 (3-1 til Danmark, bl.a. med
Carsten Høis geniale kombination mod Gulko), vi kom på
positiv mod Moldavien (+2-1, 9-7) og fordoblede mod
Kazakstan.
På dameholdet satte Nina Høiberg rekord, hver gang hun
spillede: Fuld statistik før OL, hvor Oksana Vovks score
tydelligt er påvirket af den svære deburt på førstebræt ved
forrige OL:
Nina Høiberg
124 (125) 86,5
Louise Fredericia
16 (18) 9
Oksana Vovk
11 (11) 3
Anne Bekker-Jensen debuterede.

+70 =33 -22
+ 7 = 4 -7
+ 2 = 2 -7

Damerne har mødt fire nye nationer: Zimbabwe, Georgien,
Slovenien og Sydafrika. Vi har fået udlignet mod Colombia
(+1=1-1, men 3,5-2,5), tabte for anden gang 1-2 til Armenien,
men denne gang var det til deres førstehold(!). Mod Mexico
har vi nu +4, 10-2!

Mark Heidenfeld
Nicolai V. Pedersen
Spansk / C67
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. 0-0
Sxe4 5. d4 Sd6 6. Lxc6 dxc6 7. dxe5
Sf5 8. Dxd8 Kxd8
Hovedvarianten i Berliner-varianten
et godt valg også i holdskak, idet det
er solidt, men samtidig giver fine
gevinstchancer, hvis hvid laver et par
unøjagtigheder.
9. Sc3 Ld7 10. b3
10. Td1 Kc8 11. Sg5 Le8 12. b3 b6
går efter hurtigskakmatchen LekoKramnik Budapest 2001 for at være
det kritiske, hvilket nok snarere hænger sammen med, at Leko som den
første vandt over Kramnik i Berliner-varianten, end at stillingen objektivt set skulle være bedre for hvid.
10... Kc8 11. Lb2 Le7 12. Se4 a5 13.
Sg3?!
Virker ikke rigtigt.
13... c5
Planen c6-c5 efterfulgt af Lc6 er her
stærkt, idet hvid ikke kan sætte en
springer på d5. Sort har allerede en
lille fordel
14. Sh5?!
Tematisk når den sorte springer står
på g6, hvor det lægger et ubehageligt pres imod g7, i dette tilfælde taber det dog to tempi.
14... Lc6 15. Sg3 Sxg3 16. hxg3 a4
Med klar sort fordel.
17. Tfe1 Td8 18. Kf1 b6 19. Te2 Kb7
20. Ke1 b5 21. Td1 Txd1 22. Kxd1 Ld5
23. Sd2
R

t+-+-+-+
+lO-VoOo
-+-+-+-+
+oOvP-+o+-+-+-+
+p+-+-PpBpNrPp+
+-+k+-+-

23... Td8!
23... Lxg2? 24. f3 Lh3 25. Th2 Lf5
26. g4 Lg6 27. f4 h6 28. f5 Lh7, og

løberen på h7 er ude af spillet.
24. Kc1
24. Ke1!?
24... Lxg2 25. f3 Lh3 26. Th2 Lf5 27.
bxa4
Ovennævnte idé er nu ikke længere
så attraktiv, idet 27. g4 bliver besvaret med Le6 og evt. 28. Txh7 med
Lg5 med angreb på d2-springeren.
27... b4
Der er ingen grund til at ødelægge
bondestrukturen med 28... bxa4
28. a3 h6 29. axb4 cxb4 30. Sb3 Le6
31. Sd4 Ta8 32. f4 Lg4 33. Sb3
Heidenfeld havde hele partiet skrevet det træk ned, det var intentionen
at spille, hvorefter han hyppigt stregede det ud. Ofte spillede han således først det træk, der var det endelige valg, efter 4-5 udstregninger.
Turneringsleder Geurt Gijssen bad
heromkring Heidenfeld om at stoppe
med notetagningen. At Heidenfeld
havde haft denne vane i de sidste 20
år var selvfølgelig ikke et brugbart
argument.
33... c5 34. Sd2 Le6 35. Tf2 Txa4 36.
f5 Ld5 37. f6 gxf6 38. exf6 Ld6 39. Tf5
Kc6 40. Le5?
En fejl i Heidenfelds tidnød, hvorefter han taber yderligere materiale.
40... Le6 41. Th5 Lg4 42. Lxd6 Lxh5
43. Lf8 Lg6 44. Sc4 Ta1 45. Kb2 Tf1
46. opgivet. 0-1.
Efter 4 runder af turneringen toppede
Rusland fortsat efter en 3-1 sejr over
Georgien. Ungarn har noget svært
ved at holde trit og må nøjes med en
2½-1½ sejr over Aserbajdsjan. De
senere bronzevindere fra Armenien
vandt overbevisende 3½-½ over Jugoslavien.
Et af rundens mest spektakulære partier var følgende i matchen mellem
Ungarn og Aserbajdsjan.

Judit Polgar
Shakhriyaz Mamedyarov
Spansk / C80
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4
Sf6 5. 0-0 Sxe4 6. d4 b5 7. Lb3 d5 8.
dxe5 Le6 9. Sbd2 Sc5 10. c3 d4 11.
Sg5! Ld5?!

Garry Kasparov  konge af OL med
7½ point af 9 på Ruslands topbræt.
(Foto: Peter Dürrfeld)

Sådan har Mamedyarov spillet tidligere, hvor modstanderen dog ikke
ofrede på f7.

t+-WlV-T
+-O-+oOo
o+m+-+-+
+oMvP-N-+-O-+-+
+bP-+-+pP-N-PpP
Q R-Bq+rK12. Sxf7! Kxf7 13. Df3 Ke6 14. Dg4!
Kf7?
14... Ke7 15. e6 Lxe6 16. Te1 Dd7
17. Lxe6 Sxe6 18. Sf3 Te8 som i
Peter Svidler - Anand, Dos Hermanas 1999, er nok et bedre forsøg for
sort.
15. Df5 Ke7 16. e6 Lxe6 17. Te1 Dd6
18. Lxe6 Sxe6 19. Se4
Med afgørende hvid fordel.
19... De5 20. Lg5 Kd7 21. Sc5 Lxc5
22. Df7 Kd6 23. Le7 Kd5
... men opgivet pga. 24. Df3† osv.
1-0.
Et grumt eksempel på, at man skal
være påpasselig på at gentage halvtvivlsomme varianter i disse computertider. 12. Sxf7 er også Fritz 7’s
foretrukne.
2003 /1/15
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5. runde
Danmark

Peter Heine Nielsen
Lars Schandorff
Sune Berg Hansen
Nicolai V. Pedersen

- Filippinerne

-

2½-1½

E. Torre (2523)
B. Villamayor (2503)
M. Paragua (2476)
P. Roca (2423)

0-1
1-0
½-½
1-0

Sune tager en forholdvis hurtig remis og kommer på
tavlen, imod den unge talentfulde junior Mark Paragua,
der i dette OL senere viser sig at lave GM-norm. Lars
vinder sikkert i et teknisk parti. Peter Heine snyder sig
selv med en fejlagtig kombination og taber efter at have
stået godt. Selv er jeg oppe imod en modstander, der
tilsyneladende ikke er klar over, at man har noteringspligt
under hele partiet, idet man får 30 sekunder ekstra pr.
udført træk. På et tidspunkt mangler han således at notere fem heltræk. Efter godt 90 træk, deraf omkring de
40 træk i timelangt tidnødsdrama, lykkedes det at vinde
og dermed sikre sejren:

-+-+-K-+
+-+-P-+r
-+-+l+-+
+-+-+-+-+-R-+-+
W-+-+-+-+-+-+-+
Q +-+-+-+-

P. Rocai

N.V. Pedersen

Rusland i stærkeste opstilling med Kasparov og Grischuk
på de to topbrætter måtte i denne runde nøjes med 2-2
imod Armenien. Man bemærker også, at Ukraine i stærkeste opstilling måtte nøjes med 2-2 imod Tjekkiet.
Ukraines fejlslagne forsøg på at blande sig i medaljekampen skyldes i høj grad FIDE-verdensmester Ponomariovs krise i dette OL.

6. runde
Danmark

- USA

-

G. Kaidanov (2646)
Y. Seirawan (2629)
B. Gulko (2594)
A. Ivanov (2527)

½-3½

0-1
0-1
½-½
0-1

Vores dårligste resultat til dette OL. Som den første tog
jeg en remis, som blev tilbudt af Gulko, idet matchen på
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7. runde
Danmark

Peter Heine Nielsen
Lars Schandorff
Sune Berg Hansen
Erling Mortensen

89. Td6!
Hvis kongen slår, kommer e8(D), hvis dronningen slår,
vinder 89. Th6†
89... Kf5 90. Tf7 Kg5 91. Tff6. 1-0.

Peter Heine Nielsen
Sune Berg Hansen
Nicolai V.Pedersen
Davor Palo

det tidspunkt så ud til at være en balanceret med chancer
til begge hold. Davor stod på dette tidspunkt fordelagtigt. Sune og Peter kom dog hurtigt til at stå dårligere.
Peter tabte i en variant i Tartakower-forsvaret, som blev
spillet i matchen i Lyon mellem Anand og Kramnik i år,
hvor han var sekundant. Peter lavede dog et par grove
fejl og tabte i 28 træk. Sune måtte ned imod teknikeren
Seirawan i et langt slutspil. Som den sidste sad Davor
tilbage. Han havde tidligt afslået et remistilbud efter at
have stået en anelse over i en Caro-Kann. Davor kom
langsomt til at stå dårligere og kæmpede senere forgæves for remis.
Rusland kom en del tættere på-OL guldet, idet det
lykkedes dem at slå Bosnien med 3½-½, mens Ungarn,
i en opstilling uden Leko, overraskende taber 2½-1½ til
Tjekkiet.

- Andorra

-

3½-½

O. De La Riva (2515) ½-½
M. Simonet (2304)
1-0
R. Garcia (2269)
1-0
D. Jose Queralto (2196)1-0

En storsejr, men i en match vi burde vinde med mindst
3-1. Den mindste ratingforskel var på bræt 1, hvor Peter
Heine måtte afgive en remis efter at have haft fordel i en
variant i kongeindisk, som Larsen tidligere har spillet.
De andre partier blev vundet uden synderlige problemer. Erling vandt som den sidste i tidnøden.
Ungarn vandt i denne runde over hjemmeholdet Slovenien A med hele 3½-½ og haler således ind på Rusland,
der „kun“ klarede 3-1 mod Polen.

8. runde
Danmark

Lars Schandorff
Sune Berg Hansen
Nicolai V.Pedersen
Davor Palo

- Argentina

-

2-2

R. Felgaer (2555)
½-½
F. Peralta (2497)
½-½
D. Slipak Sergio (2491)1-0
M. Labollita (2393)
0-1

Davor fyldte 17 år på dagen. Det kunne se ud som om
han selv ville stå for en af gaverne med en gevinst efter
at være kommet fint fra åbningen. Han vandt en kvalitet,
men Labollita fik en del kompensation og vandt. Mit
eget parti så fra åbningen meget kritisk ud, men med
godt forsvar lykkedes det at give Slipak valget mellem
tre fortsættelser, der alle så lovende ud. Den ene var det
også, men heldigvis valgte han en fejlagtig fortsættelse.
Han vandt en kvalitet, og afviklede til et slutspil, hvor
jeg dog har tilstrækkelig kompensation. Efter et par fejl
fra Slipak lykkedes det sågar mig at vinde partiet. Lars
fik en lille slutspilsfordel i Caro-Kann, men det kom dog
ikke over remisgrænsen. Sune fik ligeledes en lille for-

del, der dog heller ikke udmøntede sig i mere end remis.
Ungarn vandt i denne runde 3½-½ over Rumænien
og mindskede dermed forspringet til Rusland til 1½ brætpoint. På tredjepladsen, et point efter Ungarn, lå Kina,
der ved at etablere sig i verdenstoppen som en naturlig
konsekvens af den målrettede statssatsning på skak.

9. runde
Danmark

Peter Heine Nielsen
Lars Schandorff
Sune Berg Hansen
Nicolai V. Pedersen

- Moldavien

3-1

-

0-1
1-0
1-0
1-0

V. Bologan (2623)
V. Iordachescu (2567)
D. Svetushkin (2505)
A. Khruschiov (2412)

Et glimrende resultat. Sune vandt i stor stil over Svetushkin med et matangreb. Lars havde forberedt en forbedring til et Karpov-parti og vandt ligeledes et flot parti.
Peter forsøgte sig med Berliner-varianten, men Bologan
opnåede en solid fordel ret hurtigt og vindt. I mit parti
imod Khruschiov vandt jeg en bonde efter 24. træk. Det
tog dog 70 træk, før det er helt klart, og 30 yderligere før
han gav op.
Rundens mest bemærkelsesværdige resultat var nok

2½-1½ sejren til Ungarn over Rusland, hvor det sågar
kunne have være blevet til 3-1, idet Peter Leko - Gary
Kasparov blev remis, efter at Leko havde stået til gevinst
undervejs. Robert Ruck bliver matchvinder med følgende
gevinst over Peter Svidler:
R

-+t+-+-+
+o+tLoO-W-O-V-O
+m+-Op+-Pb+p+-P
+-Pq+p+-B-+k+r+
+-+-+-+r

Robert Ruck,
Ungarn

Peter Svidler,
Rusland

25...Sxc3!
Sort vinder en bonde og har fortsat initiativ
26. Lxc3 Tdc7 27. Tgg1 Txc4 28. Tc1 Da6! 29. Kf2 Dc6 30.
Ld2 Lxh4
Bonde nummer to.
31. Kg2 Lg5 32. Lxg5 hxg5 33. Tcd1 Td4. 0-1.
Foto: Henrik Kaysfeld

Guld

Rusland
Kasparov
Grischuk
Khalifman
Morozevich
Svidler
Rublevsky
Sølv

Ungarn
Leko
J. Polgar
Almasi
Gyimesi
Ruck
Acs
Bronze

Armenien
Akopian
Lputian
Asrian
Sargissan
Minasian
Anastasian
2003 /1/17
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Lars Schandorff

kommenterer:

Lars Schandorff
Viorel Iordanescu
Dronninggambit / D37
1. Sf3 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 d5 4. d4 Le7
5. Lf4 0-0 6. e3 Sbd7 7. c5 c6 8. h3
Den etablerede hovedvariant er 8.
Ld3 b6 9. b4 a5 10. a3 La6 11. 0-0
Dc8 fulgt af slag på d3 og Db7. Det
er en stilling, jeg kender med begge
farver. Objektivt set er den lige, selv
om terrænovervægten gør det lidt
lettere for hvid. I et hurtigparti tidligere i år 2002 prøvede Karpov det
interessante bondeoffer 11. Lxa6
Txa6 12. b5. Det er det, jeg forsøger
at få i en luksusudgave med bonden
på h3. Forskellen betyder blandt
andet, at løberen på f4 har et flugtfelt på h2, hvis den skulle blive angrebet.
8... b6 9. b4 a5 10. a3 La6 11. Lxa6
Txa6 12. b5! cxb5 13. c6 Dc8 14. c7!
b4 15. Sb5 bxa3 16. 0-0
R

-+w+-Tl+
+-PmVoOo
tO-+oM-+
On+o+-+-+-P-B-+
O-+-Pn+p
-+-+-Pp+
R-+q+rK-

Hvid har investeret to bønder, men
den stærke c7-bonde paralyserer
fuldstændigt sorts tropper.
16... a4 17. Dc2 Se4 18. Tfc1 h6 19.
Lh2 g6
Det er fristende at spille dronningen
ned på c6 for at tage yderligere luft
ud af sort, men der er et vigtigt taktisk motiv, som hele tiden spiller ind:
20. Dc6? Sdc5! 21. dxc5 bxc5 og
dronningen er fanget.
20. Se1 Ta8 21. f3
Hvids plan er enkel. Springeren på
e4 skal fordrives, så det bliver muligt at spille Ld6. Derefter falder sorts
stilling sammen.
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Danske skak-roligans i Bled  fra venstre Per Holst, Poul Erik Nielsen, Helle
Kronborg, Jens Jørgen Christiansen og Eddie Poulsen. (Foto: Erik Bentzen).

21... Da6 22. Tab1 Sef6 23. Ld6! Lxd6
24. Sxd6 Tfc8 25. Dc6!
R

t+t+-+l+
+-Pm+o+wOqNoMoO
+-+o+-+o+-P-+-+
O-+-Pp+p
-+-+-+p+
+rR-N-K-

Sort er udspillet. Hvid kan tage kvaliteten på c8, når han vil, og bønderne på a3 og a4 ryger også. Det
desperate forsøg på modspil 25...
De2 gendrives enkelt med 26. Sxc8
Txc8 27. Db7, og hvid vinder meget
materiale.
25... Kg7 26. Ta1 Sf8 27. Txa3 Se8 28.
Sxc8 Txc8 29. Dxa4 De2 30. Dc2 Dxc2
31. Txc2 Txc7 32. Txc7 Sxc7 33. Ta7
Se8 34. Tb7 Sd6 35. Txb6 Sc4 36. Tb3
Facit blev et teknisk vundet slutspil
med en kvalitet i overskud.
36... g5 37. Kf2 Sg6 38. Sd3 Sh4 39.
Sb2 Sd6 40. Tb6 Sdf5 41. Sd3 Sg6 42.
Tb7 Sd6 43. Td7 Sc4 44. e4!
Hvid skaber en fribonde i centrum.
44... dxe4 45. fxe4 h5 46. g3 h4 47.
gxh4 gxh4 48. Tc7 Sd2
Sort forsøger at fuske i den permanente tidnød med sine springere. Han
får dog hurtigt den ene af dem fanget.
49. Sc5 Kf8 50. Ke2 Sb1 51. Tb7 Sa3
52. Kd3 Sf4 53. Kc3 Sxh3 54. Tb3
Ikke det mest præcise, men der var

en finesse, jeg ikke havde fået med.
Efter Tb2 eller d5 havde hvid vundet uden problemer.
54... Sf2

-+-+-L-+
+-+-+o+-+-+o+-+
+-N-+-+-+-Pp+-O
MrK-+-+-+-+-M-+
Q +-+-+-+Jeg opdagede, at det planlagte 55.
Txa3 h3 56. Sd3 ville strande på
mellemtrækket 56... Sd1†!, hvorefter h-bonden går ned. 55. d5 så spændende ud, men jeg havde ikke tid til
at regne det igennem. Heldigvis fandt
jeg en anden måde at stoppe bonden
på samtidigt med, at springeren stadig er fanget på a3.
55. Sd7! Kg7 56. Se5 h3 57. Sf3 h2
58. Sxh2 Sxe4 59. Kd3 Sc4
Opfindsomt, men ikke godt nok.
60. Kxc4 Sd2 61. Kc3 Sxb3 62. Kxb3
Sort kan ikke bytte hvids sidste
bonde. Hvis han spiller e5 på et tidspunkt, så går man forbi med d5.
62... Kf6 63. Kc4 Kf5 64. Sf3 f6 65.
Se1!
Springeren er på vej til c5, hvorefter
sort kommer i træktvang. Efter 65...
Kg6 66. Sd3 Kf7 67. Kc5 Ke7 68.
Kc6 trænger hvids konge kollegaen
tilbage.
65... Ke4 66. Sd3 f5 67. Sc5 1-0.

10. runde
Danmark

Peter Heine Nielsen
Lars Schandorff
Sune Berg Hansen
Nicolai V. Pedersen

- Kazakhstan

-

Miton i et taktisk parti, hvor Erling desværre var den,
der fejlede som den sidste.
I 11. runde blev OL reelt afgjort med en 3½-½ sejr til
Rusland over Tyskland. Tyskland vandt i sidste OL sølv,
men var hårdt ramt af afbud fra Yusupov og Hübner.
Yusupov deltog ikke i protest mod dopingkontrollen.

2½-1½

D. Sadvakasov (2538)
P. Kostenko(2501)
R. Sadykov (2400)
N. Ibraev (2398)

1-0
½-½
½-½
½-½

12. runde

2½-1½ er et hæderligt resultat, men ikke mere. Peter
vandt i 24 træk efter at have opnået en kæmpe fordel fra
åbningen. Sune stod lovende, men overså det udlignende
16... Dh5 og gik med til remis. Lars var lidt presset i et
slutspil, dog uden at der var noget reelt. På bræt 4 havde
jeg tidligt en valgmulighed mellem et kvalitetsoffer og
et dronningeoffer. Kvalitetsofferet viste sig i analyserne
at være det bedste, desværre valgte jeg dronningofferet,
der viste sig ikke at være godt nok til gevinst.

Danmark

Peter Heine Nielsen
Sune Berg Hansen
Erling Mortensen
Davor Palo

Peter Heine Nielsen
Lars Schandorff
Erling Mortensen
Nicolai V. Pedersen

- Polen

-

1-3

B. Macieja (2615)
½-½
B. Socko (2569)
½-½
K. Miton (2564)
0-1
T. Markowski(2549) 0-1

Vlastimil Babula (2590)½-½
David Navara (2567) 0-1
Tomas Oral (2546)
1-0
Petr Haba (2534)
½-½

13. runde

Et skidt resultat mod et stærkt spillende Polen. Jeg var
oppe mod GM Markowski, hvilket sikrede min 2. GMnorm inden runden. Jeg havde frygtet at møde IM Kamil
Miton, hvilket ville have betydet, at jeg ikke ville have
mødt nok GM’ere til at opfylde det formelle krav efter ni
runder. Jeg forsøgte en c3-sicilianer, og det vidste sig
efter partiet, at adskillige tidligere havde tabt på samme
måde, som det kom. Markowski lavede i øvrigt knapt
2800-præstation i dette OL. Peter Heine mødte europamester Macieja og holdt remis i et lidt dårligere slutspil. Lars afviklede til evig skak, efter at Socko neutraliserede det hvide pres. Erling var oppe imod den unge IM

Danmark

- Slovenien

Peter Heine Nielsen
Lars Schandorff
Erling Mortensen
Nicolai V. Pedersen

-

3-1

A. Beliavsky (2650)
A. Mikhalchishin (2542)
D. Sermek (2590)
D. Pavasovic (2581)

1-0
½-½
½-½
1-0

Vores vel nok bedste resultat ved dette OL, hvor det
endda let kunne være blevet 3½-½, idet Erling havde et
vundet slutspil. Peter Heine vandt et godt parti imod den
lokale helt Beliavsky. Lars spillede remis i et dronningslutspil. Jeg vandt mod Pavasovic i følgende parti:

Ba
rb
In ado
do s
Is ne
ra sie
Irl el n
an
Fi d
lip
U pine
S
A A rne
nd
o
A rra
rg
e
M nti
ol na
K dav
az i e
a n
P o khs
l e ta
Tj n n
ek
S l kiet
ov
U eni
kr en
ai A
ne

Danske scorer,
Åben række

-

2-2

Et udmærket resultat mod et tjekkisk hold, der tidligere
havde ligget i toppen af turneringen. På bræt 1 blev det
remis mellem Peter og Babula. Erling vandt et godt parti
efter en afvikling til et dobbelt tårnslutspil.
Sune tabte en bonde tidligt i partiet, men havde dog
senere mulighed for at vinde det i tidnøden. Chancen
blev dog overset, og det endte med, at han tabte mod den
meget unge Navara. Davor reddede remis i et dårligt
slutspil i katalansk.

11. runde
Danmark

- Tjekkiet

Peter Heine Nielsen
Lars Schandorff
Sune Berg Hansen
Erling Mortensen
Nicolai V. Pedersen
Davor Palo

1
1
1
1

1
½
0
0
-

1
1
0
½
-

½
½
0
1
-

DANMARK

4

1½ 2½ 2

0
1
½
1
-

0
0
½
0

½
1
1
1
-

½
½
1
0

0
1
1
1
-

1
½
½
½
-

½
½
0
0
-

½
0
1
½

1
½
½
1
-

½
½
½
0
-

7½/13
8½/12
4/10
2½/ 6
7½/11
1½/ 4

2½ ½ 3½ 2

3

2½ 1

2

3

1½

31½
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14. runde
Danmark

Peter Heine Nielsen
Lars Schandorff
Sune Berg Hansen
Nicolai V.Pedersen

- Ukraine

-

1½-2½

V. Ivanchuk (2709)
V. Baklan (2607)
V. Neverov (2601)
A. Moiseenko (2570)

½-½
½-½
½-½
0-1

Efter sejren runden forinden var vi kommet op imod en
af de helt store skaknationer, hold-verdensmestrene
Ukraine. De var dog noget svækkede, idet Ponomariov
sad over efter en skuffende OL-præstation. Ivanchuk
var heller ikke på toppen efter at have fået bank af slovenske bøller på turen hjem fra den traditionelle
Bermuda-fest aftenen inden fridagen. Dog er han ikke
mere rystet, end han mener at være nogenlunde klar.
Peter forsøgte russisk og udlignede uden de store problemer, hvorefter de enedes om remis. Lars tog også
hurtigt remis. Selv tabte jeg mod Moiseenko efter at
have stået godt. Sune forsøgte Chigorins forsvar og opnåede fordel, men i Neverovs tidnød vendte det. Det
endte dog med et remisslutspil.

I denne sidste runde gjorde Ungarn et seriøst forsøg
på at hente at hente Rusland ved at slå Kina 3-1. Rusland
sikrede sig dog ved uden kamp at tage fire halve imod
Jugoslavien. Armenien sikrede bronze med en 3-1 sejr
over en af overraskelserne i turneringen, Georgien.
Det danske hold var i år kendetegnet ved at være noget
mere svingende i præstationerne end i Istanbul 2000,
hvor det ofte blev til 2-2. Sejrene mod Israel og Slovenien var de danske højdepunkter ved OL 2002 i Bled.
Hvorimod resultaterne mod USA, Polen og Indonesien
gerne går i glemmebogen.
Peter Heine Nielsen på bræt 1 spillede et solidt OL ca.
til hans ratingtal. Lars Schandorff lavede en glimrende
præstation med 8½ af 12 og var ubesejret, hvilket næsten var nok til en individuel bronzemedalje på bræt 2.
Procentscoren var der, men Judit Polgar fik bronze pga.
bedre præstationsrating. Mit eget OL var også fint med
en start på 6 af 7 mulige og efterfølgende den 2. GMnorm over 11. partier. For Sune Berg Hansen, Erling
Mortensen og Davor Palos vedkommende var det ikke
deres bedste turnering.

OL åben række
1
2
3
4
5
8

13

21
23

28

20

Rusland ............... 38½
Ungarn ................. 37½
Armenien ............. 35
Georgien .............. 34
Kina ...................... 33½
Holland ................ 33½
England ............... 33½
Slovakiet .............. 33
Israel .................... 33
Jugoslavien .......... 33
Makedonien ........ 33
Schweitz .............. 33
Polen .................... 32½
Ukraine ................ 32½
Bosnien ............... 32½
Tysland ................ 32½
Hviderusland ....... 32½
Tekkiet ................. 32½
Spanien ............... 32½
Uzbekistan .......... 32½
Lithauen .............. 32
Island ................... 32
Kroatien ............... 31½
Frankrig ............... 31½
Grækenland ........ 31½
Denmark ............. 31½
Bulgarien ............. 31½
Rumænien ........... 31
Indien ................... 31
Azerbaijan ........... 31
Moldavien ............ 31
Sverige ................ 31
Canada ................ 31
Bangladesh ......... 31
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37

46

52

59

63

Brasilien .............. 31
Irland ................... 31
Cuba .................... 30½
Italien ................... 30½
Filippinerne ......... 30½
Slovenien A ......... 30½
USA ...................... 30½
Letland ................ 30½
Estland ................ 30½
Belgien ................. 30½
Finland ................ 30½
Kazakhstan ......... 30
Vietnam ............... 30
Norge ................... 30
Skotland .............. 30
Indonesien .......... 30
Mexico ................. 30
Colombia ............. 29½
Australien ............ 29½
Egypten ................ 29½
Qatar .................... 29½
Iraq ....................... 29½
Portugal ............... 29½
Tajikistan ............. 29½
Peru ..................... 29
Chile ..................... 29
Iran ....................... 29
Slovenien B ......... 29
Argentina ............. 28½
Østrig ................... 28½
Venezuela ............ 28½
Paraguay .............. 28½
Ecuador ............... 28½
Luxembourg ........ 28½

69 Turkmenistan ...... 28
Costa Rica ........... 28
Andorra ................ 28
Kyrgyzstan ........... 28
Albanien .............. 28
Libanon ................ 28
75 Malaysia .............. 27½
Tyrkiet .................. 27½
Bolivia .................. 27½
Cypern ................. 27½
Singapore ............ 27½
80 Wales ................... 27
Zambia ................. 27
Domini. Rep. ....... 27
Mongoliet ............ 27
Uruguay ............... 27
ICSC ..................... 27
IBCA ..................... 27
New Zealand ....... 27
88 Angola .................. 26½
Thailand ............... 26½
Ethiopien ............. 26½
91 United Arb. Emir. 26
Færøerne ............ 26
Algeriet ................ 26
IBCA* ............................ 26
Yemen .................. 26
Nigeria ................. 26
97 Trinidad ............... 25½
Liechtenstein ...... 25½
101 Tunesien .............. 25
Sri Lanka ............. 25
Zimbabwe ............ 25
Sydafrika ............. 25

130
131
132
133
134

Barbados ............. 25
Libyen .................. 25
Malta .................... 25
Bahrain ................ 25
Monaco ................ 24½
Japan ................... 24½
Holl. Antiller ......... 24½
Botswana ............ 24
Mauritius ............. 24
Surinam ............... 24
Jamaica ............... 23½
Uganda ................ 23½
Palæstina ............ 23½
Jersey ................... 23½
Nicaragua ............ 23
Honduras ............. 23
Namibia ............... 23
Hong Kong ........... 23
Panama ............... 23
Kenya ................... 23
Afghanistan ......... 23
Brunei .................. 22½
Aruba ................... 22½
San Maribo .......... 22½
Brit. Virg. Is. ......... 22
Somalia ................ 21½
Papua New Gui. .. 21½
Macau .................. 21½
Bermuda .............. 17½
Guernsey ............. 17
Rwanda ............... 15½
US Virg.Is. ............ 11½

*

IBCA = Int. blindeskak

107
110
113

117

124
127
128

Sune Berg Hansen  ikke helt
tilfreds. (Foto: Peter Dürrfeæd)

Sune Berg Hansen

kommenterer:

OL blev på mange måder en blandet
oplevelse for disse linjers forfatter.
På den positive side lavede holdet
flere fine enkeltresultater, og slutresultatet var vel også i orden. På den
negative side var der ‘holdlederepisoden’ og dertil fra tid til anden stor
uenighed på holdet om, hvordan der
skulle stilles op.
Jeg selv kunne slet ikke få det til
at fungere i starten, hvilket ud over
de sædvanlige undskyldninger, som
manglende talent og dårlig form, hovedsageligt skyldtes den nye betænkningstid, som jeg ikke havde
prøvet før. At tidkontrollen afskaffes, ændrer fuldstændig rytmen i partiet og gør det simpelthen til et fundamentalt anderledes spil.
Da jeg endelig var ‘adjusted’ spillede jeg følgende, der var et af de
absolut bedste danske partier ved OL
– som det kan læses er beskedenhed
ikke en af mine svage sider.
9. runde:

Dimitry Svetushkin (2505)
Sune Berg Hansen (2555)
Nimzoindisk / E32
1. d4 Sf6

Min nye åbning, Tchigorin, var bestemt ikke nogen succes mod Avrukh og Seirawan, så det var tilbage
til default-valget.
2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. Dc2
Det er hvid ellers endelig begyndt at
blive træt af – det er forbandet svært
at vinde over, medmindre hvid spiller alt for smart.
4... 0-0 5. a3 Lxc3 6. Dxc3 b6 7. Lg5
Lb7 8. Sf3
Efter 8. f3 kan sort nærmest opgive
alle gevinstforsøg.
8. -, d6 9. Sd2 Sbd7 10. f3 h6 11. Lh4
c5
Kasparov - Kramnik, Linares 1998,
fortsatte 11... Tc8 12. e4 c5 13. Ld3
d5 14. exd5 exd5 15. 0-0 cxd4 16.
Dxd4 Sc5 17. Lxf6 Dxf6 18. Dxf6
gxf6 19. Lf5 Tcd8 20. Tfe1 La6 21.
Tac1 dxc4 22. Sxc4 Sb3 23. Tc3 Sd4
24. Lh3 Tfe8 25. Kf2 Txe1 26. Kxe1,
½-½. Min unge modstander havde i
øvrigt haft stillingen før. Det parti
fortsatte 11... d5 12. cxd5 exd5 13.
e3 Te8 14. Lf2 c5 15. Sb3 Tc8 16.
Dd2 Sb8 17. Lg3 De7 18. Kf2 Sh5
19. Lxb8 Txb8 20. Lb5 Ted8 21. g4
Sf6 22. h4 Td6 23. Thg1 Sh7 24.
Ld3 c4 25. Lxh7† Kxh7 26. Sc1 Te8
27. Tg3 Te6 28. f4 f5 29. g5 h5 30.
Se2 g6 31. Te1 Ta8 32. Sg1 a5 33.
Sf3 b5 34. Se5 b4 35. Tgg1 Tb6 36.
Ta1 Lc6 37. axb4 a4 38. e4 dxe4 39.
d5 Le8 40. Tgc1 Dxb4 41. Dxb4
Txb4 42. Txc4 Txb2† 43. Ke3 Td8
44. Tc5 Kg8 45. Sc4 Tc2 46. Kd4,
½-½, Svetushkin - Rogozenko, Bukarest 2002.
12. dxc5 Sxc5
En nyhed, men såre naturligt. Jeg vil
generelt gerne beholde min ‘pindsvineformation’. 12... bxc5 er alternativet.
13. b4?!
Lidt overraskende - nu er c4 altid et
angrebsmål.
13... Scd7 14. e4 Se5
På vej til g6.
15. Lg3?
Overlader initiativet til sort - hvid
burde bakke med f.eks. Td1 og så
slå på f6 efter Sg6.
15... Sg6 16. Td1 Sh5
Sort kan spille endnu mere ambitiøst

med 16... De7 fulgt af et senere Sf4.
17. Sb3 Sxg3 18. hxg3 Dc7
Med lille men klar fordel: c4 og g3
er begge småsvage og kræver konstant overvågning, dertil kommer, at
hvid hele tiden skal passe på modstødet d6-d5. Sort derimod har ingen svækkelser og står harmonisk.
19. Kf2 Tac8 20. Dd4 Tfd8 21. Le2
La6?!
21... Se5 var måske bedre.
22. Tc1 De7 23. Thd1?!
Hvid er forståeligt nok bange for d6d5, men nu har sort...
R

-+tT-+l+
O-+-WoOvO-Oo+mO
+-+-+-+-PpQp+-+
Pn+-+pP-+-+bKp+
+-Rr+-+-

23... h5!!
Jeg var ikke helt klar over, hvor
stærkt det var, da jeg spillede det.
Jeg regnede med at kunne besvare
24. Th1 med 24... d5, men havde
ikke regnet det igennem og i stedet
brugt tiden på at sikre mig, at jeg
godt kunne spille 24... h4 og overleve. En typisk attitude når den dårlige form er til stede - man tænker
defensivt. Min modstander gik til
gengæld i koma og først efter 40
minutter kom...
24. De3
Desværre (for hvid) nødvendigt 24.
Th1 d5! er simpelthen monsterstærkt: 25. cxd5 Lxe2 26. d6, det der
var problemet med tårnet på d1. 26...
Dg5! 27. Txc8 Txc8 28. d7 Td8 29.
Kxe2 Dxg3, og d-bonden er ikke
spor farlig i forhold til sorts kongeangreb.
24... Df6
Måske kommer der en skak på g4 en
dag?
25. Kg1?! h4 26. gxh4.
26. Df2 Db2 skaber kaos i hvids samspilsramte stilling.
2003 /1/21
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26... Dxh4 27. Df2, Dg5.
Først her begyndte jeg at blive meget optimistisk (må have været langt
nede!).
28. Lf1 Sf4! 29. Kh2.
Ønsketænkning tilsiger, at man gerne vil have et tårn i h-linien. Det store
spørgsmål er hvordan? Første tanke
er 29... f5, men det føles alt for løst,
og det samme gælder vel til en vis
grad for 29... f6, så ved hjælp af udelukkelsesmetoden kommer man så
frem til:
29... g6!
Et rigtigt lækkert træk, som jeg er
pavestolt af.
30. g3
30. Dg3 De5! er lige så elegant, som
det er ondskabsfuldt.
30... Kg7!
Pointen.
31. Lg2
31. gxf4 Th8† 32. Lh3 Txh3†! 33.
Kxh3 Th8† 34. Dh4 Txh4† mat! er
til at forstå.
31... Th8 32. Kg1 Sh3 33. Lxh3 Txh3
34. Kg2 Tch8 35. Th1
R

-+-+-+-T
O-+-+oLvO-Oo+o+
+-+-+-W-Pp+p+-+
Pn+-+pPt
-+-+-Qk+
+-R-+-+r

35... Dh6!
Vinder.
36. Dd4 e5 37. Dxd6
37. Dg1 Lxc4 med springerfangst er
næsten morsomt - især hvis man er
sort!
37... Th2! 38. Txh2 Dxh2 39. Kf1
Dxg3 40. Dd3 Th1 41. opgivet.
Der er mat i tre.
Et parti der næsten kan få mig til at
glemme, at jeg kun scorede 4 af 10
ved OL – men også kun næsten.
0-1.
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Øv 1
Presset, når man stiller op for sit land
og ‘hele nationens øjne hviler på én’,
er selvfølgeligt anderledes (og
større), end når man ‘bare’ spiller for
sig selv. Det pres gør, at alle spillere
hellere vil klare sig godt til OL end
nogen andre steder, hvis de kunne
vælge. Det får partierne til at blive
mere intense, hvilket øger kvaliteten, men samtidig øges sandsynligheden for pludselige sammenbrud.
Selv om jeg havde et svært program
ved OL med 6 sorte af 10, deraf sort
mod Israel, USA, Tjekkiet og
Ukraine, så havde jeg mine chancer
for at rette op på den dårlige start jeg var bare ikke god nok til at tage
dem. Det følgende fra 12. runde var
det værste eksempel.
R

-+-+-T-L
+-+-+bVo
-+-+q+-+
+-+-+-+-+-+-+kP
+-+-+rP-+-+-+-+
+-+w+-+David Navara, Tjekkiet
Sune Berg Hansen

Hvid har lige spillet 53. Df5-e6?? I
matchen mod Tjekkiet kom jeg tidligt i vanskeligheder mod deres vidunderbarn, der i øvrigt er ekstremt
mærkelig – jeg er sikker på, jeg ikke
kan dømmes for injurier ved at betegne ham som autistisk. Jeg var længe rimelig ‘psyket’ over hans småsataniske smil, små udbrud, samt
ikke mindst, at hans hoveds vinkel i
forhold til kroppen aldrig kom over
90 grader (det kan ikke være sundt!).
Selv om jeg aldrig følte mig tilpas
under partiet, har jeg alligevel en
gylden chance i diagramstillingen.
Men med 1 minut tilbage fandt jeg
desværre ikke andet end:
53... Dd4??
53... h5†!! vinder! Hvid er nødt til
54. Kf4, men så følger 54... Txf7†!!

55. Dxf7(?) Dd4†! fulgt af mat med
56... Dg4† GRRRR
54. Tf4, Dd1 55. Tf3??
Du får en chance til...
55... Dd4??
Nej, jeg vil hellere have remis.
56. Kh3!
Det kan du glemme!
56... Db2 57. Lh5 Txf3??
En debil beslutning.
58. Lxf3 Df6 59. De4 Lf8.
Sort når ikke at få kongen ud af hjørnet. Resten er let (og desværre instruktivt).
60. Le2 Dg6 61. Dd4 Dg7 62. Dd5 Df6
63. Lc4 Kg7 64. Dg8 Kh6 65. Ld3 De7
66. Lf5. 1-0.

Øv 2
Sidste runde har været et problem
for Danmark, alle de gange jeg har
deltaget i OL. Vi havde derfor på
holdet talt en del om, at det skulle vi
have lavet om i Bled. At vi så løb ind
i Ukraine, var lidt af en streg i regningen, men de stillede da heldigvis
op uden Ponomariov, der var deprimeret efter at have sat damen i slag
runden før. Matchen startede meget
fint med en hurtig remis mellem
Ivanchuk og Heine. Men så tog
Schandorff uforståeligt remis med
hvid mod Baklan. Schandorff spillede sit livs turnering ved OL, så jeg

Peter Heine Nielsen, Sune Berg Hansen
og Nicolai V. Pedersen i fælles front mod
Moldavien. (Foto: Henrik Kaysfeld)

havde bestemt forventet/håbet, at han
ville tage det store ansvar og presse
i lang tid. Nicolai prøvede også med
et remistilbud med hvid, men den
ville hans modstander ikke have.
Selv om det er forståeligt, at Schandorff gerne ville have sit forrygende
resultat ‘med hjem’, gjorde beslutningen mig rigtig sur. Heldigvis spiller jeg som regel bedst, når jeg er
sur. At det så efterfølgende viste sig,
at jeg have lungbetændelse er desværre ikke nogen undskyldning for
ikke at vinde følgende parti – sidst
jeg havde lungebetændelse vandt jeg
Hamburg-mesterskabet.

V. Neverov (2601)
Sune Berg Hansen (2555)
Tchigorins Forsvar / D02
1. d4 d5 2. Sf3
Sikkert spillet for at undgå Tchigorin, men...
2... Sc6!?
Alligevel! Nu kan hvid kun få den
gamle hovedvariant, som anses for
ok, efter 3. c4 Lg4.
3. g3
3. Lf4 er en anden mulighed, der dog
ikke teoretisk bør volde sort problemer.
3... Lg4 4. Lg2 e6.
4... Dd7 er et mere aggressivt alternativ.
5. 0-0 Ld6 6. c4 Sf6 7. cxd5 Sxd5!
Ellers kan sort ikke retfærdiggøre
springerplaceringen på c6.
8. b3
8. e4 Sb6 9. Le3 0-0 10. Sc3 f5! giver sort fremragende modspil, så
hvid vælger en mere langsom opbygning.
8... 0-0 9. Lb2 a5 10. a3 f5
Ser måske antipositionelt ud, men
det er sundt nok, og sort har lige spil.
11. Sbd2 Df6.
11... f4!? ser godt ud.
12. h3!
Ellers kommer Dh6 fulgt af Dh5 og
sort har stor fordel.
12... Lh5 13. e3 Dh6 14. Te1!
Profylakse.
14... Tad8 15. Sc4 Sf6 16. De2 Se4 17.

Df1!
Hvid har spillet godt og fornuftigt,
og sort mangler en plan. Men da jeg
egentlig står fint, er det ikke nødvendigt at lave noget.
17... Kh8
Pas.
18. Tac1 Le8
Pas.
19. Sxd6 cxd6 20. d5?!
Ligner ‘rigtig stormesterskak’, men
er nok for optimistisk.
20... exd5 21. Ted1
21. Dd3 Sc5 22. Dxd5 Lf7 er fint for
sort.
21... De6 22. De1 Lh5! 23. Sd4 Dd7
24. f3
Svækker.
24... Sg5 25. Df1 Tde8 26. Te1 Te7 27.
Kh2 Tfe8 28. h4?
Alt for optimistisk.
28... Sf7 29. Lh3 Sh6! 30. Df2 Se5.
Truer Lxf3.
31. De2 a4!
Min modstander, der er ekstremt nervøs - han ryster simpelthen over hele
kroppen, mens han spiller - var her
nede under et minut tilbage, og selv
om man får 30 sekunder pr. træk, er
det slet ikke sjovt, og jeg er stadig
imponeret over han ikke brød sammen.
32. b4 Sc4 33. Tc3!
Et absolut nødvendigt dronningoffer. Sort skal selvfølgelig ikke slå på
e3.
R

-+-+t+-L
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33... Te4!
Den havde han ikke set, sort truer
slag på b2 fulgt slag på d4, hvorpå
e1 hænger.
34. Txc4!

Bled i efterårslys.

Foto: Eric Bentzen.
Eneste chance.
34... dxc4 35. Dc2!
Endelig ikke 35. Dxc4, Lxf3!
35... T4e5 36. Dxc4 De7.
Med en kvalitet mere bør sort vinde.
37. Lc1, f4!
Fortsætter med at angribe.
38. gxf4 Dxh4 39. Tg1.
39. fxe5, Lg4! vinder.
39... Lf7?
39... Txe3! 40. Lxe3, Txe3 vinder
nemt.
40. Dc3 Th5 41. Tg3 d5 42. Lb2 Lg6
43. Kg2?! De7?
Det næsten studieagtige 43... Lf5!!
vinder forceret. Det er desværre ikke
den type træk, man ser med for lidt
tid på klokken (nogen gange ville
man ønske, man var Fritz). Hvid kan
give op efter 44. Sxf5 Sxf5.
44. f5!
Afvikler til remis.
44... Txh3
Desværre nødvendigt.
45. Txh3 Sxf5 46. Sxf5 Lxf5 47. Tg3 Lg6
48. Dd4 Tc8 49. Kg1 Tc4 50. De5 Tc1
51. Kg2 Tc2 52. Kg1 Dxe5 53. Lxe5
De uligefarvede løbere sikrer remisen.
53... Kg8 54. Tg2 Tc1 55. Kh2 Kf7 56.
Tg4 Tb1 57. b5 Tb3 58. Txa4 Txe3 59.
Ld4 Tb3 60. Ta5 Lc2 61. b6 Ld3 62.
Txd5 Ke6 63. Te5 Kd6 64. Te3 g6 65.
a4 Lc4. ½-½.

Fantastisk ærgerligt – men næste
gang...
www. 35ChessOlympiad.com
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Først var det planen at
sende et dansk kvindehold til OL i Bled.
Så gik noget galt med
invitationerne og holdet
skulle ikke af sted
 men så alligevel

OL-2002:

Nina Høiberg, Oksana Vovk og Anne Bekker-Jensen
mod Bangladesh. (Foto: Eric Bentzen).

Forvirring og glæde
Af Oksana Vovk
Det er slutningen af september. En
helt almindelig dag... Jeg åbner min
e-mail. Blandt mange andre er der
én mail. En helt usædvanlig mail.
Den er fra DSU’s formand Ole
Block, og drejer sig om årets skakolympiade. Den selvsamme OL, som
for det danske kvindeholds vedkommende blev aflyst både officielt og
uofficielt, og som ingen havde det
mindste håb om at komme med til,
og slet ikke på det tidspunkt.
Siden gik det stærkt. Udvælgelse
af spillerne, for sen men accepteret
tilmelding, visum for mig i sidste
øjeblik, forskellige arrangementer
med at få fri fra arbejde/uddannelse,
praktiske forberedelser, og så sidst
med ikke mindst – selve afrejsen.

Glade for muligheden
Der er ingen tvivl om, at kvinderne,
de der har været af sted, er tilfredse
med at have fået muligheden for at
komme med. Som man så tit siger:
bedre sent end aldrig. Og især – når
grunden ikke har været økonomisk,
og når interessen for deltagelsen selv
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på så sent et tidspunkt har været stor
nok til, at vi kunne få et hold af sted.

Den fjerde spiller
Det har indtil et temmelig sent tidspunkt været en gåde for Louise Fredericia og mig, der snakkede lidt om
turneringen, da invitationen kom,
hvem den fjerde spiller på holdet
skulle være. Det stod nemlig hurtigt
klart, at Nina Høiberg og Louise kun
kunne spille halvdelen af tiden, jeg
sagde ja til at spille hele OL, og så
manglede vi jo den sidste spiller.
Flere af vores stærkeste kvinder har
desværre sagt nej af forskellige grunde, og pludselig viste det sig meget
overraskende, at Anne Bekker-Jensen skulle bliver den fjerde. Anne er
for et halvt år siden flyttet tilbage til
Danmark fra Norge, men hun har
næsten ikke spillet i to år, hvorfor vi
ikke regnede med det. Det er naturligvis glædeligt, at endnu en kvinde
er kommet tilbage til dansk skak!
Men altså – langt om længe stod et
hold klar, godt nok kun med tre fuldtidsbrætter, hvilket betød kun to fri-

dage fordelt på mig og Anne, men
tilfredsstillende alligevel.
Da tiden var knap, kunne det heller ikke lade sig gøre at finde en holdleder, som ud over det praktiske også
ville kunne være behjælpelig med
det skaklige, hvorfor det blev Lars
Haugaard Steffensen, som tog med
os som holdleder.

Babybleer
De fleste af os var lidt kede af tingenes gang, da der tidligere på året var
spillere, som gerne ville have taget
med som holdleder, hvis bare de
havde tid til at planlægge det. Det
var tre uger selvfølgelig ikke nok til.
Da vi om morgenen d. 25/11 stod
i lufthavnen på vej til flyet, håbede
vi på, at alle problemerne var løst,
og at vi fra nu af kun skulle koncentrere os om skakken. Det viste sig
dog hurtigt, at sådan skulle det slet
ikke gå... Det startede med, at Louise
fandt ud af, at hun i stedet for sin
håndbagage med skakbøger og
make-up (begge uundværlige for en
skakspillende kvinde!) havde taget

Flere overraskelser
Endelig var vi i Ljubljana i Slovenien, i bussen med de russiske (dog
uden Kasparov, han får selvfølgelig
personlig transport) og de hviderussiske hold på vej til Bled, hvor
OL jo skulle spilles.
Da vi ankom til spillehallen for at
få et hotel, ventede os endnu en overraskelse. Lars Steffensen var ude og
snakke med arrangørerne i lang tid,
før han kom tilbage og sagde, at vi
nu forhåbentlig kunne blive indkvarteret på hotel Kompas, som lå lige i
nærheden.
Det var et fint 4-stjernet hotel, hvor
både vores herrehold, og bl.a. de
svenske og de islandske hold skulle
bo. Men... der var ingen plads til os
på hotellet, og vi blev i stedet for
kørt på et pensionat nogle kilometer
uden for byen. Det var ingen af os
tilfredse med, og især ikke, da vi
fandt ud af, at ingen faste busforbindelser ville blive oprettet til og
fra pensionatet, så vi selv skulle sørge
for transporten.

Åbning med fyrværkeri
Derfor var det med noget pessimistisk indstilling, at vi tog til åbningsceremonien den aften.

Åbningsceremonien var meget
flot, med musik og dans, hvor danserne var udklædt som skakbrikker
på et stofbræt. Der blev holdt mange
taler, men de var kun til en lille del
oversat til engelsk, hvilket ikke var
særlig hensigtsmæssigt, da meget få
mennesker forstår slovensk. Jeg var
meget træt efter rejsen og en hård
nat forinden med opgaver osv., og
faldt i søvn midt i det hele, men blev
snart vækket af en sur slovensk pige,
der ruskede i mig, fordi hun åbenbart ikke kunne forstå at nogen sov
under noget så spændende og så vigtigt på én gang!
Åbningsceremonien blev afsluttet
med et ufattelig flot fyrværkeri fra
borgen på klippen over søen, og derefter en reception i teltet ved spillestedet. Fyrværkeriet var især meget
overvældende, fordi det flere gange
så ud til at slutte, men blev ved og
ved! Det var meget flottere end på
en dansk Nytårsnat, og nogle af raketterne fyldte hele himlen i alverdens farver.

et andet hotel. Der var da også lidt
forskel på et hotel og et pensionat,
men situationen taget i betragtning
var vi lykkelige for at være flyttet
tilbage til byen for at få de bedst
mulige spilleforhold uden rejsetid
osv.

Turisme før start
Det var så dagen, hvor OL for alvor
skulle starte, hvor 1. runde skulle
spilles. Inden runden fik vi mulighed for at se os lidt omkring i byen,
som vi allerede vidste var utrolig flot,
men som vi lige skulle se med vores
egne øjne i dagslys. Den idylliske
by Bled, hvor mange tidligere store
skakbegivenheder har fundet sted,
ligger kun omkring 40 km nord for
Ljubljana, rundt om en dejlig sø og
omgivet af høje bjerge.
Bled er så lille, at jeg snarere ville
kalde den for en landsby. Der er ca.
6 km rundt om Bled-søen, hvorfor
det straks fungerer som en oplagt
mulighed for gå- og løbeture ved
eller rundt om den. Og det har vi
selvfølgelig også benyttet os af, så
mange dage som vi havde til det!
Det var desværre for koldt at bade,
men om sommeren er også denne
mulighed tilgængelig for byens turister.
Nå, tilbage til skakken. I modsætning til sidste OL, fik vi i 1. runde et
af bundholdene, Zimbabwe, som vi
vandt 3-0 over. Det var meget svært
og stressende at vænne sig til den
nye betænkningstid, som jo er væsentlig reduceret i forhold til den
danske betænkningstid, og også til
den betænkningstid, som blev brugt
ved sidste OL. 1,5 time til hele partiet plus 30 sek. pr træk og noterings-

Stadig uden herrerne
Næste dag ved middagstid blev vi
endelig overflyttet! Lars Steffensen
kom pludselig og sagde, at nu flyttede vi, og det gjorde vi så.
Vi kom til at bo på et lille 3-stjernet pensionat 2 min. fra spillestedet.
Der var ikke andre end os dér, og
værterne var to søde slovenere, som
tog meget pænt imod os, og prøvede
på at gøre alt for, at vi havde det godt.
Løsningen var ikke helt tilfredsstillende, da vi f.eks. ikke kom til at
bo sammen med vores herrehold, og
heller ikke kunne spise frokost og
aftensmad dér og måtte gøre det på
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en lignende taske med babybleer og
-tøj med. Det var meget uheldigt, og
der var ikke tid nok til at gøre noget
ved det, desværre. Vi skulle skifte i
München, og mens det gik lige så
godt med mit pas (hvilket jo sker
yderst sjældent, lige så snart de ser
Ukraine skrevet på det), var flyet til
Ljubljana godt forsinket, hvilket var
irriterende, da der i forvejen var et
par timer imellem flyene.

Nina Høiberg
Oksana Vovk
Louise W. Fredericia
Anne Bekker-Jensen
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... OL 2002,KVINDE-RÆKKEN
pligt under hele partiet er ikke meget, det vil vist mange skakspillere
give mig ret i. Derfor var det altså
godt med en blid start, hvor vi lige
vænnede os til omgivelserne og til
tidkontrollen.
Det blide skulle jo heller ikke vare
længe, da vi allerede i 2. runde skulle
møde turneringens næststærkeste
hold, Georgien. De vandt overraskende nok kun 2½-½ over Canada
og skulle altså nu møde os.
Vi var meget spændte og håbede
på det bedste. Selv et halvt point ville
være utrolig flot, men nej – det var
vores eneste kamp, som blev tabt
0-3.

Holdsedlen blev væk
Heller ikke praktisk blev det en problemløs kamp. Det var jo sådan, at
da Nina Høiberg først ville komme
fra 8. runde af, blev vores holdopstilling automatisk (nævnt i brætorden): Oksana, Louise og Anne.
Men Georgien fik at vide, at Nina
skulle spille 1. bræt, da de ikke fandt
den holdtilmelding, som Lars havde
afleveret til dem om morgenen. Det
var ikke vores skyld, og samtidig,
da Georgien var så meget stærkere,
valgte de blot at spille, uforberedt.
De stillede i stærkeste opstilling,
så jeg fik lov til at møde eksverdensmesteren Maia Chiburdanidze,
Louise spillede mod hendes udfordrer Nana Ioseliani, mens Anne
mødte den stærke Arakhamia-Grant.
Jeg tabte først, da hun fik initiativ
allerede i åbningen, og jeg fik aldrig
en chance. Louise stod godt med sort,
men blev overspillet af sin stærke
modstander.

relt kan der siges, at hun spillede
mange gode partier med mange gode
stillinger, men hun var tydeligvis
noget rusten efter en lang pause,
hvilket gjorde, at hun i det afgørende
øjeblik lige manglede det sidste til at
vinde/holde remis.

På sejrskurs
Den næste halvdel af turneringen (før
første fridag) forløb temmelig tilfredsstillende. Vi vandt mange af
kampene og har fået point i dem alle.
Mod det stærke armenske hold har
Louise vundet et flot parti, og mod
Slovenien A holdt jeg remis, selv om
modstanderens tidnød tillod et gevinstforsøg. Mod Armenien var Nina
for øvrigt også ankommet, og hvis
vi havde vidst det med sikkerhed,
kunne hun være trådt til, hvilket jo
ville have været til stor hjælp!
Før fridagen, hvor Louise skulle
rejse, havde hun 5½ af 8 mod stærk
modstand, jeg havde 5, Anne 2 af 6
og Nina 1½ af 2. Slet ikke dårligt,
og vi lå jo også bedre end vores seedning, hvorfor vi bestemt var optimistiske mht. fortsættelsen. Det skulle
dog vise sig, at vi uden Louises
stærke indsats ville få det svært.
Louises spil var meget taktisk med
vilde ofre og så forvirrede stillinger,
at jeg flere gange var utrolig bekymret for, at hun ville tabe. Det viste sig
dog, at Louise føler sig vældig godt

tilpas i den type stillinger, hvorfor
det også resulterede i mange 1-taller. Louise er bestemt tilfreds med
sit spil, og var meget ked af at tage
hjem midt i det hele, fordi hun som
aftalt skulle tilbage til sin lille datter.
Der er stor chance for, at Louise ville
have fået en WIM-norm, hvis hun
fik spillet ni runder i stedet for de
otte. Her følger hendes kombinatoriske sejr i 5. runde mod Sydafrika:

Louise Fredericia

kommenterer:

Crishna Neethling
Louise Fredericia
Skandinavisk / B00
1. e4 d5 2. exd5 Dxd5 3. d4 Sc6 4. Sf3
Lg4 5. Le2 0-0-0 6. Le3 e5! 7. c4 Da5
8. Ld2 Lb4 9. d5 Lxf3 10. Lxf3
Hvid har spillet planløst i åbningen
og opgivet kontrollen over d4. Oprindelig var planen det naturlige 10.
Sd4 med klar fordel, men pludselig
inspiration gjorde, at jeg ikke kunne
stå for fristelsen efter at komplicere
med teksttrækket. Objektivt er det
ikke særlig korrekt, men at spille med
bindinger til hele to brikker syntes
jeg var sjovere!
10... e4?! 11. Lg4 f5 12. Lxf5, Kb8
Løberen på f5 og indirekte dronningen er nu bundet efter slag på c6.
Efter 13. dxc6 Dxf5 vurderede jeg,

Næsten remis
Dagens helt var Anne, som stod
mindst lige hele partiet, og vistnok
også havde en gevinstchance undervejs. Vi alle håbede på remis, da
Anne heller ikke tidsmæssigt var
bagud, men til sidst lavede hun en
fejl og tabte dronningslutspillet. Vel
også et resultat af, at hendes modstander var meget bedre, men alligevel utrolig ærgerligt, da Anne spillede et meget godt parti og remis ville
have været fortjent. Om Anne gene-
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Hele verden til OL, her Zambia - Yemen. (Foto: Henrik Kaysfeld)

at sort ville have interessant dronningespil mod kongen.
13. 0-0 Sf6 14. Sc3 The8 15. a3 Lxc3
16. Lxc3 Dc5 17. Da4?!
Hvid skulle gå ud af bindingen til
dronningen og løberen på f5 ved at
flytte dronningen til c1. Dronningen
står dårligt på a4 og dækker ikke sin
hjemmefront, hvilket får konsekvenser på længere sigt. På 17... Se5 havde jeg bidt mig fast i varianten 18.
b4 Dxc4 19. Tc1 Sd3 20. Tc2 Sc5,
der ender med hvid fordel efter 21.
Lxf6 Sxa4 22. Txc4 gxf6. Tilsyneladende er 20... Dxd5 helt fint for sort,
men de hvide brikkers mulige tryk
mod min kongestilling brød jeg mig
ikke om under partiet. Hvid har dog
også andre muligheder end det vilde
18. b4, f.eks. 18. Tc1, så teksttrækket
er nok den bedste chance.
17... Sd4 18. Lxd4 Dxd4 19. Tfe1?
Svagheden i hvids 17. træk kommer
til udtryk her. I stedet for at forlade
f-linjen med tårnet, skulle sort gå
hjem og dække 3. række med dronningen, evt. med 19. Dc3, eller på
andre måder undgå tekststrækket. At
lukke for e-linjen med løberen er en
mulighed, men hvid skal passe på
ikke at gå galt i byen, f.eks. 19. Le6
e3! 20. f3? e2† 21. Tf2, Txe6! med
udækkelig forvandlingstrussel på d1
eller 20. fxe3 Dxe3 21. Kh1 Se4 22.
Dc2 Tf8! 23. Tae1? Tf2! med flere
matmotiver.
R
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Sort har ofret en bonde. Hvordan
kommer man videre?
19... e3!
Resten af partiet er stort set forceret
og bliver spillet over temaet med den
kvalte mat
20. fxe3 Txe3 21. Txe3 Dxe3 22. Kh1

g6 23. Lc2 Sg4
Truer med den kvalte mat 24... Sf2†
25. Kg1 Sh3† 26. Kh1 Dg1†
27.Txg1 Sf2‡
24. h3 Sf2 25. Kh2 Df4 26. Kg1
26. g3 Dd2 27. Tde1? Sg4 med mat
på f2 eller h2.
26... Dg3 27. Db3 Sxh3
Dronningen er nået tilbage for sent,
og sort har fordel.
28. Kh1
R

-L-T-+-+
OoO-+-+o
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Hvilke muligheder er der for sort i
stillingen?
28... Df2!?
Det havde været sikrere at spille 28...
Sf2† 29. Kg1 Dh4! med klar fordel,
men når muligheden for følgende
afslutning er der, kan man ikke lade
være med at tage den:
29. gxh3?
Hvid skulle her aktivere dronningen
med 29. Dxh3 og afskrive løberen
på c2, men kører linen ud med sort i
stedet.
29... Te8! 30. Ld3?
Hvid er færdig nu. Sidste chance,
som ikke holder i længden, havde
været at spille videre med 30. Dc3
med trusler om mat i bunden.
30... Te3
Truer mat på h3.
31. Lc2 Txb3 32. opgivet. 0-1.
I 9. runde mod Spanien gik det allerede galt. Kun Nina fik remis, resten
tabte. Især for mig var det en katastrofe, da jeg indtil videre havde spillet alle partier, og håbede stærkt på
en WIM-norm. Jeg troede, at dette
tab, hvor jeg bare satte en bonde i
slag, ødelagde drømmen. Også i
næste runde glippede det, og jeg fik

kun remis i en fuldstændig vundet
stilling. Men så lykkedes det mig at
komme tilbage med gevinst i 11.
runde:

Maisa Ovezova (2214)
Oksana Vovk (2088)
Siciliansk / A39
1. c4 e5 2. Sc3 Sf6 3. g3 d5 4. cxd5
Sxd5 5. Lg2 Sb6 6. Sf3 Sc6 7. 0-0 Le7
8. b3 0-0 9. Lb2 Le6 10. Tc1 f5 11. d3
Lf6 12. e3 Dd7 13. Se2 Tfd8

t+-T-+l+
OoOw+-Oo
-Mm+vV-+
+-+-Oo+-+-+-+-+
+p+pPnPpB-+nPbP
Q +-Rq+rKEfter en noget upræcis åbning fra
hvids side, er det lykkedes mig at
udligne med sort, og endda opnå en
lille fordel. Hvids næste træk afgør
situationen i centrum og giver spillet en mere bestemt karakter: alting
kommer til at dreje sig om centrum
og e5-bonden, som bliver hvids store
problem.
14. d4 e4 15. Se5 Lxe5
For at bevare presset på e5. 15... Sxe5
16. dxe5 Db5 duer desværre ikke
pga. 17. Dc2! Lxe5 18. Lxe5 Dxe5
19. Dxc7 med fint spil til hvid.
16. dxe5 De7 17. Dc2 Td7 18. Sf4 Tad8
Det er farligt at flytte løberen, da hvid
kan ofre bonden på e6 og således
åbne for Lb2. Derfor må blokaden
holdes for enhver pris.
19. Dc5 Dxc5 20. Txc5 Kf7 21. Tfc1 Td2
22. T5c2 g5!
Hvid er i problemer, og det er kun
gunstigt for mig at få hende til at bytte
sin bedste officer af.
23. Sxe6 Kxe6 24. Lf1 Txc2 25. Txc2
Td1 26. Kg2 Sd5 27. Lc4 Scb4 28.
Lxd5 Sxd5.
Jeg har nu opnået et fint slutspil med
hvids dårlige løber, som er tvunget
til at dække e5. Min tidligere svag2003 /1/27
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hed på c7 kan nu dækkes med c6,
hvorimod hvid har meget svært ved
at dække e5.
29. a3?
En overseelse, men hvids stilling er
som sagt svær.
29... Td3! 30. b4 Txe3 31. Kf1
32. fxe5 Sxe3† 33. Kf2 Sxc2 34. Kd2
f4! og springeren reddes via e3. Eller 32. Txc7 Txg3†!.
31... Td3
Nu truede Txc7.
32. Ke2 c6
Planen med f4-f3† og e3 med en
knusen af hvids stilling var også meget fristende, men jeg vælger den
forsigtige metode med 100% sikkerhed. Dette skyldes, at jeg var så uheldig med ikke at vinde en total gevinsstilling runden forinden og under ingen omstændigheder ville gentage oplevelsen!
33. Tc5 Sb6 34. Tc2 Sa4 35. Lc1 h6
36. f4 gxf4 37. gxf4.
Nu er e5 dækket, men løberen bliver
endnu dårligere, og jeg får en garderet fribonde på e4.
37... Th3 38. Kf1 Tc3 39. Txc3 Sxc3 40.
Kf2 b6 41. Ke3 c5 42. bxc5 bxc5 43.
Kd2 Sd5 44. Kc2 h5 45. a4 c4 46. a5
a6 47. h4 e3
Nu når alle mine bønder er sat på
hvide felter, sådan at løberen ikke
kan få fat i dem, kan jeg gennemføre
min plan med at vinde endnu en
bonde.
48. Kd1 Sxf4 49. Lxe3 Kxe5
Resten er ren teknik. Jeg havde her
kun et par minutter tilbage, men med
de 30 sek. ekstra pr. træk, lykkes det
mig at vinde stillingen ret smertefrit.
50. Kc2 Sd5 51. Lf2 Ke4 52. Kd2 f4
53. Ke2 Se3 54. Le1 f3 55. Kd2 Sg4
56. Lg3 Kd4 57. Lf4 c3 58. Ke1 Kd3
59. Lg5 Kc2 60. Lf4 Kb1. 0-1.
Og da jeg også vandt i 12. runde
havde jeg med mine 7½ af 12 igen
chancer for normen (og titlen også,
da man automatisk får den, hvis man
scorer den i 13 partier ved OL). Først
næste middag opdagede jeg, at remis med hvid mod Singapores Xu
Yaping på 2075 var nok til en titel
med en præstationsrating på 2252.
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Oplysningen kom kun en ½ time før
partiet, og jeg havde lige tid til at
rådspørge Nina om hvad jeg skulle
gøre. Vi blev enige om en hurtig remis. Heldigvis fik jeg en overvældende stilling fra starten af, hvor jeg
var lige ved at fortsætte, da den var
så spændende, og hun tog derfor
straks imod remis i træk 10. Hermed
var titlen hjemme, og jeg var lykkelig. Aldrig skulle jeg have troet dette
muligt! Desværre gik det galt i sidste runde mod Kirgisistan, hvor ikke
kun jeg tabte, men det betød en tabt
kamp for holdet og en dårlig slutplacering som nr. 51 (vi regnede med
ca. 40, og gerne højere). Igen kunne
Anne have vundet, men spillede
upræcist og fik remis, og Nina fik
reddet en remis i en betydelig dårligere stilling. Vores resultat kan ses i
lyset af, at vi siden 8. runde ikke
havde vundet én eneste kamp men
tabt fire. Det er svært at sige hvorfor,
men det viser sig tit, at 2. del af
turneringen er den afgørende, og vi
har ikke kunnet leve op til vores gode
start i den 1. del. Som sagt var Louise
rejst hjem, og ingen af os scorede
over 50% i de sidste seks runder.
Nina spillede frisk, men hun var ikke
helt i form, og det resulterede kun i
3½ af 8 på 1. brættet. Tit var det en
lille beregningsfejl der gjorde, at stillingen pludselig var tabt, og det var
ærgerligt. Ninas fineste parti blev
spillet i vores kamp mod Bangladesh:

Nina Høiberg

kommenterer:

Rani Hamid, Bangladesh
Nina Høiberg, Danmark
Spansk / C62
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 d6 4. d4 Ld7
5. c3 Sf6 6. Sb-d2 Le7 7. 0-0 0-0 8.
Te1?
Det sker ca. én gang hvert tiende år,
at jeg kan genkende en stilling - og
oven i købet huske, hvad der blev
spillet.
8... Sxd4
Som Bo Jacobsen spillede mod Kristen Schmidt tilbage i 1983!
9. cxd4

9. Sxd4 exd4 10. Lxd7 dxc3, og sort
vinder en bonde
9... Lxb5 10. Db3
Kristen slog med det samme to gange
på e5, men sorts løberpar og hvids
manglende udvikling gjorde (som i
dette parti) udslaget.
10... La6 11. dxe5 dxe5 12. Sxe5 Dd4
13. Sef3 Db6 14. Dxb6 axb6 15. a3 Ld3
16. e5 Sd5 17. Sf1 Lg6 18. Ld2 b5 19.
Se3 Sf4 20. Lc3 Tfd8 21. Sd4 c6 22.
Sdf5 Lf8 23. g3 Sd3 24. Ted1 Lc5 25.
b4 Lxf5 26. Sxf5 Lb6
26... Lxf2 27. Kg2 Lb6, og min
springer har det lidt svært. Jeg har
næppe bedre end 28. Td2 c5 29. bxc5
Sxc5, og min merbonde i b-linjen er
ikke meget at råbe hurra for.
27. Td2
R
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27... Sxf2 28. Txf2 Td3 29. Le1 Te8 30.
Kg2 Lxf2 31. Lxf2 Txe5 32. g4 h5 33.
Lg3 Te2 34. Kh3?
Selvfølgelig ikke umiddelbart tiltalende at blive spærret inde nede på
1. række, men jeg tror nu, 34. Kf1
havde været sejere
34... g6 35. Sh6?
Og dér skal den i hvert fald ikke ned!
35... Kg7 36. g5 f6 37. gxf6 Kxh6 38.
Tf1 g5 39. f7 g4 40. opgivet.
Pga. udsigten til 40. Kh4, Txh2 41.
Lxh2, Th3 mat. 0-1.
Mens vi kæmpede længere nede i
hierarkiet, var der gang i den i toppen af turneringen. Georgien, Kina
og Rusland lå hele tiden fremme i
front, og det skulle være blandt disse
hold, at alting blev afgjort. Men det
georgiske hold bestod fortrinsvis af
ældre spillere, og det var muligvis
udmattelsen, der gjorde, at de tabte

Uforglemmeligt
OL byder jo altid på mange oplevelser med at møde skakstjerner fra hele
verden og være en del af verdens
største skakbegivenhed. Kvindeholdet har i år bidraget stort til det, idet
vi både havde kontakt til de amerikanske (Louise), de hollandske
(Anne og jeg) og de ukrainske stjerner (Anne og jeg). For mig har mødet med landsmændene Vasili Ivanchuk og Ruslan Ponomariov været
uforglemmeligt. Det er utrolig spændende at kigge bag facaden på en
stormester af denne klasse! Selveste
Gary Kasparov var med i år, og selv
om han ikke var så kontaktvillig, var
det en oplevelse bare at se ham så
tæt på!
Da vi som nævnt ikke boede sammen med herreholdet, skete der ikke
så meget socialt – kun om aftenen.

Derfor var det fint, at vi alle blev
samlet på mændenes hotel til Davor
Palos 17-års fødselsdag dagen før 1.
fridag. Davor var der sjovt nok ikke
det meste af tiden, men det blev en
meget hyggelig aften for begge holdene! På kvindeholdet kom der mere
gang i socialt samvær, da landstræner Per Andreasen besøgte OL som
skakturist dagen efter og frem til 2.
fridag. Han hjalp os med noget forberedelse og med efteranalyserne,
hvorfor holdet blev samlet lidt mere
end bare til spisning. Det synes jeg
var meget hyggeligt, og samtidig
gavnligt for skakken. Per kom
ufrivilligt også til at fungere som
holdleder i runde 12 og 13, fordi Lars
Steffensen pludselig kom på hospitalet efter et sammenstød med Harry
Dalsø under holdtilmeldingen om
morgenen. Det var så slemt, at vi
havde besøg af dansk ambassadør
på pensionatet, dette blev efterfulgt
af en retssag, og Lars rejste hjem med
mavepine dagen efter. Den uheldige
episode fungerede på ingen måde
positivt, hverken på spillerne eller
på dansk skak set med udenlandske
øjne, og det var da også dybt chokerende, at sådan noget kan ske til en
skakbegivenhed, og så mellem dan-

(Foto: Peter Dürrfeld)

flere af de sidste kampe, bl.a. til Polen i 14. runde. Det gik så galt, at
Georgien røg helt ud af præmierækken, hvor medaljerne blev fordelt mellem hhv. Kina, Rusland og
Polen(!). Andre højtseedede lande
som Ungarn, Ukraine m.fl. fik en
top-10 placering, men kunne ikke
kæmpe sig ind blandt ‘giganterne’.

Louise Fredericia  succes trods halv OL.

skere (eller: vestlige civiliserede
mennesker).
Men alt i alt var årets OL en behagelig turnering at spille, med dejlige
forhold og omgivelser, og med et
møde med et ret ukendt land i Europa, som ellers har en masse at byde
på! Næste gang afholdes Olympiaden på den spanske ferieø Minorca,
og der er vel ikke andet at sige end:
Farvel og på gensyn!
www. 35ChessOlympiad.com

OL kvinde-rækken
1
2
3
4
5

9
11
14

19

23

Kina ...................... 29½
Rusland ............... 29
Polen .................... 28
Georgien .............. 27½
Ungarn ................. 25½
Ukraine ................ 25½
Jugoslavien .......... 25½
Azerbaijan ........... 25½
USA ...................... 25
Tjekkiet ................ 25
Bulgarien ............. 24½
Vietnam ............... 24½
Israel .................... 24½
Rumænien ........... 24
Armenien ............. 24
Tyskland .............. 24
Slovakiet .............. 24
England ............... 24
Indien ................... 23½
Holland ................ 23½
Iran ....................... 23½
Turkmenistan ...... 23½
Grækenland ........ 23

29

36
39
42

Frankrig ............... 23
Kroatien ............... 23
Argentina ............. 23
Spanien ............... 23
Sverige ................ 23
Kazakhstan ......... 22½
Cuba .................... 22½
Hviderusland ....... 22½
Moldovien ............ 22½
Mongoliet ............ 22½
Lithauen .............. 22½
Australien ............ 22½
Uzbekistan .......... 22
Schweitz .............. 22
Slovenien A ......... 22
Bosnien ............... 21½
Ecuador ............... 21½
Bangladesh ......... 21½
Finland ................ 21
Estlad ................... 21
Norge ................... 21
Colombia ............. 21
Mexico ................. 21

51

56

63
65
68

Singapore ............ 21
Kyrgyzstan ........... 21
Austria ................. 21
Tyrkiet .................. 21
Danmark ............. 20½
Venezuela ............ 20½
Slovenien B ......... 20½
Skotland .............. 20½
Brasilien .............. 20½
Peru ..................... 20
Canada ................ 20
Makedonien ........ 20
IBCA* ............................ 20
Wales ................... 20
Malaysia .............. 20
Albanien .............. 20
Filippinerne ......... 19½
Sri Lanka ............. 19½
Island ................... 19
Algeriet ................ 19
Barbados ............. 19
Sydafrika ............. 18½
Iraq ....................... 18½

70 Italien ................... 18
Dominican Rep. .. 18
IPCA ..................... 18
Costa Rica ........... 18
Libanon ................ 18
Irland ................... 18
Puerto Rico .......... 18
Jamaica ............... 18
78 Luxembourg ........ 17½
ICSC ..................... 17½
Brunei .................. 17½
81 Chile ..................... 17
Zimbabwe ............ 17
83 Nigeria ................. 16½
84 Botswana ............ 15½
85 New Zealand ....... 15
86 Japan ................... 14
Angola .................. 14
88 Zambia ................. 13
89 Yemen .................. 8
*

IBCA = Int. blindeskak
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BENT LARSEN

Potpourri
Bent Larsen er Danmarks
i særklasse største skaknavn i de hundrede år,
Dansk Skak Union fejrer
her ved jubilæet i 2003.
Stormesteren bor i Argentina, og danske skakfans
har skullet til udenlandske tidsskrifter for at læse
Bent Larsen-artikler.
Imidlertid lykkedes det
DSU-formand Ole Block at
få en aftale i stand med
Bent Larsen om at skrive i
Skakbladet gennem hele
jubilæumsåret.

t+-+-Tl+
+v+w+-Oo
o+-+-O-+
+oV-Op+-+-Op+-+
+p+-+-+-PpB-NpP
Q R-+q+r+k
Hvad bør hvid trække?
Eller stærkere:
Hvad er Hvids sidste chance?
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Dette er den første af en serie. Lad
det være skrevet med det samme, at
seriens midtpunkt er nogle af mine
partier, dette efter udtrykkeligt ønske fra en indflydelsesrig læser OB.
Egentlig havde jeg tænkt mig at starte
med enten en lidt lang titel i stil med
teaterstykkerne fra sidst i 60’erne:
Måske kunne man endnu forstå, at
jeg holder dette her remis – men at
vinde det er umuligt! Eller også:
Hvor kommer ideerne fra? Et tema
er også: Symmetri. Men det endte
altså med ovenstående, fuldstændig
intetsigende titel. Måske kunne der
have stået som undertitel: Skak er et
svært spil.
Om der er et ønske fra min side i
retning af at være belærende, det er
ikke rigtig klart. Det må enhver læser selv bestemme: Den lærelystne
bør eksempelvis tage sig en tænketur på mindst 10 minutter, før han
besvarer spørgsmålet under det første diagram.
Partiet er fra sidste runde af WFWturneringen i London 1989. Watson,
Farley og Williams er nogle store
sagførere, der har en masse at gøre
med søfart. Jeg vandt deres turneringer i London 89, London 90 og
New York 90. Men i 89 startede jeg
elendigt. Efterhånden kom jeg i
gang, og da Suba gange uventet tabte
i næstsidste runde, var førstepladsen
lige pludselig et spørgsmål mellem
Danny King og undertegnede.
Jeg skulle have Sort! Om jeg var
ked af det, er lidt svært at rekonstruere. Jeg vidste jo, at King var farlig,

men på den anden side tænker jeg i
den slags situationer på Keres’ score
i marathon-kandidatturneringen i
Jugoslavien 1959: 7 af 14 med hvid,
12 af 14 med Sort!! Jeg har da selv
mange gange haft en bedre procent
med Sort end med Hvid, men i de
sidste år er det blevet vanskeligere.
Mine spekulationer over førstetrækket førte ikke rigtig til noget. Jeg
kendte ikke min modstander godt
nok. Men den Åbne Spanier var på
værkstedet, og den lukkede syntes
jeg ikke rigtig om. 1... g6 og 1... c6
blev overvejet, men jeg vovede mig
altså til Sicilien:

Danny King
Bent Larsen
Siciliansk / B30
1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5!?
Av! Muligvis er han enig med mig i,
at 3. d4 er en fejl. Det skrev jeg i
hvert fald i How to Open a Chess
Game. (Jeg må her i slutningen af
2002 tilstå, at jeg aldrig har læst
Kings meget roste bog om NajdorfVarianten. Eller siger han som Khalifman senere samme år: En Maroczy
(3. d4 cxd4 4. Sxd4 g6 5. c4) kan
man ikke vinde mod Larsen.
3. Lb5 er et stort problem, jeg har
besvaret det med e6 mange gange,
men nogen nem variant er det ikke
for Sort. 3... Db6 er næppe helt korrekt. Også 3. Sf6 er Svært. 3... Sa5
kan ikke være korrekt. Hvid kan
endog svare 4. Le2. 3... g6 giver gode
remischancer. Sådan spiller Anand,

og når Shirov bliver for vild, kan Sort
endda vinde.
Jeg havde faktisk allerede haft problemet én gang i turneringen, mod
William Watson, Der kom jeg i en
akavet stilling, men det var let at forbedre. Jeg besluttede mig, i strid med
al sund fornuft, til at gentage varianten:
3... e6 4. 0-0 Sge7 5. Sc3
Han følger Watson! Jeg regnede
egentlig både c3 og Te1 for vanskeligere problemer.
5... Sd4 6. Sxd4 cxd4 7. Se2 a6!
Forbedringen. Mod Watson spillede
jeg 7... Db6? 8. a4 a6 9. Ld3 Sc6 10.
c3 Le7, og efter 11.a5! kunne jeg
ikke lide resultatet af åbningen.
8. La4 Sc6 9. d3 Lc5 10. f4 d5!?
Uden en smule optimisme vinder
man ikke, uanset farven på ens brikker. Jeg over beviste mig selv om, at
efter 11. Sg3 f5!? 12. exf5 exf5 13.
Te1† Kf7 14. Sf1 ville det tage Hvids
Sb1 seks træk at nå det gode felt f3.
Seks træk i træk i stedet for to! Nu
senere er jeg ikke rigtig sikker på,
hvad sort kan bruge de vundne tempi
til. Men uden at tale om telepati kan
man slå fast, at den slags overbevisninger ofte har en god virkning på
modstanderen!
11. Kh1 b5 12. Lb3 dxe4 13. dxe4 Sa5
14. f5 Sxb3 15. axb3 e5 16. Sg1 f6!?
Mere af samme skuffe! Jeg er nemlig begyndt at fornemme, at min
modstander er nervøs. Man kunne
måske få ideen f5-f6.Man burde vel
nu give skakken på h5, men tabet af
rokaden er ikke rigtig nogen katastrofe. Måske står tårnet godt på h8 i
forbindelse med et eller andet modangreb med g6...
17. Ld2 Dd7 18. Sh3 Lb7 19. Sf2 0-0
En vanskelig beslutning, og det er
næsten umuligt at sige, om den er
rigtig! Den lange rokade tror jeg ikke
rigtig på, men 19... Tc8 kan der næsten ikke rejses nogen indvendinger
imod. Eller kan der? I nogle tilfælde
står tårnet godt på a8, og Tfc8 og
Lf8 er meget harmonisk og økonomisk.
20. De2??
Herefter kommer Hvid for sent alle

steder. Den eneste chance var 20. b4
med ideen Ta3. Under efteranalysen
eller ‘the post mortem’ så vi på 20
b4 Ld6 21. Ta3 Tfc8 22. Th3 Df7
23. Th4!? Tc7 24. Sd3 Tac8 25. Se1
og blev enige om, at det var uklart.
Og at 23... Tc4 måske var bedre. 23...
Dc4!? tænkte vi ikke på, Sådan er
disse Post Mortens, der desværre i
mange tilfælde danner grundlaget for
alskens skriverier.
I alle tilfælde: dette er det punkt, hvor
dette parti kan bruges som instruktionsmateriale. Det er ikke spørgsmål om at tabe et tempo! Det ene
tempo bliver til tre eller ti eller tusind tempi. Toget er nemlig kørt.
20... Tfc8 21. c4
Heller ikke godt, men 21. b4 Lf8 er
meget gunstigt for Sort. Det ville jeg
sandsynligvis have spillet, det var,
hvad jeg angav straks efter partiet.
Men 21. b4 Lb6 er også stærkt. En
fingeranalyse går videre med 22.
Tfc1 Tc4 23. Ta3 Tac8 24. Th3 Txc2
25. Txc2 Txc2 26. Dh5. Hvis 26...
Txd2 ikke er helt klart, så er der 26...
h6 (27. Lxh6 Txf2), og 26... Df7 må
også vinde.
„Dette“

Hvis din modstander er i
gang med en dårlig plan,
skal du ikke gøre noget
for at forhindre den!

21... dxc3 22. bxc3 Lxf2!
Spørgsmålet er nemlig ikke, hvad der
byttes, men hvad der bliver tilbage.
(Tarrasch og mange andre).
23. Txf2 a5!
En ‘multi’. (Et træk med flere formål). Bonden er på vej til a1, og
undervejs bliver der måske lejlighed
til at se nøje på feltet c4. Hvad der er
blevet tilbage er nemlig en kæmpeløber på b7 mod en elendig løber
påd2. Og det er lidt svært at hvids
modchancer. Et forsøg kunne være
24. g4, men efter 24... a4! 25. bxa4
Txa4 23. Txa4 bxa4 26. g5 Dc6 vinder Sort, og 25... Tc4! er endnu
bedre.
24. Tff1

R
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24... Td8!
For finsmagerne! Ingen betvivler, at
24... a4 havde vundet, og det er muligvis det næstbedste træk. Men det
aldeles ikke mystiske tårntræk, hvad
med det.Ikke bare tager Sort den
eneste åbne linie. Han truer løberen
på d2! Denne elendige løber er ikke
blot passiv, den skal passes på og
beskyttes. Flytte kan den dårligt. 25.
Le3 Lxe4; 25. Le1 Dd3; 25. Lc1 Dc6
eller Dd3. Mod 25. Tfd1 enten Dd3
eller Dc6; eller 25. Tad1 Dc6 26.
Tfe1 a4. Eller for den sags skyld 25.
Tad1 Dd3 26. Tfe1 Dxe2 eller Dc2.
25. Ta2 a4! 26. bxa4 Txa4! 27. Txa4
bxa4 28. Lc1 Dd3
Her opgav Hvid! e4 falder, og rent
bortset fra den svage c-bonde er der
‘kandidater’ på f5 og g2. Jeg er ikke
sikker på, om min modstander havde
planlagt en hævnskak på a2 og afstod, da han så svaret Ld5!
Men hvilket sceneskifte ved 20.
træk! Dertil var partiet et eksempel
på, hvor svært det er at spille skak.
Men de få resterende træk kunne
have givet den i københavnske skakkredse for hundrede år siden berømte
kursusbestyrer Nehm anledning til
at servere sin yndlingspåstand: –
Skakspillet har kun én fejl. Det er
for let!
Det næste parti byder fra træk nummer to på et forsøg på at gøre det
svært. Det lykkedes.Iden grad, at jeg
heller ikke begreb, hvad der foregik.
Det spilledes i 1. runde af en Open i
Buenos Aires 1986, og vi kan godt
lige nævne betænkningstiden: To
timer til 40 træk, en time mere til
resten.
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... BENT LARSEN: POTPOURRI

Bent Larsen
Andrada
Fransk / C00
1. e4 e6 2. b3
Dette havde jeg aldrig spillet i et
turneringsparti. Men hvad ellers er
der, når man ikke har lyst til at spille
2. d4...? 2. g3 d5 3. Lg2 dxe4 4. Sc3
Ld7! er behageligt for Sort, og 2. f4
d5 ligeledes. Tartakowers 2. Se2 og
2. c4 tror jeg ikke meget på. Måske
2. d4 d5 3. Sh3, men den dybere
mening med dette Morphy-træk er
aldrig gået op for mig. 2. De2 er en
mulighed.
2... d5 3. Lb2 Sf6
Anbefalet af mange eksperter. 3... er
et andet fremragende træk. Derimod
spiller de færreste 3... dxe4, og endnu
færre ville efter Sc3 vove sig ud i 4...
f5. Kan nogen forklare mig hvorfor?
Der er selvfølgelig ingen virkelig
teori, blot nogle få eksempler fra
mesterpraksis.
4. e5 Sfd7
I samme turnering spilledes nogle
runder senere et parti Campos - Mellano med 4... Sg8. Hvid svarede 5.
h4!?, lige netop det, jeg planlagde!
Forklaring følger: Med Sg8 tilstræber Sort manøvren Se7-f5, som Nimzowitsch yndede. Nu besvares 5...
Se7 med h5, men hvis Sort spiller
5... h5 spiller Hvid sådan noget som
6. Le2. Sort bliver så nødt til at spille
g6, men så er hans kongefløj en
smule hullet. En springer på f5 er
smuk. Det kan ende med, at Hvid
bytter den af.
5. f4 c5 6. Sf3 Sc6 7. Lb5!? Se7!?
Smukt spillet. Springeren kan senere
gå til f5 – eller til c6! Jeg burde nu
have spillet 8. a4.
8. 0-0? h5?
Muligvis lidt hårdt, men a6 må være
bedre. Tegnene er en smule påvirkede af mine fornemmelser under
partiet.
9. a4! Sf5 10. Ld3 g6
Interessant var Sb8. David Bronstein
kan godt lide den slags, og naturligvis er det en god vittighed i den
beskrivende notation: det er kongespringeren, den dér på b8. Og a pro
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pos Bronstein: han spørger, hvad det
er for et træk, stormestrene slår de
andre med: Bishop takes Knight! Det
kommer straks.
11. Lxf5 gxf5 12. h4 Le7 13. Sg5 b6

t+vWl+-T
O-+mVo+-O-+o+-+
+-OoPoNo
p+-+-P-P
+p+-+-+-BpP-+p+
Q Rn+q+rKJeg var udmærket tilfreds med stillingen. Jeg overvurderede den nok
en smule. En af mulighederne er 14.
Tf3, inspireret af et parti Reshevsky
- Benko, hvor Ta3-b3 gjorde sin
virkning, selv om dronningfløjen var
lukket totalt med a4-b2-c4-d5 osv.
mod a5-b7-c5-d6 osv. Men her kunne jeg ikke rigtig se det, og for at
finde et argument til at slå denne idé
af hovedet, fandt jeg på 14. Tf3 Lb7
15. Tg3 Sf8! med planen Dd7 og
Sg6. Men 14. c4 Lb7 15. Sc3 d4
kunne umuligt blive andet end remis, og således kom jeg til en ‘fælde’
(det troede jeg virkelig!) som vil
blive forklaret lidt nærmere i næste
note.
14. d4!? La6 15. Tf2 cxd4
At opretholde spændingen er det
sværest i skak. Men 15... c4 kommer
åbenbart ikke på tale pga. 16. La3.
Men partitrækket fortjener ikke noget spørgsmålstegn! Det troede jeg
endnu efter partiet. Fælden skulle
være noget i retning af ‘den lette løsning’. Sorts problembarn er jo springeren på d7, og det problem løses.
Men løberen på d4 bliver meget
stærk, og muligheden a4-a5 dukker
op. Det er altsammen rigtigt. Det er
bare ikke nok!
16. Lxd4 Sc5 17. Sc3 Dc7
17... Se4 var også muligt. Jeg angav
bagefter 18. Sxe4 dxe4 19. a5, hvilket er meget tvivlsomt pga. 19... bxa5
20. Dd2 Tb8! Bedre er 19. Dd2 Sc7
20. De3 eller 20. a5, men efter 20...

b5 21. De3 b4 ser jeg ikke nogen
fordel for Hvid.
18. De1 Se4 19. Scxe4 fxe4??
Spillet efter en tænketur på næsten 10
minutter! Hvilke spøgelser mon Sort
så efter 19... exd4, f.eks. 20. a5 b5 ...
20. a5
R
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Så spadserede jeg lidt. En bekendt
sagde til mig, at i første runde skal
man vinde hurtigt. – Jaja. Min bonde
er allerede nået til a5! Sort tænkte og
tænkte. Det eneste forsøgerb5. Men
her træder John Nunns regel i funktion: når modstanderen har gjort en
fejl, er det mest sandsynlige – at han
gør én til!
20... Lc5?? 21. axb6 axb6
21... Lxb6 var sejere, men Hvid vinder bl.a. med 22. De3 Lxd4 23. Dxd4
Db6 24. Dxb6 axb6 25. c3!
Nu regnede Sort med 22. De3 Lxd4
23. Dxd4 Dc5 med en forbedret udgave af denne variant. Han havde en
blind plet på c3.
22. Dc3! De7 23. f5
23.b4 vinder også. Men teksttrækket
skaber en anden front og vinder let.
Mod 0-0 har jeg 24. Dg3 Kh8 25. f6
Dc7 26. Lxc5 bxc5 27. Sxe4 Tg8
28. De3 Tg6 29. Sxc5
23... Lb7 24. Txa8 Lxa8 25. fxe6 fxe6
26. b4
26. Tf6 vinder også, 26... Lxd4 27.
Dxd4 Dc5 28. Sxe6 Dxc2 29. Da7.
26... Lxd4 27. Dxd4, e3
Eller 27... Tf8 28. Tf6. Eller 27...
Lb7 28. Dxb6 Lc8 29. Tf6! Tf8 30.
Dc6† Kd8 31. Txe6.
28. Tf6 e2 29. Kf2 Tf8 30. Kxe2 Txf6
31. exf6 e5
Blokaden brudt. Hurrah!
32. Dxb6 Db7 33. f7 opgivet.

Men i samme turnering, i den næstsidste runde, mod en stærk international mester, der havde et halvt point
mindre end jeg – der spillede jeg
noget, der efter min egen mening er
meget instruktivt. Vi ser lige de første 15 træk:
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 b6 4. Sc3
Lb4 5. Lg5 Lb7 6. e3 Lxc3† 7. bxc3
d6 8. Ld3 Sbd7 9. Dc2 e5(?) 10. Lf5
h6 11. Lh4 0-0 12. Sd2 De8 13.
0-0-0 g6 14. Ld3 e4 15. Le2
R
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Hvad spiller Sort?
Hjælpespørgsmål: hvilket træk kan
Sort i hvert fald ikke undvære?
De lærelystne kan passende tage 20
minutter, det er nemlig ikke helt let.
Og svaret kommer i næste artikel!

Et ‘apparat’
Men potpourriet flyver til Buenos
Aires 1980. Til et parti, der ikke er
særlig berømt.Det har noget at gøre
med at udnytte modstanderens tidnød. Det har noget at gøre med typiske gevinster. Desuden er der noget
mystisk angående den dårlige løber.
Og endelig forsøger jeg med dette
eksempel at forklare, hvad et ‘apparat’ er. Det er ikke klart defineret i
litteraturen, men det består af mindst
en bonde og en officer. I sin simpleste form kan det være en sort
bonde på b7 og en løber på c6. De
beskytter hinanden, og desuden skyder denne løber i retning af den hvide
kongefløj.
Endelig kunne partiet være gemt
til artiklen med de umulige gevinster, men der er Hort i alle tilfælde
repræsenteret.

Vlastimil Hort
Bent Larsen
Caro-Kann / B19
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Sc3 dxe4 4. Sxe4
Lf5
Mit yndlingstræk er egentlig 5... Sf6.
Sbd7 har jeg kun spillet en enkelt
gang, mod Mecking i Manila 1975.
Måske burde jeg have gjort det noget oftere. Jeg spillede stærkt og energisk, men han holdt remis med det
yderste af neglene.
5. Sg3 Lg6 6. h4 h6 7. Sf3 Sd7 8. Ld3!?
Bravo! Jeg har altid påstået, at dette
er bedre end h5. I nogle varianter
med kort rokade af Sort er det sværere for Hvid at åbne linier med g4g5. Og i andre varianter står bonden
på h5 i slag. Modargumentet kunne
være, at i nogle andre slutspil er det
vigtigt, at h6 er fastlagt på den hvide
dronningløbers farve.
8... Lxd3 9. Dxd3 e6!?
Mit patent! Jeg nægter at spille Dc7.
Mod 10. Lf4 ville jeg have spillet
Sgf6 med pointen 11. 0-0-0 Le7 12.
c4 b5, hvor Tal i Tilburg spillede 13.
c5!? En anden af mine ideer er 10.
Lf4, Lb4†!?
10. Ld2 Sgf6 11. 0-0-0 Le7
Jeg er virkelig forsigtig. Både her og
i næste træk undlader jeg det frække
a5.
12. Kb1 c5!
Herefter tror jeg ikke, at Hvid har
noget fordel.Det ville være nærliggende at give remis!
13. The1
En interessant mulighed er 13. Th3!?
Derefter er den korte rokade risikabel!
13... 0-0! 14. Se4 Tc8
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Hvid finder ikke noget og beslutter
sig til at bytte nogle brikker.
15. dxc5 Sxc5
Det er næsten for solidt. På en af mine
(mange) optimistdage spiller jeg
selvfølgelig Dc7. Mod 16. b4 kan
jeg vælge mellem b6 og a5, og efter
16. b4 b6 17. Sd6 er der valget mellem Tcd8, Tb8 og Ta8 samt selvfølgelig bxc5!?
I en kommentar til partiet har jeg
skrevet, at også med teksttrækket
spiller jeg på gevinst, men det kan
vel ikke være rigtigt.
16. Sxf6 Lxf6 17. Dxd8 Tfxd8 18. Le3
Txd1 19. Txd1 a6 20. c3 Kf8 21. g4
Le7 22. Se5 Ke8 23. h5!
Jeg ved det godt, Hvid står nærmest
en smule i overkanten.Men han er
allerede ved at være i tidnød.
23... Se4 24. f3 Sd6 25. Kc2 b5!
Jeg havde været mere ked af 25. a4.
26. b3 Lf6 27. Txd6 Lxe5 28. Td3 Ke7
29. a4 bxa4 30. bxa4 Ld6 31. Lb6 e5
32. La5?
Hvid er i gang med en plan: Han vil
bryde blokaden på c5. Denne plan
er fuldstændig vanvittig, og vi står
vel her over for en illustration til en
af de bedste af de vittigheder, der
udgør den sovjetiske skakskole: –
Hvis din modstander er i gang med
en dårlig plan, skal du overhovedet
ikke gøre noget for at forhindre den!
32... Ke6 33. Kb3 g6!

-+t+-+-+
+-+-+o+o+-Vl+oO
B-+-O-+p
p+-+-+p+
+kPr+p+-+-+-+-+
Q +-+-+-+Et vendepunkt! Hvis den hvide løber var blevet på e3...
34. Lb4 Lc7! 35. c4 Tb8 36. Ka3 gxh5
37. gxh5 Tg8 38. Ld2 f5!
Så frækt som muligt. I alvorlig tidnød vover Hvid ikke at slå på h6.
Måske blev han bange for f4 eller
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Vlastimil Hort.

Tg3, men ellers er 39. Lxh6, Th8
selvfølgelig udmærket, her er 40.
Lg5? dårligt pga. 40... Txh5 41. Ld8
Lxd8 42. Txd8 Th3!
39. Kb4 Tg3 40. Tb3 f4!
Fyrre! Mod 41. Kc5 e4 42. Tb7 har
jeg 42... exf3 43. Le1 La5!
41. Le1 Th3 42. Lf2
Denne gang er det 42. Kc5 e4 43.
Tb7 Ld6† 44. Kc6 Th1!, igen kommer Hvid for sent til alle tog.
42... Kd6! 43. c5 Kc6 44. Kc4 Txh5

-+-+-+-+
+-V-+-+o+l+-+-O
+-P-O-+t
p+k+-O-+
+r+-+p+-+-+-B-+
Q +-+-+-+Ja, jeg ved det godt, jeg sagde
mindst én bonde. Men Kc6 og Lc7
er nu alligevel et apparat. De tager
alle indbrudsfelter på b- og d-linien,
og bønderne på e5 og f4 tager så
mange felter fra den hvide løber, at
den reduceres til at være en brik, som
tårnet eller kongen skal dække. Hvis
Hvids tårne styrer mod g1, bliver det
standset med 45. Tb1 Th2! Efter 46.
Tf1 er 46... h5 fristende, men stærkere er 46... La5! 47. Kd3 Kd5 48.
Ke2 Lc3 49. c6 La5! 50. Tc1 Kd6
eller 50. Kd3 h5 51. Le1 Lc7, og
Hvid har stadig intet modspil.
45. Kd3 Th2 46. Ke2
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Eller 46. Tb2 h5 (47. Ke4 h4 48.
Kf5 Tg2!).
46... Th1 47. Le1 h5 48. Kf2  og Hvid
opgav.
Han kunne ikke holde ud at se en
sort bonde på h3. Vlastimil Hort har
sandsynligvis spillet ti gange så
mange Caro-Kann’er med Sort. Han
gjorde det også dagen efter, mod
Kavalek: 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Sd2
dxe4 4. Sxe4 Lf5 5. Sg3 Lg6 6. h4
h6 7. Sf3 Sd7 8. h5 Lh7 9. Ld3 Lxd3
10. Dxd3 e6 11. Ld2 Sgf6 12. 0-0-0
Le7 13. Se4 0-0!? 14. Sxf6† Sxf6
15. Kb1 c5 16. De2 cxd4 17. Le3
Lc5 18. Lxd4 Lxd4 19. Txd4 Db6
20. g4 Tfd8 21. c3 Td5 22. Txd5
Sxd5 23. Ka1 Td8 24. Sd4 Dc7 25.
Td1?? (tidnød) Sxc3! og Sort vandt.
Men man ved stadig ikke, om bonden står bedre på h4...
Så svært er det.
En åbning, der har vist sig svær at
gendrive, er Farajowicz-gambit. Den
blev heller ikke gendrevet i den åbne
turnering i Las Palmas 1992. Det
prøvede jeg slet ikke på! Men Romero, der har spillet den mange gange, brugte en masse tid. 38 minutter
til de første syv træk.Men mit 8. træk
tænkte han åbenbart slet ikke på.

Bent Larsen
Romero
Farajowicz-gambit / A51
1. d4 Sf6 2. c4 e5
Hov!
3. dxe5 Se4
Da jeg begyndte at læse Skakbladet,
var 4. Dc2 den autoriserede gendrivelse, senere blev det 4. a3. Gad vide,
om min modstander planlagde 4. a3
Dh4 eller 4.a3 b6 eller noget helt
tredje.Jeg havde engang tænkt på 4.
g3, men jeg kunne ikke rigtig huske
varianterne. En af dem var 4. g3 Sc6
5. Lg2 Lb4† 6. Kf1!, men jeg kunne
ikke rigtig lide 4. g3 Lb4† 5. Ld2
Lc5. Jeg udskød g3:
4. Sd2 Lb4
Han kunne også have spillet Sc5. 5.
b4 svækker for meget, og Sb1 er blevet lokket væk fra c3.

5. g3! Sc6
27 minutter!
6. Lg2 Sxd2 7. Lxd2 De7??
Rigtigt var 7... Lxd2† 8. Dxd2 Sxe5
med en kedsommelig stilling. Måske har Hvid en lille fordel efter 9.
c5, men jeg er ikke sikker.
8. f4!!
R
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Det er det træk, der aldrig er godt i
disse gambitter, Budapester med 3...
Sg4 og Farajowicz. Men dette her er
altså noget så irriterende som en undtagelse. Sorts relativt bedste er sandsynligvis Lc5, men den tidligere junior-EM bliver helt vild:
8... g5?!
Nu er 9.Sf3 udmærket, f.eks. 9...
gxf4 10. gxf4 Tg8 11. 0-0. Men nu
fik jeg lyst til at spille gambit!
9. Lxb4!? Dxb4 10. Dd2 Dxc4 11. Tc1!
Dxa2 12. Sf3
Min modstander tænkte og tænkte.
Nu er han en bonde foran. Det er i
øvrigt et helt normalt fænomen, at
gambitspillere går på bonderov.
Hvad disse folk er ude efter er at
undgå normale, balancerede stillinger.
Jeg var ganske ubekymret! Jeg planlagde at besvare gxf4 med 13. 0-0.
Jeg tænkte på Muzio-gambit, hvor
Hvid ofrer en officer for at slå den
sorte kongefløj i stykker (1. e4 e5 2.
f4 exf4 3. Sf3 g5 4. Lc4 g4 5. 0-0).
Egentlig var jeg ikke i topform, og
dagen før havde jeg tabt en elendig
gammelinder til Vaiser, der senere
vandt turneringen. Jeg var i færd med
at forberede rejsen til Shanghai, som
chef for den ungarske delegation til
damernes kandidatturnering!
Måske tænkte Romero også på Mu-

Debat
zio. Han besluttede sig i hvert fald til
at undgå åbningen af f-linjen.
12... g4 13. Sg5 Da5
Hvad ellers? Efter 13... h6 14. Ld5
Da5 15. Dxa5 Sxa5 16. Sxf7 Th7
17. h3 eller 17. Txc7 Txf7 18. Lxf7†
Kxf7 19. h3! kommer de hvide bønder tromlende, før Sort får sine styrker organiseret, eksempelvis 19...
Sc6 20. hxg4 Ke7 21. g5!
14. Dxa5 Sxa5 15. Ld5!
15. Txc7 Sc6 er alt for indviklet. Nu
er derimod 15... Ke7 16. Txc7 udmærket, men simplere er næsten 16.
Sxf7 Tf8 17. Sh6! 15... h6 har vi set
allerede.
15... f6!?!?
Vildere og vildere.
16. exf6 c6 17. Le4 d5
17... h6 18. Lg6† Kf8 19. Sf7 Tg8
20. f5 er helt klart.
18. Lxh7 Txh7
Et træk af en vis elegance. Mod 19.
Ld7 var jeg tilfreds med 19. e4.
19. Sxh7 Kf7 20. e4 dxe4
Nu var tiden ved at blive knap. 20...
Kg6 var sejere.
21. Tc5 Sb3
Eller 21... Kg6 22. Tg5†! Kxh7 23.
h3! gxh3 24. g4.
22. Tg5 Lf5!! 23. Txf5 Kg6 24. Tg5
Kxh7 25. h3! opgivet.
Siden Sorts 12. træk så jeg frem til
dette, men først nu blev der tid til
det.
Bagefter tabte jeg imidlertid til Topalov, der kendte en variant af Dragen bedre end jeg. Et fjollet åbningsvalg. Men om Topalov er det noget
helt andet, jeg vil berette. Han kan
nemlig godt lide sol og tilbragte derfor meget tid i Canarias. Men uheldigvis forelskede Danailov sig i en
pige i Salamanca. Danailov er international mester, god ven og træner.
Altså så Topalov sig nødsaget til at
slå sig ned i Salamanca. Det gjorde
ondt på ham, når canariske venner
ringede og spurgte, hvilke temperaturer der herskede deroppe. 8 graders frost? Hvorfor kommer du ikke
herned, vi har over 20 grader, og I
kunne ligge på stranden og analysere!

Holdledernes indsats
ved junior-hold-DM
Til Simon R. Madsens kommentar
til vores arrangement om juniorhold-DM skal dette med for fuldstændighedens skyld.
Alle ledere, derimellem Simon R.
Madsen, blev både ved invitationen
til stævnet og ved ledertræffet umiddelbart inden stævnet i tale og på
skrift gjort opmærksom på skolens
regler om ølforbuddet. De enkelte
hovedkredses ledere blev informeret om at påse overholdelsen af denne
betingelse hos deres hold, og ingen

kommentarer lød mod dette. Først
nu, hvor afsløringen
har fundet sted, tager Madsen til
genmæle. Til vores store skuffelse
oplevede vi oven i købet, at nogle
ledere (ikke Madsen selv, men deltagere på Madsens hold) gik forrest
i ølfesten, de samme ledere, som
skulle have stoppet den aktivitet.
Det er korrekt, at lederne blev budt
på øl, når deres hold var lagt til ro. I
en helt anden bygning end elevernes. Kald så det dobbeltmoralsk.
Hvad skal vi så kalde de pågældende
lederes indsats?
Claus Rossen, Tjele

skakskole.dk
Program for foråret 2003
Onsdagstræning
Træning hver onsdag fra 19.30 med Christian Christensen for
seniorer op til rating 1500 fortsætter. I januar med visualisering
som overordnet emne og slutspil i februar og marts. Dette hold er
planlagt til at køre indtil udgangen af maj.
Vi åbner et hold fra d. 22. januar med IM Jacob Aagaard for +1500
i rating, samme sted og samme tid. Dette hold kører til og med
udgangen af april.

Weekendseminarer
22. og 23. februar. Klokken 13.00-17.00 begge dage: Et nyt
seminar med den svenske juniorlandstræner og IM, forfatteren
Jesper Hall med emnet Fältschackets hemlighet. Undervisningen
foregår på svensk. Pris 150 kr. pr. dag.
24.-27. april. Klokken18.30-22.30 torsdag og fredag, 14.00 18.00 lørdag og søndag: Den tidligere nr. 3 i verden, GM Artur
Jusupov fra Tyskland. Emnet endnu ikke fastlagt. Undervisningen
foregår på engelsk. Pris 1000 kr. for deltagelse i hele arrangementet og 350 kr. pr. dag.
NB: Tilmelding anbefales, da der er begrænset deltagerantal på 20.
Vi forhandler med en svensk stormester om et ekstra seminar, men
har ikke aftalt datoer p.t. Hold øje med vores hjemmeside.
Al undervisning afholdes i K41’s lokaler,
Mellemtoftevej 11, 1 min. gang fra Valby
S-togs Station. Tilmelding ved fremmøde.
For mere information gå til www.skakskole.dk
eller ring til 43 46 43 27 (Jacob Aagaard).
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Kombinationer

Tag stilling
1. Sort trækker!
R

-+-+-+-+
+-+v+-Oo
-+-L-O-+
+oO-Vp+o+-+-+r+
P-+b+-P-P-+-+-P
+k+-+-+-

v/ Bent Kølvig

2. Sort trækker
R

-+-T-+l+
R-+-+-O-+o+wV-+
O-+-O-+-+p+-+-+
+p+-BqPo
p+-+-P-P
+-+-+-K-

3. Hvid trækker!

t+-+-Tl+
+o+-+oOo+-R-M-O
+-+-+q+-+-+-+-+
+bP-W-+p+p+-+pP
Q +k+r+-+-

Har det hvide tårn mon
vovet sig for langt frem?

Hvad kan der gøres mod
det hvide tårns hærgen?

Udviklingsforspring!

4. Hvid trækker!

5. Hvid trækker!

6. Hvid trækker!

-+-+-+t+
O-+-+tLo
-+-Rq+m+
+oO-O-B-+o+p+-+
+-P-+-Rp+-+-WpK
Q +-+-+-+-

t+-M-Tl+
O-+-+oOo
vO-+-+-+
+-+p+-B-+-+-+-+
W-+b+-+-+-+-PpP
Q +-RqR-K-

-+-W-+-+
+-+-MqOl
t+-N-+-O
+-OpM-+-+-+n+-+
+-+-+-+-P-+-+pP
Q +-+-+rK-

Er angrebet kørt fast?

Løberafbytning?

Hvor nær er enden?

7. Hvid trækker!

8. Sort trækker!

9. Hvid trækker!

-+-+-Tl+
O-+t+oOo
v+-W-+-+
+-+b+-+-+-+-+-+
Q-+-R-PpP-+-P-P
Q +-+-R-KDer er vel ikke andet
end damebytte?

36

Løsninger side 42

2003 /1/36

R

t+t+-+l+
+-+-OoVo
-+-O-+o+
+-Wp+-+-ObM-+p+
Op+q+-+p+p+-+-P
Nk+rR-+Bare man kunne få
damen ned på b2!

tM-T-+l+
Ow+o+oOo
-+-Ro+-+
+-O-+-+-+p+v+-+
+-+-QnPp+-+pPbP
Q +-+r+-KHer bør man være yderst
kreativ!

Juniorskak
Mere end 200 deltagere
kæmpede om titler og
NM-udtagelse ved
danmarksmesterskaberne
for skoleungdom

Skoleskakken
bobler af talent
Af Helge Neesgaard-Madsen
I weekenden 23.-24. november
kæmpede de dygtigste skoleskak
spillere om det 29. individuelle
Danmarksmesterskab. Stedet var traditionen tro Abildgårdskolen i
Odense. I alt deltog ca. 215 spillere
og 80 ledere og forældre. Næstyngste af de seks aldersgrupper, Egruppen, var som sædvanlig den
største med hele 47 deltagere.
Gruppe A-E spillede 8 runder med
½ time til her spiler, F-gruppen spillede 9 runder.
De to bedste i hver gruppe – bortset fra F-gruppen – kvalificerede sig
til NM i Thorshavn på Færøerne 14.16. februar 2003. Staffan Wiwe
(medlem af forretningsudvalget i
Dansk Skole Skak) er på femte år
rejseleder, og får i år lillebror Andreas Wiwe, Herning Friskole, der
vandt B-gruppen, med i truppen.
I A-gruppen tog Christian Kyndel,
Århus, en solid 1. plads efter seks
sejre og to remiser. Det var hans første DM, fire gange er han blevet nr.
2. Århus markerede sig i øvrigt fornemt med tre 1. pladser og tre 2. pladser.
Den eneste i hele den store turnering, der gennemførte med maksimum, var Nikolaj Mikkelsen, Søndergård Skole, Bagsværd, i C-gruppen. Det var hans anden DM-titel.
Under turneringen blev det disku-

Allan Madsen og Kristian Nymann Jakobsen før partiet (se næste side) som
Kristian vandt på vejen til DM-titlen. (Foto: Helge Neesgård-Madsen).

teret, hvorvidt alder eller skolemæssigt tilhørsforhold skulle være
afgørende for adgangen til at deltage
i skoleskakkens mesterskaber. Den
enkleste løsning vil være at åbne turneringerne for alle juniorer (dvs. under 20 år). Derved undgås, at unge
straffes, blot fordi de er blevet tidligt
studenter eller er kommet i lære.
Man kunne starte med de danske
turneringer og derfra arbejde for harmonisering af de nordiske regler.

Snapshots...

1. Txd6!
Fjerner den skrue, der holder sorts
stilling sammen.Tårnet kan selvfølgelig ikke slås pga. matten på c5. Sort
forsøgte.
1... Lxb5
Men så kom alligevel:
2. Lxc5
Med afdækkermattrussel på d8. Den
blev dækket med:
2... Sd7
Og så var der afdækkerdobbeltskak
og mat:
3. Te6 mat! 1-0.

Dobbeltskakken

-T-+-+-+
+w+vLoVr+-O-M-O
QpOpO-On+-+p+-+
+-+bBp+-+-+-+pP
Q +-+-+-KChristian Kyndel Pedersen
Torben Hansen
A-gruppen, 1. runde.
Hvid har mange gode træk, men den
sorte konge står udsat, så:

Danmarksmester i A-gruppen, Christian
Kyndel Pedersen, får pokalen overrakt
af turneringsleder John Dahlberg.
(Foto. Helge Neesgard-Madsen
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... JUNIOR-SKAK

Træktvang i midtspillet

A-gruppen, 4. runde:

Et mordvåben

-+-+rT-+
+-Wt+o+l
-O-V-Qo+
+-+b+-+o
o+p+-+-P
P-+-+-P-P-+-P-+
Q +-+-R-K-

Hvid så, at sort faktisk ikke kan røre
sig, og trak:
1. Kg2!
Parerer sorts eneste modspil 1...
Lxg3 og bringer sort i træktvang,
f.eks. 1... Td8 2. Lxf7!, eller 1... Da7
2. Lc6!, eller 1... Kg8 2. Dxg6†, eller 1... Kh6 2. Txf8, Lxf8 3. Te8,
Lg7 4. Th8†! Han forsøgte:
1... Lc5
Men det gav hvid feltet e5, så han
kunne afslutte smukt med:
2. T1e5 Ld6 3. Txh5 gxh5 4. Le4 Kg8
5. Dg5 Kh8 6. Dh6 opgivet. 1-0.

C-klassen, 5. runde

Christian Kyndel Pedersen
Daniel Krabbe

Peter Rasmussen
Nicklas Rasmussen
Preussisk / C57
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4 Sf6 4. Sg5
Lc5
Traxler-varianten, et frygteligt våben, hvis hvid er uforberedt.
5. Sxf7 Lxf2 6. Kxf2 Sxe4 7. Ke1?
Spilles af mange, der ikke har set
varianten før.
7... Dh4 8. g3 Sxg3 9. Sxh8 Sxh1
Faktisk gav 9... Se4† gav mat i tre

Gruppe A (født 82-85, 24 deltagere):
1. Christian Kyndel Pedersen, Århus Amt, 7
2. Kristian Hovmøller, Kalundborg Gym., 6
3. Martin Sandberg Lund, Middelfart Gym., 5½
4. Daniel Schiønning Krabbe, Ikast Vestre Sk., 5½
5. Morten Nissen, Struer Gymnasium, 5½
6. Anders Helledie, Brønderslev Gym., 5
7. Morten Møller, Bornholms Amtsgym., 5
8. Niels Bindzus, Rødkilde Gym., 5
9. Morten Hofmann Rytter, Slagelse Gym., 4½
10. Jakob Aabling-Thomsen, N. Zahle Skole, 4

Gruppe D (født 90-91, 40 deltagere):
1. Peter Grove, Mårslet Skole, Århus Amt, 7
2. Peter Skovgaard, Rosenlundsskolen, 6
3. Martin Hansen, Lindeskovskolen, 6
4. Morten Swayne Storgaard, Ikast Østre Skole, 5½
5. Frederik Oest Møller, Bagsværd Kostskole, 5½
6. Asbjørn Førland Korsholm, Viby Skole, 5½
7. Ørn Augustsson, Herningvej Skole, 5½
8. Johnni A. Marcussen, Erritsø Centralskole, 5½
9. Jacob Buur, Båring Friskole, 5
10. Anders Storkehave, Giersings Realskole, 5

Gruppe B (født 86-87, 34 deltagere):
1. Andreas Wiwe, Herning Friskole, 6½
2. Morten Kjær Poulsen, Skåde Skole, 6½
3. Thomas Kolby Blum, Tilst, 6
4. Martin Lee Lauritsen, Hedehusene Skole, 6
5. Peter Martin Leimand, Tjele Efterskole, 5½
6. Casper Aa. Petersen, Kolding, 5½
7. Frederik A. Rhee, Gammel Hellerup Gym., 5½
8. Kristoffer Dyrgaard, Giersing Realskole, 5
9. Andreas D. Sørensen, Fjordsgade Skole, 5
10. Mark Pedersen, Tjele Efterskole, 5

Gruppe E (født 92-93, 47 deltagere):
1. Kristian Nymann Jakobsen, Skanderborg, 7½
2. Mathias Piletti, Ribe Amt, 6
3. Max Bogdanov, Munkegårdsskolen, 6
4. Jens-Erik Gade, Haderslev Realskole, 6
5. Alexander Hjorth, Giersings Realskole, 6
6. Kasper Bek Aagaard, Hornslet Skole, 6
7. Jakob Glibstrup, Skole fra Viborg Amt, 6
8. Frederik Jessin Jensen, Jyderup Kommuneskole, 5
9. Allan Madsen, Skole fra Århus Amt, 5
10. Michael Mejer Hunderup, Sankt Severin Skole, 5

Gruppe C (født 88-89, 34 deltagere):
1. Nikolaj Mikkelsen, Søndergård Skole, 8
2. Malte Brøgger Kjær, Åby Skole, 5½
3. Michael Wurtz, Åby Skole, 5½
4. Anders Lehmann Knudsen, Parkskolen, 5½
5. Jens Olaf Svanholm Fogh, Mårslet Skole, 5½
6. Jesper Hoffmann, Herfølge Skole, 5½
7. Kevin Leutenberger, Parkskolen, Struer, 5
8. Sune Jakobsen, Brydebjergskolen, 5
9. Alex Rusanov, København, 5
10. Knud Robert Jespersen, Seem Skole, 4½

Gruppe F (født 94 eller senere, 36 deltagere):
1. Steffen Petersen, Forlev Friskole, 8
2. Bjørn Møller Ochsner, Ellekærskolen, 8
3. Jonas Odgaard, Mårslet Skole, 6½
4. Michael W. Paulsen, Hedegårdsskolen, 6
5. Paw Petersen, Forlev Friskole, 6
6. Jørgen Clausen, Sønderjyllands Amt, 6
7. Helene Søndergaard, Jetsmark Centralskole, 6
8. Simon Stryhn, Tingsted Skole, 6
9. Simon Sørensen, Kirkebakken, 5½
10. Andres Jakobsen, Nr. Åby Kommuneskole, 5½
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Skak, fodbold og bordtennis
træk og var derfor det mest præcise,
men hvid opgav alligevel stillet over
for 10. Ke2 Sd4† 11. Ke3 Df4† 12.
Kd3 Sf2† 13. Kc3 Sxd1† osv. 1-0.

Tårnoffer
En meget sikker vinder var E-gruppens Kristian Nymann Jakobsen.
Han afgav kun et halvt point, og ud
over et solidt positionsspil kunne han
også finde de taktiske finesser: Se
blot partiet fra 4. runde:
R

-+-+-Tl+
OoO-+tOo
-VmOo+w+
+-+-O-+-P-+p+-N
P-Np+-+p
-+pQ-Pp+
R-+-+rKAllan Madsen
Kristian Nymann Jakobsen

E-gruppen 4. runde:
14... Dg3! 15. Sf3 Txf3!
Der er et par bindinger hist og her
16. Se2 Lxf2 17. Kh1 Dh4
Ikke bare tilbagetrækning, også forberedelse til det næste træk.
18. b5 Txh3! 19. gxh3 Dxh3 mat!
Nydeligt spillet af den vordende danmarksmester. 0-1.
De næste store arrangementer i skoleskak er vinterens regionale holdturneringer (4- og 8-mandshold) og
det efterfølgende Hold-DM i Haderslev i dagene 21.-23. marts 2003.
I øvrigt henviser vi til skoleskakkens hjemmeside med alle DM-resultater. Her kan også læse mere om
det at spille skoleskak, samt om alle
de oplevelser og udfordringer, der
ligger og venter på de kommende
skoleskakledere. Og ledere er der
virkelig brug for! For børn har altid
elsket at spille skak – og det gør de
stadig. Men det er lederne, der skaber rammerne.
www. skoleskak.dk

Sahl
skaklejr

Forrest Michael Würtz i kamp
mod Alex Rusanov  læg mærke
til det hemmelige våben:
bordtennisbattet.

Af Jakob Rathlev
I år var det for 29. gang, at Århus
Skole Skak inviterede til Sahllejr i
efterårsferien (uge 42) i naturskønne
omgivelser mellem Struer og Hjerl
hede. Lejren satte ny deltagerrekord,
da hele 60 elever og ledere rykkede
ind – ja, faktisk ville brandmyndighederne ikke tillade flere deltagere,
hvilket var ærgerligt for de sidst tilmeldte.
For første gang i mange år havde
lejren deltagelse af piger (4 elever
og 2 ledere), hvilket var et frisk pust.
Sahlmesteren blev Peter Grove fra
Mårslet (og DM i skoleskak en måned senere!), mens Anders Bilfeldt
fra København tog sig af lynmestertitlen. Traditionen tro blev der
kæmpet hårdt i Sahl-legene (fodbold, bordtennis, kondiskak og rundbold) og et natteløb slap eleverne
heller ikke for.
Lejravisen, ‘Sahl’mebogen, blev
udgivet hver dag pakket med billeder og gode historie fra den virkelige skaklejr - 12-16 sider i hvert
nummer!
I simultanerne blev lejrbudgettet
nærmest sprængt, da lederne blev
banket gule og blå og måtte aflevere
en guldbarrer til hvert afsat point.
Til gengæld fik lederne hævn i den
prestigefyldte tvekamp mod eleverne med resultaterne: fodbold

2-1, bordtennis 0-1, kondiskak 1-0.
Herefter kunne også lederne tage
hjem med æren i behold!
Lejren var igen i år en stor succes
og en herlig oplevelse for både elever og ledere. Lejren er dog afhængig af et økonomisk tilskud fra
Dansk Skak Union, og de har varslet nedskæringer i tilskuddet til næste år, hvilket naturligvis ville være
en skam for lejren. Lejren vil trods
dette bestå – og selv om den nuværende pris på 500 kr. sættes op,
er det stadig billigt for en uge med
‘det hele’ i skakken tegn.
Vi glæder os allerede til næste år...!
Topplaceringer i lejrturneringen, der
løb over 8 runder:
A-gruppen (16 deltagere):
1. Peter Grove, Mårslet, 6
2. Thomas Astrup, Struer, 5½
3. Max Lange, Læssøesgade, 5½
B-gruppen (18 deltagere):
1. Flemming Kamstrup, Struer, 7½
2. Matias Bøje, Mårslet, 6½
3. Christian Havshøj, Hornslet, 5½
C-gruppen (16 deltagere):
1. Nicolai Larsson, Lem, 8!
2. Christian Træholt, Skødstrup, 5½
3. Daniel Winter Pedersen, Lem, 5
2003 /1/30
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K-skak

Skakturister på månen!
Af Søren Peschardt
Sådan lød overskriften i sidste nummer af ChessMail, da bladets redaktør skulle referere fra årets ICCF
kongres i Seixal, Portugal. Nu er det
jo sådan, at overdrivelse undertiden
fremmer forståelsen, men budskabet
er ikke helt ved siden af – kongresfaciliteterne lå godt nok kun 30 km
syd for Lissabon – men afstanden til
civilisationen forekom endog meget
lang. Der var ganske enkelt ikke andet at tage sig til end at snakke kskak – men det var sådan set også
derfor, vi var kommet! Jeg vil her
nøjes med at referere begivenheder
af interesse for danske spillere – et
mere udførligt referat kan læses på
www.iccf.com.
Efter de sidste mange års inflation
i antallet af nye titelhavere, skærper
ICCF nu kravene. For alle 3 titler
(GM, SIM og IM) gælder, at man
fremover skal score 2 normer på tilsammen mindst 24 partier. Der gælder nogle undtagelser, hvis man allerede har en gammel norm – men
det fører for vidt at beskrive dem her.
Grundstenen til en slags ‘code of
conduct’ blev lagt – og arbejdet fortsætter frem til næste kongres. Der er
tale om et regelsæt for, hvordan kskakspillere bør opføre sig over for
hinanden – og deres omgivelser.
Herunder hører også, hvad man som
turneringsleder gør, når en spiller
trækker sig midt i en igangværende
turnering. Et eksempel: Man kan
ikke længere trække sig fra en turnering pga. tidnød/arbejdspres o.l.
og så samtidig spille videre andre
steder. Man er i så fald nødt til at
trække sig fra alt.
Og så var der ‘revolutionære’
ændringer i VM-turneringerne. Fra
1/1-2003 starter VM-semifinalerne
fortløbende! Kvalificerede spillere
kan tilmelde sig kontinuerligt som i
de mere almindelige klasser. Der vil
stadig være fripladser, men hvordan
vi fordeler dem, står stadig åbent.
Samme system indføres også for
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næste niveau: Kandidatturneringerne (JA! ICCF har endelig afskaffet det håbløse navn 3/4-finalerne!).
Sidst, men ikke mindst, fik vi forevist et foreløbigt tryk af ICCF 50års jubilæumsbog ‘ICCF Gold’.
Bogen foreligger nu i sin endelige
udgave – og kan købes direkte på
www.iccf.com eller hos undertegnede ved at indsætte 185, - på girokonto 495-0356.

Forårets k-skak
landskampe
I foråret starter landskampe
mod Tyskland og Estland.

Danmark - Tyskland
Kombineret e-mail og post
landskamp. 30-40 brætter.
Start ca. 1. april. Tilmelding
senest 15. marts.
For at tilmelde sig skal man
indbetale 25 kr. på girokonto
495-0356 og sende en e-mail
eller et brev til mig. Tyskland
er en stor k-skak nation med
mange spillere, så her er der
plads til alle, som har lyst!

Danmark - Estland

ICCF Gold er en uvurderlig k-skak
historiebog med bl.a:
• International k-skakshistorie før
ICCF – og i de sidste 50 år.
• Artikler fra 56 medlemslande.
• Turneringstabeller fra alle
ICCF’s turneringer af betydning
gennem tiderne.
• Masser af kommenterede partier
– og billeder!
376 siders godnatlæsning til de kolde
vinteraftener.
www. iccf.com

Divisionsturneringen
Afsluttet gruppe
1. division 2001: 1. Nørresundby
20 point, 2. Centrum, Esbjerg 13½,
3. Vanløse 13, 4. Hørsholm 12½, 5.
Læseforeningen, Odense 12½, 6.
Frederiksværk 7, 7. Frederiksberg
5½.
Peter Lindegaard

Spilles udelukkende med email. 10-15 brætter. Start ca.
1. marts. Tilmelding hurtigst
muligt og senest 15. februar!
Bemærk: Kampen bliver
ikke ratet! Så har du lyst til at
spille et par partier uden at
sætte din rating på spil, så har
du chancen her. Da kampen
efter estisk ønske ikke bliver
ratet, så skal der ikke betales
noget indskud. For at tilmelde
sig, skal man bare sende en
e-mail til mig. Da der er plads
til en begrænset antal spillere
gælder først til mølle princippet!
I k-skak landskampene spiller
hver deltager to partier mod
en modstander fra det andet
hold. Nye såvel som gamle
spillere er meget velkomne.
Karsten Fyhn
kfyhn@tiscali.dk
Information om turneringstilbud, tilmelding, samt
turneringsledernes adresser
findes på Internettet:
www. dsu.dk

+ 'K-skak'

Problemskak
v/ Kaare Vissing, Præstekærvej 18, 4.mf., 2700 Brønshøj. Tlf. 38 80 16 75.

13193.
Hans Petter Bie, Norge.
Originalopgave.

13194.
13195.
13196.
Leonid Makaronez, Israel. Leonid Makaronez, Israel. Alois Johandl, Østrig.
Originalopgave.
Originalopgave.
Originalopgave.

-+-Q-+-+
+m+n+-+-+-+oO-+
O-Rt+-+-+-+-+rV
+-Bl+o+t+-O-P-+
+-+b+k+-

-+-+-+-+
+kV-+q+-+-+-+r+
+r+m+w+t
-O-N-Ln+
+-P-+p+-+-T-P-+
+mB-+-+-

-+-+-+-+
Q-+o+-+v
-Po+-+-+
+o+-P-O-L-+-+nR
+oRoP-+-+-K-+-O
+-+-+-+-

w+-M-+-+
+-+-M-V-+oO-+-+
T-+-L-Bk
-+pN-+-+
+-PpO-O-+o+-+-+
+-+-+r+-

Mat i 2 træk. C+ 8+10

Mat i 2 træk. C+ 10+8

Mat i 3 træk. C+ 8+9

Mat i 6 træk. C+ 7+11

Månedens opgaver
Der er denne gang tale om lutter originalopgaver fra udenlandske problemister, der alle har været leveringsdygtige med smukke opgaver
til Skakbladet inden for de seneste
år. Hans Petter Bie fra Norge er bedst
kendt for en række instruktive totrækkere, Leonid Makaronez fra Israel dyrker hovedsageligt to- og tretrækkere og Alois Johandl fra Østrig
er berømt for adskillige flertrækkere
af højeste karat. Så de her bragte opgaver er stærkt repræsentative for
deres respektive komponister.
Løsningen bedes være redaktionen
i hænde senest den 1. marts.

Computertest og brikantal
Som en særlig service vil diagrammerne fra og med dette nummer blive
ledsaget med betegnelsen ‘C+’, hvis
den pågældende opgave er computertestet, samt tallet på hvide hhv.
sorte brikker.

Løsninger til nr. 12.
13188. (Makaronez) 1. e5! Truer 2.
Tb5‡. 1... Txe5 2. Td6‡ (Selvblokade
på e5). 1... fxe5† 2. Tf6‡ (Selvblokade på e5 og krydsskak). 1... Ld5
2. Te6‡ (Selvblokade på d5). 1. -,
Kc5 2. Se4‡ (Udnytter rømning af
feltet e4). 1... Ke3 2. Tb2‡ (Udnytter
spærring af 5. række for Tf5). En
særdeles instruktiv opgave!
13189. (Vissing) Forførelser: 1. Dc2?
Truer 2. Dxc7‡. Men 1. -, h1(D)†! 1.
Kc4?/Ke6? Truer 2. Db7‡. Men
h1(D)!. 1. Kc6? Truer 2. dxc7‡. Men
1... cxd6! 1. Sd8? Truer 2. Sc6‡. Men

1... cxd6! 1. Txg4? Truer 2. Tg8‡.
Men 1... cxd6! Dertil kommer 1.
Tc4? Truer 2. dxc7‡. 1... cxd6 2.
Tc8‡. Men 1. -, c6!/c5!. Løsningen
findes ved retrograd analyse. Hvad
var sorts seneste træk? Det ses let, at
dette ikke kan være gjort af Ta8, Ba7,
Bc7 og Bh7. Det kan heller ikke være
Sg4, da alle de felter, hvorfra den
kunne være kommet, er besatte. Bønderne på e3 og h2 kan det heller ikke
være, da også alle de felter, hvorfra
de kunne være kommet, er besatte.
Kb8 kunne være kommet fra b7 eller c8, men da skal hvid forinden
have flyttet La6, og det kan pga. Bb5
ikke være tilfældet. Vi bemærker, at
sort har dobbeltbønder på både eog h-linien, hvilket forklarer to slag.
Da hvid har fjorten brikker i diagramstillingen, og altså kun har fået
slået to brikker, kan Bf6 ikke være
kommet fra e7 eller g7. Pga. Sf7 kan
den heller ikke i seneste træk være
kommet fra f7. Sorts seneste træk må
derfor være gjort med Be5. Da der
står brikker på d6 og f6, har den ikke
slået. Den kan heller ikke være kommet fra e6, da hvid i så fald ville have
stået i skak, før sort trak. Ergo har
det sorte træk, der har ført til diagramstillingen, været e7-e5. Disse
betragtninger fører til nøgletrækket
1.fxe6 en passant!, der truer 2.dxc7‡.
1. -, cxd6 2. Lxd6‡. 1. -, Se5 2. Tg8‡.
1. -, c6† 2. bxc6‡. 1. -, c5 2. bxc6
e.p.‡.
13190. (Feather) 1. Tff3 Tg4 2. Se6
Tb4‡. 1. Tf4 Tg3 2. Tc4 Tb3‡. Ophævelse af binding mod hvid konge
efterfulgt af ændring fra halvbinding

til binding af sort konge og liniespærring. Smuk analogi de to løsninger imellem.
13191. (Grushko) A: 1. -, c4 2. Sb6
Kc3 3. Sc6 Sb3‡. B: 1. Sxc3 2. Sb3†
Kc4 3. Sc1 Sf3‡. Fine selvblokader
med alle tre springere.
13192. (Enemark) 1. d4 e5 2. Lg5
exd4 3. Dxd4 Dxg5 4. Dxg7 Dxg2
5. Dxh7 Dxf1† 6. Kxf1 Txh7. Turneringens fordring lød: Konstruer et
bevisparti med diagonal-ortogonal
korrespondance (overensstemmelse)
mellem to elementer. I den aktuelle
opgave er de to elementer de to dronninger. Hvids dronning beskriver
ruten Dd1-d4 (4 felter ortogonalt),
hvilket sort straks besvarer med
Dd8xg5 (4 felter diagonalt). Hvids
dronning beskriver derpå ruten
Dd4xg7 (3 felter diagonalt), hvilket
sort straks besvarer med Dg5xg2 (3
felter ortogonalt). Endelig beskriver
hvids dronning ruten Dg7xh7 (ét felt
ortogonalt), hvilket sort straks besvarer med Dg2xf1† (ét felt diagonalt).

Dansk Skakproblem Klub
DSK afholder møde den 13. februar
kl. 19.30 i Nørrebro Medborgerhus
på Blågårds Plads 3, 3. sal. Der afholdes en to timer lang løserturnering
med Erik Hansen som arrangør og
dommer. Alle skakinteresserede er
velkomne til at prøve kræfter med
problemklubbens medlemmer.
http://hjem.get2net.dk/skak/
dansk_skakproblem_klub/
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Tag stilling!
Løsninger til øvelserne side 36.
1. Jon Arni Nilssen
Johan Hellsten
Politiken Cup/Copenhagen Open,
Brøndby 1996. Ja, tårnet bliver klemt
inde og må lade livet: 53. - g5! 54.
fxg6 Lxg4 55. g7 Le6 56. Lxh7 f5
57. g8D Lxg8 58. Lxg8. Men det
lykkedes hvid at komme ind i det
kendte remisslutspil med uligefarvede løbere. 58. - Ld4 59. Lf7
Lg1 60. Le8 Lxh2 61. Lxb5 Lxg3
62. Lxa4 Kd5 63. Lc2 f4 64. Ld3
Kd4 65. Lf1 f3 66. Kc2 Le1 67. b3
Lh4 68. b4 cxb4 69. axb4. Remis!
½-½.
2. M. Gorbatjev
Aris Ozolinsh
Riga 1986. Den hvide dronning skal
dække bageste række og bliver derved overbelastet: 1... Df5! 2. De2
Db1† 3. Df1 Td1, og hvid opgav.
0-1.
3. Maja Tjiburdanidze, USSR
Tatjana Lematschko, Bulgarien
OL(w) Luzern 1982. 25. Txf6! Sådan en chance lader en stormester
ikke gå fra sig. 25. - gxf6 26. Td3.
Den enkle pointe er ‘naturligvis’, at
damen skal holde h6 dækket. Se
f.eks. 26... De5 27. Dg6†! etc. 26. Dg5. Her mistes hun, men heller ikke
26... De1† 27. Kb2 hjælper. 27. Tg3
Kg7 28. Ld5 Tae8 29. Le4 Th8 30.
Df3 Te5 31. h4 Dxg3. Sort fik ikke
lov til at samle sine bønder. 32.
Dxg3† Kf8 33. Df3 Ke7 34. Lxb7
a5 35. a4 h5 36. c4 Tg8 37. Ld5
Tb8† 38. Kc1 Tb4 39. Df2. 1-0.
4. Stefan Witkowski
Blaschak
Polen 1963. 1. Dxe5†! Sxe5 2. Lf6†.
En dobbeltskak kan kun pareres med
kongetræk! 2. - Kh6 3. Lg7† Kh5 4.
Th6 mat. 1-0.
5. Garri Kasparov
Eric Larson, Washington D.C.
Kasparov simultan, Internet Chess
1995. 20. Lxh7†! Kxh7 21. Le7
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Dd3. Nu kunne Verdensmesteren
godt tage tårnet og tillade damebytte.
Men sådan en dame er jo god til angreb! 22. Dh5† Kg8 23. Lxf8 Sb7
24. Le7 Lc4 25. d6 Sd8 26. Lxd8
Txd8 27. Dh4. Ups! Dobbeltangreb!
Og 27... Tc8 dækker ikke godt nok:
28. Txc4 Dxc4 29. Dxc4! (men absolut ikke det overivrige 29. Te8†?
Txe8 30. Dxc4 Te1† 31. Df1 Txf1†
32. Kxf1 Kf8) Txc4 30. d7 etc. 27. Dxd6 28. Dxc4 a5 29. h3 Ta8 30.
Dc6 Dxc6 31. Txc6 b5 32. Tb6 b4
33. Ta1. 1-0.
6. Magchielis Euwe
Borislav Milic
Hoogovens Beverwijk 1958. 30.
Sf6† Kh8. Og nej, der er desværre
ingen mat. Kun ‘dronningoffer’ med
materialegevinst. 31. Sfe8! Sxf7 32.
Sxf7† Kg8 33. Sxd8 Sxd5. Sort kan
ikke tilbageerobre officeren med
33... Ta8, men kommer i et håbløst
slutspil efter 34. Tf7 Txd8 (34...
(34... Sxd5 35. Txg7† Kf8 36. Se6†
Kxe8 37. Tg8†) 35. Txe7 Kf8 36.
Tc7 etc.
Slutspillet sætter ikke grå hår. 34.
Sb7 Tb6 35. Sxc5 Txb2 36. Tf3. 36.
h3? Se3 37. Tf2 Tb1† 38. Kh2 Sf1†.
36. - Tb1† 37. Kf2 Tb2† 38. Kg3
Te2 39. Sd6 g5 40. Sce4 Sf4 41. Tf2
Te3† 42. Kg4 Kh7 43. Kf5. Det var
så nok. 1-0.
7. William Lombardy
George Kramer
USA-mesterskabet/zoneturnering
New York 1957. En kombinationsøvelse, der efterhånden er blevet ret
berømt! 21. Lc6!! med dobbeltpointen 21... Dxc6? 22. Dxf8†!!
Kxf8 23. Te8 mat og 21... Dxa3? 22.
Txa3 med kvalitetsgevinst. 21. - Lc8
22. Lxd7 Dxd7 23. Td3 Dc7 24.
Dd6. Helt håbløst for sort: 1-0.
8. Christian Kongsted
Jacob Aagaard
30-års fødselsdagsturnering, Taastrup 2002. 24. - e6! Dristigt! Men
Lc4 skal altså jages væk! 25. dxe6
d5! 26. exf7† Kxf7 27. La6 Txa6!
28. Dxa6 Dc3. Sådan! 29. Db7† Kg8
30. Dxc8† Dxc8 31. Td3 Sb5 32.

Tee3. Og tilskuerne skal da ikke
snydes for endnu en opvisning i konsekvens: 32. - Dc3! 33. Txc3 Sxc3†.
Nu ville ‘slutspillet’ efter 34. Txc3
Lxc3 være tragikomisk. Det bliver
det for resten også her: 34. Kc1 Lh6.
0-1.
9. Helgi Olafsson
Jonathan Levitt
Reykjavik Open 1990. Englænderen
forventede den naturlige fortsættelse
17. Dxc5 Sc6 18. Db5 Dc7 med lige
spil. I stedet fik han noget af en overraskelse: 17. Txe6!! Adjektiver som
ÆfantastiskÆ og ‘utroligt’ er slet
ikke dårligt anbragt her. Man leder
efter en eller anden pointe, stirrer på
tårnet og opdager så først, at d-bonden ikke kan slå. Sorts udækkede
tårn på den svage baglinje er også i
den anden – tvungne! – variant af en
vis betydning. 17... fxe6. Og hvad
så?
18. Sg5!! Det begynder at dæmre!
Såvel 18... Lc6 som 18... Lxg2 besvares nemlig med 19. Dxe6†!! samt
enten mat på baglinjen eller den populære kvalte mat 19... Kh8 20. Sf7†
Kg8 21. Sh6† Kh8 22. Dg8† Txg8
23. Sf7 mat. 18... d5 medfører ligeledes slag af løberen med 19. Dxe4!,
og da også 18... Sc6 19. Dxe4 g6 20.
Dh4 h5 21. Le4 Kg7 22. Df4 Tf8 23.
Dd6! ser meget suspekt ud, valgte
sort den sidste udvej 18... h6 19.
Sxe4.
Dermed var sort en kvalitet foran,
men hans stilling kom i løbet af få
træk til at gå i opløsning, hullet som
den var. Det ville således vise sig
efter 19... Db6 20. Sxc5 Tc8 21. Sxe6
Dxe3 22. fxe3 dxe6 23. Lxa8. 19...
Sc6 20. Sxc5 Dc7 21. Sxd7. En anden fortsættelse: 21. Sxe6 dxe6 22.
Dxe6† Df7 23. Txd8† Txd8 24. Dxc6
Td1† 25. Lf1 Tc1 26. e3 med vindende fordel til hvid.
21... Tac8? Lidt sejere var 21...
e5 22. Ld5† Kh8 23. Sc5 etc. 22.
Dxe6† Kh8 23. Le4 Se7 24. Td6.
Og her kunne spilles 24. Dxe7 Te8
25. Dh4 Dxc4 26. Ld3. 24... Dxc4.
24... Te8 25. Se5 Tf8 26. Dxe7. 25.
Dxe7 Dc1† 26. Kg2 Te8 27. Df7
Txe4 28. Tg6. Færdigt arbejde! 1-0.

Kommende
turneringer
Indbydelser:
Sendes til Skakbladets redaktion.
Indrykningspriser og øvrige vilkår
findes på www.dsu.dk og i Skakhåndbogen.
Rating af turneringer:
Kontakt Dansk Skak Unions
ratingskartoteksfører (se side 2).
Elo-rating:
Elo-rates turneringen, skal det
fremgå af indbydelsen.

www. dsu.dk
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Koordineret turnering
Hurtig- og lynskak
Juniorturnering
Andre arrangementer

Chess House
Fredags Lyn (gratis)
H
Hver fredag. – Lynskak på Silkeborgvej 11-13, Århus, fra kl. 20.00. –
Intet indskud. Se mere om Fredagslyn på www.chesshouse.dk eller ring
på tlf. 86 19 76 47.
Odsherred Vinter- og
Forårsturnering 2003
K
20/1-28/4. – 9 runder med afbudsmulighed i Nykøbing Sj. Mandage i
perioden 20. jan. til 28. april 2003. –
Se annoncen i nr. 12 2002. Oplysning og tilmelding tlf. 59 91 31 57.
Jubilæumsturnering
i Frederikssund
K
7/2-9/2. – Tilmelding: Senest 2/2-03
til Thomas Larsen (44 44 57 93). –
Vi forventer at udlove flere præmier
end de, der allerede er nævnt i Skakbladet nr. 12. Følg med på www.FrederikssundSkakklub.dk, hvor der
også er yderligere information om
turneringen.
VRS Forår 2003
K
10/2-28/4. – Vejlby-Risskov Skakklub indbyder hermed til koordineret
7 runders turnering på følgende mandage 10/2, 17/2, 3/3, 10/3, 31/3, 7/4

og 28/4 med start kl. 19.00. Evt. udsatte partier den 24/3 og 14/4. –
Spillested: Vejlby Sognegård, Vejlby
Centervej 25, 8240 Risskov. – Rygning: Ingen rygning i spillelokalerne.
– Betænkningstid: 40 træk på 2 timer, derefter 30 min. pr. spiller, ingen hængepartier. – Indskud: 150,kr. – Præmier: Højest ratede gruppe:
1. 1000 kr., 2. 500 kr., ratingpr. 300
kr. Øvrige grupper: 1. 700 kr., 2. 300
kr., ratingpr. 200 kr. – Turneringsform: 8-mands grupper + evt. Monrad-gruppe. – Tilmelding: Georg
Leth, tlf. 86 21 14 77, Jørgen Thinggard, tlf. 86 74 01 33. – Tilmeldingsfrist: Absolut senest 6. februar.

Chess House Hurtigskak
for basisspillere
H
22/2. – Lørdag d. 22. februar er der
hurtigskak turnering for basisspillere
på Silkeborgvej 11-13, Århus, fra kl.
10.00. Se mere om turneringen på
www.chesshouse.dk eller ring på
tlf. 86 19 76 47.
Chess House
5 runders onsdags EMT
K
26/2-26/3. – Indgår i 6.HK. GrandPrix. Elo-rates. 5 runder. Fortrinsvis
6-mands grupper. – Spilledage: Onsdage d. 26/2, 5/3, 12/3, 19/3 og 26/3
kl. 18.30. – Tid: 2 timer til 40 træk +
½ time. – Indskud: 125 kr. – Præmier: 1. pr. 400 kr., 2. pr. CH-gavekort på 200 kr. – Tilmelding: Senest
16/2 til Aage Olsen, tlf. 86 96 26 55.
Email: mra@mail1.stofanet.dk eller
Chess House, Silkeborgvej 11-13,
Århus C., tlf. 86 19 76 47. Se mere på
www.chesshouse.dk
Lørdagslyn i Chess House
H
1/3. – Lørdag 1/3 er der lynskak på
Silkeborgvej 11-13, Århus, kl. 15.0018.00. Indskud 50 kr. Præmier til hver
4. (min. 100% af indskuddet). Ved
min. 10 spillere garanteres en 1. præmie på 500 kr. Se mere om Lørdagslyn på www.chesshouse.dk eller ring
på tlf. 86 19 76 47.
Chess House
Marts Weekend EMT
K
7/3-9/3. – Indgår i 6.HK. GrandPrix.
Elo-rates. 5 runder. Fortrinsvis
6-mands grupper. – Dato: 7/3 kl.
18.30 samt d. 8/3 og 9/3 med rundestart kl. 10.00 og 15.30. – Tid: 2 timer til 40 træk + ½ time. – Indskud:
125 kr. – Præmier: 1. pr. 400 kr., 2.

pr. CH-gavekort på 200 kr. – Tilmelding: Senest 16/2 til Aage Olsen, tlf.
86 96 26 55. Email: mra@mail1.stofa
net.dk eller Chess House, Silkeborgvej 11-13, Århus C., tlf. 86 19 76 47.
Se mere på www.chesshouse.dk.

Tårnet Weekend-EMT XIV
K
7/3-9/3. – Skakklubben „Tårnet“ i
Svendborg indbyder til 5-runders
koordineret weekend-EMT den 7/39/3 2003. – Turneringen indgår i Albani-grand Prix-serien 2002-2003 –
NB!!: Spillested: Haahrs skole, Grubbemøllevej 30, 5700 Svendborg. –
Spilletidspunkt: Fredag kl. 19.00 01.00, lørdag og søndag kl. 10.00 16.00 og 16.00 - 22.00. – Betænkningstid: 2 timer til 40 træk plus 1
time til resten. – Klasser: Der spilles
i 6-mands grupper evt. suppleret med
en Monradgruppe nederst. – Indskud:
120 kr. – Præmier: Nr. 1: 300 kr., nr.
2: 200 kr. + yderligere mindst 1000
kr. i præmier fordelt. – Rygeforbud i
spillelokalerne. – Spisesteder og
overnatningsmulighed (vandrerhjem) 5 minutters gang fra spillestedet. – Tilmelding: Senest torsdag
den 27/2 til Jens Erik Pedersen, Mellemvej 12, 5700 Svendborg. Tlf.62
21 78 87, e-mail: Jens.Erik.Pedersen3
@skolekom.dk eller Erling Bech
Andersen, Myrehøjvej 39A, 5700
Svendborg. Tlf 62 21 86 81. Email:
easn@mail.tele.dk.

KSU's Junior
Grandprix
2002-03
Lørdag 22. februar kl. 10-16
Amager, Dagcentret,
Peder Lykkes Vej 65,
2300 København S.
Lørdag 29. marts kl. 10-16
Taastrup Medborgerhus,
Køgevej 71, 2630 Taastrup.
Turneringerne er åbne for alle
født i 1982 eller senere.
Indskud 30 kr.
Kontakt: Arild Rimestad,
tlf. 21 84 05 53 / 35 82 45 62
email: junior@ksu.dk
www.ksu.dk
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Djurslandsturneringen
EMT 2003
K
10/4-5/6. – Grenaa Skakklub indbyder til den 60. udgave af Djurlandsturneringen. – Spilledage: 7 torsdage
(evt. kun 5, afhængigt af deltagerantallet): 10/4, 24/4, 1/5, 8/5, 15/5,
22/5 og 5/6 med start kl. 19. – Af-

slutning: Lynskak og præmieuddeling, d. 12/6 kl. 19.30. – Spillested:
Grenaa Idrætscenter, Ydesvej. – Betænkningstid: 2 timer til 40 træk,
derefter ½ time + opsparet tid til resten af partiet. – Turneringsform:
Alle-mod-alle grupper, evt. Monrad.
– Indskud: 125 kr., betales ved 1.

runde. – Præmier: Pokaler. – Rygning: Der er rygeforbud i spillelokalet
til kl. 21. – Tilmelding: Senest 1. april
til Asger Hartelius, Herman Bangs
Vej 7, 8500 Grenaa, tlf. 86 32 23 72.

Ribe Weekend EMT
K
25/4-27/4. – Ribe Skakklub inviterer

Dansk Skak Unions 94. enkel
Horsens 2003  100 års jubil
Horsens Skakforening
og Skanderborg Skakklub
... indbyder unionens medlemmer til enkeltmandsturnering i Horsens.
Spillested
Vitus Bering Ingeniør skolen, Chr. M. Østergårdsvej
4, 8700 Horsens.
Tidsrum
Lørdag den 12. april til mandag den 21. april 2003.
Spille- og betænkningstid
Spilletiden er 7 timer i landsholdsklassen, kandidatklassen og mesterklasserne.
Spilletiden er 6 timer i basisklasserne og veteranklassen. Ved 7 timers spilletid er betænkningstiden 40
træk de første 2 timer, derefter 20 træk den følgende
time og ½ time til resten af partiet. Ved 6 timers spilletid er der 2 timer til 40 træk og 1 time til resten af
partiet.
Elo-rating
Alle grupper, som opfylder FIDE’s betingelser, vil
blive Elo-ratet.
Turneringsform
Informationsbrev med praktiske oplysninger fremsendes til alle deltagerne før start. Program udleveres ved
ankomsten.
Landsholdsklassen
10 deltagere spiller alle mod alle. Der stilles et enkeltværelse til rådighed på Jørgensens Hotel, Søndergade,
Horsens fra lørdag d.12. april til mandag d. 21. april.
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Stormestre modtager kr. 5.000, internationale mestre
kr. 1.000 i startpenge. Private sponsorers reklameaktiviteter skal aftales med arrangørerne senest ved
tilmeldingsfristens udløb.
Spilletidspunkter: Start lørdag den 12. april. Der spilles dagligt fra kl. 13-20 (dog sidste runde den 20. april
kl. 12-19) på Vitus Bering Ingeniør skolen, Chr. M.
Østergårdsvej 4, 8700 Horsens.
Kandidatklassen
7 runder Monrad med højst 64 deltagere. Vinderen er
berettiget til deltagelse i næste års landsholdsklasse.
De 8 højest ratede juniorspillere med et ratingtal på
mindst 2000 har ret til at deltage i kandidatklassen.
Bedst placerede juniorspiller får titlen ‘juniordanmarksmester’. Start tirsdag den 15. april.
Mesterklassen
Der kan vælges mellem tre turneringsformer:
MA7: 8-mands grupper, alle mod alle.
M7: 7 runder Monrad med højst
32 deltagere pr. gruppe.
M5: 5 runder Monrad med højst
16 deltagere pr. gruppe.
MA7 + M7 starter tirsdag den 15. april,
og M5 starter torsdag den 17. april.
Basisklassen
Der kan vælges mellem to turneringsformer:
B7: 7 runder Monrad på 5 dage med dobbeltrunder
torsdag og lørdag, højest 32 deltagere pr. gruppe.
B5: 5 runder Monrad med højst 16 deltagere pr. gruppe.
Begge med start torsdag den 17. april.

hermed til 5 runders weekendturnering i dagene 25-26-27. april 2003
umiddelbart efter DM. Turneringen
har de seneste år været en af de stærkest besatte i det sydlige Jylland. Elorating, hvis muligt. – Tid: Fredag kl.
19-24.Lørdag kl.10-15 og 16-21.
Søndag kl. 9-14 og 15-20. – Sted:

Bispegades Skole – midt i Ribe. Spillelokalerne er røgfri – der kan ryges
på gangene. – Betænkningstid: 40
træk i 2 timer og ½ time til resten af
partiet. – Klasser: Der spilles i 6mands grupper efter rating. Nederste
gruppe Monrad. – Indskud: 130 kr. –
Præmier: I alle klasser minimum 300/

200 kr. Der vil dog blive tilstræbt betydeligt højere præmier. – Tilmelding: Helst klubvis, gerne skriftligt
til Jørgen Nielsen, Dagmarsgade 14,
6760 Ribe, tlf. 75 42 31 15. Email:
jn14@stofanet.dk. – Tilmeldingsfrist: Mandag d. 14/4-2003 (der er
påske).

ltmandsturnering
læum
Veteranklassen
5 runder Monrad.
Deltagerne skal være født senest den 17. april 1948.

Indskud sendes på giro-nr. 1551-3524124.

Kantine
Fuld forplejning kan købes på spillestedet.
Indskud
Landsholds-, kandidat- og mesterklassen: kr. 180.
Veteran- og basisklassen: kr. 110.
Tilmelding
Tilmelding sker på lister, der tilsendes klubformanden,
eller til:
Hans Buttenschøn
Vesterskovvej 1
8660 Skanderborg
telefon 86 52 23 35

Bjarne Berring Rasmussen
Mursejlervej 8
8660 Skanderborg
telefon 86 52 35 28

Spilletidspunkter
Dato

15. april
16. april
17. april
18. april
19. april
20. april
21. april

Kandidat,
MA7 og M7

16-23
13-20
13-20
13-20
13-20
9-16
9-16

M5

Veteran
og B5

Eller på email: tilmelding@skak-dm.dk
Eller på hjemmesiden: www.skak-dm.dk

B7

Tilmeldinger skal være modtaget senest mandag den
17. marts 2003. Ved tilmelding efter denne dato tillægges et gebyr på kr. 50, hvis tilmeldingen godkendes. Der spilles i røgfri lokaler.
Lynturnering
DM i lynskak. Langfredag den 18. april.
Tilmelding på spillestedet.
Jubilæumsfest
Påskedag, søndag d. 20. april afholdes Dansk Skak
Unions jubilæumsfest på Jørgensens Hotel i Horsens.
Yderligere oplysninger i Skakbladet nr. 2.
Indkvartering
Der vil være mulighed for at overnatte tæt på spillestedet mod et gebyr på kr. 250. Der opkræves desuden
et depositum på kr. 200, der tilbagebetales efter turneringen, såfremt der ikke sker skader (der hæftes solidarisk). Sengetøj skal medbringes.
Velkommen til Horsens i påsken 2003.

13-20 13-19 9-15 og 17-23
13-20 13-19
13-19
13-20 13-19 9-15 og 17-23
9-16 9-15
9-15
9-16 9-15
9-15

Følg med på vores hjemmeside:
www.skak-dm.dk
På arrangørernes vegne
Niels Møller Andersen

SKAK
1903-2003

På Dansk Skak Unions vegne
Steen Juul Mortensen
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Pige-DM 2003
Tårnet Ballerup Skakklub og Skovlunde Skakklub
indbyder til DM for piger weekenden den 8.-9.
marts. Stævnet starter lørdag kl. 12.00 og slutter
søndag kl. 13.30. Turneringen er den 20. i rækken
af Pige-DM og er åben for alle piger i følgende
aldersgrupper:
A: Født 1983-86
B: Født 1987-88
C: Født 1989-90

D: Født 1991-92
E: Født 1993-94
F: Født 1995 el. senere

Spillestedet er Tapeten, Magleparken 5, 2750
Ballerup. Der kan overnattes på spillestedet.
De overnattende spillere og ledsagere skal selv
medbringe sovepose og underlag m.v.
Der kan købes aftensmad lørdag og morgenmad
og frokost søndag. Desuden kan der købes
sandwiches, frugt, slik og sodavand m.v.
Turneringen vil blive afviklet som hurtigskak efter
FIDE’s regler. Betænkningstiden vil være 30-45

min. pr. spiller pr. parti i de ældste grupper og
formentlig kortere i de yngste grupper.
Der er medaljer til de tre første i hver aldersgruppe
og præmier til alle deltagere.
Der må ikke ryges i spillelokalerne og i overnatningslokalerne.
Turneringsindskud pr. deltager: 50 kr.
Overnatning inkl. aftensmad lørdag og morgenmad og frokost søndag samt saftevand ad libitum
pr. person: 150 kr.
Tilmelding senest tirsdag d. 18. februar 2002 til
Tom Skovgaard, bedst med email til tsg@ddf.dk.
Alternativt via telefon til Tom Skovgaard, tlf. 44
84 80 18 (bedst kl. 19-21).
Hjemmeside for Pige-DM 2003
www.skovlundeskakklub.dk/pigedm2003/

KSUs pokalturnering i hurtigskak for 4-mands hold 2003
Odysseus genopliver pokalturneringen – kom og vær med!
Skakforeningen Odysseus indbyder til pokalturnering lørdag den
15. februar 2003.
Der spilles 7 runder i 3 rækker:
Elite-række, bredde-række og junior-række. Der spilles i en stor
gruppe efter Schweizer-systemet,
men der kåres og præmieres fortsat en 1. og 2. præmie i hver række.
Præmiering sikrer deltagelse i
DSU's pokalstævne. Vi forbeholder os dog ret til at ændre turneringssystemet afhængig af deltagerantallet. Klubberne må gerne
tilmelde flere hold – også i samme
række. Der er fri tilmelding i
bredde- og eliterækken. Hold kan
kun tilmeldes juniorrækken, hvis
spillerne er født i 1983 eller tidligere. En spiller på holdet må dog
gerne være ældre (f.eks. chauffør,
forældre, holdleder, men med max.
rating 1699).
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En spiller må kun repræsentere
klubben på et hold. Holdopstilling
skal følge styrkelisten.
Indskud og præmier: 200 kr. pr.
hold – betales inden 1. runde. Hele
indskuddet går til præmier i de respektive rækker. Mindst 2 præmier
i hver række.
Betænkningstid: 25 minutter pr.
spiller pr. parti. Der spilles efter
FIDE’s regler for hurtigskak.
Program:
1. runde kl. 10.00 - 10.50
2. runde kl. 11.00 - 11.50
3. runde kl. 12.00 - 12.50
Frokost
4. runde kl. 13.30 - 14.20
5. runde kl. 14.30 - 15.20
6. runde kl. 15.30 - 16.20
7. runde kl. 16.30 - 17.20
Herefter præmieoverrækkelse

Spillested: Høje Gladsaxe Skole festsalen, Høje Gladsaxe Torv 2,
2860 Søborg. Lige ved siden af
Haraldskirken og Høje Gladsaxe
Center. Mindre kantine forefindes
med sandwich, kaffe,slik og forfriskninger m.v. Spillelokalet er
røgfrit, men der kan ryges i analyserummet uden for salen. Busserne 68, 69 og 250S går næsten
lige til døren.
Tilmelding: Senest søndag den
9. februar 2003 på e-mail: pokalturnering@hotmail.com eller til
Jesper A. Nielsen pr. e-mail:
rosebud@tiscali.dk eller med post
til Rendsagervej 229, 2625 Vallensbæk, tlf. 43 64 67 07.
Såfremt du har spørgsmål, er du
velkommen til at kontakte formand
for KSU Lars Bech Hansen eller
formand for Odysseus Jesper A.
Nielsen.

SKAK
1903-2003

Hovedsponsor: Nordea Bank

Viborg Skakklubs
100 års jubilæumsturnering
Viborg Skakklub fejrer 100 års jubilæum i 2003 med
en hurtigturnering for titelspillere og andre elitespillere.
Turnering:

Der planlægges en gruppe på 32 spillere. 7 runder
Monrad. Betænkningstid: 30 min pr. spiller pr.
parti.

Sted:

Viborg Handelsskole, Vinkelvej 20, 8800 Viborg.

Tid:

Lørdag den 22. februar 2003, kl. 12.00-21.30.
Velkomst kl. 11.45.

Præmier:

1. præmie
2. præmie
3. præmie

5000 kr.
3000 kr.
2000 kr.

4. præmie 1000 kr.
5. præmie 500 kr.

Desuden præmier til bedst placerede uden titel
m.m.
Indskud:

GM og IM intet indskud. Øvrige: 200 kr.
som betales forud på konto 9255-4373863926
i Nordea Bank, Viborg.

Rygning:

Henvises til særlige områder.

Kantine:

På spillestedet. GM og IM gratis bespisning.

Transport:

For spillere der kommer med tog organiseres
biltransport til og fra Viborg station. Dette bedes
oplyst ved tilmelding. Tilmelding og praktiske
spørgsmål vedr. transport og ophold kan afklares
hos en af nedenstående kontaktpersoner.

Tilmelding:

Senest 14. februar 2003.

Kontakt:

Morten Fabrin, tlf. 87 99 00 22
Peter Graves, tlf. 86 61 25 37
Email: holbergsvej28@oncable.dk

Information: www.viborgskakklub.dk
Der er tilskueradgang til Jubilæumsturneringen
for alle interesserede.

Viborg
Weekend
EMT 2003
Viborg Skakklub indbyder
hermed til 5 runders koordineret
EMT fra fredag den 21/2 til
søndag den 23/2 2003. Turneringen er samtidig del af DSU’s
Skak i 100 år arrangement for
9. HK.
Spillested: Turneringen afvikles
på Viborg Handelsskole,
Vinkelvej 20, 8800 Viborg.
Lørdag er der i pauserne
mulighed for at overvære
elitespillernes hurtigturnering i
forbindelse med Viborg
Skakklubs 100 års Jubilæumsturnering.
Spilletider: Fredag 19.00-24.00,
lørdag og søndag 10.00-15.00 og
15.30-20.30.
Betænkningstid: 40 træk på 2
timer, derefter ½ time pr. spiller
til resten af partiet.
Inddeling: Maximalt 8 grupper
efter rating. 6-mands grupper,
sidste evt. Monrad.
Indskud: 140,- kr., dog juniorer
født i 1990 el. senere 70,- kr.
Præmier: Nr. 1 i hver gruppe
får 1000 kr. til dækning af DM
deltagelse, jf. nærmere DSUregler. Derudover går hovedparten af indskuddet til normale
præmier.
Rygning: Henvises til særlige
områder.
Kantine: Billig og velassorteret
kantine forefindes på spillestedet.
Tilmelding: Senest 14. februar
2003, til Poul Søndergaard, tlf.
86 61 01 70 eller email:
psoendergaard@tdcadsl.dk.
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Skakbladets ekspedition,
Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle.
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Postens retur-adresse

Grand Strategy
60 Games by Boris Spassky
Jan Van Reek, Interchess 2002, 176 sider.
Pris: 219,-

Saitek GAME CLOCK II
Dansk Skaksalg har fået ekslusivaftale på de
velrenommerede Saitek Game Clock II.
Dette medfører at vi nu i en introduktionsperiode kan
sænke prisen helt ned til 349,- (Normalpris: 499,-).
Der ydes ikke yderligere mængderabat.

Spasskys bedste partier er her blevet analyseret
med det formål at give læseren de redskaber der
skal bruges I forbindelse med angreb i midten eller
på fløjene. Bogen indeholder også billeder af
Spassky og Fischer, endog billeder af Che Guevara.
Ved at bruge Spasskys partier som reference punkt,
opnår forfatteren at lave en usædvanlig bog , der
bygger på forfatterens egen forståelse af skakkens
midtspil og strategi. Han viser herved flere af
Spassskys partier der endnu ikke har været
offentliggjort.

Urets features:
Revolutionerende elektronisk skakur med 21
forskellige tidstagninger.
• Timeglas, lynskak, Fischer, Bronstein, FIDE, klub,
aktivitetsskak m.m.
• Mulighed for individuel tidsindstilling.
• Superpræcis tidtagning.
• Bip-lyd når tiden er udløbet.
• Indbygget tyverisikring.
• Mulighed for indtastning af navn.
• Memory funktionen gør det muligt at genoptage
spillet, der hvor det stoppede.
• Super respons knapper og ingen ‘slappe fjedre’.
Tilkobling af ‘tik-tak’ lyd.
En af de andre fordele ved uret er, at hvis det går i
stykker inden for den 2-årige garantiperiode, er der
ingen ventetid ved reparation. Uret byttes derimod
omgående.
Tekniske features:
• Knapper: 11 på frontpanelet,
samt 2 skubbeknapper i bunden af uret.
• Display: 2 stk. ( 62 mm x 22,7 mm)
• Lyd: Ja
• Batterier: 2 stk AA 1,5 V
• Størrelse: 195 x 118 x 80 mm
Der følger en udførlig manual på dansk med, Hvis
man har behov for mere information henvises til den
engelske.

Ideas Behind Modern
Chess Openings
Gary Lane, Batsford Books
2002, 176 sider. Pris: 229,En samling let tilgængelige
åbningssystemer baseret på
Garry Kasparovs favorit 1.d4,
en god genvej til at vinde. Der
er ingen grund til at bruge
timer på at spekulere over
alle de seneste teoretiske
nyheder, da alle bogens
åbninger er baseret på sunde moderne
varianter, som er lette at ‘vedligeholde’. Hver åbning,
inklusive London System og Barry angrebet bygger
på simple principper, som tillader Hvid at bruge
næsten de samme træk mod Grünfeld, Kongeindisk
og Nimzoindisk. Der behandles også moderne
systemer mod Hollandsk, Benoni og mere sjældne
sager som f. eks. Englund Gambit.
Bogen, der behandler grundlæggende åbningsprincipper uden at man skal lære utallige varianter
udenad, er henvender sig særligt til klubspillere, og
dækker: Tricks og fælder i åbningen for både sort og
hvid, grundlæggende planer og strategier demonstreret ved hjælp af underholdende partier, og hvorledes
man behandler midtspillet ved at følge
nogle ganske enkle planer.
Besøg vores on-line butik:
www.skaksalg.dk
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