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Skak i 100 år
Hele landet står i skakkens tegn. Først gælder det
Middelfart med verdenselitens Anand i SIS-MH Masters,
derpå jubilæumsbyen Horsens, der er vært for DM,
videre til Ørestaden København/Malmø med Sigeman
GM-turnering  og så står sommerens tre store festivals
klar til at modtage skakfolket
SIS-MH Masters
De koordinerede 'Skak i 100 år' turneringer er ved at være spillet til
ende, og svenen er ryddet til det første helt store jubilumsarrangement:
SIS-MH Masters på Kongebrogården i Middelfart 5.-6. april, 4mestertureneringen med eks-VM
Anand, Peter Heine Nielsen, Curt
Hansen og Jonny Hector.
Program:
Fredag 4/4: 19.00: VIP-simultan.
Lørdag 5/4: Kl. 13.00: Åbning /
Kl. 13.15: 1. runde / Kl. 14.30:
Analyser / Kl. 15.15: 2. runde /
Kl. 16.30: Analyser / Kl. 17.15:
3. runde / Kl. 18.30: Analyser
Søndag 6/4:
Samme program, runde 4, 5 og 6.
Evt. resterende billetter kan købes
hos Martin Noer, tlf. 38 74 58 84.
email: martinnoer@orangenet.dk
Én dag 150 kr., begge dage 250 kr.
Rabat til medlemmer af DSUS.
www. sis-mh-masters.dk

DM i Horsens
Alle sejl er sat til for at årets danmarksmesterskab i Horsens bliver
mindeværdigt. Her blev Unionen
stiftet 6. september 1903, og her blev
jubilæumsturneringerne i både
1928, 1953 og 1978 afviklet.
Turneringen spilles på Vitus Bering
Ingeniør Skolen, Chr. M. Østergårdsvej 4, 8700 Horsens, og
Landsholdsklassen sætter sig til
brætterne 12. april kl. 13.00.

Tilmelding kan nås frem til 17. marts
(se Skakbladet nr. 1 eller brug Nettet), men for dem, der ikke kan følge
begivenhederne ved ringside, bliver
der online-dækning af partierne på
DM-hjemmesiden:
www. skak-dm.dk/

Sigeman GM
KSU og Malmø Schachforbund arrangerer i samarbejde en international skakturnering med runder
både i Malmø og København. Turneringen indledes 28. april i Malmø,
og efter 5. rundeflytter turneirngen
til Hotel Richmond Mercur i København.
Feltet tæller bl.a. følgende navne:
Danmark: GM Peter Heine Nielsen
og GM Curt Hansen, GM Sune Berg
Hansen. Sverige: GM Jonny Hector,
GM Tom Wedberg og IM Bengt
Lindberg. Samt topnavnene GM Peter Acs, Ungarn, og GM Jan Timman, Holland.
Blandt de danske sponsorer er
dagbladet Politiken, og der arbejdes
på højtryk på at få de sidste brikker
til at falde på plads. Turneringen vil
blive live-dækket på Internettet, hvor
man også kan følge med i startfelt
m.v.
www. sigeman-chess.com/
Information, indbydelser og resultater vil naturligvis blive bragt i
Skakbladet, efterhånden som
programmet skrider fremad, men
kan også findes på Nettet via:

SKAK
1903-2003

Foto: Lars Grahn.

Arrangementer der indgår i Dansk
Skak Unions festligholdelse af
100-års jubilæet:
• SIS-MH Masters 5/4 - 6/4
4-mesterturnering med Anand
• DM i Horsens 12/4-21/4
100 år efter stiftelsen
• Jubilæumsfest i Horsens 20/4
Se indbydelsen næste side
• Sigeman GM-turnering i
Malmø og København 28/4-8/5
• Vesterhavsturneringen 4/7-12/7
Esbjergs store skakfestival
• Copenhagen Open /
Politiken Cup 14/7-25/7
• Aarhus Summer Chess 27/7-3/8
International åben turnering
• Kønnenes Kamp 10/8-19/8
Århus Skakklub 100 år
• Nordisk Mesterskab
i Aarhus 3/9-14/9
• NATO Skak 8/9 - 12/9
Int. turnering for militære
• 1. Samba Cup 10/10 - 19/10
GM-turnering i Skanderborg
• Nordisk Mesterskab
for seniorer (over 60 år)
Sønderborg 11/10-19/10
www. dsu.dk

+ 'SKAK 1903-2003'
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Skakbladet....
Skakbladets ny magasin-look fik en
meget positiv modtagelse at dømme
efter de mange venlige kommentarer til redaktionen i dagene efter premieren. Det er vi glade for, både på
redaktionen og hos Hebo Tryk, som
havde ansvaret (og æren) for, at
firfarve-satsningen kom til at fungere.
Fra redaktionens side var premieren dog ikke problemløs. Tidnød
og alt, alt for mange oversete fejl i
tekst og diagrammer.
Et teknisk problem gav sorte konger og springere, hvor de ikke hørte
hjemme, diagrammerne på juniorsiderne 37 og 38 var byttet om, diagrammet til partiet Danny King Bent Larsen side 31 var fra OL, men
værst var dog, at diagrammet side
22 viste slutstillingen i Sune Berg
Hansens parti mod Navara i stedet
for stillingen før sorts 53. træk.
Da denne fejl gjorde kommentarerne meningsløse, bringer vi her
partislutningen igen. Overskriften i
Skakbladet nr. 1 var "Øv 1". Her i
andenudgaven kunne den passende
være...
Øv – og dobbelt øv!
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. 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??
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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.

Nicolai V. Pedersen
årets skakspiller
Dansk Skak Journalistforening har
kåret Nicolai V. Pedersen til Årets
Spiller 2002. Kampen var usædvanlig tæt, for også Davor Palo havde
haft et bemærkelsesværdigt skak-år.
Top-ti er ingen styrkeliste. Her er
plads til relative vurdering og belønning for fremgang.
Top-ti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nicolai V. Pedersen
Davor Palo
Peter Heine Nielsen
Sune Berg Hansen
Lars Schandorff
Kim Pilgaard
Oksana Vovk
Rasmus Skytte
Miriam Olsen
Erling Mortensen

Nyt fra
Støtteforeningen
Dansk Skak Unions Støtteforening
fejrer i 2003 sit 40 års jubilæum.
Det sker bl.a. ved afholdelsen af et
arrangement i Middelfart, hvor den
indiske verdensstjerne Anand for
første gang optræder i Danmark. Se
mere om det på www.dsus.dk eller
direkte på www.sis-mh-masters.dk.
I 2003 har bestyrelsen desuden
besluttet at støtte følgende internationale skakturneringer i Danmark:
Vesterhavsturneringen i Esbjerg,
Politiken Cup/Copenhagen Open,
Sigeman turneringen der i år delvist spilles i København, Samba
Cup i Skanderborg. Alle GM-turneringer der vil blive af høj klasse.
Endvidere støtter vi som altid talentfulde juniorers deltagelse i udenlandske turneringer.
Støtteforeningen skal have en ny
formand, da jeg efter seks år på posten og med min indtræden i FU
trænger til udskiftning. Søren Søgaard holder ligeledes som webmaster og bestyrelsesmedlem. Søren har med en stor og initiativrig
indsats i høj grad evnet at profilere
DSUS i de senere år. Blandt hans
fortjenester kan ud over hjemmesiden nævnes den meget succesfulde
Internetmatch ‘Heine mod Verden’
i 2000.
Erik Søbjerg

Bliv medlem af
Dansk Skak Unions
Støtteforening:

Giro 8 06 43 93
www. dsus.dk

Dansk Skak Unions
delegeretmøde 2003

Generalforsamling i
Støtteforeningen

Dansk Skak Union afholder delegeretmøde den 20. april 2003 kl. 15.15
på Vitus Bering Ingeniør skolen, Chr. M. Østergårdsvej 4, 8700 Horsens.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskabet for 2002 fremlægges til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Hovedbestyrelsen foreslår, at kontingentet hæves med kr. 40,- for alle
grupper og derfor fastsættes til kr. 280,- for seniorer, kr. 200,- for
juniorer og pensionister, og for børn til kr. 110,-.
5. Fastsættelse af EMT-afgift
Hovedbestyrelsen foreslår at EMT-afgiften fastsættes uændret til kr. 20,6. Valg af:
a. Formand (Steen Juul Mortensen er på valg)
b. Et medlem af forretningsudvalget (Erik Søbjerg er på valg)
c. Et medlem af Skaknævnet (Martin Kock Clausen er på valg)
d. Tre suppleanter til Skaknævnet (Peter Enevoldsen, Morten Fabrin
og Helle Kronborg Petersen er på valg)
e. To revisorer (Ole Gjelstrup og Chr. M. Hansen er på valg)
f. En revisorsuppleant (Birger Andersen er på valg)
7. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og EMT 2004
8. Eventuelt

Stemmesedler udleveres ved henvendelse på Vitus Bering Ingenør
skolen samme dag fra kl. 12.15. Udlevering vil ikke finde sted efter
delegeretmødets begyndelse. Behørig legitimation må forevises, og
ikke-klubformænd skal medbringe fuldmagt fra klubformanden.
På forretningsudvalgets vegne
Steen Juul Mortensen

Forkæl Dem selv med en overnatning på
Det Lichtenbergske Palæ, beliggende på
Europas bredeste gågade og med særdeles
gode parkeringsforhold.

Enkeltværelse med morgenmad kr. 450,00
Dobbeltværelse med morgenmad kr. 550,00
Tilbuddet gælder ved min. tre overnatninger
og er uden rengøring på værelset undervejs.
Vi glæder os til at byde Dem velkommen.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Beretning
Regnskabet
Indkomne forslag
Fastsættelse af næste års
kontingent
6. Valg af:
a. Formand (Erik Søbjerg
modtager ikke genvalg)
b. 1 bestyrelsesmedlem for 2 år
(Kristen Jensen modtager
genvalg) og 1 bestyrelsesmedlem for 1 år (da Søren
Søgaard udtræder)
c. 1. og 2. bestyrelsessuppleant
d. 2 revisorer
e. 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt
Erik Søbjerg, fmd.

Jubilæumsfest
I forbindelse med Dansk Skak Unions 100 års jubilæum afholdes jubilæumsfest:
Søndag d. 20. april kl. 19,00
på Jørgensens Hotel,
Søndergade, Horsens.
Prisen udgør kr. 600,- og dækker
velkomstdrik, tre retters menu, vin
ad libitum, kaffe mv., fri bar med
øl, vand og vin og natmad.

Enkeltværelse med morgenmad kr. 575,00
Dobbeltværelse med morgenmad kr. 675,00

PÅSKETILBUD

Indkaldelse til generalforsamling i
Dansk Skak Unions Støtteforening lørdag den 19. april 2003
kl. 17.30 i Horsens på spillestedet
for DM i skak.

Søndergade 17-19
8700 Horsens
Tlf. 75 62 16 00
Fax 75 62 85 85
e-mail:
mail@jorgensens-hotel.dk
www.jorgensens-hotel.dk

Tilmelding snarest og senest lørdag
d. 5. april til Steen Juul Mortensen.
Telefon 97 16 21 67 bedes benyttet.
Begrænset antal pladser.
I forbindelse med festen kan der bestilles værelser på Jørgensens Hotel
til henholdsvis kr. 595, - og 695, for enkelt- og dobbeltværelse.
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... DELEGERETMØDE

Dansk Skak Unions
årsregnskab

Vækstaktiviteter
12%

For perioden
1. januar 2002 til
31. december 2002
med budget for 2003

Lederudgifter
7%
Administration
5%
Medlemsservice
4%

Vin - og
Skak i 100 år
I anledning af 100 års
jubilæet har DSU sat
skak-etiket på en
australsk rødvin fra
Thomson Estate.

Skakaktiviteter
32%

Informationsaktiviteter
40%

Resultatopgørelse

regnskab
2002

regnskab
2001

budget
2003

budget
2002

Indtægter
Kontingentindtægt
Ratingafgift

1.397.018
138.980

1.444.615
135.640

1.463.500
130.000

1.457.000
130.000

Kr. 50 pr. flaske,
fragtfrit under DM i
Horsens 12.-21. april
 ellers betales
forsendelse.

Medlemsbidrag i alt

1.535.998

1.580.255

1.593.500

1.587.000

170.603

197.207

171.600

200.000

39.706
39.250

23.511
38.270

43.500
-

24.000
-

Bestilles hos:

Indtægter i alt

1.785.556

1.839.243

1.808.600

1.811.000

601.008
736.963
69.819
98.278
139.894
234.072
(3.308)

567.767
716.334
75.023
98.949
74.667
227.793
(31)

826.800
917.250
68.000
115.000
652.310
350.000
-

493.500
750.000
52.000
107.000
80.000
365.000
-

1.876.724

1.760.502

2.929.360

1.847.500

78.741 (1.120.760)

(36.500)

Pris:

Finn Larsen,
Vinkelstræde 30,
8900 Randers.
Tlf. 86 43 46 47.
Email:
fla@post1.dknet.dk

Tilskud fra kulturministeriet
Tilskud fra fonde
Sponsorindtægter

Udgifter
Skakaktiviteter
Informationsaktiviteter
Medlemsservice
Administration
Lederudgifter
Vækstaktiviteter
Diverse
Udgifter i alt
Over- / (underskud) før renter
Netto renteindtægter
Over- / (underskud ) efter renter
Resultatdisponering
Overført netto til fonde
og henlæggelser
Overført til fri egenkapital
Resultat disponering i alt

6
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(91.168)
72.511
(18.657)

170.020
(188.677)
(18.657)

111.166

84.375

49.000

189.906 (1.036.385)

12.500

237.009
(47.102)

(915.110)
(121.275)

25.500
(13.000)

189.907 (1.036.385)

12.500

Kassererens beretning
Årets resultat
Årets resultat er underskud på
188.677 kr., som overføres til den
frie egenkapital. Underskuddet fremkommer ved et underskud på 18.657
kr. efter renter, hvoraf netto 170.020
kr. skal overføres til vedtægtsmæssige fonde og formålsbestemte henlæggelser.
I nettohenlæggelsen indgår 97.638
kr. fra uforbrugte vækstkontomidler
i 2002. Forretningsudvalget foreslår
dette beløb overført til den frie egenkapital.

Kommentarer
til indtægtsposter
De vigende indtægter på kontingent
skyldes at det gennemsnitlige med-

Balance pr. 31. dec.

lemstal i 2001 i forhold til 2000 er
faldet fra 6.852 til. 6.692. Tilskuddet fra kulturministeriet til Tankesportsforbundet er i 2002 beskåret
med 15% i forhold til de foregående
år.
På turneringsfronten har det vigende
medlemstal ikke haft indflydelse i
2002. I 2002 er antallet af deltagere
steget til 6.949, hvor der i 2001 var
tale om et mindre fald til 6.782 deltagere fra 6.916 deltagere i koordinerede turneringer i 2000.
Sponsorindtægter 39.250 er annonceindtægt fra samarbejdet med ICC
(www.chessclub.com), som vi har
valgt at vise særskilt og uafhængigt
af Skakbladet. Vi har haft denne
sponsorindtægt i 2002 og 2001, men
der er ikke indgået ny aftale med
ICC, så indtægten bortfalder fra
2003.

regnskab
2002

regnskab
2001

Aktiver
Likvide midler
Udlæg og forskud
Debitorer
Mellemregninger
Omsætningsaktiver i alt
Værdi af depoter
Anparter i Dansk Skak Salg ApS

583.557
22.640
357.221
(43.679)
919.738
1.901.845
207.207

633.264
15.130
153.216
149.477
951.087
1.796.809
246.292

Aktiver i alt

3.028.790

2.994.187

Passiver
Kreditorer og skyldige omkostn.
Feriepengeforpligtelse
Offentlige kreditorer

359.986
41.512
16.951

310.489
39.591
15.110

Gæld i alt

418.449

365.190

Fonde og henlæggelser
Fonde og henlæggelser primo
Årets nettooverføsel
Andre overførsler

1.517.545
170.020
(97.638)

1.280.537
237.009
-

Fonde og henlæggelser ultimo

1.589.927

1.517.545

Fri egenkapital
Fri egenkapital primo
Overførsel fra årets resultat
Andre overførsler

1.111.453
(188.677)
97.638

1.158.554
(47.102)
-

Fri egenkapital ultimo

1.020.414

1.111.453

Passiver i alt

3.028.790

2.994.187

Kommentarer
til udgiftsposter
I 2003 er budgetteret med et samlet
underskud på kr. 1.036.385.
I det samlede underskud indgår kr.
562.810 til jubilæumsaktiviteter og
kr. 430.000 som tilskud til internationale turneringer i jubilæumsåret.
Disse beløb dækkes af henholdsvis
jubilæumsfond og den internationale
fond.
Herudover forventes omlægningen
af Skakbladet at give en merudgift
på ca. kr. 130.000 i år 2003 og fremover. For bl.a. at dække disse merudgifter foreslår HB at kontingentet
sættes op med kr. 40,- om året fra 1.
juli 2003 og igen fra 1. juli 2004.
Næstved, den 2. februar 2003.
Henrik Knudsen
Kasserer

Revisionspåtegning
Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2002 for Dansk Skak Union.

Den udførte revision
Vi har i overensstemmelse med anerkendte
danske revisionsprincipper tilrettelagt og udført
revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden
væsentlige fejl eller mangler.
Under revisionen har vi ud fra en vurdering af
væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget
og dokumentationen for de i årsregnskabet
anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har
herunder taget stilling til den af ledelsen valgte
regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets
informationer som helhed er fyldestgørende.
Revisionen har ikke givet anledning til
forbehold.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i
overensstemmelse med anerkendte regnskabsprincipper og at det giver et retvisende billede
af Unionens aktiver og passiver, økonomiske
stilling samt resultat.
Næstved, den 2. februar 2003.
Ole Gjelstrup
Statsautoriseret revisor
Beskikkelse deponeret

Chr. M. Hansen
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FØDSELSDAGE

Jørgen Hansen
70 år
Den 22. februar fyldte Jørgen Hansen 70 år. Jørgens indsats som skakspiller har stort set begrænset sig til
klubturneringer og holdturneringen.
Derimod har Jørgen ydet en stor
indsats som formand for Silkeborg
skakklub i 10 år fra 1988 til 1998 og
siden hen i form af forskellige opgaver som bestyrelsesmedlem.

Rollen som formand udfyldte Jørgen på hans typiske måde i form af
en blanding af omhyggelighed, talegaver, konsekvens, evne til at få
ting til at glide og en stor evne til at
uddelegere opgaver til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Jørgen påtog
sig dog som regel også en pæn del af
opgaverne, f.eks. i form af opgaver
som turneringsleder og underviser i
skoleskak.
Der er heller ingen tvivl om, at
Jørgen har en del af æren for, at den
krise, der er i dansk skak, for en stor
dels vedkommende er gået forbi Silkeborg Skakklub. Dette skyldes måske, at Jørgen værdsætter det sociale
liv meget højt også, når det gælder
skak. Det sidste bemærkes specielt,
når man har siddet i bestyrelse sammen med Jørgen og har oplevet det

overdådige kaffebord, der automatisk følger med, når der holdes bestyrelsesmøde hos Jørgen. Dette naturligvis kombineret med en hygge der næsten kan mærkes, når man
kommer ind ad døren til hans hjem.
Jørgens baggrund som folkeskolelærer fornægter sig heller ikke i
form af en stor viden om mange ting,
som han gerne øser ud af. Dette gælder alt lige fra eksakt viden omkring
regler for feriers placering i løbet af
et skoleår, historie generelt eller de
sidste detaljer vedrørende FIDE’s
regler for skakspillet.
Typisk for Jørgen er også, at han
har erklæret, at han træder ud af bestyrelsen, nu hvor han er fyldt 70 år,
da han hellere selv vil gå end – som
han siger – risikere at blive sparket
ud, fordi han er blevet for gammel.
Peter Matzen

en del partier med Søren. Ingen af os
er gode til lyn, men vi elskede at
spille 15 minutters partier. Og jeg
må nok tilstå, at Søren lige var en
tand bedre end jeg.
Det er vanskeligt for mig nu at
måtte tage afsked med Søren. Jeg
har spillet skak med manden, siden
vi begge gik på DTU i starten af
70’erne.
Æret være hans minde.
Jens Evald Larsen

været medlem af Aabybro Skakklub
og har sat sit tydelige præg på skakken og klubben, er død i en alder af
knap 71 år.
I en lang periode besatte Svend
Nielsen forskellige poster i bestyrelsen bl.a. i en kort periode som formand. Han gik altid forrest, når nye
initiativer skulle iværksættes, bl.a.
var han en forkæmper og medstifter
af Aabybro Skakklubs succesrige
Juleturnering i 1971.
Ved klubbens 50 års jubilæum var
Svend Nielsen en af kræfterne bag
turneringen, således at der blev sendt
invitation til daværende juniorverdensmester Curt Hansen og stormester Tony Miles fra England, som
begge deltog.
Svend Nielsen var altid parat til at
tage en tørn, når klubben kaldte.
Svend Nielsen var en habil skakspiller og deltog i mange turneringer.
Bl.a. var påsketurneringen en af hans
favoritter.
Æret være hans minde.
Aabybro Skakklub
Jens-Erik Christensen

DØDSFALD

Søren Vedel
Pedersen
Søren Valdemar Vedel Pedersen,
Øbro Skakklub, er død, kun 54 år
gammel.
Det er med stor sorg, at jeg må
konstatere, at min ven og skakven,
Søren Vedel Pedersen ikke længere
er blandt os. Han døde den 11. januar efter en sygdom, der for alvor
satte ind mellem jul og nytår og som
Søren måtte give op over for kort
ind i det nye år.
Den alvorlige sygdom blev opdaget for blot et år siden. Men denne
opdagelse ændrede intet ved Søren’s
liv. Han fortsatte ufortrødent både
sit arbejdsliv og fritidsliv, incl skakliv.
Ved DM 02 præsterede han at
score 4 af 5 og vinde sin klasse. Det
synes jeg var godt præsteret i betragtning af, at han kort tid forinden havde
fået konstateret den alvorlige sygdom. Også i løbet af året spillede
Søren adskillige turneringer. Heldigvis nåede jeg også personligt at spille
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Svend Nielsen
En ivrig skakspiller i det nordjydske
er ikke mere blandt os. Svend Nielsen, som i over en menneskealder

Aage Ingerslev, Hjørring
1933  2003

Den 14. januar døde Aage Ingerslev
69 år gammel.
Stort hår og vildt skæg. Iført brun
skindjakke og blå cowboybukser,
hvor man end så ham, bortset fra når
han skiftede til den hvide lægekittel.
Altid med et lille smil. Sådan er vi
mange, der husker ham.
Når han spillede skak, vandrede
han mellem trækkene rundt i et raskt
og til tider hvileløst tempo – altid
med hænderne solidt plantet i baglommerne.
Hvor vidt han kunne have drevet
det med skakken, kan man kun gisne
om, for Aage prioriterede sin civile
karriere og familien så højt, at vi kun
i enkelte perioder så hans talent folde
sig ud.
Men ingen tvivl, om at Aage var i
besiddelse af stor begavelse og et
lysende talent for skakspillet. Han
var en fremragende skakspiller, og
hørte en årrække til blandt Danmarks
stærkeste. Han var kendt for sin
blændende hukommelse, sit klare og
hurtige spil.
Som stor knægt spurgte jeg ham
engang ærefrygtigt og vel lidt naivt,
om hvor langt han ville kunne være
nået, hvis han havde satset noget
mere på skakken. Aage smilede lidt
skævt og svarede, at han måske nok
kunne være blevet stormester – men
så heller ikke mere!
I studieårene valgte han at nedprioritere skakken. Medhjælpende til
dette var, efter sigende faderen, som
også var læge. Han lod ham vide, at
det nok var fornuftigt at koncentrere
sig om medicinstudierne, og sådan
blev det. Han meldte afbud til
Olympiadeholdet i 1954, på trods af,
han havde kvalificeret sig. To år senere var studierne klaret, og ved OL
1956 i Moskva var han på plads. Og
som nok de fleste ved, var det netop
ved det OL, hvor Bent Larsen erhvervede stormestertitlen og for alvor spillede sig op i den absolutte
verdenselite. Dette var naturligvis en

stor oplevelse. Mange år senere skrev
han i Nørresundbys klubblad en serie artikler om netop denne olympiade, under titlen ‘Med Aage til OL’.
Derefter var skakken igen skruet
på vågeblus i nogle år, men så arrangerede Hjørring Skakklub i 1971
Påsketurneringen.
Her kan man så sige, at Aage tog
endnu en tørn. I de følgende år deltog han nemlig i en række Danmarksmesterskaber, og en enkelt
gang blev det til en andenplads.
På dette tidspunkt spillede Aage
stadig i Hjørring Skakklub, men
bortset fra at klubben et enkelt år kom
op 2. division, var det småt med udfordringer i klubben.
Måske derfor valgte han i 1975 at
melde sig ind i Nørresundby Skakklub, hvor han i mange år spillede
topbræt på 1. divisionsholdet.
Aage leverede altid en solid præstation og i alt blev det til 75 partier
i 1. division. Der er ingen tvivl om,
at han befandt sig godt i klubben –
og selv var meget værdsat. Mange
af hans klubkammerater i Nørresundby nåede sikkert længere ind på
Aage, end vi gjorde i Hjørring. Den
specielle ‘Nørresundby-ånd’ faldt
utvivlsomt meget godt i Aages smag.
Han forblev dog medlem af Hjørring Skakklub, selv om vi kun så ham
den ene gang om året til det obligatoriske lynvisit, nemlig simultan
mod Aage. Det gik aldrig stille af
sig. Aage spillede som lyn og torden. Når den sidste mand havde overgivet sig, takkede han pænt farvel.
Vi knægte var naturligvis noget imponeret over det format og den udstråling, der prægede hans facon.
Nogle år senere kastede han sig
samtidig over korrespondanceskakken. Han spillede et væld af
partier på en gang – helt op til 100
partier. Efter sigende brugte han ikke
synderlig megen tid på hver enkelt
træk, Alligevel lykkedes det ham at
blive Danmarksmester i 1982.

En tragisk ulykke i 1988, hvor
Aage mistede en søn, satte en brat
stopper for skakken. Aage kom sig
aldrig helt over det. Hvor hårdt det
tog på ham, fornemmede jeg personligt flere år senere, da jeg snakkede
lidt skak med ham. Ret hurtigt begyndte Aage at snakke om sin søn
Poul og ulykken. Det var tydeligt, at
det lå ham nært selv mange år efter.
Skakken kom Aage aldrig rigtig i
gang med igen. Godt nok spillede
han året efter to partier for Nørresundby, men det var det klart, at han
havde svært ved at koncentrere sig,
og partierne var langt under den standard, man kendte ham på. Jeg tror
det var derfor, Aage besluttede at
lægge skakken helt på hylden.
I stedet begyndte han at spille
bridge, og i 1997 gik han så på pension efter 38 år i lægegerningen.
Jeg kan tydeligt huske den sidste
gang, jeg så Aage. Det er faktisk ikke
ret lang tid siden. Han kom cyklende
forbi Brugsen, da jeg kom ud med
mine indkøbsposer. Jeg bemærkede,
det ene brilleglas var tildækket. Hvor
slemt det stod til, vidste jeg ikke.
Aage var angrebet af leukæmi, og
det slog ham til sidst ihjel.
Hvor kunne man dog have ønsket
ham et længere otium.
Michael Simonsen
Hjørring Skakklub
2003 /2/57
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Hastings har en stor
plads i skakspillernes
hjerter, og selv om
turneringen ikke har
fordums styrke, kom
Peter Heine Nielsen i
godt selvskab med sin
fornemme sejr.
Peter Heine Nielsen gør klar til det parti mod Alexandra
Kosteniuk i 7. runde, som betød et vendepunkt.

Hastings... en drøm
Af Peter Heine Nielsen
Min oplevelse af Hastings går tilbage
til 1988, hvor jeg deltog i en af de
små side-turneringer, der er en del af
den samlede festival. Dels var det
min første internationale turnering,
men mest spændende var det at følge
partierne i Premier.
Larsen deltog det år, men havde
ikke en af sine bedre turneringer.
Stærkest i erindringen står Smyslovs
positionelle udspilning af Chandler.
Ikke noget mesterværk i de flestes
øjne, men måske det var dér, jeg fik
øjnene op for, at skak er mere end
blot taktiske forviklinger.

Nostalgiens Hastings
Efterhånden er det dog nok mere
nostalgien, der giver Hastingsturneringen dens opmærksomhed. Turneringen er på ingen måde længere en
af de førende rent styrkemæssigt, og
var f.eks. noget svagere end årets
Vesterhavsturnering. Så attraktionen
ligger nok mere i et sejrstrofæ med
navne som Karpov, Larsen og Bareev, såvel som den længst eksisterende internationale turneringstra-
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dition, fremfor hvilket felt det var
lykkedes at fremskaffe dette år.

Ungdommens chance
I erkendelse af, at midlerne ikke er
til tidligere tiders format, er man
begyndt at satse mere på ungdommelige navne på vej frem, og med
12-årige Sergey Karjakin, verdens
yngste stormester nogen sinde, såvel som VM-finalisten hos kvinderne, blot 18-årige Alexandra Kosteniuk, havde man to mediemæssige
lækkerbiskener. Turneringen var
dog så stærk, at disse to bestemt ikke
hørte til favoritterne, og undervejs
så det ud som om Kosteniuk var ved
at falde igennem, men en god afslutning reddede æren.

stemt er en coming man. At jeg deltog i turneringen var lidt af en tilfældighed. Jeg havde tidligere forsøgt
at komme i kontakt med arrangørerne, men uden held, men det lykkedes Harry Dalsø at skaffe mig den
sidste ledige plads i turneringen ved
effektivt lobby-arbejde under OL.
Tak for det. Faktisk kom det i stand
så sent, at man på flere hjemmesider
kunne se at bl.a. følgende 9 spillere
deltog, hvorefter alle undtagen jeg
var nævnt! Det lykkedes mig nu heldigvis alligevel at få sat mit fingeraftryk på turneringen.
1. runde:

Godt lobby-arbejde

Peter Heine Nielsen
Sergey Karjakin
Dronninggambit / D20

Karjakin havde imponeret umiddelbart forinden i den stærke hurtigturnering i Benidorm, hvor han næsten vandt Foran Polgar, Ponomariov, Shirov og Co. Han fik dog ikke
just en flyvende start på turneringen,
men nåede dog at vise, at han be-

Et spændende parti at starte turneringen med. Godt nok også en af den
slags partier, hvor man ved, det er en
historie, hvis man taber, men ingen
rigtig lægger mærke til det, hvis man
vinder. Men det er en udfordring at
møde en så lovende spiller som Kar-

jakin, og som Michael Greengaard
skrev på Chessbase-siden: – Bank
ham mens du kan, Nielsen!
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4
Mit taktiske oplæg til partiet var ellers noget i stil med at få en teknisk
stilling, og så som den ældste bruge
min rutine der. Derfor var 3. Sf3 Sf6
4. e3 e6 5. Lxc4 c5 6. 0-0 a6 7. dxc5
en oplagt mulighed, men dels har jeg
forsøgt mig uden held med varianten før, dels skal man vist hedde
Kramnik for at forstå hvids fordel
dér. Desuden havde jeg en idé mod
Karjakins hovedfortsættelse mod 3.
e4 og formodede, at han ikke havde
rutinen til at spille en sidevariant.
Drengen er trods alt kun 12 år!
3... c5 4. d5 Sf6 5. Sc3 b5 6. Lf4 La6 7.
Sf3
Shirovs idé fra FIDE-VM, der indbragte ham en berømt 13-træks sejr
mod Motylev. Hovedvarianten har
været 7. e5 b4 med vilde komplikationer, hvor et af de vigtigste partier
er Khalifman - Ponomariov, hvor
sort vandt. Da Karjakin var med i
Ponos delegation ved VM som „taktisk ekspert“ har han sikkert lidt inside-viden, men at Pono valgte 3...
Sf6 i partierne mod Ivanchuk viser
nok, at han ikke helt tror på varianten. Shirovs idé er simpel udvikling,
og på 7... Sbd7 er 8. e5 nu vokset i
styrke. Derfor må sort logisk nok gå
ind i de kommende komplikationer,
men dér er det nyttigt ikke at have
spillet e5, hvilket bliver tydeligt i
partiet.

7... b4 8. Lxb8
Pointen.
8... bxc3 9. Da4 Dd7 10. Dxa6 cxb2
11. Tb1 Txb8

-T-+lV-T
O-+wOoOo
q+-+-M-+
+-Op+-+-+o+p+-+
+-+-+n+pO-+-PpP
Q +r+-Kb+r
12. Lxc4!
Ideen er som med 7. Sf3 udvikling,
fremfor alt andet. Der hænger naturligvis en bonde på e4, men det er
ikke den slags, vi spiller om her. Jeg
planlægger stadig et lynangreb med
Se5, hvilket naturligvis har større
kraft med løberen klar på c4. At sort
tager bonden på e4 kan virke for farligt, men uden den har han bare en
trøstesløs stilling. Får jeg rokeret og
spillet e5-e6, i fald Se5 ikke skulle
vinde direkte, har jeg klar fordel uden
de store komplikationer. 12. Se5
Db7?? 13. Txb2 Var Shirov - Motylev. Jeg ledte efter fordel for hvid
efter 12... Dc7 men fandt intet overbevisende og begyndte derfor at
checke 12. Lxc4 som min computer
insisterede på var hovedvarianten.
12... Tb6
12... Tb4 13. Se5 Db7 14. Dc6†! Sd7

15. La6 Dxc6 16. dxc6 Sb6 17. c7
e6 18. Sc4 Txc4 19. Lxc4 Kd7 20.
Lb5† Kxc7 21. Txb2 var en del af
forberedelsen. Hvid bør vinde uden
større problemer.
13. Da3!?
13. Se5 Db7 14. Da4† Sd7 15. Sxd7
Dxd7 16. Dc2 g6 17. Dc3 f6 18.
Txb2 Lg7 19. Txb6 axb6 20. Db3
Dd6 er min computers hovedvariant,
og hvid har da også en tydelig fordel. Uligefarvede løbere er jo blot
en fordel, når man angriber, men alligevel følte jeg mig ikke overbevist
om at dette var tilstrækkeligt, og gav
mig til at checke teksttrækket i stedet.
13... Sxe4
13... Db7 for at holde materialet virker konsekvent, men jeg når at bryde
igennem, inden han får mobiliseret.
14. e5 Tb4. Mindste onde for sort er
måske 14... Sxd5 15. Da4† Kd8 16.
Lxd5 Dxd5 17. 0-0) 15.La6 Dxd5
16. exf6 De4† 17. Kd2, og jeg må
nøjes med at vinde teknisk.
14. Txb2
Med noget nær afgørende fordel.
Uden computere måtte man sikkert
bruge lang tid på at indse dette, nu er
det nok at konstatere, at Fritz siger
+1.28 efter kort tid. Godt nok har
computerne en tendens til at fejlvurdere angrebsstillinger af og til, men
når den melder så positivt ud, trods
bondeovervægt til sort, er der nok
noget om snakken. Sorts problem er,
at hvid bryder ind i b-linien og på de
hvide felter. Begge dele kan i hvert

Hastings Premier 2002/03
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GM Peter Heine Nielsen, Danmark (2620)
GM Keith Arkell, England ................ (2521)
GM Pentala Harikrishna, Indien ..... (2551)
GM Alexei Barsov, Uzbekistan ........ (2525)
GM Sergey Karjakin, Ukraine .......... (2527)
GM Luke McShane, England ........... (2546)
GM Krishnan Sasikiran, Indien ....... (2670)
GM Glenn Flear, England ................ (2527)
WGM Alexandra Kosteniuk, Rus. .... (2455)
GM Vitaly Tseshkovsky, Rusland .... (2545)

½

½
½
½
0
½
½
½
0

1
½

0
½
½
½
0
0
½

½
½
1

½
0
½
½
0
½

1
½
½
½

1
½
0
0
0

0
1
½
1
0

0
½
1
½

0
½
½
½
½
1

½
½
½

1
½
1
½
1
½
½

0
0

1
½
1
1
1
0
½
1

0

1
1
½
½
1
½
½
1
1


2003 /2/59

11

... HASTINGS 2002/03
fald ikke forsvares. 14. Se5 Df5
kunne jeg ikke finde noget imod
under partiet, men selv i partier, som
ellers går glat, finder computeren
altid noget at kritisere. 15 f4! og hvid
har afgørende fordel.
14... Db7 15. Txb6 Dxb6 16. 0-0
Bedre angrebsstilling får man næppe. 17. Da4† fulgt af Se5, er hovedtruslen, men i nødstilfælde kan man
spille f.eks. Ld3 for at få tårnet med
via b1. Trods det begrænsede materiale bryder hvid nemt igennem.
16... f6 17. Da4 Kd8

-+-L-V-T
O-+-O-Oo
-W-+-O-+
+-Op+-+q+b+m+-+
+-+-+n+p+-+-PpP
Q +-+-+rK18. d6!
Endelig lidt menneskeligt! Den slags
får man ikke sin PC til at udføre. Det
relevante spørgsmål er vel så om
trækket så virkeligt er godt? Eller
bare en slags bluff? Jeg er overbevist om, at det er den bedste løsning,
men at hvid dog kunne vinde på andre måder. Den menneskelige idé
bag trækket er, at det er de hvide felter, der afgør, og dem skal der åbnes
til. At det koster en bonde til er irrelevant, jeg har ingen planer om at
spille et slutspil foreløbig.
18... e5
18... exd6 19. Lf7 for at bryde ind på
e8 var en af ideerne. 18... Sxd6 19.
Le6 skærer også igennem uden større
problemer.
19. Le6 Db7 20. Da5 opgivet.
20... Db6 21. Tb1! Dxa5 22 Tb8 mat,
er pointen. Ikke nogen dårlig start
på turneringen. 1-0.
Om det er en kommende verdensmesterskalp jeg fik mig, stiller jeg mig
tvivlende overfor. Karjakin er et
supertalent, men mangler så vidt jeg
kan vurdere lidt dybde i sit spil. Det
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er selvfølgelig en noget hård dom
over en, der først blev teenager et
par uger efter turneringens afslutning, og påstanden er da også en
smule løs. Sammenligningsmateriale
har jeg ikke. Fandt kun enkelte partier med en 13-årig Kramnik, samt
en del med den kommende VM som
14-årig.
Verdensstjerne i svøb er Karjakin
naturligvis. Det store spørgsmål med
nutidens barnestjerner er, om de blot
topper tidligt, grundet bedre muligheder end tidligere, eller om de fortsætter med at udvikle sig og dermed
skaber et helt nyt niveau for, hvor
stærk man kan blive. Jeg tror mest
på det første. Men spændende bliver
det.
4. runde

Peter Heine Nielsen
Glenn Flear
Slavisk / D15
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3 a6
5. e3 b5 6. b3 Lg4 7. h3 Lxf3 8. gxf3
Sbd7 9. f4 e6 10. c5 g6 11. Ld3 Lg7
12. Dc2 Sg8 13. Lb2 Se7 14. 0-0-0 Sf5
15. Se2
R

t+-Wl+-T
+-+m+oVo
o+o+o+o+
+oPo+m+-+-P-P-+
+p+bP-+p
pBq+nP-+
+-Kr+-+r

Med 2½/3 var jeg kommet alene i
spidsen, og havde her min 3. hvide i
turneringen. En oplagt chance for at
forsøge at gå i decideret udbrud, men
åbningen havde ikke givet mig den
store fordel. Stillingen er ganske statisk, og sort har korrekt brugt en del
tid på at få sin springer til f5. Hvid
har måske lidt, men efter f.eks. 15...
Sh4!? tror jeg ikke, det er noget at
snakke om. Mit sidste træk var 15.
Se2, og jeg drømte om at få den via
g1 til f3, drømmen blev pludselig til
virkelighed, da sort trak:

15... Dh4? 16. Sg1 De7 17. Sf3 Sh4
Stadig er det ikke sikkert at sort er
afgørende i problemer, men nu er der
pludselig noget seriøst at spille på,
og tankerne om at tage en hurtig remis, bevare sin føring og slappe lidt
af før aftenens nytårsfest var væk.
18. De2 0-0 19. Tdg1 Lf6 20. Sg5
Et fint lille træk. Jeg fremprovokerer
svækkelsen h6. Ikke en afgørende
svækkelse, men bestemt relevant.
20... h6 21. Sf3 Sxf3 22. Dxf3 Kh8 23.
h4 Tg8 24. Kb1 Tg7 25. e4!
Ser grimt ud, hvid får vitterlig nogle
isolerede bønder, hvis sort slår e4,
men efter 26. Lxe4 falder c6, hvilket
gør, at jeg nu kommer videre med
bonden til e5, hvorefter sorts stilling
bryder sammen.
25... Lxh4? 26. Dg4!
Vinder en officer, da 26... g5 27.
Txh4! ikke duer. Sort prøvede:
26... Lf6
... men tabte efter:
27. e5 Th7 28. exf6 Dxf6 29. Lc1 a5
30. f5 exf5 31. Df4 h5 32. Dc7 Sf8 33.
Lf4 Kg8 34. De5 Dxe5 35. Lxe5 Se6
36. Lxf5 Te8 37. f4 Kf8 38. Lc2 Th6 39.
f5 gxf5 40. Ld6 1-0.
5. runde

Luke McShane
Peter Heine Nielsen
Spansk / C67
Efter en behagelig, men set med normalstandard yderst rolig nytårsaften,
kunne jeg starte det nye år med en 1points føring og besluttede vel at tage
den en anelse med ro. Godt nok havde jeg i ugen op til turneringen genlæst Larsens „3 points forspring“
(om turneringssejren i Buenos Aires
1979), men Bent Havde altså 13 runder til at klare det! Noget dårligt mål
havde det dog næppe været at sætte
sig. Ikke at det behøvede at gå i opfyldelse, men om end jeg ikke helt
følte det sådan, kunne det tyde på at
psyken ikke var det helt rette sted i
det følgende parti.
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6
Ikke noget remistilbud som nogen
ellers anser det for, jeg har faktisk
kun spillet remis mod Peter Svidler i

simpelt, men havde jeg set 20... Kf8
21. Dg5(!) havde jeg nok tilladt det,
og spillet et træk mere. 1-0.
Umiddelbart en katastrofal start på
det nye år, men jeg var stadig alene i
spidsen! En underlig situation.

GM Sergey Karjakin, Ukraine – først teenager kort efter turneringen.

denne variant og brugte det med sort
i en „ must win“ situation mod Sune
Berg i Vesterhavsturneringen sidste
år, men indrømmet, der findes skarpere åbninger.
4. 0-0 Sxe4 5. Te1
Ikke særlig ambitiøst, men uden evner er trækket ikke. Reelt er der sikkert tale om lidt hvide tricks, som
sort kan neutralisere og klare remis
mod ved præcist spil. Ikke nogen
dum start på det nye år ifølge
McShane.
5... Sd6 6. Sxe5 Le7 7. Ld3 0-0 8. Sc3
Sxe5 9. Txe5 Lf6
9... c6 10. b3 Se8 er den autoriserede måde at konsolidere sig på. Planen d5 + Ld6 + Sf6 etc. ser solid ud.
Endnu er intet dog galt.
10. Te3 Te8 11. Sd5 Lg5 12. f4 Lh6 13.
Th3
Den havde jeg ikke fået med, men
trækket er simpel profylakse mod
min plan med g6 Lg7 med sikker
stilling. 14. b3 fulgt af Txh6 er relevant på f.eks. 13... b6, så jeg er nødt
til at tvinge hvids springer i retning
af min udsatte løber, men noget problem er det ikke.
13... c6 14. Se3 Se4 15. Lxe4 Txe4 16.
Sf5 Db6 17. d4
Den kritiske stilling. Jeg havde længe
været meget pessimistisk, men kunne pludselig ikke se en gevinst efter
slag på f4, blev meget begejstret og
„tog chancen“. Jeg var inde på det
sofistikerede 17... Kf8 med truslen
18... d5 samt pointen 18. Sxh6 Txd4.

Desværre er 18. Txh6! gxh6 19. Dg4
slut direkte, hvilket jeg dog ikke
nåede at få med under partiet.
R

t+v+-+l+
Oo+o+oOo
-Wo+-+-V
+-+-+n+-+-PtP-+
+-+-+-+r
pPp+-+pP
R-Bq+-K-

17... Lxf4??
17... d5! Man er naturligvis ikke glad
for at ruinere bondestillingen på
kongefløjen, men dels vinder jeg tid
til at mobilisere, dels sikrer mit aktive tårn på e4 at hvid ikke bare kan
kaste alt efter min konge. 18. Sxh6†
gxh6 19. Tg3† Kh8 20. c3 Lf5 21.
h3 var, hvad vi begge vurderede som
chancerigt for hvid. 21... Tae8 22.
Dh5 er måske også godt, om end sort
nemt kunne have fordel efter Te1†
samt Lg6, men simpelt 21... Dd8!?
til f6 fulgt af dublering i e-linien er
bekvemt og fint for sort.
18. Dh5 h6 19. Lxf4 Txf4 20. Te1
Havde jeg blankt overset! Jeg havde
beregnet 20. Sxh6† gxh6 21. Dxh6
Dxd4† 22. Kh1 d5 blot for at opdage, at min computer begejstret
spiller 23. Dg5†! for efter 23... Dg7
24. Dd8† Df8 at have 25. Th8†!
Teksttrækket er naturligvis mere

-+-+-+l+
+-+m+o+o+n+-+oO
+-Wp+-+p+o+p+-+
+-Qm+-Pp
-T-+-+b+
Q +-+-+r+k
6. runde

Peter Heine Nielsen
Krishnan Sasikiran
Indiens nye superstormester udspillede mig positionelt, og har længe
drillet mig med sin stærke kontrol
over feltet e5. Efter hård kamp har
jeg endelig tiltvunget mig kontrollen med feltet og var egentlig optimistisk, da jeg spillede:
43. e5?
43... De3 44. e6 Sf2† 45. Kh2 Dxc3
46. exd7 var varianter, jeg hyggede
mig med, derfor betød det følgende
træk en brat opvågning:
43... Txg2! 44. e6 fxe6 45. opgivet.
Jeg er håbløst bagud materielt. 0-1.
Da Barsov havde vundet over Kosteniuk havde han pludselig overhalet
mig, og hvad der lignede en komfortabel turneringssejr, i en af de turneringer jeg virkelig gerne ville have
på mit CV, lignede nu pludselig en
svær opgave. Sasikiran og Harakrishna lå lige med mig og havde
begge vinden i ryggen, mens jeg var
ramt af et vist mismod. Jeg fandt dog
lidt styrke i en omskrivning af en
joke af ejeren af Virgin-airlines: Det
gode ved at være milliardær er, at
man kan åbne et flyselskab og stadig være millionær. Sådan er det
også med store føringer i skakturneringer. Man kan faktisk tillade sig
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at spille virkelig dårligt, og stadig
vinde turneringen! Desuden blev jeg
også bevidst om muligheden for at
kopiere en anden af Larsens berømte
overskrifter „Trods kort rokade“ (om
turneringssejren i Palma de Mallorca
1969 – her havde han 17 runder til at
klare det!) Og gik egentlig til de sidste par runder med en god portion
aggressivitet. Sort Mod Kosteniuk
var såmænd ikke den værste måde at
komme i gang på. Hun er kendt for
at elske skarpe taktiske forviklinger,
og går gerne ind i 1. e4 c6 2. d4 d5 3.
e5 Lf5 4. Sc3 e6 5 g4, som jeg jo har
gode resultater med som sort.
7. runde

Alexandra Kosteniuk
Peter Heine Nielsen
Caro-Kann / B19
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.
Lf4 Sgf6 12. 0-0-0 Le7 13. c4 0-0 14.
Kb1 Da5 15. Se5 Tad8 16. De2 Tfe8
17. Se4 Sxe4 18. Dxe4 Sxe5 19. dxe5
R

-+-Tt+l+
Oo+-VoO-+o+o+-O
W-+-P-+p
-+p+qB-+
+-+-+-+pP-+-Pp+
+k+r+-+r

Sådan blev resultatet af åbningen
altså, desværre. Hun valgte det rolige 3. Sd2, og selv om tilliden til
Larsens ideer er stor, er jeg altså begyndt at føle mig for gammel til at
sende a-bonden afsted. Når dronningen har det felt er man naturligvis mere solid, men hvordan vinder
man sådan en stilling? Dautov vandt
samme stilling mod Bologan, men
hvid havde fordel efter 19... Db6 20.
Le3 Da6 21. f4!. Dautov foreslår
19... Db4!? 20 Le3 b5 21. Tc1 Tb8
med et vist modspil. Havde jeg
erindret den idé, havde jeg sikkert
prøvet den. Det forekom mig dog, at
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sort stod behageligt i slutspillet med
tårnene afbyttet. Min børnelærdom
er godt nok, at den slags slutspil er
farlige for sort. På sigt kan hvid gennemføre f4-f5-f6 samt g4-g5 og dermed skabe sig en fribonde i h-linien.
Geller vandt et berømt parti, og forklarer det i sin glimrende partisamling. Her er der dog en stor forskel.
Sort havde sin bonde på c5 i det parti,
hvilket dels gjorde hvids dronning
på e4 mere magtfuld, dels har sort
ikke det modspil med b5 som kommer i partiet. At det går så galt for
hende, som det gør i partiet, er ikke
nødvendigt, men at give remis her
med sort er der heller ingen grund
til.
19... Txd1 20. Txd1 Td8 21. Txd8
Dxd8 22. De2
22. Kc2 Da5 23. a3 Da4† var min
idé. Ikke at det er noget at snakke
om, men lidt kan man da drille. Hvis
hvid slapper af, får man chancer.
22... Dd4 23. Ld2 b5
Nu begynder det pludselig at ligne
noget reelt. Jeg erobrer feltet d5 til
dronningen og vil forsøge at tage
terræn på dronningfløjen.
24. cxb5 cxb5 25. f4?
Hvor de seneste træk nok kun bør
betegnes som unøjagtigheder, er jeg
sikker på, at dette er en grov fejl.
Hvid må ikke tillade min fremrykning på dronningfløjen og skal derfor spille det profylaktiske 25. a3!
Derefter ser jeg ikke, hvordan jeg
skal gøre fremskridt. Jeg overvejede
at spille et rent dronningslutspil efter 25... Lg5 men ser ingen chancer
efter 26. Lxg5 hxg5 27. g4!, der stopper min idé gående på et sort g4 fulgt
af aktivering af kongen.
25... b4 26. De3 Dd5 27. g4 a5 28. Lc1
Dd1 29. Dg3 De2
Her regnede jeg med at have klar
gevinststilling, men faktisk spiller
hun glimrende i det følgende. Hendes store styrke er hendes fightervilje. VM-succesen blev ikke bygget på gode åbningsforberedelser og
dyb stillingsforståelse, men evnen til
aldrig at give op, samt udnyttelse af
selv de mindste chancer.
30. a3!?

For at skabe lidt luft på dronningfløjen og samtidig besværliggøre, at
jeg får spillet a4 + b3.
30... De4 31. Ka1 Dc4 32. De3 Lc5
33. Dd2 Ld4 34. Kb1 bxa3
34... b3!? bør naturligvis overvejes,
men jeg kunne ikke vurdere, om jeg
kunne bryde den fæstning, der opstår, hvis hvid sætter dronningen på
d1. Det bør man vel kunne, men jeg
var usikker under partiet og har ikke
fået studeret det nærmere siden da.
Problemet er, at jeg ikke har så
mange brud tilbage, og at det mulige f7-f6, exf6, gxf6 ofte besvares
med f5! hvorefter h6 er blød. Man
skal sikkert aktivere den sorte konge,
og vinde bør det, men jeg fandt partifortsættelsen nemmere, men det byggede på en fejlberegning.

-+-+-+l+
+-+-+oO-+-+o+-O
O-+-P-+p
-+wV-Pp+
O-+-+-+-P-Q-+-+
Q +kB-+-+35. Dxa5!
Noget af en kold dukkert, men typisk Kosteniuk, at hun ser den slags.
Umiddelbart ser sorts angreb lovende ud, men jeg fandt ingen vej igennem og gik efter en teknisk løsning.
35. bxa3 Db3† 36. Lb2 Lxb2 37.
Dxb2 Dd1† 38. Ka2 Dxg4 var grunden til, at jeg valgte 34... bxa3.
35... Lxb2
35... axb2 36. Da8† Kh7 37. De4†
er et problem.
36. Dd8 Kh7 37. Lxb2 De4
Essentielt, da 37... axb2? 38 Dd2!
knapt er bedre for sort.
38. Ka2 axb2 39. Dd1!
Endnu et fremragende forsvarstræk.
39. Kxb2 Dxf4 var enkelt. Ikke at
jeg ikke kan vinde, men i tidnøden
er der flere måder at gå fejl på.
39... g6
Jeg vil slå f4, men først vil jeg for-

hindre den (ikke eksisterende...)
evige skak. 39... Dxf4!? var publikums logiske forslag efter partiet. 40.
Dd3† g6 41. hxg6† fxg6 42. Dd7†
(men 42. Dd6!? kæmper nogenlunde
videre, og er ikke klarere end partiet) 42... Kg8 missede jeg under partiet, slår man e6, er Df7 en ond binding, og 43. Kxb2 Dxe5† 44. Kc2
bør vinde nemt for sort.
40. Kxb2 Db4
40... g5 brugte jeg min sidste tid på
at beregne. Slår hun g5, tager jeg e5
med skak samt derefter g5, hvorefter jeg har merbonde, samt den væsentlige forskel til partiet, at min
konge umiddelbart kan aktiveres.
Derfor er eneste chance 41. Dc2!
Dxc2† 42. Kxc2 gxf4 43. Kd3 f6
44. exf6 Kg8 45. Ke4 e5 46. g5!
hxg5 47. h6 g4 48. Kf5 g3 49. Ke6!
g2 50. f7† Kh7 51. f8D g1D med
remisslutspil. Først troede jeg, at varianten vandt for sort, men opdagede
heldigvis 49. Ke6! i tide.
41. Ka2 Dxf4 42. De2 Kg7
Jeg har svært ved at komme videre,
eneste brud er f6, ellers må man tage
en kongemarch via f8, men evigskak-risikoen er overhængende. Ofte
kan man løse den slags tekniske problemer ved at give sin modstander
muligheden for at dumme sig! Så et
lille sikringstræk med kongen og
derefter afvente hendes svar er ikke
dumt.
43. Kb3 Dd4 44. Ka2?
44. Kc2 Havde været bedre, men hun
var ikke klar over, hvad der var på
vej. 44. Kc2 f6 45.exf6† Kxf6 var
min idé, med store gevinstchancer.
44... Db4
44... f6 45. Dc2 var vel ideen med
Ka2, og grunden til, at jeg ikke spillede 44... f6. Min computer forstår
mig ikke.
45. Ka1 Db3
Træktvang. En normal måde at bryde
fæstninger på i slutspil. Hvid må
bytte på g6, da dronningtræk tillader mig at hente en af hendes bønder
efter et par skakker.
46. hxg6 Kxg6
Kongen kommer nu med i spil, resten er enkelt.

47. De4 Kg5 48. Dh7 Dc3 49. Ka2
Dxe5 50. Dg8 Kh4 51. Dxf7
Man kunne også vinde g4-bonden,
men den kan af og til virke som beskyttelse, og derfor er det ikke en
hastesag at tage den.
51... De3 52. Dh5 Kg3 53. Kb2 e5 54.
Kc2 e4 55. Kd1 Dg1 56. Ke2
En sidste finte.
56... Df2
56... Dh2†?! 57. Ke3! hvorefter sort
skal finde: 57... Dh3! for at vinde.
57. Kd1 e3 58. opgivet.
Dette bragte mig tilbage på en delt
førsteplads, nu med Arkell samt
Harakrishna, som jeg passende skulle møde i de sidste to runder. Da
Barsov og Sasikiran begge tabte, var
det klart, at det var mellem os tre, det
skulle afgøres. 0-1.
8. runde

Peter Heine Nielsen
Pentala Harikrishna
Katalansk / E07
Harikrishna havde hvid mod Flear i
sidste runde, men jeg havde sort mod
Arkell, så umiddelbart var det oplagt, at jeg skulle forsøge at vinde
her i næstsidste runde.
1. Sf3 Sf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. d4 Lb4
5. Ld2 Le7 6. Lg2 c6 7. Db3
7. Dc2 kunne give trækomstilling til
mit parti mod Anand, samt Sasikiran,
men der er grænser for, hvor mange
indere jeg ønsker at tabe til i den
variant!
7... Sbd7 8. Lf4
For at kunne besvare 8... Sb6 med 9.
Sbd2.
8... 0-0 9.0-0 b6 10. Sc3 La6 11. cxd5
exd5?
Fortjener efter min mening spørgsmålstegnet til fulde, om end det kan
virke som en hård dom – sort får trods
alt en typisk dronningindisk struktur. Normalt spiller man dog kun en
sådan. når hvid har spildt tid med
f.eks. Te1, som er modevarianten i
træk 7 i klassisk dronningindisk. Her
har jeg kun lavet nyttige træk, hvorimod hans løber „svæver“ lidt på a6.
Derfor er det ikke underligt, at jeg
nu får klar fordel med en aktion i

centrum. 11... cxd5 12. Sb5 Lxb5 er
lidt bedre for hvid, men holder sort
partiet, har han de bedste kort på
hånden i sidste runde.
12. Tfd1 Te8 13. Se5 Lb7
13... Sxe5 14. dxe5 Fulgt af Sxd5
cxd5 Lxd5 er ødelæggende.
14. e4 Sf8

t+-WtMl+
Ov+-VoOo
-Oo+-M-+
+-+oN-+-+-PpB-+
+qN-+-PpP-+-PbP
Q R-+r+-K15. Sxc6
Principielt en korrekt beslutning,
men om man vinder flere partier ved
at satse på at vinde det tekniske slutspil, vi får, end ved at spille 15. Le3
for at true samme kombination under gunstigere omstændigheder samt
at holde presset, er svært at sige.
Under partiet fortrød jeg, men nu er
jeg i tvivl.
15... Lxc6 16. exd5 Lb7 17. d6 Lxg2
18. dxe7 Dxe7 19. Kxg2 Se6 20. Le3
Sg4 21. Te1!
Hvid når lige at konsolidere sig, og
ved at true med d5, tvinger jeg sort
til at afvikle som i partifortsættelsen.
21... Df6 22. d5 Sxe3 23. Txe3 Sd4
24. Txe8 Txe8 25. Dd1!
Ser passivt ud, men Dd3 samt Td1
er på vej, og jeg kunne ikke se, hvordan sort skulle kunne udnytte sin
aktivitet.
25... Sf5
25... Te2?! så jeg kort på, men det er
rent bluff, da alt, hvad man skal
undgå, er 26. Sxe2 Df3† 27. Kf1
Sxe2 at slå e2 i denne stilling!
26. Dd2 De5 27. Td1 Sd6 28. Dd3 g6
29. Td2
Her regnede jeg med, den var ved at
være hjemme. Hans initiativ er neutraliseret, og jeg overtager e-linien.
29... Df6 30. Te2 Txe2 31. Dxe2 Dd4!
Godt modspil. Sort frygter ikke et
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hvids De7, men satser på aktivitet
for at genere hvid mest muligt. Der
er stadig en del arbejde, før pointet
er i hus.
32. Dd1 Db4
Sort kunne overveje at slå d1, men
da jeg netop har repeteret Dvoretskys
slutspilsleksikon, hvor han har et par
eksempler på Botvinniks regel med
„springerslutspil er som bondeslutspil“, frygtede jeg det ikke voldsomt.
33. Dd2 Kf8 34. b3 Sf5 35. Dd3 Sd6
36. Se2
Signalerer at jeg er på vej til c6, om
end jeg ikke var overbevist om, det
var det rigtige felt til springeren. Men
i moderat tidnød, mister man ofte
orienteringen.
36... De1 37. Sc3 De5 38. De3 Df5
38... Dxe3 39. fxe3 f5 40. Kf3 vinder sikkert for hvid, men jeg tror,
sort trods alt har bedre praktiske
chancer i den stilling, end i partifortsættelsen.
39. Dd4 Kg8 40. a4
Truer Sb5 med et vundet dronningslutspil. Sort var nede på 6 sekunder,
før han affandt sig med et passivt
dronningtræk, men der var ikke andet.
40... Dd7 41. De5
41. Se4!? ligner den kliniske fortsættelse. Jeg var bange for, at det rene
dronningslutspil kunne ende i en stilling, hvor d-bonden blev blokeret,
men det lader til, at efter 41... Sxe4
42. Dxe4 vinder hvid. Alt, hvad han
behøver, er at få dronningen til e5.
Under partiet missede jeg 42... f6 43.
Dc4!, jeg går til c6 med dronningen,
og sort kan ikke få et bondeslutspil
der holder, f.eks. 43... Kf8 44. Dc6.
Og efter 42... Dd6 43. f4! bryder jeg
nemt igennem. Sort har marginale
chancer for at få en evig skak ind,
men så heller ikke mere, så vidt jeg
kan vurdere.
41... h5 42. h3 Kf8 43. f3
43. Se4 er stadig den nemme løsning. Min idé var at tage f5 fra hans
springer og derved pacificere ham
helt. Derefter kunne jeg så forholde
mig til, hvordan man skulle komme
videre. Hvorfor jeg ville have bønderne på f3-g4-h3 og ikke f2-g3-h4
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skal jeg vende tilbage i en senere
artikel om min træning hos Dvoretski.
43... Dc7 44. g4 hxg4 45. fxg4 Dc5

-+-+-L-+
O-+-+o+-O-M-+o+
+-WpQ-+p+-+-+p+
+pN-+-+p
-+-+-+k+
Q +-+-+-+46. Kf3!
Turneringsafgørelsen set med mine
øjne! Jeg bandede lidt over, at jeg
efter 43... Dc7 havde destrueret min
sikre kongestilling, da der nu altid
var modspil via 2. række. Derfor
kunne jeg lige så godt slå på g4 med
f-bonden for at have muligheden for
at skabe en fribonde i h-linien. Nu er
spørgsmålet så, hvor hvid skal placere sin konge. Sikkerhed er ikke
sådan lige at finde, så hvorfor ikke
bare deltage i kampen med åben
pande? Kongen kan være en nyttig
brik i slutspillet, og når man ved, at
springeren er en effektiv brik til at
dække for dronningskakker giver det
nærmest sig selv at d3 er nøglefeltet.
Bagefter føles det så oplagt, men det
var med en vis nervøsitet jeg gik
fremad, men jeg havde en god fornemmelse på dette tidspunkt.
46... Db4 47. Ke2 Da3 48. Kd3 Db4
49. h4
Sorts fæstning bryder sammen. Denne gang ikke med træktvang, men
med konkret action. Der er masser
af gode retningslinier i skak, det
svære er at vælge imellem dem konkret!
49... Se8 50. Dd4!
Holder hans dronning ude af spil.
50... Dxb3 51. d6 illustrerer hvor
solidt en springer dækker for dronningskakker.
50... Da3 51. h5 gxh5 52. gxh5 Kg8
53. De5 Df8 54. Se4
Truer 55. Dxe8, sort er helt færdig.

54... f5
Et pænt forsøg. 55. Dxe8 fxe4 er
skak! 56. Dxe4 vinder, men der er
nemmere veje.
55. Sg5 Sf6 56. Dxf5 Dh6 57. d6 Sxh5
58. d7 Dd6 59. Ke3 De7
Sort tabte på tid. efter f.eks. 60. Kf3
kunne han også opgive. 1-0.
Efter denne sejr var jeg alene i spidsen, med kun Arkell et halvt point
efter. Ham havde jeg de sorte brikker mod i sidste runde, og dermed
var der lagt op til den helt store finale. Selv om jeg tidligere i turneringen ikke havde den helt store succes med at „geare ned“ valgte jeg at
satse på en defensiv strategi. Vi fik
hurtigt et slutspil, og da jeg nærmest
havde lille fordel, indstillede han beskydningen efter blot 16 træk, tilbød remis og ønskede mig kort efter
tillykke med turneringssejren.
Min første i over et år, ikke nogen
specielt stor pause efter min tidligere
målestok, men året 2001 gjorde mig
sikkert en anelse forvænt. Arkell derimod vandt ca. 25 turneringer sidste
år! Nogle fordele skal der vel være
ved konstant at spille weekend-turneringer i England.
• Hastings 1895. Den første
internationale skakturnering i
Hastings – og en af de helt store:
1. Pillsbury 16½/21, 2. Tchigorin
16, 3. Lasker 15½, 4. Tarrasch 14,
5. Steinitz 13 osv.
• Mesterbesøg: Siden 1895 har
samtlige verdensmestre undtagen
Bobby Fischer og Gary Kasparov
deltaget i Hastings.
• Bent Larsen: Vandt turneringen
1972/73 foran Uhlman, Hartston
og Hort.
• Challengers: Udfordrernes store
åbne turnering har fristet mange
danske spillere gennem tiderne.
I år deltog Jes Harholm, tidligere
formand for 6. hovedkreds, med
scoren 4 point af 9 og en placering
som nr. 78 af 124.
http://hastingschess.org.uk

Divisionsturneringen:

Sidste runde afgør alt
Meget er nyt i Dansk Skak
Union's 41. divisionsturnering: rating, rygeforbud,
seks timers betænkningstid
 og direkte Net-adgang til
alle resultater for samtlige
556 deltagere.

Favoritter til tredje guld
De forsvarende mestre fra Helsinge
har foruden den spinkle føring på 1
point til Skolerne og en lettere modstander i 6. runde, så det nordsjællandske hold med det imponerende
ratinggennemsnit 2491 – Skolerne
er klart efter med 2403 – må være
favorit til at vinde DM for tredje år i
træk.
Helt så enkel er sagen imidlertid
ikke, for mens Skolerne næsten ikke
kender til afbud og kun har anvendt
i alt ni spillere (9. manden Finn Pedersen har 4 point af 4!), har Helsinges topbætter ikke spillet mange partier. Peter Heine Nielsen har 2½ af
3, Lars Schandorff 1 af 2, og de svenske lejesoldater Emanuel Berg og
Jesper Hall i alt 3 af 4, og dertil kommer, at styrkelistens nummer 5, Steffen Pedersen kun har scoret 2 af 5 på
det 2. og 3. bræt, han har fået overladt i alle fem runder.
Helsinge har altså bragt sig i spidsen mere i kraft af en fantastisk effektiv bund end af deres stormestre,
som har foretrukket Bundesligaen og

Af Thorbjørn Rosenlund
Divisionsturneirngen er blevet diskuteret i mange ombæringer. Hvad
skal det koste, hvor mange hold skal
deltage, hvordan gør man turneringen presse-venlig, skal professionelle udlændinge kunne være med –
og hvad med datokoordinering med
den tyske Bundesliga?
I fjor lykkedes det at nå en beslutning vedr. betænkningstid og rating,
og dermed kom rygeforbuddet med
som sidegevinst, men med så mange
deltagere og så forskellige opfattelser af, hvordan en divi-kamp skal se
ud, vil diskussionen fortsætte.

To hold i udbrud
Turneringsplanen har sikret, at sidste års nummer et og to, Helsinge og
Skolerne, mødes i sidste runde. Som
1. DIVISION
1. Brønshøj

3/11 16/11 17/11 12/1
2

2. Helsinge 1

6

3. Nordre 1
4. SK 1968 1

3
3

5. K 41

8. Århus

5
1

6

2
1

5

6
5

6

4

4½

6. Skolerne
7. Sydkysten

2

8

7

3½
2

3

8

8

4

3

7

6

5

8

4
5

6

7

6

4
4

5

3

4

3

0
5

6

2

4
7

4

8

andre gøremål. David Bekker-Jensen er blandt de seks spillere i hele
turneringen, der fortsat har maksimum, og lillebror Simon har 3½ af
4, mens både Klaus Berg, Tomas
Hutters og Niels Jørgen Fries Nielsen har samlet 4 point i fem partier.
Den slags løber op.
Afslutnings-weekenden falder
ikke sammen med Bundesligaen, så
mon ikke Helsinge er i noget nær
stærkeste opstilling i finalen.
Skolernes chance ligger i det
umålelige, der hedder 'holdånd' og
som ofte har vist sig at give ekstra
point. Men blandt mindre okkulte
fænomener bør nævnes, at Davor
Palo jo er gået meget frem, at Karsten Rasmussen er vendt tilbage til
sinbarndomsklub efter en række sæsoner i Århus, og at Henrik El-Kher
er et stærkt 4. bræt, selv om han blor
er københavner på studieophold i
den jyske hovedstad.

turneringen har formet sig, er der lagt
op til en ren finale, for før dobbeltrunden 15.-16. marts i København
er de to hold henholdsvis 12 og 11
point foran nr. 3.

4
2

3

5½

5½

3½

5½

4½

2
3 4
2 1
4

15/3 16/3
7

5

3
3

1

2½
2

7
8

2½

5
1

2/2

6

8

4

6
5

2

7
6

3

5

5
2½
3

2
8

7

Endnu er der langt til Bundesligaens
internationale tilstande. I de første
fem runder har klubbernes anvendelse af udlændinge begrænset sig
til følgende: Helsinge: 4 (3 pts.),
Skolerne: 0, K 41: 0, Brønshøj: 3
(2½ pts.), SK 1968: 0, Århus Skakklub: 0, Nordre: 0, Sydkysten: 0.

Pts.
18½

1

1

5

3

Rigtige udlændinge

4
1

mp. plac.
4

4

30½ 10

1

14½

1

7

18½

3

5

18½

6

3

29½ 10

2

12½

1

8

17½

5

6
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BENT LARSEN

Taktik
Bent Larsen fortsætter
sit jubilæums-potpourri
i Skakbladet med en
masterclass over taktikkens væsen illustreret
med en række meget
forskellige variationer
over temaet. Hvad er
smukkest, den evige
binding eller et
dronningoffer?

-+-Tt+l+
Ov+-Mo+o
-O-+-Vo+
+-+p+-+w
-+-+-+-+
P-+q+n+p
-+b+-Pp+
Q +-BrR-KHvids stærkeste træk?
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Vi skal allerførst se på ‘hjemmeopgaven’.

Garcia
Bent Larsen
Dronningindisk / E12
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 b6 4. Sc3 Lb4
5. Lg5
En robust variant i Bogoljubovs stil.
5... Lb7 6. e3 Lxc3
I hvert fald ikke 6... d6 pga. 7. Da4†,
f.eks. Uhlmann - Andersen, Tel Aviv
1964. Det imponerende er, at Børge
alligevel blev International Mester
på den olympiade.
7. bxc3 d6 8. Ld3 Sbd7 9. Dc2 e5(?)
Jeg tror nu, at det elastiske 9... De7
er det rigtige.
10. Lf5 h6 11. Lh4 0-0
Hvad ellers? Men jeg var bekymret,
hvad sker der efter 12. Lxd7 Dxd7
13. Lxf6 gxf6 14. Sh4... Min modstander ofrede kun 7 minutter på problemet. Det ser faktisk ud til, at Sort
klarer sig udmærket efter 14... Dg4.
12. Sd2 De8 13. 0-0-0 g6 14. Ld3 e4
Slag på g2 så alvorligt ud.
15. Le2 a6!
Det eneste rigtige! Men hvis du holdt
på 15... b5, havde du fat i noget af
det rigtige!
Den sorte stilling er meget vanskelig, og det ville være let for en Nimzovitsch-elev at finde på 15... De7
eller 15... De6 fulgt af Tae8, hvilket
ville være det forkerte tårn. Noget
med ‘overdækning’, javel, men et
andet sted i Systemet fremhæves det,

at man kun skal parere direkte trusler. Ellers skal man, i stillinger med
modsatte rokader, give sit eget angreb fortrinnet. Uden b6-b5 er det
svært at få øje på noget angreb. Jeg
er overbevist om, at Nimzo også ville
have spillet a6.
Bortset fra det, er det selvfølgelig et
træk af stor psykologisk kraft. Hvid
bliver forvirret. Står han slet ikke
bedst? Har Sort chancer?
16. g4 Sh7 17. Lg3 De7

t+-+-Tl+
+vOmWo+m
oO-O-+oO
+-+-+-+-+pPo+p+
+-P-P-Bp+qNbP-P
Q +-Kr+-+r
18. h4?
En klar fejl. Bedre 18. Lf4!
18... Tfe8! 19. Lf4 Df8!
Meget behageligere end 19... Kg7
20. Sf1 Sdf8 21. Sg3 Lc8.
20. Tdg1 b5
Efter 21. cxb5 axb5 22. Lxb5 c6 får
Sort et godt angreb. Læg mærke til,
at Df8 er med!
Et af Hvids problemer er, at hans
dronning har svært ved at komme
med i hans angreb.
21. Sf1 bxc4 22. g5 h5 23. Sg3 Tab8
24. Sxh5? gxh5 25. Lxh5 Kh8 26. Kd2

Va’ for noget? Planen må have været g6, men det er ikke særlig farligt.
26... Sb6 27. Lg3 Lc6 28. Tb1 De7 29.
Thg1 Sf8 30. Le2 Se6 31. Tb4 a5 32.
Tbb1 Sg7
Jeg havde endnu 10 minutter, min
modstander 5.
33. h5 Sf5 34. g6 fxg6 35. hxg6 Kg7
36. Lf4 Th8 37. Tg5 Ld7 38. Tbg1 Tbf8
39. Lg4 De8 40. Dc1 Le6
Herefter havde vi en time hver til
resten. Hvis det havde været en time
til 20 træk, havde Garcia opgivet i
61. træk. Men nu blev partiet på 94
hiv. Jeg havde hele tiden mere tid
end Hvid. Men partiet bringes for et
eneste træk. Nr. 15!
Vi skal lige have en ny hjemmeopgave: 1. c4 Sf6 2. Sc3 e6 3. Sf3 d5
4. d4 c5 5. cxd5 Sxd5 6. e3 Sc6 7.
Ld3 Le7 8. a3 cxd4 9. exd4 0-0 10.
0-0 Sf6 11. Lc2 b6 12. Dd3 Lb7 13.
Lg5 g6 14. Tad1 Sd5 15. Lh6 Te8
16. Tfe1 Sxc3 17. bxc3 Dd5 18. c4
Dh5 19. Lc1 Lf6 20. h3 Tad8 21. d5
exd5 22. cxd5 Se7 (diagramstillingen forrest i artiklen).
Det er let eller svært, alt efter hvordan man er ‘programmeret’. Men
derom meget mere næste gang.
Som det vil være fremgået af overskriften, har jeg igen givet mig selv
stor frihed. Hvad betyder ‘taktik’?
Det er ifølge Teichmann 95% af spillet. Men når vise mænd har svært
ved at definere ‘kombination’, og når
Hübner har kunnet påstå, at skakpsykologien ikke eksisterer, så kan
vi vel også tage lidt let på dette med
taktikken. Måske går den også ind
på de psykologiske område?
I hvert tilfælde er der visse kombinationstemaer, der efter mange skakspilleres mening er smukke. Min forkærlighed for Bodens mat er velkendt. Men jeg har aldrig fået chancen i et turneringsparti! Jeg har ikke
en gang været nær ved. Men i en
ursimultan i Reykjavik 1989 kom
den! Dxc3† og La3 mat. Hvid har
rokeret langt, og Sort har en løber på
f5. Min modstander var international fodbolddommer, og han var i højt
humør. Island havde slået Tyrkiet,

så vidt jeg husker 2-0, den eftermiddag.
Den evige binding er også sådan et
kønt motiv. Vi er igen i Reykjavik,
men i 1985, og temaet findes kun i
en note. Men det er sådan et sødt lille
parti, og den ‘evige’ er skyld i, at jeg
vinder en bonde. Hvorefter jeg selvfølgelig ikke vil påstå, at denne
bondegevinst er smukkere end totræksmatten – men jeg vil heller ikke
påstå det modsatte!
Her er vi tæt på Bobby Fischers berømte svar på spørgsmålet, hvad er
det bedste i skak: – At se den anden
vride sig!
Jusse kunne være gået ind i varianten, og derefter kunne han have vredet sig i en lille snes træk.

Bent Larsen
Jusupov
Engelsk / D41
1. c4 Sf6 2. Sc3 c5 3. g3 e6 4. Sf3 d5
5. cxd5 Sxd5 6. Lg2 Sc6 7. 0-0 Le7
8. Sxd5 exd5 9. d4 0-0 10. dxc5 Lxc5
Dette er selvfølgelig ikke et Tarrasch-Forsvar! Sc3 og Sf6 er væk.
Hvem dette er gunstigt for, er ikke
så nemt at sige. Men jeg havde 5-0
med Hvid, indtil Lars Bo ødelagde
min score i 1994. Hvids bedste træk
er sandsynligvis enten Lg5 eller a3.
Men Se1, Lf2 og Lf4 er også blevet
forsøgt. Og Dc2.
11. Lg5 f6(?)
Jeg tror ikke, dette kan være Sorts
bedste træk. Men forhistorien indeholder mange partier med 12. Tc1,
med pointen 12... Lxf2 13. Txf2 fxg5
14. Sxg5! (Txf2 15. Dxd5†). Jeg
havde udviklet den idé, at man ikke
skulle have for travlt med at jage den
udsatte løber på c5 til et bedre felt.
Efter 12. Tc1 Lb6 13.Ld2 Le6 14.
Se1 Dd7 15. Sd3 Lh3 havde Sort
vist ikke flere problemer end Hvid i
Psahis - G. Agzamov, SovjetM 1985.
12. Ld2 Le6
Et temmelig tamt træk. På Gausdal
havde Simen Agdestein spillet
12...Te8 13. Tc1 Lb6 14. e3 Lf5! 15.
Lc3 Le4 16. Db3 Kh8 17. Tfd1 De7
18. Ld4!, og nu havde Hvids fordel

været beskeden efter Lxf3. Men efter 18... Sa5? 19. Dc3 Sc4 20. Lxb6
Sxb6 21. b3 var fordelen meget tydelig. I alle tilfælde: jeg ville ikke
have gentaget det idéløse 13. Tc1.
Jeg havde selvfølgelig spillet 13. e3.
Efter 12... Te8 er der hele tre sorte
brikker, der hæmmes af e3-bonden:
Te8, Lc5 og Bd5! En antydning: 13.
e3 Lf5 14. Db3 Lb6 15.Tfd1, eller
endog 15. a4!?
13. e3! d4?
Dette er simpelthen en fejl. Det er let
at sætte sig ind i Jusses tanker: han
vil udnytte, at Hvid ikke har vundet
et tempo med Tc1. Men i de kommende komplikationer er det skam
udmærket, at dette tårn dækker a2. –
En interessant mulighed var 13...
Db6 14. Lc3, Tad8, for 15. Sd4 giver næppe mere end remis. Men
Hvid har 15. b4! med pointen 15...
Lxb4 16. Tb1 Dc5 17. Lxb4 Sxb4
18. Dd4!

t+-W-Tl+
Oo+-+-Oo
-+m+vO-+
+-V-+-+-+-O-+-+
+-+-PnPpP-B-PbP
Q R-+q+rK14. exd4 Sxd4 15. Le3 Sxf3 16. Dxf3
Db6
I hvert fald ikke 16... De7 17. Dxb7!
Men hvorfor ikke 16... Lxe3 17.
Dxe3? Efter 17...Te8? 18.Lxb7 er
der ikke noget godt på apoteket,
f.eks. 18... Tb8 19. Lc6 eller 18...
Ld5? 19. Dxe3†! eller 18... Lxa2?
19. Df3 eller 18... Lc4 19. Dc5. Men
det hæslige 17... Dd7 18. Tfd1 Df7
er sværere at gendrive. Sandsynligvis vinder 19.Lxb7 Tab8 20. Lf3!
(20. Lc6 Txb2 21.Td6 Lc4! 22. Td7
Dg6 holder) 20... Txb2 21. Td6,
f.eks. 21... Txa2 22. Tc1 Lb3 23.
Td7! eller 21... Lc4 22. Dd4 Tfb8
23. Kg2! – Sorts vanskeligheder på
diagonalen a2-g8 ses klart i disse
varianter.
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17. Tfe1 Lxe3
17... Lc4? 18. Lxc5 Dxc5 19. Tac1
er dårligere, men 17... Lf7 er et godt
træk. En af pointerne er 18. Lxc5
Dxc5 19. Dxb7 Tab8 20. De7 Da5!,
hvor det eneste spage forsøg er 21.
Da3. Bedre er 18. Dxb7 Lxe3
19.Txe3 Dxb7 20. Lxb7 Tab8 21.
Te7 Tfe8 og nu enten 22. Txe8†
Txe8 23. La6 eller 22. Tc7!
18. Dxe3 Dxe3 19. Txe3 Kf7

t+-+-T-+
Oo+-+lOo
-+-+vO-+
+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-R-PpP-+-PbP
Q R-+-+-KJusse tror, han kan holde remis efter
20. Tae1 Lxa2 21. Te7 Kg6 22. Txb7
20. b3!!
Her kommer den evige binding: 20...
Tab8 21. Tae1 Tfe8 22. Txe6 Txe6
23. Ld5 Te8 24. f4 f5 25. g4! Kf6
26.g5† Kf7. Her vinder Hvid selvfølgelig. Eksempelvis 27. Kf2 Te7
28. Te5 Te8 29. a4 Te7 30. a5 Te8
31. b4 Te7 32. Ke3 Te8 33. Kd4 Te7
34. h4 Te8 35. h5 g6 36. h6 Te7 37.
h4 Te8 35. h5 g6 36. h6 Te7 37. a6
bxa6 38. Txe6 Txe6 39. Kc5 Ke7
40. Lxe6 Kxe6 41. Kc6 Ke7 42. Kb7
Kd6 43. Kxa7 og vinder.
20... Tae8 21. Tae1 Ld7 22. Ld5! Kg6
23. Lxb7 Txe3 24. Txe3 Tb8
Sort anser løberslutspillet for håbløst. Jeg havde planlagt 24... Te8 25.
Txe8 Lxe8 26. Le4†! Efter 26... Kf7
27. f4! h6 28. b4 vinder Hvid ved
omhyggeligt spil.
Efter partitrækket anser jeg nu 26.
Le4 for det nøjagtigste, men under
partiet var jeg godt tilfreds med...
25. La6?! Tb6?
Tidnød. Den bedste chance var 25...
Lb5.
26. Lc4 a5 27. a4(!)
27. Kf1 var også udmærket, men nu er
jeg fri for at tænke på Lb5 og a5-a4.
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27... Td6 28. Kf1 Td2 29. Ke1 Td4 30.
Td3!
Nu er løberslutspillet det nemmeste.
30... Txd3 31. Lxd3 Kf7 32. Kd2 h6
33. Kc3 Ke6 34. b4 Lxa4 35. bxa5 Kd6
36. Kc4 Lc6 37. a6 opgivet.
F.eks. 37... Lf3 38. a7 Kc7 39. Kd4!
Det følgende parti nyder jeg at vise
frem. Læseren vil muligvis mene, at
det da ikke er noget særligt. Men det
var helt utroligt, så godt jeg holdt til
varmen i North Bay 1995. Og dobbeltrunder! 8 runder på 4 dage. Man
husker vel bedst den første hedebølge, 300 døde i Chicago. Det var
bølge nr. 2. Toronto er nabo til Chicago, men North Bay ligger heldigvis 600 km nordpå, mellem to kølige søer. Dem passer Mr. Jorgensen
på, så de ikke slutter sig til 12.000
døde canadiske søer.

Når det begynder at

gå galt, er det som om
modstanderen får ret
i alt, hvad han har
foretaget sig !
Udstyret med en baseball-hue klarede jeg i den ulidelige hede de korte
spadsereture mellem huset, kantinen
og spillesalen. Og nu er det søndag
morgen, da spiller man allerede kl.
9. Min modstander er en USA’er af
russisk herkomst og med en imponerende rating. Jeg kender ham ikke
rigtig, men har set et par af hans partier i turneringen. Han er farlig! Men
han er så ung,og sandsynligvis er der
et eller svagt punkt i hans rustning.

Bent Larsen
Livshits
Modtaget dronninggambit / D27
1. d4 d5 2. Sf3 Sf6 3. c4 dxc4
Åh! Det bliver svært at vinde. Men
endnu stærkere mod mig er 3... e6 4.
Sc3 dxc4, for jeg tror ikke, Hvid kan
vinde Wiener-varianten efter 5. e4
Lb4 6. Lg5 c5.

4. e3 e6 5. Lxc4 c5 6. 0-0 a6 7. a4!?
Jeg anser ikke dette for et godt træk,
men Rubinstein og Botvinnik har
vundet med det. En anden idé, der
allerede var ved at komme på mode
i 95, er 7. Lb3, men jeg tror ikke på
den. 7... b5 8. a4 er interessant, men
hvad skal Hvid spille efter 7... Le7?
7... Sc6 8. De2 Dc7 9. Sc3 Le7 10. h3!?
Med ideen 10... 0-0 11. dxc5 Lxc5
12. e4. ;Men efter 10... cxd4 11. exd4
0-0 er Sort tilfreds. Der kom hurtigt:
10... cxd4 11. Sxd4! Sxd4
Dette kom også hurtigt, men jeg forstår ikke trækket. Det må være en
slags afsmitning fra varianten 11.
exd4. Sort er allerede indstillet på
denne stillingstype.
Jeg ville med Sort have spillet 11...
Ld7 eller muligvis 11... 0-0.
12. exd4 0-0 13. d5! exd5
Stadigvæk hurtigt. Mod 13... e5
havde jeg tænkt mig 14. Lg5, eksempelvis 14... Se8 15. Lxe7 Dxe7
16. Tae1 Sd6 17. Ld3 Te8 18. f4 f6
19. Dc2 med kraftigt initiativ, 19...
g6 går ikke pga. 20. fxe5 fxe5 21.
Lxg6.
14. Sxd5 Sxd5 15. Lxd5 Lf6 16. Df3!
R
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Først her begyndte Sort at tænke for
alvor. Det er lige ved at være for sent.
Hvid står bedst. En løber som den på
d5 har Sort ikke magen til. Den peger både mod Kg8 og mod Bb7. Se
en variant som 16... Tb8 17. Lf4 Le5
18. Lxe5 Dxe5 19. Tfe1 Dxb2 20.
Dxf7†!
Når det begynder at gå galt, er det
som om modstanderen får ret i alt,
hvad han har foretaget sig. Trækket
h3 er meget nyttigt nu, og hvis Sort
skulle have lyst til at skaffe sig så-

dan et lufthul, kan man passende
bruge fem minutter på at finde ud af,
hvordan han vil holde 16... h6 17.
Lxh6! – Selv det hæslige a4 er godt
nu, mod 16... Db6 er både a5 og Ta3
glimrende træk.
Der går 45 minutter. Han har nu
brugt meget mere tid end jeg. 16...
Te8 er vist noget af det bedste, han
har. Jeg svarer nok 17. Lf4 Db6 18.
Tae1, men jeg vil også se på 17. Ta3.
– Endelig trækker han. Et temperamentsudbrud!
16... Le6?? 17. Lxb7 Tab8 18. Lxa6
Da5 19. Ld3 Tfd8 20. De2 Ld5 21. Lb5
Da8 22. f3
Hæsligt, ikke sandt? Man har set den
slags før, med en sort dronning på
g3 og så videre.
22... Le6 23. Lf4
Nåja, når Hvid kan tage den diagonal...
23... Tbc8 24. Le5
Der var andre træk, men for en gangs
skyld kan jeg da godt synge med på
den gamle sang: afbytninger letter
forsvaret. Den gør jeg jo ellers nar
af, når jeg kan komme til det. Og for
resten: er jeg i forsvarerens rolle?
24... Da7 25. Kh1 Lxe5 26. Dxe5 Td5
27. De2 Tdc5 28. Tad1 De7
Sort har endnu 13 minutter. Jeg tror,
jeg ved, hvad der skete: Han så 28...
Tc2 29. Dxc2 og begyndte at tænke
på et lufthul. Da han ikke kunne bestemme sig mellem g6 og h6, spillede han De7. Eller også blev han
irriteret af muligheden 28... g6 29.
De3.
29. Ld7 Tc2 30. De5 T8c5 31. Db8
Df8 32. Db6!
32. Dxf8† bør selvfølgelig vinde,
men ikke uden tekniske vanskeligheder
32... Lc4 33. Tfe1 Le2 34. b4! Tg5
Desperation. Jeg havde nærmest
forestillet mig 34... T5c4 35. Tb1.
35. Tc1 Tg6 36. De3
Jeg husker ikke, hvad jeg havde
imod 36. Txc2 Txb6 37. Tcxe2. Men
dronningtrækket er muligvis finere.
– Sort opgav.
Taktikken? Det må i dette tilfælde
gå på det psykologiske. Navnlig 11.
Sxd4!?

Men kommentaren til 16. træk minder mig om et andet parti fra samme
år, spillet i turneringen i San Martin
(ved Buenos Aires). Også her mod
en stærk ung spiller (vinder af det
panamerikanske juniorM), og med
et interessant spil mellem taktikken
og det strategiske.

Bent Larsen
Ginsburg
Engelsk / A20
1. c4 e5 2. g3
Undgår 2. Sc3 Lb4, der var ved at
komme på mode. Også 2. Sc3 Sf6 3.
g3 Lb4 er en hård nød at knække.
Men Sort vælger en variant, hvor 2.
g3 er mindre effektivt.
2... f5!? 3. d4 Sc6!?
Der er ikke meget pålidelig teori.
Spilleligt er også 3... Lb4†, f.eks. 4.
Ld2 Lxd2 5. Dxd2 d6.
4. d5 Sce7 5. Sc3 d6 6. Sf3 h6
En anden mulighed var 6... Sf6 (7.
Lg5 Sg6).
7. e4 Sf6 8. Ld3 g6 9. Sh4 Lg7 10. exf5
Hvorfor ikke 10. Dc2 ? – 10... f4 11.
gxf4 exf4 12. e5 må være godt for
Hvid, men Sort kan finde på 10...
fxe4!? 11. Sxe4 Sf5 12. Sxg6 Tg8,
og særlig klar er stillingen ikke.
Hvids skarpeste svar er 13. f4!?
10... gxf5 11. Dc2 e4 12. Le2
R
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Hvid har visse positionelle fordele.
Feltet f4, det svage bondekomples
e4-f5. På langt sigt planen f2-f3. Af
de sorte brikker er navnlig Se7, men
også Lc8 problembørn. Men hvids
udvikling har været en smule langsom, og derfor kan Sort muligvis få
modspil, hvis han optræder energisk.

Jeg har brugt denne stilling som et
eksempel på det, Reti sagde:
– Rokere skal man, når der ikke er et
bedre træk.
Sort spillede temmelig hurtigt, kun
ved det næste træk tænkte han længe.
Jeg påstår, at Sort burde have spillet
12... c6! Derefter er 13. dxc6 bxc6
14. Lf4 Le6 meget kompliceret. Jeg
havde nærmest forestillet mig 13.
Db3, der kan besvares med Db6, eller også med 13... cxd5 14. cxd5
Db6, en af mine varianter så sådan
ud: 15. Lb5† Ld7 16. Le3 Da5 17.
Ld4 Lxb5 18. Dxb5† Dxb5 19. Sxb5
Kd7 20. Sxa7 Thg8. Sort klarer sig
udmærket.
Meget indviklet er 12... c6 13. Lf4
cxd5 14. Sb5 0-0 (15. Lxd6 a6), men
Sort får passende chancer.
12... c6 er i overensstemmelse med
en god hovedregel, der selvfølgelig
ikke er uden undtagelser. Den kan
formuleres nogenlunde som følger:
– Har du et problembarn, bør du
straks løse det problem.
Man kan tænke på Sorts dronningløber i mange varianter af Dronninggambit eller Fransk.
12... 0-0(?) 13. Lf4!
Mod 13. 0-0 havde Sort sandsynligvis planlagt c6. Men nu strander det
på 14. dxc6 bxc6 15. Dd2, hvor vi
lige kan pege på, at 15... d5 16. cxd5
cxd5 17. Lxh6 d4 strander på 18.
Dg5 Se8 (18... Tf7 19. Lc4) 19. Sg6.
Endelig finder Sort en plan: a6 fulgt
af De8 og Sg6, hvorefter hans alvorligste problem er løst.
Der er bare det ved det, at det ikke
kan lade sig gøre.
13... a6 14. Dd2 Kh7 15. Sd1 De8
I betragtning kom 15... Sg6.
16. Se3
Nu duer 16... Sg6 ikke pga. 17.
Sexf5. En lang tænketur.
16... Sh5 17. Seg2 b5?!
Dette forbedrer ikke stillingen. Fornuftigere var 17... Sxf4 18. Sxf4 Le5,
men efter 19. 0-0 er Hvid klar til f3.
18. Tc1 bxc4 19. Txc4 Tb8 20. Tc2!
Chancen 20. b3? Tb5! får han ikke.
I begyndende tidnød kommer der nu
en fæl kikser. Men hvad kunne Sort
2003 /2/69
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gøre? problemet på c7 er alvorligt
20... Lb7 21. Txc7 e3
Desperation.
22. Lxe3 Sf6 23. Sf4 Se4 24. Dd3 Lc8
25. b3 Dd8 26. Txe7 Dxe7 27. Shg6
Dc7 28. Sxf8 Lxf8 29. 0-0
Endelig blev der tid til det.
29... Da5 30. Tc1 Dxa2 31. Tc7 Kg8
32. Dc4 Lb7 33. Lh5 Da1 34. Kg2
opgivet.
Moderne Benoni er en åbning, jeg
aldrig er blevet virkelig fortrolig
med. Jeg har spillet den skidt både
med Hvid og Sort. Hvids bondeovervægt i centrum må være noget
værd i det lange løb. Men Sort har
selvfølgelig nogle taktiske chancer.
Jeg har næsten aldrig spillet 2... c5
3. d5 e6, men jeg er nogle gange
havnet i stillinger fra Moderne
Benoni via Kongeindisk. Således
også i dette parti fra Hastings 198687. (Nærmere betegnet 2-1-87).

Conquest
Bent Larsen
Benoni / A65
1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 d6
Benkös 3... b5 studerede jeg seriøst
i 1968, men jeg troede ikke på det.
Det havde nu nok alligevel været en
god idé. Så sent som i olympiaden i
Skopje 1972 blev det spillet i 14
partier. Hvid vandt ikke et eneste!
4. Sc3 g6 5. e4 Lg7
Hvis Hvid nu spiller 6. Sf3 0-0 7.
Le2 e6 8. 0-0, behøver Sort ikke at
styre ind i Moderne Benoni med
exd5. Muligt er 8... Te8, hvilket gav
udmærkede resultater. Men den engelske stormester vælger et helt andet udviklingssystem.
6. Lg5!? 0-0
Også 6... a6 kommer i betragtning.
7. Dd2 a6 8. f3!?
Trækomstilling til Sämischvarianten.
8... e6 9. a4 exd5 10. cxd5 Sbd7 11.
Sh3 Tb8
Jeg havde sat mig i hovedet, at Te8
var temmelig værdiløst i denne stilling. Om sådan en idé er rigtig, er
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næsten det mindst vigtige. Man spiller den og fortsætter konsekvent, og
det gør indtryk på modstanderen!
12. Sf2 Dc7 13. Le2 c4
Mod 14. a5 har jeg nu valget mellem
14... b5 og 14... Sc5. Hvilket faktisk
får mig til at tvivle på 11... Tb8. 11...
Dc7 kan være nøjagtigere.
14. 0-0 b5 15. axb5 axb5 16. b4 cxb3
Nødvendigt. Ellers får Sort intet spil.
17. Sxb5 Db6 18. Le3 Sc5 19. Sd4 Ld7
20. Tab1 Tb7?!
Det fik ham til at tænke! Det er en
udpræget ‘multi’. Et af formålene er
at forberede Tfa8. Et andet er, at tårnet ikke trues af Sc6. Men medens
Conquest tænkte, blev jeg mere og
mere bekymret for 21. Sd3! Hvad
gør jeg? 21... Sxd3 22. Txb3 duer
ikke, og hvor er fortsættelsen efter
21... Sfxe4 22. fxe4 Sxe4 23. Db2 ?

Har du et problembarn,
bør du straks løse
det problem!

Bagefter er vi allesammen meget
klogere, og jeg tror nu, at Sorts bedste træk er 20... Db4, men gode
remischancer. Eksempelvis 22.
Dxb4 Txb4 23. Sc6 Lxc6 24. dxc6
Tb6!

-+-+-Tl+
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+o+-Bp+-+-QbNpP
Q +r+-+rK21. Lc4? Db4 22. De2 b2 23. Sc6 Da3
24. Ld4 Sh5 25. Dd2 Ta8 26. e5
Alt dette forudså Conquest ved 21.
træk. Sort havde ikke meget at vælge
imellem. Og Hvid egentlig heller
ikke. Mod 26. g4 havde Sort Ta4
parat. Men nu strander dette træk på

27. Lxb2 Txb2 28. Rxb2 Txc4
29.Tb8† Lf8 30. Dh6 Sg7 31. Se7†.
Men selv om Conquest havde været
opmærksom på Ta4 i sine forudberegninger, havde han mærkeligt nok
ikke taget Da4 med i sine kalkuler.
26... Da4!!
Hvad nu, hvis Hvid simpelthen trækker løberen i sikkerhed med 27. Le2?
For det første har Sort gevinstchancer med 27... Lxc6. Og for det
andet har han 27... Sb3, f.eks. 28.
Dxb2 Sxd4 29. Dxb7 Sxe2† 30.Kh1.
Her er der mindst remis med 30...
hxg3 Sxg3†, f.eks. 32. Kh2 Dh4†
33. Sh3 Lxh3! 34. Dxa8† Lc8 35.
Kg1 Se2 mat!
Hvid er ved at være i tidnød.
27. Lxc5 dxc5 28. Ld3?
Dette taber. Straks efter partiet angav jeg 28. Se4 som Hvids bedste
chance. Men det tror jeg ikke længere på. Der kan følge 28... Dxc4
29. Sd6 Df4! 30. Dxf4 Sxf4 31.Sxb7
Sxd5 32. Sba5 Sb4 (eller Ta6) 33.
Sxb4 cxb4 34.Txb2 Txa5 35. Txb4
Lxe5, og jeg påstår gevinst for Sort.
En anden chance er 28. g4 Dxc4 29.
gxh5 Lxc6 30. dxc6 Tc7 31. Dd6!
Tac8 (31... Df4 32. Sg4!) 32. Txb2
Df4! med gevinstchancer for Sort,
men ikke 32...Txc6 33. Tb8!, hvor
Hvid sandsynligvis klarer sig.
Det rigtige træk for Hvid er såre simpelt: 28. Dc3! med lige spil! Af en
eller anden grund følte jeg mig først
tiltrukket af de komplicerede 28. Se4
og 28. g4.
R

t+-+-+l+
+t+v+oVo
-+n+-+o+
+-OpP-+m
w+-+-+-+
+-+b+p+-O-Q-NpP
+r+-+rK-

28... Df4! 29. Tfd1
29. Dxf4 Sxf4 er også temmelig håbløst, f.eks. 30. Le4, Se2† eller 30.
Lc4 Ta4. Altså skal man se på 29.

Nigel Davies  fik '50 udvalgte partier' til sin 12-års fødselsdag. (Foto: tr)

De2 og 29. De1. Dette sidste med
ideen 29. De1 Lxc6 30. dxc6 Lxc5
31. g3 Sxg3 32. Sh3, men efter 32...
Dd4† 33. Kg2 Tb3 vinder Sort uden
besvær.
Altså 29. De2 Lxc6 30. dxc6 Lxe5
31. g3 Sxg3 32. Dxe5 Dxe5 33. cxb7
Tb8, og Sort bør vinde. Udråbstegnet skyldes muligheden 32... Te7 33.
Txb2!
29... Lxe5 30. Sxe5 Dxe5 31. Te1 Dd4
32. Dc2 Sf6
Pludselig er det en temmelig normal
stilling, med en kolossal merbonde.
Men gå lige et træk tilbage. Jeg
glemte at pege på 32. Te4 Dxd5 33.
Txb2? Ta1†! med officersgevinst
33. Le4 Ta1
Det hurtigste. Særlig hurtigt bliver
det, fordi Hvid, der nu havde meget
dårlig tid, overså pointen.
34. Ted1(?) La4! 35. opgivet.
Samme svar var stærkt på flere andre hvide træk, f.eks. 34. Ka1 La4
35. De2 Lb5 36. Dc2 Sxe4 37. Txe4
Ld3 38. Sxd3 Txb1† 39. Kxb1 Dxd3.
Vi snupper lige et parti fra WFW,
London 1989. Det taktiske kommer
først op til overfladen til slut, og det
er ikke en ‘evig’ binding, men den
varer længe nok.

Bent Larsen
Davies
Løberspil / C28

1. e4 e5 2. Lc4 Sf6 3. d3 Sc6 4. Sc3
Lb4 5. Sf3 d6
Det er næsten en Spanier med omvendte farver. Men mertempoet
muliggør 5... d5 6. exd5 Sxd5 7.
0-0!? Det havde Nigel ikke lyst til.
Han begyndte at fortryde, at han ikke
havde spillet 1... g6.
6. 0-0 Lxc3 7. bxc3 Lg4
Interessantere end 7... Sa5, som både
Gligoric og Lengyel spillede i Amsterdam 1964. Gligo holdt remis.
Partiet mod Lengyel står i 50 Udvalgte Partier.
8. h3 Lh5 9. Lb3
Jeg tror faktisk ikke, at offeret 9. g4
Sxg4 10. hxg4 Lxg4 11. Kg2 Df6
12. Th1 er korrekt, men ville altså
ikke give ham chancen.
9... Sd7 10. Le3 De7 11. Tb1 Sd8 12.
Kh2 f6 13. Dd2 Lf7
Vi var enige om, at 13... Lxf3 14.
gxf3 g5 15.h4 er godt for Hvid.
14. Sh4 g6 15. f4
R
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Klar fordel til Hvid!
15... Lxb3 16. axb3 Sf7 17. Sf3 0-0 18.
Tf2 a6 19. Tbf1 Kh8 20. Kh1! Tae8 21.
Sh2 exf4
Let nok at kritisere. Men hvor er der
en plan for Sort?
22. Lxf4 Sfe5 23. c4 Tf7 24. Da5! Tc8
25. Sf3 Sc6 26. Dc3 Kg8 27. Sh2 h5
28. Lc1 Df8 29. Sf3 Dg7 30. b4
Måske burde Sort have spillet a5.
Men alle disse små forbedringer
havde sikkert bare forlænget partiet!
30... Sce5 31. Sd4 Te8 32. c5 dxc5 33.
bxc5
Det er randbonden, der nærmer sig
centrum! Sort har i øvrigt meget lidt
tid nu. Han ser 33... Sf8 34. Db3.
33... c6 34. Sb3 g5?
Der truede 35. d4. Men at han glemmer feltet f5 fortjener et spørgsmålstegn. Bagefter er det svært at sige,
hvad han skulle have spillet. 34... Sf8
35. Sa5! Tb8 36. Lf4 er nøjagtig lige
så håbløst som partiet.
35. Sd4!
Det tiende træk med denne springer.
35... Df8 36. Sf5 Sxc5
Eller 36...Dxc5 37. Dxc5 Sxc5 38.
Sh6† osv.
37. La3 Sed7

-+-+tWl+
+o+m+t+o+o+-O-+
+-M-+nOo
-+-+p+-+
B-Qp+-+p
-+p+-Rp+
Q +-+-+r+k
38. Da1!
Damen går i sikkerhed. Den sorte
dronning har overhovedet ingen
træk!
38... b5 39. d4 Txe4 40. dxc5 opgivet.
Jeg spurgte min modstander, om han
kendte mit parti mod Lengyel.
– Ja, den bog fik jeg til min 12-års
fødselsdag!
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Fjerdeplads
ved Blinde-VM
IM Kai Bjerring spillede
stærkt ved blinde-VM i
Istanbul og sluttede på
fjerdepladsen i samme
score som de tre
medaljetagere
Af Kim Pilgaard
Sidste sommer tog IM Kai Bjerring
til Spanien for at spille så meget skak
som muligt og komme i form til to
vigtige turneringer for blinde. Kai
var nemlig udtaget til de blindes OLhold, som skulle spille mod de seende ved OL i Bled.
Planen lykkedes fuldt ud, Kai spillede nemlig fremragende som 2. bræt
på de blindes hold ved OL i Bled, og
blev holdets topscorer med 8 point
af 13, hvilket var en præstation på
omkring 2400. Den anden turnering
var VM for blinde i Istanbul, som
blev afholdt mellem den 20. til den
Slutstillingen:
1. IM Mouret Jounusof (KAZ) 7
2. IM Sergey Krylov (RUS) 7
3. Rasim Nizam (BUL) 7
4. IM Kai Bjerring (DEN) 7
5. Boris Rositan (LTU) 6½
6. V. Trkaljanov (MKD) 6½
7. IM Tadeusz Zoltek (POL) 6½
8. Jürgen Pohlers (GER) 6½
9. IM P. Dukaczewski (POL) 6
10. IM V. Berlinsky (RUS) 6
11. WIM Zsiltzova-Lisenko (UKR) 6
...
I alt 89 deltagere.
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29. november, og hvor jeg ledsagede
Kai som hans sekundant.
Forholdene omkring VM-turneringen var beskedne, da der blev
spillet på et kombineret sportscenter
og hotel. Rengøring og skift af håndklæder blev gjort hver 5. dag, og
maden var meget ensformig. Maden
passede dog fint til Kai, som er diabetiker, så helbredet var i top under
hele turneringen, hvilket er meget
vigtigt for Kai. Det blev således igen
til en kanonpræstation, da Kai som
en af de få gik ubesejret gennem turneringen og scorede 7 point. Det blev
til en flot sejr i sidste runde mod
blindeholdets 1. bræt fra OL i Bled,
den polske IM Piotr Dukaczewski.

IM Piotr Dukaczewski
IM Kai Bjerring
Løberspil / C28
1. e4 e5!?
Kai kan næsten spille alt med sort,
men oftest spiller han Aljechins forsvar eller Siciliansk mod e4. Vi havde aftenen inden set, at Dukazcewski
næsten konsekvent spillede Skotsk
mod e5 eller nogle få gange Løberspil, derfor var det ikke så svært at
forberede sig.
2. Lc4
Dukaczewski blev tydeligvis overrasket, og spiller sit mindre normale
Løberspil.
2... Sf6 3. d3 Sc6 4. Sc3
Vi er inde i en meget normal variant
af Løberspil eller Wienerparti, en
opstilling som Larsen har brugt en
del gange.
4... Le7?!
Kai kender ikke detaljerne i denne
åbning, og vælger en passiv opstilling. Det bedste er 4... Lb4!, hvoref-

Kai Bjerring  stor indsats ved VM for
blinde. (Foto: Martin Noer).

ter hvids mest normale er 5. Sf3, 5.
Lg5 eller 5. Sge2.
A) 5. Sf3 d5 6. exd5 Sxd5 7. O-O
Lxc3 8. bxc3 Lg4! (på 8... O-O spiller hvid 9. Sg5! med hvidt initiativ).
B) 5. Lg5 h6 6. Lxf6 Lxc3† (en vigtig mellemskak) 7. bxc3 Dxf6 8. Se2
d6.
C) 5. Sge2 d5 6. exd5 Sxd5 7. O-O
Le6.
Alle med bekvem udligning for sort.
5. Sge2
Dukazcewski er heller ikke helt inde
i detaljerne, her er det mest spillede
5. f4! d6 6. Sf3, hvor man er inde i
en afslået kongegambit, hvor hvid
forståeligt nok har en kanonhøj
score.
5... d6 6. O-O Sa5 7. f4 Sxc4 8. dxc4
exf4 9. Sxf4 c6 10. h3 O-O 11. b3 Sd7
12. Lb2 Se5 13. Kh1
Underligt nok går man først her egne
veje, tidligere er spillet 13. De2 Le6
14. Kh1 Da5 15. Tad1 Tad8 16. De1
Kh8 17. Dg3 Sg6 18. Sxg6 fxg6 19.
Se2 Txf1 20. Txf1 Tf8 21. Sf4 Lc8
22. a4 Kg8 23. Kh2 Dg5 24. Tf3
Dxg3 25. Kxg3 g5 26. Sh5 Txf3 27.
Kxf3 Lf8 28. g4, ½-½, Evgenij
Miroshnichenko, Ukraine, (2525) Viktor Varavin, Rusland (2465),
Alushta (Ukraine) 2002.
13... Sg6?!
Starten på en passiv plan, springeren stod ellers fint på e5.
14. Sh5 f6

En kedelig nødvendighed. Der truede 15. Sxg7 efterfulgt af en afdækkerskak med springeren på d4.
15. Se2
En anden god idé er 15. Sg3 med
kontrol over f5-feltet. Sort står meget passivt.
15... Le6 16. Sd4 Dd7 17. Df3 Tf7 18.
Tad1
Hvid kan også spille 18. Sxe6 Dxe6
19. Df5 Sf8 20. Tad1
Td8 21. Sf4 med bekvem fordel.
18... Td8 19. Dg3 Dc8 20. Td2 a6 21.
Tfd1
Med 21. Sf4 Sxf4 22. Dxf4 ville hvid
kunne forhindre sorts muligheder for
frigørelse.
21... f5!?
Typisk Kai at finde en god mulighed for at få aktivt modspil.
22. c5?
Tænkt som en aktiv mod offensiv,

men bedre er 22. Sxe6 Dxe6 23. e5
d5 24. cxd5 Txd5 25. Txd5 cxd5
26. Sf4 Sxf4 27. Dxf4 Tf8 og hvid
står stadig bedst.
22... f4 23. Dc3
R
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23... f3!
Et stærkt bondeoffer, hvorefter hvid
skal tænke på udligning.
24. Sxf3 dxc5 25. Txd8 Lxd8 26. Se5?
Måske bedste chance for lige spil er

26. Dd2 Lc7 27. Sg5 Td7.
26... Sxe5 27. Dxe5 Lc7 28. Dxc5?
En fejl i en svær stilling, men efter
det relativt bedste 28. Dg5 er 28...
Dd7! stærkt med ideen 29. Txd7 Tf1
mat, og efter et andet hvidt tårntræk
spiller sort 29... Dd6 med klar fordel.
28... Lxh3! 29. Dc4 Dg4 30. Td2 Dxh5
30... Lxg2 fører til hurtigere mat,
men matbilledet er det samme.
31. gxh3 Df3 32. Tg2 Dxh3 33. Kg1 De3
34. Kh1 De1 35. Tg1 Dh4. 0-1.
Der var tre andre i turneringen, som
også fik 7 point, og desværre havde
de alle en bedre korrektion end Kai,
som altså endte lige uden for medaljepladserne som nr. 4. Turneringen blev som sædvanlig præget af
de østeuropæiske deltagere, hvor
altså kun Kai fra Danmark var en
trussel. En flot markering for dansk
blindeskak.
Foto: Kaare Vissing.

DM for blinde
 til venstre Henning
Johansen i kamp mod
Allan Larsen og forrest i
billedet formanden for
Danmarks Blindeskak,
Erik Bremer.

Dobbeltvinder
i Danmarks Blindeskak
Af Kaare Vissing
Som Kai Bjerring så smukt repræsenterer Danmarks Blindeskak internationalt ved VM for blinde* og på

* Med blinde menes overalt i artiklen
ikke alene helt blinde, men også svagtseende, hvis syn er så forringet, at det
berettiger dem til at være medlemmer
af Dansk Blinde Samfund.

IBCA’s hold (= det internationalt
sammensatte hold af blinde) ved OL
i åben række, således er Henning
Johansen suveræn i Danmarks Blindeskak inden for landets grænse –
vel at mærke når Bjerring ikke deltager.
Ved DM for blinde i novemberdecember på Fuglsangcenteret i Fredericia, hvor der deltog atten spil-

lere fordelt i tre klasser med seks i
hver, gjorde Henning Johansen rent
bord i 1. klasse ved at score 5 point
af 5 mulige. De øvrige placeringer
blev: 2. Bent O. Kristensen 3 point,
3-4. Ove Hansen og Allan Larsen
2½ point, 5. Jan Nielsen 1½ point,
og 6. Erik Bremer ½ point. 2. klasse
blev vundet af Svend Pedersen med
3½ point af 5 mulige (ubesejret), og
2003 /2/73
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3. klasse blev vundet af Erling Amdi
Madsen med 5 point af 5 mulige.
Henning Johansen gentog kunststykket, om end mindre sikkert ved
Knud Klausens Mindeturnering i
januar. Her var der tale om en hurtigskakturnering over syv runder afviklet efter Monrads system. Der var to
seedningsgrupper, og i 4. runde tabte
Henning Johansen overraskende til
en spiller fra 2. klasse den – altid
farlige og farverige vendelbo Asger
Deth Jensen.
Henning Johansen afgav senere
remis mod Bent O. Kristensen, men
sejrede dog (både i 1. klasse og turneringen som helhed) ret sikkert med
5½ point. 2. præmien vandtes af Erik
Bremer, 5 point (korr. 29½), foran
Jan Nielsen, 5 point (korr. 26½).
I 2. klasse sejrede Asger Deth Jensen, 4 point (korr. 30), mens 2. præmien gik til Søren Lund Sørensen, 4
point (korr. 19).
Henning Johansens spillestil minder stærkt om Capablancas. Særligt
har han en evne til at gå fra ret lige
midtspil over i et fordelagtigt slutspil. Dette skyldes ikke mindst, at
mange af hans modstandere inden
for blindeskakken lider af afbytningssyge. Henning Johansen går
ikke selv af vejen for afvikling af
brikker, men han lader gerne modstanderne bruge kostbar tid på at indlede dem. Ved overgangen til bondeslutspil er det næsten altid hans
konge, der først når centrum og beherskelse af stillingen. Hans parti i
1. runde ved DM 2002 er på en gang
en paradoksal undtagelse fra denne
konstatering – og så alligevel et eksempel derpå!?

Erik Bremer
Henning Johansen
Slavisk / D10
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sc3?!
Dette er mindre nøjagtigt end 2. Sf3.
3... dxc4 4. e4 b5?!
Stærkere er 4... e5! Efter 5. Sf3 exd4
6. Dxd4 Dxd4 7. Sxd4 Sf6! 8. f3 b5
fik sort det bedste spil i partiet
Korchnoi - Prochorowitsch, Sovjetmesterskabets Semifinale, 1957.
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5. a4 b4 6. Sce2?!
Stærkere er 6. Sa2 e6 7. Lxc4 Sf6 8.
e5 Sd5 9. Dg4! med godt spil for
hvid, som det skete i A. Kotov - Jens
Enevoldsen, Jönköping 1959. Forskellen på de to hvide 6. træk er, at
Kotovs opretholder truslen mod bonden på c4, mens Bremers klumper
hvids officerer sammen på kongefløjen.
6... e6 7. Dc2 La6 8. Le3 Da5! 9. Ld2
Sf6 10. Sg3 c3!? 11. bxc3 Lxf1 12. Sxf1
bxc3 13. Lxc3 Lb4 14. Lxb4 Dxb4 15.
Dd2 Dxd2 16. Sxd2
Hvid har tilsyneladende klaret sine
trængsler og behersker tilmed centrum. Bønderne dér er til gengæld
også sårbare.
16... 0-0!?
Mere naturligt var vel Ke7, men
Henning Johansen vurderer åbenbart
stillingen til at være mere ‘midtspil’
end ‘slutspil’!?
17. Sgf3 Td8
Dermed har sort lagt tryk på begge
hvids centrumsbønder.
18. Ke2
Hvid centraliserer sin konge med
tanke på det igangværende eller i
hvert fald kommende slutspil.
18... Sa6 19. Thb1?!
Hvids tårn søger den åbne linie, men
burde snarere ved at placere sig på
c1 lægge tryk på sorts mest åbenbare bondesvaghed.
19... c5!
Truer på d4, og på dxc5 slår sort tilbage og truer på e4.
20. e5?!
Desperation! Ganske vist går bonden væk fra det truede felt, men trækket forærer springeren et støttefelt på
d5.
20... Sd5
Og så fik Henning Johansen ret i sin
vurdering vedrørende kongernes
placering. Ansigt til ansigt med truslen ville Erik Bremer nok ønske, at
han havde rokeret kort.
21. Kf1 cxd4 22. Tb7
Efter bogen, men uden virkning.
22... Sc5
Springernes centralisering!
23. Tb5 Tac8 24. Ta5?

Fra asken i ilden! Hvid lader sit tårn
indespærre.
24... a6 25. Tc1 Sd3 26. Txc8 Txc8

-+t+-+l+
+-+-+oOo
o+-+o+-+
R-+mP-+p+-O-+-+
+-+m+n+-+-N-PpP
Q +-+-+k+Truer fælt 27... Tc1† 28. Ke2 Sf4
mat.
27. g3 S5b4 28. Sxd4
Det er betegnende for styrkeforholdet mellem Henning Johansen og
hans nærmeste konkurrenter i Danmarks Blindeskak (bortset fra Kai
Bjerring), at han her fik et remistilbud, som han afslog. I slige slutspil ser han mere og er mere energisk.
28... Kf8
Sorts konge indleder sin centralisering langt senere end hvids – til gengæld har den et klart mål: hvids tårn
i skammekrogen på a5.
29. f4 Ke7 30. g4 Kd7 31. f5 Tc1 32.
Ke2 Kc7 33. fxe6 fxe6 34. Sxe6 Kb6
35. Txa6 Kxa6 36. Sxg7 Te1 37. Kf3
Txe5 38. opgivet. 0-1.
Som formand i Danmarks Blindeskak har Erik Bremer gjort en stor
indsats for at øge interessen for skak
blandt blinde og svagtseende, og
med en 50% fremgang kan man konstatere, at de blinde viser de seende
vejen.
www. dkblind.dk/Klubber/
Blindeskak

Turneringslederkursus
Kursusafgift 150 kr.
Tilmelding: Svend Dyberg Larsen,
Birkevænget 14, 4200 Slagelse.
Telefon 58 52 40 73.
Giro 1-668-6972

v/ Steffen Pedersen
Det tyske hold gjorde det ved OL i
Istanbul for to år siden langt over
forventning og hjemtog højst overraskende sølvmedaljer. I forhold til
holdet dengang manglede Jusupov
og Hübner i år, og det tyske hold fik
som ventet ikke nær så meget at sige
som i Istanbul. En delt 13. plads og
sammenlagt et point bedre end det
danske blev det til. Bedste Elo-præstation på det tyske hold stod Thomas Luther for med en præstation
på næsten 2700. Undervejs blev det
bl.a. til følgende miniature mod Grækenland i 12. runde:

GM Thomas Luther
GM Alexander Vouldis
Siciliansk, Najdorf / B97
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 a6 6. Lg5 e6 7. f4 Db6 8.
Dd2 Dxb2 9. Sb3
Dette er ikke nær så udforsket som
den anden hovedvariant, 9. Tb1.
Teksttrækket gør, at sorts dame ikke
helt så nemt kommer hjem igen, og
helt konkret truer det med 10. a3 fulgt
af Ta2.

Mindearrangement
for Poul Frausing
Tjele Efterskole afholder i dagene
31. maj - 2. juni et mindearrangement
for skolens tidligere forstander og
bestyrelsesformand Poul Frausing.
Fredag afvikles en kæmpe simultanforestilling med deltagelse af en
række af de danske stormestre og

9... Sbd7
En af tre muligheder. De andre er
9... Sc6 og 9... Da3. Den frivillige
tilbagetrækning med 9... Da3 er vel
det mest normale og giver sort mulighed for først senere at bestemme,
hvor springeren skal stå.
10. Lxf6
10. a3? kan besvares med 10... Sc5
11. Ta2 Sxb3.
10... gxf6
10... Sxf6? 11. a3 eller 11. a4 vinder
materiale.
11. Le2 b5.
Måske er dette allerede for risikabelt.
Luther har en anden god erfaring
med varianten: 11... Sc5 12. 0-0 Ld7
13. Tab1 Sxb3?? 14. axb3 Da3 15.
b4 Tc8 16. Tb3, og 1-0 i Luther Kersten, Bad Zwesten 2002. Sort
skal selvfølgelig ikke slå på b3. 13...
Da3 er fuldt ud spilleligt.
12. 0-0 Lb7 13. Tab1
13. Sa5 Tc8 14. Sxb7 Dxc3 er formentlig OK for sort. Luther vælger
at angribe sorts centrum direkte.
13. -, Da3 14. f5!, h5.
En ganske tematisk måde at imødegå
hvids angreb. Sort tillader ikke at
hvids løber kommer til h5. For eksempel ville 14. -, b4 15. fxe6, fxe6
16. Lh5†, Kd8 17. Se2, Lxe4 18.
Sbd4 have været risikabelt. Derimod
burde 14. -, Tc8!? måske komme i
betragtning.
15. fxe6, fxe6 16. De3.
16. Lxb5?!, axb5 17. Sxb5, Da4 18.
Sc7†, Kf7 19. Sxa8, Lxa8 er godt
for sort. Bedre er 19. Sxe6!? men
stadig ikke helt overbevisende, og
der er ikke nogen umiddelbar grund

til, at hvid skal forcere spillet på
denne måde.
16. -, Tc8.
Sort må forsøge at finde modspil, da
hvid har en ubehagelig trussel i Dh3.
Partitrækket er derfor logisk, men nu
får hvid en ekstra mulighed.
17. Da7!, Txc3 18. Dxb7, Txc2 19. Ld3,
Tc3.
19. -, Txa2 20.e5! er ikke meget anderledes. Hvids angreb braser lige
igennem.

skoleskakspillere fra de omkringliggende amter. Planen er, at hver
stormester skal spille mod 100 børn
og unge. Der er p.t. modtaget forhåndstilmelding fra GM Peter Heine
Nielsen, GM Curt Hansen, GM Lars
Schandorff og GM Carsten Høi.
Lørdag indbydes alle tidligere og
nuværende Tjele Efterskole skakspillere (elever som lærere) samt

nuværende og tidligere skolekredsmedlemmer til et kombineret fodbold-og skakarrangement, og søndag fortsættes med lynskak. Skolen
betaler overnatning og spisning.
Reservér dagen – og læs annoncen i næste nummer af Skakbladet!
På Tjele Efterskoles vegne
Niels Jørgen Fries Nielsen
formand

-+-+lV-T
+q+m+-+o+-OoO-+
+o+-+-+o
-+-+p+-+
WnTb+-+p+-+-+pP
Q +r+-+rK20. e5! d5.
Sort taber nu meget forceret, men
alternativerne er heller ikke tillokkende:
a) 20... Txd3 21. Dc8† Ke7 22. exf6†
Sxf6 23. Tbc1 tvinger sort til at ofre
damen for at undgå at blive sat mat.
b) 20... dxe5 21. Tbd1! Ld6 22.
Da8†.
c) 20... f5 21. Lxf5! exf5 22. e6.
d) 20... Sxe5 21. Txf6 Txd3 22.
Txe6† Kd8 23. Db8† Kd7 24. Te8.
21. Lg6 Kd8 22. Tfc1 Tc4 23. Txc4
bxc4 24. Da8 Kc7 25. Sd4 fxe5 26.
Tb7 Kd6 27. Sb5 1-0.
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Machgielis (Max) Euwe
20/5-1901  26/11-1981
Amatørverdensmester under
olympiaden i 1924, og de
følgende år særdeles aktiv, både
i turneringer og matcher mod
bl.a. Maroczy, Spielmann, Flohr
og Capablanca.
Verdensmester efter et have
slået Aljechin med mindst mulig
margin i 1935 - og tabte titlen
klart til samme modstander i 37.
I 1946 nr. 2 i megaturneringen i
Groningen (½ point efter
Botvinnik, langt foran resten af
feltet) og i 48 VM-kandidat under
matchturneringen i Haag og
Moskva  på en sikker sidsteplads (4/20). Siden mindre
aktiv på topplan, men til gengæld
en af skakhistoriens mest
produktive forfattere og teoretikere.
FIDE-præsident 1970-78, afløst
af islændingen Fridrik Olafsson.
Skakcentret blev indviet i 1986
og har siden 1991 ligget på
adressen på Max Euweplein
30A,1. Tlf. (020) 625 70 17, fax:
(020) 639 20 77.
Åbent fra tirsdag til fredag plus
den første lørdag i måneden kl.
10.30 - 16.00.

Max Euwe-centrum

www. maxeuwe.nl

De 2 Klavieren
De Clerqstraat 136

Amsterdam har sit skakcenter med museum,
bibliotek og alt, hvad
skakspillere kan ønske
sig. Opkaldt efter Max
Euwe, der erobrede VM.

Kommer du til Bruxelles
centrum, så prøv:

Af Claus Qvist Jessen

Derudover rummer det centrale
Amsterdam hele tre skakcaféer:
Het Hok
Lange Leidsedwarstraat 134
Gambiet
Bloemgracht 20

Le Greenwich
Rue des Chartreux 7
 en særdeles aktiv skakcafé,
hvor maleren René Magritte efter
sigende henslæbte mangen en
stund.
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Som al anden historie har skakhistorien det med at være rædsomt
nærsynet. Nutidens mestre som Kasparov og Kramnik står lysende klart
på enhver spillers indre stjernehimmel, men hvor mange husker egent-

lig gamle koryfæer som Lasker eller
Pillsbury? Hvor mange ved, hvem
der var verdensmester i 1926, hvem
der tabte til Steinitz i VM-matchen i
1886, eller hvem det var, der vandt
kandidatturneringen i 1953?
I Amsterdam i Holland har man
valgt at slå et slag for bevarelsen af
historiens vingesus. Byen var i sin
tid hjemsted for en af mellemkrigstidens helte, den tidligere skakverdensmester Max Euwe, og hvad er
så mere naturligt end at hylde byens
stolte søn ved at lave et helt skakcentrum og opkalde det efter mesteren?
Meget passende ligger Max Euwecentrum på adressen Max Euweplein
30A. Euwes popularitet i Holland er

stadig så enorm, at bystyret midt i
Amsterdams mest attraktive del har
fundet det værdigt at opkalde en
mindre plads (= ‘plein’) efter byens
stolte søn. Ud over Amsterdam er
det vist kun i de baltiske lande, man
har opkaldt gader og stræder efter
skakmestre, så måske vi i Danmark
skulle sparke vores bykonger over
skinnebenet og tvinge dem til at kreere en Jens Enevoldsens Gade eller
en Bent Larsens Plads!
På Euwepladsen demonstrerer to
spillere på et stort udendørsskakspil,
at tampen brænder, og på førstesalen i den moderne bygning lige ved
siden af, blandt en masse sterile kontorer, finder man selve Max Euwecentret.

Relikvier
Straks inden for indgangen præsenteres man for en masse relikvier fra
både Max Euwes tid som aktiv spiller og hans mere kontroversielle karriere som FIDE-præsident. Snesevis
af gamle sort-hvidfotos viser både
Euwe selv og mange af hans samtidige, lige fra forgængerne Aljechin,
Capablanca og Lasker til fremtidens
folk, Botvinnik og Smyslov, og de
lidt mindre ånder som Bogoljubow,
Spielmann, Flohr og Sir George
Thomas.
Alle tekster er desværre på hollandsk, men heldigvis kan man som
dansker fint stave sig igennem tidligere VM-matcher, Nottingham 36,
Groningen i 46 og VM-matchturneringen i 48.
Naturligvis er der en solid overvægt af fotos fra de to VM-dyster
med Aljechin, og ikke overraskende
er hollænderne mest stolte af den
første af matcherne, den hvor den
dybt undervurderede, men disciplinerede og teoretisk velforberedte
Euwe på hjemmebane i 1935 kneb
en 15½-14½-sejr i land over en i
perioder særdeles beruset verdensmester (se partiet nedenfor).

Hemmelig kode
Til gengæld går man lidt mere stille
med dørene med returmatchen to år
senere, da den midlertidigt tørlagte
Aljechin som bekendt vendte fryg-

teligt tilbage og gjorde slemme ting
ved den lokale helt (15½-9½ til
Aljechin).
Lige under en stribe antikke fotos
finder man i en skifteramme det gulnede diplom, der bekendtgør, at
Euwe i 1924 erobrede titlen som
‘amatørverdensmester’. Et andet diplom fortæller om hans rolle i oprettelsen af FIDE, og en tredje ramme
rummer en flosset entrebillet fra
1937-matchen (1 gylden). Ved siden af gemmer en aflåst glasmontre
på et par af Euwes k-skakstillinger
og et kladdehæfte fuldt af sirligt
håndskrevne noter – måske de noter, der under transporten til VMturneringen i Moskva 1948 gjorde,
at de strikse polske grænsefolk troede, at Euwe var spion, og at 5.Sf3
og 11.Lg5 var hemmelige militærkoder.
Samme sted ser vi nogle af mesterens gamle diagramstempler, mens
et par andre glasbure er reserveret til
badges, navneskilte og andre dimser fra Max Euwes tid som FIDEpræsident i de turbulente år i 70’erne.

det samling af skakblade fra hele
verden. Alle de nyere blade er der
naturligvis, men endnu mere spændende er det, at man inde bagved kan
falde i staver over et overflødighedshorn af antikke herligheder. Deutsche Schachzeitung har de tilbage fra
begyndelsen i 1848, og ved siden af
finder man næsten lige så gamle bind
af andre, især tyske og hollandske
skrifter. Altsammen kan frit læses og
bladres i, men klenodierne lånes ikke
ud.

Arv og gaver
Penge er ikke just det, centret har
mest af, så hovedparten af bøgerne
er tilflydt som gaver, enten fra nulevende skakfans eller i form af arv, så
er der nogen af Skakbladets læsere,
der ikke ved, hvor de skal gøre af
deres gamle skakbøger, er der i
Amsterdam en mere end villig modtager – til de mere end 6.000 bøger,
de allerede har på hylderne.
Vi skal da også lige have en smagsprøve fra Euwes storhedstid: Det
klart smukkeste parti fra VM-mat-

Upopulær præsident
Lige så populær Euwe havde været
som spiller og verdensmester, lige
så upopulær lykkedes det ham at
blive som FIDE-chef, men det har
sikkert heller ikke været let at skulle
mægle mellem temperamentsfulde
folk som Fischer og Korchnoi og
hele det stive, sovjetiske partiapparat.
Den slags skal give uvenner, så
meget naturligt skøjter udstillingen
uden om alle de skakpolitiske kriser
og koncentrerer sig i stedet om
hædersbevisningerne. Bl.a. ser man
en lille præmie doneret af AIPE, verdensforbundet af skakjournalister.
Min rundviser, Euwes gamle sekretær i FIDE, Eveline E. Dirksen,
var på sin afdøde chefs vegne meget
stolt af netop denne udmærkelse.
Længere inde i løvens hule sidder
en flok skakspillere i dybe tanker
over brætterne, mens et par andre har
travlt med at få bank af et par PC’er.
Rundt om på de mange hyldemeter
reoler finder man mange af Dovers
og Batsfords hardbacks, og på andre
hylder falder man over en gudbenå2003 /2/77
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... MAX EUWE-CENTRUM
chen mod Aljechin i 1935. Matchen
blev spillet over 30 partier rundt om
i Holland, og dette, det 26. i rækken,
blev spillet i badebyen Zandwoort.
Før partiet førte Euwe knebent med
13-12, og efter det overbevisende
springeroffer nåede han en 2-points
føring, der blev reduceret til en enkelt point men ikke indhentet. Meget passende er skønheden gået over
i historien som ‘Zandwoorts Perle’.
26. VM-matchparti 1935

Max Euwe
Alexander Aljechin
Hollandsk / A84
1. d4 e6 2. c4 f5 3. g3 Lb4+ 4. Ld2 Le7
5. Lg2 Sf6 6. Sc3 0-0 7. Sf3 Se4 8. 0-0
b6 9. Dc2 Lb7 10. Se5 Sxc3 11. Lxc3
Lxg2 12. Kxg2 Dc8 13. d5 d6 14. Sd3
e5 15. Kh1 c6 16. Db3 Kh8 17. f4 e4
18. Sb4 c5 19. Sc2 Sd7 20. Se3 Lf6
21. Sxf5 Lxc3 22. Sxd6 Db8 23. Sxe4
Lf6 24. Sd2 g5 25. e4 gxf4 26. gxf4
Ld4 27. e5 De8 28. e6 Tg8 29. Sf3 Dg6

t+-+-+tL
O-+m+-+o
-O-+p+w+
+-Op+-+-+pV-P-+
+q+-+n+pP-+-+-P
Q R-+-+r+k
30. Tg1 Lxg1 31. Txg1 Df6 32. Sg5 Tg7
33. exd7 Txd7 34. De3 Te7 35. Se6 Tf8
36. De5 Dxe5 37. fxe5 Tf5 38. Te1 h6
39. Sd8 Tf2 40. e6 Td2 41. Sc6 Te8 42.
e7 b5 43. Sd8 Kg7 44. Sb7 Kf6 45.
Te6+ Kg5 46. Sd6 Txe7 47. Se4+ opgivet.

Spil k-skak
Læs om mulighederne for
at deltage
i danske og
udenlandske
turneringer på:

www. dsu.dk
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Til fredagslyn i den irske pub i Bangkok. (Foto: Peter Dürrfeld).

Lynskak i Bangkok
og slutspil i Hanoi
Skak er et internatinalt
sprog, som fungerer lige
godt på en irsk pub i
Bangkok og til juniortræning i Vietnam.
Af Peter Dürrfeld
Thailand kan ikke ligefrem bryste
sig med noget prangende skakliv –
landet har først for nylig fået sin
fjerde FM'er – men Bangkok Chess
Club har sin egen hjemmeside og er
for øvrigt en af de mærkværdigste

skakklubber, jeg nogen sinde har
besøgt. Den ligger på Silom Road,
midt i hjertet af det kaotiske Patpongkvarter med sit virvar af boder og
barer, hvor man kan købe alt mellem himmel og jord, også purunge
piger og drenge – eller leje ‘escortpiger’ på ugebasis. Her er, kort sagt,
noget for enhver pung.
Skakklubben har til huse i O’Reillys irske pub, og i første omgang får
man en fornemmelse af at være gået
forkert. Men når øjnene først har
vænnet sig til halvmørket (dæmpet
belysning og høje træpaneler i britisk biblioteksstil), skuer man tværs
gennem tobaksrøgen en trappe, der i
baggrunden af rummet fører op til
førstesalen.

Foto: Peter Dürrfeld.

Heroppe er det fredag aften forbudt at føre højrøstet samtale, skråle
irske hjemstavnssange eller aktivere
den messingklokke, der formodentlig indebærer, at man skal give en
omgang.
For hver fredag aften indtager en
snes skakspillere den ene halvdel af
det ladelignende lokale, og den første fredag i hver måned er stemningen særlig intens, for da løber The
Carlsberg Monthly Blitz Challenge
2002 over brætterne.
Jeg var der til juliudgaven af denne
tolv måneder lange turnering og kunne konstatere, at den lokale matador
Taweechai Thamtavatvorn (rating
2435) blev henvist til andenpladsen
af englænderen Chris Baker (2400)
med burmeseren Aung Moe (2314)
på tredjepladsen.
Det ændrede dog ikke noget i den
samlede stilling, hvor Thamtavatvorn efter en ny sejr den første fredag i august indtager en solid førsteplads med 57,2 points (man anvender et særligt pointsystem med bonus) foran finnen Kai Tuorila på andenpladsen med 44,1 og Aung Moe
på tredjepladsen med 42,8. Danskeren Lars Knudsen (1613) har for
øvrigt deltaget ved nogle lejligheder og indtager p.t. 26. pladsen.
Carlsberg sponsorerer festen, men
de drikker med skam at melde det
mørke Guinnes i O’Reillys. Da jeg
havde fået stillet skaksulten og øltørsten, stødte jeg ude på Silom Road
ind i en velvoksen elefantunge. Og
den var ikke lyserød! Jeg gav ejeren
tyve bath (fire danske kroner) for at

få lov til at fodre den med et par bananer.

Skak på vietnamesisk
I Hanoi spiller man skak hele vejen
rundt om Hoah Kiem-søen (også
kaldet Skildpaddesøen) i hjertet af
hovedstaden. Når man træder nærmere for at betragte begivenhederne
på brættet, opdager man imidlertid,
at det i næsten alle tilfælde drejer sig
om kinesisk skak, der som bekendt
spilles med andre brikker – de er
grønne og røde, og der optræder
blandt andet mandariner, elefanter og
stridsvogne, ligesom brættet er delt
af en ‘flod’. Men selve atmosfæren
omkring spillet – deltagernes koncentration og mimik, ‘uglernes’ sagte
kommentarer og skeptiske eller beundrende blikke – ligner til forveksling den, man oplever under et ‘rigtigt’ skakparti.
Nu er Vietnam i modsætning til
Thailand en ikke ubetydelig skaknation og har gennem de seneste
mange år markeret sig kraftigt inden
for ungdomsskakken. Det lykkedes
mig at finde frem til et ‘Børnenes
palads’, der lå i en parallelgade til
Hoah Kiem-søen og nærmest mindede om et større dansk fritidshjem
(eller de legendariske sovjetiske pionerpaladser, hvor så mangen berømt
stormester har trådt sine barnesko).
Her havde man – bortset fra bl.a.
ballet-, musik- og taekwondo-undervisning – dagligt fire skaklektioner.
Jeg fik lejlighed til at overvære dagens sidste – og i den forbindelse
gik det op for mig, at jeg forstod viet-

Skaklektioner i et
vietnamesisk
fritidshjem. Glæden
ved spillet er
genkendelig, og en
dansk gæst forstår
pludselig
vietnamesisk.

namesisk. På det magnetiske demonstrationsbræt havde læreren opsat
følgende stilling:
R

-+-+-+-+
+-+vL-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+b+-+-+
+-+-+-+-+-+-+pP
+-+-+k+-

Han pegede på de hvide bønder
på g2 og h2 og sagde – går jeg da ud
fra – noget i retning af:
‘Se her, kære børn, hvid har to
forbundne fribønder, og da løberne
ikke er uligefarvede, skulle man tro,
at sort måtte være fortabt. Men se nu
bare her, sort i trækket har en instruktiv redning ...’
Hvorpå han greb fat i den sorte
løber på d7 og flyttede den til h3,
altså: 1. -, Lh3!! Vild forbløffelse og
tumult blandt børnene.
‘Khong, khong, tjubang!’ Den er
jo lige i slag.
Læreren nikkede og hævede stemmen, da han sagde noget i retning af,
at nu skal I dæleme ikke sidde og
spille lyn, mens jeg viser jer sådan et
instruktivt slutspil.
Tag nu den taske ned fra bordet,
du dér, og hør så godt efter. Når hvid
spiller 2. gxh3, får sort remis, selv
om han er bagud med en løber og to
bønder. Og hvis hvid ikke slår på
h3, slår sort i næste træk på g2. Det
kan hvid ikke undgå, da bonden er
bundet.
Det krævede både tid og tålmodighed at forklare den efterhånden
temmelig urolige skare, at løberen
havde den forkerte farve, og at hvid
ikke kan vinde, når den sorte konge
via f8 og g7 går hen hen og putter
sig i hjørnet på h8. Hvid kan ganske
vist sætte sort pat, men det giver –
også i Børnenes Palads i Hanoi – kun
et halvt point.
www. bangkokchess.dk
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Fire elektroniske ure,
fra venstre:

Saitek Game Clock II
Garde Electronic
Digital Game Timer 2000
SchachTimer Silver

Test

Foto: Lau Bjerno.

Elektroniske skakure
Af Lau Bjerno
Som mange sikkert ved, er der nylig
kommet et nyt elektronisk skakur på
markedet – anbefalet af den europæiske skak union ECU. Derfor må
det være relevant endnu en gang at
tage et overblik over de elektroniske
skakure, der aktuelt findes på markedet. Jeg har fundet fire modeller –
venligst stillet til rådighed af foreningen Chess House i Århus, og fælles
for dem alle er et dejligt stort antal
funktioner, der vil appellere til legebarnet i enhver skakspiller! Fælles
for dem alle er også, at man oven i
prisen skal lægge prisen for batterier, der ikke medfølger.

Digital Game Timer 2000
Det hollandske DGT er nok det mest
udbredte elektroniske skakur. Det er
det dyreste på markedet med en normalpris på knap 600 kr. og fås i to
udgaver: Et rødbrunt med FIDE’s
logo påtrykt og et sort med navnet
DGT+, som er uden logo, men har
muligheden for at sættes til at give
lyd ved vingefald. Ellers er der vist
ingen forskel ud over prisen: Plusmodellen koster ca. 30 kr. mere.
Uret har tidligere været anmeldt
her i bladet – eller rettere dets forgænger: DGT uden tilføjelsen
‘2000’ i navnet. Jeg har selv den
gamle model stående, og forskellen
er rent kosmetisk: Det nye har fået
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en lidt mørkere og mere brunlig farve
med lidt større display, og er vel en
smule pænere end det gamle.
Urets forskellige funktioner har
derimod ikke ændret sig. Desværre,
havde jeg nær sagt! Så længe man
holder sig til traditionelle betænkningstider, fungerer uret aldeles upåklageligt! Men ved mange større,
internationale begivenheder spilles
der jo nutildags med de såkaldte
Fischer- og Bronstein-funktioner,
hvor der tillægges tid for hvert træk.
Ifølge det reglement for skak-OL,
der i skrivende stund er offentliggjort på FIDE's hjemmeside skulle
spillerne således have 100 minutter
til 40 træk, derefter 50 minutter til
de næste 20 træk og 10 minutter til
resten af partiet, og der tillægges 30
sekunder for hvert træk gennem hele
partiet. (Denne betænkningstid lader
dog til at være ændret i praksis – se
senere.)
Og her har DGT den store svaghed, at det tæller trækkene og lægger tid til, når det har talt 40 træk.
Dette er efter min bestemte opfattelse i direkte modstrid med FIDE’s
regler for skak. § 6,15 siger ‘Skærme
eller demonstrationsbrætter, som viser den aktuelle stilling på skakbrættet, trækkene og trækantallet, samt
ure, der også viser trækantallet, er
tilladt i spillesalen. Spilleren kan dog

ikke basere et krav på nogen af disse
kilder.’ Som jeg fortolker dette, er
det lovligt at have ure med træktællere, men træktællerens visning
må ikke tillægges nogen juridisk
betydning, hvilket den efter min mening får, hvis det er den, der skal styre
tillægget af tid!
Og som enhver næsten kan sige
sig selv, har træktælleren jo også
givet anledning til mange problemer
i praksis: Hvis en spiller trækker
ulovligt eller vælter brikker og starter modstanderens ur, inden han har
rettet fejlen, er det jo helt normalt, at
modstanderen trykker tilbage på uret
og forlanger fejlen korrigeret i
spillerens egen betænkningstid! Men
herefter vil uret jo tælle forkert og
lægge tid til et træk for tidligt! Temmelig upraktisk, for (hvis spillerne
ellers overhovedet er opmærksomme
på problemet!) så må turneringslederen jo tilkaldes for at stille urets
træktæller, og eftersom alle slags fejl
mest begås i tidnød, har han sikkert
travlt!
Det virker mærkeligt, at uret tæller trækkene, når det faktisk ved traditionelle betænkningstider fornuftigvis venter med at lægge tid til, til
den ene spiller har opbrugt tiden for
første periode.
Men der står ligefrem i reglementet for OL, at DGT skal anvendes!

Mystisk! Uret er hollandsk. Det er
formanden for FIDE’s regelkomite
også. Måske alligevel ikke så mystisk?
Betænkningstiden ved det nyligt
afviklede OL i Bled var dog vist 90
minutter til hele partiet med 30 sekunders tillæg for hvert træk. Det
lader altså til, at man har taget en
slags konsekvens af de omtalte problemer med DGT – nemlig helt at
udelade de mellemliggende tidkontroller! Tilsyneladende i strid
med det gældende reglement.
Uret kræver fire batterier størrelse
AA (almindelige radiobatterier). Der
skal bruges skruetrækker for at skifte
batterierne. Æsken er udmærket anvendelig til opbevaring af uret.

Garde Electronic
Det tyske Garde Electronic er en lidt
spøjs hybrid: Et elektronisk skakur
med gammeldags visere og faldvinger.
Også dette ur har tidligere været
anmeldt her i bladet. Og dets største
mangel er fortsat et ordentligt display. Tallene er bittesmå, og da viserne bevæger sig i ryk med et helt
minut ad gangen, er det simpelthen
for svært at følge med i hvor meget
tid man helt præcist har tilbage.
Trykknapperne virker præcis som
på det traditionelle mekaniske Garde-ur, som alle vel kender, hvilket
vil sige: ikke for godt. Efter min mening, altså – jeg ved godt, der findes
inkarnerede Garde-fans, men de vil
sikkert foretrække det gammeldags
mekaniske ur, som stadig fås.
Men uret har alle relevante funktioner og har vel at mærke ikke
DGT’s uvane med at lade træktælleren styre tidstillæg. Og pænt er det
jo at se på! Til gengæld kan man ikke
indstille sekunderne på uret (se nedenfor under SchachTimer ‘Silver’).
Normalprisen er 575 kr. Der anvendes to batterier størrelse AA. Der
skal bruges skruetrækker for at skifte
batterierne. Æsken er udmærket anvendelig til opbevaring af uret.

Saitek Game Clock II
Det schweiziske Game Clock har
også været anmeldt før. Men den nye

model adskiller sig på to meget væsentlige punkter fra forgængeren:
Træktælleren har ikke længere indflydelse på, hvornår der tillægges tid,
hvilket er en kæmpe forbedring! Og
uret holder ikke længere op med at
virke, hvis den ene spiller overskrider sin betænkningstid – en lille, men
for inkarnerede lynspillere bestemt
heller ikke uvæsentlig forbedring!
Desuden er farven ikke længere sort,
men sølvgrå.
Med de nævnte forbedringer er
uret pludselig en seriøs konkurrent
til de andre elektroniske skakure, og
bør absolut indgå i overvejelserne,
hvis en klub skal anskaffe nye ure!
Ikke mindst fordi det er noget billigere end DGT.
Personligt er jeg dog ikke helt gode venner med de forkromede trykknapper: Uret registrerer ikke, at man
har trykket, hvis ikke der er gået et
øjeblik, siden modstanderen slap sin
urknap. Hvor langt dette øjeblik er,
er svært at måle præcist. Men nok til
nu og da at være et irritationsmoment – især i lynskak.
Normalprisen er knap 500 kr.
hvortil skal lægges to batterier størrelse C (den mest brugte størrelse til
cykellygter). Æsken er upraktisk stor
til opbevaring af uret.

SchachTimer ‘Silver’
Silver (Det burde hedde ‘Silber’, for
manualen er kun på tysk!) er så det
nye ECU-godkendte ur. Hvor det er
fremstillet fremgår ikke.
I modsætning til DGT og Game
Clock er displayet lodret, men tallene er til gengæld meget store. Trykknapperne er af plastic med en lille
lampe ved hver, som lyser rødt, når
spilleren er i trækket. Dette kan dog
heldigvis let slås fra! Uret er let at
betjene og knapperne reagerer lynhurtigt.
Den eneste ulempe ved uret er, så
vidt jeg kan se, at man ikke kan indstille sekunderne på uret. Det vil sige,
hvis en spiller gør et ulovligt træk,
er det let at give modstanderen de
lovbefalede ekstra to minutter.
Men hvis en spiller, som selv har
fem minutter tilbage, kræver remis
efter halvtredstræksreglen eller reg-

len om stillingsgentagelse, og kravet viser sig ukorrekt, har man et
problem! For så skal spilleren have
fratrukket halvdelen af sin tid, altså
2 minutter og 30 sekunder. Og det er
ikke muligt! Dette problem gør sig
for øvrigt også gældende for Garde
Electronic.
I mine 10 år som turneringsleder
har jeg ganske vist aldrig haft brug
for halvtredstræksreglen og kun to
gange oplevet, at en spiller har krævet remis efter reglen om stillingsgentagelse – og kun den ene gang
viste kravet sig ukorrekt, så det hører jo ikke til de vigtigste problemer,
man kan komme ud for som skakspiller eller -dommer. Og det kan vel
løses ved at udskifte uret med et andet, hvor sekunderne kan indstilles.
Men jeg synes alligevel det er for
dårligt, at en turneringsleder med
dette ur simpelthen kan se sig ude af
stand til at følge reglerne – og her er
det ikke et spørgsmål om fortolkning! Jeg forstår ikke, hvordan ECU
kan blåstemple et sådant ur! Normalprisen er 450 kr. plus fire batterier
størrelse AA. Æsken er udmærket til
opbevaring af uret.

Konklusion
Sammenfattende kan man sige, at det
er et positivt problem man har, hvis
man skal vælge elektronisk skakur.
Til privat brug er de alle fremragende
– måske med undtagelse af Gardeuret.
Til lynskak vil jeg nok foretrække
det nye ‘Silver’. Skal jeg derimod
ride mine kæpheste og forlange et
ur, der er i god samklang med alle
FIDE’s regler, må valget ubetinget
falde på Saitek Game Clock II, som
nu er det eneste af urene, der ikke
har problemer her.
Til klubben er valget svært: Kan
man tillade sig at se stort på det med
indstilling af sekunderne og tage
Silveruret? Kan man leve med Game
Clocks lidt sløve knapper? Hvis man
ikke bruger Fischer- eller Bronstein
i klubbens turneringer, er DGT vel
et godt valg, men hvad med prisen?
Personligt vil jeg nok stadig mest
hælde til Saitek-uret.
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Af Per Skjoldager
Dansk Skak Union har gennem de
sidste par år næsten uophørligt diskuteret det højst ubehagelige og påtrængende problem omkring den fortsatte medlemstilbagegang. På trods af
mange velmenende tiltag er det endnu ikke lykkedes at løse problemet,
og der er desværre ikke meget, der
tyder på, at det helt mirakuløst skulle
ske i den nærmeste fremtid.
Processen med at tiltrække og efterfølgende fastholde nye medlemmer er selvfølgelig hverken enkel
eller let gennemførlig, og det kræver lige så selvfølgeligt et godt og
frugtbart samarbejde mellem DSU’s
ledelse og de enkelte klubber rundt
om i landet. DSU’s ledelse kan tilrettelægge og forbedre rammerne for
skakklubbernes arbejde, men de kan
kun det – og ikke noget andet.
Til syvende og sidst er det klubformændene og de mange, der bidrager med frivillig arbejdskraft i
klubben, der får det hele til at gå op
i en højere enhed eller – som det
desværre også sker – sygne hen. Det
er i mine øjne faktisk ret enkelt: Hvis
den lokale skakklub ikke har en
række tilbud, der appellerer til sine
medlemmer, ja så er der ikke nogen
ud over det faste inventar, der gider
at komme på klubaftenerne.
Hånden på hjertet, så kender vi vel
alle den snigende kedsomhed, hvor
vi for 17. gang ud af 18 sidder og
filer i de sædvanlige modstandere
ved klubbens sædvanlige lokale
mesterskab. Nøgleordene er fornyelse – eller for at bruge et af tidens
modeord: kvalitetstid.
Det er derfor nødvendigt med en
vifte af tilbud til klubbens medlemmer, og det kræver både en stor lokal arbejdsindsats og en god del fan-
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Email-revanche for telex
Arrangementet blev bygget op omkring et email-parti mellem den finske skakklub Mikkeli og Skakklubben Evans. Forhistorien er den,
at Mikkeli og Evans for 19 år siden
udkæmpede en tilsvarende dyst med
den tids ‘email’ nemlig telex’en,
hvor Evans hjemførte en fortjent sejr
i et Fransk Parti.
Mikkeli søgte nu revanche, og via
Vejle skakklub fandt udfordringen
frem til ‘Ordförande Preben Sørensen’ for Evans Skakklub. Holdet fra
Evans kom denne gang til at bestå af
Jørgen Aaskov, Knud Lysdal og Per
Skjoldager sekunderet af Niels
Bindzus, når én af os meldte afbud
Præmisserne var de samme som
sidste gang, hvor alle hjælpemidler
måtte bruges, og der skulle hver torsdag udveksles ca. 4-5 træk mellem
kl. 18 og kl. 19. Peder Madsen sørgede for en glimrende pressedækning i Vejle Amts Folkeblad, der
hver tirsdag eller onsdag bragte en

reportage fra partiet. I Finland brugte
man på lignende måde at offentliggøre ugentlige reportager i det lokale dagblad Lõnsi-Savos.
Der kan efter behov varieres over
emnet, idet man alternativt kunne
vælge at afvikle hele partiet på en
enkelt aften, hvor alle således kan
bidrage med ideer eller analyser.

Skakklubben Mikkeli
Skakklubben Evans
Dronningindisk / E15
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 b6 4. g3 La6
5. b3
Det træk, som Hvid vælger, er selvfølgelig solidt nok, men hvis man
vil vinde den her slags partier, er man
nødt til at ‘spille til’.
5... d5 6. cxd5
Vi havde forventet 6. Lg2 dxc4 7.
Se5 Lb4† 8. Kf1 Sfd7! 9. Lxa8 Sxe5
med en lidt skæv stilling, som er
vanskelig at bedømme, og vanskelig at spille.
6... exd5 7. Lg2 Ld6 8. 0-0 0-0 9. Sc3
Te8 10. a3 Sbd7 11. Sh4 c5 12. Sf5
Lf8 13. Te1 Se4!? 14. Sxe4 dxe4 15.
Lf4 Df6 16. Lh3
Denne stilling havde vi haft på brættet længe, og Sort må nu slå til for at
beholde initiativet, så derfor:
16... g5 17. Le3 Tad8 18. Dc1 h6 19.
g4 Lc8 20. Td1 Sb8
Nu står alle de Sorte lette officerer i
deres udgangsstilling igen!!
Foto: Jørn L. Sørensen.

Email
skak
i Vejle

tasi at skabe alle disse relevante og
vedkommende arrangementer. Her
kan vi udmærket hjælpe hinanden
med en udveksling af erfaringer og
ideer, og det er præcis i det lys, nærværende lille artikel skal læses.
Dette er altså blot beretningen om
et lokalt arrangement der lykkedes,
fordi det skabte interesse lokalt og
fordi nogle af klubbens medlemmer
synes det var spændende og relevant.

Evans-holdet i arbejde  fra venstre Niels Bindzus, Jørgen Aaskov og Per Skjoldager.

Debat
21. dxc5 Txd1 22. Dxd1 Lxf5 23. Ld4
Finnerne har muligvis overvejet 23.
cxb6 Le6 (23... Lg6 som vi først troede var klart det bedste, men det kan
føre til en katastrofe for Sort. Det er
i øvrigt ét af partiets klare eksempler
på, at computeren ikke kan regne
langt nok til at kunne vælge det bedste træk. 24. bxa7 Sc6 25. Tc1 Td8??
26. Dxd8 Dxd8 27. Txc6 og Hvid
vinder, idet han spiller Tc6-b6-b8.)
24. bxa7 Sd7 25. Tb1 De5 og Sort
bør vel vinde, men det er mildest talt
noget uklart.
23... De7 24. gxf5 bxc5 25. Lc3 e3 26.
f4 Td8 27. Dc2 Sc6 28. f6 Dd6 29. fxg5
Sd4 30. Lxd4 Dxd4 31. Tf1 Td5

-+-+-Vl+
O-+-+o+-+-+-P-O
+-Ot+-P-+-W-+-+
Pp+-O-+b
-+q+p+-P
Q +-+-+rKHer har vi – igen – et klart eksempel
på at computeren ikke altid har ret.
Varianterne er simpelthen længere
end computerens horisont, og den
ville have vandret direkte ind i en
forceret tabsvariant (g5xh6).
32. Lf5
32. gxh6 Tg5† 33. Kh1 Ld6 34. Tf5
Da1† 35. Lf1 Tg4 36. Dd3 Lf4 37.
h7† Kh8 38. Dd8† Kxh7 39. Th5†
32... Ld6 33. Dc4 hxg5 34. Da6 Lc7
35. Dc8 Ld8 36. Ld3 Td6 37. Lc2
En overraskelse, idet Hvid kan afvikle til et holdbart slutspil ved 37.
Dh3.
37... Kf8 38. h3 Dc3 39. Db8 De5 40.
Kg2 Dd5 41. Kg1 De5 42. Kg2
Og partiet afbrudt for 11. og sidste
gang. Sort der står en anelse bedre,
kan ikke komme videre. Hvid afvikler i en række varianter til et uligefarvet Løberslutspil der er håbløst at
forsøge at vinde. Vi besluttede derfor at ‘foreslå’ remis... ½-½.
www. skakklubbenevans.dk/

Ratingtallene
bør justeres
I Skakbladet nr. 12, 2002, skriver
Kaj Vinding Pedersen, Nykøbing
Sj. på debatsiderne om ratingsystemet, og han gør opmærksom på et
interessant forhold i den forbindelse.
Han mener, at der i ratingsystemet
er indbygget en tendens til deflation;
altså til at vi alle efterhånden får
mindre og mindre i rating.
Vinding Pedersen opstiller et eksempel der belyser påstanden, og
logikken er klar nok, selv om han
ikke har taget hensyn til bonussystemet, der virker den anden vej.
Imidlertid kunne problemet vel løses på forholdsvis simpel vis ved en
udbygning af hans eksempel.
Forholdet er det, at de nytilkomne
juniorer får tildelt 1000 ratingpoint
når de starter i klubben. Men eftersom der også sker et frafald af medlemmer inden for DSU, kunne problemet løses ved, at DSU „konfiskerer“ 1000 ratingpoint for hver
gang DSU mister et medlem, men
de ratingpoint som afgåede medlemmer har ud over de 1000, skal bevares i systemet, og fordeles jævnt til
Unionens øvrige medlemmer, f.eks.
en gang om året. Ellers bringer afgåede medlemmer for mange ratingpoint ud af systemet, og det giver
tendens til deflation.
Lettere, og mere nøjagtigt, ville
det dog være at beregne gennemsnitsratingen for alle medlemmer af
DSU. Man kan i princippet gå ud
fra, at spillestyrken er konstant inden for DSU gennem årene, næsten
pr. definition. Beregner man gennemsnitsratingen hvert år for alle
DSU-medlemmer, og finder man ud
af, at denne er faldet med f.eks. 10
point siden sidste år, ja så tildeler
man alle skakspillere i DSU 10 ekstra ratingpoint det pågældende år for
på den måde at holde gennemsnittet
på det sædvanlige niveau, og altså
på denne vis undgå såvel deflation
som inflation.
Ved at vælge gennemsnittet med
omhu, kunne man på samme tid
opnå, at få det rigtige forhold mel-

lem den danske rating og FIDE’s
rating.
Det kunne i denne forbindelse
være interessant at beregne gennemsnitsratingen for hele DSU-medlemsskaren år for år, for alle de år
ratingsystemet har eksisteret. Det
ville jo give et meget nøjagtigt billede af, om der i tidens løb, som
påstået af Vinding Pedersen, har
været tale om en deflation, eller om
der måske i stedet har været tale om
inflation i ratingsystemet.
Endelig kunne man, for at gøre
det endnu lettere, helt afskaffe ratingsystemet i området 1000-1599,
og kun bevare det for spillere med
1600 i rating og opefter. Alternativt
måtte man så genindføre klassesystemet med 2. og 3. klasse, også
en 4. klasse (1100-1299) samt en
begynderklasse (1000-1099). Dette
ville ikke være helt idiotisk, da ratingsystemet alligevel ikke virker
med den ønskelige nøjagtighed i
disse klasser på grund af den store
udviklingskoefficient (45). I området med 45-koefficienten (der for
øvrigt bruges i modstrid med professor Elo’s system), dvs. indtil
1600-grænsen, gør dette forhold sig
klart gældende.
Allerbedst ville det måske derfor
være, at man begyndte at anvende
professor Elo’s ratingsystem på den
måde, han i sin tid efter moden overvejelse var nået frem til. Dvs. at
udviklingskoefficient 45 kun skal
benyttes ved de første 100 ratede
partier en ny mand/dreng (eller
dame/pige) spiller, dernæst benyttes koefficient 30 de næste 200 partier og dernæst koefficient 20 resten
af tiden.
Tom Nielsen,
Espergærde Skakklub
2400
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2100
2000
1900
1800
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1500
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Kombinationer

Tag stilling
1. Sort trækker!
R

-+-+-+-+
+-+-+-+l
-+-+v+o+
+-+-+-+-+-+-+pP
+-W-+q+k
-+-+-+b+
+-+-+-V-

v/ Bent Kølvig

2. Sort trækker!
R

-+l+-+-+
Oo+v+-+-+o+-+-+
+-+-+o+-+pNoP-+
+pK-P-Mp+-+bM-T
+-+-R-N-

3. Hvid trækker!

r+mL-+t+
+-O-Wo+-Op+o+-+
+p+oP-+-+-P-+oO
+-+q+-+-+-+nPpP
Q +-+-+-K-

Hvordan sikre en hurtig sejr?

En rigtig god stilling. Find den
nemmeste gevinstvej!

En rigtig god stilling.
Hvad er bedst?

4. Hvid trækker!

5. Hvid trækker!

6. Hvid trækker!

-+-T-+l+
+-+-+oOo
v+-+w+-+
+mBoPn+-+-+-+-+
+-+p+q+-+-+-+pP
Q +r+-+-+k

-+-+-+r+
+-+-+o+o
-+-+-VoL
+-+-+-+-+-+-PqP
+oW-+-Pk
-+-+-+-+
Q +-+-+-+-

-T-T-+-L
+-+-N-Oo
-O-PwO-+
+-+rO-+-+-M-+-+
+-+-+-+p+-+-PpP
Q +q+r+-K-

En bonde er truet!

Sort kan næppe vinde.
Kan hvid?

Kan fordelen forstørres?

7. Hvid trækker!

8. Sort trækker!

9. Hvid trækker!

tM-W-Vl+
+v+o+-+-+-O-+p+
+nO-+-O-O-+-+-T
+p+-+-+pB-+q+pP
Q R-+-Kb+r
Bare konger!
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R

t+-+-+-L
OoO-+-V-+-O-+-O
+v+-+oPw
-+-+-+m+
+-+-+-Pn
pP-Bm+bP
Rq+-+n+k
Sorte skyer over den
hvide stilling!

-+tM-+l+
+-+-V-+o
-B-OwMo+
+n+qO-+-Op+p+p+
+p+-+-+-+-N-+p+
Q +-+-+rKDronningafbytning?

Stjernestund ved
skak-OL i Bled
Lodtrækningen i skak-olympiadens
næstsidste runde så ikke gunstig ud
for det danske hold i åben række.
Hjemmebanehelten Slovenien anført
af den tidligere sovjetstjerne Alexander Beliavsky med 2650 i rating.

Peter Heine Nielsen

kommenterer:

Peter Heine Nielsen
Alexander Beliavsky
Dronningindisk / E15
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 b6
En overraskelse. Beliavsky spiller
normalt dronninggambit, og anses
for en af de førende eksperter i især
Tartakower-systemet.
4. g3 La6 5. b3 Lb4 6. Ld2 Le7 7. Lg2
c6 8.0-0 d5 9. Dc2
Giver trækomstilling til en af hovedvarianterne i katalansk, som Beliavsky selv har spillet en del med hvid.
Måske ikke det klogeste valg at spille
den variant mod manden selv, men
jeg har arbejdet en del med den, og
kunne ikke styre min nysgerrighed.
9... Sbd7 10. Td1 0-0 11. Lf4 Tc8 12.
Sc3 Sh5 13. Lc1 Shf6 14. e4 dxc4 15.
Lf4
R

-+tW-Tl+
O-+mVoOo
vOo+oM-+
+-+-+-+-+oPpB-+
+pN-+nPp+q+-PbP
R-+r+-K-

En nøglestilling i varianten, medmindre man har fidus til 12... De8
Som feks Kramnik har anvendt.
15... Lb4?!
15... b5 16. bxc4 bxc4 er formentligt sorts bedste opstilling. Jeg havde
denne stilling mod Lars Schandorff
ved de danske mesterskaber i hurtigskak, men fik ikke det store ud af

åbningen dér. Beliavskys valg er
mere konkret. Han prøver simpelt
hen at gendrive mit spil.
16. Sd2
En standardmanøvre i denne åbning.
Sort kan ikke rigtig slå på b3, da jeg
efter slag med a-bonden får bonden
retur i a-linien med klar fordel. Men
han kan heller ikke tillade, at jeg bare
slår på c4 og får overvægt i centrum.
16... c5
16... De7 17. Sxc4 Lxc4 18. bxc4 e5
19. dxe5 Sxe5 20. Se2 var lovende
for hvid i Van Wely - Tkachiev.
Hvids løberpar og potentielt mobile
centrum er væsentligere end svækkelsen på c4.
17. d5 e5 18. Lg5!
18. Le3 Sg4 giver glimrende modspil for sort. 19. Sxc4 Lxc4 20. bxc4
Sxe3 21. fxe3 Lxc3 22. Dxc3 Sf6
fulgt af springervandring til d6, vinder man næppe som hvid.
18... cxb3
18... Lxc3 19. Lxf6 Dxf6 20. Dxc3
cxb3 21. axb3 Sb8 22. Ta2 fulgt af
dublering i a-linien tvinger ham til
det uskønne b5, hvorefter jeg altid
har masser af positionel kompensation.
19. axb3 c4
Meget ambitiøst, men yderst tvivlsomt.
20. Txa6 cxb3 21. Dxb3 Lxc3 22. Txa7
Ld4
Strukturelt er der næppe den store
tvivl om, at hvid har klar fordel, men
sort er dog stadig med. Løberen på
d4 er god, og tårnet kan komme til c3.
23. Sf3!
Den rette reaktion. Ld4 er fundamentet i hans stilling, uden den er hans
stilling yderst tvivlsom. På langt sigt
har hvid klar fordel, men det kan
være nødvendigt med konkret action
for at bevare langsigtede plusser.
23... Sc5 24. Lxf6
Safe. Min fordel er ikke bygget op
omkring løberparret, men mere om
d-bonden og svagheden på b6. 24.
Db1 skænkede jeg ikke en tanke
under partiet. Eller måske netop én
tanke, indtil jeg opdagede 24...
Lxf2†. Min Computer spiller gladeligt videre og påstår klar hvid fordel

Alexander Beliavsky. (Foto: tr)

efter 25. Kf1! Ld4 26. Sxd4 exd4
27. e5 h6 28. Lxf6 gxf6 29. e6. For
mig ser det ud til, at den har ret!
24... Sxb3
24... Dxf6 25. Db1 Lc3 fulgt af La5
er computerens løsning på dækning
af a-boden samt forhindring af Sxd4.
25. Lxd8 Tfxd8 26. Ta3
Nu får jeg lov til at slå på d4, og får
derved mine samlede fribønder. Ikke
at det er ovre af den grund, men hvid
har klar fordel.
26... Tc3 27. Sxd4 exd4
27... Sxd4!? 28. Txc3 Se2† 29. Kf1
Sxc3 30. Tc1 giver hvid c-linien.
Bedste chance er nok 30... Sb5 31.
Tb1 Sd6 32. Txb6.
28. e5
Min idé er at spille Ta7, d5-d6 samt
Ld5 med total dominans. Jeg regnede med 28... d3 29. d6! med truslen Ld5, men havde overset hans
svar.
28... Sa5!?

-+-T-+l+
+-+-+oOo
-O-+-+-+
M-+pP-+-+-O-+-+
R-T-+-P-+-+-PbP
Q +-+r+-KNormalt reagerer jeg ikke specielt
heldigt på uventede forsvarstræk,
men her finder jeg en god fortsæt2003 /2/85
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telse. Afbytning på c3, giver ham for
farlige bønder, og jeg vil helst
opretholde trykket mod d4, så Ta1,
der tillader Sb3 hist og her, er ikke
noget godt valg. Det direkte er Ta4,
men man har et problem efter Sc4,
der truer på e5, samt gaffel med Sb2.
Reelt er Ta2 sikkert hvids bedste,
men jeg fandt en idé mod hans plan
og checkede ikke lige alternativerne
så grundigt...
29. Ta4!? Sc4?
29... d3! finder jeg ingen hvid fordel
imod. 30. Td4 (30. d6 Sc4; 30. f4
Sc4) 30... Sc6! havde jeg overset.
30. e6!
Min pointe, og frygtelig stærkt. Det
kan virke absurd at tillade dels Sb2
med gaffel, hvilket dog taber pga.
e7 fulgt af d6, men også Sd6 og blokade på de sorte felter. Det er en
kendt regel, at fribønder er stærkest
samlet, men vil man have en af dem
i dronning, er man nødt til tage lidt
løst på den regel. Her har computeren en stor fordel. Den lider ikke under en klassisk skakopdragelse, men
regner uden fordomme på alle varianter. Hovedpointen er, at Ta7 hjælper bønderne fremad, og skulle sort
få den idé at fjerne en af dem med
fxe6 skal han efter dxe6 konstant
holde øje med min løber, der nu har
d5 at boltre sig på. Jeg er stolt af min
vurdering, der her sagde, at hvids
bønder er farligst, og at det gik an at
give hans springer blokadefeltet d6.
30... Sd6 31. Ta7 d3 32. e7 Te8 33.
Td7 opgivet.
Hvid har brudt blokaden, hvilket
medfører øjeblikkeligt sammenbrud.
Efter partiet havde jeg den opfattelse,
at Beliavsky spillede for hårdt på gevinst i en stilling, hvor han burde
forsøge at minimere skaden og indstille sig på at kæmpe for remis. At
beskylde ham for at spille på tricks
er nok lige i overkanten. Specielt hvis
beskyldningen kommer fra én, der
spillede Ta4, fordi han så en snedig
fælde. 1-0.
Dermed kom vi foran i matchen, og
slutsejren 3-1 over Slovenien med
et snit på næsten 2600 blev en af de
bedste danske landskampe længe.
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Tag stilling!
Løsninger til øvelserne side 36.
1. Ivan Hede, Øbro
Børge Pedersen, Nr. Sundby
Divisionsturneringen
1978-79,
Danmark 1979. Ganske vist vinder
1... Dxf3† 2. Lxf3 Lf2! nok i det
lange løb. Men den hurtige måde er
1... De5! 2. Dg3 Lxg4†! med mat i
næste træk. 0-1.
2. Fredrik van der Vliet
Hans Ree
Hollandsk mesterskabsturnering,
Hilversum 1983. 29... c5! jager
springeren tilbage. 30. Sb5 Sh3 31.
Ld1 Th1 koster hvid en kvalitet. 30.
Sc2 Tg2! Nu truer jo slag på g1,
hvilket også sker efter 31. Ld1 Sxd1
32.Txd1. 31. Kd2 Sd3 32. Td1 Le8.
Og da hvid ikke kunne vente på 33...
Lh5, opgav han. 0-1
3. Alexei Savko
Henk Vedder
Junior-EM, Vejen 1993. 31. Db3!
var det præcise sluttræk, der fik sort
til at opgive. Også 31. Db1 var brugbart. Truslen 32. Txc8† Kxc8 33.
Da4 er en dræber, f.eks. 31... Dg5
32. Da3 eller 31... Df8 32. Da4 Ke7
33. Da3†. 1-0.
4. Pia Cramling, Sverige
Iris Broeder, DDR
OL for damer, Luzern 1982. 27. Dg4
g6. Eneste træk! Således er der
familieskak både efter 27... Dg6? 28.
Se7† og 27... Dxe5? 28. Sh6† Kh8
29. Sxf7† etc. 28. Dg5 Td7? Efter
28... f6 kommer vel 29. exf6 Dxf5?
30. f7†. Og det bedre 28... Tb8 29.
Tf1! med truslen 30. Sh6† og erobring af f7 fører til stor hvid fordel.
Men nu: 29. Dh6! Nåh ja. Dobbelt
mattrussel. 1-0.
5. Zaidman
Garifullin
Brest 1961. 1. Dg5†!! Lxg5 2. fxg5†.
Den anden bonde var lige så god.
2... Kh5 3. Th8!! Dxh8 4. g4 mat.
1-0.

6. Alexandr Abrosimov
Ambainis
Daugavpils 1975. 1.T1xd4! exd4 2.
Dxh7† Kxh7 3. Th5 mat. 1-0.
7. John van der Wiel
Julian M. Hodgson
Bruxelles 1985. 18. Sxd6!! fik sort
til at opgive! Ikke alene dækker
springeren e4, den fratager også sort
en en brik, der kunne gå imellem på
skakken i diagonalen: 18... Lxd6 19.
Dc4†!! Txc4 20. Lxc4† Kf8 21.
0-0† etc. koster sort en formue. Og
den hvide prinsesse på g6 får også
en afgørende rolle efter 18... La6 19.
De5 De7 20. Dxe7 Lxe7 21. Sf5
Te4† 22. Kd2 Lf8 23. g7! 1-0.
8. Izudin Bihorac
Lars Wilton
Esbjergmesterskabet 2003. 23...
Dxh3!! med den nydelige pointe 24.
Lxh3 Lc6† 25. Lg2 Sf2 mat. Dækning af f2 med 24. Dxf5 giver mat i
4 træk: 24... Sxg3† 25. Kg1 Ld4†
etc. Hvid prøver at hænge på: 24.
De1 Dxg2†! Et dameoffer mere! 25.
Kxg2 Lc6† 26. Kh3 Sg1† 27. Kh4
Sf3† 28. Kh5. Her ville 28. Kh3
ifølge maskinen hidføre mat efter
28... hxg5, f.eks. 29. Le3 Lf6 30.
De2 Sg1† 31. Lxg1 32. Kg7 etc.
28... Le8† 29. Dxe8† Txe8 30. gxh6
Kh7! 31. hxg7 Sf6 mat. Lidt forhaling: 31. Lg5 Te6 32. hxg7 Th6†
33. Lxh6 Sf6 mat! 0-1.
9. Vladimir Episjin
John Dennis Martin Nunn
Wien 1991. 28. Txf6! Kombinationen giver hvid de velkendte to forbundne fribønder, der bare tromler
frem! 28... Lxf6 29. Sxd6 Tb8 30.
Lc7! Nu mangler tårnet plads, så
dameafbytningen er tvang: 30...
Dxd5 31. exd5 Ta8 32. S6e4 Le7
33. c5 Sf7 34. c6 Tc8. Sort vil gerne
ofre tilbage, men får ikke lov. 35.
Lb6 Sd6 36. Sxd6 Lxd6 37. Se4
Lf8 38. Kf2 Kf7 39. Ke2 Ke8 40.
Kd3 Le7 41. Kc4 Tb8 42. c7. Sort
opgav. 1-0.

Bøger
v/ Jacob Aagaard
Svetozar Gligoric:
Shall we play Fischer Random?
144 sider, Batsford 2002.
I denne bog diskuteres forskellige
aspekter af Fischer Random versionen af skak, som går ud på, at man
lader en computer jonglere med brikkerne på 1. række, hvorefter man
spiller i denne tilfældige opstilling.
Det giver 960 mulige startstillinger
og er blevet propaganderet af den
tidligere verdensmester Robert
Fischer. Hovedideen med Fischer
Random er at sætte en stopper for
åbningsforberedelsen som en afgørende faktor i skak. Bogen er fortællende og afslappet og hævder ganske rigtigt at være den første bog om
Fischer Random.



Chris Baker:
Learn From your Mistakes
144 sider, Batsford 2002.
I denne bog forsøger forfatteren at
give nogle generelle råd om at lære
af sine fejltagelser, men bogen virker meget rodet og stritter halvt i
mange forskellige retninger. Mange
kommentarer er frisk sprog og ikke
andet. Mange analyser er lange varianter og ikke andet. Ærgerligt, da
der aldrig kan udkomme nok af den
slags bøger.



Svetozar Gligoric:
I play against pieces
288 sider, Batsford 2002.
Engang, før Larsen slog til for alvor,
var Gligoric den stærkeste skakspil-

ler uden for Sovjetunionen. I denne
bog har han samlet sine 130 bedste
partier, katalogiseret efter åbninger.
I begyndelsen af bogen findes der
en meget kort biografi, der blandt
andet på få linjer fortæller, at Gligoric
var krigshelt under Anden Verdenskrig. Man sidder med den samme
følelse af, at der godt kunne være
gået mere i dybden i mange af partierne. Man ville gerne forstå mere.
Men hvorfor være negativ, når der
er kommet en fin partisamling med
en af den gamle verdens stærkeste
spillere?



Svetozar Gligoric:
King’s Indian Defence –
Mar del Plata Variation
160 sider, Batsford 2002.
En ny bog om den absolutte hovedvariant i Kongeindisk, der opstår
efter 1. d4, Sf6 2. c4, g6 3. Sc3, Lg7
4. e4, d6 5. Sf3, 0-0 6. Le2, e5 7.
0-0, Sc6 8. d5, Se7. En sådan er altid
velkommen, da dette er et af de mest
komplekse systemer overhovedet.
Og så endda af manden, der i sin tid
fandt på varianten! Det er dog tydeligt, at han ikke har opdateret sin viden 100% i alle varianter. Men de
90% han ved, er bestemt ikke at foragte. Bogen er ok, men ikke mere
end det.



Nigel Davies:
Taming the Sicilian
144 sider, Everyman Chess 2002.
I denne bog præsenterer forfatteren
et repertoire baseret på den åbne variant i Siciliansk, hvor hvid spiller
g3-systemer. Dvs. 1. e4 c5 og derefter 2. Sf3 + 3. d4 + 4. Sxd4 og lidt
senere g3 og Lg2. Bogen er teoretisk/repertoire orienteret uden egentlige positionelle forklaringer. Bygger på hele partier.



Michael de la Maza:
Rapid Chess Development
128 sider, Everymanchess 2002.
Michael de la Maza startede med at
spille skak i 1999 og har i dag ca.
2000 i spillestyrke. I denne bog fortæller han hvordan han vandt 700

rating point på to år. Skak er først og
fremmest et spørgsmål om simpel
kombinatorik, argumenterer bogen.
Hvis man sætter brikker i slag er der
ingen grund til at studere åbningsteori, slutspil eller noget som helst
andet, hvis målet er hurtige resultater. En interessant bog for spillere
under 1500.



David LeMoir:
How to Become a Deadly
Chess Tactician
240 sider, Gambit 2002.
En af de bedste bøger om kombinationsspillet i meget lang tid. Bogen
arbejder med en tese om tre forskellige dimensioner i taktikkerens personlighed. 1) Motivation 2) Fantasi
3) Beregningsevne. LeMoir, hvis
spillestyrke er den begaved amatørs,
er meget god til at bygge bro mellem
skakkens store genier og de problemer, almindelige spillere bliver stillet overfor i deres partier. At han så
endvidere har et af anmelderens gevinstpartier med trækker ikke ned.



Valeri Beim:
Understanding
the Leningrad Dutch
192 sider, Gambit 2002
Beim er en ukrainsk stormester der
har været en tur om Israel på sin vej
til Østrig. Han er en af mange østeuropæiske stormestre som er begyndt at skrive for Gambit. I denne
bog gennemgår han teorien i Leningradvarianten i Hollandsk (1. d4
f5 2. Sf3 Sf6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5.
0-0 0-0 6. c4 d6 7. b3 er grundstillingen, men forfatteren tager også
hånd om tidlige bivarianter).



Leonard Barden:
Batsford Chess Puzzles
176 sider, Batsford 2002.
300 opgaver af vidt forskellig karakter fra forfatterens klumme i London Evening Standard, hvor han har
skrevet i årtier. Af de forskellige problem-bøger, der er udkommet siden
John Nunn’s Chess Puzzles, er dette
den bedste. Forklaringen er selvfølgelig gode forklaringer.
2003 /2/87
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Juniorskak
På Rødby Byskole spiller
børnehaveklasserne skak

Du har glemt at give
os en terning... ! 
Af Robin Jakobsen
En dag skrev jeg en ansøgning til
skolebestyrelsen og skolelederen og
søgte om at få lov til at lave skak i
børnehaveklassen. Jeg vedlagde
nogle skrivelser om skak. Få dage
efter fik jeg at vide, at det så spændende og lovende ud, og at der var
bevilget de nødvendige timer til projektet.
Der er to børnehaveklasser på skolen, så det er ca. 45 børn, der i det
første år på skolen har skak på skemaet. Tirsdag spiller den ene klasse
skak, mens den anden klasse har
musik. I den time er der en børnehaveklasseleder i hver klasse. Fredag
har jeg så 5 eller 6 elever fra hver
klasse til skak. I denne time er jeg
alene med børnene. Det er ikke altid
lige let, men det er nogle glade og
stolte børn, der kommer for at lære
noget om skak.

Positivt modtaget
Inden sommerferien var jeg med til
et møde, og her fik forældrene at
vide, at jeg skulle undervise deres
børn i skak. Alle tog positivt imod
denne melding, og jeg fik at vide, at
flere af børnene allerede var helt gode til at spille skak.
Det var også det, børnene fortalte
mig, så jeg startede med at sætte dem,
der kunne spille, i den ene ende af
lokalet, hvor de fik lov til at spille,
mens jeg lærte de andre lidt om spillets regler og hvordan brikkerne
måtte flytte.
Da jeg opdagede at to af de mest
ivrige ikke var gået i gang, gik jeg
hen og spurgte – hvorfor? Du har
glemt at give os en terning lød sva-
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ret, og jeg havde lige pludselig et
helt hold af nybegyndere.
Ved at lade mig starte med skak
på denne måde, tror jeg, at skolebestyrelsen har startet noget meget
nyttigt på skolen. Det kan godt være,
at mange vil mene, at det var bedre
at sætte ind med lidt specialundervisning til en gruppe elever, der har
problemer med sprog, indlæring og
social adfærd, men det kan også
være, at skakken er med til at løse
nogle af disse problemer sammen
med hele gruppen. Nu er alle med til
at lære skak.

Både drenge og piger
Ved at starte så tidligt, får jeg både
drenge og piger med, og jeg har opdaget, at mens det var drengene, der
‘kunne’ spille skak, så er det pigerne,
der helt klart har den største glæde
ved at sidde stille og løse nogle problemer.
At det kan lade sig gøre, skyldes
ikke mindst, at de to ledere i børnehaveklasserne fra starten var med på
ideen, og at de går ind og hjælper i
timerne på trods af, at de ikke vil
kendes ved, at de har forstand på
skak. Selv har jeg undervist i skak i
mange år, men aldrig før i børnehaveklasser.

Også for de ældre
På Rødby Byskole er der også et
valghold i skak, for 7., 8. og 9. klasse,
men kun 15 uger, mens børnehaveklassernes skak går over hele skoleåret.
Endelig er der også en skakklub
‘Rødby Skoleskak’ med tilknytning

til Dansk Skole Skak, som holder til
på skolen. Denne klub har en selvstændig bestyrelse, og ud over medlemmer fra Rødby Byskole kommer
der også elever fra Havneskolen, som
er en anden stor skole i kommunen.

En god kombination
Hvad kan skak give børnene?: koncentration, problemløsning, regler/
adfærd, samvær og hyggen ved spillet! Skak er en god beskæftigelse,
og mange af børnene er meget aktive. De fleste går også til nogle af
de mindre stillesiddende aktiviteter.
Fodbold, gymnastik, badminton,
svømning, ridning og håndbold, som
er de mere etablerede sportsgrene.
Skak er en god kombination til
disse sportsgrene, og forældrene er
flinke til at hjælpe med til at køre til
stævnerne, hvor mange af klubbens
medlemmer er ivrige deltagere.
Det er mit håb, at dette kan være
med til at inspirere andre til at prøve
noget lignende på andre skoler. Børnene er der, og de har altid lyst til at
prøve noget nyt.
Robin Jakobsen er lærer ved
Rødby Byskole. Han er desuden
formand for Dansk Skole Skaks
Storstrøms Amt og sammen
hustruen Tove med til at afholde
Chess Camp, en skaklejr i Dansk
Skak Unions 2. hovedkreds, hvor
30 børn i en uge i sommerferien er
samlet omkring skak og mange
andre aktiviteter.
www. 2-hk.dk/junior/

Juniorstyrkeliste
Dansk Skak Unions styrkeliste for
juniorer og kadetter pr. 20. jan. 2003.

Juniorstyrkeliste:
Spillere født efter den 1. jan.1983.
1. Davor Palo
2. Allan Stig Rasmussen
3. Kristian Hovmøller
4. Chr. Kyndel Pedersen
5. Jakob Vang Glud
6. Anders Bodh. Nielsen
7. Jakob Aabling-Thomsen
8. Anders Helledie
9. Christian Böhlke
10. Andreas Wive
11. Morten Kjær Poulsen
12. Nikolaj Mikkelsen

2449
2319
2256
2226
2164
2132
2118
2108
2105
2091
2086
2053

Kadetstyrkeliste:
Spillere født efter den 1. jan. 1987.
1. Jakob Vang Glud
2. Nikolaj Mikkelsen
3. Benjamin Skjoldan
4. Miriam Olsen
5. Peter Skovgaard
6. Bjarke Andreasen
7. Alexander Kasper Rhee
8. Lars Haahr Jepsen
9. Carina Jørgensen
10. Alexei Hansen
11. Kasper Pedersen
12. Kristoffer Dyrgård

2164
2053
1994
1972
1893
1872
1773
1751
1726
1641
1684
1683

Per Andreasen

Flot miniature

Ungdoms-VM

Danmarksmesteren i skoleskakkens
ældste gruppe (se Skakbladet nr. 1,
men byt om på diagrammnerne side
37 og 38) vandt bl.a. følgende parti:

Verdensmesterskabet i skak for ungdom blev spille på Kreta 14.-25. november. Danmark deltog med fem
spillere (11 runder):
Drenge u. 16: Jakob V. Glud 5½
Piger u. 14: Miriam Olsen 5½.
Drenge u. 14: Bjarke Andreasen 5
og Benjamin Skjoldan 4
Drenge u. 12: Alexei Hansen 3½
Norske Magnus Carlsen lå til at vinde
sin gruppe, drenge u. 12, men måtte
"nøjes med" andenpladsen 9/11,
samme score som vinderen. Sølvmedaljen var eneste nordiske topplacering.

Christian Kyndel Pedersen
Jakob Aabling Thomasen
Dronningindisk / E12
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 b6 4. a3 Lb7
5. Sc3 Le7 6. Dc2 d5 7. cxd5 Sxd5 8.
e4 Sxc3 9. bxc3 0-0 10. Ld3 c5 11.
0-0 cxd4?!
Bedre var 11... Dc8 med planen La6.
12. cxd4 Sc6 13. Lb2 Tc8 14. De2 Sa5
15. Tad1 Tc7 16. Tfe1 Da8
Hvid har virkelig kørt kanonerne i
stilling, så de står optimalt. Derfor
det tematiske gennembrud.
17. d5! exd5 18. exd5 Lxd5?!
Prøver at få luft med et kvalitetsoffer.
19. De5 Lf6

w+-+-Tl+
O-T-+oOo
-O-+-V-+
M-+vQ-+-+-+-+-+
P-+b+n+-B-+-PpP
Q +-+rR-K20. Df5 opgivet. 1-0.

Peter Skovgaard
mesterspiller
Peter Skovgaard, som fylder
13 år d. 5. april, har i januar
passeret den magiske 1900grænse og er dermed blevet
mesterspiller som 12-årig.
Det har kun ganske få danskere
gjort før Peter – bl.a. GM Curt
Hansen, IM Tobias Christensen,
IM Davor Palo og Henrik
El-Kher.
www. skovlundeskakklub.dk/

Magnus
Carlsen,
Norge 
VM-sølv.

Foto: Martin Noer.

Hallsberg
Årets Hallsberg Juniorturnering,
som ligger i juleferien, havde deltagelse af tre danskere – Davor Palo,
Kristian Hovmøller og Oksana
Vovk. Som regel inviteres kun de
bedste spillere fra hvert land, og i år
deltog 26 juniorer fra hele ni europæiske lande.
Vinderen blev for andet år i træk
den stærke IM Nicola Sedlak fra
Yugoslavien, der var i særklasse med
7½ point af 9.
Davor Palo spillede remis med
Sedlak i 4. runde og lå gennem det
meste af turneringen på andenpladsen. Efter remis i sidste runde måtte
han dog dele denne placering med
Hans Tikkanen, Sverige, og Grzegorz Gajewski, Polen, alle med 6
point.
Kristian Hovmøller spillede også
en god turnering og sluttede på 5-7.
pladsen med 5½ point, mens Oksana
Vovk trods en god start havnede i
det slagne felt med 2½ point.
2003 /2/89
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Studier
Julekonkurrencens
løsninger

1. præmie 500 kr.: Per Jørgensen,
Bispebjerg Parkallé 43, 1.tv., 2400
København NV.

Julen kan man jo ikke sådan uden
videre stryge af kalenderen. Og at
dømme efter reaktionerne, da vi lod
Skakbladet nr. 12, 2001 udkomme
uden julekonkurrence, havde det efterladt vore trofaste løsere i et tomt
og glædesløst julevakuum.
Der var derfor med stor glæde,
Skakbladet kunne relancere julekonkurrencen i nr. 12, 2002, en mulighed der opstod, fordi H. Larsen,
matematiker, historiker og en af landets mest drevne udi den svære kunst
at analysere skak, tilbød at stå for
opgaverne.
Julekonkurrencens seks opgaver
er traditionen tro slutspilstudier, eller stillinger med studieagtige vendinger. I bestræbelserne for at holde
opgaverne uden for computernes
horisont havnede vi for to år siden i
en kaotisk situation, hvor hverken
løsere eller dommere kunne give
100% sikre løsninger, og i 2002sættet havde H. Larsen derfor tilstræbt større klarhed.
Blandt løserkommentarer var:
– gode nok til at være både
underholdende og svære ...
– denne opgave driver mig til
vanvid ...
– tak for morsomme opgaver ...
– vittig opgave (nr. 3) ...
– gode og varierede, men ikke
nemme ...
Så vi fortsætter med nye udfordringer til næste julenummer.
Kun to besvarelsr var ‘helt korrekte’. Fra Per Jørgensen og Niels
Lauritsen. Men efter fintælling går
1. præmien til Per Jørgensen, fordi
han i opgave 1 anfører begge de
smukke varianter efter sorts forsvar
i 2. træk, hvor Niels Lauritsen kun
har den ene. Havde der været en 3.
præmie, ville konkurrencen have
stået mellem Godtfred Sloth Jensen
og Kaj Elkjær Larsen, som nu måtte
nøjes med at deltage i lodtrækningen blandt alle med mindst 3 opgaver rigtigt løst.

2. præmie 250 kr.: Niels Lauritsen,
Nordborggade 4, 1.th., 2100 København Ø.
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10 prmier à 100 kr.:
Carsten Lindegaard, Fasanvej 9,
5863 Ferritslev. – Bjarne Rasmussen, Skovløbervænget 6, 6800 Varde. – Hans-Henrik Vognsen, Rosenbakken 34, 6100 Haderslev. – Erling Møller Nielsen, Blåbjerg 42,
7960 Kærby. – Knud Vilhelmsen,
Tværvej 3, 6650 Brørup. – Godtfred
Sloth Jensen, Goldbækvej 9, 6534
Agerskov. – Kaj Elkjær Larsen, Grev
Schacks Vej 3, 6270 Tønder. – Helge
Andersen, Solvang 14, Kollund,
6340 Kruså. – Thomas Kristensen,
Ordrupvej 3, 2.tv., 8000 Århus C. –
Torben Brahe Christensen, Ellegårdspark 31, 3520 Farum.
Opgave 1. Remis.
Studie af Jan Rusinek, Polen, 1971.
1. a7 La6† 2. b7 Se4 3. g8S†! Ke8 4.
Sf6† Sexf6 5. a8L! Se5 6. Kb8 Sc6†
7. Kc8 Lf1 8. b8T! (men ikke 8. b8D?
La6† 9. Db7 Se4 og sort vinder) 8...
La6† 9. Tb7 remis.
1. a7 La6† 2. b7 Sd5 3. g8S†! Ke8 4.
a8S! Sb4 5. Sf6† Sxf6 6. Sb6 Sc6 7.
Sd5 Sd7 8. Sf6 Sxf6 pat.
Minorforvandlinger, hele tre i den
første variant, meget vanskeligt at
komponere.
Opgave 2. Hvid vinder.
Studie af Vladimir Alexandrovich
Korolkov, Sovjet, 1957.
1. c6† Ka8 2. Lxf1 bxa5 3. Kb3 a4†
4. Ka2 g2 5. Lxg2 Lg3 6. f4 Lxf4 7.
e5 Lxe5 8. d6 Kb8 9. c7† Kc8 10.
Lh3† og vinder.
Opgave 3. Hvid vinder.
Studie af Mark Savelyevich Liburkin, Sovjet, 1938.
1. Sd4† Kc3 2. Sb5† Kc4 (2... Kb4
3. Tb1† og let gevinst) 3. Sd6† Kc5
4. Sb7† Kc6 (4. Se4† Kd5 5. Sf6†
Ke5 6. Sd7† Ke6 remis) 5. Sd8† Kc7
6. Se6† Kd7 7. Sf8† Ke7 8. Sg6†
Kf7 9. Sh8† Kg7 10. Txe1 Kxh8 11.
Th1 g3 12. Ke3 Kg7 13. Kf4 g2 14.
Tg1 Sf1 15. Txg2† Kf6 16. Tf2!

Opgave 4. Sort vinder.
Ikke en komposition, men valgt af
H. Larsen fra Nalimovs påbegyndte
‘tables’ over alle stillinger med 6
brikker, 2002.
1... Kf3 2. Tg1 Td2† 3. Kc1 Tc2† 4.
Kd1 Tfd2† 5. Ke1 Te2† 6. Kf1 Tb2!
(6. Kd1 Kf2 og sort vinder straks)
7. Ta1 Ta2 8. Tb1 Teb2 9. Tc1 Th2
10. Tc3† (10. Tb1 Taf2†) 10... Ke4
11. Tc1 (11. Tc4† Kd3) 11... Taf2†
12. Ke1 Te2† 13. Kd1 Ke3 14. Tc8
(14. Tc3† Kf2) 14... Kf2 15. Tcg8
Ta2 16. Te1 Ta1† 17. Kd2 Kf3† og
sort vinder.
Tema: dominans. Til minde om
Henri Rinck (1870-1952), den franske komponist, der især beskæftigede sig med det hyppigt komplicerede at forvandle en dominerende
stilling til gevinst. Opgaven er så
langt den vanskeligste blandt årets
juleopgaver (tre dages ‘Schwerarbeit’ ifølge Niels Lauritsen).
Opgave 5. Sort vinder.
Studie af Vladimir Akimovich Bron,
Sovjet, 1948.
1... Ta2† 2. Kb1 Ta1† 3. Kxa1 b2†
4. Ka2 bxc1S†! 5. Ka3 gxh1L! (5...
gxh1D? 6. Ta8† Dxa8 pat) 6. d5
Lxd5 7. Tc6 Le6 (7... Lxc6 pat) 8.
Td6 Lh4 9. Tb6 Lg3 10. Ta6 h1L!
(10... h1D? 11. Ta8† Dxa8 pat) 11.
Txe6 e1T! (11... e1D? 12. Te8†
Dxe8 pat) og sort vinder.
En fantastisk konstruktion med 4(!)
minor-forvandlinger for at undgå
remis ved pat.
Opgave 6. Sort vinder.
Ikke en komposition, men valgt af
H. Larsen fra Nalimovs påbegyndte
‘tables’ over alle stillinger med 6
brikker, 2002.
1... h1D†! 2. Kb2 Dh8† 3. Ka2 Da8†
4. Kb1 e1T†! (4... e1D†? 5. Dc1
Dee4† 6. Dc2 Dh1† 7. Dc1 De4† 8.
Ka2 remis) 6. Kb2 De2† 7. Kb1
Dd3† 8. Ka2 Txc1 9. Db7† Ka5 10.
Da7† Da6 og sort vinder.
Skulle der være indvendinger mod de
anførte varianter, er man velkommen
til (skriftligt) at kontakte redaktionen.
Tak til alle løsere og til H. Larsen – og
på gensyn til næste jul!
Thorbjørn Rosenlund

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

13197.
Gerhard Maleika, Tyskl.
Originalopgave.

13198.
Gerhard Maleika, Tyskl.
Originalopgave.

13199.
13200.
Leonid Makaronez, Israel. Oleg Paradsinski, Ukraine.
Originalopgave.
Originalopgave.

-+-B-+-Q
+-+r+-+b+pVp+p+
+-+l+o+kP-+o+-+
O-+-+-+-+-N-+-+
+-+t+-+-

-V-+-+-+
+-+o+-+-O-N-+k+
+-+-L-Nr
q+-+p+p+
B-+-+-+p
o+p+-P-+
W-T-+-+-

-+-+-+b+
+-+-+-+-+-O-+-O
+kO-+-Pn
-+p+oR-+
+-B-L-Op
-+-+-+o+
+v+r+-Nm

Mat i 2 træk.

C+ 10+6

Mat i 2 træk.

Månedens opgaver
Atter lutter originalopgaver fra faste udenlandske leverandører af sådanne til Skakbladet.
Løsninger bedes være redaktionen
i hænde senest den 12. april.

Løsninger til nr. 1
13193. (Bie) Forførelse: 1. Lxf6?
Truer 2. Tc3‡. 1... e5/Te5 (Spærring
på e5 for den flyttede hvide brik) 2.
Sxe5‡. 1... Sxc5 2. Sxc5‡. 1... Ta3
2. Lc2‡. 1... Tc2 2.Lxc2‡. 1... Td4 2.
Txd4‡. 1... Txc5 2. Sxc5‡ (Sb7 kan
slå begge de skakgivende hvide brikker, men ikke samtidigt) Men 1...
Lxf6! Løsning: 1. Le5! Truer 2.
Tc3‡. 1... fxe5/Txe5 (Den flyttede hvide brik slås på e5) 2. Sxe5‡.
1... Sxc5 2. Sxc5‡. 1... Ta3 2. Lc2‡.
1... Tc2 2. Lxc2‡. 1... Td4 2. Txd4‡.
1... Txc5 2. Sxc5‡. Illustrerer fint
den lille forskel!
13194. (Makaronez) 1. Se5! Truer
2. Sd3‡. 1... Se3 (Spærrer diagonalen
c1-h6, hvorved Td2 frigøres fra
Lc1’s binding, men åbner samtidig
5. række, hvorved Tb5 fratager sort
konge feltet e5. En sådan kombineret spærring/åbning kaldes en valve
(=ventil)) 2. Se6‡. 1... Sf6 (Spærrer
f-linien, hvorved Df5 frigøres fra
Df7’s binding, men åbner samtidig
5. række. Atter en valve) 2. Se2‡.
1... Kxe5 (Selvbinding) 2. Dxc7‡.
1... Lxe5 (Selvblokade) 2. Tg4‡. De
tematiske varianter, hovedvarianterne, er de to første, der demonstrerer
valve, men også de to bivarianter er
smukke.
13195. (Makaronez) 1. b7! Truer 2.

C+ 11+7

Mat i 3 træk.

Tc4† bxc4 (eller 2... Kxc4 3. Dd4‡)
3. b8(D)‡. 1... Lg8 2. Sf2† Lc4 3.
Sxd3‡. 1... d5 2. b8(S) efterfulgt af
3. Sxc6‡, idet sort med sit første træk
afskar Lh7 fra at kunne bringes til
dækning af feltet c6. 1... c5 2. Sf6†
c4/Le4 3.Sd5‡. Tre varierede springermatter i et instruktivt problem.
13196. (Johandl) 1. Lh4! Truer 2.
Lxg3‡. 1... Se6 2. Lf6† (Rømning af
feltet h4 til senere brug for springeren) 2... Lxf6 3. Sf3† Kf5 (eller 3...
Kf4† (Sort krydsskak) 4. Sg5† (Hvid
krydsskak) 4... Ke5 5.Sf7‡. Her udnytter hvid den fremtvungne selvblokade på e6.) 4. Sh4† Ke5 5. Tf5†
Sxf5 6. Sg6‡. I den endelige mat
udnytter hvid tre fremtvungne selvblokader, på hhv. e6, f6 og f5! En ny
smuk opgave af flertrækkerens mester!

Dansk Skakproblem Klub
DSK afholder møde torsdag den 13.
marts kl. 19.30 i Nørrebro Medborgerhus på Blågårds Plads 3, 3. sal.
Klubbens ekspert i retrograd analyse,
Henrik Juel, holder foredrag med titlen ‘Bonde-retroer’. Alle skakinteresserede er velkomne til at overvære
en gennemgang af den gren af det
gamle brætspil, der har inspireret til
de fleste Sherlock Holmes historier
– retrograd analyse!
Torsdag den 24. april kl. 19.30
afholder DSK samme sted sin årlige
generalforsamling.
Ønsker man at blive medlem af
DSK, bedes man henvende sig til
klubbens kasserer, Steen Christensen, Skodsborgvej 350, 2.tv., 2850

C+ 10+9

m+l+kM-T
+o+-Oo+oQ-+-+-+
+n+-+-+v
-+-+-+-W
+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+Selvmat i 6 træk. C+ 3+10

Nærum. Det årlige kontingent er 200
kr. For dette beløb modtager man
det smukke kvartalsblad Thema
Danicum, der redigeres af Leif
Schmidt og er på 28 sider pr. nummer. Endvidere afholder DSK månedlige møder året rundt.
Medlemskab af DSK er den bedste entré til problemskakken, der kan
byde selv garvede mesterspillere på
nye overraskende og smukke oplevelser i det kongelige spil.

Løserturneringen
Nr. 7-12/2002 total
Maximum
Andersen, Peter Munk
Bak, Erik
Danstrup, Niels
Guldager, Børge
Hansen, Erik
Hansen, H. C.
Jacobsen, Karsten
Jensen, Ole
Jensen, Svend Aage
Kristensen, Bent O.
Larsen, Hans
Michelsen, Sven
Pedersen, Clarl Åge
Rønø, Poul Erik
Schmidt, Leif
Sørensen, Preben

106
7
23
106
47
86
104
20
13
24
57
106
78
82
90
50
103

1492
375
128
1477
647
1401
1412
444
1014
275
1070
914
1243
604
1190
1348
570

Øvrige løsere uforandret.

http://hjem.get2net.dk/skak/
dansk_skakproblem_klub/
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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

+ 'Indbydelser'

K
H
J
A

=
=
=
=

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.
Øbro 1st Saturday 2003
H
1/3 - 7/6. – Skakforeningen Øbro indbyder til Øbros nye 4 hurtigturneringer: Lørdag 1. marts, 5. april, 3. maj,
7. juni. Turneringen afholdes som en
ægte FIDE-schweizer med stor gruppe, med 7 runder a 25 minutters
betænkningstid. – Præmier: Ved minimum 20 spillere: Garanteret 1. præmie på 1.000 kr. Bedste spiller under
1900 i rating får 500 kr. Ved ligestilling deles præmierne. Øvrige præmier afhænger af deltagerantal. – Indskud: 125 kr. pr. spiller. – Spillested:
Øbros’ lokaler, Rosenvængets Allé
31, 2100 København Ø. – Mødetid
kl. 9.30 Start kl. 10. Forventet præmieuddeling kl. 18. – Tilmeldingsfrist onsdag før hver turnering. Enten pr. e-mail ted@adslhome.dk eller Ted Sandbech, Brammingegade
2 st. tv. 2100 Kbh. Ø.
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Struer Gymnasiums
16. hurtigturnering
H
9/3. – Hurtigturneringen afholdes i
samarbejde med Struer Skakklub
søndag den 9. marts 2003. – Spillested: Struer Gymnasium og HF, Jyllandsgade 2, 7600 Struer. – Spilletid: kl. 10.00 til kl. 19.00, 7 runder
med ½ times betænkningstid. – Klasser: Mester og basisklasser inddelt i
monradgrupper efter rating. Der oprettes en særlig klasse for spillere med
rating under 1101 eller uden ratingtal.
– Præmier: Førstepræmie i M-klassen 1.000 kr. og i basisklasserne 500
kr. – Indskud: 100 kr. – skoleskakspillere dog kun 50 kr. – Tilmelding:
Jens Lundsgaard, Stentofterne 258,
7600 Struer, tlf. 97 85 47 05, eller
Erling Høiberg, Jættehøj 11, 7600
Struer, tlf. 97 85 00 58, senest torsdag den 6. marts.
Low Budget XIX  5 runder
K
10/3 - 14/4. – Spilledage: Mandagene
den 10/3, 24/3, 31/3, 7/4, 14/4 2003.
– Spillested: Skakklubben Sydkystens lokaler på Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve
Strand. – Starttidspunkt: Kl. 19.00. –
Antal: Maximum 32 deltagere. –
Form: Modificeret Schweizer i én stor
gruppe. Runder lagt med WinSwiss.
– Indskud: Kr. 30,00. – Elo-rating:
Turneringen Elo-rates, hvis betingelserne herfor er til stede. – Spilletid: 2
timer til de første 40 træk, derefter ½
time + opsparet tid til resten. – Præmier: Ingen præmier. – Tilmelding:
Senest den 8. marts 2003 til e-mail:
emt@sydskak.dk eller til Svend
Dalsø på tlf. 28 21 67 17. – Rygning:
Er ikke tilladt i spillelokalerne, der
henvises til de tilstødende fælleslokaler. – Yderligere oplysninger kan
hentes på vor hjemmeside: www.sydskak.dk.
Allerød Knock-out 2003
H
22/3. – Allerød Skakklub indbyder
til 8 runders hurtigskak lørdag den
22. marts 2003. – Spillested: Centerhallen, M.D. Madsensvej 16A, 3450
Allerød, (2 min. fra station). – Spilledag og tid: Lørdag 10.00-ca 20.00
(indskrivning senest 9.30). – Turneringsform: Deltagerne opdeles i 4
ratinggrupper. – De 16 højst ratede
spiller en dobbeltrundig knock-out
turnering (4 højstratede seedes). Det
samme gælder de 16 spillere, der er

nummer 17-32 i ratingordenen. – Der
er altså to K.O.-grupper! Spillere, der
slås ud af knock-out grupperne indgår efterfølgende i øverste Schweizer-gruppe. De resterende deltagere
(ratinggruppe 3 & 4) spiller i nederste Schweizer-gruppe. Alle partier
afvikles med 25 min. betænkningstid.
Ved uafgjort match i knock-out grupperne findes en afgørelse i et lynparti.
– Præmier: Fire præmier i begge K.O.
grupper samt i øverste Schweizergruppe. Garanteret 1. præmie på
2.000 kr i øverste K.O. gruppe og
1.000 kr i nederste K.O. gruppe. I
ratinggruppe 3 & 4 går 100% af indskuddet til præmier. – Indskud: 125
kr. – Tilmelding: Senest den 19. marts
til Johannes Jensen, Lærkenborg Allé
10, 3450 Allerød, tlf. 48 17 57 68, email johannes@jensen.mail.dk. –
Gode kantineforhold forefindes på
spillestedet. – Sponsor: Advokatfirmaet Birger Hagstrøm, Strandgade
32, st., 1401 Kbh.K.

Chess House Hurtigskak
for mesterspillere
H
22/3. – Lørdag d. 22. marts er der
hurtigskak turnering for mesterspillere 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.
Herlev Forårs EMT 2003
K
24/3 - 26/5. – Herlev Skakklub indbyder hermed til 7-runders koordineret turnering i klubbens lokaler, i
8-mandsgrupper hvis det er muligt.
Turneringen afvikles over 9 mandage. Hver spiller har således mulighed for 2 afbud, idet der er afsat to
spilledage til udsatte partier. – Spilletidspunkter: Mandagene 24/3, 31/3,
7/4, 28/4, 5/5, 12/5 og 26/5, alle dage
kl. 19-24. Urene startes præcis kl.
19.00. Udsatte partier afvikles mandagene 14/4 og 19/5, ligeledes kl. 1924. – Betænkningstid: 2 timer til 40
træk, derefter ½ time + evt. opsparet
tid til resten af partiet. – Spillested:
‘Marielyst’, Herlev Hovedgade 172,
2730 Herlev (indgang fra J.E. Pitzners Vej). Bus 350S kører lige til
døren (stå af ved Marielundvej). –
Indskud: 125 kr., juniorer og folkepensionister dog kun 75 kr. Hele indskuddet minus EMT-afgift går til
præmier. – Tilmelding og indskud:
Telefonisk tilmelding til Anders

Jacobsen, tlf. 36 45 00 45, senest d.
14/3 2003. Hurtig tilmelding anbefales pga. max. 32 deltagere. Indskud
betales ved 1. runde. – Bemærk: Der
må ikke ryges i spillelokalet.

Birkerød Weekend EMT XIII K
28/3 - 30/3. – Birkerød Skakklub indbyder til en 5-runders koordineret turnering i klubbens lokaler på Mantziusgården i Birkerød. Der spilles
fortrinsvis i 6-mands grupper. –
Spillested: Mantziusgården, Johan
Mantziusvej 7 A, Birkerød, tlf. 21 73
39 19. – Spilledage: Fredag d. 28/3
kl. 18.30-00.30. Lørdag d. 29/3 kl.
10-16 og 16.30-22.30. Søndag den
30/3 kl. 10-16 og 16.30-22.30. – Betænkningstid: 2 timer til 40 træk,
derefter 1 time + opsparet tid til resten. – Tilmelding: Senest d. 19/3 til
Mads Bech Andersen, Bregnerødvej
70, 2.th., 3460 Birkerød, tlf. 45 81 41
58, eller på e-mail-adressen: 3m
@get2net.dk. – Indskud: 110 kr. som
betales ved første runde. – Bemærk:
Der må ikke ryges i spillelokalerne.
Turneringen er en del af NSU-Grand
Prix og Elo-rates om muligt.
K41 2-mands hurtighold
H
29/3. – K41 indbyder til 8-runders
hurtigturnering for 2-mands hold, 20
min. pr. spiller pr. parti. Der spilles i
en stor gruppe med præmiegrupper a
la fredagslyn. – Spilledag: Lørdag
den 29. marts 2003 fra kl. 10.00 til
kl. 18.00. – Spillested: K41, Mellemtoftevej 11, 2500 Valby. – Indskud:
Pr. hold 200 kr., som betales ved
turneringsstart. – Præmier: Mere end

100% af indskuddet!! – Tilmelding:
Senest 26. marts, skriftligt eller pr.
mail, til Roland Greger, Toftagervej
23, 2700 Brønshøj, rrg@ateam.dk
med navne, ratingtal og holdnavn. –
OBS: Max. 22 hold!

AS04-Forår EMT
K
31/3 - 26/5. – 7 mandage fra 31. marts
til 26. maj 2003 i så vidt muligt 8personers grupper. Øverste gruppe så
vidt muligt kun Mesterspillere med
over 1900 i rating. – Spilledage:
31/3 - 7/4 - 28/4 - 5/5 - 12/5 - 19/5 26/5. – Spilletid: kl. 18.00 - 23.00.
2 timer til 40 træk + ½ time og opsparet tid til resten. – Spillested:
Medborgerhuset Blågården, Blågårds
Plads 3, i Salen på 3.sal. Rygning
udenfor. – Indskud: 100 kr. som betales v. 1. rundes start. Café og analyselokale på 2. sal. – Præmier: til 1, 2
og 3 i hver gruppe. – Tilmelding:
Senest man. 24. marts kl. 17 on-line
på www.as04.dk eller på tlf. 35 39
18 58 til Erik, – eller kl. 20 i klubben.
– Opgiv: Navn - Fødselsdato - Telefonnummer - Klub - Rating. – Turneringsleder: Anders Bering. –
Turneringskomite: Niels Rasmussen,
Henrik M. Hansen, Steen Delager.
Svogerslev Skakklubs
Weekend EMT 2003
K
4/4 - 7/4. – 5 runder, fortrinsvis 6mands grupper. Rundestart 4/4 kl.
19.00, 5/4 og 6/4 kl. 10.00 og kl.
15.30. – Tid: 2 timer til 40 træk + ½
time. – Indskud: 125 kr. – Præmier:
1. pr. 350 kr., 2. pr. 250 kr. – Tilmelding: Senest onsdag 26/3 til Torben

Jubilæumsturnering
Skødstrup Skakklub inviterer til 25 års jubilæum. Der er 25 runder
heraf er 9 skakopgaver og 16 partier med forskellige skakformer.
Vinderen får 4000 kr. Forventet 2. præmie 2000 kr. og flere
ratingpræmier forventede 1000 kr. Derudover sponsorpræmier.
Se beskrivelse af dagen på vor hjemmeside
WWW.skoedstrup-skakklub.dk eller rekvirer pr email.
Turneringen afholdes søndag den 23. marts kl. 9.15-19.30
i Skødstrup Sognegård, Kirkepladsen 2A, Skødstrup.
Indskud 100 kr.
Tilmelding inden 18. marts med navn, tlf.nr. klub, og rating til:
wmn@ofir.dk eller Willy M. Nielsen, Bondehaven 30, 8541
Skødstrup, tlf. 86 99 24 61, eller Anders Nielsen tlf. 29 46 33 82.

Autzen, tlf.46 38 34 99. – Rygeforbud. – Nyt spillested: Foreningernes
Hus, Nordgårdsskolen, Skolevej,
Svogerslev, 4000 Roskilde. Mad kan
købes lørdag og søndag.

LVS Forår 2003
K
9/4 - 4/6. – Gå foråret i møde i
Lyngby; LVS indbyder traditionen
tro til forårsturnering. – Spillested:
Ny Lyngbygaard, Toftebæksvej 19,
Lyngby. Der må ikke ryges i spillelokalet. – Spilletider: 1. runde onsdag
9. april, 2. runde onsdag 16. april, 3.
runde onsdag 23. april, 4. runde onsdag 30. april – 5. runde onsdag 14.
maj, 6. runde onsdag 21. maj, 7. runde
onsdag 4. juni. Alle dage med start
kl. 18.30. – Betænkningstid: 40 træk
på 2 timer, derefter ½ time + opsparet tid til resten af partiet. – Turneringsform: Flest mulige 8 mands
grupper, alle mod alle, nederste
gruppe dog eventuelt Monrad. – Indskud: Kr. 125,-, som betales senest
på første spilledag. – Præmier: Indskuddet (minus EMT afgift) går ubeskåret til præmier. Ved pointlighed
deles pengepræmier; der foretages
ikke korrektion. – Elo: Såfremt betingelserne er til stede, vil turneringen blive Elo-ratet. – Tilmelding: Til
Jan Petersen, 45 89 13 37, e-mail:
jan-petersen@post.tele.dk, senest
torsdag den 3. april 2003.
Vejleturneringen 2003
K
10/4 - 5/6. – Skakklubben Evans indbyder hervedtil koordineret turnering
påfølgende torsdage: 10/4, 24/4,1/5,
8/5, 15/5, 22/5, 5/6. – Spilletid: Kl.
18.30 - 23.30. Ingen hængepartier.
Bemærk spilletidspunktet! – Betænkningstid: 2timer til 40 træk, og derefter færdigspil med ½ time til hver plus
opsparet tid efter FIDE’s regler for
hurtigskak. – Spillested: Hældagerskolen i den nordlige del af Vejle
(Bredballe), Nørremarksvej 157. –
Turneringsform: Der spilles så vidt
muligt i 8-mands grupper. Turneringen vil blive Elo-ratet, hvis det er
muligt. Der er rygeforbud i spillelokalerne. – Indskud:125 kr. for alle,
juniorer dog 80 kr. – Tilmelding: Med
angivelse af ratingtal senest 3. april
til Preben Sørensen, Skovparken 49,
8722 Hedensted, tlf. 75 89 06 09, eller
Erik Pontoppidan, Underager 14,
7120 Vejle Ø, tlf. 75 81 55 54. – Vel
mødt i Vejle!
2003 /2/93

45

... KOMMENDE TURNERINGER
Åbne Skovbomesterskaber for
børn og juniorer
J
13/4. – Skovbo Skakklub indbyder
til mesterskaber for børn og unge,
d.v.s. spillere født i 1982 eller senere.
– Mesterskabet indgår i 2. hovedkreds grand prix serie. – Mødetid:
Søndag den 13. april 2003, kl. 9.15
til ca. 17.00. – Sted: Ejby Skole,
Skovvang 6, Ejby, 4623 Ll. Skensved. – Klasseinddeling: Mesterklassen er spillere med ratingtal 1750
eller mere, juniorer er spillere født
1982 - 1989, børn er spillere født
1990 og senere. Børneklassen inddeles i to grupper efter alder. –
Betænkningstid og runder: Afhænger af deltagerantal . – Præmier: Alt
indskud går til præmier, og vinder af
mesterrækken får kr. 800, juniorrækken kr. 500 og børnerækken kr.
300. – Indskud: M-kl. kr. 100, jun.
kr. 60, børn kr. 30. – Der forefindes
velassorteret kiosk på spillestedet.
Der er rygeforbud på skolen. – Tilmelding: Hurtigst muligt og senest
den 9/4 til Ulla Larsen, Drosselvænget 4, 4623 Ll. Skensved, tlf. 56 82
09 18, email: ulla-larsen@mail.dk.
Påskelyn i Løgumkloster
H
15/4. – Tirsdag den 15. april kl. 19.00
- 23.00 i Klosterhallen. Indskud kr.
50.- pr spiller. Tilmelding til Vagn
Lauritzen, Ved Dammen 56, 6240
Løgumkloster, tlf. 74 74 43 03 senest den 8. april.
Løgumkloster Byturnering
K
22/4 - 20/5. – Løgumkloster Skakklub indbyder til koordineret enkeltmandsturnering. Der spilles 5
runder, så vidt muligt i 6 mands grupper (nederste gruppe eventuelt som
Monrad). Betænkningstid 2 timer til
hele partiet. Tirsdagene 22. april - 20.
maj fra kl. 19.00 - 23.00. Spillestedet
er Klosterhallen i Løgumkloster. Indskud kr. 120.- pr. spiller, dog kr. 100.for juniorer og pensionister. Tilmelding til Vagn Lauritzen, Ved Dammen 56, 6240 Løgumkloster, tlf. 74
74 43 03 senest den 8. april.
K41 Forårs EMT 2003
K
22/4 - 20/5. – Hermed indbyder K41
til 5 runders forårs EMT, Mellemtoftevej 11, ved Valby station. – Spilletid: Tirsdag d. 22/4 + 4 efterfølgende tirsdage. Der spilles fra 1924, 40 træk på 2 timer + ½ time til
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resten af partiet. Der spilles så vidt
muligt i 6-mands grupper alle-modalle. – Indskud: Alle grupper 120 kr.
Indskuddet betales ved 1. rundes start.
– Præmier: Indskuddet: EMT-afgift.
– Tilmelding: Skriftligt eller e-mail
til Roland Greger, Toftagervej 23,
2700 Brønshøj - rrg@ateam.dk. Senest 15/4 med angivelse af navn,
rating, klub og fødselsdato.

Kolding Forårs EMT
K
24/4 - 22/5. – Kolding Skakklub indbyder til 5-runders EMT torsdagene
24/4, 1/5, 8/5, 15/5, 22/5 2003. Start
kl. 19.00. – Spillested: KFUM/
KFUK, Dalbygade 31, Kolding. –
Tilmelding: Michael Andersen, tlf.
75 56 77 12 senest d. 11/4 2003. –
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk,
½ time til resten af partiet + opsparet
tid. Der spilles i 6-mands grupper,
evt. Monrad i nederste gruppe. – Indskud: 120 kr.
2. Øbro Kaos 2003
K
28/4 - 30/6. – Spillested: Øbros lokaler Rosenvængets Alle 31 kld.,
2100 Kbh. Ø. – Spilles på følgende
datoer: 28/4, 5/5, 12/5, 19/5, 26/5,
2/6, 16/6, 23/6 og 30/6 i alt 9 runder
over 10 uger. – „Kom når du kan og
spil derfor kun når du vil“. Man behøver ikke spille mere end 1 runde,
og det er tilstrækkeligt at melde sig
til et kvarter før rundestart! Turne-

ringen rates dansk, og da den strækker sig over mere end 10 uger, er det
de danske ratingtal før sidste runde,
der anvendes til beregningen. Turneringen Elo-rates ikke. Så hvis børnene falder tidligt til ro, så ræs ned i
Øbro og spil et koordineret parti. På
dagen skal man være der senest 19.15,
hvorefter runden lægges med de
fremmødte og starter 19.30. – Betænkningstiden er 1 time og 45 minutter til 40 træk og 15 min til resten.
Alle er dermed færdige allersenest
23.30. – Til rundelægningen anvendes der accelereret Monrad med følgende tildeling af kunstige point:
2100+ får 2½ kunstige point, 1900+
får 2 kunstige point, 1700+ får 1½
kunstigt point, 1500+ får 1 kunstigt
point, 1300+ får ½ kunstigt point. –
Endvidere beregnes rundelægningen
med et halvt point for hver tidligere
runde, man ikke har spillet. – Indskud: 30 kr. og 20 kr. ved hvert af de
følgende 5 partier. Indskud betales
samme aften De sidste tre partier er
gratis, hvis man spiller alle 9 partier.
Alt indskud minus EMT-afgiften
tilbagebetales i præmier. – Ved 3. og
6. parti, man spiller, får man i præmieberegningssammenhæng et halvt
point ekstra. Der vil være hovedpræmier samt præmie til vinderen i
hver ratingklasse (under 1900, under
1700, under 1500). Se i øvrigt vores
hjemmeside www.oebroskak.dk.

ONLINE-MALING OPEN
Valby Skakklub har atter fornøjelsen at indbyde til 8-runders hurtigturnering for 3-mands hold + evt. reserve. Betænkningstiden er 20 min. pr.
mand pr. parti.
Spilledag: Søndag den 6. april 2003, fra kl. 09.00 til ca. kl. 18.15.
Spillested: Valby Medborgerhus, teatersalen, Valgårdsvej 4, 2500 Valby.
Bemærk at rygning ikke er tilladt i spillelokalet.
Turneringsform: Der spilles i en Monrad-gruppe med opdeling i 2-3
præmiegrupper efter ratinggennemsnit, hvor de tre højst ratede tæller.
Indskud: 300 kr. pr. hold, som betales ved turneringsstart.
Præmier: Mindst 100 % af indskuddet. Ved fuld tilmelding, 3 grupper
med 2.500 kr. i 1. præmie i hver gruppe. I grupper med stor spredning vil
desuden være et antal rating-præmier.
Tilmelding: Senest 30. marts til Erling Nilsson, Griffenfeldsgade 22, 4.
tv., 2200 København N, tlf.: 35 37 97 37, mail: e.nilsson@get2net.dk,
indeholdende navne, ratingtal og holdnavn.
OBS: Max. 40 hold!
Se den løbende tilmelding på
www.valbyskakklub.dk

39te Ølgodturnering
K
29/4 - 10/6. – Ølgod Skakklub indbyder hermed til EMT på Aktivitetscenteret i Ølgod. – Spilledage:
Tirsdag d. 29/4, 6/5, 13/5, 20/5,
27/5,3/6, 10/6. Kl. 19.00. – Betænkningstid: 2 timer til 40 træk, derefter
½ time + opsparet tid til resten. – Turneringsform: Så vidt muligt Monradgrupper. – Indskud:120 kr. for alle. –
Tilmelding: Senest 23/4 til Flemming
Ormstrup, Tyttebærvej 20, 6870 Ølgod. Tlf. 75 24 58 82.
Hillerød Byturnering 2003
K
29/4 - 20/6. – For 17. gang indbyder
Hillerød Skakklub til koordineret
åbent bymesterskab i klubbens lokaler på Ålholmskolen, Teglværksvej
19, 3400 Hillerød. Turneringen er
røgfri og Elo-rates. – Turneringsform: Der spilles alle mod alle i 8mandsgrupper. Laveste gruppe dog
eventuelt i en Monrad-gruppe. – Spilledage: 7 tirsdage: 29. april, 6. maj,
13. maj, 20. maj, 27. maj, 3. juni og
20. juni. Præmieuddeling efter sidste
runde. – Spilletid: 19.00 - 24.00. 2
timer til 40 træk, derefter ½ time +
opsparet tid til resten af partiet. – Indskud: Enhedspris kr. 120,-. Betales
inden 1. træk i første runde. – Tilmelding: Laurids Paulsen, Rentemestervej 1, 3400 Hillerød. Tlf. 48 24 12
30. E-mail: hlpaulsen@private.dk –
Senest 13. april 2003. Brug gerne telefonsvareren, men husk navn, fødselsdato, tlf., klub og rating. – Turneringen indgår i NSU’s Grand Prix Cyklus og 5 kr. af indskuddet går hertil.
Femmeren 2003
K
30/4 -28/5. – Skødstrup Skakklub inviterer til koordineret turnering på
Lokalcenter Rosenbakken, Grenåvej
701, Skødstrup. Turneringen er med
i 6. HK Grand Prix. – Der spilles kl.
18.30-23.30 på følgende onsdage:
30/4, 7/5, 14/5, 21/5, 28/5. – Der spilles med 2 timer til 40 træk + ½ time
til resten af partiet. Ingen hængepartier. – Indskud 150 kr. 6. HK juniortilskud gives. – Tilmelding senest 23. april til Hans Krabbe, Jadevej 9, 8541 Skødstrup. Tlf. 86 99 17
18, eller Willy Nielsen tlf. 86 99 24
61, email: wmn@ofir.dk.
Det Åbne
Randersmesterskab 2003
2/5 - 4/5. – Skakklubberne i Randers

indbyder herved til Det åbne Randersmesterskab i skak. Turneringen
spilles over 5 runder fortrinsvis i allemod-alle grupper. Mesterklassen for
sig og basisklasser for sig. – Spillested: Vorup Bibliotek, Bøsbrovej 16,
Randers – Spilletidspunkt: 2/5 kl.
18.30 - 23.30, 3/5 kl. 09.00 - 14.00 +
15.00- 20.00, 4/5 kl. 09.00 - 14.00 +
15.00 - 20.00. – Betænkningstid:
2 timer til 40 træk, derefter ½ time
+ opsparet tid til resten af partiet. –
Indskud: Kr. 125. Juniorer kan søge
tilskud gennem 6. hovedkreds. – Præmier: Minimum indskuddet. – Servering: Under turneringen serveres
brød med pålæg, øl, vand, kaffe m.m.
Desuden er det muligt at bestille en
varm ret (stor succes de tidligere år),
som serveres mellem runderne henholdsvis lørdag og søndag. Bestilling
foretages ved 1. rundes begyndelse.
– Rygning: Der må ikke ryges i spillelokalerne. – Tilmelding: Senest den
25. april og gerne klubvis - sendes til
Claus Andersen, Gørtlervej 67, 8900
Randers. Tlf. 86 43 79 94. Email:
macfreak@vip.cybercity.dk. – Turneringen Elo-rates om muligt og er
en del af 6. hovedkreds Grand Prix.

Tårnby comeback
forår 2003
K
5/5-5/6. – Tårnby. – Efter nogle års
pause indbyder Tårnby Skakklub
hermed til koordineret 5 runders turnering, hvor der specielt opfordres
til comeback for spillere, som ikke
har været turneringsaktive i nogle år,
men alle er velkomne! – Der spilles
på følgende mandage: 5/5, 12/5,
19/5, 26/5, 2/6 med start kl. 19.15.
Præmieuddeling og lynturnering 9/6
19.30. – Spillested: Tårnbyvej 5, 1.,
foreningscenteret. Busserne 350S og
250S til Korsvejen. Ingen rygning i
spillelokalerne, men rygerum til rådighed. – Betænkningstid 32 træk på
1½ time, derefter 30 minutter pr. spiller. Indskud 100 kr. i alle klasser, juniorer og pensionister dog 75 kr. Præmier 100 % minus EMT-afgift, annonceres før 2. runde. 6-persons
grupper + evt. Monradgruppe. – Tilmelding med angivelse af rating til
Ebbe Klitgård, ebbek@ruc.dk, 32 51
53 63 eller Gert Fuhlendorff, email:
g.fuhlendorff@wanadoo.dk, tlf. 32
51 14 40. Tilmeldingsfrist 1/5, indskud betales kontant senest kl. 19 ved
første runde.

Himmerlandsmesterskabet 2003
Aars Skakklub indbyder hermed
til 7-runders EMT om Himmerlandsmesterskabet. Elo-rates,
om muligt.
Spillested: Erhvervsskolerne,
Aars.
Spilledage: 28/4, 30/4, 5/5, 12/5,
19/5, 26/5, 2/6. Lynturnering og
præmieuddeling 10/6.
Betænkningstid: 2 timer til 40
træk, ½ time + evt. opsparet tid
til resten af partiet. Alle runder
starter kl. 19.00.
Indskud: M-kl. 150 kr. øvrige
klasser 110 kr. Juniorer u/18 og
pensionister 80 kr. Opkræves
første spilleaften.
Præmier: M-kl: 1. pr. 1500 kr.,
øvrige klasser: 1. pr. 600 kr.
Tilmelding: Senest 16/4 til
Henning Larsen,
Løvsangervej 6,
9600 Aars.
Tlf. 98 62 36 72.
Sponsor:

Gladsaxemesterskabet 2003 K
15/5 - 18/5. – Skakforeningen Odysseus inviterer hermed alle skakspillere til Gladsaxemesterskabet 2003,
koordineret EMT i bededagsferien
15/5 - 18/5. – Turneringsform: 7 runder nordisk i flg. klasser: 1900(elorates), 1600-1899 og under 1600.
Betænkningstid: 2 timer pr. spiller til
hele partiet. – Spilletid: Torsdag
15/5 kl. 19.00-23.00, fredag, lørdag
og søndag kl. 10.00-14.00 og 14.3018.30. – Indskud: Indskud på 150 kr.
kan overføres til bankkonto 5336
0393939. Indskud går 100% til præmier. Garanteret 1. præmie i alle
grupper 1.000 kr. – Spillested: Gladsaxe Ungdomsskole, Gladsaxevej
315, 2860 Søborg. Spillelokalerne er
røgfri. Kantine forefindes. Bus 42,
68, 69, 166, 200S, 250S og 300S
stopper 5-10 min. fra spillestedet. –
Tilmelding: Senest søndag 11/5 til
Simon Reusch pr. e-mail sr@uni-c.dk
eller med post til Nygårdsvej 45, 3.th.,
2100 Kbh. Ø., tlf. 39 20 34 24.
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Starting out:
the French
Byron Jacobs, Everyman
Chess 2002, 176 sider.
Pris 199,Fransk er et af Sorts mest
solide forsvar mod 1.e4, og
er meget populært på alle
niveauer. Hos klubspillere
på grund af den solide
struktur, og også på absolut
topniveau spilles det, af blandt andet Anand og
Morozewich. Med de første to træk etablerer Sort et
solidt fodfæste i centrum og en stilling som er
vanskelig at nedbryde. IM Byron Jacobs gennemgår i
denne brugervenlige bog de elementære principper i
Fransk og alle de vigtige hovedvarianter. Under
gennemgangen forsynes læseren med en masse
noter, tips, advarsler og øvelser.

Vishy Anand –
My Best Games
of Chess
Vishy Anand, Gambit
Publications 2001, 335
sider. Pris 219,Krystalklare redegørelser
for en stormesters taktik og
strategi, som spillere på
alle niveauer kan lære
noget af. Anand kommenterer selv udførligt de
bedste og mest interessante partier fra sin
karriere, heriblandt fra den succesrige VM-match
mod Shirov i 2000. Anand bringer således sin
imponerende karriere helt up-to-date i denne
reviderede og udvidede 2001-udgave af hans meget
berømmede biografi, som udkom første gang i 1998.
Bogen indeholder 57 af Anands absolut bedste
partier, hvor hans evne til at overskue meget
komplekse stillinger giver sig udslag i detaljerede og
underholdende analyser af partierne.
Bogen indeholder også en stribe udvalgte stillinger,
hvor læseren kan muntre sig med at teste sine
kombinatoriske evner og efterfølgende hygge sig
med de velkommenterede løsninger.

ß

Postens retur-adresse

Concise Chess Endings
Neil McDonald, Everyman Chess 2002. 288 sider.
Førpris 189, - Nu 119,Denne slutspilsbog udmærker sig bl.a. ved sin
størrelse, den er ikke større, end at den kan være i
inderlommen. Den beskæftiger sig med alle de
gængse slutspil. Bogen er delt op i 4 hovedafsnit:
Pawn Endings, Rook Endings, Minor Piece Endings
og Queen Endings. Bogen henvender sig til klubspillere, der gerne vil forbedre deres slutspil.

King’s Indian & Grünfeld:
Fianchetto Lines A
Lasha Janjgava, Gambit 2003,
320 sider. Pris: Kr. 229,Ved roligt at fianchettere sin
egen konge-løber som
reaktion på Sorts valg af
Kongeindisk og Grünfeldindisk satser Hvid på at tage
brodden af disse dynamiske
forsvar og samtidig udøve
positionelt pres i midtspillet.
Og ved at afstå fra at skabe
et massivt bondecentrum
undgår Hvid at skabe nemme mål for modspil.
Denne bog dækker teorien for fianchetto-varianten i
Kongeindisk og Grünfeld-indisk på en objektiv måde
og leverer al den viden, Hvid behøver for at møde
disse to vigtige åbninger, men udstyrer samtidig Sortspilleren med en række muligheder for at tage
kampen op med Hvids strategi. Nogle af varianterne
er meget skarpe, især hvis Sort forsøger at tvinge
Hvid ud i nærkamp. Specielt disse varianter kalder
på nøjagtige analyser, og det leverer Janjgava til
overflod.

Nyhedsmails og hjemmeside
Da Skakbladet ikke længere udkommer så tit, kan du
med fordel bruge vor hjemmeside www.skaksalg.dk
til at følge med i de seneste nyheder og tilbud.
Registrer dig også som modtager af vor
nyhedsmail og vær blandt de allerførste,
som direkte informeres om nyheder og
gode tilbud. Nyhedsmail udsendes
ca. 1 gang ugentligt.
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